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Stolní tenisti
začali sezónu
vo veľkom štýle

ročník XXII

Vznikli ďalšie pracovné príležitosti
V mestskej časti Krásna Hôrka bola 4. októbra
daná do užívania novopostavená hala pre firmu
PANAX FCS, s. r. o. Na jej otvorení nechýbali ani
predstavitelia nášho mesta na čele s primátorom
Ivanom Šaškom, zástupcovia spolupracujúcich
škôl, dodávateľských, odberateľských firiem a ďalší
významní hostia.
Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Petrovi Zaičkovi. V kocke
predstavil pôsobenie firmy v našom meste, ktorá práve v tomto
roku oslavovala aj 10. výročie
jej založenia, nezabudol poďakovať vedeniu mesta, že mu pri
realizácii nových prevádzkových
priestorov bolo nápomocné.
„Samozrejme, že mesto nám
veľmi vychádzalo v ústrety. Bez

ich aktívnej pomoci
by táto stavba nebola
zrealizovaná. Od prvého výkopu až po jej
otvorenie uplynulo
desať mesiacov, dnes
už sme tu a môžeme
tieto priestory využívať,“ povedal okrem
iného P. Zaiček.
„Pri tejto vý-

znamnej príležitosti sa chcem aj
ja poďakovať P. Zaičkovi, jeho
aktivity som sledoval od samého
počiatku. Som veľmi rád, že môžeme takto slávnostne odovzdať
do užívania tieto moderné priestory. Myslím si, že všetkým sa tu
bude dobre pracovať a firma bude

oberá hlavne prestavbou motorových vozidiel na špeciálne účely
- ako sú sanitné vozidlá, vozidlá
rýchlej lekárskej pomoci, potravinárske vozy, pohrebné vozidlá, ale
aj úpravou osobných automobilov
pre zdravotne postihnuté osoby a
ďalších špeciálnych vozidiel.
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Už si ma
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pani učiteľka?
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navštívil Tvrdošín
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Dobrý Bože, koľké množstvo ľudí pred nami a koľkí za nami
sa Ti otvoria, aby si v nich vytváral život svätosti. Prečo by som to
nemal urobiť ja? Koľkým ľuďom sa otváram a Teba sa bojím! Ty
chceš prísť do môjho života, aby si ma urobil svätým. Pane, nechcem
Ti prekážať. Verím Ti, že si Bohom a že môžeš aj z môjho života,
ktorý je v mnohom tak pobabraný, urobiť svätého človeka. Prosím
ťa Pane, na sviatok všetkých Svätých, aby som sa Ti dokázal otvárať,
aby som do svojej zloby a ľútosti volal Teba. Aby som ťa vedel milovať a aby som vedel prežívať lásku k blížnym. Július Chalupa

Uctili si obete černovskej tragédie

napredovať. Firme
a jej zamestnancom do budúcnosti
chcem zaželať veľa
úspechov a aby im
nechýbali zákazky
a spokojní zákazníci,“ povedal okrem
iného primátor.
Firma PANAX
ECS s. r. o. sa za-

V súčasnosti vo firme pracuje
63 zamestnancov, 15 z nich v
bratislavskom stredisku a zamestnanosť plánujú ešte zvýšiť,
záujem majú hlavne o kvalifikovaných pracovníkov.
V krátkom časovom období
bola na území mesta postavená
ďalšia nová moderná firma, čo je
dôkazom toho, že mesto aj v tomto
smere sa úspešne rozvíja. (jh)

Pietna spomienka na pamiatku
obetí černovskej tragédie sa 27. októbra začala pri kultúrnom dome.
Program pokračoval sprievodom
obcou, posvätením nového kríža pred
kostolom Ružencovej Panny Márie a
slávnostnou bohoslužbou.
Pietny akt vyvrcholil kladením
vencov k Pamätníku černovských
martýrov na cintoríne, otvorením
expozície v dome Andreja Hlinku, v
ktorom inštalovali novú 1,8 metra vysokú voskovú figurínu Andreja Hlinku
a slávnostnou akadémiou.
Černovská tragédia v roku 1907 si
v súvislosti s vysviackou kostola po
streľbe žandárov do davu ľudí vyžia-

dala 15 obetí, niekoľko desiatok zranených a mnoho perzekvovaných.
Slávnostnej spomienky sa zúčastnili aj spoluobčania z nášho mesta, na
čele s primátorom a poslancom NR SR
Ivanom Šaškom, ale aj ďalší obyvatelia Oravy, ktorí si takýmto spôsobom
uctili pamiatku černovskej tragédie.
K rozšíreniu vedomostí o černovskej tragédii prispelo vydanie knihy
PhDr. Petra Maruniaka s názvom
Martin Pazúrik (kňaz a publicista) a
černovská tragédia. Zásluhu na jej
vzniku a vydaní má Ján Murina st. z
Podbiela, vydavateľsky sa na nej podieľal spolu s J. Murinom aj primátor
Ivan Šaško.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na svojom pravidelnom rokovaní sa zišli 29. októbra poslanci mestského zastupiteľstva, kde na nich
čakalo prerokovanie niekoľkých dôležitých bodov.
Poslanci získali i „nadmestské“ informácie, ktoré im
tlmočil primátor zo zasadnutí Oravskej vodárenskej
spoločnosti a Žilinského samosprávneho kraja.
V úvode primátor informoPoslanci získali najnovšie
val poslancov o najdôležitejších informácie z dozornej rady
udalostiach, ktoré sa od po- Oravskej vodárenskej spoločsledného zastupiteľstva udiali. nosti, kde sa dozvedeli o tom,
ZŠ M. Medveckej získala z že sa na Orave nezvýšia poministerstva školstva dotáciu platky za vodu i informáciu, že
vo výške 1,5 mil. korún na od- okres Tvrdošín bude patriť pod
stránenie havarijného stavu, z námestovský súd.
Environmetálneho fondu mesto
V tomto roku sa mesto najdostalo ďalšiu vyše trojmilió- viac venovalo rekonštrukciám
novú dotáciu na úpravu potoka ciest a striech, ktoré boli opraHlísnik a z ministerstva financií vené na dome služieb, kine,
320 tisíc na individuálne potre- sedlová strecha bola urobená
by mesta.
na MŠ a v súčasnosti sa rekonDrahí spoluobčania, milí priatelia, čo nevidieť sú pred
nami vianočné sviatky, kedy sa zvykneme obzrieť za odchádzajúcim rokom, zaspomínať na dni šťastné i všedné a to je
ten deň, kedy mesto pre všetkých dôchodcov už dlhé roky pripravuje krásny vianočný program s tradičným pohostením a
darčekom. Príďte aj tohto roku medzi nás potešiť sa na

štruuje strecha na zdravotnom
stredisku. Výstavba bytovky
pokračuje a do užívania by mala
byť daná v jarných mesiacoch
roku 2008. Pripravuje sa však aj
výstavba nízkoenergetickej bytovky, pri futbalovom štadióne
sa začalo s výstavbou ďalšieho
ihriska, kde bude položená umelá tráva a ktoré by malo spĺňať
kritériá pre futbalové súťaže.
Veľmi intenzívne primátor
rokuje o začatí výstavby cestného obchvatu od colnice z
Trstenej do Tvrdošína a ceste z
Tvrdošína do Námestova, kde
prisľúbil pomoc aj Smer, ale
aj o skvalitnení komunikácií
medzi Zubercom, Oravicami a
Vitanovou.
Podarilo sa architektonicky dotvoriť pútnické miesto

Skalku, vydarený bol jarmok s
kultúrnym programom, deti z
Tvrdošína navštívili parlament,
cez Oravice a mesto sa uskutočnila jedna z etáp cyklistických
pretekov Okolo Slovenska.
Pred Národnou radou SR by
mal stáť tohto roku vianočný
stromček, ktorý bude pochádzať z Oravíc. Je to symbolické
poďakovanie, že práve na tejto
pôde bolo potvrdené, že Oravice patria Tvrdošínu.
V ďalšej časti rokovania si
poslanci vypočuli informácie o
činnosti Spoločného školského
úradu, ktoré na rokovanie predložila Iveta Šurinová a správu o
činnosti Mestskej školskej rady
v podaní predsedníčky MsŠR
Dagmar Šaškovej.
(Pokračovanie na 2. str.)

SVIATOK
PRÍBUZNOSTI
v sobotu 8. decembra o 1400
do Mestskej športovej haly v Tvrdošíne.

Darček vďačnosti vám spríjemní kultúrny program,
v ktorom sa predstaví známy spevák Peter Stašák,
DH Tvrdošanka a deti materských škôl.
Na stretnutie s vami sa teší primátor mesta
Ing. Ivan Šaško

Spomienka na vlaňajší Sviatok príbuznosti.

Deň otvorených dverí v Spojenej škole v Tvrdošíne sa uskutočnil 14.
novembra bol vydarený. Školu navštívilo vyše 250 žiakov z Oravy a 130 z
nich prejavilo záujem o štúdium v Obchodnej akadémii. Moderné odborné
triedy a priestory praktického vyučovania si spolu s riaditeľom školy Jánom
Korenčiakom pozrel aj poslanec NR SR a VÚC Ivan Šaško, ktorý tu v minulosti pôsobil ako učiteľ a spolu s riaditeľom hovorili o ďalších perspektívach
školy. Na snímke so študentkami Obchodnej akadémie.

Centrum právnej pomoci pre všetkých,
ktorí ju potrebujú
Ešte pred doplnením siete okresných súdov bolo zrejmé, že
Tvrdošín ako sídlo okresu bez
okresného úradu so svojou požiadavkou neuspeje. To sa napokon aj
potvrdilo prijatím zákona v NR o
lokalizácii súdov a okres Tvrdošín
územne pripadol do kompetencie
opätovne zriadeného Okresného
súdu v Námestove.
Čosi však ostalo nedopovedané.
Do akej miery sa v celej záležitosti
angažoval tvrdošínsky primátor
Ivan Šaško, ktorý je aj poslanom
NR, čo urobil preto, aby obhájil
záujmy mesta a okresu? Otázka
ho nezaskočila: „Navrhoval som
zriadenie súdu v Tvrdošíne, ale pri
rokovaniach koalície došlo k istým
ústupkom. Zvážil som, že pre naše
obyvateľstvo nie je súd tým najdôležitejším, čo potrebuje, a viac som
apeloval na to, aby bolo v Tvrdošíne zriadené centrum právnej pomoci, ktoré bude mať pre občanov

oveľa väčší význam. Nakoniec som
dostal prísľub, že v Tvrdošíne bude
zriadená pojednávacia miestnosť,
prípadne miestnosti námestovského súdu pre potreby nášho okresu,
aby sudca mohol dochádzať na
pojednávanie do Tvrdošína. Takisto som získal súhlas na zriadenie
centra právnej pomoci.“
Podľa primátorových predstáv
by mali byť obe inštitúcie v jednej
lokalite a návrh, ktorý predloží
mestskému zastupiteľstvu, umožňuje sústrediť ich dokonca pod
spoločnou strechou. V uvoľnených
miestnostiach zdravotného strediska na Oravskom nábreží je dostatok
priestoru pre vysunuté pracovisko
okresného súdu i pre centrum právnej pomoci s troma miestnosťami
(v zmysle požiadavky ministerstva
spravodlivosti), v ktorých bude
pracovať právnik a dvaja referenti,
vyčlenení na komunikáciu s návštevníkmi.
(pa)
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Honorárny konzul navštívil Tvrdošín
V stredu 10. októbra, deň pred príjazdom ukrajinského prezidenta na Slovensko, navštívil Tvrdošín
honorárny konzul Ukrajiny v Poprade Petro Tokač.
Pretože „honorárny“ znamená v diplomatickom
jazyku označenie pre čestnú funkciu, prvá otázka
krátkej tlačovky za účasti primátora mesta smerovala k profesijnej orientácii hosťa.
„Na Slovensko som prišiel
ešte rok pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky,“
spomína konzul, „a odvtedy tu
žijem. Založil som spoločnosť,
ktorá na Slovensku vykonáva leteckú záchrannú službu.
Sám som pilotom vrtuľníka a
tejto profesii sa venujem i v
súčasnosti.“ Neprekvapuje, že
rodák z Ukrajiny získal po čase
slovenské občianstvo. Záhadou
je pre nás zatiaľ princíp, podľa
ktorého sa z inžiniera žijúceho
v Poprade môže stať honorárny

konzul veľkej európskej krajiny. Rovnako nezodpovedanou
zostáva otázka, čo ho dnes - prvýkrát v živote - priviedlo práve
na Oravu. Aj na to má Petro
Tokač odpoveď: „Pracoval som
na istej úlohe, ktorej plnenie
sledovalo vedenie štátu Ukrajina. Zrejme som si nepočínal
najhoršie, pretože nasledoval
návrh podaný Ministerstvu zahraničných vecí SR, aby som bol
vymenovaný za honorárneho
konzula Ukrajiny v Poprade. A
teraz k druhej otázke. Do náš-

ho obvodu patrí Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj a okres
Poprad. Oboznamujem sa teda
so svojím novým pôsobiskom.
Viem, že váš primátor je poslancom slovenského parlamentu a
ak nájdeme spoločnú reč, v čo
pevne verím, môžu mať zámery, na ktorých sa dohodneme,
nadregionálny význam. Nepredbiehajme však. Zoznámili
sme sa len pred chvíľou a na
oficiálne rozhovory dôjde až po
tejto tlačovke. Som optimistom,
pretože pri návštevách, ktoré
teraz absolvujem, pociťujem
také zvláštne ľudské teplo. Neviem to ešte po slovensky presne
vyjadriť, ale zmocňuje sa ma
dobrý pocit.“
Primátor Ivan Šaško zastáva
podobné stanovisko: „Určitú
predstavu o možných formách

obojstranne prospešnej spolupráce som si utvoril v máji ako
člen parlamentnej delegácie
pri rokovaniach na Ukrajine.
Ďalšie poznatky som získal pred
dvoma týždňami na stretnutí
poslancov krajín V-4 v Papierničke, kde som mal príležitosť
porozprávať sa s prizvaným zástupcom veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku. Obe krajiny aj
v minulosti spájali veľmi dobré
vzájomné vzťahy, iba v období
všeobecného ohúrenia západným svetom sa zabudlo na ich
plynulý rozvoj. Máme si čo ponúknuť, či už v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, kultúry,
cestovného ruchu alebo športu.
Ide len o to, aby sa výhodné
partnerské vzťahy vyprofilovali
tak, ako sa na dobrých susedov
patrí.“
Pavel Abraham

Nový chodník
na Vojtaššákovej ulici

Istotne ste si všimli, že v
týchto dňoch sa intenzívne
pracuje na výstavbe nového
chodníka na Vojtaššákovej ulici. V prvej fáze bolo potrebné
vypíliť niektoré stromy, ktoré
rástli v strede starého chodníka. V súčasnosti sú po celom
úseku pokladané obrubníky,
zároveň tu urobili prekládku te-

ho chodníka na tejto ulici plánuje mesto vytvoriť v blízkosti
pošty nové parkovacie miesta
pre osobné automobily.
Starý chodník bol na niektorých miestach zúžený a
boli tu problémy aj pri zimnej
údržbe. Novozrekonštruovaný
chodník bude prínosom nielen
pre obyvateľov nášho mesta,

lefónnych stĺpov, nového uličného osvetlenia tak, aby neboli
v strede chodníka. Technické
služby pri rozkopávke položili
do zeme aj káble pre mestský
rozhlas. Okrem výstavby nové-

ale istotne skvalitní a skrášli
aj životné prostredie okolo
hlavného ťahu cesty prechádzajúcej cez Tvrdošín, čo si už
pochvaľujú aj občania, ktorí
na tejto ulici bývajú.
(jh)

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
Ďalšie dve správy o činnosti predkladali predsedovia
finančnej komisie a správy
mestského majetku a komisie
výstavby, dopravy a životného
prostredia.
Riaditeľ technických služieb predložil na rokovanie
dve správy, prvou bola správa
o plnení rozpočtu za I. - III.
štvrťrok a tou druhou pripravenosť na prichádzajúce
zimné obdobie, v ktorej bolo
konštatované, že technické

služby sú na tohtoročnú zimnú údržbu pripravené. Údržbu techniky robili priebežne
počas celého roka a nemal by
chýbať ani posypový materiál,
ktorý počas uplynulej zimnej
sezóny čiastočne ušetrili a
chýbajúci doplnili.
Nemenej dôležité boli aj
správy o činnosti finančného
oddelenia. Od 1. januára 2009
by malo korunu nahradiť euro
a na túto zmenu budú musieť
byť pripravené aj orgány samosprávy.

Viac ako miliardový úver na investičné akcie
Koncom októbra zasadalo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja , o informácie z rokovania
sme požiadali primátora Ivana Šašku.
„Rokovali sme o niekoľkých do jednej organizácie – Správy
dôležitých bodoch, spomeniem ciest ŽSK. Poslanci tak rozhodli
aspoň tie najzaujímavejšie pre po zvážení nevýhod súčasného
občanov nášho mesta.
stavu. Nové riešenie – transforŽSK v záujme podporovania mácia - umožní efektívnejšie
Programu hospodárskeho a so- presuny špeciálnej techniky,
ciálneho rozvoja ŽSK do roku lacnejší nákup nových strojov a
2013, riešenia strategických cie- posypového materiálu, umožní
ľov v energetickom hospodárstve nákupy strojov a materiálu vo
a podporovania investičných veľkom, bude využívať systémy
zámerov schválilo úver vo výške projektového manažérstva, čo
1 100 mil. korún. O výške čerpa- znamená využitie možností černia a použití týchto finančných pať finančné prostriedky v rokoch
prostriedkov z úveru bude každý 2008 – 2010 z fondov EÚ.
rok rozhodovať zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo schválilo záŽSK.“
stupcov ŽSK do rád škôl pri
Ďalším dôležitým bodom stredných školách, ktoré sú v v
rokovania boli otázky transfor- jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
mácie Správy ciest ŽSK a Správ Do Rady školy pri Spojenej škoa údržieb ciest. Zastupiteľstvo le v Tvrdošíne boli nominovaní
zrušilo príspevkové organizácie Ing. Ivan Šaško a MUDr. Rudolf
Správy a údržby ciest v D. Kubí- Piták, do Rady školy pri Spojenej
ne, Čadci, L. Mikuláši, Martine a škole v Nižnej Mgr. František
Žiline, ktoré prešli bez likvidácie Adamčák.

November žičí poštám
Mesto by mohlo pokojne
vyhlásiť november za Mesiac
pôšt. Množné číslo nevolíme
preto, že Pošta 1 má na sídlisku svoju filiálku. Dôvod
zvýšenej pozornosti venovanej poštám má celkom iné pozadie. V sobotu 24. novembra
si pripomenieme 55. výročie
slávnostného otvorenia novej
pošty, ktorá ešte nepotrebovala poradové číslo 1, pretože bola po mnohé desaťročia
jedinou v meste. Odslúžila si
svoje, no v posledných rokoch, hoci nezaslúžene, sa jej
ušlo viac kritiky ako chvály.
Spočiatku nebola ďaleko od
centra, no mesto sa rozrastalo
opačným smerom, pošta sa postupne stala súčasťou periférie
a sťažností na nevyhovujúcu
polohu pribúdalo.
Je v tom kus symboliky, že
práve v období blížiaceho sa
jubilea skrsla nádej, že mestskej pošte sa vráti dôstojné
postavenie a hlavne - výhodná
poloha vyhovujúca prevažnej
časti obyvateľstva. Práve pred
týždňom rokoval primátor

Ivan Šaško s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty a.s.
Liborom Chrastom, ktorý už
viackrát pripustil, že Tvrdošín
by si zaslúžil ďalšiu poštu.
Dohodli sa na prípravách a za
najvhodnejšie miesto označili
sídlisko, pretože na ňom a v
dvoch priľahlých mestských
častiach žijú dve tretiny obyvateľstva. Možno sa domnievať,
že zásluhu na rýchlej dohode
má aj priaznivá politická konštelácia, veď generálny riaditeľ
je nominantom SNS, ktorú
tvrdošínsky primátor zastupuje
v parlamente. Isté však je, že
hneď na budúci deň pricestovala do mesta riaditeľka Regionálneho poštového centra
Liptov - Orava Eva Bekečová,
ktorá s primátorom prerokovala spoločný postup pri výstavbe novej pošty, zameraný na
sprístupnenie a skvalitnenie
služieb. Do šrotu nepôjde ani
terajšia pošta. Iba ustúpi zo
svojej pozície, uvoľní miesto
novej, výkonnejšej, modernejšie vybavenej a stane sa jej
pobočkou.
P. Abraham

Práve mestá a obce budú musieť prevziať v plnom rozsahu
zodpovednosť za organizačnú a
obsahovú prípravu na zavedenie
eura v podmienkach vlastného
sídla a to v legislatívno-právnej,
ekonomickej, hospodárskoadministratívnej a technickej
oblasti, zvlášť veľký dôraz musí
byť kladený na dostatočnú komunikáciu s občanmi o dopade
zavedenia eura v SR na miestnej
úrovni pre najrizikovejšie skupiny občanov.
Z Plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta, vypracovania „Zmeny a doplnku
k Územnoplánovacej dokumentácii strediska cestovného
ruchu Oravice vyplýva, že
bude realizovaná úprava intravilánu, riešenie infraštruktúry,

dopravy, výstavba parkovísk.
Riešenie zmien a doplnkov
vychádza z požiadaviek a aktivít podporujúcich súčasný
rozvoj Oravíc.
Okrem iného poslanci
schválili aj finančný príspevok
pre NsP Trstená, ktorý bude
použitý na technické vybavenie pohotovostnej stomatologickej ambulancie a všeobecne
záväzné nariadenie mesta o
správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta ako aj prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta.
V závere októbrového rokovania mestského zastupiteľstva primátor a poslanci
zablahoželali Stanislavovi
Fukasovi, ktorý sa v týchto
dňoch dožil okrúhleho jubilea.
(jh)

Predstavujeme
Novou riaditeľkou Správy
katastra Tvrdošín sa s účinnosťou od 18. októbra tohto
roku stala JUDr. Monika

Pindiaková (na snímke). Ako
už akademický titul napovedá,
jeho nositeľka úspešne absolvovala rigoróznu skúšku a ešte
predtým, v roku 2004, právnickú fakultu. Osobné údaje
uzatvorme aspoň stručným

konštatovaním, že je vydatá,
má jedno dieťa, a venujme sa
jej profesijnému životopisu.
Prvým pôsobiskom po
ukončení štúdia sa jej stalo
detašované pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Tvrdošíne, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí. Zatiaľ
k jedinej zmene zamestnávateľa došlo 1. októbra 2004, kedy
sa stala pracovníčkou Správy
katastra Tvrdošín, kde pôsobí
doteraz - od mája 2005 ako
vedúca právneho oddelenia
a odnedávna vo funkcii riaditeľky.
Čo považuje za svoju prioritu? „Mojou snahou je, aby
správa katastra fungovala
bezchybne, predovšetkým po
právnej stránke,“ odpovedá
riaditeľka a z rozhodného tónu
jej hlasu je zrejmé, že túto
zásadu bude nekompromisne
uplatňovať.
(pa)

Mesto vybuduje novú skládku
Životnosť skládky Jurčov laz, ktorá bola vybudovaná v 80. rokoch a odhadovaná na 25 rokov, na
budúci rok končí. Na primátora sme sa obrátili s
otázkou ako mesto bude túto situáciu riešiť.
„Vybudovaním skládky
vyšlo mesto v ústrety občanom. Stali sme sa nezávislí
od spoločností vyvážajúcich
a skladujúcich odpad a pre
občanov sme mohli určiť najnižšiu možnú cenu, ktorá sa
nezvýšila už niekoľko rokov.
Z celej hornej Oravy má len
Tvrdošín vlastnú skládku.
Keďže jej životnosť končí, v
súlade so zákonom pripravujeme projektovú dokumentáciu
na jej uzavretie.“
Z analýzy súčasného stavu
vyplynulo, že v Jurčovom
Laze sú priestory, ktoré sa
dajú využiť na ďalšie skladovanie odpadov a môže tam

vzniknúť nová skládka. Už v
tomto roku začali s prípravnými prácami, nezabúdajúc na
prísne normy Európskej únie.
„Na jednej strane vybudovaním novej skládky naplníme literu zákona a dodržíme
prísne kritériá, ktoré v dnešnej dobe požaduje Európska
únia. Na druhej strane je však
potrebné, aby všetci občania
pristupovali čo najzodpovednejšie k separovaniu odpadu
tak, aby sa ho čo najmenej
vyvážalo na skládku. Technické služby mesta pripravili
podmienky na separovanie
odpadu, ďalší krok čakáme od
občanov.“

Vysadili tritisíc kvetov
a tridsať javorov
Staré stromy odchádzajú
a nové sa rodia... Človeka
poteší, keď býva v prostredí,
ktorého okolie je estetické a
pekné. Ani v našom meste
nezabúdame na prostredie, v
ktorom žijeme a mesto na to
každoročne vynakladá nemalé
finančné prostriedky.
V závere jesenných dní bolo
na sídlisku Medvedzie vysadených tridsať okrasných javorov
pri bytových domoch 50, 51
a 52 a pri materskom centre
Feminka. Ďalšia dvadsiatka
javorov na výsadbu je pripravená v areáli technických
služieb. Ak by sa počasie ešte
umúdrilo a oteplilo, vysadili
by sa v tomto roku ešte aj tieto.

Je toho dosť, čo sa v meste robí
pre skrášlenie nášho životného
prostredia. Mali by sme si viac
všímať svoje okolie, poprípade
upozorňovať na to, ak niekto
niečo poničí alebo zdevastuje,
pretože všetko to, čo sa robí,
robí sa pre nás všetkých.
Akousi bodkou za tohtoročnou sezónou bolo zrenovovanie kvetinového záhonu pred
kostolom Svätej Trojice, kde
sa vysadilo tritisíc fialiek. A
tak tieto dvojročné trvalky už
na jeseň svojou farbou skrášlili
prostredie kostola. Pracovníčky, ktoré urobili tento záhon,
si vyslúžili aj poďakovanie od
pána farára, ktorému sa tiež
páčil.
(jh)

Informácie
l
l
l
* Širokú verejnosť pozývame do Obradnej siene MsÚ na
prednášky, ktoré si môžu vypočuť spolu so študentmi Fakulty humanitných vied UMB – Európske kultúrne štúdie.
23. 11. od 143º bude prednášať JUDr. Ján Čarnogurský
Kapitoly z občianskeho práva.
1. 12. od 9ºº PhDr. E. Chadimová nás zoznámi so spoločenským protokolom.
8. 12. od 9ºº na tému: Tretí sektor a európske kultúrne
inštitúcie budú prednášať PhDr. O Lauková a PhDr. Z.
Búriková, PhD.
l
l
l
* Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta o
správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta ako aj prevádzkový poriadok pohrebísk mesta. Prečítať si ho môžete na
web-stránke mesta www.tvrdosin.sk alebo vo vestibule
mestského úradu.
l
l
l
* Na žiadosť mnohých našich čitateľov pripravujeme
od januára 2008 rubriku Z histórie, v ktorej sa najmä naša
mladá generácia zoznámi s históriou mesta.
l
l
l
* Podnikateľom Tvrdošína ponúkame prezentáciu ich
firiem na web-stránke mesta. Informácie posielajte na mail
stránku kultura@orava.sk alebo doručte do mestského kultúrneho strediska.
l
l
l
* V decembrovom čísle prinesieme článok Jozefa Krúpu
o jeho spomienkach na profesora Štefana Šmálika. Zároveň
sa obraciame na našich čitateľov a seniorov, aby sa podelili
so svojimi zážitkami, spomienkami na vianočné sviatky
so spoluobčanmi prostredníctvom našich novín. Radi vás
privítame v MsKS.
l
l
l
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Na zimnú údržbu je všetko pripravené
Zima klope neodbytne na dvere a to každoročne
znamená pre pracovníkov technických služieb čo
najdôslednejšie sa na zimnú sezónu pripraviť, aby
ich potom nemilo neprekvapila. Oslovili sme riaditeľa technických služieb Antona Smutného, aby
nás informoval ako sú pripravení na zimnú údržbu
mesta.
„S prípravou na zimnú dopĺňané neboli, tej máme v
údržbu sme začali už v máji súčasnosti dostatok.
dopĺňaním zásob posypového
Už v auguste sme začali s
materiálu, kedy bolo dovezené prípravou strojovej techniky
190 ton posypového materiálu na zimnú údržbu prestavod Cestných stavieb a zo Širo- bou traktora Zetor 7711 bez
kej v júni 100 ton strusky. Toto prednej hnacej nápravy, na
doplnenie posypového mate- Zetor 7745 s prednou hnacou
riálu aj vzhľadom na mier- nápravou. Celú prestavbu
nejšiu vlaňajšiu zimu by malo urobili naši dvaja zamestbyť dostatočné, nakoľko jeho nanci, počas ktorej boli vyspotreba v predchádzajúcej menené poškodené a opotrezimnej sezóne bola minimálna bované časti traktora. Touto
a tak sa nám tento materiál prestavbou sa zvýšila jeho
podarilo ušetriť. Zásoby po- priechodnosť a dostupnosť
sypovej soli, ktorá sa používa v strmých terénoch, ktorých
na zľadovatené chodníky a je v meste pomerne dosť. Na
cesty, kedy posyp struskou a ďalších dvoch traktoroch
kamennou drt‘ou je neúčinný, Zetor 10145 a Fortschrit

300 bola vykonaná údržba
októbri.
Náročnejšia oprava nás
čakala pri posýpacom vozidle
Liaz, ktoré je v prevádzke aj
v letných mesiacoch. Vzhľadom na jeho vek (18 rokov)
a celoročné využívanie sme
urobili najnutnejšie opravy a
vyvarenie kabíny. Pre zlepšenie a skvalitnenie samotného
posypu bolo zakúpené vo firme
Kobit Dolný Kubín nové posypové zariadenie. Po ukončení
tohtoročnej zimnej sezóny
bude potrebné na vozidle vykonať generálnu opravu posýpacej korby, výmenu kabíny
vodiča, respektíve zakúpenie
posýpacieho vozidla.
Čo sa týka ostatnej techniky, ktorá sa využíva aj na
zimnú údržbu ako sú honka,
nákladné vozidlo Tatra a
multikára, tie sú v súčasnosti
v pomerne dobrom technic-

kom stave a ich nutnú údržbu
a opravy sme robili priebežne
počas roka. Fréza na odstraňovanie snehu z chodníkov,
kde nie je možný prístup traktorov, bola využívaná dve
zimné sezóny a je v dobrom
technickom stave.
Pre zimnú údržbu mestských komunikácií v meste aj v
mimopracovnej dobe je zabezpečovaná pracovná pohotovosť. Celú túto činnosť v rámci
pohotovosti riadi a koordinuje
jeden vedúci pracovník, ktorý
má k dispozícii dvoch pracovníkov na úhrn snehu traktormi,
dvoch na posyp mestských
komunikácií vozidlom Liaz a
jedného na odhŕňanie snehu
z lavičky pre peších. Pohotovosť je v pracovných dňoch
zabezpečovaná v čase od 330
-630 a od 1500 - 2100, v dňoch
pracovného pokoja v čase od
500 - 1000 a od 1400 - 2100.
Na tohtoročnú zimnú údržbu je všetko pripravené - ľudia,
stroje a posypový materiál.“

Mesto je dobrým príkladom

Prvý október je Dňom starších a mesiac október
Mesiacom úcty k starším. V týchto dňoch sa vzdáva
hold prežitým rokom a práci starších ľudí v prospech celej spoločností a intenzívnejšie sa hľadajú
možnosti a spôsoby pre zlepšenie ich postavenia,
vytvorenie podmienok pre dôstojnú jeseň ich života.
Uskutočňuje sa celý rad podujatí, stretnutí s cieľom
vyjadriť úctu a uznanie starším ľuďom.
Aj pri tejto príležitosti je našou históriou. Je zdrojom
potrebné poďakovať za ich múdrosti, skúsenosti, mnohých
doterajšiu prácu a za všetky zručností, nositeľom našich
dni a hodiny, ktoré venovali národných zvykov, tradícií,
zmysluplnej práci v pros- národnej kultúry a národnej
pech spoločnosti, v prospech identity. Napriek tomu o staobčanov nášho mesta a tejto rého človeka často nejavíme
republiky. Želáme im, aby dostatočný záujem, je vyraďojeseň svojho života prežili vaný z rodiny, zo spoločenstva
plnohodnotne v kruhu svojich a často žije sám, na okraji záblízkych, obklopení priateľmi, ujmu celej spoločnosti.
Na seniorov vplývajú mnoaby pociťovali úctu a vďaku
za dobre vykonanú prácu aj hé negatívne dopady, hlavne
v prospech staršej generácie na tých, ktorí poberajú veľmi
a prežívali pocit spokojnosti nízke dôchodky, ktoré im nepostačujú pokryť ani základné
a radosti.
Rodina je ako strom, má životné potreby. Ich náklady
kmeň, ale musí mať aj korene, na život sa zvyšujú stále rastúbez ktorých strom nedostane cimi nákladmi na služby, lieky
výživu a bez nich vysychá. a často i na náklady na bývanie
Starší človek je spojený s ko- z dôvodu, že žijú osamotení.
Na Slovensku súčasná klíreňmi, začiatkom nášho bytia,

ma v spoločnosti je skôr zameraná na kult mladosti a krásy.
Existujú rôzne súťaže „Miss“,
rôzne reality šou, do ktorých
sa vkladajú miliónové čiastky.
Podpora a pomoc človeku,
ktorý urobil veľa i pre spoločnosť, ktorého vrásky a zrobené
ruky, mnohé obety, odriekania
a často veľká odvaha priniesť
zmenu pre krajší a plodnejší
život, vytvorenie priestoru,
aby sme žili v slobodnej spoločnosti, nie je zaujímavá.
Akoby sme chceli ukázať, že
len spoločnosť mladých a ambicióznych ľudí má prednosť
a starý človek akoby bol len
okrajovou realitou, čo sa odzrkadľuje v celkovom prístupe
spoločnosti. Dochádza často k
diskriminácii starších na trhu
práce. Starší človek je často
považovaný za nepotrebného a
je akoby na príťaž spoločnosti,
čo je veľmi smutné, pretože
všetci budeme raz starí.
Je dobré, že naše mesto
na starších a dôchodcov nezabúda počas celého roka. V

meste máme štyri kluby dôchodcov, ktorým mesto vytvorilo primerané podmienky na
stretávanie sa. Pre tých, ktorí
si už nemôžu navariť, mesto
zabezpečilo dovoz vareného
jedla do jednotlivých domácností. Počas celého roka podľa
potreby poskytuje autobus a
zľavu v termálnych bazénoch,
kde si chodia preliečiť ubolené
telá. Najväčším ťahákom pre
všetkých je však spoločenské
stretnutie Sviatok príbuznosti
v závere roka, kedy sa všetci
dôchodcovia stretnú pri prestretých stoloch s kultúrnym
programom a darčekom. Tí,
ktorí majú 65 rokov a viac,
ako aj invalidní dôchodcovia
navyše každoročne pred Vianocami dostanú aj finančnú
podporu.
Aj týmto spôsobom sa mesto snaží v rámci svojich možností odvďačiť sa našim starším spoluobčanom a dovolím
si tvrdiť, že je dobrým príkladom pre okolité obce, mestá,
ale aj pre Slovensko.
(jh)

Svitá nádej, že voda nezdražie
Odkanalizovanie Bielej
Oravy sa stalo hlavným rokovacím bodom spoločného
zasadnutia v Dolnom Kubíne, na ktorom sa 1. októbra
stretli členovia dozornej rady,
predstavenstva a manažmentu
Oravskej vodárenskej spoločnosti so zástupcami dodávateľa a inžinieringu.
Predložené podklady potvrdili, že prebiehajúca výstavba zaostáva za termínmi
časového harmonogramu, no
dodávateľ sa netajil nádejou,
že prvá etapa by mohla byť
dokončená do roku 2009. Členovia dozornej rady napriek
tomu vyslovili požiadavku
na zintenzívnenie prác s tým,
že na kvalitu bude dohliadať
manažment spoločnosti. Predmetom rokovania sa stala i

druhá etapa pripravovaná s
využitím európskych fondov,
ktorá zahŕňa aj rekonštrukciu
čistiarní odpadových vôd v
Nižnej a Dolnom Kubíne.
Účastníci rokovania dospeli
k záveru, že projekt nového
programovacieho obdobia
bude zrejme treba nanovo
posúdiť a rovnako opakovane
bude potrebné podať žiadosť
o financovanie.
Pomaly už tradične prišla na
rad diskusia o cene vody, tentoraz podnietená známym faktom, že nie vo všetkých obciach
Oravy je rovnaká. Padol návrh
začať rokovania s neprávom
zvýhodnenými obcami, aby
svoj majetok vložili do Oravskej vodárenskej spoločnosti a
solidárne tak prispeli k rovnakým platbám za pitnú i odpa-

Žilinský samosprávny
kraj pre občanov
Zámerom ŽSK je vychádzať čo najviac v ústrety
starším a hendikepovaným
občanom.
V autobusovej doprave,
ktorú pre ŽSK zabezpečujú
podniky SAD a súkromní
dopravcovia v tomto roku
vo vybranom čase rozšírili
zľavy pre seniorov od 65 rokov, a to 6 korún za každých
50 km cesty, ide o podstatnú
zľavu, ktorú je možné využiť

v celej prímestskej doprave v
rámci nášho kraja.
Od októbra 2006 právnici
ŽSK tiež poskytujú dvakrát
do mesiaca bezplatné právne
poradenstvo, ktoré slúži počas celého dňa pre všetkých,
ktorí prídu na Úrad ŽSK.
Rovnako sú v tieto dni k dispozícii telefonicky na čísle:
041/5032144, do konca roka
ešte 29. novembra, 13. a 27.
decembra.

dovú vodu na celej Orave.
Pretože kuloárne informácie nepovažujeme za dôveryhodné, požiadali sme po
zasadnutí tvrdošínskeho primátora Ivana Šašku, aby nám
sám vysvetlil, čo vlastne bolo
obsahom jeho ostrého protestu. „Protest prišiel až neskôr,“
upresňuje primátor, „najprv
som navrhol, aby sa solidárne
vyrovnali ceny vody. Protestoval som proti poplatkom
za vodu stekajúcu zo striech.
Odberateľ by mal platiť za to,
čo si u dodávateľa objednal a
nepoznám nikoho, kto by si u
vodárenskej spoločnosti objednal dážď alebo sneh. Preto

som navrhol, aby boli tieto
poplatky zrušené.“
Obyvateľstvo je však znepokojené chýrmi o celoplošnom zvyšovaní platieb za
vodu v budúcom roku. Ide o
fámu alebo o nezvratnú realitu? Odpoveď Ivana Šašku je
jednoznačná: „Urobíme všetko
preto, aby cena vody nestúpla
ani o korunu, aj za cenu, že sa
niektoré investičné akcie na
prechodnú dobu pozastavia.
Jednoducho nedovolíme, aby
cena vody na Orave stúpla.
Navyše budeme presadzovať,
aby odpadli platby za odpadovú vodu zo striech.“
Pavel Abraham

Poctivý nálezca

V noci zo stredy 24. októbra na štvrtok 25. októbra
sa nezistený páchateľ vlámal do rímsko - katolíckeho
kostola Najsvätejšej Trojice,
odkiaľ ukradol tri pozlátené kalichy a jeden podnos
v hodnote 25 tisíc korún.
Ukradnuté kalichy našťastie
neskončili v rukách priekupníkov, ani nikde inde,
ale už sú opäť v kostole. Tie
vo štvrtok 25. októbra totiž
náhodou našiel pracovník
technických služieb Jozef
Verníček.
„S našou multikárou
odišiel šofér Kamil Kuľaša a
závozník Ján Gonda odviezť
smeti na skládku odpadu.
Ja som na nich čakal pred

Limbou pri vchode do bývalej furmanskej krčmy. Bolo
niečo po jednej hodine popoludní. Pri obchádzke uvedeného priestoru pri jednom zo
stĺpov som zrazu uvidel spod
papiera vytŕčať časť kalichu.
Nadvihol som papier a pod
ním boli všetky tri kalichy aj
s podnosom. Potešil som sa,
že som ich našiel. S nálezom
som išiel najprv na farský
úrad, tam však nik nebol a
tak sme išli za kostolníkom
Milanom Kmeňom a spolu s
ním na políciu, kde sme nález
odovzdali,“ povedal nám J.
Verníček.
A za svoj čin si Jozef Verníček istotne zaslúži poďakovanie.
(jh)

Každoročne sa v zime z mesta vyvezie veľké
množstvo snehu

Spolupráca so školskými úradmi
je na veľmi dobrej úrovni

Odborná zamestnankyňa Školského úradu v Tvrdošíne Iveta Šurinová nám v stručnosti priblížila
prácu školského úradu.
„Školský úrad vytvára
akýsi spojovací článok medzi nadriadenými orgánmi a
miestnym školstvom. Pozná
školskú problematiku a efektívne ju rieši v spolupráci s
riadiacimi pracovníkmi škôl
a školských zariadení i starostami obcí, ktorá je na veľmi
dobrej úrovni. Takto môžem
zhodnotiť aj spoluprácu so
Školskými úradmi z Trstenej a
Dolného Kubína. Tu chceme
naďalej efektívne spolupracovať a podieľať sa na organizovaní pracovných stretnutí
pre riaditeľov škôl, školských
zariadení a pre ostatných pedagogických zamestnancov.
V školskom roku 2006/2007
patrili pod Školský úrad v
Tvrdošíne ZŠ a ostatné školské zariadenia mesta Tvrdošín
a obcí Nižná, Podbiel (od 1. 4.
2007), Oravský Biely Potok,
Habovka a Zuberec s celkovým počtom žiakov v základných školách 1722, od 1. 4.
2007 s počtom žiakov 1778.
Materské školy navštevovalo
648 detí. V zariadeniach školského stravovania sa stravovalo 1918 stravníkov. Záujmové
vzdelávanie poskytovali ZUŠ
780 žiakom a voľný čas trávilo
v CVČ 529 žiakov.
V školskom roku 2007/2008
bude ZŠ navštevovať 1 701
žiakov, MŠ 576 detí, ZUŠ
966 žiakov a CVČ 678 žiakov.
Od 1. septembra 2007 začala
svoju činnosť v Tvrdošíne aj
Súkromná základná umelecká škola a od 1. januára 2007
financuje mesto aj neštátne
školské zariadenie - Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ Š. Šmálika.

V tomto roku je činnosť
školského úradu okrem iného
zameraná aj na tieto oblasti,
pozornosť chceme venovať
kvalite riadenia pedagogického procesu, dôkladnej analýze výchovno-vzdelávacieho
procesu, účelnému plánovaniu, následnej kontrole, zberu
informácií a objektívnemu
hodnoteniu.
Riadiacu prácu je potrebné
upriamiť na činnosť metodických orgánov v školách
a na ich poslanie v oblasti
metodiky a riadenia vyučovacieho procesu. Budeme
spolupracovať pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov
v rámci celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu.
Našou snahou bude využiť
všetky možnosti zaškolenia
detí v materských školách a
zabezpečiť plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov
základných škôl. Zvýšenú
pozornosť chceme venovať
aj zaškoleniu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia a
deťom s odkladom povinnej
školskej dochádzky.
Očakávame, že vládou
schválený legislatívny zámer
zákona o výchove a vzdelávaní systémovo upraví výchovu
a vzdelávanie žiakov v jednom
právnom predpise tak, aby
samotné školy, zriaďovatelia,
školská samospráva mohli
vstupovať do mechanizmov
výchovy a vzdelávania s dôrazom na jej kvalitu a garanciu
slobodnej ponuky vzdelávacích príležitostí a slobodnej
voľby pre žiaka.“
(jh)

Od základnej školy po vysokú
Zalistovali sme v štatistike a
zistili sme, že v tomto školskom
roku navštevuje Spojenú školu
v Tvrdošíne (SPŠ a OA) 763
študentov väčšinou z oravského regiónu. Druhou najväčšou
školou s počtom 335 študentov
je Gymnázium, kde tiež dochádzajú žiaci z iných oravských
obcí a treťou školu je SOU
lesnícke, kde do lavíc v tomto
školskom roku usadá 213 študentov. Aj v tejto škole sa učia
žiaci takmer z celej Oravy.
Štatistiku doplňujeme o
počte žiakov žiakoch základných škôl. ZŠ Márie Medvec-

kej navštevuje 633 žiakov a
cirkevnú ZŠ Štefana Šmálika
357 žiakov.
Okrem toho patria pod mesto tri materské školy, v ktorých
je zapísaných 290 detí. Len
pre zaujímavosť dodávame,
že v CVČ Radosť v rôznych
krúžkoch aktívne využíva svoj
voľný čas 678 detí. V meste sú
ešte aj dve základné umelecké
školy (mestská a súkromná),
v mestskej sa učí vyše 400
žiakov. Sídlo v Tvrdošíne má
aj Fakulta UMB, kde študenti
získavajú vedomosti v odbore
Európske kultúrne štúdie.

Poďakovanie
Vážený pán primátor,
organizácia zdravotne postihnutých osôb a ich priateľov
„Familia“ so sídlom v Krakove Vám veľmi srdečne ďakuje
za vašu ústretovosť a pochopenie, že ste nám umožnili za
znížené vstupné navštevovať termálne kúpalisko v čase nášho rehabilitačného pobytu v Oraviciach v dňoch 18. 8. - 1. 9.
2007. Oravice splnili svoje poslanie - rehabilitáciu zdravotne
postihnutých osôb. Za pomoc zo srdca ďakujeme!
Olga Sczepankiewicz, predsedníčka
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Už si ma nepamätáte pani učiteľka ?
Materská škola a detské jasle, ktoré začali svoju činnosť na
sídlisku Medvedzie (24. októbra 1969) v priestoroch priemyselnej školy, dnes už neexistuje.
Tí starší si istotne pamätajú ako
sa deti zo sídliska ráno odvážali
autobusom do Nižnej. To všetko ostalo len v spomienkach
pracovníčok z uvedenej škôlky,
ktoré sa v sobotu 6. októbra
stretli v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Tvrdošíne po 38 rokoch. V túto sobotu
sa ich tu zišlo 25 z takmer vyše
šesťdesiatky, ktoré v uvedenej
škôlke pracovali. Všetko organizačne zabezpečila Anna
Belvončíková, ktorá sa tejto
práci venovala 37 rokov. Dá
sa povedať, že to bola akási
dámska jazda už aj preto, že
nik z chlapov v tomto povolaní
v tých rokoch nepracoval. Na
stretnutie prišli bývalé učiteľky a pestúnky z viacerých
oravských miest a obcí, ale aj z
neďalekej Žiliny, ktoré sú dnes
už väčšinou na dôchodku. Ku
prítomným sa na úvod stretnutia prihovorila, privítala ich a
pozdravila V. Chorvátova a A.
Belvončíková.
„Na začiatku malo uvedené
zariadenie s oficiálnym názvom
I. MŠ a DJ jednu materskú školu a dve oddelenia jaslí. Boli
to dobré roky, detí pribúdalo
a tak v roku 1971 pribudla
druhá trieda a ďalšie oddelenie jaslí. Akoby to bolo dnes,“

hovorí A. Belvončíková, „keď
sme pred 38. rokmi pomáhali
po večeroch čistiť priestory
študentského internátu, aby
ich čo najskôr mohli využívať
deti rodičov zo sídliska. Prvou
našou riaditeľkou bola Viera
Chorvátová a učiteľkou som
bola ja. Vedúcou zdravotníckeho personálu bola Viera
Bednáriková.“
Čas je neúprosný a berie
si všetko do večnosti a tak na
stretnutí si uctili pamiatku minútou ticha a modlitbou za tie,
ktoré sa tohto stretnutia nedožili: Zdenka Maťusová, Mária
Kosmeľová, Antónia Medvecká, Božena Planietová, Helena
Trstenská, Brigita Mensarová,
Eva Sirotová, Kristína Galecká, Jana Kyselová, Mária
Hladeková a Anna Galčíková.
Rozhovorom pri prestretých
stoloch nebolo konca kraja,
spomínali na prácu, starosti, ale
aj radosti, ktoré v tejto profesii
ženy prežili. A deti, niektoré
z tých prvých, dnes už možno
ani nepoznajú, veď 38 rokov je
dosť dlhá doba. Možno niektorí
z nich zachraňujú životy, odcestovali za hranice, či nebodaj
sa z nich stali vedecké kapacity.
„Teší to, keď vás po rokoch
niekto pozdraví a povie, už si
ma nepamätáte pani učiteľka?
A vám sa zrazu rozjasní, ten
neuzavretý kruh, strapaté vlasy, úsmev, plač a už viete, že
„Janko“ bol ten, ktorému sa

nechcelo chodiť do škôlky.“
Stretnutie v príjemnej spoločenskej atmosfére ubehlo
ako voda, nebolo však posledné, už si dohodli nasledujúce
za päť dlhých rokov, pretože
niektoré by ho uvítali aj na
budúci rok. Všetko však bude
záležať na zdraví, iniciatíve a
chuti sa stretnúť a tá v tomto
kolektíve, ktorý bol na jednotku veru nechýba.
Poďakovanie za celoživotnú
prácu aj so symbolickým kvietkom im v uvedený deň poslal
aj primátor mesta Ivan Šaško:
„Milé naše ženičky! S poďakovaním za Vašu celoživotnú
prácu s deťmi nášho mesta,
pre ktoré ste boli v jasliach a
škôlke sťa druhé mamičky a do
života ste ich aj Vy láskavou
rukou viedli Vám chcem dnes
zo srdca popriať všetko najlepšie, veľa úprimnej lásky, radosti, pevného zdravia a detského
úsmevu, nech Vás životom
naďalej sprevádza.“
„My tiež ďakujeme primátorovi, že sme našli u neho veľkú
podporu na toto naše stretnutie
a kvety, ktoré nám daroval boli
pre nás veľkým prekvapením,
ale aj ohodnotením našej práce.
My si tiež vysoko ceníme jeho
doterajšiu prácu, ktorú robí v
prospech nášho mesta. Taktiež
ďakujeme pracovníkom kultúry
za ich ústretovosť,“ tlmočila
posolstvo od žien A. Belvončíková.
(jh)

Nechýbajú ani darcovia z Tvrdošína
Stretol som ich 9. októbra v
priestoroch čakárne Hematologicko-transfúzneho oddelenia
v trstenskej nemocnici. Práve
sa začala akcia Študentská
kvapka krvi a tak sa aj tu objavilo o niečo viac študentov ako
po iné dni. Milé konštatovanie
a pochvaly hodne, keď si uvedomíme, že krvi nikdy nie je
nadostač a je dobré, ak sa na

tejto činnosti podieľajú už aj
tí najmladší darcovia.
„Máme veľmi dobrú spoluprácu so Spojenou školou
v Tvrdošíne, Gymnáziom v
Trstenej a školou zo Slanickej
osady, práve dnes sú tu študenti z tejto školy,“ povedala nám
primárka HTO Marta Birasová. „Sme radi, že medzi nimi je
väčšina prvodarcov.“

Tvorivé dielne
v materskej škole
V Materskej škole III sa 22.
októbra stretli šikovné mamičky, nechýbali ani oteckovia a
ich deti, aby si vyskúšali svoju
zručnosť pri zhotovovaní šarkanov. V príjemnej atmosfére vyrástli pod rukami rodičov a ich
detí prekrásne umelecké diela.

Keď sa končí leto, viacerí
sa tešíme na jedno z najkrajších ročných období - jeseň.
Príroda vtedy nešetrí farbami a
zahalí sa do jedného zo svojich
najkrajších kostýmov. Všetko
hýri žltou, hnedou, červenou
ale aj modrou, fialovou, ružovou, bielou, zlatou, oranžovou,
striebornou. K scenérii jesene
patria totiž neodmysliteľne aj
šarkany a tie dokážu vyčariť
na detských tváričkách žiarivé
úsmevy.
Tak sme sa aj my, učiteľky
rozhodli, že si urobíme malú
prehliadku šarkanov a udelili
sme deťom domácu úlohu.
Zostrojiť šarkana však nie je
ľahká záležitosť. Preto sme
vyvesili oznam, v ktorom sme
poprosili rodičov, aby svojim
ratolestiam pomohli. Deti, ale
aj rodičia to zobrali vážne a
naša šatňa sa pomaly začala
napĺňať šarkanmi od výmyslu sveta. Fantázia rodičov aj
detí pracovala naplno, pretože
medzi šarkanmi z papiera sa
objavili aj šarkany z igelitu,
prírodných materiálov ale aj
Barbi, Shrek, tiger, drak atď.
Bola radosť každý deň pre-

Všetci s nadšením zhotovovali
šarkanov, aby ten ich bol najkrajší. Tvorivá dielňa s rodičmi
na tému Šarkaniáda sa vydarila,
o čom svedči aj výstavka zo
šarkanov. Tešíme sa aj na ďalšie
stretnutie s rodičmi v materskej
škole. Zaťková, III MŠ

Šarkaniáda

A ja podotýkam, že tentoraz
to boli väčšinou dievčatá, s ktorými prišli aj dvaja spolužiaci,
tiež prvodarcovia.
Študenti pozitívne zareagovali, v prvej fáze sa ich prihlásila asi štyridsiatka.
„Takmer mi nezobrali krv,“
povedala nám jedna z nich Janka Ferancová, „povedali mi,
že málo vážim, ale ručička pri
vážení sa zastavila na päťdesiatich kilogramoch a tak som aj ja
mohla ísť do odberného boxu.
Samozrejme, že sa bojím,“ povedala nám tesne pred odberom,
ale po odbere už bola plná humoru a smiechu a mala radosť, že aj
ona prispela na dobrú vec.
Medzi darcami krvi nechýbajú ani naši občania Ladislav
Gandi, držiteľ diamantovej
plakety, Ján Španko, ktorý k
darcovstvu už priviedol syna
Michala, Jána, dcéru Danielu a
ďalší.
(jh)

chádzať pomedzi tieto ozdoby
jesene. Ale šarkan je až vtedy
šarkanom, keď sa vznáša po

vždy tá najkrajšia odmena.
Bez odmeny neostali ani oni a
za svoje krásne šarkany dostali

oblohe. A tak sme sa jedného slnečného, ale hlavne
veterného dňa vybrali našich
šarkanov vyskúšať. Výskot
detí sa ozýval široko - ďaleko,
keď sa prvý šarkan vzniesol k
oblohe. Postupne už oblohu
lemovali takmer všetky šarkany. Deti nadšené z pekného
dňa, behali, výskali, skákali
a hlavne usmievali sa a to je

sladkosť a obrázok. Unavení, ale s dobrou náladou sme
ukončili našu „šarkaniádu“ a
pobrali sme sa do škôlky na
dobrý obed. Chceli by sme sa
poďakovať všetkým rodičom,
ktorí svojim deťom pomáhali
pri tvorení nádherných šarkanov. Určite sa takto príjemne
zabavíme aj o rok.
Z. Štiptová

Z prvého stretnutia po 38 rokoch im bude pamiatkou aj táto fotografia. Foto: J. Horňák

Ochrana človeka a prírody

V rámci školských osnov
pre základné školy je povinné aj cvičenie, ktoré sa volá
Ochrana človeka a prírody. V
ZŠ Š. Šmálika sa uskutočnilo
5. októbra, určené bolo pre
druhý stupeň školy, pre žiakov
5. – 9. ročníkov.
Prvá hodina bola zameraná
na civilnú obranu a prvú pomoc, na jej konci, keď žiaci
prebrali teóriu, bola vyhlásená
cvičná evakuácia školy pred
povodňovou vlnou z Oravskej
priehrady. Ak by bola priehrada pretrhnutá, prívalová vlna
by sa do 5 minút dostala do
Tvrdošína. Žiaci stihli opustiť
triedy v limite za 2 minúty a
16 sekúnd a ďalšie minúty mali
na to, aby vybehli na najbližší
kopec.

Pre desať tried bolo pripravených päť stanovísk,
na prvom žiaci strieľali zo
vzduchovky, druhým bola
informatika, kde dostali
zadanie zo zemepisu, ktoré
potom spracovávali na počítačoch a vo svojej skupine.
Na záver z toho urobili minireferát. Ďalším stanoviskom bola návšteva hasičskej
stanice, kde sa oboznámili
s technikou a možnosťami
záchrany pri požiari, či dopravných nehodách.
Veľmi zaujímavú prednášku predniesol žiakom
aj Jaroslav Kocián z Oravského múzea. Týkala sa
geológie a ochrany prírody
na Orave.
Piataci si vypočuli pred-

nášku o zdraví a výžive,
ktorú im predniesla Jana
Kratochvílová a siedmakom
Jana Petuchová (obidve z
Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva z Dolného Kubína) zase hovorila
o drogových závislostiach,
kde sa zamerala hlavne na
najdostupnejšie drogy, akými sú alkohol a fajčenie.
„Bodkou za týmto dňom
bude vyhodnocovacia správa, ktorú vypracujú triedni
učitelia spolu so žiakmi, kde
žiaci písomnou formou do
15. októbra vyjadria svoje
dojmy, ale aj to, ako sa im
tento deň páčil a aké výsledky dosiahli,“ povedal nám
riaditeľ školy Dušan Šoltés.
(jh)

Poskytujú širokú škálu pomoci

Doteraz v tomto roku zabezpečili vzdelávanie pre 630 účastníkov
Projekt „Učiaci sa región - priame poradenstvo,
vzdelávanie a tvorba siete aktérov pre rozvoj celoživotného vzdelávania v Žilinskom kraji“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho
sociálneho fondu. Projekt, ktorý pripravili pracovníci
ICM Orava pomáha rozvíjať zamestnanosť, obchodného ducha, rovnaké príležitosti a je investovaním
do ľudských zdrojov.
O tento projekt, ktorý bol so zameraním na stresmanažschválený na roky 2006 - 2008 ment, ktoré sa venuje prevencii
je medzi klientmi záujem. Sú aj a zvládaní záťažových a stresotakí, ktorí sa osobne prišli po- vých situácií: nezamestnanosti,
ďakovať za to, že si pomocou dlhodobému neúspechu, predporadenstva našli nielen novú skúškovým stavom, prijímacím
prácu, ale aj radikálne zmenili pohovorom, zvládaniu trémy,
život. Projekt nie je určený len stresu, záťaže, syndrómu mapre tých, čo si hľadajú nové za- nažérskeho stresu, dlhodobému
mestnanie, ale aj pre tých, ktorí emočnému napätiu, psychickej
chcú zmeniť svoje doterajšie. labilite, riešeniu krízových a
V podstate o poradenstvo v konfliktných situácií, využitiu
poskytovaných oblastiach majú metódy neurofeedback tréninzáujem všetky vekové kategórie gov na zvládanie záťažových a
klientov.
stresových situácií, spojených s
Za obdobie od júla do sep- kariérou, kondičných tréningov
tembra využilo odborné pora- pre duševne pracujúcich profedenstvo: kariérne -129 klientov, sionálov, liečebných tréningov
psychologické -13 klientov, ako alternatívnej liečbe pri niesociálne - 2 klienti a pracov- ktorých klinických diagnózach,
no- právne tiež 2 klienti. V ovplyvňujúcich pracovný výkon
tomto roku doteraz uskutočnili a kariéru a ďalších.
vzdelávanie pre 630 účastníkov
V tomto roku pre záujemcov
z radov pedagógov, zamestnan- pribudol neurofeedback - jedcov a absolventov škôl v rozsa- na z najmodernejších alternahu 235 vzdelávacích hodín. „V tívnych možností ako zlepšiť
rámci vzdelávania sme všetkým svoju koncentráciu pozornosti,
účastníkom poskytli individu- vyrovnávanie sa s každodenným
álne kariérové poradenstvo,“ stresom, či odolnosť vlastnej
informovala nás projektová psychiky na zvládanie záťažomanažérka Jana Tholtová.
vých situácií.
Bezplatné poradenstvo poNeurofeedback pracuje s
skytujú počas celého týždňa. V elektrickou aktivitou vášho
pondelok od 1400 do 1700 je to mozgu za pomoci počítača, je
oblasť pracovno-právneho po- to vysoko špecifická metóda na
radenstva, kde sa klient dozvie posilňovanie žiaducej aktivizávšetky podstatné veci súvisiace cie nervovej sústavy, umožňuje
s nástupom do zamestnania, reguláciu frekvencií elektrickej
o pracovnej zmluve, právach, aktivity mozgu na základe sepovinnostiach zamestnanca/za- baučenia pomocou tzv. biologicmestnávateľa a ďalšie veci s tým kej spätnej väzby. Ide o proces
spojené. Súčasťou je aj sociálno- učenia, preto je účinok tréninprávne poradenstvo: sociálne gov dlhodobý alebo trvalý. Pri
a zdravotné poistenie, nároky tréningoch sa mozog s pomocou
občanov so zníženou pracovnou počítača bezbolestne a nenásilne
schopnosťou (ZPS), materský a učí príslušné optimálne vzorce
rodičovský príspevok a iné.
aktivity, ukladá ich do pamäti a
V utorok v čase od 1400 - 1700 následne ich dokáže automaticje to zase kariérové poradenstvo ky využívať.

Psychologické poradenstvo
(streda od 1400 - 1700) je zamerané na zistenie intelektových
schopností, charakterových
vlastností, záujmov a osobnostných predpokladov pre trh
práce. Poskytovaná je terapia
pre rodiny, párová, individuálna,
terapia pre deti a absolventov.
Pri odbornej príprave na podnikanie (štvrtok od 1400 - 1700) sa
klienti dozvedia za
akých podmienok je možné
získať príspevok (v zmysle zákona o zamestnanosti), výške
príspevku v jednotlivých regiónoch, odvodových povinnostiach začínajúcich podnikateľov,
poskytnú konzultácie pri tvorbe
podnikateľských zámerov a
podnikaní v praxi.
V pondelok - piatok od 800
- 1600 je to oblasť kariérovej
prípravy a poradenstva, kde sa
klient zorientuje v rámci trhu
práce, ak hľadá lepšie platenú
a zaujímavú prácu. Je to však o
ďalšom vzdelávaní, tvorbe žiadostí, profesijných životopisov,
motivačných listov, prípravy
na pracovný pohovor, prehľade
pracovných príležitostí, poradenstva pre začínajúcich podnikateľov, konzultáciách pri tvorbe a dokončení podnikateľských
zámerov, práci s internetom, ale
aj využívanie databázy a voľných pracovných miest.
Ak máte záujem o tieto služby, môžete sa kontaktovať osobne v Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie v budove Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny, alebo
sa telefonicky objednať (na tel.
č.: 043 5381 130). Individuálne,
podľa potrieb sa vám tu budú
venovať odborníci z oblasti
práva, psychológie, sociológie
a ekonomiky.
Okrem osobného kontaktu sa
môžete využiť aj tel./fax: +421
43 5324 730, E-mail: icmnizna@orava.sk, jobcentrum@orava.sk, Web: www.icm.sk, www.
jobcentrum.orava.sk, www.
uciacisaregion.sk, Skype: jobcentrum_martus. Juraj Horňák
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Za dobrý projekt - nová učebňa
Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya a
Obchodná akadémia, premenovaná na Spojenú
školu Tvrdošín, sa môže pochváliť novou modernou
učebňou ekonomických predmetov, ktorú v týchto
dňoch dali do užívania.
„Pôvodne sme tu vyučovali
rôzne predmety, ale s príchodom obchodnej akadémie sme
chceli nejakú učebňu, ktorá by
slúžila hlavne na vyučovanie
ekonomických predmetov a
tak sme v tomto smere komunikovali s vedením školy, ktoré
nám vyšlo v ústrety. Najskôr
bola urobená kompletná rekon-

štrukcia podlahy a vymaľované
priestory. Sponzorsky sme do
učebne zadovážili aj nábytok.
Podarilo sa nám napísať dobrý projekt, ktorý sponzorovala
Slovenská sporiteľňa, vyhrali
sme ho a v rámci tohto projektu
dokúpime do učebne ešte tri počítače. V tejto modernej triede
sa nachádzajú počítače a da-

Lesníci mali „otvorené dvere“
Už po tretíkrát sa 17. septembra uskutočnil v SOU
lesníckom v Tvrdošíne Deň otvorených dverí. Jeho
hlavným cieľom bolo informovať záujemcov o štúdiu
na tejto škole, ale aj širokú verejnosť o nosných
učebných odboroch, ktoré sa vyučujú v škole.

taprojektor, ktoré sme predtým
nemohli využiť pri vyučovaní.
Teraz chceme v tejto triede rozbehnúť aplikovanú ekonómiu,
kde sa študenti nenásilnou formou učia ekonómiu, popritom
vyvíjajú aj iné podnikateľské
aktivity,“ povedala učiteľka
Katarína Kovalčíková.
„Sú to akési školské firmy,
ktoré majú všetky zákonitosti
skutočných firiem, nechýba
tam predstavenstvo, správna
rada, ekonomika a podobne.
Je to priblíženie školskej práce
ku skutočnej realite. Musím
predovšetkým pochváliť aktivitu troch našich učiteliek
Kataríny Kovalčíkovej, Jany
Dreveňákovej a Evy Tóthovej,“ pridal sa riaditeľ školy
Ján Korenčiak. „Urobili gran-

tový projekt, ktorý vyhral a do
konca novembra majú minúť
päťdesiat tisíc korún, ktoré
budú použité na vybavenie
novej učebne. Pribudnú aj
ďalšie pracoviská, ktoré budú
používané v rámci aplikovanej
ekonómie. Táto učebňa by si
skôr zaslúžila pomenovanie
„Moderná ekonomická poslucháreň“, pretože má už vysokoškolský štýl.“
Učebňu by chceli ešte vybaviť štyrmi kancelárskymi
pracoviskami, kde nechýba
počítač a ostatné zariadenia,
kde by sa študenti učili veci,
súvisiace priamo s praxou. Tu
si budú mať možnosť odskúšať ako funguje firma v praxi
a čo všetko musí podnikateľ
zvládnuť, aby firma fungovala.
Aj pre študentov je táto forma
učenia pútavejšia a zaujímavejšia.
(jh)

Stretli sa riaditeľky a zástupkyne MŠ

V Mestskom kultúrnom
stredisku v Tvrdošíne sa 29.
októbra stretlo dvadsať riaditeliek a zástupkýň riaditeliek
materských škôl zo školských
úradov z Tvrdošína a Trstenej.
Požiadali sme Ivetu Šurinovú, vedúcu Školského
úradu v Tvrdošíne, aby nám o
tomto stretnutí povedala niečo
bližšie.
„Bolo to v tomto školskom

mácie okrem mojej kolegyne
E. Kristofčákovej z Trstenej
poskytli prítomným ešte aj Terézia Lofayová, ktorá zastupuje
kabinet predškolskej výchovy
a riaditeľka pedagogicko - psychologickej poradne z Trstenej
Darina Tuková.“
V závere pracovného rokovania prišla medzi riaditeľky
aj detská lekárka Adriana
Rašková, ktorá sa vo svojom
vystúpení zamerala na prvú

roku naše prvé pracovné stretnutie, na ktorom sme im priblížili novú legislatívu, ktorá platí
pre tento školský rok. Riaditeľky sa dozvedeli informácie z
Krajského školského úradu a
vyšších orgánov. Nové infor-

pomoc poskytovanú deťom.
Zamerala sa aj na problematiku s tým súvisiacu, teda ako
sa majú zachovať ak má dieťa
nejaké zdravotné problémy počas návštevy materskej školy a
iné.
(jh)

nebol koniec, pretože na záver
ich čakal akordeón a tu si deti so
záujmom vypočuli, opäť v podaní
riaditeľa, hudbu zo seriálu Maťko
a Kubko a spoločne si zaspievali
Maličká som a My sme malí
muzikanti.
Zamestnanci ZUŠ sa tešia
na ďalšie kontakty s deťmi materských škôl nielen počas Dní
otvorených dverí, ale aj na koncertoch, ktoré ZUŠ organizuje v
materských školách. Veria, že
mnohé z detí nájdu záľubu v niektorom hudobnom nástroji, alebo
v kreslení a v budúcnosti ich budú
už vítať ako žiakov tejto školy.
Stanislav Vasek

Neformálnu imatrikuláciu najmladších obyvateľov Domova
mládeže pri SPŠ pripravili členovia jeho Rady v polovici októbra.
Po prechádzke okolím a spoločnom fotografovaní sa obyvatelia
Domova v hojnom počte zišli v
jedálni školy, aby sa s istou dávkou
nostalgie i škodoradosti prizerali
rituálu, ktorého protagonistami
(a do istej miery i obeťami) sa
stávajú každoročne čerství prváci.
Tentoraz ich bolo devätnásť – jedenásť zo stredných škôl a osem
z lesníckeho učilišťa – a všetci
kľačiačky s napätím čakali, akou
úlohou v rámci krátkeho krstu ich
organizátori poveria. Práve pri jej
plnení mali preukázať dostatok
šikovnosti, pohotovosti, fantázie i
zmyslu pre humor. O niečo ľahšie
to mali tí, ktorých úlohou bolo zaspievať, zarecitovať či napodobniť
zvuk zvieraťa, no niektorým sa ušli
aj náročné otázky z repertoáru vedomostných kvízov.
Pri Kysučanovi Róbertovi Surovčíkovi sme sa nepristavili preto, že úspešne napodobnil zvuky
pripomínajúce jeleniu ruju, ale
chceli sme zistiť, do akej miery sa
zhodujú jeho predstavy s tým, čo

tu našiel. „Som študentom elektrotechniky na priemyslovke,“ začína
Róbert, „a splnilo sa mi vlastne
to, čo som si prial. Chcel som si
tu nájsť aspoň jedného dobrého
kamaráta – a už ich mám kopu.
Mám rád futbal, hokej, basketbal,
florbal a počítačové hry. Nechcem
to vopred prechváliť, som tu len
krátko, ale už som sa presvedčil,
že napríklad pri športe sa nudiť
nebudem.“
Keď už sa schyľovalo k slávnostnej večeri a voľnej zábave spojenej s diskotékou, vychovávateľka
Karin Palková prišla s informáciou
z úplne inej oblasti: „ Pod vedením vychovávateľa sa v piatok 12.
októbra sedem štvrtákov, prevažne členov skupiny Slovenského
červeného kríža, zúčastnilo akcie
Poď, budeme ťa držať za ruku!
Za tento pekný čin im chceme
vysloviť poďakovanie.“ Aj to je
istý signál pre tých, ktorí tvrdia, že
mládež okrem zábavy nezaujíma
nič iné.
P. Abraham

Jeseň je jedno z najkrajších
období roka. Prináša rôzne
farebné plody, ale aj dáždivé
počasie, kedy sme viac doma
ako vonku. Tento čas sme s
deťmi našej materskej školy
využili na vymýšľanie a zhotovovanie rôznych veselých

postavičiek, zvieratiek, panáčikov z prírodnín.
Práce boli inšpiráciou aj pre
rodičov, ktorí doma so svojimi
deťmi zhotovili ďalšie krásne
výrobky, ktorými doplnili výstavku v materskej škole.
Anna Michnová, III. MŠ

Ukážka práce so štiepkovačom.
V okolí učilišťa mohli návštevníci vidieť všetky tematické celky, ktoré sa žiaci tejto
školy učia. Nechýbala tu práca
s motorovou pílou, krovinorezom a vývozná súprava na
nakladanie dreva, a ďalšie veci,
ktoré úzko súvisia s prácou v
lese. Veľmi zaujímavým boli
aj ukážky lezenia po strome.
Tieto práce sú veľmi náročné
a potrebné, zvlášť pri zberaní
šišiek na semeno. Na „Lesnícky deň“ sa veľmi tešili aj žiaci
základných škôl, ktorých tu
učilište z celej Oravy dovážalo
dopoludnia autobusom. Išlo
hlavne o skupinu žiakov, ktorá
by sa mohla po skončení ZŠ začať učiť v učilišti. V sprievode
učiteľov si pozreli nielen školské priestory, ale aj to, čomu by
sa v budúcnosti mohli naučiť,
ak sa pre túto školu rozhodnú.
Ako nás informoval riaditeľ
školy Ján Vorčák, „Lesníc-

keho dňa“ sa okrem žiakov,
rodičov a ďalších záujemcov
zúčastnili aj riaditeľ Lesného
závodu z Námestova Jozef
Šálka, primátor Trstenej Jozef
Ďubjak, zástupcovia Tvrdošínského urbáru, nechýbali tu
však ani zástupcovia jednotlivých firiem. Spomenúť by
sme mohli Husguarnu, Stihl
a Daknu z Námestova, ktorá
učilišťu prepožičala štiepkovač na spracovanie biomasy,
ktorým sa zhodnocuje lesný
odpad pre energetické účely.
Pozvaný bol aj primátor nášho
mesta, ten sa však stretnutia
nemohol zúčastniť nakoľko v
uvedenom termíne bol na rokovaní NR SR.
Vydarený „Lesnícky deň“
končil popoludní chutným gulášom, ktorý bol pripravovaný
v areáli učilišťa pre takmer
všetkých návštevníkov.
(jh)

Tento rok boli návštevníkmi,
na budúci rok žiakmi

Takmer dvadsaťpäť detí z
MŠ Medvedzie s ich učiteľkami
privítal 10. októbra v priestoroch
ZUŠ riaditeľ Stanislav Vasek.
Deti si najprv prezreli triedy a
potom im už učiteľ Zdeno Reguly so svojou žiačkou predstavili
zobcovú - sopránovú a altovú
flautu, priečnu flautu a gitaru.
Spoločne s deťmi si pri hudbe
zaspievali aj pesničky Hlboký
jarčok a Na tej našej Oravienke.
S Bohuslavom Kortmanom,
učiteľom hry na husliach sa deti
započúvali do vážnej hudby, ale
tiež si zaspievali piesne Moja
mamka niečo má a Maličká som.
Následne sa deti presunuli do
triedy výtvarného odboru, kde
mali možnosť vidieť práce žiakov
nižších ročníkov.
Potom sa deti usadili v triede hudobnej náuky, ktorá je
využívaná i na žiacke koncerty
a prehrávky. Riaditeľ školy im
predstavil klavír, na ktorom im
zahral melódiu z Večerníčka a
spoločne si zaspievali Kohútik
jarabý a Prší, prší. Spevu však

Prváci kľačali

Plody jesene

V takejto peknej učebni sme zastihli žiačky Obchodnej akadémie v Spojenej škole s učiteľkou Katarínou
Kovalčíkovou.
Foto: J. Horňák

Projekt bol vyhodnotený
ako najlepší na Slovensku

Enviroprojekt 2007 a Ekopaky pokračujú
V Základnej škole Márie
Medveckej sa minulý rok
úspešne rozbehli okrem iných
i projekty environmentálnej
výchovy. Podstatou projektu
Ekopaky bolo nazbierať čo
najväčšie množstvo viacvrstvových obalov (z mlieka,
džúsov...). Pri tomto snažení
nám pomáhali nielen žiaci
našej školy, ale aj ich rodičia
či starí rodičia. Veľká vďaka
patrí i paniam kuchárkam nielen zo základnej školy, ale aj
z materských škôl v meste a
všetkým občanom mesta, ktorí
náš projekt podporili tým, že
viacvrstvové obaly odkladali
do určených krabíc vo vchodoch bytoviek.
V júni tohto roku sa konala
v SAŽP v Banskej Bystrici prezentácia úspešných projektov,
kde projekt ZŠ M. Medveckej
Ekopaky bol vyhodnotený ako
najzaujímavejší a získal 1.
miesto zo všetkých zúčastnených škôl z celého Slovenska.
Od septembra v projekte ďalej
pokračujeme a dúfame, že v
júni 2008 vyhráme aj kategóriu
- najväčšie množstvo nazbieraných viacvrstvových obalov.
V tomto školskom roku v
našej základnej škole pridáme
k zberu ekopakov aj zber triedeného odpadu (papier, sklo,
plasty), a to v rámci ďalšieho

tovali niektoré z nich. Väčšina
nelegálnych skládok sa nachádza neďaleko rodinných
domov popri rieke Oravica a
v starom Medvedzí na brehoch
potoka. Tieto skládky sú protizákonné, v trestnom zákone
charakterizované ako trestný
čin. Myslíme si, že väčšinu z
nich zakladajú práve obyvatelia žijúci v ich blízkosti, veď
komu by sa chcelo s fúrikom
naloženým odpadom chodiť
ďaleko? Aj pokosená tráva,
konáre a ostatný odpad zo
záhrad nepatria na brehy riek
a potokov, nielenže nepôsobia
esteticky, ale sú aj nebezpečné
z hľadiska rozmnožovania rôznych parazitov a rastlín. Brehy
tokov sa stávajú nespevnené
a v našich klimatických podmienkach pri mnohopočetných
dažďoch sú tikajúcou bombou
pri záplavách. Riešenie je
možné v kompostovaní alebo
v zlikvidovaní technickými
službami prostredníctvom
veľkých kontajnerov, ktoré
technické služby umiestnili
primerane a v dostatočnom
množstve po celom meste.
Spoločným úsilím môžeme
takto dosiahnuť krásne, čisté
a zdravé prostredie pre nás
všetkých. Situáciu divokých
skládok spolu so žiakmi budeme i naďalej sledovať a

Exponáty do materskej školy
Kolektív MŠ II. ďakuje
členom záhradkárskeho zväzu
Pod Bučníkom za podarovanie
exponátov z výstavy „Ovocia a
zeleniny“, ktoré boli vystavené
v Malej sále MsKS. Podarované exponáty (rôzne tekvice, jablká, kaleráby, reďkovky) sme
použili na skrášlenie a výzdobu
v našej MŠ, ktorá bola zameraná na jesennú tému s názvom
Plody jesene.

Všetci chceme žiť v krásnom a čistom prostredí...
enviroprojektu - Utopí sa naše
mesto v odpade? Jeho súčasťou
je aj sledovanie divokých skládok v meste. Už v júni a počas
celých prázdnin sme monitorovali a fotograficky zdokumen-

fotografie nami zhotovené,
ktoré chceme koncom roka
verejne prezentovať, by mali
odzrkadľovať nápravu a úplné vymiznutie nelegálnych
skládok z nášho mesta.
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Jozef Miloslav Hurban v Tvrdošíne
Národná rada Slovenskej
republiky pri príležitosti 190.
výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (19. 3. 1817 - 21.
2. 1888) vyhlásila rok 2007 za
Rok Jozefa Miloslava Hurbana. V tejto súvislosti bola vo
vstupnej hale Národnej rady SR
slávnostne otvorená expozícia
historických dokumentov a artefaktov, týkajúcich sa života, diela a pôsobenia tejto významnej
osobnosti slovenských dejín.
V septembri 1848 sa J. M.
Hurban ako vedúca osobnosť
stal predsedom prvého slo-

venského národnopolitického
orgánu - Slovenskej národnej
rady. Hurbanove činy v prospech národa sú nepopierateľné.
Patril do skupiny našich najrevolučnejších osobností v období slovenského romantizmu,
zvlášť v meruôsmych rokoch
1848 - 1849.
Zásluhou nášho primátora
bola táto výstava zapožičaná
a prevezená do nášho mesta a
následne inštalovaná v priestoroch mestského kultúrneho
strediska, kde aj naši občania,
žiaci, študenti a ďalší návštev-

Tvrdošanka na cestách
Aj tak by sme mohli nazvať
vystúpenia dychovej hudby
Tvrdošanky, ktorá v októbri
vystupovala v rôznych oravských obciach. Ako nám povedal kapelník Daniel Koleják,
koncerty boli určené predovšetkým pre staršiu generáciu,
keďže október je Mesiacom
úcty k starším. A prečo si vybrali práve Tvrdošanku? Nuž
pravdu povediac aj preto, že
ich koncerty už majú patričnú
úroveň. Stali sa z nich takpovediac stálice oravskej dychovej
hudby. Vo svojom repertoári
majú okrem klasických dychových skladieb aj tie modernejšie a to sa poslucháčom
tiež páči.
Nebolo tomu inak ani na
oravských vystúpeniach, kde

dvanástka hudobníkov so spevákmi Vladimírom Sališom a
Annou Bakošovou sa predstavili takmer dvojhodinovými
koncertmi 21. 10. v Krivej,
26. 10. v Istebnom, a 28. 10.
absolvovali dvojkoncert vo
Vasiľove a Bzinách.
Takmer osemdesiatročným
babičkám zo Bzín, kde na vystúpení bolo takmer šesťdesiat
seniorov, sa vystúpenie tak páčilo, že kapelníkovi povedali,
že by mohli hrať takú zábavu
celú noc.
V novembri budú koncertovať ešte v Zákamennom a rok
by mali končiť vystúpením na
domácej pôde, v decembri v
športovej hale, kde budú hrať
tiež seniorom pri príležitosti
Sviatku príbuznosti.
(jh)

níci si mali možnosť prezrieť
prierez dielom a životom J.
M. Hurbana, ktorý, ako vieme,
navštívil aj naše mesto v roku
1849 a v mestskom dome, ktorý bol zbúraný v roku 1910,
prehovoril k občanom a objas-

nil cieľ a poslanie slovenského
nevoľníctva.
Jozef Miloslav Hurban opäť
„zavítal“ do Tvrdošína, tentoraz už iba v historických dokumentoch, ktoré by nám mali
navždy pripomínať nezlomnú
túžbu a vervu slovenského národovca vymaniť náš národ z
područia maďarizácie.

Modrý gombík pre Ugandu
UNICEF Slovensko zorganizoval celoslovenskú verejnú
finančnú zbierku „Týždeň
modrého gombíka“, počas ktorej sa podarilo na pomoc osirelým deťom v Ugande vyzbierať
3 980 319 Sk, ktoré v dôsledku
choroby AIDS prišli o svojich
rodičov a teraz sa sami starajú
nielen o seba, ale aj svojich
mladších súrodencov. Zbierka sa uskutočnila spolu v 72
mestách a obciach Slovenska
a samostatne sa do nej zapojilo
212 škôl. Tohtoročnú zbierku
pomáhalo v uliciach slovenských miest a obcí realizovať
takmer 2 500 dobrovoľníkov,
prevažne študentov stredných
škôl, ale aj mamičiek na materskej dovolenke. Zbierku podporilo 26 materských centier a
22 skautských oddielov.
Týždeň modrého gombíka
podporili aj benefičným vystúpením na Koncerte modrého
gombíka v Bratislave mnohí
umelci a moderátori. Nás teší,
že sa ho zúčastnila moderátorka Eva Pribylincová, pochádzajúca z Tvrdošína.

V roku 2006 sa vyzbieralo
4 106 002 Sk, peniaze z tejto
zbierky použil UNICEF na
dodávku školských pomôcok
pre 1 000 osirelých detí, ktoré
žijú v domácnosti bez dospelého, zorganizovanie kurzov
dôležitých pre záchranu života
- remeselné kurzy, účtovníctvo a pod. pre 60% osirelých
detí, preškolenie personálu v
10 detských centrách, zabezpečenie bezplatného prístupu
sirôt k zdravotným, sociálnym,
právnym a psychosociálnym
službám a preškolenie 100
dobrovoľníkov z komunít za
účelom zabezpečenia bezplatného poradenstva pre osirelé
deti.
Ing. Miroslav Kaňa výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko
osobne listom poďakoval aj
primátorovi nášho mesta, v
ktorom sa píše:
Vážený pán primátor, rád
by som Vám poďakoval za
doterajšiu podporu organizácie UNICEF Slovensko najmä počas kampane „Týždeň
modrého gombíka 2007“.

Seminára sa zúčastnili
zástupcovia 33 obcí z Oravy
V dňoch 17. - 19. septembra
sa v Oraviciach uskutočnil trojdňový konzultačno-vzdelávací
odborný seminár dobrovoľníkov Združenia zdravotne postihnutých Oravy ZZPO, ktorého
sa zúčastnilo 33 zástupcov zo
základných organizácií z obcí
oravského regiónu. Seminár finančne podporili Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny
SR a Žilinský samosprávny
kraj.
V rámci seminára sa uskutočnilo aj zasadnutie snemu
združenia, kde hlavným bodom bolo prerokovanie zmien
stanov združenia tak, aby boli
efektívnejšie, pružnejšie a v

súlade s činnosťou združenia.
Úpravy stanov delegáti jednohlasne schválili a celé znenie
stanov bude platné až po registrácii ministerstvom vnútra.
Veľmi smutnou správou
pre delegátov snemu bolo, že
dlhoročný kronikár ZZPO Štefan Bakoš z Tvrdošína, manžel
tajomníčky združenia Marty
Bakošovej, navždy opustil ich
rady. Odišiel človek, ktorý
neodmysliteľne patril k tomuto
združeniu. Spomienkou a krátkym príhovorom si prítomní
uctili jeho pamiatku. Ďakujeme za prácu, budeš nám chýbať
priateľ náš!
(jh)

Hudobný darček z Dánska
Možno nie prevratná, ale
rozhodne ojedinelá udalosť v
histórii mesta sa práve pred
týždňom odohrala v Tvrdošíne. Päťdesiat dánskych hudobníkov a spevákov zaplnilo
javisko kina Javor a uviedlo
dva koncerty - prvý pre žiakov
základných a druhý pre študentov stredných škôl. Obidva zadarmo a navyše - žiadna nuda.
Okrem džezu a svingu zazneli
latinskoamerické rytmy, súčasný pop, rock i hardrock. Všetko
na úrovni, za akú by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli. V

siatnikov. Škola má aj ďalšiu
zvláštnosť. Viac ako vážnej
hudbe dáva priestor žánrom,
ktoré sú žiakom najbližšie. Tí
sa popri individuálnom štúdiu združujú do najrôznejších
zostáv, od komorných telies
až po 50-členný orchester.
Partnerstvo je výhodné aj pre
žiakov našej školy. Umožňuje
im študijný pobyt v Dánsku,
počas ktorého sa môžu zdokonaľovať v nástrojovej hre i v jazyku hostiteľov, ktorí im hradia
ubytovanie a stravu. Dánsko
je bohatá krajina, ktorá pre-

pestrom nástrojovom obsadení
identifikujeme popri bohato
zastúpených bicích s xylofónom a vibrafónom aj basovú
gitaru, trúbky, klarinety, flauty,
saxofóny, gitary, klávesové
nástroje a popritom hľadáme
niekoho, kto vie o hosťoch z
Dánska čosi viac.
Podrobnejšie informácie
nám poskytol Stanislav Štrba,
zástupca riaditeľa Základnej umeleckej školy P. M.
Bohúňa v Dolnom Kubíne:
„Každoročne nás navštevujú
žiaci partnerskej školy z mesta
Humle na ostrove Langelland.
Táto ustanovizeň s okresnou
pôsobnosťou je zameraná
výhradne na výučbu hudby a
má ešte jednu osobitosť: prijímanie žiakov nie je limitované
vekovou hranicou a tak medzi
nimi nájdeme päťročné deti
práve tak ako zrelých šesťde-

feruje školstvo a má dostatok
prostriedkov na to, aby sa naši
terajší hostia dokázali aj u nás
finančne zabezpečiť.“
Slová Stanislava Štrbu potvrdzuje komfortný autobus
zaparkovaný pri budove kina,
ktorým dánski partneri pricestovali na svoj zvyčajný týždňový zájazd. Večer ich čakal koncert pre stredoškolákov a širokú
verejnosť v Dolnom Kubíne, no
neprišli iba s hudobným darčekom. Absolvovali už návštevu
Oravského hradu, po koncerte
v Tvrdošíne nasledovala obhliadka gotického dreveného
kostolíka a do rozvrhu programu patril aj výlet do Roháčov.
Všetko nasvedčuje tomu, že
je najvyšší čas zabudnúť na
známe nelichotivé ľudové prirovnanie a nahradiť ho aktuálnejším, napríklad - bohatý ako
Dán.
Pavel Abraham

Medovníkové srdiečko pre Haiti
„Boj proti hladu“. Pod týmto heslom organizuje finančnú
zbierku pre pomoc chudobným
na Haiti pod názvom Vincentská rodina (Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul, Spoloč-

nosť dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul, Spolky
kresťanskej lásky, Spolok sv.
Vincenta de Paul a Združenie
mariánskej mládeže).
Pomôcť sa rozhodli aj žiaci

ZŠ Štefana Šmálika, ktorých
sme zastihli pri balení medovníkových srdiečok. Tie, ako
nám povedala sestrička Daniela, napiekli ženy z Tvrdošína,
kolegyne v práci, v škole. Na

Na fotografii siedmačky zo ZŠ Štefana Šmálika z Tvrdošína so sestričkou Danielou pri balení medovníkových srdiečok.
Foto: (jh)

pečenie a balenie bol stanovený
termín od 24. do 30. septembra.
Napečených srdiečok bolo viac
ako dvetisíc. Keď sme ich boli
navštíviť, už mali zabalených
vyše štyristo srdiečok.
Od 1. do 8. októbra tieto
srdiečka deti ponúkali a predávali v meste. A kto si kúpil
medovníkové srdiečko, podporil akciu Boj proti hladu,
pretože finančný výťažok zo
zbierky bude použitý na nákup
potrebných vecí pre obyvateľov najchudobnejšej krajiny
na svete.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že Haiti je najchudobnejšia krajina, z krajín latinskej
Ameriky a jedna z najchudobnejších krajín na svete. Z 8,5
mil. ľudí hladuje 80% a až 78%
ľudí nevie čítať a písať.
Pomôcť týmto ľuďom môžete aj finančným príspevkom na
číslo účtu: 20286026/6500.
Názov účtu: Národné združenie Spolkov kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul na
Slovensku (na poštovú poukážku píšte skratku NZ SKL).
(jh)

Defilé súkromných zbierok
Podujatie, prebiehajúce od
rána do obeda počas predposlednej októbrovej nedele,
nazvali organizátori Stretnutím zberateľov. Numizmatický krúžok v Nižnej a mesto
Tvrdošín ho však nepripravili
iba pre nich, ale s presvedčením, že viaceré súkromné
zbierky upútajú pozornosť
verejnosti.
Nemýlili sa. Pred jedenástou hodinou sme zaevidovali
takmer 150 návštevníkov, z
ktorých väčšina po príchode
do veľkej spoločenskej sály
MsKS v Tvrdošíne potvrdila
svoju účasť podpisom do kroniky. Oplatí sa v nej zalistovať.
Nielen kvôli faktu, že tohtoročné stretnutie je v poradí už
pätnástym. Dlhé stĺpce podpisov sú veľavravným dôkazom,
že podujatie si získalo solídny
okruh svojich „skalných“.

Oprávnene. Poštové známky, mince, pamätné medaily,
starožitné kovové poháre, pohľadnice, grafické listy sakrálne predmety, odznaky, vlajočky, dobové fotografie, vzácne
sklo, sošky a figúrky, zvonce,
svietniky, knihy, brigadírky,
poľné fľaše, elektrické batérie,
nábojnice... Každý kus má svoju históriu a hodnotu. Medzi
najpozoruhodnejšie patrí grafický list zhotovený technikou
„suchej ihly“. Stvárňuje obal
vzácnej knižnej publikácie
s názvom „Cesta je prach...
– pocta Karlovi Krylovi“,
ktorá vyšla v náklade iba 100
výtlačkov v čase 10. výročia
smrti legendárneho českého
pesničkára. Jej autorom je Igor
Cvacho a ilustrátorom Igor
Piačka.
Tentoraz prišlo 25 zberateľov, okrem domácich aj z

Banskej Bystrice, Košíc, Žiliny, Ružomberka, Popradu,
Dolného Kubína a Námestova. O medzinárodnú účasť
sa postarali Poliaci z Rabky a

Nového Targu, ktorí sa prezentovali mincami a vojenskými
vyznamenaniami z druhej svetovej vojny.
P. Abraham

Stretnutie zberateľov malo nádych histórie.

Hudobníci a výtvarníci v priamom prenose
Mestské kultúrne stredisko sa 24. októbra rozoznelo
koncertnou hudbou, ktorou
sa predstavili žiaci ZUŠ. Ako
nás informoval riaditeľ školy
Stanislav Vasek, koncert bol
venovaný VI. Európskemu
Dňu rodičov a škôl na Slovensku. V rámci tohto dňa sa
po celej Európe konajú takéto
akcie, do ktorých by sa mali
zapojiť žiaci, učitelia ZUŠ, ale
aj rodičia.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila ku tejto akcii aj besiedka. Na koncerte vystúpili
žiaci všetkých odborov a tak si

prítomní mohli vypočuť klavír,
akordeón, flautu a spev, ktorý
je novootvoreným odborom v
tejto škole. Koncert bol zvláštny aj tým, že počas koncertu,
takpovediac v priamom prenose, deti z výtvarného odboru
maľovali obrazy na tému Naša
rodina. Súčasťou koncertu bola
aj pekná výstavka výtvarných
prác žiakov školy. Do tejto
akcie sa ZUŠ zapojila už po
šiestykrát a na koncerte vystúpilo dvadsať žiakov hudobného odboru a svoje maliarske
umenie predviedli šiesti žiaci.
(jh)
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Narodili sa
17. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
8. 10.
10. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
22. 10.
23. 10.
26. 10.

Patrícia Kozmová
Rebeka Chylová
Kristián Piták
Sofia Bebejová
Jakub Tóth
Dávid Hucík
Marián Bedrich
Karolína Horváthová
Eliška Gloneková
Sandra Kuľkovská
Kristína Krkošková
Monika Kotúľová
Gianna Molitorisová
Viktor Mikuš

Sobáe
22. 9.
22. 9.
29. 9.
29. 9.
6. 10.
6. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
20. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.

Miroslava Bednárová – Marián Vestenický
Mgr. Lucia Brunčáková – Maroš Gama
Erika Frančeková – Miroslav Vojtek
Katarína Ťapajnová – Michal Žmiják
Veronika Grúňová – Matej Leštinský
Lucia Dedinská – Karol Gonda
Magdaléna Koptová – Bc. Peter Šprlák
Mgr. Lenka Štubendeková – Juraj Krivda
Mária Mišíková – Ing. Ján Cieker
Miroslava Balunová – Pavol Pytel
Renáta Lešňovská – Marek Kakačka
Lucia Grobarčíková – Ľubomír Mäsiar
Jana Mikušková – Ing. Martin Dedinský

Odili z naich radov
28. 9.
10. 10.
14. 10.
15. 10.
31. 10.
2. 11.

Terézia Krajčiová
Alojz Lucký
Štefan Bakoš
Eduard Drgáň
Eduard Vrana
Školasta Jurisová

82-ročná
85-ročný
79-ročný
69-ročný
77-ročný
80-ročná

Blahoeláme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši
spoluobčania:
November
85 rokov - Etela Marušáková, Krásna Hôrka
80 rokov - Anastázia Ostertágová, Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a pra
jeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme priateľom a známym, ktorí dňa
16.10. 2007 odprevadili na poslednej ceste v Tvrdošíne
nášho drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
ŠTEFANA BAKOŠA, ktorý nás navždy opustil
v 79. roku svojho života.
Ďakujeme za kvetinové dary i priania sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký smútok a žiaľ.
Smútiaca rodina

Spomienka na zosnulých

V prvé dva novembrové
dni sme sa stretávali na miestach posledného odpočinku,
aby sme si uctili pamiatku
zomrelých. Prichádzali sme
s kytičkou, aby sme ozdobili
hrob, zapaľovali sme sviečky, aby sme v mihotavých
plamienkoch ľahšie začali
spomínať na svojich blízkych,
so sklonenou hlavou a s modlitbou: „Odpočinutie večné
daj im Pane...“ Naša duša sa
ponárala do hlbín, upevňovala
sa viera vo večný život a tešili
sme sa na stretnutie s blízkymi

tam, vo večnosti. Pripomenuli
sme si slová Júliusa Chalupu:
„...prosme za tých, ktorí nás
predišli. Sú to bratia, sestry,
priatelia, otcovia, matky, známi, spolužiaci, tí, ktorých sme
stretli vo svojom živote. Raz
ja budem čakať, kto si na mňa
spomenie, kto bude prosiť milosrdenstvo Nebeského Otca. Teraz sme to my... A nezabudnime.
Obnova priateľstva s Kristom
znamená darovať sebe večnosť
za podmienky, že si budem viac
všímať bratov a sestry a oslavovať Nebeského Otca ...“

Dve medaily z olympiády

Svetová letná špeciálna olympiáda sa tentoraz
uskutočnila v najľudnatejšej krajine sveta Číne v
Shanghaji v dňoch 2. - 11. októbra. Bola najväčším
športovým podujatím, keď si uvedomíme, že sa na nej
zúčastnilo viac ako 7 000 športovcov z viac ako 160
krajín, ktoré súťažili v 24 letných športoch. Zúčastnil
sa jej aj Jaroslav Kulina z DSS Tvrdošín.
Členom hnutia špeciálnych
olympiád je aj Slovensko, ktoré
tentoraz reprezentovala početná 54-členná delegácia. Reprezentanti Slovenska bojovali v
10 športoch. Medzi nimi bol aj
tenista s DSS Tvrdošín Jaroslav Kulina so svojou trénerkou
Tatianou Jelenčíkovou.
Slovenská výprava odchádzala zo Slovenska už 27. septembra, to preto, aby sa športovci v prvé dní aklimatizovali,
trénovali a pripravovali na hry.
V čase voľna navštívili čínske
rodiny, zúčastnili sa výletu do
ZOO, kde si mohli naživo pozrieť pandy, navštívili aj múzeum hračiek a ďalšie zaujímavé
atrakcie v tomto meste. Športovcov v Číne prijal generálny

konzul SR a taktiež sa stretli so
slovenským veľvyslancom v
Číne Žigmundom Bertókom.
Tenisový turnaj sa konal
v Národnom tenisovom centre v Shanghaji s centrálnym
dvorcom, kde je osemnásť tenisových kurtov vonku a šesť
kurtov vo vnútri centra. J. Kulina zabojoval ako sa patrí a vo
dvojhre si vybojoval bronzovú
olympijskú medailu. Vo štvorhre s Jaroslavom Pumpom z
DSS Bardejov skončili dokonca na striebornom stupienku.
Za dosiahnutými úspechmi
je množstvo tréningových hodín a práce trénerky T. Jelenčíkovej. V letnom období J.
Kulina trénoval na tenisovom
kurte v areáli DSS a v zimnom

MAHARAL – TAJOMSTVO TALIZMANU
– rodinný dobrodružný film
23. 11. 2007 (piatok) o 1800
DIVOKÉ VLNY – rodinná animovaná komédia
25. 11. 2007 (nedeľa) o 1800
JEDNOTKA PRÍLIŠ RÝCHLEHO NASADENIA – komédia
30. 11. 2007 (piatok) o 1800

týždenne trénovať v tenisovej hale a za ústretovosť a
milý prístup správcu tenisovej

Jaroslav Kulina a jeho dve medaily z ďalekej Číny.
vedeniu mesta Tvrdošín, ktoré
nám zdarma umožnilo dvakrát

haly,“ zdôraznila T. Jelenčíková.

Zahrajte si s nami tenis, aj my to vieme
Veľmi zaujímavý tenisový
turnaj sa uskutočnil 26.10.
medzi Športovým klubom DSS
Tvrdošín - Prípravkou Tvrdošín a Tenisovým oddielom Nižná, ktorých trénuje Juraj Bača.
Turnaj s priliehavým názvom
„Zahrajte si s nami tenis, aj
my to vieme“, sa uskutočnil
poprvýkrát. „Tento projekt sa
uskutočnil vďaka programu
„Pomôžeme vám rozprestrieť
krídĺa“ Konta Orange, n. f..“
V úvode sa ku prítomným
prihovorila M. Petruláková z
DSS, aby ich v stručnosti oboznámila s tým, čo ich čaká.
„Chceme mladým ľuďom
ukázať, že tenis vedia hrať
aj naši obyvatelia, dokonca
na najvyššej úrovni, čoho
dôkazom je zisk bronzovej a
striebornej medaily z nedávnej
špeciálnej svetovej olympiády,
ktorá sa koná každé štyri roky
pred riadnou olympiádou. A
keďže máme takýchto športovcov, čo chodia po svete
rozhodli sme sa usporiadať

takýto turnaj, aby sme mladým
ľuďom ukázali naše športové
umenie, ale ich aj informovali

o zážitkoch, ktoré naposledy v
Číne zažili. Turnaj sa uskutočnil vďaka projektu, ktorý sme

Bazén v záhradkárskej oblasti
Pri návšteve záhradkárskej oblasti Pod Bučníkom
1 v Tvrdošíne ma zaujala
vodná nádrž, ktorú tu postavil Ľubomír Kozmeľ.
Ako sme sa dozvedeli, nie
je to vodná nádrž, ale vyhrievaný bazén, ktorý má
dĺžku 3 metre a šírku 1,4

napísali v programe „Pomôžeme vám rozprestrieť krídla“ a
získali sme finančnú podporu,

Tenisová loptička a raketa ich fascinuje rovnako,
každý sa snažil predviesť najlepší výkon.

hriala na 33 stupňov. Dno
a steny bazéna sú natreté
originálnou bazénovou
farbou a voda do bazéna
doteká z vodovodu, ktorý
si postavili svojpomocne s
kamarátom Mariánom Dedinským.
Počas celého leta bol

z ktorej sme si obnovili náš tenisový kurt, zakúpili tenisové
náradie. Vzhľadom k tomu, že
nebolo najlepšie počasie nám
mesto veľmi vyšlo v ústrety a
bezplatne poskytlo tenisovú
halu. Turnajom to
nekončí, pretože v
lete chceme s týmto športovým klubom usporiadať
turnaj na našich
kurtoch,“ povedala okrem iného M.
Petruláková.
Turnaj pozostával z piatich disciplín, prvou bolo
odrážanie loptičky
tenisovou raketou
o zem v časovom
limite tridsať sekúnd, nasledovalo
odrážanie loptič-

ky do vzduchu, forhendový a
bekhendový úder po nadhode
loptičky a posledným bolo
podanie - servis, päť pokusov
do vymedzeného priestoru.
Súťažné zápolenia brali všetci
s plným zanietením a často
jeden druhého povzbudzovali.
Na záver J. Kulina odohral
tenisové stretnutie v dvojhre
a vo štvorhre s tenisovými
nadšencami, ktorí pravidelne
hrávajú tenis.
V závere vydareného športového dňa sa uskutočnila
zaujímavá beseda, v ktorej im
Tatiana Jelenčíková priblížila Čínu zo všetkých strán a
Jaroslav Kulina im zase priniesol ukázať ozajstné olympijské medaily, ktoré si mohli
začínajúci tenisti aj poťažkať
v rukách. Chlapci sa veľmi
živo zaujímali o zážitky z
Číny. Záverečné poďakovanie s ocenením, diplomom a
peknou keramikou, z rúk M.
Petrulákovej, patrilo všetkým,
ktorí sa akoukoľvek mierou na
organizovaní tohto podujatia
a bolo vydarenou bodkou za
turnajom.

Poďakovanie prišlo zo Zuberca
Vážený pán primátor,
v dňoch 20. - 21. 9. 2007 bol usporiadaný 10. ročník
stretnutia seniorov Horskej služby na Slovensku v Zuberci
za účasti zástupcov z Poľska a Českej republiky. Úspešný
priebeh podujatia mohol byť zabezpečený len vďaka Vašej
sponzorskej účasti. V mene organizačného výboru Vám srdečne ďakujem, za príkladný prístup a sponzorstvo.
S pozdravom „Horám zdar“
Ing. Peter Volnár, predseda KS HS ZT-s

Pozvánka
do kina
V novembri sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:

období v mestskej športovej
tenisovej hale.
„Chceme sa poďakovať

Ľubomír Kozmeľ a jeho bazén.
metra, hĺbka bazéna je vyše
šesťdesiat centimetrov, takže tam vojde vyše 2 500
litrov vody.
Bazén, ktorý je vykurovaný drevom, bol stavaný
vyše roka a zaťažkávaciu
skúšku mal pred Veľkou
nocou, kedy sa voda zo-

bazén v záhradkárskej oblasti plne využitý. Ako nám
povedal Ľ. Kozmeľ, ešte
bude na bazéne niektoré
veci prerábať, ale už dnes
si oddych v ňom nevedia
vynachváliť všetci tí, ktorí
sa ponorili do jeho teplých
vôd.
(jh)

Privítajme Mikuláša
Pod týmto názvom sa ponesie tohtoročné stretnutie s Mikulášom. Pre
všetky deti nášho mesta bude pripravený program, ktorým privítame
Mikuláša 5. decembra o 1500
na Michalskom námestí.

8

Futbalistom sa v jeseni darilo
Hostia dvakrát viedli,
ale v konečnom účtovaní
nezískali ani bod
Tvrdošín - Kysucký Lieskovec 3:2 (0:1), góly: Sirota
2, Marton.
Z Trebostova bez bodu
Trebostovo - Tvrdošín 2:0 (1:0)
Z mnohých šancí naši nevyužili ani jednu, a naopak Trebostovo z minima maximum.
O víťazstve rozhodla penalta a nastrelený Sirota
Tvrdošín - Rosina 2:0 (1:0)
góly: Sirota 2.
Spokojnejší s remízou
boli domáci
Turany - Tvrdošín 1:1 (1:1),
gól: Novák.
Tvrdošín - Kazík, Medvecký, Kuljovský, Hradský,
Palider, Habľák, Repka, Jamečný, Novák, Sirota Martin,
Sirota Milan, striedali: Baláž,
Hutira.
Tvrdošín prišiel do Turian
v miernej úlohe favorita, už
postavenie v tabuľke tomu
nasvedčovalo. V závere prvej štvrťhodinky si hostia z
Tvrdošína zahrali pred šestnástkou domácich doslova
bago na konci, ktorého bol
Martin Sirota, ktorý ideálne našiel Nováka a ten strelil vedúci
gól. Domáci ešte v prvom pol-

čase vyrovnali a zápas skončil
nakoniec remízou.
Jar
Teplička - Tvrdošín 1:0
(1:0)
Šťastena tentoraz priala domácim
V predohrávanom jarnom
zápase naši prehrali aj preto, že
nedokázali z vyložených šancí
streliť gól.
Tabuľka IV. ligy dospelí
1. Kotrč.Lúčka 14 8 3 3 25:18 27
2. Valča
14 8 2 4 25:18 26
3. Trebostovo
13 7 4 2 25:10 25
4. Tvrdošín
14 7 3 4 22:14 24
5. Zav.Poruba
13 5 6 2 25:16 21
6. Belá-Dulice
14 5 5 4 17:17 20
7. Kys. Lieskovec 14 6 2 6 21:22 20
8. Oščadnica
12 5 4 3 26:14 19
9. Or. Jasenica 14 6 1 7 19:22 19
10. Dúbrava
14 5 3 6 29:26 18
11. Turany
14 4 3 7 12:24 15
12. Teplička n.Váh. 14 3 4 7 17:26 13
13. Stráňavy
14 3 2 9 15:32 11
14. Rosina
14 1 4 9 14:33 7
Dorast
Tvrdošín - Lisková (2:0),
Bukový, Sirota.
Strečno - Tvrdošín 0:1
(0:1), Šangala.
Tvrdošín - Štiavnik 0:1
Belá - Tvrdošín 2:2 (1:1),
Bukový, Ferenčík.
L. Hrádok - Tvrdošín 3:5
(1:1), Zaťko 2, Sirota 2, Bukový

1. Rajec
14 10 0 4 48 :16 30
2. Tvrdošín 14 9 2 3 34 :19 26
Starší žiaci:
V. Rovné - Tvrdošín 0:2
(0:1), Pikna, Gregorec.
Tvrdošín - Zborov 5:0
(2:0), Gregorec 2, Čajka, Pňaček, Dreveňák.
Ružomberok „B“ - Tvrdošín 0:2 (0:1), Šveda, Žuffa.
Tvrdošín - Bánová 6:0
(4:0), Čajka 3, Tokár 2, Dreveňák.
Tvrdošín - Trstená 2:0
(1:0), Čajka, Pikna.
1. Žilina B 14 10 3 1 56 : 8 33
2. Tvrdošín 13 10 1 3 47 :11 31
Mladší žiaci:
V. Rovné - Tvrdošín 1:1
(0:1), Molčan.
Tvrdošín - Zborov 0:4
(0:1)
Ružomberok „B“ - Tvrdošín 9:0 (4:0)
Tvrdošín - Bánová 1:1
(0:0), Mravec.
Tvrdošín - Trstená 0:6
(0:3)
13. Tvrdošín 14 0 2 12 4:106 2
Futbal prípravka
Zuberec - Tvrdošín 1:14,
Tvrdošín - Vasiľov 12:0,
Tabuľka:
1. Tvrdošín 6 6 0 0 86 : 1 18
2. Zuberec 6 3 0 3 20 : 42 6
3. Vasiľov 6 0 0 6 3 : 66 0

Dievčatá v Stupave skončili bronzové
V dňoch 10. - 13. 10. sa v
Stupave uskutočnil 4. ročník
medzinárodného florbalového
turnaja STUPAVA CUP 2007.
Turnaja sa zúčastnili aj naši
chlapci a dievčatá. V najprestížnejšom turnaji bojovalo o
trofej 24 chlapčenských a 14
dievčenských
tímov.
Chlapci
postúpili do
osemfinále,
kde prehrali s
Grasshopersom Žilina a
s turnajom sa
rozlúčili. Podali výborný
výkon, v ktorom chýbalo
trochu šťastia,
Mário Chorvát
vyhral v súťaži
brankárov.
V zápase o
tretie miesto s
bývalým majstrom Slovenska Dragons Ružinov vyhrali
a skončili na treťom mieste,
tým dokázali, že patria medzi
najlepšie tímy na Slovensku.
V rýchlostnej súťaži dievčat
vyhrala Denisa Ferenčíková
a v súťaži o najlepšiu brankárku Veronika Stredanská.
Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným trénerom a celému realizačnému tímu. V
neposlednom rade tým, ktorí
nám umožnili zúčastniť sa
turnaja, mestu Tvrdošín, ZŠ
M. Medveckej a Gymnáziu
Tvrdošín.
Výsledky chlapci:
Dragons Ružinov - Fbk
Tvrdošín 1:0, Tvrdošín - ABC
Topolčany 7:1, góly: Kuloštiak
3, Planieta 2, Hrča, Medvecký,
Pepino Ostrava - Tvrdošín
2:0, Tvrdošín - Plastoma SSK
Jihlava 5:0 (kon.), Blue Hawvks Bratislava - Tvrdošín
0:6, góly: Kuloštiak 2, Planieta 2, Beňo, Hrča, osemfinále:
Grasshopers Žilina - Tvrdošín
2:1, gól: Kuloštiak.
Výsledky dievčatá:

Frieball Stupava - Fbk
Tvrdošín 0:5, góly: M. Hutirová 2, Brčáková, Spišiaková,
Stredanská.
FA Tygřice Mladá Boleslav
- Tvrdošín 1:7, góly: Brčáková

Dragons Bratislava - Tvrdošín 0:1, gól: M. Hutirová.
Reprezentovali nás: Jakub
Kuloštiak, Mário Chorvát,
Michal Burdeľ, Jozef Planieta,
Jaroslav Ondreják, Peter Uhlík,

Do útoku tentoraz zavelil F. Novák s loptou.

Stolní tenisti začali sezónu vo veľkom štýle
V dvoch stretnutiach na
pôde súpera naši stolní tenisti
vyhrali a potvrdili tak svoje ambície hrať o popredné
umiestnenie v 1. lige.
1. liga muži:
Lokomotíva Vrútky - Tvrdošín /Nižná 2:12, body: R. Belopotočan a Z. Drbiak po 3,5; J.
Argaláš a J. Buczacki po 2,5.
Rožňava - Tvrdošín/Nižná
6:8, body: R. Belopotočan a Z.
Drbiak po 2,5; J. Buczacki a J.
Argaláš po 1,5.
R. Sobota - Tvrdošín/Nižná 6:8, body: R. Belopotočan a
Z. Drbiak po 3, J. Argaláš 2
MSTK Martin - Tvrdošín/
Nižná 6:8, body: Z. Drbiak 3,
R. Belopotočan 2,5; J. Buczacki 1,5; J. Argaláš 1.
KTK Krupina - Tvrdošín/
Nižná 5:9, body: Z. Drbiak 3,5;
R. Belopotočan 2,5; J. Buczacki a J. Argaláš po 1,5.
Tvrdošín/Nižná - STK
Lokomotíva Košice B 10:4,
body: Z. Drbiak a R. Belopo-

točan po 3, J. Buczacki 2,5; J.
Argaláš 1,5.
Tvrdošín/ Nižná - Štart VD
Prešov 12:2, Z. Drbiak a R. Belopotočan po 3,5; J. Buczacki
a J. Argaláš po 2,5.
Tabuľka
1. Tvrdošín Nižná 7 7 0 0 67:31 21
2. Vojčice
7 7 0 0 65:33 21
3. Vranov
7 4 0 3 56:42 15
4. R. Sobota
7 4 0 3 55:43 15
5. Lok. Košice B 7 4 0 3 53:45 15
6. Bytča
7 3 1 3 46:52 14
7. Rožňava
7 3 0 4 48:50 13
8. Prešov
7 2 2 3 44:54 13
9. Krupina
7 1 2 4 38:60 11
10. Lok. Vrútky 7 2 0 5 33:65 11
11. Martin
7 1 1 5 45:53 10
12. Čadca B
7 1 0 6 38:60 9
3. liga muži
Dobre si počína v súťaži aj B
družstvo a po piatich dueloch je v
tabuľke na 3. mieste
Tvrdošín/Nižná B - Novoť 9:9,
body: J. Teplanský 4,5; P. Šimalčík
2,5; J. Janidžár 2,
SK Tvrdošín/Nižná B - Rajec
12:6, body: Buczacki 4,5; Janidžár

3,5; Vidiečan 2,5; Šimalčík 1,5.
SK Tvrdošín/Nižná B - Radoľa
10:8, body: Buczacki a Vidiečan po
3, Šimalčík a Janidžár po 2.
Černová - Tvrdošín/Nižná B 8:10,
body: Buczacki a Teplanský po 4,5;
Šimalčík a Vidiečan po 0,5.
Martin B - Tvrdošín/Nižná 9:9,
3. Tvrd. Nižná B 5 3 2 0 50:40 13
8. liga
Po troch kolách je družstvo Tvrdošín-Nižná C na prvom mieste.
Tvrdošín/Nižná C - Vasiľov B
18:0, body: Vrábel 4,5; Kyseľ 4,5;
Eckert 4,5; Pribilinec 4,5.
Tvrdošín/Nižná C - Or. Podzámok A 18:0, body: Vrábel 4,5; Kyseľ 4,5; Kuloštiak 4,5; Palider 4,5.
Sedl. Dubová C - Tvrdošín/Nižná
C 0:18, body: Eckert 4,5; Kyseľ 4,5;
Vrábel 4,5; J. Kuloštiak 4,5.
1. Tvrd.-Nižná C 3 3 0 0 54:0 9
Tvrdošín/Nižná B - Zuberec 9:9,
Buczacki 4,5; A. Vidiečan 4, J.
Kuloštiak 0,5.
Tvrdošín/Nižná B - Oravská Lesná 18:0, Vrábel 4,5; Kuloštiak 4,5;
Eckert 4,5; Kysel 4,5.

Úspešný vstup do sezóny
3. liga
Naši šachisti mali úspešný
vstup do sezóny, zvlášť „áčko“,
ktoré vyhralo v Žilne obidva
zápasy, dobre si zatiaľ počína
ja „Béčko“, ktoré doposiaľ prehralo len jeden zápas.
Mladosť Žilina C - Tvrdošín
A 3,5:4,5, bodovali: V. Bálint a
Š. Kružliak, remizovali: J. Zavarský, J. Španko, F. Comorek,
Ľ. Vnenk a J. Šebesta.
Domáci bolo favoritmi toh-

to zápasu. Našim šachistom
sa po zodpovednom výkone
každého jednotlivca podarilo
prekvapiť a vyhrať. Bol to
ťažký zápas a rozhodlo sa až
v samom závere, keď vyhral
Š. Kružliak.
Centrál Žilina B - Tvrdošín
A 2,5:5,5, bodovali: J. Zavarský, J. Španko, V. Bálint
a Ľ. Vnenk, remizovali: D.
Gembala, F. Comorek, a F.
Medvecký.

4. liga
Trstená - Tvrdošín B 3:5, bodovali: F. Medvecký, Š. Kružliak a M.
Španko, remizovali: J. Španko, F.
Comorek, J. Šebesta a J. Britaňák.
Tvrdošín B - Stankovany
4,5:3,5, bodovali: F. Comorek, Š.
Kružliak a E. Šiška, remizovali: J.
Španko, J. Šebesta a M. Španko.
Važec - Tvrdošín B 4,5:3,5,
bodovali: E. Šiška a J. Britaňák, remizovali: J. Španko, F.
Comorek a M. Španko. (fm)

Volejbalistky vo Zvolene nesklamali
3, Ferenčíková 2, M. Hutirová, Spišiaková, Tvrdošín - 1.
AC Uherský Brod 0:1, DFA
Slávia Nitra - Tvrdošín 0:4,
góly: Brčáková 2, M. Hutirová
2, Tvrdošín - NTS FK Nemšová 0:1, SK Juventa Žilina
- Tvrdošín 4:1, góly: Brčáková, štvrťifinále: Tvrdošín - ZŠ
Slavíčin 3:2, góly: Ferenčíková
2, M. Stredanská, semifinále:
Tvrdošín - Uherský Brod 1:2
(sn), góly: M. Stredanská, o
3. miesto:

Andrej Beňo, Filip Palider, Filip Janček, Filip Jandura, Filip
Motýľ, Marcel Medvecký,
Maroš Hrča.
Dievčatá: Veronika Hutirová, Veronika Turčáková,
Denisa Ferenčíková, Denisa
Medvecká, Júlia Rakytová,
Barbora Spišiaková, Jana Brčáková, Monika Chromeková,
Milota Hutirová, Veronika
Medvecká, Zuzana Stredanská,
Veronika Stredanská, Monika
Stredanská.
(mb)

Na maratóne v Poľsku

V poľskej Poznani sa uskutočnil už 8. ročník medzinárodného maratónu, jedného z
najväčších v Poľsku. Medzi
viac ako 2 400 bežcami boli
aj dvaja maratónci z Oravy.
Zvíťazil Paul Tangus v čase
2:16:24, auto Chevrolet si vylosoval Jarosław Waliduda z
Pisarzewic .
Veľmi dobre sa darilo nestorovi Stanislavovi Lofajovi z
Krivej, ktorý vo svojej kate-

górii skončil na sedemnástom
mieste v čase 3:49:14. Viktor
Fonfer z Tvrdošína zabehol
čas 3:31:47 a obsadil vo svojej kategórií 176. miesto.
Pre tých, ktorí štartovali
poprvýkrát na tomto maratóne
bolo štartovné grátis. Na maratón Oravcov odviezli ich kolegovia z Mszanej Dolnej, ktorí
pravidelne štartujú na „Behu
Okolo Oravskej priehrady“ v
Tvrdošíne.
(jh)

Volejbalové družstvo žien Tvrdošína v týchto dueloch prehrali po vlastných chybách.
nastúpilo do druholigovej se- ťahalo za kratší koniec.
Tie sa prejavili aj v druhom, ale
zóny značne omladené a to sa
3. kolo: Tvrdošín - P. Bys- väčšou bojovnosťou nakoniec
zatiaľ podpísalo na doterajších trica 2:3 (22, -24, 21, -20, -18) zaslúžene strhli víťazstvo na
výsledkoch.
a 3:2 (17, -16, 16, -21,15)
svoju stranu.
1. kolo: Čadca - Tvrdošín
Dvojzápas s Považskou
Zvolen - Tvrdošín 3:1 )1:3 (-18, -19, 9, -17) a 3:1 (-19, Bystricou sa dievčatám ne- 21,23,17,19) a 2:3 (17,20,22, 17, 27)
vydaril, keď v prvom zápase 11,-22-12).
V prvom
zápase sa
dievčatám darilo a vyhrali,
druhý už nezvládli, keď
im nevychádzal príjem a
podanie.
2. kolo:
Tvrdošín Martin 0:3 (13, -10, -19) a
0:3 (-16, -18,
-21)
Martin v
zostave vyrukoval aj
s hráčkami,
ktoré už hrávali aj extraligu a omladené družstvo S P. Bystricou dievčatá doma remizovali.
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