ročník XX

Junácka
pasovačka
na mori

St
r
8 .

St
r
2 .

Jún 2005

V Prešove
sme
nechýbali

St
5 r.

Univerzita
Mateja Bella
štartuje v septembri

St
r
3 .

Blahoželáme
k 104.
narodeninám

číslo 5-6

VZÁCNU NÁVŠTEVU SME PRIVÍTALI CHLEBOM A SOĽOU
krstným otcom bol práve náš pán
prezident, ktorý má veľmi dobrý
vzťah k nášmu mestu, jeho predstaviteľom, ale aj k tomuto regiónu.
V poobedňajších hodinách sa prezidentská kolóna presunula z Oravíc
do srdca Tvrdošína na radnicu, kde
už pána prezidenta uvítal primátor
mesta tak, ako sa patrí hosťa najvzácnejšieho uvítať, starým slovanským
zvykom chlebom a soľou.
Následné sa pán prezident presunul do obradnej siene, kde už čakali
poslanci MsZ, podnikatelia, riaditelia škôl a ďalší pozvaní hostia. Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej spoločenskej atmosfére. Po úvodných
uvítacích slovách primátora sa
k zúčastneným prihovoril I. Gašpa-

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.
rovič a z jeho príhovoru sme vybrali:
Veľmi pekne ďakujem všetkým, že
ste ma tu tak pekne prijali medzi
seba. Nie som tu náhodou. Bol som
dohodnutý s vaším pánom primátorom, že prídem do Tvrdošína a že sa
chcem stretnúť s občanmi vášho mesta. Protokol a čas je však neúprosný, ani jedno ani druhé nemám rád,
ale podriadiť sa mu vždy musím ako
všetci. Raz však prídem tak, keď budem chcieť s vami dlhšie sedieť, zhovárať sa s vami a počúvať vás, nie
vy mňa, aby sme hovorili o problémoch, ktoré dnes Slovensko má a má
ich dosť. Aj pri tom všetkom pozitívnom, čo sme dosiahli a myslím si, že
veľmi veľa. Naše členstvo v Európskej únii za rok zaznamenalo vo vzťahu k Slovensku ozaj veľkú úctu vo
svete. To je jedno, či sa u nás hádajú
koaliční a opoziční poslanci. Je to
(Pokračovanie na 2. str.)

Deti na štadióne, dôchodcovia v Oraviciach

Deň ako vystrihnutý z pekného
filmu, aj tak by sa dala nazvať prvomájová nedeľa v našom meste. Počasie na jednotku, Trojičné námestie
zaplnené občanmi všetkých vekových kategórii, ktorí prišli pozdraviť
vzácnu návštevu pána prezidenta Iva-

na Gašparoviča, ktorý k nám v tento
deň zavítal do nášho mesta. Jeho prvé
kroky však smerovali najprv do Oravíc, kde I. Gašparovič v sprievode
nášho primátora a ďalších hostí zo
Slovenska, ale aj Poľska slávnostne
otvoril kúpeľný areál Meander park.

A práve v našich Oraviciach sa
začala písať novodobá história kúpeľníctva na Orave. Možno si to ani
v týchto dňoch neuvedomujeme, ale
história to ocení, o tom som presvedčený. A je dobré, že pri zrode tohto
diela, alebo lepšie povedané jeho

Dve generácie našich občanov sa
1. júna rozdelili do dvoch táborov.
Tá najmladšia strávila svoj deň
v priestoroch futbalového štadióna
a tá najstaršia sa zase vybrala do Oravíc za teplou vodou, aby si zregenerovala svoje telo.
Tak ako po iné roky aj teraz im
mesto vyšlo v ústrety a poskytlo pre

- Ani sa mi nechce veriť, že ideme do Mendra, hovoril nám Anton
Planieta a to všetko platí mesto? Poďakujte za to primátorovi, že sa o nás
tak stará. Som rád, že tu môžem dnes
byť a už sa teším na vodu.
V Meandri sa dôchodcovia veľmi
rýchlo zorientovali a ponáhľali sa, čo
najskôr do bazénov, aby využili všet-

nich zdarma autobus, ktorý ich postupne pobral z Krásnej Hôrky, Medvedzia a Tvrdošína. Aj pre nich bolo
v Oraviciach pripravené prekvapenie, pretože namiesto toho, aby sa
ponorili tak ako tradične do starého
termálneho kúpaliska, všetci si to zamierili do novootvoreného Meander
Parku.

ky vymoženosti, ktoré sa im v jednotlivých bazénoch poskytovali. Takpovediac ožili, pretože ešte aj cestou domov v autobuse si pochvaľovali, ako znova príjemne strávili deň
v Oraviciach, ktorý im pripravilo
mesto akciou, ktorú si sami dôchodcovia nazvali - urob niečo pre svoje
zdravie.
(jh)

S deťmi sme oslavovali ich sviatok
Cesta na futbalový štadión sa
v stredu 1. júna „hadila“ džavotajúcimi deťmi, ktoré sa tu pod dozorom svojich učiteľov presúvali. Štadión sa pomaličky zapĺňal aj hasičskou a policajnou technikou, pretože mesto, hasiči

a policajti, na Deň deti, pripravili pre
nich bohatý športový program, ktorý
začal vystúpením mažoretiek z CVČ.
Potom sa ku deťom prihovorili primátor mesta Ivan Šaško, okresný riaditeľ policajného zboru v D. Kubíne
Ľubomír Lehotský a riaditeľ hasičského zboru v D. Kubíne Jozef Púčik, aby
im ku ich dňu popriali dobrú zábavu.
A vzapätí nasledovala ukážka tanca dievčat z CVČ, po ktorej sa deti rozbehli do jednotlivých priestorov, kde už
boli pre nich pripravené ďalšie atraktívne sprievodne ukážky a športové súťaže. Chlapci sa živo zaujímali
o policajné zbrane, ktoré tu boli vysta-

vené. Dokonca si ich mohli zobrať do
rúk, alebo obliecť sa do policajného obleku, ktorý sa používa pri zásahu. Pozornosť však budili aj ukážky ďalšej
policajnej techniky. Dokonca aj dievčatá sa živo zaujímali o túto techniku.

V ďalšej časti areálu bola deťom
k dispozícií hasičská technika. A tu si
deti tiež prišli na svoje. Tí šťastnejší sa
dostali aj ku zlaňovaniu a vyskúšali si
to, ako je tým na lane, ktorých práve zachraňujú. K dispozícii bola aj hasičská
hadica, s ktorou deti triafali na pripravený cieľ s vodou. Bol tu však aj čln,
ktorý sa používa pri povodniach, ale aj
kompletné oblečenie s potrebným vybavením pre boj s požiarom.
Záujem deti o hasičskú techniku bol
aj na tomto stanovišti a nielen pre to, že
aj tu im rozdávali sladkosti. Deti sa výborne bavili, hlavne pri triafaní na cieľ
s hadicou. Čo na tom, že bola o niečo

tenšia. Išlo hlavne o to, aby všetky plastikové fľaše deti dokázali trafiť a zraziť
na zem.
Rušno bolo aj v ďalších súťažných
sektoroch, tu sa deti tiež mohli do sýtosti vyblázniť či už pri behu vo vreci,
preliezaní plateným vrecom, skákaní
pomedzi pneumatiky, triafaním loptou
do koša, či kruhmi na cieľ. Hádam najveselšie bolo pri preťahovaní lanom,
kde na jednej strane boli dievčatá
z Beslanu a na druhej chlapci z našich
škôl a div sa svete, dievčatá chlapcom
dali dvojnásobnú lekciu. Nešlo tu však
o víťaza, ale o zábavu a tá veru nechýbala. Dôležitý súboj sa odohrával aj na
futbalovej ploche medzi žiakmi zo ZŠ
M. Medveckej a CZŠ Š. Šmálika. Futbalové derby ako sa patrí.
No najviac pozornosti a najviac potešenia mali deti pri ukážkach policajtov a ich miláčikov policajných psov
a tí predviedli širokú paletu zo svojho
(Pokračovanie na 6. str.)

POZVÁNKA NA 15. FOLKLÓRNE ORAVICE
Vedenie mesta Vás pozýva a teší sa
na stretnutie s vami na sviatok sv. Anny
v nedeľu 24. júla 2005.
Pre občanov nášho mesta bude do Oravíc aj v tomto roku zabezpečená doprava autobusmi zdarma a
ponúknuté tradičné skromné občerstvenie, tak ako po minulé roky.
V bohatom kultúrnom programe sa budete môcť tešiť na ľudových umelcov a súbory zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia. Predstavia sa tu súbory z Litvy, Chorvátska, Poľska, ale aj náš FS Senior Oravan,
FsK z Hornej Lehoty, DFS Vienok zo Štefanova, Goralská ĽH zo Suchej Hory.

Ako hosť programu vystúpi známy folklórny súbor ŠARIŠAN,
ktorý má za sebou množstvo zahraničných výstupení.

2

VZÁCNU NÁVŠTEVU SME PRIVÍTALI CHLEBOM A SOĽOU
(Dokončenie z 1. str.)
proste jeden výsledok, ktorý sa stal.
Tie výsledky, tak ako nás hodnotí
svet, dá sa povedať, sú skoro fámozné. Ale je to ako také krásne červené
jabĺčko, ktoré niekedy keď rozkrojíte, tak až také pekné nie je. A ta situácia u nás je podobná tomu červenému jabĺčku, pretože to pozitívne,
tak ako ekonómovia hovoria o makroekonomike, žiaľbohu, v sociálnom

postavení občanov sa neprejavilo.
Niekde je práve opak pravdou. To,
že som tu dnes v Tvrdošíne a bol som
vo vaších Oraviciach je taký následok náhody. Keď sa uvažovalo so
stavbou kúpeľov v Oraviciach, bol
som zhodou okolností tu a pozvali
ma tam, že tam má niečo stáť. Nebol
som vtedy ani poslancom, ani som si
nepredstavoval, že môžem byť niekedy prezidentom a povedal som, ak

Z pána prezidenta sme na chvíľu urobili zdatného „gorala“,
ktorý si zahral na fujare, tentokrát na fujare trombitej, ktorú
dostal ako dar od nášho mesta.

sa Vám to podarí, tak ja sa určite sem
prídem pozrieť a prídem, ak ma pozvete, na otvorenie. Stalo sa, takže
aj keby som nebol chcel, musel som
sľub dodržať a bol som na otvorení
a to, že je to krásny areál, to je skutočnosť.
Investície, ktoré na Slovensko
chodia, sú veľmi potrebné. Ale tí veľkí investori dnes prídu, zajtra môžu
odísť, ale, vy mali strední podnikatelia, vy môžete zadefinovať stále
miesta pre našich občanov a toto je
jeden z tých príkladov, ktoré som v
Oraviciach videl. Chcem vám dopredu povedať, „Nebojte sa ...“ Ja myslím v tom nebojte sa niečo iné. Majte odvahu podnikať, ja viem, že to
nie je jednoduché. Počul som to pri
otvorení Meander parku, že aj
s pomocou Božou sa im to podarilo
postaviť. Ja som na to povedal, ale
je tu aj druhé porekadlo, či slovenské príslovie „Človeče pomôž si aj
Boh ti pomôže“. Je to iniciatíva nás
ľudí, samozrejme, že dnes sme
v situácií, kedy aj vláda má svoju povinnosť vytvoriť podmienky pre malého a stredného podnikateľa. Investície, ktoré sú vo firme Kia, sú veľmi veľké, ale aj túto firmu potrebujeme. Je dobré, keď v tomto čase
a priestore tu je, pretože vytvára veľký priestor pre nové pracovné miesta. Keby sa tých dvanásť miliárd, čo
sa dá zo štátneho rozpočtu do firmy
Kia, tieto investície dali medzi malých
a stredných podnikateľov, myslím si,

že tí by tiež dokázali niečo urobiť.
Takže budúcnosť pred nami je tá, že
Vy, ktorí tvoríte to „gro“ ekonomicky
a hospodársky v okresoch a krajoch,
ste na rade, aby ste sa nedali vytlačiť, aby ste aj Vy zabezpečili pracovné miesta, aby ste vytvárali hodnoty
v tejto krajine. K tomu všetkému Vám
prajem všetko najlepšie. Viem, že harmónia medzi zastupiteľstvom, podnikateľmi, ale aj štátnymi orgánmi pokiaľ nie je, tak sa robí ťažko. Preto
vám prajem aby ste si aj v tomto navzájom porozumeli. Tu nejde o pravicových, ľavicových politikov, opozíciu a koalíciu, tu ide o občanov Slovenskej republiky a tu by sme nemali
pred sebou vidieť len stranícke znaky. Vidieť pred sebou občana, to je
úlohou nás všetkých a k tomuto Vám
prajem všetko najlepšie. Ďakujem za
srdečné prijatie pánovi primátorovi,
ale aj Vám všetkým.
Dobrá nálada pri stretnutí pokračo-

vala aj naďalej, a to vtedy, keď pán
primátor odovzdával prezidentovi
symbolické darčeky - goralský klobúk
s valaškou a fujaru trombitu s ktorou
kedysi v Oraviciach naši predkovia
privolávali z paše svoje ovce.
Čas bol však neúprosný, pretože na
Trojičnom námestí už čakalo veľa
ľudí, aby mohli pána prezidenta pozdraviť, prehovoriť slovko, dve...
Pán prezident sa potom presunul na
tribúnu, aby spoločne s pánom primátorom pozdravili našich občanov, ale
aj občanov zo širokého okolia, ktorí
sa už na toto stretnutie tešili.
Protokol „neprotokol“ pán prezident to nemal v Tvrdošíne ľahké, ľudia sa s ním snažili osobne skontaktovať, nechýbala ani autogramiáda,
veď ktože by si nechal utiecť prezidenta bez toho, aby sa mu nepodpísal.
Všetko má však svoj začiatok a
koniec, a tak aj my sme sa s pánom
prezidentom rozlúčili a prvomájové
popoludnie pokračovalo na námestí
kultúrnym programom.
(jh)

Tešia sa z nového chodníka
Dlhé roky trápil obyvateľov bytovky č.2 na sídlisku Medvedzie
problém s cestou pred ich bytovkou.
Na úzkej ceste bývali zaparkované
vozidlá a často bolo problémom

a esteticky zapadol do tohto priestoru. Občania sa novému chodníku
skutočne potešili, hlavne obyvatelia
uvedenej bytovky, že už nemusia
kľučkovať pomedzi autá, ale môžu

zvlášť v zime prechádzať týmto
priestorom. Nielen pre starších občanov, ale aj deti. Chýbal totiž chodník.
V týchto dňoch už je to len históriou, pretože popred bytovku sa hadí
nový chodník zo zámkovej dlažby,
ktorý splnil svoj účel, ale aj vhodne

si spokojne a bezpečne vykračovať
po novom chodníku. Okrem chodníka sa tu upravovali aj všetky schody, ktoré vedú k jednotlivým vchodom.
Aj na tomto príklade vidno, že
mesto postupne rieši tie problémy,
ktoré prináša sám život.
(jh)

Prvý máj sme oslávili s prezidentom
Prvomájové nedeľné odpoludnie,
ktoré sa konalo v našom meste na
Trojičnom námestí v tomto roku za
zapíše do histórie mesta zlatými písmenami už aj preto, že sme ho mohli
na chvíľu stráviť s naším prezidentom, ktorý medzi nás opäť zavítal.
Prvomájovú veselicu ako prvá odštartovala dievčenská country skupina Kamienok z Hladovky, ktorá nám
opäť dokázala, že to vie a navodila
tu správnu atmosféru. Divákov
v ďalšej časti programu pohladili
svojím vystúpením deti z centra voľ-

ného času, nechýbali tu mažoretky,
speváci a tanečníci. Výborným výkonom sa predviedli aj chlapci z CVČ
brake-dance tancom. Ich akrobatické výkony neostali bez odozvy
a zaslúžene zožali tiež potlesk.
Prvú časť nedeľného programu
svojím vystúpením sa predviedol
vojenský folklórny súbor Jánošík zo
Zvolena a po nich už na tribúnu vystúpil I. Gašparovič v sprievode
nášho primátora, ktorý sa prihovoril
k občanom nášho mesta. I napriek
tomu, že pán prezident mal mimo-

Rekonštrukcia mestského vodovodu pokračuje
Ako ste si už možno všimli, v našom
meste pokračuje rozsiahla rekonštrukcia mestského vodovodu na ulici Spiežovej a Trojičnom námestí. Je to aj hlavne z dôvodu, že stav doterajšieho vodovodu už nebol najlepší. Veď náš vodovod patrí k najstarším na Orave.
Ak si pripomenieme históriu výstavby vodovodu, tak ten sa v meste robil
od septembra 1930. Jeho realizátorom
bol podnik Rumpl, akc. spol. v Žiline
a zrealizovali ho v náklade 456 tisíc
Kčs, z čoho 60 % poskytol štát ako subvenciu. Vodovod bol dokončený roku
1934. Tvrdošín bol takto prvou a dlhé
roky jedinou obcou na Orave s vybudovaným vodovodom. Roku 1939 bola vybudovaná prvá kanalizácia obce od železničnej stanice až na Nižný koniec
mesta za 100 tisíc Kčs. Aj z toho teda
vyplýva, že náš vodovod už nebol najmladší a skutočne potreboval rekonštrukciu.

Môže nás tešiť, že sa s ňou začalo,
pretože po dokončení tejto rekonštrukcie sa zlepší nielen vodovodná sieť, čo
istotne ocenia aj budúce generácie ale
sa bude môcť pokračovať rekonštrukciou ciest i celého parku.
(jh)

riadne nabitý deň, prišiel veľmi rád
medzi nás a pobudol u nás o niečo
dlhšie ako to mal naplánované.
Veselé popoludnie na Trojičnom
námestí pokračovalo ďalším vystúpením „Jánošíka“, detí z CVČ, medzi ktorými nechýbali mažoretky
Kleopatra, Plamienky „Šindlerová,
Bezdeda“ ale aj „finálová hymna Superstar“ v podaní spevákov z CVČ.
Slnečné nedeľné odpoludnie pre
zábavy chtivých divákov zakončil
Milan Hrčka so svojimi mladými
priateľmi spevákmi, ktorí nechýbali
ani v tohtoročnom výbere Superstar.
Naživo, nie „live“ ako to niekto rád
hovorí a píše sa predstavila Lenka
Raduchová (Smejka), Jitka Hrčková,
Diana Krišková a Rastislav Petkáč.
Prvomájové odpoludnie sa nám
v Tvrdošíne vydarilo, väčšina tých,
ktorí prišli na námestie, si tento sviatok užila naplno a v príjemnej slnečnej atmosfére.
(jh)

Staručký most v Medvedzí doslúžil
- obyvatelia tejto časti mesta už chodia po novom
Konečne vydýchli si tí, ktorí používali starý klenbový most aby mohli
prejsť do svojich domovov, záhradiek,
alebo za inou činnosťou. Potešili sa aj
občania Medvedzia, ktorí v týchto
končinách bývajú, že konečne sa začalo s touto rekonštrukciou. I keď ešte
nie je všetko úplne dokončené, hlavne preto, že bolo potrebné preložiť
okrem iného plynovú prípojku a ďalšie
inžinierske siete. Dnes sa už cez most

dá prechádzať a je len otázkou času
kedy most dostane konečnú podobu.
I keď to nie je najlacnejšia investícia mestského rozpočtu, mesto sa
rozhodlo, že tento staručký most, ktorý už doslúžil, bolo potrebné zrenovovať hlavne kvôli bezpečnosti. Dúfame, že nový most bude slúžiť nielen občanom Medvedzia, ale
všetkým tým, ktorí sa týmto smerom
vyberú.
(jh)

Blahoželáme k 104. narodeninám Naše prostredie
náš - domov
Pani Margita Oravcová sa na- do Čiernohorských kúpeľov, kde roMedzi bytovkami č. 3, 4 a 5 na sídrodila na východnom Slovensku v
Ondrišeli 5.júna. 1901, neskoršie
bola obec premenovaná na Nálepkovo.
Je trojnásobnou
matkou a už niekoľko rokov žije
v našom meste na
sídlisku Medvedzie
v rodine Müllerovcov v bytovke č. 10.
Pani Margita nemala najľahší život.
V roku 1921 sa vydávala, porodila tri deti a manžel
jej po prvej svetovej vojne ochorel
na pľúca a v roku 1931 zomrel.
Ostali po ňom tri deti vo veku 12,
10 a 7 rokov. Ak chcela pani Margita prežiť, musela ísť do práce

bila chyžnú a učila deti nemčinu.
Sama ovláda nielen nemčinu, ale aj
maďarčinu.
Jej životom sa prelínalo viacero štátov
od Rakúsko-Uhorska
až po dnešné Slovensko.
Práca v živote bola
pre ňu akýmsi elexírom, v sedemdesiatke
ešte pracovala a aj v
deväťdesiatich rokoch
bola pomerne čiperná.
Dnes je už veľmi dobré neslúžia
nohy. Ale to je dané aj vekom.
K jej krásnym narodeninám
a tak vysokému dožitému veku s blahoželaním sa pripája aj vedenie
nášho mesta.

lisku Medvedzie sa to v týchto dňoch
začalo s rozsiahlou úpravou tohto
priestoru, pretože doterajší stav už
nespĺňal požiadavky dnešnej doby
a hlavne nepostačoval potrebám parkovacích priestorov. Aj tu mesto prikročilo k zásadnej zmene a postupne
tu pribudnú nové parkovacie priestory, upraví sa celé okolie a zlepší sa
život obyvateľov uvedených bytoviek.
Naše nové centrum, lebo takto by
som nazval tento priestor medzi uvedenými bytovkami teda dostáva nové
šaty. Nové šaty nášho domova, ale
ľudia ostávajú rovnakí. Bude záležať
len na nich, ako tento nový priestor
využijú a ako sa budú starať o to, aby
ostal zachovaný aj pre budúce generácie.
(jh)

Aj takíto kritici žijú v našom meste
Každý deň sa pozerám z okna
a stále je to rovnaké. Pred bytovkou plno detí, väčšina z nich sa
normálne hrá, zabáva, nerobia
žiadnu nedobizeň. No občas sa
nájdu medzi nimi takí, pre ktorých
je najväčším potešením, ak môžu
niečo pokaziť, vyviesť nejakú zlú
vec, urobiť zle kamarátovi. A ja
sedím za oknom, pozerám na túto
mlaď, ako im to dobre ide.
Ešte donedávna tu mali celkom
pekné detské ihrisko, no každým
dňom sa z neho
stáva ruina. Aj
dnes som bol
svedkom toho,
ako nejakí chlapci ničili hojdačku.
Videl som to, ale som nič nepovedal a načo aj, máme tu predsa
mesto a technické služby a tie to
bez problémov opravia a je to.
A musím povedať, že k tomu
spustošeniu ihriska som prispel
ešte aj ja. Samozrejme, pod rúškom tmy sme sa vyterigali na to
detské ihrisko a poriadne sme to
tam roztočili. Ráno to tam vypadalo ako na nejakom smetisku. Či
má to trápi? Nuž cez deň, keď sa
na to pozriem, tak áno, ale večer
mi to bolo úplne jedno.
Aby však nik nepovedal, že nedbám o dobré mravy, tak pekne
napíšem list na radnicu, že ako sa
nestarajú o naše mesto, poriadne
ich skritizujem a ešte to napíšem
aj do oravských novín, nech vidia,
ako sa to robí u nás, čo na tom,
že som nezakročil, keď druhí ničili vytvorené hodnoty, to nie je

moja vec. Na to sú predsa iní ľudia.
Aj toť nedávno som sa vracal
z partiou z diskotéky, chalani už
po neviem koľký-krát vytrhli odpadový kôš zo zeme. Videl som to,
nepovedal som im nič, a prečo práve ja, ráno to opäť pracovníci technických služieb dajú do poriadku
a bude všetko „OK“. Hlavne,
že bola večer poriadna sranda.
Ja som si svoje splnil, ja som
už napísal kritiku do novín, že sa
v meste nič nerobí, že všetko
je tu na viete
čo...
Aj tak nejako je to u nás. Nájdu
sa medzi nami ľudia, ktorí ľudovo
povedané nepreložili ani krížom
slamy, ústa však majú plné kritiky, čo všetko by bolo treba urobiť
a zlepšiť. Ak však majú niečo urobiť pre toto mesto, tak už nevedia,
kde majú pravú a ľavú ruku, radšej obviňujú druhých, tam sa predsa toho zmestí dosť. Nuž aj takíto
kritici žijú medzi nami v našom
meste.
To však sú len ojedinelé prípady, rozumným ľuďom sa dá všetko pekne vysvetliť, rozumní ľudia
dokážu pochopiť všetky pre
a proti, ale v prvom rade rozumní
ľudia vedia navrhnúť riešenia aj
z takzvaných neriešiteľných situácií. A o tom je aj kritika, nie je
umením kritizovať, ale spoločne
hľadať východiská a robiť všetko
pre to, aby sme v našom meste žili
ako jedna rodina.
(jh)

Poznámka na úvahu
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Univerzita Mateja Bella štartuje v septembri v Tvrdošíne
Už čoskoro sa tento titulok stane skutočnosťou, pretože
v našom meste sa otvorí pobočka univerzity pre externých
študentov bakalárskeho štúdia, ktorí začnú svoj akademický rok v študijnom odbore Európske kultúrne štúdie (EKŠ).
Požiadali sme o rozhovor univerzitnú profesorku Evu Kollárovú, spolugarantku a gestorku tohto štúdia. Zaujímala
nás konkrétna realizácii štúdia, o ktorom sme už v našich
novinách písali.
- Ďakujem za takýto nadpis článku. Je to skutočne tak a som veľmi
rada, že je to tak. Vždy som si bola
vedomá toho, že je to krásny študijný program, ale musím povedať, že
záujem vyše sedemsto ľudí/!/ o toto

štúdium som neočakávala. Veď sú
fakulty, kde na všetky programy je
prihlásených len niečo okolo päťstovky študentov a tu je to jeden jediný program a prihlásil sa naň taký
enormný počet študentov. Nesie to so

sebou samozrejme veľa starostí, pretože takú veľkú poslucháreň na univerzite - okrem auly - ani nemáme.
Ale ten záujem predovšetkým teší, až
potom nasleduje organizačné trápenie. Bude ho dosť.
Môžete nám povedať, koľko
študentov sa prihlásilo na štúdium
v našom meste a podľa vás sú tu
vytvorené podmienky pre tento
študijný odbor?
- V Tvrdošíne budeme mať optimálne podmienky a krásne priestory
aj vďaka podpore pána primátora,
ktorý bol iniciátorom myšlienky, aby
sa externé štúdium EKŠ otvorilo na

Družstvo Pod Skalkou hodnotilo svoju činnosť
Úvod výročného rokovania Roľníckeho družstva Pod Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke mal svoj tradične zaúživaný rituál. Každý člen pri
prezentácii sa mohol potužiť kalíškom
sladkého alebo tuhého a zároveň dostal 200 Sk. Oficiálna časť rokovania
mala
veľmi
rýchly
spád.
Po procedurálnych otázkach predseda
RD Eduard Ondreják prehľadnou
a hutnou formou oboznámil takmer 90
prítomných členov s výsledkami hospodárenia za uplynulý rok. RD, ktoré
hospodári na 561 hektároch chotára
v Krásnej Hôrke a Medvedzí, sa
v uplynulom roku vo svojom hlavnom
výrobnom programe zaoberalo výrobou mäsa, kravského a čiastočne aj
ovčieho mlieka. Na zabezpečenie úloh
v týchto oblastiach bolo potrebné zabezpečiť aj výrobu kvalitných krmovín. Napriek rôznym negatívnym
vplyvom sa RD podarilo úspešne hospodáriť a dosiahnuť tak kladný hospodársky výsledok 339 tisíc Sk. RD
nie je zadĺžené a táto skutočnosť mu
umožňuje v tomto roku realizovať výstavbu novej maštale a rekonštrukciu
dojárne v objeme 14 mil. Sk. Pri realizácii tejto investičnej akcie počítajú
aj s finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci diskusie predseda RD zdôraznil nutnosť
prispôsobiť sa náročným požiadavkám EÚ, pretože z hľadiska ďalšej ich
existencie je to nevyhnutné. Doležitým bodom rokovania boli aj verejné
voľby nového predsedu RD a predstavenstva. Prítomní členovia dali už
po štvrtýkrát dôveru 57-ročnému Eduardovi Ondrejákovi, ktorý bude stáť
na čele RD v rokoch 2005 - 2009. Jednoznačne bolo zvolené aj predstavenstvo v zložení Eva Ferenčíková,
Alžbeta Hutirová, Oľga Medvecká,
Eduard Tretina, Zdeno Iskra a radových členov bude zastupovať Štefan

Dulka. Kontrolná komisia bude pracovať v nezmenenom zložení Jozef
Kruczay, Eduard Gandi a Vladimír

Odmeňovanie jubilujúcich členov družstva na výročnej schôdzi, ktorá
Foto: (jm)
sa konala v mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí.
Kolena. Neodmysliteľnou súčasťou
každého výročného rokovania je ocenenie jubilantov a tak gratulácie
od vedenia RD sa dostalo Anne Belopotočanovej, Otílii Krúpovej, Alojzovi
Krivdovi, Milanovi Škumátovi, Jozefovi Jadrňákovi a Štefanovi Dulkovi.
V skromnej diskusii predseda družstva, ekonómka a predseda kotrolnej
komisie zodpovedali všetky otázky
a taktiež informovali o dôležitých
zmenách v oblasti hospodárenia,
ale i transformačného procesu a ďalších dôležitých problematikách. V
závere predsedajúci schôdze J.
Kruczay a novozvolený predseda RD
poďakovali členom predstavenstva,

Na margo reakcie v istých oravských novinách
Na prvého mája navštívil naše
mesto prezident Ivan Gašparovič. Potešili sme sa tejto návšteve, veď ktoreže mesto na Slovensku mohlo oslavovať prvý máj v prítomnosti pána
prezidenta.
A koľkože miest sa môže pochváliť tým, že k ním zavíta prezident. Na
pôde mesta pána prezidenta pred radnicou uvítal primátor nášho mesta.
Myslím si, že tak je to v každom inom
meste, že hlavu štátu vítajú najvyšší
predstavitelia, príslušného mesta či
obce. Pán prezident sa potom presunul v sprievode primátora mesta na
radnicu, kde ho už čakali poslanci
MsZ, riaditelia škôl, podnikatelia,
zástupcovia cirkví, veliteľ PZ a ďalší
hostia.
Z radnice sa pán prezident presunul na pripravenú tribúnu, kde od štrnástej hodiny bol plánovaný program,
aby sa stretol a pozdravil s občanmi
nášho mesta. A venoval im nemálo zo
svojho vzácneho času, či už osobnými rozhovormi, alebo autogramiádou.
Pán prezident neprišiel do Tvrdošína
neskoro, tak ako to prezentovali isté
oravské noviny, pretože jeho príchod
z Oravíc bol naplánovaný do nášho
mesta na 16.00 hodinu.
Neboli by to známe Oravské noviny, ktoré by túto návštevu v našom
meste opäť prezentovali po svojom
a snažili sa znížiť význam tejto návštevy pre naše mesto a porovnávali ho

ale aj ostatným členom za vykonanú
prácu a zaželali všetkým pevné zdraJ. Medvecký
vie a pohodu.

s predvolebnou kampaňou. Väčšina
z čakajúcich občanov sa výborne zabávala na pripravenom programe, ktorý bol počas prvého mája na Trojičnom námestí a neporovnávala hrušky
s jablkami, ako sa nám to snažili prezentovať v týchto novinách. A pána
prezidenta aj srdečne uvítali.
Ak si niekto potrebuje osviežiť pamäť, tak mu musíme pripomenúť, že
aj pred voľbami sme na pána Gašparoviča čakali dlhšie, pretože už vtedy
ho ľudia z mítingov neradi púšťali. Ak
má niekto zo súčasných politikov charizmu a rénomé, tak je to práve prezident Ivan Gašparovič.
A sme radi, že na prvého mája zavítal aj do nášho mesta a tu si musím
položiť otázku, ktože to už len mal
uvítať na pôde nášho mesta pána prezidenta, ak nie primátor mesta. Ak sa
to robí ináč v ostatných mestách, tak
sa radi necháme poučiť. Ak bude
niekto iný zabezpečovať návštevu
pána prezidenta v našom meste, tak
verte, že radi tam prídeme a počkáme
si trebárs aj tie dve hodiny.
A ešte záverom, tešiť nás môže aj
to, že pán prezident má taký srdečný
vzťah k nášmu mestu, jeho predstaviteľom, samozrejme aj k občanom. Ak
by sme mali iného prezidenta, tak neverím tomu, že by sme ho do dnešných
dní uvítali na pôde nášho mesta. Ak
by aj prišiel, tak možno práve pred ďalšími voľbami.
(jh)

Orave. Priamo na štúdium v Tvrdošíne sa prihlásilo 38 záujemcov. Počítali sme s 20 - 25. Ináč samozrejme
otvárame okrem interného aj externé
štúdium v B. Bystrici.
Ja sa na prácu vo vašom meste
už veľmi teším. Vystupujem tu, ako
ste už predoslali, v dvojakej úlohe
a to garanta i gestora tohto štúdia.
Nesiem teda plnú zodpovednosť za
jeho úroveň a chcem sa tejto povinnosti zhostiť v plnej miere.
Pani profesorka, vieme, že ste
garantkou a gestorkou tohto štúdia. Nás však zaujíma, či sa budúci tvrdošínski poslucháči stretnú
s Vami aj ako s prednášateľkou?
Áno. Budem prednášať filozofiu
kultúry a viesť semináre z ruských
kultúrnych štúdií.
Môžete našim čitateľom povedať, kedy bude oficiálne otvorenie
tohto štúdia v našom meste?
- Otvorenie akademického roku
na Univerzite M. Bella je 17. septembra. Musíme sa však dohodnúť
s pánom rektorom M. Murgašom,
pretože on chce byť priamo na otvorení v Tvrdošíne. Termín otvorenia
štúdia EKŠ vo vašom meste si ešte
upresníme. Už teraz však pozývam
prihlásených poslucháčov na takzvané motivačné interview, s prezentáciou študijného programu I. semestra a študijnej literatúry. Toto stretnutie sa uskutoční v zasadačke mestskej radnice 30. júna t.r. o 15. hodine.
Môžete nám povedať niečo zaujímavé okolo prihlásených na
toto štúdium, s čím ste sa doteraz
vo svojej bohatej praxi ešte nestretli?
- Predstavte si, aj v Tvrdošíne
bude niekoľko poslucháčov, ktorí už
majú za sebou jedno ukončené vysokoškolské štúdium, čo je pre mňa
neobyčajne príjemným prekvapením.
To znamená, že sú to už magistri či

inžinieri a predsa majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o Európske
kultúrne štúdie. To sa mi zatiaľ ešte
v mojom vysokoškolskom pôsobení
nestalo. Zdá sa mi, že je to pre Oravu unikátny jav.
Máte aj vy nejaký taký „tajný“,
nesplnený cieľ, ktorý by ste rada
zrealizovali?
Mojím cieľom je, aby Tvrdošín
mal vzdelávaciu inštitúciu, z ktorej
by malo osoh aj mesto.
Na prednáškach radi privítame aj
hostí, ktorí si budú môcť vypočuť
zaujímavé informácie, pretože medzi prednášateľmi budú aj významné osobnosti súčasného kultúrneho
života Slovenska. Prednášky budú
spojené s literárnymi, hudobnými či
výtvarnými ukážkami, a tak by to
mohol byť príjemný umelecký zážitok. Myslím si, že aj toto bude jedným z prínosov pre Tvrdošín a kultivovanie jeho kultúrneho života.
Chcela by som, aby táto univerzita
bola nielen kognitívnou, ale aj „zážitkovou“ univerzitou, akýmsi darom
pre mesto. Aby bola natoľko príťažlivá, že Tvrdošín sa sám stane príťažlivým a mladí ľudia nebudú mať
pocit periférnosti. Táto univerzita
„donesie“ zaujímavých ľudí. A ak
niečo obohacuje náš život, tak sú to
pravé stretnutia so zaujímavými
a múdrymi ľuďmi. A musím dodať,
že takí sú aj u nás doma - a my na
nich nezabúdame. Oslovili sme aj
ich.
Pani profesorka, môžete nám
povedať, ako často sa budú študenti stretávať so svojimi prednášateľmi?
- Prednášky budú vždy v sobotu,
pravdepodobne od deviatej do šiestej večer s obedňajšou prestávkou.
Náš rozhovor by som uzavrela
známou myšlienkou L. N. Tolstého,
že práve ZÁUJEM je základom vzdelanosti. A teraz je tento záujem už
evidentný.
Za rozhovor poďakoval:
Juraj Horňák

Symbolická kytička pre všetky mamičky
Matka je akýmsi naším amuletom, ktorý nás sprevádza celý
život. Aj tak by sa to dalo povedať a je dobré, že druhá májová
nedeľa je v kalendári vyhradená pre matky, mamy, mamičky,
mamulienky... Tento sviatok je akýmsi maličkým darčekom pre
tie, ktoré sú nositeľkami života, tie, bez ktorých by život na zemi
nenapredoval. A je dobré, že aj v našom meste si tiež každoročne dôstojne pripomíname Deň matiek. Ak sa to niekomu bude
zdať ako samozrejmosť, tak verte, že tomu tak nie je. Najlepšie a najzodpovednejšie na túto otázku by vám vedeli zodpovedať práve tie, ktoré mali v uvedený deň sviatok.
Aj nedeľné odpoludnie (8.5.) v kine
Javor v našom meste bolo toho dôkazom,
že tento sviatok v našom meste má svoju vážnosť. Program, ktorý bol pripravený pre naše mamičky, sa páčil. Hneď
na úvod vystúpili totiž naše
najmenšie mažoretky z
CVČ. A po nich sa ku prítomným mamičkám v kinosále prihovoril primátor
mesta Ing. Ivan Šaško, aby
všetkým matkám nášho
mesta poďakoval, za náročnú úlohu, ktorú matka vo
vojom živote má.
- Som rád, že sme sa tu
stretli v takom hojnom počte, kde by som sa Vám chcel
poďakovať za všetko, čo ste
urobili a robíte pre naše
mesto, no najmä za Vašu starostlivosť pri výchove detí a
zaželať tu prítomným, ale
aj všetkým matkám nášho
mesta, veľa lásky, spokojnosti, ale aj radosti z Vašich najbližších, pre ktorých vytvárate pohodu nielen vo Vaších rodinách, ale i v celom našom meste. Želám Vám, aby Vaše deti boli
zdravé a múdre, aby vyrastali v rodinách,
kde je pokoj a pohoda, aby im nechýbala
najmä Vaša rodičovská láska. Verím, že sa
Vám to darí, aj keď je doba ťažká a zložitá,
verím že prekonáte všetky prekážky a že
dokážete vychovať zo svojích detí generáciu ktorá zažije len to najlepšie a najkrajšie na Slovensku i v našom meste.
V tejto súvislosti by som chcel vysloviť
presvedčenie, že spoločnými silami sa nám
podarí vytvoriť v našom meste tie najlepšie podmienky pre všetkych občanov, no
najmä pre najmladšiu generáciu v ktorej
práve vy matky nesiete tú najväčšiu zod-

povednosť. Je potrebné dať deťom dobrú
rodičovskú výchovu, ale aj dobré školy,
dobré podmienky pre to aby v harmónii rodinnej, mestskej, spoločenskej vyrastali
z nich dobrí ľudia. Verím, že sa nám to

spoločnými silami podarí dosiahnuť, k
čomu želám všetkým matkám nášho mesta veľa síl a trpezlivosti.
Aj kytica kvetov, ktorú primátor mesta symbolicky venoval jednej z prítomných mamičiek v sále, patrila vlastne
všetkým matkám v našom meste, pretože
si to právom zaslúžia.
Zlatým klincom kultúrneho programu
bol tentoraz Peter Vašek, ktorý vytiahol
zo svojho repertoáru práve tie pesničky,
ktoré správne zarezonovali v kinosále
a vniesli príjemnú náladu do srdiečok našich mamičiek a nielen tých, pretože
na programe boli diváci všetkých vekových kategórii.
„Otvárajte kasíno“ a ďalšie známe

melódie a pesničky v podaní P. Vašeka
roztlieskali zaplnenú sálu, jeho vystúpenie sa páčilo a veru musel aj pridávať niečo naviac. Spievalo by sa možno aj dlhšie, ale každý program má svoj čas a tak
aj tento končil v príjemnej nálade. To však
nebolo všetko, pri odchode na naše mamičky čakal pekný kvietok a milý darček,
ktorý osobne odovzdával primátor mesta
a poslanec MsZ Milan Kováč.
A my sme pri tejto príležitosti položili
niektorým mamičkám jednu otázku. „Ako
sa vám páčil dnešný program...?
Júlia Bubáková, matka dvoch synov Veľmi sa mi to páčilo, aj to motto na opone
„Ďakujem Ti za všetko mamička moja...“,
bolo výstižné, pre tento
deň. Do kina som prišla
sama, ozaj málokedy sa
mi podarí dostať na takúto
akciu, pretože máme
dvoch malých snov. Jedného syna som dnes dala
spať a pri druhom ostal
manžel a ja som mohla ísť
na túto oslavu. Dnes som
tu po prvý krát, vlani som
to vôbec nestihla. Takže
som veľmi rada, že sa mi
to v tomto roku podarilo,
ďakujem všetkým za krásne nedeľné odpoludnie.
Adriana Janolová Musím povedať, že to
bolo skutočne krásne.
Na úvod vystúpili detičky a potom nás pobavil
spevák Vašek. Páčili sa mi jeho pesničky.
Na takejto akcii som bola prvýkrát a som
rada, že som tu prišla. A prvýkrát preto,
že do Tvrdošína sme sa nasťahovali len
vlani v septembri z Vavrečky na sídlisko
Medvedzie.
Jozefína Medvecká (osemdesiatročná) - Krásny, ja mám veľmi rada také kultúrne programy. Ja si ešte pri takejto príležitosti aj zaspievam. Aj tie pesničky, čo
spieval ten spevák, sa mi páčili, pekne sa
nám prihovoril aj pán primátor. V nedeľu
2. mája som oslavovala narodeniny osemdesiat rokov a dnes som mala zase druhú
oslavu. Poďakujte všetkým za pekný
program, ak dožijem prídem aj na budúci
rok.
(jh)
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Privítali sme tu účastníkov z Česka aj zo Slovenska
Medzinárodný akordeón sa vydaril
Druhý ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Koncertný akordeón 2005 (KA), ktorý sa
uskutočnil v piatok, 6. mája 2005, v
priestoroch ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne a v Malej sále MsKS na Medvedzí, je úspešne za
nami. Jednodňová
súťaž sa uskutočnila v šiestich vekových a výkonnostných kategóriách s
tromi porotami. Súťažilo tu 27 žiakov
a študentov ZUŠ zo
SR a 13 študentov
konzervatórií zo
Slovenska a Česka.
Našu ZUŠ-ku reprezentovali piati žiaci,
dvaja z triedy Mareka Kuku a traja z
triedy Mgr. art. Stanislava Vaseka.
V kategórii ZUŠ
do 11 rokov sa
umiestnili v zlatom
pásme Juraj Spitzkopf z Rajca a Filip
Olejník z Trenčianskych Teplic. V kategórii ZUŠ do 14
rokov zlaté pásmo
získali Zuzana Vlčková z Dubnica nad
Váhom a Jordán
Žufka z Kremnice.
V tejto kategórii získal bronzové pásmo
náš žiak Matúš Jantošík z triedy Mgr. art. S. Vaseka.
Matúš získal tiež cenu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Tvrdošíne za
najlepší výkon zo žiakov ZUŠ Tvrdošín. V kategórii ZUŠ do 18 rokov
získali zlaté pásmo Roman Poláčik
z Tvrdošína z triedy Mareka Kuku a
Alžbeta Škultétyová z Považskej
Bystrice. V kategórii nad 18 rokov
patrí zlaté pásmo Branislavovi Kuljovskému zo Žiliny. Tento študent na-

toľko zaujal odbornú porotu, že mu
prisúdila aj Cenu primátora mesta
Tvrdošín za ZUŠ.
V kategórii konzervatórií 1.-3.
ročník získal zlaté pásmo Tibor Iván
z Banskej Bystrice. Tibor Ivan na ná-

Bc. Radka Slaninová z Ostravy, Mgr.
art. Martin Vaculčiak z Banskej Bystrice, Mgr. art. Igor Gajan, Mgr. art.
Mária Mártonová-Kormanová, Mgr.
art. Janka Halačová a Miroslav Košnár zo Žiliny, Mgr. art. Jozef Demjan z Košíc. Poďakovanie za objektívne hodnotenie okrem nich patrí aj
Jánovi Praženicovi zo Žiliny a Marekovi Kukovi z Tvrdošína.
Súťažiaci, pedagogický sprievod

Kováčovej, Aranžérstvu D. Zoššákovej a firme Hieros. Aj ich zásluhou
odchádzali účastníci zo 16 miest SR
a moravskej Ostravy spokojní s úrovňou organizácie a priebehom súťaže. Veríme, že aj v budúcich ročníkoch nájdeme v nich takých ochotných spolupracovníkov, akými boli
počas 2. ročníka KA 2005.
Úspešným zvládnutím KA 2005
Tvrdošín výrazným spôsobom vstúpil do širšieho celoslovenského odborného povedomia a upozornil na
seba aj susedné krajiny v súlade so
svojím cieľom nezištnej vzájomnej
spolupráce zjednocujúcich sa európskych krajín.

Zapustili dobré korene

vrh odbornej poroty získal aj Cenu
primátora mesta Tvrdošín. Zlaté pásmo získala aj Silvia Cséfalvayová zo
Žiliny. V kategórii konzervatórií 4.6. ročník získal zlaté pásmo Štefan
Zboja z Konzervatória zo Žiliny.
Organizátori si nesmierne cenia
účasť v súťažných porotách takých
renomovaných osobností v oblasti
tvorby skladieb pre akordeón a vyučovania hry na akordeón akými sú

Druhého ročníka Koncertného
akordeónu sa v Tvrdošíne zúčastnilo
vyše štyridsať súťažiacich z celého
Slovenska a nechýbali ani akordéonisti z Česka. Ako nám povedal riaditeľ
ZUŠ Mgr. art. Stanislav Vasek, úroveň
sa oproti minulému roku opäť zvýšila. Nás môže tešiť to, že všetky prvé
miesta ostali na Slovensku. Cenu primátora Tvrdošína za ZUŠ získal nad
18 rokov Branislav Kuljovský zo Žiliny a za konzervatória Tibor Iván
z Banskej Bystrice. Medzi víťazmi
boli aj akordeonisti z Tvrdošína Roman Poláčik zo ZUŠ a konzervatorista
Štefan Zboja.
Slávnostným podvečerným koncertom a vyhlásením víťazov sa v Mestskom kultúrnom stredisku skončil druhý ročník medzinárodnej súťaže Koncertný akordeón. A my sme bezprostredne po vyhlásení výsledkov
oslovili niektorých víťazov jednotlivých kategórií, aby nám priblížili svoje
bezprostredné pocity.
Silvia Cséfalvayová, konzervatórium Žilina. Hre na akordeón sa venuje od druhej triedy, asi deväť rokov.
- Na koncertnom akordeóne som už
druhýkrát a musím povedať, že tu bolo
perfektne. Už sa teším na budúci ročník.
Alžbeta Škultétyová - ZUŠ Považská Bystrica získala jedno
z ocenení v kategórii do 18 rokov a hre
na akordeón sa venuje už deviaty rok.
K hudbe ju priviedla mamička.

Medveckí potvrdili svoju svetovosť
Svornosť, Viera a Česť sú tri
ústredné slová rodovej modlitby
Medveckých, Medveczkých z Medvedzia a Malého Bysterca, ktorú sa
modlili všetci účastníci na ekumenickej bohoslužbe pri príležitosti II. svetového stretnutia príslušníkov tohto starozemianskeho rodu v
sobotu 14. mája v našom farskom kostole.
Slávnostnú bohoslužbu celebroval náš
správca farnosti vdp.
Ján Marhefka a spolucelebrantami boli
vdp. farár Mgr. František Trstenský, rodák
z Medvedzia, evanjelická farárka Mgr.
Jana Ďuranová, evanjelický farár Mgr.
Rastislav Stanček
z Dolného Kubína,
ako aj náš domáci pán
kaplán Tomaga. Slávnostnú a dôstojnú atmosféru ekumenickej
bohoslužby dotvárali spevom domáci
spevácky zbor Affitio laetítia
a sólistka Štátnej opery v Banskej
Bystrici Eva Lucká, rodáčka z nášho
mesta. Ústredným programom bohoslužby bolo vysvätenie rodnej hrudy
a novej rodovej zástavy. Tento slávnostný svätiaci akt vykonal vdp. farár Mgr. František Trstenský a evanjelický farár Mgr. Rastislav Stanček.
Po slávnostnom obede sa všetci
účastníci, ktorých sa na tomto rodovom svetovom stretnutí zišlo takmer
200 nielen zo Slovenska, ale aj
z Maďarska, Poľska a Ukrajiny zhromaždili vo veľkej sále MsKS, kde sa
odvíjal oficiálny spoločenský program. Pri prezentácii každý z prihlásených účastníkov dostal kožené vrecúško s posvätenou rodnou zemou,
Pamätný list s textom vyrazeným
do kože a pohár s vygravírovaným

a pozorovatelia zastupovali takmer
celé Slovensko, nechýbali tu účastníci zo Senice, Trenčianskych Teplic, Nitry, Rajca, Námestova, Banskej Bystrice, Dubnice nad Váhom,
Považskej Bystrice, Kremnice, Humenného, Žiliny, Košíc, Dolného
Kubína, Tvrdošína a z Česka z
Ostravy.
Riaditeľstvo ZUŠ v Tvrdošíne ďakuje za spoluprácu a sponzorsku pomoc primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi, riaditeľstvu ZŠ ŠŠ, Rodičovskému združeniu pri ZUŠ, MsKS, riaditeľstvu SPŠ IG, firme Jantošík, firme POVI, pánu Zajoncovi, salónu
Zdenky Zbojovej v Trstenej, Márii

rodovým erbom a nápisom. Úvod
programu svetového stretnutia rámcovala ária Habanéry z opery Carmen od G. Bizeta v podaní Evy Luckej a za klavírneho sprievodu
Mgr.Ľubomíra Vaseka, ktorá ešte

v priebehu stretnutia zaspievala aj
slovenskú a oravskú ľudovú pieseň
Pod Roháčom žijem...S príhovormi
na stretnutí vystúpili okrem primátora mesta Ing. Ivana Šašku aj vdp.
farár Mgr. František Trstenský a
predstavitelia kuratória URSUS
z Maďarska Tamás Medveczky, ktorý svoj príhovor prečítal po slovensky, ako aj súčasný predseda kuratória Mihály Medveczky, ktorý
na znak úcty k Medveckým z Medvedzia odkiaľ tento starozemianky
rod pochádza pozval všetkých príslušníkov tohto rodu na svetové stretnutie do Budapešti. Súčasťou oficiálneho programu bolo aj premiérové odovzdávanie erbových listín jedenástim členom Občianskeho združenia Medvedzie. Slávnostný odovzdávací akt aj s prílušným rituálom
vykonal hlavný štátny radca pre he-

raldickú tvorbu a akademik Medzinárodnej heraldickej akadémiePhDr.
Ladislav Vrteľ z Bratislavy. Zástupcovia rodu Medveckých zo zahraničia Márton Medveczky z Maďarska
, Jan Medwedzki z Poľska a Pavlo
Medvedzki z Ukrajiny
prevzali z rúk čelných
predstaviteľov OZ
Medvedzie vrecúško s
rodnou hrudou a zároveň predniesli aj krátke príhovory. Na tomto svetovom stretnutí
sme nemohli zabudnúť
ani na tých príslušníkov rodu, ktorí sa
tohto druhého svetového stretnutia nedožili,
hlavne však na jednu
z prvých veľmi aktívnych členiek OZM
Kláru Medveckú. Minútou ticha sme si uctili ich pamiatku. V
kultúrnom programe
sa predstavili Ing. Jozef Medvecký Heretík,
ktorý za harmonikového sprievodu
svojho brata Františka zaspieval známu slovenskú vysťahovaleckú pieseň
„Keď sa Slovák do cudziny odberá“.
Senióri FS ORAVAN sa premiérovo
predstavili pásmom „Tí medveckí
majstri na zábave Pod Velingom“
a dobrú spoločenskú zábavu dotváralo muzikantské duo Peter Medvecký Heretík a Juraj Tomadlík. Veľmi
dobrým spestrením a dotvorením
tohto dru-hého svetového rodového
stretnutia bolo premietnutie filmového dokumentu z prvého stretnutia
v roku 2000, ako aj významných fotodokumentov z akcií OZM, ktoré
technicky zabezpečil Ing. Ján Medvecký Martinek. Akože ináč, ani na
tomto svetovom stretnutí nechýbala
priliehavo k tejto udalosti vyzdobená velikánska torta, na ktorej si všetci
účastníci pochutili.Jozef Medvecký

- Jednu cenu som získala už pred
štyrmi rokmi v Martine. Vlani som tu
bola tiež a skončila som na prvom
mieste, tak ako v tomto roku. Cítila som
sa tu veľmi dobre. Páčil sa mi však ten
vlaňajší ročník, pretože sme tu boli viac
dní. A nechýbali aj výlety do blízkeho
okolia. Chcem prísť aj na budúci rok,
ale budem musieť niečo nové nacvičiť.
V kategórii do 14 rokov získala zlaté ocenenie Zuzana Vlčková zo ZUŠ
Dubnica, ktorá sa hre na akordeón venuje už päť rokov a k hudbe ju priviedol jej otec.
- V Tvrdošíne som prvýkrát. Bolo tu
super, veľmi sa mi tu páčilo. Hlavne tá
príjemná atmosféra okolo súťaže.
Svoje dojmy nám po skončení súťaže povedal aj predseda poroty kategórie E Mgr. art. Igor Gajan, zástupca Žilinského konzervatória.
- Tým, že som bol členom a účastníkom poroty aj vlani, mal som možnosť
porovnať momentálnu úroveň v kategórii 1.-3. ročník konzervatórií. Tak ako
vlani, aj v tomto roku bola táto kategória obsadená kvalitnými súťažiacimi
a veľmi ťažko sa nám hodnotilo. Môžem
povedať, že úroveň sa oproti minulému
roku zvýšila. Som rád, že každoročne sa
tejto súťaže zúčastňujú aj konzervatoristi. Škoda, že nebolo viac zahraničných účastníkov. Za našu kategóriu tu
bol vynikajúci talent, Tibor Iván
z Banskej Bystrice, ktorý získal aj cenu
primátora za konzervatória. Ešte budeme o ňom počuť aj v budúcnosti. Škoda, že súťaž bola iba jednodňová, pretože sme si nemohli vypočuť aj iné kategórie a tým sme nemohli porovnávať.
Vlani to bolo lepšie aj preto, že súťažiaci sa medzi sebou mohli zoznámiť,
vymeniť si svoje skúsenosti a porovnať
svoju úroveň.
Mohli by ste nám záverom povedať, kde na Slovensku vyrastajú naj-

lepší akordeonisti, kde je podľa vás
tá liaheň?
Rád mám akordeonistov zo všet-kých
krajov Slovenska, lebo konzervatória
nemajú len regionálnu pôsobnosť. A či
je to východ, západ, sever, juh Slovenska, tak je to úplne jedno. Samozrejme,
musím povedať, že Orava je už dlhšiu
dobu akousi liahňou. Poznať to aj
v konzervatóriu v Žiline, pretože tam
máme dosť študentov z Oravy a nielen
v hre na akordeón. Je dobré, že takáto
súťaž sa organizuje v tomto regióne,
konkrétne v Tvrdošíne. Tvrdošín a Orava sa tým dostáva do povedomia. Akordeón na Orave už má svoje korene
a verím, že tomu bude tak aj v ďalších
rokoch.
Záverečné hodnotiace slovo patrilo
riaditeľovi ZUŠ Mgr. art. Stanislavovi Vasekovi.
- Ak by som to mal zhodnotiť z mojej
stránky, tak musím povedať, že i keď
účinkujúcich bolo o niečo menej ako
minulý rok, niektorí sa ospravedlnili na
poslednú chvíľu, musím však povedať,
že úroveň bola jednoznačne vyššia ako
vlani. Pracovalo sa v troch porotách. Po
súťaži boli udeľované ceny v zlatom,
striebornom a bronzovom pásme a ceny
primátora. Pochváliť zlatým pásmom sa
môžeme aj my, pretože ho získal Roman
Poláčik v kategórii C z triedy učiteľa
Mareka Kuku a bronzové pásmo Matúš
Jantošík v kategórii B z mojej triedy.
Koncertného akordeónu sa zúčastnili súťažiaci praktický z celého Slovenska a nechýbali ani účastníci z
Česka. Tešiť nás môže to, že všetky
prvé ceny ostali na Slovensku. Aj touto cestou by som chcel poďakovať
primátorovi mesta Ing. Ivanovi Šaškovi za jeho ochotu a pomoc pri tejto
súťaži. Samozrejme všetkým porotcom, súťažiacim, organizátorom
a sponzorom.
(jh)

Zavítali k nám deti z Beslanu
Päťdesiatdva deti je v týchto
dňoch ubytovaných v Oravicich spolu s piatimi učiteľmi. Ako sme sa
dozvedeli, na Slovensku strávia tri
týždne. Ich program je pomerne bo-

deťom sa na Slovensku „nravilos“ páčilo a sú radi, že sú tu medzi nami.
I keď mali svojho prekladateľa,
k dispozícií mali aj slovníček a snažili
sa komunikovať s nami v slovenčine.

hatý, pretože v pláne majú navštíviť
naše kultúrne a iné pozoruhodnosti.
Za sebou už majú Oravský Podzámok. Navštívia však aj Bratislavu a
ďalšie mestá v našej republike.
Samozrejme, že nebudú „dýchať“
len mestský prach, pretože chcú spoznať aj naše prírodné krásy. O to, že
sú medzi nami na Slovensku deti
z Beslanu, sa zaslúžil ruský veľvyslanec a firma OMOSS. Deti z Beslanu
však nie sú len na Slovensku ale aj
v iných Európskych štátoch.
- Ako som sa osobne presvedčil

A my sme sa mohli s nimi zvítať
na Deň detí, ktorý sa uskutočnil
v našom meste. Väčšina z nich sa
zapojila aktívne aj do rôznych súťaží, ktoré sme mali v priestoroch futbalového štadióna pre deti pripravené. Tragédia, ktorá sa odohrala
v Beslane ich skutočne nepríjemne
poznačila, pretože poniektoré z nich
sa pri ukážkach policajného zboru
a streľbe rozplakali.
Od nás sa deti opäť presúvali do
Oravíc, kde už mali pripravený svoj
ďalší program.
(jh)
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V Prešove sme nechýbali
V Prešove sa vo štvrtok 26. mája
t.r. stretli vybraní zástupcovia zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ)
v obradnej sieni prešovskej radnice
na 13. celoslovenskom celoslovenskom festivale programov ZPOZ.
Pod názvom „Čaro zrelosti“ prezentovali vybrané občianske obrady rodinných a spoločenských slávností
venovaných vekovo staršej generácii, ktoré postúpili z okresných, regionálnych a krajských prehliadok.
Úvod podujatia patril kolektívu
ZPOZ z Prešova, primátorovi mesta
Prešov Milanovi Benčovi a predsedníčke združenia ZPOZ.
A potom sa už v programe predstavilo osem kolektívov zborov pre občianske záležitosti (ZPOZ) z Trenčian-

skych Teplíc, Streženice, Kremnice,
Revúcej, Bušiniec, Bardejova, Starej
Ľubovňe a Mošoviec, aby predviedli
ukážky z osláv životného jubilea zlatej i smaragdovej svadby. Zo stretnutia troch generácií, zo sviatku Jeseň
storočných, ale aj z vyhodnotenia súťaže o najlepšiu babku a najlepšieho
dedka. Nechýbala ani slávnosť ku
stretnutiu maturantov po 60-rokoch.
Prehliadka vybraných kolektívov
bola akousi čerešničkou na torte
a bolo vidieť, že v niektorých našich
mestách na Slovensku venujú dostatočnú pozornosť aj tej najstaršej generácii.
Ako z prehliadky vyniklo, rozširuje sa paleta ponúkaných slávností,
zavádzajú sa nové formy prezentá-

cie slova, hudby ale i uchovania pôvodnej kultúry v krojoch a zvykoch.
Už vyše 14-ročnná činnosť združenia so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá ma v súčasnosti 840-člennú základňu, je dobrým predpokladom pre
ďalšie napredovanie. Združenie
okrem iného vydáva časopis, zborníky, scenáre, príhovory, ale organizuje aj školenia, aby sa pre činnosť
týchto združení vytvorili čo najlepšie podmienky, dá sa povedať takmer
profesionálne. Za totuo profesionalitou je však potrebné hľadať predovšetkým človeka, pretože pre človeka sa táto práca predovšetkým robí.
Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia ZPOZ-u z Tvrdošína, hlavne
preto, aby nabrali skúsenosti do ďal-

šej práce a obohatili sa o nové poznatky pri rôznych druhoch slávnostných obradoch. A musím povedať, že
aj naša mestská akcia, ktorú pripravuje mesto pre svojich najstarších

občanov v závere roka pod názvom
„Sviatok príbuznosti“, patrí k tým
najkrajším počinom, ktoré v rámci
Slovenska organizujeme pre našich
spoluobčanov.
(jh)

Jarmok detských nápadov
Aj takto by sme mohli nazvať
zaujímavú akciu, ktorá sa uskutočnila v stredu 25.5. t.r. popoludní na
Michalskom námestí v našom meste. Takmer dvesto detí zo ZŠ M.

ujmom obzerali túto detskú „jarmočnú rozprávkovú fantáziu“, ktoré naše
deti pretavili do svojich výrobkov.
A „dospeláci“ ich nenechali
bez povšimnutia, pochválili, ale aj

nakúpili, aby aj touto formou vyjadrili úctu k umu šikovných rúk
a zaujímavým nápadom.
Dá sa povedať, že deti zo školy
v uvedený deň tiež našli aspoň čiastočne svoje zadosťučinenie za prácu
svojich rúk, ktorú tak mohli prezentovať širokej verejnosti. Veď koľkí
z nás často ani nevedia, čo vlastne tie
naše deti v škole robia.
Bol to dobrý nápad, s ktorým prišla ZŠ M. Medveckej prezentovať
takto prácu, ktorú robia v škole deti.
A deti si tiež prišli na svoje, veď sa
doslova s profesionálnou zodpovednosťou pustili do obchodovania
a ponúkania svojich výrobkov.
A neboli to len tí najmenší, ale svoje
práce tu prezentovali žiaci všetkých
ročníkov od prvákov až po deviatakov.
Veríme, že tento jarmok nebol
posledným a bude mať svojho nasledovníka, trebárs aj na Michalskom
jarmoku.
(jh)

Medveckej tu prišlo predávať výrobky svojich rúk, ktoré vlastnoručne
vytvorili. A veru bolo z čoho vyberať. Práce našich detí z drevených,
papierových, plastických, keramických a iných materiálov hovorili
samé za seba.
Či už to boli prekrásne maľované
poháre, výšivky, koráliky, vypiľované figúrky, rôzne obrázky, ale aj ďalšie práce, ktoré by zniesli to najprísnejšie kritérium. A musím povedať,
že o výrobky našich detí bol záujem.
Okoloidúci sa pristavovali a so zároniky vždy boli, sú aj
budú zdrojom zaujímavých poznatkov, no
len pre tých, ktorí od
nich neočakávajú nemožné.
Bolo by naivné domnievať sa,
že svedok februárového prevratu v roku 1948 ho v tom období opíše ako komunistický
puč, že povojnové znárodnenie
odvážne nazve hromadným
porušením vlastníckych práv,
alebo vpád piatich armád Varšavskej zmluvy zaznamená ako
vojenskú okupáciu vtedajšieho
Československa. Kronikári
boli vždy iba zapisovateľmi,
ktorí zaznamenávali udalosti
svojej doby so zreteľom na práve panujúce politické, sociálne a náboženské pomery. Ich
opisy politických udalostí treba vnímať so značnou rezervou, zato záznamy o počte obyvateľstva, stavoch hospodárskych zvierat, o domovej výstavbe, poľnohospodárskom,
priemyselnom a kultúrnom
rozvoji majú hodnotu mimoriadne cenných dokumentov. A
práve s týmto zámerom začíname v spoločnosti kronikára
Štefana Kormaňáka listovať v
kronike mesta Tvrdošín . Nasledujúce záznamy nie sú vernou reprodukciou písaného
textu, ale iba heslovitým sú-
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„Sviatok príbuznosti“ v závere roka patrí k tým dňom, na ktoré sa naši najstarší spoluobčania veľmi tešia.

„Pod perinou...“
Stretnutie detí z MŠ a chlapcov
z DSS prinieslo nebývalý zážitok. Na
začiatku bol nápad Emílie Chmelkovej, pracovníčky DSS, keď napísala
divadelnú scénku „Pod perinou...“.
Súčasťou spoločného programu
boli aj tanečné vystúpenia deti
z CVČ a MŠ. Predstavili sa tu mažoretky a deti s country tancom. Nasledovala divadelná scénka, v ktorej
účinkovali chlapci z DSS so svojimi
vychovávateľkami a nebývalý zážitok bol na svete.
Námet, rekvizity, kulisy a vystú-

penia hercov navodili situáciu, že
sme na lúke, ktorá sa prebúdza zo
zimného spánku a začína žiť jarným
životom. Potlesk divákov za nápady
a herecké výkony sa ozývali nielen
na konci predstavenia, ale aj počas
jednotlivých výstupov. Veď vidieť
herca, ktorý hrá slnko, kvety, či snehuliaka, alebo teplomer bol ozaj nevšedným zážitkom.
Je obdivuhodné, že títo chlapci
dokážu pod starostlivým vedením
pripraviť divákom plnohodnotný kultúrny zážitok.
(bj)

Sviatok našich najmenších
Ďakujeme mestu Tvrdošín a MsCVČ za veľmi pekne pripravený a
zorganizovaný Medzinárodný deň detí. Potešilo nás všetkých, že primátor mesta Ing. Ivan Šaško ani tentokrát nezabudol na našich najmenších. Naše deti si odniesli z tohto podujatia krásne zážitky. Šťastné a
veselé, plné dojmov a prekvapení prežili svoj veľký sviatok.
Lýdia Žuffová riaditeľka V.MŠ Medvedzie 139

Farebný svet

hrnom udalostí z uplynulých viac
ako 60 rokov.
Prvý zápis pochádza z roku
1943. Opisuje mestečko, jeho polohu, cestné spojenie, školy,
spolky, hospodárske a spoločenské pomery, politické strany, faunu a flóru, náboženské zloženie
obyvateľstva a technické vybavenie (vtedy len elektrické osvetlenie). 1944 - 1948 - Priebeh SNP

budove MsNV. Severoslovenské
elektrárne postavili montérsky dom.
Následkom moru uhynulo 75 %
hydiny. Miestna parná píla bola
znárodnená. Začal sa stavať nový
most cez Oravu a benzínové čerpadlo muselo byť premiestnené,
aby bolo prístupné ceste na Námestovo.
30.6. Zrušenie obvodného notárskeho úradu.

V MsKS na Medvedzí v Tvrdošíne bola otvorená zaujíma a pútavá
výstava amatérskeho maliara 33-ročného Radúza Galčíka z Tvrdošína.
Na výstave s názvom „Farebný svet“
bola vystavená časť z jeho prác.
Medzi päťdesiatkou obrazov prevažne s abstraktným umením prevažovali olejomaľby, nechýbala však ani
kresba, maľba, pastel, kombinovaná

technika a exlibrisy. R. Galčík sa
výtvarnému umeniu venuje od detstva. Jeho tvorbu si mali možnosť
pozrieť milovníci umenia už aj
v Dolnom Kubíne a Námestove.
Na tejto výstave si návštevníci
pozreli aj zaujímavé portréty významných Oravcov a Štúra, nechýbali však ani obrazy s kresťanskou
tematikou a krajinky.
(jh)

vanie novej pošty. Úrad je pokračovateľom poštového úradu postaveného v obci v roku 1845,
kedy bol prvým na hornej Orave.
1953 - V mestečku sa začalo
dvakrát týždenne premietať filmové predstavenie.
Úroda lieskovcov bola taká bohatá, že ľudia ich zbierali na vrecia. Od 1.9. bola otvorená pedagogická škola pre vzdelávanie

žiarnej zbrojnice. Prudké lejaky v dňoch 27. – 29. júna spôsobili povodeň, ktorá strhla
prechody, drevené mosty, lavičky a narobila škody na poliach. Voda z riečísk prenikla
na Oravské nábrežie a do
Hviezdoslavovej ulice.
Od začiatku školského roka
bola osamostatnená dvojročná
Poľnohospodárska technická
škola – odbor ekonomický
(zrušená 30.6.1959).
1959 - Rozmach individuálnej výstavby potvrdzuje 25 rozostavaných rodinných domov.
1960 - Poľnohospodárska
technická škola sa presťahovala s celým inventárom do Žiliny.
Pri búrke 7. júla sa vylial z
brehov potok Hlísnik na námestie a do Hviezdoslavovej
ulice.
1961 - Bývalý Teichnerov
hotel na námestí bol odstúpený výrobnému družstvu Oravan.
1962 - Ustanovenie verejného požiarneho útvaru
1965 Nemálo starostí vyvolalo zrušenie miestnej pekárne,
známej po celej republike. Začala sa výstavba Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.
(Pokračovanie nabudúce)
Pavel Abraham

Nad kronikou Tvrdošína
na území obce, oslobodenie a koniec 2. svetovej vojny, povojnové
pomery, založenie miestneho akčného výboru Národného frontu.
1949 - Krutá zima trvala do
apríla, až v máji sa počasie ustálilo.
1950 - 6.1. Rieka Orava vystúpila v noci z brehov tak vysoko,
že z domu učiteľa Szaboa voda sa
oknami liala. S pomocou obyvateľov bol byt vyprataný.
17.1. Komisia Povereníctva
pôšt preskúmala pozemky vhodné na stavbu poštového úradu.
10.3. Podľa výsledkov sčítania
ľudu má Tvrdošín 1679 obyvateľov.
Skutočnosťou sa stáva miestny
rozhlas a zariadená sobášna sieň v

Na začiatku školského roka je
v strednej škole 180 chlapcov a
218 dievčat. Navštevujú ju aj deti
z Podbiela, Nižnej, Zemianskej
Dediny a Krásnej Hôrky. Učiteľský zbor vedený riaditeľom Štefanom Trstenským má 11 členov.
Finančná uzávierka potvrdila,
že v obci sa okrem piva vypilo alkoholu za viac ako 6 miliónov korún, čo možno pripísať aj návštevníkom z Námestovského okresu.
1952 - Gotický kostolík dostal
novú šindľovú strechu, cintorín
bol rozšírený a ohradený.
Došlo ku zlúčeniu národnej
(základnej) školy so strednou a
vznikla deväťročná škola s 503
žiakmi.
24.11. Slávnostné sprevádzko-

učiteľov národných škôl.
1954 - Vyasfaltované námestie
Hrdinov (terajšie Trojičné)
1955 - Dokončenie stavby mosta cez Oravicu.
Pri sčítaní obyvateľstva v
dňoch 21. a 22.2. mal Tvrdošín
2003 obyvateľov.
1956 - Vonkajšia oprava kostola na námestí. Múry boli omietnuté brizolitom, strecha pokrytá
nasivo natretým plechom.
17.12. Na námestí Hrdinov vypukol požiar a rozšíril sa na Oravské nábrežie. Pri 16 domoch zhoreli hospodárske stavy. Požiaru
padli za obeť aj tri rodinné domy.
1957 - 15.2. Vzniklo Jednotné
roľnícke družstvo
1958 - Pokračuje výstavba po-
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Kohút na Javorovom
ano Planieta z Krásnej Hôrky
vybral sa raz na odpust do Trstenej. Bolo to na Škapuliarku,
keď všade na Orave bola okolo sena najtuhšia robota. Slnko vtedy
hreje ako nikdy inokedy. Lenže aj búrok
býva v tom čase najviac. Ak sa gazda a
gazdiná neznáhlia so senom a nedovezú
ho hneď domov, veľmi ľahko im ho dážď
zaleje.
Kým bol Jano na odpuste, jeho žena
Roza nasušila veľkú pláň sena na Javorovom. Pred večerom čakala, že sa Jano
vráti z Trstenej a príde s drabinákom.
Darmo ho však vyzerala, darmo sa vyzvedala iných gazdov, čo prichodili na
Javorovô s prázdnymi vozmi, Či Jano
nejde za nimi, nikto o ňom nič nevedel.
Rozy sa chytala netrpezlivosť, napokon
i hnev, nuž nevydržala, aby sa nepožalovala kdekomu, kto šiel okolo nej:
,,Kde len má ten môj Jano rozum, v
takýto čas po odpustoch chodiť! Narobím sa, sena nasuším, a ten ani len hotové nezaopatrí.“
„Ale, Rožka, veď sa už len nestar,“
potešoval ju ktosi. „Keď nezvezie seno
dnes, pôjde poň zajtra! čože by si sa preto umárala! Aj iní prídu po seno len
zajtra zavčas rána.“
Roza prikývla, ale hneď aj zasipela
pomedzi zuby:
„Hej, pôjde po seno zajtra. Ale tak
zavčasu, že túto noc ani oka nezažmúri!“
A keď si Roza dačo vzala do hlavy,
tak to aj vykonala. Keď prišla neskoro
večer domov, Jana ešte nenašla. Vedela, že naisto nešiel rovnou cestou domov.
Dobre vycítila, že Jano stretol v Tvrdošíne kmotra a že sa s ním zabavil dlhšie ako inokedy v krčme pod Velingom.
Keď sa napokon odtiaľ predsa len pobral, hlava mu oťažela a strašne sa mu
chcelo spať. I pridal potom do kroku,
aby bol čo najskôr doma.
Roza ho už čakala pred bránou, a len
čo ho zazrela, začala s plačom:
„Všetci Hôrčania sa idú zadrhnúť v
robote, a tento tu mi po odpustoch chodí, keď je najlepší čas!“
Na chvíľočku utíchla, potom však
premenila hlas a strmo sekla mu rovno
do očí:
„Prv, ako slnko vyjde, budeš s vozom na Javorovom.“ A beda ti, ak ťa
cestou dakde dážď chytí! Viac sa mi v
dome neukazuj!“
Jano z tej reči toľko vyrozumel, že
by si nemal ani veľmi líhať, lebo na Ja-
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vorové odjakživa cesta trvala viac ako
tri hodiny. A keby mal aspoň kone, tie
by skôr zašli. Lenže on bol voliar a na
voloch sa nie a nie dočkať, kým sa človek vyškriabe s vozom na to vršisko.
Jano si veru v tú noc ani nelíhal do
postele, ale sa radšej preobliekol a richtoval na cestu. Nič mu však nešlo od
ruky. Hlavu mal čoraz ťažšiu, nohy sa
mu podlamovali i všelijako zapletali a
za nič na svete ho poslúchať.
Nevedno, či už bola polnoc alebo nie,
dosť na tom, že Jano Planieta pomalým
krokom vychodil z dediny na drabináku už
vtedy, keď ešte ani jeden Krásnohôrčan
sa nepohol z domu. A šiel uprostred noci
cestou, ktorú nielen on, ale aj voly veľmi
dobre poznali. Našťastie noc bola jasná,
lebo hviezdičky svietili po celom nebi.
Keď sa po dlhšom čase voly blížili k
Javorovému, kde-tu zastali, aby si oddýchli. Ale to aj preto, že cesta bola čoraz strmšia. No predsa nakoniec vyšli
až na Javorovô a zamierili ta, kde mali
Planietovci lúky.
Jano potom voly vypriahol, priviazal ich k vozu a keď videl, že všade dookola je ešte tma, pomyslel si:
„Ešte nejdem klásť do voza. Počkám,
kým sa trochu rozvidní.“
V tú chvíľu ho začal naskrze premáhať spánok, sťaby už viac nocí oka nezažmúril. A keď ešte zazrel pred sebou
hŕbu voňavého sena, iba toľko zašepkal:
,,Tu si ľahnem. Tak mi bude, ako už
dávno nebolo!“
Hneď sa aj zvalil na kopu vysušeného sena, a tak sa na ňom roztiahol, že
by sa ani v najlepšej posteli tak necítil,
ako teraz tu.
Lenže dlho nespal. Nie že by sa mu
nechcelo spať, ale preto, že sa mu jednostaj zdalo, akoby hneď vedľa neho

ktosi prekrásne spieval. Najprv sa bál
čo len oči otvoriť, ale keď viackrát začul taký hlas, o akom na Javorovom
nebolo nikdy ani len slýchať, vtedy precitol. A tu sa mu nesie do uší:
„Kikirikí!“
Ale hneď ho znova driemoty premohli. Lenže ten hlas mu nedal dlho
zaspať. Keď ho ostrý, prenikavý zvuk
znova prebudil, zrazu skočil na rovné
nohy. Oči sa mu lepili od tvrdého spánku, takže ani dobre nevidel, čo sa pred
ním robí. Len to sa mu zdalo, že priam
pred jeho očami sa roztiahli akési veľké
krídla a odleteli. Vtedy sa Janovi Planietovi podlomili kolená, takže naskutku kľakol a zvolal mocným hlasom;
„Kľakajte, ľudia, anjel letí!“
No sotva to povedal, začuje sponad
medze smiech a potom slová:
„Kdeže ti tu anjel! Veď si ty na Javorovô na voze kohúta vyviezol. Ten ťa teraz za svitania budí!“
To bol akýsi gazda z Medvedzieho a
ten mu odrazu takto z mosta doprosta
celú vec objasnil.
Jano Planieta nakoniec z Javorového rúče domov seno doviezol. Ba ani sa
s dažďom nestretol. Len s kohútom sa
musel navždy rozlúčiť. Toho viac nedolapil, ani k sebe neprilákal.
Horšie však bolo, že Medvedžan zaraz zopakoval pred ľuďmi všetko, čo videl i počul, i čo Jano Planieta v náhlivosti povedal, keď ho kohút budil.
Od tých čias kde-kto volával za Janom:
„Kľakajte, ľudia, anjel letí!“
Časom však takto nielen do Jana Planietu dobiedzali, ale aj do iných Krásnohôrčanov. A tí sa na to veľmi, preveľmi hnevajú.
(Anton Habovštiak - Oravské povesti)

Mliečko je zdravé
„Motýľ má rád slniečko, a ja mám
chuť na mliečko. Leť motýlik leť,
kým sa vrátiš späť, naozaj ti sľubujem, že to mlieko vypijem!“
Utorok 17. mája t.r. bol pre deti
z materskej školy V. akýsi inakší, už
aj preto, že pani učiteľky pre nich
pripravili prekvapenie v podobe bábkového divadla na tému „Mliečko je
zdravé.“
Cieľom tejto aktivity bolo presvedčiť deti o potrebe konzumácie

mlieka, mliečnych výrobkov a dôležitosti čistenia si zúbkov po každom
jedle. Bábky hravou formou priblížili deťom návštevu a spôsob ošetrovania a správania sa u zubného lekára.
Divadelné kulisy dotvárala pojmová mapa mliečnych výrobkov,
s ktoru mali deti možnosť manipulovať počas ďalších dní.
učiteľky V. MŠ, Anna Michnová
a Alexandra Orčíková

Sobota plná hier na Vladine
záujem, pretože sa tu zišla takmer
stovka detí. Niektorí prišli sami,
niektorí v sprievode rodičov. Deti
mali postarané aj o osvieženie a nechýbala ani dobrá opečená klobáska a k tomu všetkému sa im o dobrú
zábavu postaral aj DJ KOKSO. Po
športových súťažiach prišli na rad
spevácke a recitátorske talenty, ktoré si to vyskúšali v priamom prenose na živo. Za každú básničku a pesničku každý dostal tiež nejakú odmenu. Sobotná zábava na Vladine
pokračovala detskou diskotékou
a vo večerných hodinách Majálesom pre dospelých, a tak večer sa
tu zase zabávali zase „dospeláci“.
Akciu sponzorský a po organizátorskej stránke zabezpečovalo mesto
Tvrdošín, Smer, SNS a Stavebniny
Grigeľ.
(jh)
Aj tak by sa dalo nazvať sobotné
odpoludnie, ktoré sa konalo 21. mája
na Vladine. Pre deti všetkých vekových kategórii tu bol totiž pripravený pestrý program plný súťaženia
a zaujímavých hier. Kto chcel, mohol si vyskúšať skok s partnerom so
zaviazanými očami, skákanie vo vreci, streľba loptičkou do brány, ale aj
do pripravenej pyramídy. Nechýbal
ani dribling s loptou, beh s pinpongovou loptičkou so zaviazanými očami a ďalšie zábavné súťaže. K dobrej
zábave si organizátori „naplánovali“
aj pekné slnečné počasie.
Ten, kto sa snažil, získal za každú
disciplínu lístoček a tie si potom vymenil za sladkú odmenu, pastelky,
omaľovanky, farbičky, alebo cukríky. O súťaže a ceny bol enormný

Kalendárium
Jún
1.6. „CESTA ROZPRÁVKOVÝM
LESOM“ - MDD (CVČ)
10.6. VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
V PRÍRODE (CVČ)
10.-17.6. PASSAU - BRATISLAVA - CYKLOTÚRA (TKT-M)
19.6. „ROHÁČSKA BAGANČA“ (TKT-M) - Otvorenie turistickej
sezóny v Roháčoch-výstup na Baníkov
23.6. FUTBALOVÝ TURNAJ
(CVČ) - 4 majstrovské zápasy starších
žiakov
- LETNÉ KINO Michalské námestie (CVČ)
- NAJ (CVČ) - Vyhodnotenie športovcov - žiakov mesta Tvrdošín
- „CHRÁNIME PRÍRODU“
(CVČ) - Turistický výlet
- POĽOVNÍCKA VÝSTAVA MSKS (MsÚ)
- MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA (MsÚ)
- HUDOBNO - VÝTVARNÉ POPOLUDNIE na Michalskom námestí
(ZUŠ)
- VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV - výklad Coop Jednota
(ZUŠ)
- KONCOROČNÝ KONCERT
SPOJENÝ S ODOVZDÁVANÍM VYSVEDČENÍ - MSKS (ZUŠ)
-POPOLUDNIE FOLKLÓRNEJ, POPULÁRNEJ A ZÁBAVNEJ
HUDBY - kúpaliská Oravice (ZUŠ)
- MDD - SÚŤAŽE (ZŠ MM, ZŠ ŠŠ,
MsÚ, MŠ, CVČ)
- POPOLUDNIE ZDRAVIA (ZŠ
MM)
- DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - projekty (ZŠ MM)
- „HĽADANIE STRATENÉHO
POKLADU“ - didaktické hry
v prírode (ZŠ MM)
- „ČO SME STIHLI ZA ŠKOLSKÝ ROK“ - výstavka prác (ZŠ MM)
- ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ihrisko
(ZŠ ŠŠ)
- FILMOVÉ PREDSTAVENIE
PRE DETI (ZŠ ŠŠ)
- VÝLET PREDŠKOLÁKOV DO
PRÍRODY (MŠ)
- „DARUJ ÚSMEV DEŤOM“
(ZZPO) Súťaž zdravotne postihnutých
detí. Cieľom súťaže je vzbudiť u detí
chuť súťažiť a vyjadriť svoje pocity
a túžbu kresbou
ŠPORTOVÝ KLUB

IV. LIGA FUTBAL DOSPELÍ
5.6. TVRDOŠÍN - Námestovo
12.6. Turčianská Štiavnička - TVRDOŠÍN
19.6. TVRDOŠÍN - Trebostovo
DORAST FUTBAL V. LIGA
5.6. TVRDOŠÍN - Z.Poruba
12.6. Trstená - TVRDOŠÍN
19.6. TVRDOŠÍN - M.Čepčín
III. LIGA FUTBAL SŽ A MŽ
4.6. Martin - TVRDOŠÍN
11.6. TVRDOŠÍN - Veličná
18.6. O.Veselé - TVRDOŠÍN
- Turnaj prípravky: Tvrdošín,
Námestovo, Trstená , Nižná

Júl
4.-8.7. PRÍMESTSKÝ DETSKÝ
LETNÝ TÁBOR (CVČ)
11.-16.7.
PRÍMESTSKÝ
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR CVČ)
17.7. BABIA HORA - CHYŽNÉ - LIPNICA - CYKLOTÚRA
(TKT-M)
17.7. M E D Z I N Á R O D N Ý
TURNAJ - 26.ROČ.
(ŠK) S.
Beskidzka, Podbiel, Vlčkovec, Tvrdošín

18.-23.7. PRÍMESTSKÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR (CVČ) Letná
olympiáda športovcov, diskotéka
24.7. ORAVICE - XV. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI ORAVICE 2005
(MsÚ)
25.-29.7. PRÍMESTSKÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR (CVČ)
- VÝLET DO ORAVÍC - termálne kúpalisko (CVČ)
- ZÁPAS VÝBER ORAVY
a TVRDOŠÍN - príprava (ŠK)
- POPOLUDNIE FOLKLÓRNEJ,
POPULÁRNEJ A ZÁBAVNEJ HUDBY (ZUŠ)
Kúpaliská Oravice
- REKONDIČNÉ POBYTY
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
DETÍ S RODIČMI (ZZPO) Zmena
denného stereotypu, ale aj spoločné
stretnutia rodičov vychovávajúcich
dieťa so zdravotným postihom - (júl –
august)
- REKONDIČNÉ POBYTY PRE
OBČANOV S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
(ZZPO) Ich cieľom je naučiť chorého zdravo žiť. Uskutočnia sa
v Oraviciach a Turčianskych Tepliciach, kde využívajú termálne kúpaliská.

S deťmi sme oslavovali ich sviatok
(Dokončenie z 1. str.)
umenia, ktoré sa naučili a nacvičili pod
dozorom svojich cvičiteľov. Nemecké
ovčiaky poslúchali svojich cvičiteľov na
slovo a ukázali, ako vedia zadržať nebezpečného, ale aj ozbrojeného páchateľa.
Pes Frigo - špecialista na vyhľadanie a
označovanie výbušnín a nástražnych systémov. V žilinskom kraji sú len dva takéto psy. Sedemapolročný pes Ivo (starý policajný mazák) všestranný pes
a dvojročný Max, hlavne pre hľadanie
stratených osôb.
V priestoroch štadióna v dopoludňajších hodinách bolo v stredu veselo, pretože sa tu zišli takmer všetky detí

z našich školských a predškolských zariadení, ale aj detí z okolitých škôl
a prišli aj deti z Beslanu, tak pokojne by
sme ho mohli nazvať Medzinárodný deň
detí. Bol to deň veselosti a sladkostí, pretože pri každej súťaži deti dostávali sladkú pochúťku, ktorú pre nich pripravili
policajti, hasiči, ale aj mesto Tvrdošín.
A deň veselosti vyšiel takmer na sto percent aj s počasím, pretože až v závere bohatého programu sa trochu rozpršalo,
nevedno, či sa dáždik nerozplakal nad
tým, že sa to všetko už končí.
A bodaj by takýchto dní bolo viac, vraveli nám niektoré z detí, ktorým sa veru
zo štadióna nechcelo odchádzať. (jh)

Školská liga vo florbale
Ešte v januári začala školská liga
vo florbale v ZŠ MM pre 5.-6. ročník
chlapcov a dievčat, pod vedením V.
Trstenskej. Dievčatá a chlapci bojovali v týchto stretnutiach o každý bod.
Najkrajšie bolo finále 21.4., kde sa
rozhodovalo o prvých miestach. V
rozhodujúcom zápase sa medzi sebou
stretli 6.A a 6.C. Po vyrovnanom začiatku sa chopili svojich schopnosti
žiaci zo 6.C a pod vedením J. Regulyho, ktorý dal aj najviac gólov počas
celej ligy, zvíťazili 10:8 a vyhrali celú
ligu. Zlatú medailu si odniesli: J. Reguly, J. Medvecký, M. Medvecký, J.
Ondreják, M. Lovas a D. Stroka.
Druhé miesto v celkovom hodnotení obsadila 6. B v zložení M. Ferjanc, J. Planieta, R. Ferenčík, T. Planieta, L. Pivovarči a D. Stroka. Tretie miesto po zásluhe získala 6.

A v zložení: M. Jandura, M. Bača, J.
Kuloštiak, M. Turčák a J. Kohár.
Vo finálovom zápase dievčat sa
stretli družstva 6.A a 6.C a viac umenia ukázalo družstvo 6.C triedy
a porazili „áčkarky“ 4:2. Víťazne
družstvo hralo v zložení: D. Medvecká, B. Spišiaková, M. Chromeková,
V. Medvecká, M. Hricová, B. Branická a S. Kristofčáková.
Druhé miesto obsadila 6. A v zložení: J. Rakytová, D. Žuffová, P.
Tkáčová. L. Lofajová a tretie skončilo družstvo 5.A ktoré reprezentovali: R. Šangalová, N. Skubanová, L.
Močarníková, R. Janáková, M. Skurčáková, P. Medvecká, L. Morgošová a P. Planietová.
Na koniec turnaja boli jednotlivé
kolektívy odmenené diplomami a nanukovými tortami.
(vt)
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Teším sa už na ďalší ročník

Narodili sa

Po skončení pretekov sme vyspovedali aj Annu Balošákovú
z Čadce, ktorá už v Tvrdošíne dvakrát vyhrala a chcela by
v budúcom roku získať hattrick na týchto pretekoch, ako nám
povedala táto sympatická pretekárka. Tohto roku jej nepríjemné dýchala na chrbát Sabina Smolen z Poľska, dokonca prvú
polovicu trate išla na vedúcej pozícií.

10.4. Klára Kormaňáková
13.4. Ema Balúnová
20.4. Karin Kokošková
20.4. Kristián Planieta
27.4. Peter Frkáň
5.5. Ján Papán
8.5. Matej Mikos
10.5. Sára Ferenčíková
10.5. Simona Kubicová
10.5. Lucia Šmiheľová
19.5. Romana Balleková
20.5. Dávid Belopotočan
25.5. Dávid Melko

Ako sa vám tohto roku bežalo, boli
to ťažšie preteky ako vlani?
Mala som taký pocit, že tohtoročné
preteky boli pre mňa ťažšie. Do obrátky
som si súperku držala pred sebou. Na
obrátke sme si úlohy vymenili a ja som
išla do čela a cítila som, že trasa je pre
mňa náročnejšia. Pretek je to veľmi ná-

Sobáše
2.4. Mária Urbanová – Martin Mišaga
23.4. Eva Horvátová – Vladimír Žuffa
30.4. Monika Medvecká – Roman Keveš
30.4. Mgr. Anna Pajunková – Michal Chnup
30.4. Mária Orčová – Ľubomír Kabáč
30.4. Ing. Jozef Obtulovič – Janka Reháková
30.4. Ing. Jozef Dulovič – Erika Štrbáňová
30.4. Zuzana Gandiová – Peter Kavoň
7.5. Martina Planietová – Miroslav Habo
7.5. Mgr. Monika Čierna – Jozef Pindiak
7.5. Katarína Tóthová – Slavomír Ferenčík
14.5. Mária Košútová – Dominik Iskra
20.5. Martina Janáková – Ján Vojtašák

Odišli z našich radov
23.4.
25.4.
9.5.
19.5.
29.5.

Vladimír Medvecký
Margita Záhorová
Antónia Kovalčíková
Milan Čuchor
Oľga Mišíková

62 ročný
80 ročná
75 ročná
67 ročný
81 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 80 rokov - Jozefína Medvecká,
Krásna Hôrka, 85 rokov - Mária Sýkorová, Tvrdošín, 90 rokov - Margita Betušťáková, Tvrdošín, 104
rokov - Margita Oravcová, nar. 5.6.1901

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

Na kolesách proti rakovine
Po divadelnom predstavení pokračoval program ešte jednou dôležitou
akciou s výstižným názvom „Na kolesách proti rakovine“. Táto humanitná akcia mala za cieľ upriamiť
pozornosť našej verejnosti na túto
chorobu a podporiť boj proti nej fi-

rebrinák, niektoré z detí, ale ani študentov nevedeli, čo to vlastne rebrinák je.
Počas tejto humanitnej akcie
mohli občania prispieť akoukoľvek
finančnou čiastkou „púpavovo žltým“ dievčatám z CVČ, ktoré sa roz-

ročný už aj preto, že trať je kopcovitá.
A čo hovoríte na atmosféru pretekov?
Povedala by som, že je to tu taká rodinná atmosféra. Páči sa mi v Tvrdošíne.
A preto tu aj rada chodím.
Takže prídete aj na budúci rok?
Samozrejme, že prídem, pretože sú tu
vynikajúce podmienky, atmosféra, dobrá

organizácia pretekov, skutočne sa mi tu
páči.
Ako ste teda povedali, chodíte rada
do Tvrdošína?
Samozrejme, že tu chodím rada už aj
preto, že sme aj susedné regióny.
A čo na budúci rok, opäť necháte za
sebou súperky?
Samozrejme, že chcem vyhrať. Pripravím sa zodpovedne na preteky tak, aby som
sa mohla v cieli radovať. Dúfam, že vyhrám. To bude samozrejme záležať aj na
tom, aká tu bude konkurencia v mojej kategórií a či budem zdravotne v poriadku.
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák

Veľmi rád som prišiel do Tvrdošína
Už vydýchaného a odpočinutého dvojnásobného víťaza Jána
Križáka z AŠK Skalica sme vyspovedali po skončení preteku aj
preto, aby sme sa ho opýtali, ako sa mu u nás páčilo.
Ako sa vám bežalo v dnešných
pretekoch?
Bežalo sa mi celkom dobre, musel
som si však dávať pozor, lebo mám
mierne zdravotné problémy, tak
v kopcoch som nemohol vystupňovať
tempo. Menšie problémy boli aj cestou späť, pretože fúkal nepríjemný vietor.
Ktoré víťazstvo si ceníte viac,
tohtoročné, alebo vlaňajšie?

Povedal by som, že rovnako obidve,
potešili ma.
A čo hovoríte na konkurenciu?
Konkurencia bola asi taká ako
v minulom roku. Veril som si, že aj
v tomto roku porazím Vydru z Poľska,
potreboval som ho čo najskôr stratiť,
pretože ja skôr dokážem bežať bez
problémov vtedy, keď som sám a nikto
mi nedýcha na chrbát.
Čo hovoríte na atmosféru pretekov?

Reprezentoval naše mesto a Oravu
Ján Hmyzák, novinár a publicista
zo Štefanova, bývalý reprezentant
Lokomotívy Tvrdošín a Oravy,
ale určitý čas aj ŠK Slovan Bratislava si spomína na svoje športové začiatky. V roku 1976 ma už zosnulý
Ján Medvecký zlákal do TJ Lokomotíva Tvrdošín, ktorú som reprezentoval v behu na stredné a dlhé trate spolu so Stanislavom Lofajom
z Krivej, Alojzom Flontekom tiež
z Krivej, domácim Viktorom Fonferom st. a už spomínaným Jánom
Medveckým. Spolu sme štartovali
na rôznych domácich a medzinárodných pretekoch. Boli to napríklad
Medzinárodný cestný beh k Srdcu
SNP na 25 km Martine. Na týchto
pretekoch v sedemdesiatych rokoch
štartovali pretekári zo ZSSR, Poľska.
Maďarska, Bulharska, NDR, Juhoslávie, Rakúska, NSR, USA a ČSSR.
Spomínam si však aj na Dukelský
beh mieru na 20 km vo Svidníku, Národný cestný beh Devín - Bratislava
na 12 km. Láska k športu a k atletike
mi ostala, pretože ako povedal náš
predseda vlády Mikuláš Dzurinda
„Beh je posolstvom ducha, ktorého

rozum hovorí, že potrebuje sídliť
v zdravom tele“. V atletike, ako aj
v každom športe nerozhoduje vek,
ale výkon. Zdravie si treba chrániť
a udržiavať v potu tváre, pretože pohyb nenahradí žiadny liek na svete.
Ján Hmyzák
Poznámka redakcie: Janko Hmyzák sa pripravoval aj na tretí ročník
nášho cestného behu, v kategórii veteránov, no žiaľ tesne pred pretekmi
sa mu obnovilo zranenie a tak nemohol štartovať.

Výborná. Je to pekný závod a sú tu
aj slušné finančné odmeny. Musím povedať, že som rád, že som prišiel opäť
do Tvrdošína.
Tento ročník je už minulosťou,
a čo na budúci rok, prídete medzi
nás?
Dúfam, že prídem tiež, všetko však
bude záležať na tom, či budem zdravý.
Ak bude slúžiť zdravie, tak určite.
Čo vás čaká v najbližšej budúcnosti?
Budú to preteky na Majstrovstvách
Slovenska v polmaratóne v Martine,
a potom nasleduje séria cestných behov.
Dokedy ešte mienite rozdávať
radosť svojím behom divákom a
„strpčovať“ život súperom na pretekoch?
Ak sa dám zdravotne do poriadku,
tak by som chcel ešte dosť dlho pretekať. Už som aj premýšľal o ukončení
kariéry, ale keď človek vidí tu konkurenciu, tak sa mi ešte stále vyplatí udržiavať sa a behať na pretekoch.
Chcem poďakovať všetkým fanúšikom ale i organizátorom za to, že pre
nás pripravili tento pekný pretek.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

„Bábky na námestí...“
Deň deti pokračoval v popoludňajšich hodinách na Michalskom námestí na sídlisku Medvedzie, kde sa
najmenším deťom predstavili bábkoherci z Bratislavy Stražanovci, ktori
pre nich odohrali divadelné predstavenie „Gašparkova čarovná stolička“, ktorá sa deťom veľmi páčila
a zvlášť záver divadelného predsta-

venia, keď im bábky pridávali niečo
zo svojho umenia naviac.
„Prírodný amfiteáter bol zaplnený
rodičmi s najmenšími deťmi, ktoré si
prišli pozrieť toto divadelné predstavenie. Nechýbali ani chlapci z DSS.
Tí, ktorí sa nemali k divadlu sa vybláznili v nafukovacom hrade, kúpili
si balónik, alebo cukrovú vatu. (jh)

Prijmeme
učiteľov
Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín a Obchodná akadémia Tvrdošín, prijme učiteľov anglického jazyka
a učiteľov elektrotechnických predmetov
s nástupom od 1. septembra 2005.
Písomné žiadosti prosíme poslať čo najskôr.
Adresa: Medvedzie I. 133/1, 027 44 Tvrdošín
Telefón: 043/532 2317, 043/532 2395,
E-mail: spstv@spstv.edu.sk
Tvrdošín 4. 5. 2005, Škuligová, zást. r. š.

EXEL florbal CUP 2005
nančnou zbierkou. Pre každého
účastníka bolo dôležité prejsť určitý
úsek na akýchkoľvek kolesách, a tak
sme tu mali možnosť vidieť korčuliarov, bicyklistov, ale aj mamičky
s kočiarmi, ktorú usmerňovali pracovníčky CVČ. Hádam najväčšou
atrakciou bol vymašličkovaný rebrinák, v ktorom deti vozili deti. Ten na
podujatie pritiahla riaditeľka z CVČ
Mgr. Jitka Buczacka. A bol pre mnohé detí veľkým prekvapením, pretože keď sa spomenulo, že tam bude aj

hodli tiež podporiť túto akciu
a vypomáhali aj takouto formou. Tak
isto bola možnosť kúpiť si jojo a tak
podporiť akciu „Na kolesách proti
rakovine“.
Deň detí v našom meste končil
symbolicky práve touto humanitnou
akciou, no je na škodu vecí, že medzi tými, čo prešli určitý úsek na kolesách nebolo viac dospelých i detí,
čo by istotne pridalo viac imidžu tejto
krásnej a tak potrebnej akcii pre naše
zdravie.
(jh)

V utorok 19. 4. 2005 sa v telocvični
ZŠ-Nižná uskutočnili majstrovstvá
okresu Tvrdošín vo florbale pre mladších žiakov pod názvom EXEL FLORBAL CUP 2005. Pre víťaza všetkých
krajov je pripravená florbalová výstroj
v hodnote 100 000 korún.
Turnaj sa hral v dvoch kategóriách žiaci a žiačky. V úvode sa predstavili
žiaci ZŠ M.Medveckej a Zuberca,
v tomto zápase naši bez problémov zvíťazili 6:3.
V druhom deklasovali aj ZŠ-R. Dilonga z Trstenej a vyhrali 5:1. V závere
mali za súpera favorita z Nižnej. Do zápasu išli opatrne a hrali s favoritom vyrovnanú partiu, ktorá nakoniec skonči-

la remízou 3:3, lepším skóre postúpila
Nižná. Držíme im palce v ďalších bojoch.
Našich chlapcov musíme pochváliť
za disciplinovanú hru, za bojovnosť
a výkon, ktorý predviedli.
V druhej kategórii sa predstavili len
dve družstvá žiačok s ZŠ-M.Medveckej
a Nižná.
Hralo sa na dva víťazné zápasy
a v obidvoch vyhrali hráčky Nižnej 6:2
a 7:2 Do ďalších bojov tak postúpili
dievčatá z Nižnej, ktoré majú ďaleko
viac skúseností.
Pochvalu zaslúžia aj dievčatá za to,
že bojovali a nevzdávali sa až do konca
zápasu.
Milan Burdel

Dunaj
Druhou najdlhšou riekou v Európe (dlhšia je len Volga) je Dunaj, ktorý meria 2 880 km. Kým
pretečie po celej svojej dĺžke od
Čierneho lesa v Nemecku po Sulinu v Čiernom mori, obmyje brehy ôsmich štátov. Slovenska sa
dotýka v dĺžke 172 km. Z toho
tvorí 7,5 km dlhú, spoločnú hranicu s Rakúskom, nasleduje 22,5
km úsek len „nášho“ Dunaja.
Najdlhší úsek tvorí hraničná časť
s Maďarskom a to 142 km. Dunaj je najmohutnejšia zo všetkých
našich riek. V Bratislave ním pretečie v ročnom priemere 2 020 m3
za sekundu, čo je 13-krát viac,
ako pretečie Váhom pri jeho ústí.
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Prvenstvo obhájil Ján Križák
Za takmer ideálneho počasia sa v nedeľu 15.5. t.r. uskutočnil v Tvrdošíne už tretí ročník medzinárodného cestného behu
Okolo Oravskej priehrady.
Pretekalo sa v dvanástich kategóriách. Ako prví začínali ti
najmenší chlapci a dievčatá z MŠ, ktorí absolvovali 200 m dlhú
trasu na Trojičnom námestí. Postupne sa k ním pridávali ďalšie kategórie podľa veku. Dorastenci a dorastenky absolvovali
trasu dlhú 6 km a tu si najlepšie počínali pretekári z Poľska.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo vyše stotridsať pretekárov
a pretekárok z takmer pätnástich oddielov z celého Slovenska
a nechýbali ani bežci z Poľska.
V hlavnej kategórii, sa na trasu dlhú ní. Lepším záverom nakoniec zvíťazil
21 km na štart postavilo 35 účastníkov. nakoniec Ján Križák časom 1:11:41,
Trasa viedla v prekrásnom prostredí ktorý obhájil svoje minuloročné prvenz Trojičného námestia cez Oravskú stvo. Medzi pretekárov zo Skalice sa
priehradu, Ústie nad Priehradou do Trs- vklinil Ján Vydra z Poľska časom
tenej, kde sa pretekári otočili a pokra- 1:14,45 a tretí skončil Peter Prešnaider
čovali naspäť do nášho mesta. Medzi v čase 1:15,09; 4. Vladimír Marčičiak,
najväčších favoritov patrili Ján Križák Martin - 1:21,20; 5. Jozef Vráblik, Poda Peter Prešnaider zo Skalice a poliak brezová - 1:23,57; 6. Martin Krajči,
Vydra. Tí sa aj dlho striedali vo vede- Trstená - 1:32,41; 7. Viktor Fonfer,

V. Fonfer zastupoval naše mesto
Prvý tohtoročný maratón absolvoval
Viktor Fonfer z Tvrdošína v nedeľu 24.
apríla t.r. v poľskom meste Wroclaw.
Tento maratónom patrí k najväčším
v Poľsku. Medzi 1400 účastníkmi z viacerých krajín nechýbali ani pretekári zo
Slovenska a Oravu zastupoval V. Fonfer, ktorý ako nám povedal absolvoval
pretek v priemernom čase 3,18:00. Víťazom sa stal pretekár z Kene. Pre Viktora v jeho kariére to už bol jeho 21. maratón.
Ako nám prezradil V. Fonfer, o
niečo početnejšiu reprezentáciu mali
Oravci na ďalšom maratóne, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 7. mája v poľ-

skom Krakowe. V štvrtom ročníku
„CRACOWIA MARATÓNU“ bežcom neprialo počasie a okrem zimy
a vetra padal aj kamenec. Divácka
kulisa i napriek nedobrým poveternostným podmienkam bola dobrá.
Medzi takmer tisíckou maratóncov
na štarte nechýbal ani olympijský
víťaz v chôdzi Robert Korzenowski
a majster sveta v chôdzi na dvadsať
kilometrov Ilja Markov z Ruska.
Viktorovi sa na tomto už druhom
tohtoročnom maratóne nepodarilo
zlepšiť svoj tohtoročný čas kvôli
zdravotným problémom a zabehol ho
v čase 3:21,00.
(jh)

Tvrdošín - 1:34,30; 8. Jozef Jagelka,
Zubrohlava - 1:37,51; 9. Pzemyslaw
Fijor, Poľsko - 1:38,03; l 0. Ján Smolka, Dolný Kubín - 1:42,22; 11. Peter
Paľa, Nižná - 1:47,44;
12. Jaroslav Vajdulák, Tvrdošín 2:16,13 - získal cenu útechy.
Kategória muži: 40. - 49. rokov:
1. Pavol Faško, Podbrezová - 1:16,36;
2. Milan Blaško, Tatranská Štrba 1:17,16; 3. Miroslav Kadlec, Belá 1:20,19; 4. Vladimír Balošák, 1:26,43;
5. Miroslav Janota, Turany 1:37,01; 6. Peter Valach, Zvolen 1:44,18
Kategória muži: 50. - 59. rokov:
l. Zygmund Lyznicky, Mszana Dolná 1:21,18; 2. Jaroslav Mikuštiak, Ružomberok - l:32,47; 3. Ľubomír Líška,
Žilina - 1:33,58; 4. Pavol Hýrošš, Vrútky - l:34,55; 5. Miroslav Stroka, Žilina - 1:35,46; 6. Vladimír Krčarik, Žilina - 1:37,17;
7. Maciej Mojzyszek, Nowy Targ 1:38,24; S. Tomáš Košík, Žilina 1:41,32; 9. Stanislav Lofaj, Krivá - l
:44,13; 10. Jozef Lukačka, Handlová 1:52,16; 11. Pavol Durdík, Folkušová
- 1:52.54
Kategória muži: 60 a viac rokov:
1. Ján Demeter, Zvolen - 1:34,45; 2.
Stanislav Bobák, Podbrezová 1:45,55; 3. Štefan Hrnčírik, Vrútky 1:59,28 (najstarší účastník 63 rokov)
Medzi ženami získala prvé miesto
Anna Balošáková z Čadce časom
1:35:43; pred Sabinou Smolen
z Poľska 1:36,16
V kategórii žien nad 35 rokov zvíťazila Anna Cígrová z Turian časom
2:06,09

Z futbalistov najúspešnejší mladší žiaci
Prvé jarné víťazstvo našich
Tvrdošín - Valča 1:0 (0:0)
Naši nastúpili na zápas v oklieštenej
zostave, zo základného kádra im chýbali zranení brankár Kazík, Pazúrik, Baláž
a vykartičkovaný Novák. Najbližšie ku
gólu bol v 34. min. Capko, ktorý z hranice šestnástky nastrelil hornú žrď, gólovo sa mohol o pár minút presadiť aj
Macko.
Naši v druhom polčase hrali svoj najlepší jarný futbal. O víťazstvo sa zaslúžil aj brankár Korbeľ, ktorý zlikvidoval
dve čisté šance hostí.
Zostava Tvrdošína: Korbeľ - Hradský, Krivda, Nemček, Kozák, Macko,
Pavčo, Medvecký, Repka, Ženčuch,
Capko, striedali Kliment, Florek.
Bánová bola lepším mužstvom
Bánová - Tvrdošín 5:0 (2:0)
Tvrdošín nastúpili na dohrávku 14.
kola v Bánovej opäť v oklieštenej zostave a inkasoval päť gólov, keď nedokázal zadržať rozbehnutého súpera.
Aj v Lúčke sme prehrali
Lietavská Lúčka - Tvrdošín 5:0 (3:0)
Za predvedenú hru v druhom polčase
si naši určite nezaslúžili prehrať takýmto spôsobom. Základom by však pre nich
malo byť to, že začnú pravidelne trénovať a zodpovednejšie pristupovať k jednotlivým zápasom.
Darovali sme hosťom bod
Tvrdošín - Stráňavy 0:0 (0:0)

Tvrdošín nastúpil na zápas proti Stráňavam opäť nekompletný, a tak v poli
dostali šancu ďalší hráči. Stráňavy od
začiatku zabetónovali svoju polovicu
a hrozili len ojedinelými protiútokmi.
Hra sa odvíjala väčšinou medzi šestnástkami a, keď sme sa už aj dostali do blízkosti bránky súpera, lopta nás vôbec neposlúchala a končila väčšinou mimo. Hre
chýbal prekvapivý moment, presnejšia
prihrávka ale aj častejšia streľba.
Zápas premárnených šancí
Hričov - Tvrdošín 2:1 (0:1)
V prvom polčase sme mohli rozhodnúť, ale využili sme len jednu šancu, čo
sa nám vypomstilo v druhom polčase.
Prestali sme hrať a Hričov nám strelil
dva góly a vzal aj tri body. Za predvedenú hru by si obidve mužstva zaslúžili po
bode. Tvrdošínu nakoniec vykypelo
z hrnca, keď sa vlastne na pôde Hričova
porazil sám. Ak hráči nedokážu v zápase premeniť vyložené šance, na úspech
nemôžu pomýšľať. I keď Hričov v tomto
zápase nehral nič svetoborné, vyhral aj
preto, že v druhom polčase jeho hráči išli
cieľavedomejšie za svojím cieľom.
Tri body z Krásna
Krásno - Tvrdošín 1:3 (1:1)
Úvod zápasu patril našim hráčom, ale
prvý gól strelili domáci. V závere polčasu vyrovnal Macko. Aj v druhom polčase sme predvádzali lepšiu hru a naše
ďalšie góly pridali Kozák a Macko.

Naši dorastenci zľava: vedúci mužstva Miroslav Masný, Daniel Páleník, Ivan Bukový, Michal Pafčo, Lukáš Hucík, Peter
Šavol, Matej Leštinský, Robert Karas a tréner Jaroslav Pafčo.
V podrepe zľava: Marián Lepáček, Milan Sirota, Matúš Hutira, Mario Šangala, Ľuboš Murcin a Tomáš Ferenčík. Foto: (jh)

Svojím výkonom potešil aj Kazík,
ktorý zabránil dvom čistým gólom.
Naši odohrali v Krásne dobré futbalové stretnutie a zaslúžene si odviezli
domov tri body aj preto, že mali futbalovejšie srdce a po dlhej dobe vsietili tri góly z hry.
Zostava: Kazík, Kliment, Pazúrik,
Medvecký, Kozák, Nemček (Krivda),
Florek (Pafčo), Macko, Repka, Baláž,
Hucík
O bode rozhodol Kozák
Tvrdošín - Námestovo 1:1 (0:1), gól:
Kozák
Mladší žiaci naďalej bez prehry
Vrútky - Tvrdošín 1:3 (1:1), góly:Ferenčík, Gregorec, Čajka
Tvrdošín - Sučany 10:0 (3:0), góly:
Ferenčík 4, Pikna 2, Šurina 2, Janček,
Gregorec
Liesek - Tvrdošín 2:2
Bziny - Tvrdošín 0:8 (0:3), góly: F.
Čajka 3, T. Ferenčík 2, Ľ. Pikna, M. Gregorec, D. Šurina
Tvrdošín - Vrútky 4:0 (1:0), góly:
František Čajka, Ľubo Pikna, Tomáš
Ferenčík, Matúš Gregorec
Mutné - Tvrdošín 0:20 (0:8), góly:
Ferenčík 5, Čajka 5, Planieta 2, Janček
2, Šurina 2, Gregorec 2, Dirigáč, Pikna
Starší žiaci
Vrútky - Tvrdošín 3:1(2:0), gól: Kováč
Tvrdošín - Sučany 3:0 (2:0), góly:
Huraj 2, Betuštiak
Liesek - Tvrdošín 1:2
Bziny - Tvrdošín 0:3 (0:2), góly: A.
Kováč 2, P. Kormaňák
Tvrdošín - Vrútky 2:0 (0:0), góly:
Andrej Kováč, Ján Huraj
Mutné - Tvrdošín 0:5 (0:3), góly:
Kováč 2, Betuštiak, Huraj, Gill
V. liga dorast
Tvrdošín - Z. Poruba 2:2 (2:0), góly:
Lepáček, Murcin
Palúdzka - Tvrdošín 2:1 (0:1), gól:
Michal Pafčo z 11 m
Vrútky - Tvrdošín 3:2 (1:2), góly:
Ferenčík, Sirota
L. Sliače - Tvrdošín 0:7 (0:4 ), góly:Lepáček 5, Pafčo, Hucík
Tvrdošín - Likavka (nehralo sa, hostia na zápas pricestovali neskoro. )
Internacionáli
Tvrdošín - Liesek 5:1, góly: Bajo 2,
Gill 2, Leštinský - Bandík
Or. Podzámok - Tvrdošín 7:1
Podbiel - Tvrdošín 4:2 góly: Mišinec, vlastný

MŠ chlapci: 1. Maroš Gargulák, 2.
Oliver Pánik, 3. Martin Ballek
MŠ dievčatá: 1. Silvia Šimáková
a Dominika Bednárová, 3. Radka Rennerová
ZŠ 6-8 chlapci: 1. Dávid Vráb, 2.
Tomáš Motýľ, 3. Tomáš Mahút
ZŠ 6-8 dievčatá: 1. Adriana Prokopová, 2. Dominika Grobarčíková, 3.
Madlena Apolenová

Kategória dorastenky: l. Urszula
Batko, 25:59 min.; 2. Diana Kytková,
29:34 min
Medzi tých, ktorí pokorili túto trať
patril aj najstarší účastník podujatia
63-ročný Štefan Hrnčírik z Vrútok,
ktorý trasu absolvoval pod dve hodiny. Domáci v cieli dlho očakávali
aj Jaroslava Vajduláka, ktorý sa na
beh odhodlal tesne pred štartom bez

Štart pretekov hlavnej kategórie prišlo povzbudiť množstvo divákov.
ZŠ 9-10 chlapci: 1. Peter Huraj, 2.
Michal Pakos, 3. Boris Čičman
ZŠ 9-10 dievčatá: 1. Paulína Kenderová (Liptovská Teplá), 2. Barbora
Betušťáková, 3. Laura Frielichová
ZŠ 11-12 chlapci: 1. Andrej Dubovský, 2. Martin Vasek, 3. Jozef Planieta
ZŠ 11-12 dievčatá: 1. Barbora Bránická, 2. Alenka Paniaková, 3. Paulína
Medvecká
ZŠ 13-14 chlapci: 1. Pavol Kendera (Liptovská Teplá), 2. Michal Gelčinský, 3. Stanislav Vasek
ZŠ 13-14 dievčatá: 1. Veronika
Kytková, 2. Lenka Paniaková
Kategória dorastenci a dorastenky
- 6 000m: l. Piotr Kita, Mszana Dolná
17:40 min.; 2. Stanislav Mysza, Mszana Dolná 17:43 min.; 3. Peter Kendera, 21:24 min., OŠK Lipt. Teplica; 4.
Marián Labuz, 21:31 min.; 5. Lukáš
Hurťák, 28:18 min.; 6. Peter Kulkovský, 28:25 min

akejkoľvek prípravy. Preteky nevzdal a dobehol do cieľa, za čo mu
bola udelená cena útechy.
Finančné odmeny, ako aj vecné
ceny pretekárom na slávnostnom vyhodnotení odovzdával poslanec MsZ
a predseda športovej komisie Milan
Kováč. Tretí ročník cestného behu je
už históriou, konštatovať však môžeme, že sa nám opäť vydaril. Tešilo
aj to, že svoje pretekárske umenie si
tu prišlo vyskúšať nemálo detí
z nášho mesta, ale nechýbali deti ani
z iných miest. A to je prísľubom do
ďalšej budúcností týchto, povedal by
som veľmi atraktívnych pretekov, či
už výberom trasy, ale aj účasťou slovenskej bežeckej špičky. Spomenúť
by sme mohli Križáka, Prešnaidera,
či Matanina, ale aj poľského pretekára Vydru, ktorý aj v tomto roku v
dobrom „potrápil“ našich bežcov.
(jh)

V peletóne aj naši cykloturisti
Už po tridsiaty ôsmykrát sa v piatok
27. mája t.r. „prehnali“ našim mestom
cykloturisti, aby absolvovali 3-denný
okruh OKOLO TATIER cez Poľsko

chali utiecť ani v tomto roku. Vlaňajší
ročník bol o niečo chladnejší, ale v tomto
mali cyklisti priam ideálne podmienky
a za doprovodu policajného vozidlá sa

Skupina cykloturistov z Tvrdošína, na Michalskom
námestí, pred zaradením sa do peletónu okolo Tatier.
s dĺžkou trasy takmer 300 kilometrov.
V medzinárodnom peletóne cykloturistov nechýbali ani naši, ktorí už tradične štartovali z Michalského námestia zo
sídliska Medvedzie. Vo vyše 800 člennom peletóne sme mohli poznať mnoho
známych tvárí, ktorí si túto akciu nene-

presúvali po trase Nižná, Tvrdošín, až
na štátnu hranicu do Suchej Hory, aby
pokračovali po poľskom území a opätovne sa presunuli na Slovensko.
Ani v tomto ročníku cesty v našom
meste nezívali prázdnotou a cykloturistov
boli vyprevadiť nielen deti zo ZŠ. (jh)

„Junácka pasovačka“ na mori
Pod týmto názvom sa v Chorvátku
uskutočnili Medzinárodne majstrovstvá
SR námorných plachetníc. Preteky v podtriedach cruiser podľa ORC a cruiser
podľa Zadarského handicapu sa konali
v dňoch 9. - 12. 5. 2005 v Jadranskom
mori v oblasti národného parku Kornaty.
Pretekov sa zúčastnila aj Ing. Katarína Šašková v kategórii Zadarski handicap v čisto ženskej posádke.
Po prvej rozjazde boli na prvom mieste, ešte v poslednej štvrtej rozjazde bo-

jovali o celkové druhé miesto. Žiaľ pre
nepriaznivé poveternostné podmienky,
keď sa im roztrhla aj jedna plachta, skončili nakoniec na celkovom piatom mieste z 34 štyroch posádok. Medzi ženami
obsadili prvú priečku.
Ako nám povedala Katarína, v dňoch
5.-9.6. sa v Chorvátsku zúčastní významných medzinárodných pretekov námorných jácht, kde v stabilne ženskej posádke chcú dosiahnúť čo najlepší výsledok
aj medzi mužmi.
(jh)
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