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Výsledkom
zodpovednej práce
bol postup
futbalistov do IV. ligy

ročník XXVI

Historikmi potvrdený názov Tvrdošína v Zoborskej listine z roku 1111
si okrem iného uctíme odovzdaním obnoveného centra nášho mesta
to pre mňa kľúčová informácia, pretože všetky historické fakty, ktoré sme
dovtedy poznali nás smerovali k roku
1265, tzv. Trnoveckej listine a s týmto
poznaním sme v roku 1965 oslavovali
Zoborská listina z roku 1111 patrí tina nachádza. Pomocnú ruku mu vtedy 700. výročie prvej písomnej zmienky.
medzi najstaršie zachovaný listinný podal aj primátor I. Šaško, s ktorým Som veľmi rád, že odborný výskum nás
originál z územia Slovenska. Týkala depozit niekoľkokrát navštívili. „Bola zaradil k najstarším mestám na Slovensa majetkových záležitostí
zoborského konventu a
pre obce v nej uvedené
znamenajú prvú písomnú
zmienku. Medzi ne patrí
aj Tvrdošín. O tomto historickom fakte môžeme
písať vďaka veľkému zanieteniu kňaza, historika,
prekladateľa, spisovateľa
a učiteľa Prof. Štefana
Šmálika, ktorý mal všetky
predpoklady, aby sa venoval archívnemu výskumu
a mal otvorené dvere do
depozitu Biskupského Centrum mesta sa stalo skutočným miestom pre ľudí aj tým, že sa
úradu v Nitre, kde sa lis- mu vdýchol nový život a vrátil historický zámer našich predkov.

,,Kto nepozná svoju minulosť je odkázaný prežiť ju
znova.‘‘ Citát je odpoveďou prečo bolo zrekonštruované
historické centrum a prečo mesto kladie dôraz na „dotyky“
s históriou prostredníctvom celomestských podujatí.

sku, našu históriu posunul o 154 rokov
skôr. Toto poznanie nás núti robiť
všetko preto, aby sme boli o našej histórii nielen informovaní, ale niečo pre
ňu aj urobili. S touto myšlienkou sme
išli do rekonštrukcie centra mesta,
aby pri jeho obnove bola zachovaná
práve historická idea. Najvýraznejšie
je viditeľná pri použití žulovej dlažby,
ktorá sa nachádza v takých historických centrách ako je Krakow či Praha, ale už aj v mnohých slovenských
mestách. Všetky ostatné skutočnosti,
ktoré bolo potrebné zrealizovať pri
rekonštrukcii námestia a parku iba
umocňujú pôvodný historický zámer
zástavby nášho mesta, kde podľa
výpovedí mnohých spoluobčanov,
ale najmä návštevníkov mesta v
súčasnom období je ich uznanie
úľavou, a najmä zadosťučinením
niekoľkoročnej snahy vedenia mesta
povzniesť Tvrdošín k jeho vyšším
hodnotám, aj napriek neprajníkom
z nášho mesta.

Stretnutie pre budúcnosť oboch regiónov
Dvojdňová pracovná návšteva poCieľom zahraničnej pracovnej cesty primátora Ivana Šašku a jeho delegácie v dňoch 16. a 17. augusta kračovala stretnutiami so starostom
boli rokovania s čelnými predstaviteľmi Malopoľské- okresu Limanova, wojtom gminy i primátorom mesta Limanova, ako aj s ďalšího vojvodstva v Krakowe i mesta Limanová.
Za prítomnosti poslanca poľského Sejmu Bronislawa Dutku,
vicemaršalka Malopoľského vojvodstva Wojciecha Kozaka a člena rady
Malopoľského vojvodstva Stanislava
Sorysa prebehli rokovania týkajúce
sa poľsko – slovenskej spolupráce na
úrovni krakowskeho vojvodstva a Žilinského kraja, poslancom ktorého je
primátor, no najmä to boli rokovania
na prospech nášho mesta. Na stretnutí
sa hovorilo o súčasnom spoločnom
slovensko-poľskom čerpaní eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce.
Obidve strany skonštatovali, že to prináša úspech všetkým, ktorí sa do týchto
aktivít zapájajú. Predstavitelia oboch
strán si vymenili doterajšie informácie
o budúcom programovacom období
v čerpaní eurofondov, i o tom, na aké
oblasti bude táto pomoc zameraná. Na

Delegácia z Tvrdošína si z rokovania odniesla cenné
skúsenosti, pretože Malopoľské vojvodstvo je priamym
jednateľom s Bruselom pri čerpaní fondov z EÚ.
stretnutí zazneli aj informácie o úlohe mi predstaviteľmi týchto inštitúcií, s ktovojvodstva a jeho cieľoch v rámci úzkej rými si vymenili skúsenosti z fungovania
samosprávy a verejnej správy. Završuje
spolupráce so Žilinským krajom.

sa tak projekt „Spoločne pre región“,
do ktorého, ako jediného zahraničného
partnera, prizvali naše mesto. V súčasnosti sa nachádza v záverečnej fáze.
Počas jeho ročného trvania obidve
strany monitorovali činnosť a organizáciu miestnych samospráv, tvorbu
a realizáciu právnych predpisov, participáciu v tvorbe, realizácii a monitorovaní verejnej politiky. Zameraný bol
aj na podporu integrácie a sociálnych
aktivít v sociálnej oblasti i na dohľad
nad fungovaním verejnej správy a jeho
kontrolným systémom. Monitorovaný
bol aj systém implementácie činnosti
verejnej sféry a tretieho sektora.
Výsledky spoločných stretnutí budú
v októbri zosumarizované a budú navrhnuté opatrenia na základe skúseností
domácich i zahraničných organizácií.
Delegácia navštívila aj okresné
informačné centrum, zamerané na
propagáciu okresu Limanová, predovšetkým na rozvoj horskej a vidieckej
turistiky za účasti vicestarostu mesta
Limanová.

Folklór a ľudové zvyky dva dni dominovali v Oraviciach

Spolupráca s poľskou gminou Kościelisko sa pretavený do reálnej podoby už vareškársky duel vraveli, že takú
neskončila projektom Tatry nás spájajú, a nede- prvý deň odpoludnia. Stretli sa zá- veselú atmosféru už dlho nezažili.
lia. Naopak, ďalej pokračuje projektom s názvom stupcovia samospráv, poslaneckých V podvečerných hodinách začal
Piesne znejú oravickou a kościeliskou dolinou.
a naďalej rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v podobe spoločných aktivít
a podujatí kultúrno–spoločenského
charakteru. Prvé z týchto podujatí
sa konalo 23. a 24. júla pod názvom
Pod Osobitou ožívajú ľudové zvyky
Jeho cieľom je vybudovať stálu a nieslo sa v znamení slovenskoscénu - amfiteáter v Oraviciach poľskej spolupráce. Jeho názov bol
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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, uvedomujem si, že hrám vo svojom živote o svoju
večnosť, o vzťah s Tebou, a s blížnymi. Pane, v tejto hre mi veľmi
prekáža moje sebectvo. Tak mám rád veci, keď sa hromadia pre mňa,
tak milujem seba!
Pane, pomáhaj nám, aby sme si robili jeden z druhého priateľa.
Pane, pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že nech mám čokoľvek,
musím to tu nechať a vynesú ma na cintorín. Pomôž, Pane, aby som
pochopil, že tu ide o môj večný život s Tebou !
Július Chalupa

POZVANIE
Vážení občania, prijmite srdečné pozvanie na
DNI MESTA
pri príležitosti

900. výročia Tvrdošína
prvej písomnej zmienky
1111 - 2011

PIATOK, 9. septembra
1630 POD STÁROČNÝMI STROMAMI
Koncert barokových a renesančných
melódií v mestskom parku na Malej scéne

1800 Na hlavnom pódiu námestia
Tomáš Bezdeda so svojou kapelou
1930 V zábavnom tóne pre mladých

SOBOTA, 10. septembra
Futbalový štadión

1400 ZABÁVAME SA A SÚŤAŽÍME
pri varení guľášu

1800 ZÁBAVA PRI PRÍJEMNEJ HUDBE
NEDEĽA, 11. septembra
16

Na Trojičnom námestí

Spomienka na 900. výročie prvej
písomnej zmienky so symbolickým
odovzdaním obnoveného námestia
30
16 Hudobná skupina VIDIEK z Bratislavy
1745 Skupina PLOŠTIN PUNK z Liptovského Mikuláša
00

Pozdravujem
Tvrdošín môj drahý
Divákov očarili svojím temperamentom bývalé
tanečnice z Lúčnice.

Posledné pokyny pred varením národných jedál.
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V mestských
novinách sa vždy
písala a aj vždy
bude písať pravda
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Hydac vytvára
podmienky
pre nových
zamestnancov
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Čistička odpadových
vôd v Oraviciach
je uvedená
do prevádzky

zborov, pracovníci mestského úradu a úradu gminy, aby sa obohatili
o poznanie ľudových zvykov, ale aj
so spoločným varením národných
jedál. Poľskí partneri predviedli
ako vedia variť bryndzové halušky
a Tvrdošínčania zase barszcz.
Obidve družstvá si počínali
takmer ako praví profesionáli a tí, čo
sa občas zastavili a pozreli si tento

kultúrny program. Postupne sa
predstavili Detský folklórny súbor
Valášek z Kozlovic, Folklórny súbor Pilky z Lhotky z Českej republiky, bývalé Tanečnice z Lúčnice
a záver soboty patril Slovensko
kultúrno - umeleckému spolku
bratov Banasovcov z Josipovacu
z Chorvátska, ktorí koncertovali
(Pokračovanie na 2. str.)

Zaslúžilá umelkyňa Darinka Laščiaková, rodáčka
z Tvrdošína oslávi v novembri okrúhle jubileum.
Mesto Tvrdošín pripravuje k výročiu umelkyne
podujatie s názvom Zahrajte mi tichúčko... prehliadku a súťaž interpretácie piesní z jej tvorby. Okrem
speváckych talentov bude pripravená dramatická
kompozícia z jej knihy Život s piesňou a beseda s nositeľkou mnohých cien a Krištáľového krídla – ceny
za celoživotné dielo.
O podujatí informujeme s predstihom, pretože
po rozhovore s umelkyňou máme potvrdený termín
akcie na 18. november a tlmočíme krásne slová priania
všetkého najlepšieho a pozdrav, ktorý citujeme: Pozdravujem
Tvrdošín môj drahý.“
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Z rokovania zastupiteľstva

Mesto hospodári s prebytkom, ktorý smeruje
do investičných a rozvojových aktivít.
Mestské zastupiteľstvo sa na augustovom rokovaní venovalo 17 bodovému
programu, z ktorého bola najdôležitejšou správa o plnení rozpočtu mesta
za I. polrok 2011. Okrem nej schválili
rekonštrukciu objektu Materskej škôlky na Oravskom nábreží. Na základe
schválenej žiadosti o finančný príspevok
podpísalo mesto zmluvu s poskytovateľom Ekofond vo výške 49 271 eur.
Táto čiastka však predstavuje 50% z
celkového rozpočtu. Ďalšie financie
schválilo mesto zo svojho rozpočtu.
Odsúhlasili začatie prípravných prác a
vypracovanie projektovej dokumentácie
infraštruktúry pre obytné súbory IBV
Pod Žiarcom a IBV Medvedzie. Taktiež
vyčlenenie finančných prostriedkov
na dobu platnosti a účinnosti zmluvy
na udržateľnosť projektu Vybudovanie
infraštruktúry vodného hospodárstva
v mestskej časti Oravice. Finančné

prostriedky z tohto účtu môžu byť
použité len na financovanie výdavkov
súvisiacich s prevádzkou a na poistenie
tohto majetku. Ďalej bol schválený dodatok VZN o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorý bol zvýšený v MŠ
o 6 a ZŠ o 5 centov na dieťa a na žiaka.
Poslanci schválili finančný príspevok pre
Spojenú školu Tvrdošín na zabezpečenie
osláv pri príležitosti 50. výročia založenia školy a organizačné zabezpečenie
kultúrno-spoločenského podujatia Dní
mesta pri príležitosti 900-stého výročia
od prvej písomnej zmienky mesta Tvrdošín zaznamenanej v Zoborskej listine.
Primátor informoval poslancov
o viacerých činnostiach a aktivitách
uskutočnených počas letných mesiacov.
Skonštatoval, že i napriek finančnej kríze
prebiehajú v meste dôležité investičné

akcie, spustená je ČOV v Oraviciach,
pred dokončením je námestie, urobila sa
nová cesta, vodovod a chodník na ulici
SNP, pokračuje sa v regulácii Oravice,
začala sa rekonštrukcia MŠ, úprava
priestorov pred bytovkou 36 a 34, pre
skultúrnenie Oravíc sa buduje náučný
chodník, informoval aj o verejnom obstarávaní pre výstavbu Domu seniorov a
Zberného dvora.
Aj ďalšie informácie boli dôležité
nielen pre poslancov, ale sú dôležité
aj pre občanov mesta. K prebiehajúcej
rekonštrukcii mosta a výstavby kruhovej
križovatky pri kostole primátor upresnil,
že práce idú podľa harmonogramu a že
sa počíta s prerušením prác iba počas
zimného obdobia s tým, že po dokončení tejto významnej stavby do leta
budúceho roka dostane táto časť mesta
nielen novú, ale najmä vyššiu hodnotu
z pohľadu bezpečnosti i celkového
dotvorenia tohto územia. K posledným
aktuálnym a dôležitým informáciám v príprave na výstavbu obchvatu

Tvrdošína je tá skutočnosť, že pôvodné
termíny začatia výstavby, ktoré boli naplánované na začatie ešte v roku 2011
sa posúvajú do nedohľadna, aj keď zo
strany Národnej diaľničnej spoločnosti
je všetko pripravené na podanie žiadosti
o vydanie stavebného povolenia. Aj keď
výstavba je stále zaradená pre realizáciu
v roku 2012, zdá sa, že ani toto nemusí
platiť, pretože v našom meste sa našli
„ľudia - vlastníci pozemkov“ po ktorých by mal ísť obchvat, ktorí odmietli
podpísať zmluvu o budúcej zmluve na
odpredaj pod túto cestu. K týmto ľuďom iba toľko, že sú to ti istí, alebo im
podobní, ktorých životným krédom je
škodiť a robiť problémy, že keď bude
horšie, tak pre nich lepšie. Sú to vlastne
ľudia podobného charakteru ako tí, čo
v našom meste zlikvidovali PN a ZP,
mäsozávod, mliekáreň a mali v pláne
aj ďalšie podobné skutky. Veľká škoda,
pretože zásluhou takých naozaj nevieme
povedať kedy sa vôbec začne budovať
obchvat Tvrdošína.

Čistička odpadových vôd v Oraviciach je uvedená do prevádzky

Začiatkom júna tohto roku bola čistička odpadových
vôd v Oraviciach uvedená do prevádzky, kde sa ako prvé
napojili mestské termálne kúpaliská a Meander park.
V Oraviciach sa 23. júla zišli
poslanci MsZ na mimoriadnom
rokovaní, kde schválili Všeobecne
záväzné nariadenie o podmienkach
prevádzky novej čističky odpadových vôd, v zmysle ktorého bude
jednotlivým zariadeniam a vlastníkom objektov zaslaná výzva s
pokynmi. V nej budú stanovené
termíny a podmienky napojenia
na kanalizáciu. Pre väčšie zaria-

denia bol schválený termín do
konca októbra tohto roka a pre
ostatných do konca mája 2012.
V zmysle schváleného VZN, čo
v podmienkach mesta predstavuje
zákon, je to pre všetkých záväzné a
dôležité nielen z hľadiska životného
prostredia, ale aj efektívneho využitia novovybudovanej kanalizácie
a čističky odpadových vôd v tejto
turistickej oblasti nášho mesta.

Folklór a ľudové zvyky dva dni dominovali v Oraviciach

(Dokončenie z 1. str.)
do neskorých večerných hodín
a zaplnené hľadisko ich nechcelo
pustiť z javiska.
Dva dni sa v Oraviciach spievalo, tancovalo a hralo. Zišli sa tu
milovníci folklóru a dobrej ľudovej
muziky od tých najmladších až po
tých najstarších.
P re d h lav ný m ne deľný m
programom prichádzali občania
Tvrdošína do areálu „Vitajte doma“,
kde na nich čakalo zdarma občerstvenie - chutná grilovaná, ale aj
varená klobáska.
Program otvorila Goralská
muzika z Liesku a Hanaczikovci s
trombitmi z poľského Zakopaného,

ktorí svojou znelkou odštartovali
prehliadku folklóru. Ku prítomným
divákom sa prihovoril aj primátor
I. Šaško, ktorý oficiálne otvoril
Folklórne Oravice už po 21-krát.
Z poľského Witowa prišiel pozdraviť a predviesť goralský folklór Mládežnícky folklórny súbor.
Páčili sa aj ďalšie deti v podaní
DFS Podbielan a korunu detskému
vystúpeniu dal Folklórny kolektív
Janoštínovci zo Zuberca, ktorý
divákom predviedol tance, spev
a zvyky z rôznych častí Oravy.
Príjemne svojim programom prekvapili fujarista Jaroslav Sloboda
a heligonkári z Medzibrodia. V ich
vystúpení sme si mali možnosť vy-

chutnať spev, fujaru, píšťalky, harmoniku, ale aj drumbľu. Hodnotný
a umelecký zážitok prítomným pripravili bývalé tanečnice z Lúčnice,
ktoré aj napriek ich vyššiemu veku
dokázali, že tancovať nezabudli
a keď k tomu pridali pekné kroje,
bolo sa na čo pozerať. To už však
prichádzali na javisko naši rodáci
z chorvátskeho Josipovacu, ktorí
mali v repertoári nielen slovenské
spevy a tance, ale aj typické podmanivé melódie tamburašov zo
slavonskej oblasti. Zlatým klincom
tohtoročného programu však bolo
vystúpenie Folkórneho súboru
Mostár z Brezna, v ktorom predviedli tance a piesne z Podpoľania,

vítal primátor, ktorý ich oboznámil
s úradom a systémom riadenia mesta,
ale aj udalosťami, ktoré sa odohrávajú
v týchto priestoroch. Vedúci jednotlivých delegácií sa zapísali do mestskej kroniky a každý z prítomných
si domov odniesol darček - knihu o
Tvrdošíne, ktorá, ako nám to povedala
Belgičanka Laetitia Meunier, im bude
pripomínať príjemné spomienky na
naše mesto. Pri symbolickom prípitku
primátor poprial úspech jednotlivým
štátom a zúčastneným mestám.
Vyzdvihol spoluprácu a výmenu
skúseností, ktorá, ako pripomenul,
je hybnou silou rozvoja jednotlivých
štátov Európskej únie. Uvítanie rám-

do Galérie Márie Medveckej, kde
im život a dielo národnej umelkyne
priblížila poslankyňa MsZ a lektorka
Magdaléna Lucká. Program pokračoval v mestskom kultúrnom stredisku
stretnutím delegácií so zástupcami a
poslancami mesta na spoločenskom
večere, kde im koncertovali Súkromná
ZUŠ a pred kultúrnym domom dychová kapela Tvrdošanka.
Tretí deň pobytu bol vyhradený
pre konferenciu na tému: Význam
kultúrneho a prírodného dedičstva
jednotlivých štátov pre zjednotenú
Európu. Úvod patril odborníkom, ktorí
prezentovali to najvzácnejšie z nášho
kultúrneho a prírodného dedičstva.

Gemera, Liptova, Šariša a Zemplína. Tanečníci na javisku odviedli
profesionálny výkon.
Nechýbali tu ani ľudoví umelci,
ktorí sa prezentovali svojou prácou
a výrobkami. Kto chcel, mohol si
kúpiť nielen hrable, motyky, rafáky, medovníky, voňajúce trdelníky
a kto mal viac času, mohol si dať
nakresliť aj vlastný portrét. Obohatením bola ponuka poľských ľudových výrobkov, ktorí boli pozvaní,
aby slovensko-poľská spolupráca sa
rozšírila aj o podnikateľskú oblasť.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na zdarnom priebehu už 21. ročníka
Folklórnych Oravíc.

Vyjadrili sme hlbokú účasť na tragédii v Nórsku
Naše mesto má nadštandardné vzťahy s Nórskym kráľovstvom, o čom
svedčí aj návšteva bývalej nórskej veľvyslankyne Brit Lovset, pozvania primátora bývalou aj novovymenovanou veľvyslankyňou Nórskeho
kráľovstva J. E. Trine Skymoen na Nórsku ambasádu pri príležitosti ich
štátneho sviatku.
Vážime si finančnú pomoc z Nórska. Tvrdošín bol vyhodnotený ako
jedno z najúspešnejších miest, pretože v tomto období mu boli schválené
až tri projekty. Finančnú pomoc v sto percentnom financovaní sme získali
na „Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia“ vo výške cca
360 tis. eur. Úspech je o to väčší, lebo v rámci Slovenska boli schválené iba
projekty troch miest. Z prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia nám
bolo poskytnuté sto percentné financovanie na prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie „Vodohospodárskej infraštruktúry
Oravice“ vo výške 20 tis. eur a na realizáciu odpadovej infraštruktúry vo
výške 1,8 mil. eur. Cez tento projekt bola v Oraviciach vybudovaná hlavná
kanalizačná sieť s napojením do čističky odpadových vôd.
Udalosti, ktoré sa udiali 22. júla v Nórsku sa nás hlboko dotkli. Hlavným
mestom Nórska Oslo otriasol silný výbuch. Zasiahnutých bolo niekoľko
budov v centre mesta vrátane úradu premiéra. Niekoľko hodín po explózii
sa na nórskom ostrove Utöya stala ďalšia tragédia, ktorá súvisela s bombovým útokom. Útočník prezlečený do policajnej uniformy tam automatickou
zbraňou zastrelil desiatky osôb. Obeťami boli zväčša mladí ľudia, ktorí
sa zúčastnili na tábore sociálnodemokratickej mládeže. Nórska tragédia
otriasla celým svetom.
Nórskej veľvyslankyni bol zaslaný list v znení:
Vaša Excelencia,
s hlbokým smútkom a žiaľom sme prijali správy o tragédii, ktorá sa
udiala vo Vašej krajine.
Prijmite odo mňa a občanov mesta Tvrdošín úprimnú sústrasť a hlbokú účasť so všetkými obeťami, ich rodinnými príslušníkmi a občanmi
Nórskeho kráľovstva.
Tragédia sa nás dotkla o to viac, že Vaša krajina je nám blízkou,
nadviazané máme kontakty, dobré vzťahy a viaže nás k nej priateľstvo
a vďačnosť za pomoc, ktorú Nórske kráľovstvo poskytlo nášmu mestu
prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie a občanom Vašej
krajiny silu a energiu, ktorá Vám pomôže zdolať následky tragédie.
S úctou Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín

Výsledky sčítania obyvateľstva

V čase od 13. mája do 6. júna
2011 sa na Slovensku uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov
a bytov. Občania sa mohli sčítať
vyplnením tlačených hárkov aj
elektronicky. Výsledky z tohto
sčítania budú zverejňované
priebežne. Komplexné výsledky budú v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady
Európskych spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.
V našom meste pracovalo
27 sčítacích komisárov. Podľa
výsledkov bolo sčítaných 9 268
trvale bývajúcich obyvateľov.
K 30. júnu bolo v evidencii prihlásených na trvalý pobyt 9 216
obyvateľov. K nim je potrebné
prirátať cudzincov, ktorých neevidujeme z dôvodu, že povolenie
na pobyt im udeľuje úrad hranič-

nej a cudzineckej polície, ktorý
zároveň vedie ich evidenciu.
Samotné sčítanie prebehlo
bez vážnejších problémov, vyskytlo sa len pár jedincov, ktorí
mali negatívne pripomienky k
anonymite sčítania. Pri sčítaní
sa zistilo, že niektorí obyvatelia si neplnia svoju zákonnú
povinnosť a zabúdajú ohlásiť
každú zmenu trvalého bydliska na evidenciu obyvateľstva
Mestského úradu v Tvrdošíne.
Zmenu trvalého pobytu je povinný obyvateľ ohlásiť aj keď
sa presťahoval v rámci mesta do
iného bytu. Pripomíname týmto
obyvateľom túto povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona s tým,
aby si v prípade každej zmeny
prišli nahlásiť zmenu trvalého
pobytu.

V budove bývalej MŠ pri fare
bola vlani demontovaná a zrekonštruovaná stará kotolňa na tuhé
palivo a nainštalovaná tu bola
nová moderná technológia pre
spaľovanie štiepok a peletiek.
M i n ist e r st vo ž ivot ného
prostredia schválilo mestu na
rekonštrukciu tohto zdroja vykurovania nenávratný finančný
príspevok vo výške 433 775,91
eur (13 501 708 Sk) a 19. augusta zástupcovia z ministerstva
životného prostredia boli tento
zrekonštruovaný projekt posúdiť
a skontrolovať, kde konštatovali,
že projekt je ukončený a úspešne
zrealizovaný.
„Už počas uplynulej zimnej

sezóny sa vykurovalo týmto
novým systémom peletkami a
štiepkou z urbárskej píly. Opravou však prešiel aj celý vykurovací systém, nové radiátory, nové
rozvody s príslušnými meradlami
a kotolňa dostala aj nový komín.
Chod kotolne je dnes plne automatický, len s občasnou kontrolou a údržbou. Týmto opatrením
mesto dosiahne ďalšie úspory
energie a v neposlednom rade je
nová kotolňa šetrná aj k životnému prostrediu. Realizovaním
uvedeného projektu sa podstatne
zlepšili podmienky v uvedenej
budove a objekt je pripravený na
ďalšiu rekonštrukciu,“ povedal
nám primátor.

Aj naše mesto využilo možnosť, aby pre svojich obyvateľov, ktorí sú v núdzi, pomohlo
prostredníctvom distribúcie
potravín zmieniť ich nepriaznivú sociálnu situáciu.
„V súčasnosti mapujeme
osoby, ktoré majú nárok na potravinovú pomoc. K dnešnému
dňu sa nám prihlásilo vyše 400
osôb. Každá osoba, na ktorú sa
vzťahujú podmienky tejto pomoci, bude mať nárok najviac
na 20 kg hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín. Príjemca svojím podpisom potvrdí
prevzatie potravín a zároveň
sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať,“
informovala nás Klementína
Šaradinová, vedúca oddelenia
správneho, sociálnych vecí
a správy majetku mestského
úradu.

Poberatelia pomoci sú deti
v detských domovoch a profesionálnych rodinách, deti v domovoch sociálnych služieb pre
zdravotne postihnuté deti, obyvatelia v domovoch dôchodcov
a ústavoch sociálnej starostlivosti, deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti, fyzické osoby,
ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke, osoby na hranici životného minima (rodičia a deti,
na ktoré sú vyplácané dotácie),
poberatelia dôchodku, ktorých
výška dôchodku nepresahuje
305,00 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného,
invalidného dôchodku).
Termín vydávania potravinovej pomoci jednotlivým prijímateľom v našom meste bude
oznámený prostredníctvom
mestského rozhlasu.

Na päť dní sme boli križovatkou Európy Trvalá starostlivosť o životné prostredie je spojená
so šetrením financií - ako investícia do budúcnosti

Do medzinárodného projektu,
ktorého cieľom je rozvíjanie partnerstva a spolupráce sú okrem
Tvrdošína zapojené mestá Durbuy
(Belgicko), Östhammar (Švédsko)
Weissenburg (Nemecko), Orimattila
a Uusikaupunki (Fínsko), Kobylnica
a Kościelisko (Poľsko), Valga (Estónsko), Valka (Lotyšsko).
Dnes, s odstupom času môžeme
konštatovať, že ciele, ktoré si radnica
stanovila, splnila. Pre účastníkov pripravila program, ktorý bol podľa odoziev zahraničných účastníkov na vysokej úrovni či sa to týkalo pracovnej, ale
aj spoločenskej časti. Dôkazom toho
sú ďakovné listy, ktoré prichádzajú
na radnicu. Z viacerých reakcií účastníkov sme vybrali jeden, list Kaleva
Härka, primátora mesta Valga:
„Píšem Vám, aby som Vám vyjadril úprimné ocenenie za Vaše vrelé
prijatie a pohostinnosť za seba a delegáciu z Estónska počas návštevy Slovenska v dňoch 6. – 10. júla 2011.
Musím Vám tiež pogratulovať za
veľmi zaujímavé a veľmi dobre organizované stretnutie Twin Town, kde sme
sa dozvedeli veľa o téme stretnutia ako
si udržať prírodné a kultúrne dedičstvo
a veľa sme sa dozvedeli o Tvrdošíne a regióne Orava. Naša návšteva
Tvrdošína je skúsenosť, na ktorú sa
nedá skoro zabudnúť.
Ďakujem Vám aj za Váš čas a verím, že sa budeme priamo kontaktovať.
Teším sa na budúce návštevy a veľa
príležitostí k užšej spolupráci.“
Uvítacie stretnutie všetkých účastníkov sa uskutočnilo v mestskom
kultúrnom stredisku, kde ich privítal
primátor s poslancami mestského zastupiteľstva. Prvé dotyky s ľudovou
piesňou sprostredkovala ľudová hudba
pod vedením Jaroslava Maďaru.
Ďalší deň navštívili Slanický
ostrov umenia a priehradný múr na
Oravskej priehrade.
Odpoludnia ich v obradnej miestnosti mestského úradu oficiálne pri-

a výstup na Roháčske pleso. Po presune do Oravíc pokračovali prezentácie
jednotlivých delegácií a diskusie na
tému prírodné dedičstvo. Program bol
tak nabitý, že účastníkom nezostal čas
na návštevu Juráňovej doliny, pretože
nasledoval pobyt v aqua parku, kde
sa zregenerovali po náročnom dni.
Večer im program spestril Folklórny
súbor Senior Oravan a po ňom sa
uskutočnilo vyhodnotenie a ukončenie projektu.
Svoje pocity vyjadril wójt Gminy
Kobylnica Leszek Kuliński slovami:
„Vo vašom meste som nebol prvýkrát,
ale aj tentoraz som bol milo prekvapený pohostinnosťou, bohatým progra-

Potravinová pomoc

Spoločná fotografia účastníkov Twin Town 2011.
coval kultúrny program zostavený
z ľudových piesní. Kultúrnym umeleckým zážitkom bola návšteva našej
najvzácnejšej nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky. Prvý potlesk v drevenom
kostolíku však zožal primátor, keď
hosťom priblížil jeho najzaujímavejšie
postrehy, ktoré ho sprevádzali pri týchto prácach ako aj okolnosti záchrany
tohto nášho skvostu, ktorý dnes patrí
do Zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva. Dobre sa uviedli aj učitelia
a žiaci základnej umeleckej školy
- koncertom na vysokej profesionálnej úrovni. Potom sa hostia presunuli

Prítomní si so záujmom vypočuli
prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Miloša Dudáša a
pracovníka Chránenej krajinnej oblasti
Horná Orava Ivana Šustra. Program
pokračoval prezentáciami mládeže,
kde jednotlivé delegácie prezentovali
svoje mestá a krajiny na tému kultúrne
dedičstvo. Po obede sa účastníci presunuli na návštevu Oravského hradu
a popoludní nechýbali ani športové
aktivity.
Aj ďalší deň bol bohatý na zážitky. Účastníci absolvovali prehliadku
Múzea oravskej dediny v Zuberci

mom, priateľskými ľuďmi. Odnášam
si z toho stretnutia nezabudnuteľné
zážitky, ktoré ma opäť presvedčili o
tom, že naša vzájomná spolupráca a
spoznávanie našich kultúr bude naďalej pokračovať. Prajem vedeniu vášho
mesta, ale aj ľuďom v ňom veľa šťastia
a úspechov v ďalších rokoch.
Stretnutie mládeže a predstaviteľov samospráv pod názvom Twin
Town 2011 bolo jedno z tých významných spoločenských podujatí,
ktoré malo nielen vysokú spoločenskú
úroveň, ale vzorne sme prezentovali
naše mesto.
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Zregulovaná Oravica v mestskej časti Oravíc je investíciou do budúcnosti
Od istého času akoby duchom chudobnej skupinke ľudí, ktorá vo svojom
živote ešte nič nedokázala, vadilo to,
že Oravice sa neustále rozvíjajú, že sa
skvalitňuje životné prostredie a dokonca
im vadí aj to, že v Oraviciach sa vôbec
niečo buduje. Skôr si myslím, že tá
závisť pramení z toho, že Oravice sa v
mnohom skultúrnili a mestu to prináša
veľký úžitok. Veď okrem termálnych
kúpalisk sa vybudovaním rôznych stavieb
v tejto lokalite podstatne skvalitní životné
prostredie, zníži znečistenie povrchových,
podzemných vôd a tiež sa vylepšia podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, ale
aj pre samotných podnikateľov.
Rozumný človek dokáže oddeliť zrno
od pliev, ale škody napáchané polopravdami či klamstvom sa v niektorých prípadoch veľmi ťažko napravujú. Nemôžem sa
ubrániť pocitu, že jedinci týchto tvrdení to
robia zámerne. Veď, čo si má človek myslieť o výroku istého pána, ktorý prispel
k likvidácii bývalého okresného úradu
v Tvrdošíne a ako vidieť za jeho pôsobenia je snaha zrušiť aj správu katastra a
pričleniť ju k Námestovu, resp. k Dolnému
Kubínu, pána politicky dnes zazobaného,
ktorý na adresu Oravíc povedal, citujeme:
„S odstupom času môžem otvorene povedať, a stojím si za tým, že právny stav, čo
sa týka príslušnosti Oravíc, bol od roku
2000 do roku 2003. Tento pán vlastne
priznal, že ako vtedajší prednosta mal
prsty v týchto podvodoch a takpovediac na
žiadosť istých kumpánov na jeho pokyn,
resp. s jeho súhlasom v tom čase územie
Oravíc v rozpore s právnym stavom zapísali do Vitanovej. Za takéto vyjadrenia

v Oravských novinách mesto pripravuje
podnet na prokuratúru za zneužívanie
právomoci verejného činiteľa a zároveň sa
mesto utvrdilo aj v tom, že od koho súdom
začne vymáhať škodu spôsobenú mestu v
rokoch 2000 až 2003. Takéto a podobné
výroky nielenže urážajú Tvrdošín, ale
škodia samotnému regiónu a sú na škodu
aj rozvoju cestovného ruchu na Orave.
Zaujímavé na tomto výroku je to, že

hlasovaním č. 156 rozhodla, že územie
Tvrdošína sa nezmení a Oravice ostanú
naďalej jeho súčasťou. Za tento zákon
hlasovala ústavná väčšina 99 poslancov.
Nebyť ľudskej vytrvalosti, nebolo by ani
chýru po Oraviciach, a ktovie, komu by
dnes patrili.
„Rozvoj Oravíc bol spomalený obdobím, kedy boli aj zásluhou tohto pána v
rozpore so zákonom prepísané do katastra

tento človek si asi vôbec nectí zákony,
pretože ten, ktorý sa o túto problematiku
zaujíma, vie, že všetky súdy, až po ten najvyšší, zavŕšené Ústavným súdom rozhodli
o tom, že územie Oravíc vždy patrilo a aj
naveky bude patriť Tvrdošínu. Tento stav
potvrdila na svojom rokovaní aj Národná
rada Slovenskej republiky, keď v dňoch
17. - 18. septembra 2003 na 17. schôdzi

Vitanovej a mal neblahý dopad aj na cestovný ruch. Svojou polohou, prírodnými
danosťami a funkčným potenciálom majú
Oravice všetky predpoklady pre ďalší
rozvoj turistických a rekreačných aktivít,
aj preto sa tu v ostatnom čase vybudoval
Meander park, Ski park, kanalizácia,
čistička odpadových vôd, reguluje sa tok
Oravice, pre turistov sa tu stavia náučný

chodník a v pláne sú ďalšie aktivity. Ak by
sme sa nestarali o rozvoj Oravíc, nezačali
by tu vyrastať diela investičného charakteru. Mestu sa naskytla možnosť získať
peniaze z eurofondov a tú sme využili, ale
takúto možnosť majú všetky obce a mestá.
My doprajeme aj ostatným, aby si mohli
zregulovať svoje potoky a rieky, pretože
nestačí len plačkať ako starosta Vitanovej
a čakať na spasenie, respektíve si v úbohosti na pomoc zavolať televíziu Markíza,
aby si pred celým Slovenskom poplačkal,
že regulácia rieky sa robí iba v Oraviciach,
a že prečo sa nerobí aj u nich vo Vitanovej.
Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože ju
každý súdny človek veľmi dobre pozná.
Ak je dnes niekomu, myslíme tým znova
tohto „pána“, tŕňom v oku regulácia Oravice a hovorí, že je to len niečí rozmar, tak
musím povedať, že je logické, keď mesto
a urbár sa snaží svoj majetok a majetok
ľudí ochraňovať. Zregulovaná Oravica
v Oraviciach ochráni túto časť nášho
mesta pred povodňami a po celkovom dotvorení prírodného prostredia a výsadbe
stromov s upravenými chodníkmi bude
predstavovať ďalšie vyhľadávané miesto
na prechádzky. Zaujímavé je, že protesty
proti Oraviciam sa začali až vtedy, keď sa
tu postavil bazén a začali do tejto lokality
vo väčšom množstve prichádzať turisti.
Myslím si, že niektorí jedinci mentálne
nedokážu stráviť, že sa nášmu mestu darí.
Nech nám nezávidia, robíme z hľadiska
budúcnosti dobrú vec pre celý región.
Stálo nás to veľa úsilia, bol to dlhodobý proces, kým sme Oravice dostali do
dnešnej podoby, ktoré majú najmä veľkú
perspektívu do budúcich rokov.

Záchrana prišla v pravej chvíli
„O záchranu mosta, vybudovanie kruhovej križovatky pri kostole a o skultúrnenie tejto časti mesta som
sa usiloval niekoľko rokov,“ povedal nám primátor.
V daždi, na slnku, vtedy, keď sa
zuje počas plnej cestnej prevádzky, čo
teploty šplhajú aj nad tridsať stupňov,
je veľmi náročné na reguláciu dopravy.
počas pracovných aj voľných dní máme
Aj preto je práca rozdelená na etapy
možnosť vidieť stavebných pracovtak, aby bolo možné stavbu realizovať
níkov, ktorí pracujú na rekonštrukcii
s čiastočným obmedzením dopravy. Po
mosta v Tvrdošíne. Niet im čo závirekonštrukcii mosta bude nasledovať
dieť, ba skôr si zaslúžia obdiv. Viem,
o čom hovorím, dennodenne ich vidím
pracovať v takýchto podmienkach.
Most generálnu úpravu potreboval,
pretože sa nachádzal v havarijnom
stave. Už niekoľko rokov sa vedenie
mesta usilovalo o nájdenie možnosti
a prostriedkov na jeho rekonštrukciu.
Absolvoval desiatky rokovaní a vyvinul snahu, aby bol čím skôr zaradený
na realizáciu. Sme radi, že sa to podarilo, aj za cenu určitých obmedzení
vodičov jazdiacich po medzinárodnej
komunikácii I/59. Zastaviť dopravu na
tejto ceste je problematické, najväčším
problémom je, že sa oprava mosta reali-

výstavba kruhovej križovatky, pričom
celá stavba by mala byť dokončená na
budúci rok.
Je pravdou, že najviac automobilov
prechádza Tvrdošínom počas konania
sa trhov v Poľsku. V týchto dňoch sa
nájdu aj takí, čo frflú na to, že musia
chvíľu počkať. Ani v tomto prípade sa
však nejedná o hodiny. Každý normál-

Aj ulica SNP sa dočkala úplnej rekonštrukcie.

stavu miestnej zelene. Cesta na
ulici SNP patrí medzi širšie komunikácie v rámci mesta. Okrem

ne mysliaci človek to vie pochopiť, že
v čase takýchto prác je potrebné mať
trochu pochopenia a trpezlivosti pre
danú situáciu.
O uvedenú rekonštrukciu sa zaujímajú nielen ľudia, ale aj oravské média,
ktoré, zdá sa, ani tak nezaujíma to, kvôli
čomu bolo potrebné urobiť uvedenú
rekonštrukciu, ale asi v tom hľadajú
akúsi škodoradosť, že môžu svojich
čitateľov informovať hlavne o tom, že
v Tvrdošíne sa vodiči neúmerne dlho
zdržia. Nuž, aj takto sa dá o dobrej veci
napísať. Neviem si predstaviť, čo by to
bolo za hystériu, keby sa most neopravil
a nebodaj by sa prepadol. Vtedy by znova tí istí novinári dali uvedenú správu
na prvú stranu a obviňovali by všetkých
naokolo, že nebol včas opravený.
Znova veľmi smutné a úbohé chápanie niektorých oravských novinárov
práve toho dobrého, čo sa robí pre ľudí,
čo sa robí pre Oravu. Pre nich zrejme
stále platí, že čím je horšie tým je pre
nich lepšie.

Ďalšie investície do obnovy miestnych komunikácií

Hlavným problémom, ktorý
trápil obyvateľov tejto ulice bola
poruchovosť vodovodného a kanalizačného potrubia vedúceho
touto ulicou. Ako nás informovala Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora v spolupráci so
spoločnosťou Sevak bola v tomto
období vymenená celá vetva
vodovodného potrubia na ulici
SNP, ale aj na Škarvanovej, ktorá
sa tiež dočká konečných úprav.
Súbežne boli urobené nové prípojky k jednotlivým rodinným
domom, čím bol poškodený povrch cesty. „Aj keď sme nemali
v pláne vybudovať novú cestu
na tejto ulici tento rok, nutnosť
výmeny vodovodného potrubia
a následné poškodenie cesty nás

prinútili zmeniť názor.“ Dôležitým argumentom bolo, že sa
jedná o ulicu, ktorá je v blízkosti
centra mesta, chodia ňou občania
do cintorína i turisti do gotického
kostolíka. Okrem vyasfaltovania cesty bol vybudovaný nový
chodník s obrubníkmi, nový
rigol na sťahovanie povrchových
vôd, pretože dažďové vpuste pri
väčšom daždi nestačili odvádzať
túto vodu.
I keď od niektorých občanov
tejto ulice boli vznesené požiadavky na urobenie širšej cesty,
mesto postupovalo podľa zákona
a dodržalo parametre mestských
komunikácií a požiadaviek životného prostredia s hlavným dôrazom na udržanie dostatočného

novej cesty bolo upravené aj verejné priestranstvo pri Domove
dôchodcov.

Zlepšujú sa podmienky

Kapacitne už škôlka na Oravskom nábreží nepostačuje, pričom
pretrváva záujem zo strany rodičov
z mesta stále viac a viac umiestňovať deti do našich škôlok. Keďže
demografický vývoj napovedá, že
detí by do budúcnosti malo pribúdať, mesto sa rozhodlo obnoviť
a rozšíriť túto škôlku. Využilo na
to možnosti finančného mechanizmu Ekofond, prostredníctvom
ktorého na základe včasného a uspešného projektu získalo finančné
prostriedky na zníženie energetickej náročnosti. Schválený projekt
sa týka výmeny okien, zateplenia
obvodového plášťa a stropov.
Okrem toho nová nadstavba bude
využitá na vybudovanie herne,
spálne, triedy a novej telocvične,
aby boli skvalitnené podmienky

najmä pre deti a tiež personál.
Vlani bola ukončená z eurofondov náročná rekonštrukcia
materskej škôlky v Medvedzí, v
ktorej deti už našli útulné prostredie. Škôlka má novú strechu,
ústredné kúrenie, vymenili sa
okná a dvere, zateplila sa, čím sa
podstatne znížili náklady na energie. Vzhľadom k tomu, že neboli
dostatočné finančné prostriedky
na ostatné práce, ktoré bolo tiež
potrebné urobiť pri rekonštrukcii tejto MŠ, tak sa z mestského
rozpočtu museli vyčleniť ďalšie
peniaze. Tieto boli použité na
opravu pergol, ktoré boli lepené
hydroizolačným materiálom,
obnovené boli nátery a urobený
aj nový asfaltový chodník ako aj
ďalšie nevyhnutné práce.

Podmienky pre žiakov a učiteľov vo všetkých mestských školských a predškolských zariadeniach
sa vylepšujú každým rokom, a nie
je tomu inak ani v prípade ZUŠ, kde
sa práve v týchto dňoch pracuje. Od
zástupkyne primátora Vlasty Jančekovej sme sa dozvedeli, že mesto
doteraz investovalo najmä do vnútorných opráv budovy. Bolo to pri
kompletnej rekonštrukcii suterénu
a sociálnych zariadení. Položené
boli nové rozvody elektriky, vody,
urobené nové omietky a vymaľované priestory. Počas prázdnin boli
vymenené okná na celej budove,
čím sa ušetria prostriedky na energie. Práce by mali byť ukončené do
začiatku školského roka. Po vyčlenení finančných prostriedkov bude
nasledovať oprava fasády.

Hydac vytvára podmienky pre
nových zamestnancov

O dynamicky rozvíjajúcej sa firme hovoríme
s jej riaditeľom Ing. Rudolfom Fukasom.
Pán riaditeľ, nová hala, ktorú
ste začali stavať je už pod strechou. Mohli by ste nám povedať
kedy sa plánuje dokončenie stavebných prác ?
Teraz sa začínajú vykonávať
elektroinštalácie, vzduchotechnika, kúrenie, vodovod, stlačený
vzduch a dokončenie vstavku
(kancelárie, šatne, sociálne zariadenia a pod.)
Ukončenie stavebných prác
je naplánované v druhej polovici
októbra.
Kedy bude dovezená technológia?
Do novej haly sa presunie časť
technológie zo súčasnej. Začiatkom januára prídu prvé stroje,

Koľko ich bude a kto by tu mohol
nájsť uplatnenie ?
Vzhľadom na to, že trh určuje,
ktorým smerom sa budeme uberať,
je dosť ťažko predpokladať, aká
skladba pracovníkov a aký počet
bude po celkovom zaplnení haly.
Pravdepodobne budeme zamestnávať viacej mužov ako doteraz.
Podmienkou je, že to budú viac
špecializované profesie, ktoré sú
podľa doterajších skúseností zatiaľ
problémom. Máme veľmi veľa žiadostí o zamestnanie, medzi nimi
nám chýbajú ale takí, ktorých by
sme naozaj potrebovali.
Pán riaditeľ mohli by ste nám
povedať ako sa firme v súčasnosti darí?

ktoré sme objednali. Postupne
sa výrobná hala bude vybavovať
technológiou podľa potreby. To
však nie je otázka jedného roka,
ale niekoľkých rokov.
Nakoniec ste sa predsa rozhodli pre dvojpodlažnú výrobnú
halu, čo by mohlo znamenať, že
tu nájdu prácu noví zamestnanci.

Firma v tomto roku zatiaľ
vykazuje veľmi dobré výsledky.
Dosahujeme vyššie výnosy, ako
pred krízou. Máme dostatok práce
pre našich zamestnancov a predpoklad do roku 2015 je zatiaľ veľmi
optimistický.
Za rozhovor poďakoval: Juraj
Horňák

Pred trinástimi rokmi bola v našom meste odovzdaná do užívania
viacúčelová športová hala, v ktorej
sa až dodnes uskutočnilo veľké
množstvo športových, kultúrnych,
ale aj spoločenských podujatí. Ako
jedno z prvých podujatí sa v nej 12.
decembra 1998 uskutočnilo stretnutie dôchodcov s vedením mesta,
na ktorom nechýbala ani naša rodáčka Darinka Laščiaková.
Pri výstavbe haly boli na strechu ako krytina použité na tú dobu
nie najlepšie materiály, ktoré sa
však vplyvom počasia a pove-

ternostných podmienok narušili
a strecha z ničoho nič rýchlo potrebovala opravu. Keďže na celú
výmenu strechy je potrebná veľká investícia, oprava strechy sa
uskutočnila v minulých týždňoch
čiastočnou výmenou poničených
a prasknutých šindľov a zatmelením prasklín tak, aby sa zabránilo
zatekaniu dažďovej vody, čo veríme, že na určitý čas táto nevyhnutná oprava pomôže uvedený
problém vyriešiť k spokojnosti
študentov Gymnázia a športovcov,
ktorí tento stánok využívajú.

Aj v tomto roku sa pokračuje so zatepľovaním ďalších
bytoviek na sídlisku Medvedzie. Týmto spôsobom
nám sídlisko nielen opeknieva a občania týchto bytov si
nielen zveľaďujú svoje byty,
ale predovšetkým ušetria zo
svojho rozpočtu za neustále
sa zvyšujúce energie. Bližšie
informácie sme sa dozvedeli
v mestskom úrade na úseku
rozvoja bývania, pod ktorý
patria všetky obce a mestá
okresu Tvrdošín.
Pre účel zatepľovania, v
súlade s vládnym programom
a pre obnovu bytového fondu,
bolo podaných 9 žiadostí na
zateplenie bytových domov.
Doposiaľ Štátny fond rozvoja
a bývania (ŠFRB) odsúhlasil
finančné prostriedky pre päť
bytoviek na sídlisku Medvedzie a to č. 124/9, 142/24,
146/27, 143/23, 144/26. Dve
žiadosti zostávajú v evidencii
ŠFRB, (aj keď vyhovujú pre
priznanie podpory) nakoľko
nie sú finančne kryté rozpočtom ŠFRB na rok 2011.
Na úseku rozvoja bývania bolo od 1. januára do 31.
mája 2011 spracovaných 25
žiadostí fyzických a právnických osôb na výstavbu rodinných domov a plnenie vládneho programu zatepľovania
z jednotlivých miest a obcí
nášho okresu. Fyzické osoby
podali na výstavbu rodinných
domov 16 žiadostí, z toho
10 žiadostí bolo vrátených
úsekom rozvoja bývania žiadateľom, nakoľko nespĺňali

podmienky zákona. ŠFRB
vyhovel a uzatvoril zmluvu
s 3 žiadateľmi, tri žiadosti sú
ešte v štádiu posudzovania
na ŠFRB. V tom istom období bolo prekontrolovaných a
odsúhlasených 195 faktúr, na
ktoré boli pridelené finančné
prostriedky zo ŠFRB v tomto, ale aj v predchádzajúcom
období.
Úsek rozvoja bývania úzko
spolupracuje s potencionálnymi žiadateľmi o podporu
zo ŠFRB pri tvorbe žiadostí pred ich podaním, ako
aj počas ich posudzovania.
Stavebníkom, ktorí dostali
podporu a nehnuteľnosť majú
skolaudovanú, sú podrobne
vysvetľované podmienky a
je im poskytovaná pomoc
pri vypracovaní záložných
zmlúv a návrhov na vklad
do katastra nehnuteľností
tak, aby z ručiteľa na tridsať
rokov mohlo prejsť záložné
právo na nehnuteľnosť, ktorú stavebníci nadobudli do
vlastníctva.
Pracovníci, ktorí vykonávajú svoju pracovnú činnosť
v rámci jednotlivých uvedených oblastí sa snažia v každodennom styku s občanmi,
ktorí sa na nich obracajú s
podávaním žiadostí, resp.
prídu sa poradiť, vybaviť
ich čo najkompetentnejšie a
najefektívnejšie tak, aby boli
ich žiadosti priechodné aj vo
vyšších orgánoch. Väčšinou
ich podania sú vybavené v
predstihu, skôr ako určujú
zákonné lehoty.

Strecha na športovej hale nás začala prenasledovať

Zatepľujú sa ďalšie bytovky
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Uplynulo dvadsať rokov od obnovenia činnosti Zdĺhavé konania súdov sú vždy na škodu veci

Predseda urbáru Ivan Šaško,
zhodnotil prácu za uplynulých 20
rokov trvania novodobého hospodárenia a činnosti urbáru, ako aj prácu
za rok 2010 a predstavil aj plány do
budúcnosti.
Tvrdošínsky urbár podľa vtedajších zákonov bol založený v roku

vývojovými i životnými úspechmi,
úspešnými, ale i menej úspešnými.
Výbor urbáru vyvinul maximálne
úsilie, aby zabezpečil zjednanie nápravy s využitím všetkých právnych
postupov na dosiahnutie základnej
spravodlivosti a zákonného prinavrátenia urbárskeho majetku, ktoré

vypovedá o tom, že od 1. 10. 1959
prestalo byť družstvo vlastníkom
a všetci vtedajší a súčasní zákonní
spoluvlastníci sú majiteľmi bez toho,
aby museli žiadať o vydanie, resp.
nejakú reštitúciu. „Nebolo to ľahké
obdobie, už aj preto, že bolo treba po
celý čas určite viac ako inokedy bojovať za spravodlivosť a práva nášho
urbárskeho spoločenstva. Veríme v
spravodlivosť, ktorá sa v súčasnom
období na Slovensku len veľmi ťaž-

1906. Odvtedy všetky nehnuteľnosti
vlastnili ich spolumajitelia, až kým
ich podľa zákona 81/1949 Zb. nezobralo JRD do svojho vlastníctva.
Naštastie to trvalo len do 1. 10. 1959,
kedy začal platiť zákon 49/1959
Zb. Od obnovenia činnosti Urbáru
v roku 1991 prešiel urbár rôznymi

družstvo v priebehu obhospodarovania urbárskych nehnuteľností
mnohé z nich za niekoľko miliónov
rozpredalo. Tým získalo neoprávnený prospech a skutoční majitelia
prišli o svoje pozemky a peniaze.
Nezákonný postup družstva riešil aj Ústavný súd, ktorého nález

ko obhajuje, určite sa oplatí naďalej
bojovať za pravdu, pretože veríme,
že spravodlivosť musí zvíťaziť.“
Pri hodnotení roku 2010 vyjadril
spokojnosť nad dosiahnutými výsledkami, ktoré sa prejavili nielen
v plnení základných úloh, ale najmä
v tom, že sa to odrazilo aj vo výške

Lenže bohužiaľ niektoré súdy
a v nich niektorí sudcovia nemajú
záujem poznať pravdu, ktorú tej
druhej strane vedome, možno zámerne, možno z iných pohnútok
pravdu znegujú, resp, si urobia
podľa „želania“ niekoho k skutočnej pravde svoj vlastný názor, t.j.
majú svoju pravdu, pretože tú skutočnú pravdu nechcú ani počuť.
Musia prísť na rad mimoriadne
opravné prostriedky, či už v podaní
na Generálnu prokuratúru, resp.
neostáva nič iné, len sa domáhať
spravodlivosti na Ústavnom súde
tak, ako to bolo v prípade Oravíc,
ale v posledných mesiacoch aj
v prípade urbárskych majetkov, ku
ktorým sa štatutári PD Žiarec Tvrdošín správajú ako ku vlastným a za
uplynulých 20 rokov, týmto konaním
stihli získať neoprávnený majetkový
prospech za pekných pár miliónov,
aj keď vedeli, že prokuratúra už
viackrát vyslovila zásadný právny
názor. Jednu z týchto skutočností vo
svojom odôvodnení zadefinoval aj
Krajský súd Žilina: „ Ak by došlo k
prevodu veci od povinnej osoby na
ďalšie subjekty, v období od uplatnenia reštitučného nároku podľa
zákona o pôde, až do doby, než
uplatnené veci boli vydané oprávnenej osobe alebo pokiaľ nebolo o
nároku na ich vydanie právoplatne
vyhovené, sú uvedené zmluvy o prevode vecí (nehnuteľností) uzavreté
v rozpore s ust. § 5 ods. 3 zákona
o pôde a sú podľa § 39 Obč. zákonníka absolútne neplatnými
právnymi úkonmi. Jedná sa o zákaz prevodu vecí, ktorý je zo zákona
sankcionovaný neplatnosťou a ktorý
v občianskom súdnom konaní nie je
potrebné deklarovať.“
Na mnohé z týchto protiprávnych prevodov reagovala prokuratúra okrem iných vyjadrení aj takýmito stanoviskami: Oznamovaný
subjekt Žiarec PD Tvrdošín vedel už
v čase uzatvárania kúpnych zmlúv
o nasledovných skutočnostiach
- obdobné prevody sporného majetku boli v minulosti neúspešné, a to
aj v dôsledku protestu prokurátorov
OP D. Kubín a OP Ružomberok.
- Na dotknuté nehnuteľnosti si
uplatňujú reštitučný nárok Urbárski
spolumajitelia Tvrdošín a toto konanie ešte nebolo skončené, z čoho
vyplýva subjektu Žiarec PD Tvrdošín zákaz nakladať s predmetnými
nehnuteľnosťami podľa §5, ods.3
zák. č. 229/91 Zb.
„Aj napriek vedomosti o vyššie
uvedených skutočnostiach zodpovedné osoby Žiarec poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín uzatvárali s jednotlivými záujemcami
o pozemky kúpne zmluvy, v ktorých
predstierali, že sú výlučnými vlastníkmi prevádzaných nehnuteľností
a majú právo s nimi disponovať,
čím podľa všetkého poškodili minimálne kupujúcich.... z doterajších výsledkov trestného konania
vyplýva podozrenie zo spáchania
pokračovacieho prečinu podvodu,

prinajmenšom podľa § 221 ods. 1
trestného zákona , v zmysle čoho je
úlohou policajta začať podľa § 199
ods.1 TP trestné stíhanie za uvedený
trestný čin“. Keďže toto bolo prokurátorom vznesené ešte záverom
roka 2008 a odvtedy zodpovedný
vyšetrovateľ mal celú vec pravdepodobne v šuflíku, musel okresný
prokurátor začiatkom júla t.r. konštatovať, že vyšetrovateľ predložil
sťažnosť urbáru prokurátorovi až
po 17 mesiacoch, napadnuté uznesenie vydal a spis viedol pod inou
spisovou značkou. V spise absentujú viaceré doklady a v rozpore
s ust.§ 194, ods.5 TP vyšetrovateľ
nevykonal úkony nariadené prokurátorom. Následne prokurátor
posudzoval vec podľa viacerých
hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení, kde podľa § 221,
ods.1 T Z, kto na škodu cudzieho
majetku seba alebo iných obohatí
tým, že uvedie niekoho do omylu
alebo využije niečí omyl a spôsobí
tak na cudzom majetku malú ško-

rodú zmes listinných dôkazov, ktoré
predložil pri svojich výpovediach p.
Palider. V ďalšej časti tohto uznesenia sám prokurátor uvádza, že má
pochybnosť o tom, či sa vyšetrovateľ s právnym názorom prokuratúry
dobre oboznámil, pretože by inak
vedel, že má začať trestné stíhanie
vo veci. Okrem iných skutočností
v závere tohto uznesenia prokurátor
uvádza: „...preto je potrebné začať
vo veci trestné stíhanie podľa §199
ods.1 TP, no ešte predtým, vzhľadom na obsah doplnenia sťažnosti
urbárom, ktoré je súčasťou doplnenia trestného oznámenia, vypočuť zástupcu urbáru, spresnením
nových skutočností.“
Táto časť uznesenia prokurátora vlastne iba potvrdzuje, že sudca
nemal záujem skúmať či štatutári
na Žiarec PD Tvrdošín robili, alebo
robia podvody, pretože on vyhodnotil, že A. Palider sa nedopustil
žiadnych podvodov. Je pravda, že
v novinách boli uverejnené skratky
A. P., kde máme zato, že ide o šta-

Členovia tvrdošínskeho urbáru sa zišli na valnom zhromaždení, aby zhodnotili výsledky svojej
práce za uplynulý rok.

dividend, ktoré znova patrili k tým
najvyšším za obdobie novodobého
hospodárenia v urbáre.
Zv ýšená ťažba po kalamitách si žiadala sústavnú údržbu
a rekonštrukciu lesných ciest, k
čomu prostredníctvom projektu
z prostriedkov z EÚ realizovali
práce za viac ako 331 940 eur (10
mil. Sk), keď spolu s druhou časťou projektu pod názvom: „Obnova
potenciálu lesného hospodárstva a
zavedenie preventívnych opatrení
pri ochrane lesa“ v rámci projektu
ich použili na záchranu a obnovu
lesa tak, ako to naprojektoval a doporučil Výskumný ústav lesníctva
vo Zvolene.
Za ostatných 20 rokov vysadili
urbárnici takmer 2 milióny sadeníc smreka, jedle, buku a ďalších
druhov sadeníc, čo bolo treba
ochrániť prerezávkami, každoročnými postrekmi, kde spolu s
prípravou územia na výsadbu a
ochranu bolo treba za tieto roky
vynaložiť takmer 1 825 665 eur (55
miliónov korún). Celkovo môžeme
povedať, že mesto spolu s Urbárom
vytvárajú nové podmienky pre
rozvoj Oravíc, aby sa zhodnotilo
toto územie aj z pohľadu vyššej
kultúry celej lokality, ktorá umožní ďalší rozvoj kúpeľníctva a turizmu. Dáva sa tým veľká šanca
budúcim generáciám budovať túto
časť Tvrdošína, ktorá má určite
veľké perspektívy.

V mestských novinách sa vždy písala a aj vždy bude písať pravda

Aj z fotografie je vidieť, že zdevastovanú maštaľ
už nebude treba ani asanovať, pretože sa rozsype
sama. Nikdy nešlo iba o túto zrúcaninu maštale
bývalého JRD Tvrdošín, z ktorej pod zámienkou
„akože“ chcelo mať vedenie družstva salaš. Vždy
išlo len v prvom rade o pozemok okolo tejto maštale,
ktorý aj podľa právnych názorov a uznesení prokuratúry, štatutári PD Žiarec Tvrdošín v rozpore
s právom predali takmer za 5 mil. korún istému
exekútorovi.
du, potrestá sa odňatím slobody až
na dva roky, podľa § 221 ods.2 TZ
odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v ods.1 a spôsobí ním
väčšiu škodu, ako aj to, že podľa §15,
trestný čin je spáchaný úmyselne, ak
páchateľ vedel, že svojim konaním
môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť a pre prípad, že ho
spôsobí, bol tým uzrozumený. Ďalej
prokurátor v spomínanom uznesení
pod č. 1 Pn 18/08-29 z 1. júla 2011
uvádza ďalšie ustanovenia, ktoré
súvisia s daným konaním.
Zo spisu prokurátor zisťuje, že
vyšetrovateľ po prevzatí prípadu 3
krát vypočul podľa TP A. Palidera, ktorý je predsedom Žiarec PD
Tvrdošín a to 3 razy následne ešte
vypočul z nejasných dôvodov podľa
TP pracovníka ObPÚ Námestovo P.
Damašku (nevedno či ho tiež považoval za podozrivého). Popri tomto
vyšetrovateľ do spisu založil nesú-

tutára PD Žiarec Tvrdošín, pretože
si myslíme, že zdevastovanú maštaľ
v Oraviciach nezanechal a nechráni
nejaký traktorista, resp. dojička, či
pastier kráv, ale že za zdevastovanú
maštaľ zodpovedá určite štatutár
Žiarec PD Tvrdošín, medzi ktorých
určite patrí aj A.P.
Bez akýchkoľvek zábran preto
uverejňujeme text, ktorý uložil
povinnosť uverejniť opravu samosudca Okresného súdu v Námestove. Oprava. V aprílovom vydaní
novín Tvrdošín, noviny občanov
okresného mesta Tvrdošín z roku
2010, na strane 2, bol uverejnený
článok pod názvom „Voľby klopú na
dvere“, v ktorom bolo uvedené, že
A.P. v Oraviciach zanechal a chráni zdevastovanú maštaľ, či mnoho
ďalších podvodov, ktoré stihol
urobiť v meste Tvrdošín. Tieto tvrdenia sú nepravdivé. Anton Palider
nezanechal ani nechráni zdevastovanú maštaľ v Oraviciach, ktorá je

vlastníctvom osoby bývajúcej mimo
Tvrdošína.
Keďže v predmetom článku
boli uverejnené aj ďalšie pravdivé
skutočnosti, ako vidieť, za tie sa
naše noviny nemusia ospravedlniť, ale aj tak máme svoj názor na
takéto rozhodnutie samosudcu OS
Námestovo
Ako dôvetok pre všetkých, ktorých na Slovensku postihol podobný osud, resp. pre tých, ktorým by
ste mohli pomôcť, sme vybrali časť
odôvodnenia Nálezu Ústavného
súdu SR č. II ÚS 348/08-42 v konaní Urbáru Tvrdošín, čo podľa
mnohých zainteresovaných sa javí
ako judikát pre celé Slovensko,
ktorým sme pomohli objasniť
protizákonné konania aj ďalších
družstiev pri podobných prípadoch
urbárskych nehnuteľností ako sa
udial v Tvrdošíne.
„Urbáre spravujúce pasienkové pozemky podľa zákonného čl.
X/1913 boli zrušené zákonom SNR č.
81/49 Zb. n. SNR o úprave právnych
pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov
a podobných právnych útvarov,
pričom vlastnícke právo k týmto
pozemkom prešlo ex lege z členov
týchto pozemkových spoločenstiev
na jednotné roľnícke družstvá /ďalej
len „družstvo“/, ktoré boli zriadené
zákonom č. 69/1949 Zb. o jednotných roľníckych družstvách /ďalej
len zákon č. 69/1949 Zb./ a členovia
/spoluvlastníci/ pasienkových urbárov sa tak stali iba členmi družstiev.
Po zrušení zákona č. 69/1949 Zb.,
a to zákonom č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách /
ďalej len zákon č. 49/1959 Zb./ došlo
ex lege k obnove individuálneho
vlastníctva niekdajších urbárnikov /
alebo ich právnych nástupcov/ k pozemkom združených v družstve, ktoré ich obhospodarovalo. Podľa § 24
ods. 1 zák. č. 49/1959 Zb. vlastníctvo
k pozemkom združeným k spoločnému družstevnému hospodáreniu
zostáva zachované.“
Z uvedeného vyplýva, že dňom
1. 10. 1959, družstvá prestali byť
vlastníkmi urbárskych majetkov,
pretože zákonom 49/59 Zb. to bolo
ex lége vrátené, z čoho vyplýva,
že urbárski spolumajitelia sa
týmto dňom znova stali vlastníkmi a nemusia sa uchádzať, resp.
prosiť obvodné pozemkové úrady
o vrátenie, resp. vydanie svojho
majetku.
Lenže bohužiaľ organizovaná
skupina, ktorá tieto podvody robila
uplynulých 20 rokov si zrejme stále
myslí, že podvody sa dajú robiť aj legálne, kde aj teraz máme poznatky,
že títo, ale aj konkrétni pracovníci
na Pozemkovom úrade v Námestove stále nechcú rešpektovať právne odôvodnenie ústavného súdu,
zrejme len preto, že takto konali
už 20 rokov a majú v úmysle ďalej
pokračovať so zámerom pripraviť
skutočných vlastníkov o ich majetok
a o ich ústavné práva.

Súdy po 15 rokoch právoplatným rozsudkom zo dňa
3.8. 2011 ukončili konanie, ktoré bolo viacmenej zbytočné,
pretože tým najviac utrpeli budovy, ktoré už mohli byť zrekonštruované, no dnes po 15 rokoch sú celkom schátralé, na
čom majú neblahú zásluhu aj súdy, ktoré tak dlho konali.
Rozsudkom OS 7C/81/1996 - 460 v spojení s rozsudkom KS 7Co/256/2009 bolo iba potvrdené, že sporné objekty v príslušnom období postavila obec - mesto a preto aj dnes podľa právoplatného rozsudku, ale najmä podľa zodpovedného a pravdivého odôvodnenia patria mestu.
Z rosiahleho odôvodnenia pre informáciu občanom mesta vyberáme:
„Z vykonaného dokazovania má súd potreby školstva sa stávali majetkom
za preukázané, že už v druhej polovici štátu, nech patrili komukoľvek, nielen
19. storočia boli v Tvrdošíne, resp. aj v cirkvi. Je zrejmé potom sa nevenovala
jeho miestnej časti Krásna Hôrka školské dostatočná pozornosť zisťovaniu skubudovy, v ktorých boli umiestnené rím- točného vlastníka. Treba brať do úvahy
skokatolícke ľudové školy. V danom prí- aj skutočnosť, že pokiaľ prvý zápis svedčí
pade je veľmi dôležité rozlišovať školskú pre obec tak vzhľadom na to, že vlastník
budovu, v ktorej je umiestnená nejaká pozemku bol do roku 1950 v zásade
škola a školu ako inštitúciu samotnú. Po- vždy aj vlastníkom budovy možno konkiaľ ide o samotné školské budovy, treba štatovať, že práve obec bola vlastníkom
skonštatovať, že predovšetkým pokiaľ týchto budov. Nakoniec však aj listinné
sa týka Tvrdošína, tak pôvodná školská doklady svedčia jednoznačne v prospech
budova z druhej polovice 19. storočia obce, napr. aj dotazníky o školských bunepretrvala, zo záznamov je zrejmé, že dovách, kde je vyslovene povedané, že
v roku 1905 bola postavená nová školská školskú budovu v roku 1905 postavila
budova. V Krásnej Hôrke taktiež došlo k obec Tvrdošín. Toto je výrazný dôkaz
jednoznačnému prebudovaniu uvedenej aj preto, že v roku 1946 už jednoznačne
školskej budovy postavenej v roku 1880 rozlišovali ako obec politickú, tak cirzrejme v roku 1914 došlo k zásadnej kevnú, či urbárnu a pokiaľ by nemysleli
prestavbe. Problém rozlišovania školskej obec v politickom slova zmysle, bolo by
budovy a školy, resp. problém vlastníc- to tam uvedené. Navyše aj skutočnosť,
tva školskej budovy nie je nový, kde do že v niektorých dokladoch ohľadne škôl
pozornosti dáva súd aj historickú judi- sa nachádzajú poznámky akože finančné
katúru, v zmysle ktorej stavebná, resp. veci si viedla sama politická obec, resp.
udržovacia povinnosť uložená obci či do že cirkevný predstaviteľ nemá žiadne
cirkevnej školy, nie je právnym titulom vedomosti o majetku školy, nasvedčujú
k nadobudnutiu cirkvou vlastníctva škol- práve vlastníctvu obce k predmetným
skej budovy, resp. pozemku, na ktorom nehnuteľnostiam. Jedinou skutočnosťou,
túto budovu obec postavila - UR.sb.675. ktorá by potom mohla svedčiť v prospech
Z vykonaného dokazovania niet pochýb toho, že je žalobca oprávnenou osobou a
o tom, že prvý zápis v pozemkovej kni- že bol vlastníkom predmetných nehnuteľhe ako Rímsko-katolícka škola, či už ností, je len skutočnosť, že ho za vlastníka
Tvrdošín alebo Krásna Hôrka, svedčí o považovali v administratívnom konaní,
vlastníctve obce k školskej budove. Sa- v ktorom bolo konštatované poštátnenie
motný názov rímsko-katolícka znamená škôl, ako je však zrejmé aj z judikátu
len označenie rázu školy, kde označenie (Ur. sb. 675), často dochádzalo k takýmrázu školy bolo buď obvyklé alebo do- to zámenám, bolo to potrebné riešiť aj
konca zákonom prikázané. Skutočnosť, judikatúrou, nakoľko cirkev považože išlo o stavby patriace obci svedčí nie- vala stavebnú či udržovaciu povinnosť
len konkrétny zápis, ale aj to, že cirkevné uloženú obci za titul k nadobudnutiu
majetky boli prakticky vždy zapísané v vlastníctva školskej budovy, pokiaľ v nej
osobitnom protokole, či vložke a pokiaľ mala zriadenú školu, kde však jasne bolo
by cirkev bola sama si vystavala budovu, povedané, že obci zostáva vlastníctvo
bola by ju mala zapísanú v protokole, školskej budovy zachované.
resp. vložke, kde sú vedené cirkevné maV danom prípade tomu tak bolo prájetky. Samotné výmery, ktoré konštatujú ve aj ohľadne školských budov v obci
poštatnenie nemajú výpovednú hodnotu Tvrdošín a aj v miestnej časti Krásna
v tom komu budovy patrili ku dňu 2. 6. Hôrka, ktorá bola predtým samostatnou
1945, pretože pokiaľ budovy slúžili pre obcou.“

Náučný chodník zatraktívni Oravice

Štátna ochrana prírody s podporou vedenia mesta a dobrej
spolupráce s tvrdošínskym urbárom uspeli pri získaní 430 tisíc eur
z eurofondov ministerstva životného prostredia na vybudovanie
komplexu chodníkov altánkov, či ďalšej vybavenosti na rozvoj
turizmu a objavovania krás prírody v Oraviciach.
To všetko iba preto, lebo sme spoločne chceli niečo urobiť pre lepšie poznanie regiónu, pre ľudí, pre budúce generácie. Podarilo sa to
tiež preto, lebo sme mali svoje zastúpenie na ministerstve životného
prostredia, ale tiež preto, že sme mali svojho človeka v parlamente,
ktorý výrazne pomohol Orave, a to nielen týmto projektom.
Náučný chodník v Oraviciach je kom povedie cez rašelinisko Peciská.
jednou z kapitol rozsiahleho projektu, Na ďalších zastávkach nájdu turisti
ktorý bude mať dva okruhy. Okruh A vyobrazené rastliny, ktoré pri bežnej
so stredne náročnou obtiažnosťou je prechádzke prírodou nevidno. K atrakspojený s cyklotrasou. Povedie cez Tichú tivite chodníka prispejú i rozhľadne
dolinu a úpätím Magury po trase dlhej vybavené ďalekohľadmi.
15 km s prevýšením asi 441 metrov. Čas
Realizácia tohto projektu zároveň
prechodu je približne 4,5 hodiny. Chod- prispeje k presadzovaniu trvalo udržaník bude mať celkovo 22 zastávok a te- teľného rozvoja turizmu v tejto oblasti a
maticky je zameraný na okolitú prírodu vytvorí možnosti pre poznávanie prírodOravíc, Roháče a poľské Tatry.
ných hodnôt. Keďže chodník bude viesť
Okruh B, tiež so stredne náročnou po slovensko-poľskej hranici, vytvoria
obtiažnosťou vedie cez Bobroveckú sa predpoklady a naplnia doterajšie snadolinu územím Tatranského národného hy pre dobudovanie chodníka z poľskej
parku po trase dlhej asi 3 km s pre- strany a zriadenie medzinárodného
výšením cca 17 metrov. Čas prechodu slovensko-poľského náučného chodníje približne dve hodiny. Na chodníku ka. Ako nás informoval riaditeľ CHKO

Nástup nového chodníka na zaujímavé miesta oravickej prírody.
bude celkovo 9 zastávok a tematicky je
zameraný a venovaný RNDr. A. Kociánovi, bývalému lesníkovi a ochranárovi
a okolitej prírode Oravíc.
Návrh obsahuje cestné úpravy chodníka, ktorého súčasťou budú i prístrešky
na odkladanie bicyklov. Jednotlivé zastávky poskytnú návštevníkom údaje o
rastlinstve a živočíšstve Oravíc, pričom
jedna z nich bude poskytovať podrobné
informácie o kopci Osobitá. Časť chodníka s dreveným podvalovým chodní-

Horná Orava Róbert Trnka, k dnešnému
dňu je už časť chodníka pri lyžiarskom
vleku vybudovaná, ale zatiaľ tam nie
sú ani lavičky, ani tabule, pokračuje sa
však s budovaním dreveného chodníka
cez rašelinisko Peciská. „To, že chodník
nie je dokončený nezáleží len od nás,
pretože ešte stále nie je ukončené verejné
obstarávanie na vybavenie chodníka.
Ak všetko pôjde dobre, tak chodník
by mohol byť ukončený na budúci rok
v letných mesiacoch.“
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Aj preto, aby bol národ hrdý a sebavedomý
Od 1. augusta opäť pracuje miestny odbor Matice
slovenskej (MO MS).

v dobe svetovej globalizácie
je nutné chrániť si svoje jedinečné dedičstvo, hájiť národ-

Z prvého zasadnutia MO Matice slovenskej v našom meste.
V Tvrdošíne bol miestny
odbor Matice slovenskej založený v roku 1992. Po niekoľkých rokoch aktívnej činnosti
začal stagnovať, až nakoniec
prerušil svoju činnosť. Tento
stav chceme zvrátiť, pretože

né záujmy a aktívne vytvárať
súčasnosť.
Zakladajúca schôdza sa
uskutočnila za účasti riaditeľa Domu Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši Milana Stromku, ktorý v úvode

povedal: „Poslaním Matice
slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zúčastňovať
sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiť na
mládež v duchu národných,
mravných a demokratických
hodnôt.“ V súčasnosti v celom Žilinskom kraji pracuje
len 22 miestnych odborov,
z čoho na Orave iba v Trstenej
a Dolnom Kubíne. V závere
prvého stretnutia bol zvolený
prípravný výbor a predsedníčkou sa stala poslankyňa MsZ Magdaléna Lucká.
Všetky tieto kroky však musí
potvrdiť ešte ustanovujúce
valné zhromaždenie, ktoré
sa bude konať v najbližších
dňoch.
Aj touto cestou by sme
chceli vyzvať tých občanov,
ktorí majú záujem byť členmi, aby sa prihlásili v mestskom kultúrnom stredisku,
kde sa dozvedia podrobnejšie
informácie.

Slováci by mali vždy držať spolu.
Aj vtedy, keď sa nedarí
takže po nedeľňajšom vystúpení
odchádzame domov. Kúpali sme
sa vo vašich mestských bazénoch,
pozreli sme si vaše krásne mestečko
a musím povedať, že aj to sa nám
páčilo. Na Slovensku v tom istom
termíne vystupujú v Dulovciach aj
naše deti na prehliadke detských
folklórnych súborov.

odlišujeme, máme spoločné záujmy: rodina, priatelia, život, práca
a podobne.
Aký odkaz by ste nechali našim tunajším občanom?
Je potrebné i naďalej udržiavať
vaše folklórne slávnosti, aby aj budúce generácie vedeli ako žili, pracovali a zabávali sa ich predkovia.

Počas folklórnych slávností sme
mali možnosť vidieť vystúpenie
našich krajanov z Chorvátska z
obce Josipovac, ktorá má asi 850
obyvateľov a z toho je veľký počet
prisťahovaných Slovákov. Matica
slovenská v Josipovci sa venuje so
zanietením pestovaniu ľudových
zvykov, piesní a tancov z Josipovca,
a taktiež i piesní a tancov zo Slovenska. Už dlhé roky okrem folklórnej
sekcie, tamburášskej a speváckej
je čoraz úspešnejšia i výtvarná
sekcia. Najpočetnejšia z nich je
folklórna sekcia, ktorá zoskupuje
deti, mládež a dospelých vo veku
šesť až sedemdesiat rokov. Tohto
roku koncom augusta si naši rodáci
pripomenú 130. výročie príchodu
Slovákov do Josipovca, kde budú
ako hostia vystupovať zo Slovenska FS Senior Oravan, FS Jánošík,
spevácka skupina z Novej Bystrice
a po prvýkrát od vojnového konfliktu prídu na oslavy aj Slováci zo
Srbska z Nového Sadu FS Šafárik.
Bližšie o tom sme sa porozprávali
s predsedom MS Josipovca Zdenkom Komárom.
Pán predseda, kto vás priviedol na Oravu a čo by ste nám
mohli o tejto návšteve povedať?
Pred tridsiatimi rokmi vystupoval súbor Oravan pri 100. výročí
príchodu Slovákov do Josipovca.
Na Oravu nás teraz pozval vtedajší
člen Oravanu Gustáv Socháň. Na
Slovensku sme boli viackrát, ale
na Orave sme prvýkrát a musím
povedať, že je nám tu veľmi dobre.
So súborom prišli zástupcovia obce
a futbalového klubu, ktorí by chceli
v zime prísť s futbalistami na zimnú
prípravu, uvidíme ako sa nám to
vydarí. Nemám ďalších slov ako by
som opísal ten pocit, že sa nám tu
v Oraviciach páči. ...
Čo ste okrem vystúpenia v
Oraviciach stihli absolvovať?
Prišli sme len na vystúpenie, nič
nemáme v pláne, pretože už v pondelok musíme byť všetci v práci,

Koľko zanietencov sa u vás
venuje folklórnym zvykom a tradíciám?
Takmer osemdesiat, máme detskú skupinu menších detí, strednú
skupinu mládeže, dospelých a
máme aj spevácku skupinu hudobníkov - tamburašov. U nás nie
sú huslisti, málo je harmonikárov,
takže aj slovenské pesničky a tance
sprevádzajú tambury.
Čo pociťujete, keď prichádzate na návštevu do rodnej krajiny
svojich predkov?
Naši predkovia pred 130. rokmi
odišli zo Starej Bystrice, Dolného Kubína a iných časti Oravy.
Vždy, keď prichádzam na Slovensko, mám taký zvláštny pocit akoby
ma tu niečo priťahovalo a pútalo.
Korene našich predkov sú predsa
odtiaľto a ten pocit, že odtiaľ pochádzajú moji predkovia je neskutočný.
Nepovedal by som, že sa niečím

Viete, keď prídeme na Slovensko,
vidíme, že medzi vami je možno
väčšia súdržnosť a viac sa venujete
rôznym aktivitám. U nás, povedal
by som, je životné tempo možno
rýchlejšie, k vám to ešte zatiaľ nedošlo, čo je dobré, a preto je potrebné, aby ste sa naďalej stretávali na
podobných stretnutiach ako sú tieto
sviatky folklóru, kde sa utužujú
priateľské a rodinné vzťahy. Slováci
by mali vždy držať spolu, aj vtedy,
keď sa človeku nedarí.
Veľmi pekné a emotívne lúčenie
sa uskutočnilo v priestoroch chaty
Oravice, kde sa boli naši krajania
na čele s predsedom Z. Komárom
poďakovať primátorovi mesta I.
Šaškovi za pohostinnosť s akou sa
u nás stretli, čo vyjadrili nielen slovami, ale hlavne spevom slovenských
a chorvátskych pesničiek s hudobným doprovodom tamburášov.

Všetky školské zariadenia patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sú pripravené na nový školský rok z hľadiska personálneho,
obsahového i materiálno technického zabezpečenia. V materskej
škole v Tvrdošíne bude pracovať 8
pedagogických a 5 prevádzkových
zamestnancov. Materiálno-technické podmienky sú pripravené pre 86
detí v 4 triedach. Počas prázdnin sa
začala rekonštrukcia budovy a výmena okien.
Materskej škole v Medvedzí
bude pracovať 20 pedagogických
a 12 prevádzkových zamestnancov
v 9 triedach. MŠ má po rekonštrukcii budovy zlepšené podmienky,
a tieto výhody bude využívať 221
detí. Obidve predškolské zariadenia
majú v pláne zapojiť sa do projektov,
prostredníctvom ktorých je možné
skvalitňovať materiálne podmienky
škôl i výchovné programy. I tento
rok sa budú pedagógovia vzdelávať
podľa stanoveného plánu kontinuálneho vzdelávania. V MŠ Tvrdošín

budú pokračovať v plnení strategických cieľov a vízie školy v súlade so
štátnym vzdelávacím programom
a školským vzdelávacím program
nazvaným „Cestovanie časom
v kráľovskom meste“, v MŠ Medvedzie vzdelávacím programom
„Nomikova básnička ti pomôže“.
Obidve zariadenia rozširujú svoj
záujem o nové špecifické ciele, nové
učebné zdroje, výchovu cudzích jazykov a v spolupráci s Centrom voľného času si dali za cieľ sprostredkovať výchovu k tvorivosti.
Do školských lavíc v Základnej
škole M. Medveckej zasadne vyše
600 žiakov. Podmienky pre vyučovanie je zabezpečené v 25 triedach,
4 športových a 4 špeciálnych triedach. Špeciálne triedy sú rozdelené
na triedu s poruchami učenia, dvomi
triedami s mentálnym postihnutím
a triedu s mentálnym postihnutím B.
Vytvorenie týchto tried oceňujú rodičia, ktorých deti nemusia cestovať
do Námestova. Od tohto roku pribudnú 4 noví učitelia, medzi ktorých

patrí špeciálny pedagóg a logopéd.
Postupne budú zriaďované ďalšie
nové učebne.
Základná umelecká škola otvorí
v školskom roku 3 odbory: hudobný,
výtvarný a literárno-dramatický.
V hudobnom odbore sa bude vyučovať hra na klavíri, akordeóne,
priečnej a zobcovej flaute, bicích
nástrojoch, husliach, gitare, keyboarde, saxofóne a klarinete, vo
výtvarnom – kresba, maľba, grafika
a modelovanie a v literárno-dramatickom odbore slovesné a dramatické umenie Približne 400 žiakov
bude vyučovať 29 učiteľov.
Centrum voľného času má záujem otvoriť oddelenie informatiky
a športu, spoločenskovedné, prírodovedné a estetickovedné. Zariadenie má vytvorené podmienky
pre voľnočasové aktivity približne
1 000 detí. Záujmové útvary bude
viesť 9 stálych zamestnancov a pracovníci prijatí na čiastočný úväzok.
Do CVČ sa deti môžu prihlásiť do
12.septembra.

Predseda Matice slovenskej z chorvátskej obce
Josipovec v rozhovore s primátorom.

Školy sú pripravené na nový školský rok

Pri vatre sa zišlo viac ako tisíc občanov
Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska zo 17. júla 1992
patrí medzi najvýznamnejšie
udalosti, ktoré sa zapísali do dejín
Slovenska. Slovenská republika
je vo svete uznávaným zvrchovaným štátom, ktorý patrí medzi
štáty Európskej únie a je členom
všetkých medzinárodných inštitúcií a významných organizácií.
Mnohí slovenskí diplomati a erudovaní jedinci zastávajú vo svete
významné posty.
Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol
pokojný rozpad Československej
federatívnej republiky a vznik
samostatnej Slovenskej republiky. Na počesť tejto udalosti sa
po celom Slovensku zapaľujú
vatry zvrchovanosti. Organizujú
ich politické strany, ale aj spoločenské, kultúrne organizácie, či
združenia.
Pri príležitosti tejto udalosti sa
17. júla uskutočnilo aj stretnutie
našich občanov na Skalke, kde si
prišli pripomenúť 19. výročie vy-

hlásenia Zvrchovanosti slovenského národa Slovenskou národnou
radou. Zaznela slovenská hymna,

Organizátorsky vatru zvrchovanosti zabezpečovali mestský
úrad a SNS. Česť zapáliť ju pri-

podporená dychovým súborom
Tvrdošanka, a keďže prialo aj počasie občania pobudli pri vatre a
tónoch harmoniky do neskorých
večerných hodín.

padla Ivanovi Šaškovi a krajskému
predsedovi a poslancovi VÚC Milanovi Fričovi. Medzi účastníkmi
nechýbali ani okresní predsedovia
z ďalších miest Žilinského kraja.

Už po šiestykrát sa v Tvrdošíne
uskutočnil Fordych, medzinárodná
prehliadka dychovej hudby. Predstavili
sa atraktívne kapely, ktoré už majú
dobré meno v rámci Slovenska. I keď
dychovka na Orave akoby v ostatnom
čase strácala dych, v našom meste je
to naopak. Začína naberať tú správnu
fazónu. Tvrdošanka si svojou hrou
spravila meno medzi dychovými orchestrami a jej umenie si mali možnosť
vypočuť aj za hranicami Slovenska.
Prehliadka dychoviek bola aj v tomto
roku opäť peknou zmesou rôznych
hudobných štýlov, ktorú predvádzali
jednotlivé kapely. Fanúšikov dychovej
hudby držala v dobrej nálade až do
konca vydareného a po všetkých stránkach dobre pripraveného festivalu.
I keď tohtoročnú účasť divákov
ovplyvnilo počasie, predsa sa našlo
dosť ľudí, ktorí prišli na Michalské
námestie. Neboli to len domáci, zavítali tu dokonca návštevníci z Česka a
blízkeho okolia.
Po slávnostnej fanfáre sa ako prvá
sa predstavila Parafialna Dęta Orkiestra z Laskowej z Poľska pod vedením dirigenta Romana Kogutowicza,
ktorá už v našom meste koncertovala
aj v minulosti. V ich podaní sme si
vypočuli aj známe a populárne svetové

melódie a vyše štyridsaťčlenná kapela
to na javisku so svojou mládežou pekne rozohrala.
Nasledovala domáca dychovka
Tvrdošanka. Okrem skladby „Zázračným kľúčom“, ktorá v hitparáde rádia
Regina obsadila prvú priečku, zanôtila
a zahrala aj ďalšie známe evergreny.
Dá sa povedať, že naša dychovka za-

nielen klasikou, pekným spevom, ale
aj modernou hudbou. Po nej nasledovala Fatranka zo Žiliny. Zahrala okrem
klasických pesničiek v štýle polky
a valčíka tiež modernejšie skladby.
Záver v tomto roku patril najmladšej
dychovej kapele Považskej Veselke.
Hoci bola založená len v tomto roku,
svojím vystúpením podporeným pek-

hrala zo svojho bohatého repertoáru
divácky žiadané skladby, nechýbalo
ani Horehronie. Milým prekvapením
bolo vystúpenie našej najmladšej
speváčky, päťročnej Zuzky Kolejákovej. Už tradične nechýbala Supranka
z Ružomberka, ktorá sa predstavila

ným spevom zavŕšila upršané nedeľné
odpoludnie na Michalskom námestí.
Na Fordych-u hrali kapely s vysokou interpretačnou úrovňou, kredit
prehliadky sa zvyšuje, sme radi, že
tento festival za podpory nášho mesta
pokračuje.

Základná organizácia Združenia
zdravotne postihnutých občanov má
veľmi dobrú spoluprácu s mestom a primátorom Ivanom Šaškom, ktorý aj týmto
občanom vychádza všemožne v ústrety.
Svedčí o tom aj akcia, ktorú organizovala
ZO ZZPO v stredu 10. augusta pre svojich
členov. Tí si urobili jednodenný výlet do
Oravíc, spojený s kúpaním v mestských
termálnych kúpaliskách. Pre vyše sedemdesiatku občanov mesto zariadilo zdarma
kúpanie a odvoz autobusmi. Ako nám

povedali, kúpanie v termálnej oravickej
vode im prinieslo neopakovateľné chvíle
pohody a oddychu, ku ktorému prispelo
aj dobré počasie.
Seniori, ktorí už pravidelne navštevujú kúpaliská tvrdia, že táto voda je liekom
pre telo a ducha, ale najmä spojivom pri
utužovaní priateľských vzťahov, pretože
o tieto akcie je vždy veľký záujem. Po
kúpeli v bazéne či krátkej vychádzke sa
účastníci stretli na spoločnom obede v
chate. O tom, že títo ľudia si cenia to, čo

mesto pre nich robí svedčí aj ich osobné
poďakovanie: „Združenie zdravotne
postihnutých občanov mesta ďakuje primátorovi I. Šaškovi za to, že sme sa znova
mohli spoločne vykúpať v Oraviciach,
kde sme si poliečili svoje ubolené telá.
Ďakujeme nielen za možnosť bezplatného kúpania, ale aj za odvoz autobusmi, ktoré nám mesto poskytlo zdarma.
V neposlednom rade naše poďakovanie
patrí aj M. Kuriakovi, že pre nás na chate
zdarma pripravil chutný obed.“

Možno si už pri pohľade na dnešný náš park a Trojičné námestie
nespomenieme s akou vervou úbohosti alebo skôr závisti pred
niekoľkými mesiacmi kritizovali búracie práce a rekonštrukciu tejto
časti nášho mesta niektoré oravské média, ale aj tí, čo už roky iba
podľa svojho úboheho vzoru by chceli mať Tvrdošín - inak.

krajinou a ústretovými ľuďmi.“
Dobré je vypočuť si viaceré názory,
kladné i záporné, ale najdôležitejšie je
urobiť si vlastný názor, aby napríklad
názor “nedá sa mi tu chodiť na opätkoch“,
nezakryl jedinečnú investíciu, ktorá urobí
náš život príjemnejším. Skúste občas zájsť
do parku vo večerných hodinách a nechajte sa prekvapiť jeho krásou. Určite si
viacerí radi posedia na lavičke, aby mohli
zhodnotiť toto dielo. Jedno viem určite,
môžeme byť hrdí, že naše námestie nie je
zaliate betónom, ani asfaltom, či položené
dlažbou s oveľa menšou životnosťou. Je
pokryté žulou, ktorá je jedným z najlepších prírodných materiálov a je typická
pre také veľkomestá, akým je napríklad
Praha.

Vatru zvrchovanosti ako symbol slovenskej štátnosti
na Skalke zapálil primátor I. Šaško.

Interpretačná úroveň kapiel sa zvyšuje

Za zdravím do Oravíc

Námestie očami návštevníkov

Dnes sa nám historické centrum mesta javí v plnej kráse, o čom sa presvedčili
aj mnohí naši spoluobčania, ktorí si boli
vo voľných chvíľach posedieť v parku,
často tu vidieť aj mamičky s kočiarmi
a deťmi ako využívajú tento priestor na
oddych. Ocenenie si získava od návštevníkov mesta i zahraničných turistov.
„Z námestia mám úžasný pocit,“
zverila sa nám pri návšteve nášho mesta
jeho bývalá obyvateľka, B. Kovalčíková,
ktorá už 30 rokov žije v Čechách. „Prišla
som sem po roku a vidím, ako sa tu všetko
zmenilo a je to úžasné – netendenčné, moderné, pokrokové. Zaujala ma napríklad
koncepcia posedia uprostred námestia
moderným zastrešením. Zeleň je pekná,
zachovali ste staré stromy, ku ktorým ma
viažu spomienky a uvedomujem si, že keď
vyrastú aj novo vysadené mladé stromy, dodajú námestiu opäť lepší vzhľad. Oceňujem
aj žulovú dlažbu, pretože tento povrch je
súčasťou námestí historických miest a Tvrdošín sa môže k nim rátať, pretože patrí
k 20 najstarším na Slovensku. Tým, že sa
odstránili ploty a plôtiky sa námestie akoby
otvorilo a zväčšilo. Park sa tiež zmenil na
nepoznanie. Sú tam nové, moderné prvky.
Po chodníkoch sa dobre chodí, lebo už nie
je každý rôzne vysoký. Celkovo na mňa
pôsobí námestie vyvážene a moderne. Rada

tieto slová hovorím, pretože porovnávam
stav a úroveň mesta odvtedy ako som sa
odtiaľto odsťahovala. Teším sa, že sa vám
darí.“ Toto je vyznanie človeka, ktorý, keď
chce vidieť, vidí, že naše mesto sa mení k
lepšiemu, a najmä sústavne opeknieva.
Rastislav Kratochvíl z Českej republiky bol pri návšteve nášho mesta okrem
iného príjemne prekvapený novovybudovaným námestím a parkom. „Som milo
prekvapený vaším mestom, kostolíkom,
námestím, parkom, tunajšou malebnou

Diplom ako poďakovanie
Slovenský výbor pre UNICEF
ďakuje vášmu mestu za podporu a
spoluprácu počas siedmeho ročníka verejnej celoslovenskej zbierky
UNICEF - Týždeň modrého gombíka, ktorá sa konala v uliciach miest a
obcí na celom Slovensku. Za pomoci
niekoľkých tisícov dobrovoľníkov,
stoviek škôl, desiatok spriatelených
organizácií a jednotlivých dobrovoľných koordinátorov miest sa podarilo vyzbierať sumu presahujúcu
95 000 eur. Vďaka týmto finančným
prostriedkom sa UNICEF podarí aj

deťom v južnom Sudáne dať šancu
na vzdelanie.
Formou priloženého diplomu
UNICEF Slovensko v mene detí v
Južnom Sudáne ďakujeme Vášmu
mestu za maximálnu podporu, bez
ktorej by takýto výsledok nebol
uskutočniteľný.
Ďakujeme za spoluprácu, tešíme
sa na ďalší ročník zbierky a veríme,
že si Vašu priazeň získame opäť.
Ing. Miroslav Kaňa, výkonný
riaditeľ UNICEF Slovensko
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Históriu začali písať pred štyrmi rokmi Obhájili zlaté pásmo Akordeonisti priniesli najvyššie ocenenia
Literárna súťaž Gessayovo pero
a výtvarná súťaž Paleta Márie
Medveckej, ktoré každoročne vyhlasuje mesto Tvrdošín sú nazvané po významných osobnostiach
nášho mesta, ktorí svojim dielom
a prácou prekročili hranice Slovenska a za cieľ si kladú rozvoj
schopností, výchovu k tvorivosti
detí a podporu talentov. Dospelým súťaže poskytujú možnosť
prezentácie na verejnosti. Súťaže
vyhodnotila odborná porota nasledovne:
Paleta Márie Medveckej, I.
kategória: 1. miesto Eva Káziková,
ZŠ M. Medveckej 1. A, 2. Peter
Lewandovský, ZŠ M. Medveckej
2. B, 3. Matúš Matušák, ZŠ M.
Medveckej 2. B, II. kategória: 1.
Filip Hrkeľ, ZŠ M. Medveckej 4. B,
2. Ema Bartošová, ZŠ M. Medveckej 3. A, 3. Marika Kohárová, ZŠ
M. Medveckej 3. B, V. kategória: 1.
Terezka Šrobová, ZUŠ, 9 rokov, 2.

Ivana Medvecká, ZUŠ, 8 rokov, 3.
Michal Pazúrik, ZUŠ, 6 rokov, VI.
kategória: 1. Patrícia Šmiheľová,
ZUŠ, 11 rokov, 2. Matúš Djubašák,
ZUŠ, 13 rokov, 3. Michaela Ondríková, ZUŠ, 13 rokov, VII. kategória: 1. Simona Jablonská, ZUŠ, 18
rokov, 2. Terézia Vrábľová, ZUŠ,
18 rokov, 3. Natália Lenčuchová,
ZUŠ, 18 rokov, VIII. kategória 1.
Kristína Borsíková, 22 rokov, 2.
Eva Medvecká, 19 rokov a 3. Alojz
Pajunk, 66 rokov.
Gessayovo pero, II. kategória:
1. Michaela Mikolášiková, ZŠ
M. Medveckej 4. B, 2. Dominika
Fučeková, ZŠ M. Medveckej 4. B,
3. Nikol Ţuffová, ZŠ M. Medveckej 3. A, IV. kategória: 1. Tomáš
Badáň, ZŠ Š. Šmálika 8. A, 2.
Lukáš Paríža, ZŠ Š. Šmálika 8. A,
3. Veronika Feilhauerová, ZŠ Š.
Šmálika 8.A. Výstavu ocenených
prác videli návštevníci v MsKS
na Medvedzí.

Predškoláci na radnici

Niečo sa končí a niečo nové
začína. Tak sa dá nazvať obdobie
kedy sa zo škôlkarov stávajú prváci. Do tejto novej etapy života ich
odprevadili učiteľky z materskej
školy a tiež primátor mesta. Malí

program, ukázali, čo všetko sa v
škôlke naučili, spievali, recitovali
a každý z nich dokázal, že je pripravený opustiť brány škôlky a
otvoriť dokorán dvere do školy.
Po úspešnom absolvovaní ma-

predškoláci sa stretli v obradnej
sieni mesta, kde sa ku budúcim prváčikom prihovoril primátor mesta. Zaželal im veľa šťastia v plnení
školských povinností a vyslovil
želanie, aby na chvíle, ktoré prežili
v škôlke nikdy nezabudli.
Potom deti ako poďakovanie predviedli krátky kultúrny

terskej školy dostali deti aj osvedčenie o jej ukončení. Primátor
im odovzdal rozprávkovú knihu
a nasledovalo fotografovanie. Malým predškolákom môžeme už len
zaželať, aby sa im v škole darilo,
aby si našli nových kamarátov a na
vysvedčeniach mali vždy len samé
dobré známky.

Do kostola Všetkých svätých prichádza pomerne dosť slovenských
návštevníkov, no najpočetnejšími
sú Česi, nechýbali Holanďania, Maďari, Fíni, ale bol tu aj plný autobus
Francúzov. Keď prichádzajú turisti
zo zahraničia, tak skôr vo väčších
skupinkách. Neodrádza ich zlé po-

kostola domov, patria najviac skladačky a pohľadnice.
Nahliadli sme do pamätnej knihy,
z ktorej vyberáme ostatné zápisy:
Návštevník z Česka, Ján Chaloupecky: „Kostolík som poznal z detstva zo zimného ROH pobytu v hoteli Limba. Po mnohých rokoch som

Letná sezóna v našom
drevenom kostolíku

Každý druhý rok sa začiatkom
leta koná v Lednických Rovniach
celoštátna súťažná prehliadka
malých dychových hudieb, na
ktorej sa predstavuje osem najlepších telies z celého Slovenska.
Tie sa snažia dokázať hudobným
prejavom a spevom pred porotou,

duché a ťažké to má aj porota,
ale, ako mám povedal kapelník
Tvrdošanky Daniel Koleják, na
súťaž sa pripravili dobre a z Lednických Rovní si odniesli dve
ceny. Kapela získala zlaté pásmo
a za najlepší inštrumentálny výkon boli ocenené aj klarinetisti

že skutočne patria medzi najlepšie. Na súťaž, ktorá má vysokú
úroveň sa musia kapely prebojovať z krajských kôl.
Oceniť a vybrať poradie pre
osem kapiel nebýva vždy jedno-

Juraj Kalma a Anna Brezaniová.
Ocenenie je o to, významnejšie,
pretože naša dychovka si pred
dvomi rokmi z tejto súťaže priniesla zlaté pásmo a cenu za najlepšiu dramaturgiu.

Žiaci ZUŠ na 39. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave
v Lidiciach uspeli v obrovskej konkurencii a získali ocenenia za svoje
výnimočné výtvarné práce. Takáto
vec vždy poteší a o to viac, ak uznanie kvality a úrovne prác žiakov a
vynaloženého úsilia pedagóga sa

dostali 25 450 prác od detí zo 66
štátov celého sveta. Zo Slovenskej
republiky bolo zaslaných 2 702 diel
zo 178 škôl a z nich bolo vybratých
a ocenených 243. Za našu školu
získali čestné uznania žiačky Ivana Šimičáková, Andrea Pavčová a
Nina Tarajová vedené učiteľkou

Čestné uznanie z celosvetovej súťaže

dosiahne na celosvetovej súťaži.
V tomto ročníku na tému Tu
bývam, to som ja, organizátori

Bc. Ľudmilou Verzálovou. Oceneným dievčatám srdečne blahoželáme.
Ľudmila Verzálová

Podarilo sa znížiť náklady na vývoz veľkoobjemových kontajnerov, podarilo sa
predĺžiť životnosť mestskej skládky, podarilo sa zabrániť nelegálnemu skládkovaniu odpadov z iných obcí, podarilo sa to za spolupráce občanov nášho mesta.
Začneme štatistikou: V roku
2009 bolo odvezené na skládku
odpadov Jurčov Laz 1695 VOK
odpadu a vlani ich bolo 1547. Za
prvých šesť mesiacov tohto roka
bolo odvezených 362 kontajnerov.
Z toho 240 zo 16 stanovíšť rozmiestnených po meste v stanovenom čase a 158 naplnili občania
priamo v areáli technických služieb
práčkami, sporákmi, chladnička-

mi, televízormi, pneumatikami
a podobným odpadom. Tento spôsob likvidácie odpadu je možný
naďalej bezplatne v odpoludňajších
hodinách za prítomnosti strážnej
služby, čo občania veľmi oceňujú.
Doteraz sme brali ako samozrejmé, že vo všetkých mestských
častiach sme mali nepretržite
umiestnených 16 VOK, a vôbec
sme sa nezamýšľali nad tým koľko

Na potoku Hlisník v jeho hornej časti bola vybudovaná
protipovodňová hrádza, ktorá je 1m široká, 2m vysoká a
15m dlhá. Je urobená z 3 m3 dreva, 25ton skál, drôtov a
klincov. V záujme dobrého fungovania protipovodňového systému budú na potoku postavené ďalšie hrádze.

sa vrátil a dnes je kostol ešte krajší,
s hotelom Limba je to naopak.
Manželia Wilanowski z Poľska:
„Cestou z Krakowa na Oravu sme
si vyhliadli tento krásny kostolík
vo veľmi pekne upravenom okolí.
Takto si predstavujeme starostlivosť
o kultúrne bohatstvo!

Na Trojičnom námestí sa uskutočnili „Tvorivé dielne“, ktoré pre
deti pripravili animátori z eRka
- HKSD (hnutie kresťanských
spoločenstiev detí) v spolupráci s
OZ Misia. Na jedenástich stanovištiach sa deti zapájali do rôznych
činností. Tvorivé aktivity detí sprevádzali aj rôzne súťaže, hry a eRko-tance. Akciu podporilo mesto a
rímsko - katolícky farský úrad. Za

organizátorov primátorovi Ivanovi
Šaškovi poďakovala Mgr. Júlia
Pavlíková prostredníctvom listu,
z ktorého vyberáme: „V mene
všetkých animátorov organizácie
eRko - HKSD, OZ Misia mladých,
a hlavne množstva detí, ktoré sa
zúčastnili 7. ročníka „Tvorivých
dielní“ Vám pán primátor srdečne
ďakujeme za finančnú spoluúčasť
na tejto akcii.“

Deti oslovil zaujímavý program

strieborné pásmo a takisto sa
v striebornom pásme v kategórií
II. umiestnil aj Jozef Kompan.
Obidvoch žiakov na súťaž pripravila učiteľka Elena Balleková.

Mesto Tvrdošín s agentúrou JUTO zorganizovali Country festival Orava v priesto-

tie, neobanovali, pretože mali
možnosť vypočuť si hudobné
skupiny Skalka s Robom Hu-

roch futbalového štadióna,
kde mali možnosť diváci
vidieť známe skupiny hrajúce
country a folk. Najväčším ťahákom však bol určite český
spevák František Nedvěd, gitarista, skladateľ a textár. Country festival sa vydaril, a to
aj vďaka výbornému počasiu.
Tí, ktorí prišli na toto poduja-

lejom, Country Casino, Nota
Bene a Neznámi.
Súčasťou v ydareného
podujatia bol aj pokus o slovenský rekord v konzumácii rožkov na jednom mieste. Keďže sa takáto súťaž
uskutočnila na Slovensku
prvýkrát, bola zapísaná ako
slovenský rekord.

stojí odvoz jedného kontajneru, čo
ide samozrejme z našich spoločných peňazí, ktoré by sme mohli v
meste využiť aj účelnejšie.
Dnes už je situácia iná, tieto
kontajnery sú raz mesačne pravidelne rozmiestňované a zatiaľ to úplne
postačuje. Ak aj niektorí občania po
ich stiahnutí vyjadrovali nespokojnosť s týmto rozhodnutím, väčšina
občanov pochopila a podporila túto
myšlienku, pretože im nie je jedno,
kde naše spoločné peniaze idú. Na
druhej strane si začali tiež uvedomovať, že čím viac budeme separovať odpad, tým dlhšie nám vydrží
naša skládka v Jurčovom laze, pretože postaviť novú v dnešnej dobe
by stálo nemálo peňazí. Skutočne
môžeme byť radi, že máme kde
vyvážať náš domový odpad, ale aj

to, že vedenie mesta čo najviac vychádza občanom v ústrety aj tým,
že sa nezvyšujú poplatky za odvoz
smetí, ale aj daní, či ďalších iných
poplatkov, ktoré v iných mestách
a obciach sa zvyšujú.
Veríme, že minulosťou sa stali
čierne skládky, i to, že naše veľkoobjemové kontajnery napĺňali
stavebným odpadom občania okolitých miest.
Avšak ani toto riešenie nemusí
byť konečné. V príprave zvyšených
potrieb a náležitého posúdenia,
môžu byť veľkoobjemové kontajnery v sezónnych obdobiach
v lokalitách mesta rozmiestnené
najmä podľa potrieb. Aj tu očakávame spoluprácu s občanmi mesta, kde určite dôjde k vzájomnej
spokojnosti.

Napriek všetkým snahám, apeláciám proti čiernym skládkam a dobrým
podmienkam pri odvoze domového
odpadu, občan nášho mesta z Farskej
ulice s kľudným svedomím 4. augusta
vysypal domový odpad v mestskej časti Tvrdošín pri brehu Oravice (pri Píle),

pričom tri dni predtým tam technické
služby zlikvidovali čiernu skládku
a dôkladne vyčistili toto prostredie.
Navyše od 1. augusta tam bola osadená tabuľa „Zákaz sypania smetí pod
pokutou“, čo v zmysle VZN č. 6/2009
znamená pokutu do výšky 165 eur.

Všetkým žiakom blahoželáme
a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
(eb)

Pri country hudbe slovenský rekord

Život ukázal, že rozhodnutie bolo správne

Názov Hlisno aj v Čechách

časie, naopak, vtedy ich prichádza
viac. Sú dni, keď si bola kostolík
prehliadnuť za deň takmer päťdesiatka návštevníkov. Čo ma však
najviac prekvapilo, do kostolíka
prichádzajú aj mladí ľudia z blízkeho okolia. Medzi pamiatky, ktoré
si návštevníci odnášajú po návšteve

V kúpeľnom mestečku Rajecké
Teplice sa konal jubilejný X. medzinárodný súťažný festival akordeonistov Euromusette-Goldentango, ktorý vyhlasuje MŠ SR.
Tento festival vytvára podmienky pre porovnávanie výsledkov
práce žiakov jednotlivých základných umeleckých škôl, prispieva
k vyhľadávaniu talentovaných detí,
a tiež umožňuje učiteľom výmenu
odborných poznatkov a vedomostí.
Festivalu sa každoročne zúčastňujú i akordeonisti zo ZUŠ
v Tvrdošíne. Z celkového počtu
viac ako 150 súťažiacich nielen zo
slovenských umeleckých škôl, ale
i z Česka, Srbska a Poľska sa žiaci
našej domácej ZUŠ-ky umiestnili
nasledovne: v 0. kategórii určenej
pre najmladších hráčov na akordeóne získal zlaté pásmo Igor Gábor
a v IV. kategórii pre komorné zoskupenia, získalo akordeónové duo
v zložení Radovan Vrana a Jozef
Piták strieborné pásmo, žiakov
pripravuje učiteľ Marek Kuka.
V kategórii I. získal Krištof Černota zo ZUŠ v Nižnej

Je to nevedomosť, arogancia alebo neuveriteľná drzosť?

Niže Kupanova pramení potok Hlísnik, ktorý popri mestskom parku
preteká do rieky Oravica. Záujem o historické poznatky o ňom vyvolal
list Jiřího Hlisnikovského z Brandýsa nad Labem (Česká republika).
Aj napriek všetkým snahám sa nám nepodarilo zistiť ako vzniklo
pomenovanie tohoto potoka a rovnako nazvanej ulice. Z knihy V. Buššu
700 rokov Tvrdošína sme sa dozvedeli, že sú zapísané už v zemnoknižnej
mape z roku 1861.
Z korešpondencie s J. Hlisnikovským sme sa dozvedeli, že miesto
Hlisnik a potok s takým istým názvom sa nachádza aj v českej obci
Vyšní Lhoty a v Zakarpatskej Ukrajine.

Pokuta a verejný pranier hádam otvoria oči občanom, ktorí si myslia, že pre nich neplatia pravidlá.
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Narodili sa

15. 5.
17. 5.
21. 5.
23. 5.
26. 5.
6. 6.
8. 6.
15. 6.
18. 6.
23. 6.
27. 6.
27. 6.
30. 6.
30. 6.
5. 7.
15. 7.
16. 7.
19. 7.
19. 7.
20. 7.
25. 7.
26. 7.

Nela Vrabcová
Sára Pániková
Charlotte Ivankovičová
Markus Vnenčák
Mária Medvecká
Samuel Harmata
Ella Dudová
Noemi Hauríková
Adriána Fukasová
Ela Wirthová
Erik Socha
Nina Močarníková
Lucia Krasňanová
Róbert Krasňan
Patrik Vraštiak
Matúš Krivda
Amy Nováková
Tomáš Gonda
Petra Lajčinová
Filip Ruml
Miroslava Fileková
Filip Kotlár

Sobáše

14. 5.
14. 5.
21. 5.
26. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
18. 6.
25. 6.
2. 7.
9. 7.
9. 7.
22. 7.
30. 7.
30. 7.
5. 8.

Dana Pafčová – Ján Strella
Monika Lučanská – Rastislav Vrobel
Martina Kostelanská – Peter Kremeň
Ivana Bučeková – Tibor Jókuš
PhDr. Lucia Jarošová – Mgr. Mário Roszbeck
Anna Murcinová – Jaroslav Žuffa
Eva Mudrončeková – Michal Daňko
Alexandra Marcoňová – Ing. Marek Macák
Monika Zemančíková – Ing. Marek Končír
Ivana Tabačáková – Pavol Matis
Renáta Hrubošová – Ivan Dedinský
Ivana Kováčová – Andrej Zimáň
Ľubomíra Hrušková – Miloš Debnár
Tatiana Habovská - Juraj Mišaga
Martina Dulačková – Ján Verníček
Mgr. Lucia Štureková – Mgr. Erik Halgoš
Jana Planietová - Jozef Buľák
Alena Jurčiová – Peter Vrábeľ
Renáta Kokošková – Radovan Nemček
Nadežda Fidriková – Peter Jandura
Denisa Vavreková - Dušan Staňák

Detské ihrisko za víťazstvo v súťaži

Otázka hygieny je veľmi dôležitá, a preto spoločnosť Palma
Group, a.s. pripravila pre deti
materských škôl súťaž spojenú
s produktmi značky Bupi( kozmetické prípravky). Do súťaže
trvajúcej vyše mesiaca sa zapojili
materské školy z celého Slovenska.
Jej hlavným cieľom bolo poukázať
na dôležitosť hygieny pre deti zábavnou formou, rozvíjať fyzickú
aktivitu detí prostredníctvom
veselej rozcvičky a podporiť kreativitu detí. Naša materská škola
z Medvedzia bola úspešná, bližšie
informácie nám poskytla jej riaditeľka Monika Lajmonová.
„Súťaž bola organizovaná
v dvoch kategóriách v prvej s názvom: „Žabka Bupi a jej Ean kód“.
Deti zbierali kódy z výrobkov
firmy Bupi, drogéria pre deti. Pod-

statou druhej kategórie s názvom:
„Žabka Bupi a jej kamaráti“ bolo
zaslanie maľovaných, kreslených,

Ovládanie angličtiny sa v súčasnosti stalo už nevyhnutnosťou.
Jazyková škola Mortimer English
Club Tvrdošín ponúka hravý spôsob výučby, ktorým si angličtinu
zamiluje nielen dieťa, ale aj dospelý. Majiteľka jazykovej školy Mgr.
Tatiana Leštinská odpovedá na
niekoľko otázok ohľadom výučby
a kurzov.

naopak. Deti nepovažujú cudzí jazyk za cudzí. Majú výbornú výslovnosť a gramatiku sa učia intuitívne.
V minulosti prevládal názor, že učiť
cudzí jazyk deti predškolského veku
je zbytočné. Najnovšie štúdie však
dokazujú, že najvhodnejší čas na
učenie sa akéhokoľvek cudzieho
jazyka je medzi prvým a druhým
rokom dieťaťa.

skladaných, lepených obrázkov
a koláží, ktoré mali čo najkreatívnejšie zobrazovať žabku Bupi,

a tak deti kreslili rôzne obrázky
na túto tému. Naša škôlka zvíťazila v prvej kategórii, kde sme
nazbierali najviac kódov počas vyhlásenia súťaže. Boli sme zapojení
do troch projektov a v tomto sme
zvíťazili, čo nás nesmierne teší.
Chcem poďakovať všetkým deťom
a učiteľkám, ktoré majú zásluhu na
našom víťazstve.
Od vyhlasovateľa súťaže sme
už predtým dostali omaľovánky
a nálepky pre všetky deti len za
to, že sme sa do nej zapojili. Ako
hlavnú výhru naša škôlka dostala
detské ihrisko v hodnote 1 500
eur. Okrem toho firma urobila pre
deti pred škôlkou show s občerstvením a sladkosťami, čomu sa
deti nesmierne potešili a ochotne
sa zapojili aj do aktivít, ktoré boli
pre nich pripravené.“

Angličtina hravou formou pre malých aj veľkých
sféry a k ľahšiemu zapamätávaniu
slovnej zásoby. V rámci kurzov pre
dospelých ponúkame aj program pre
ľudí v dôchodkovom veku, kde sa
tempo výučby prispôsobuje tempu
osvojovania si angličtiny v danej
skupine.
Ako dlho trvá vyučovacia
hodina a koľko študentov je v
skupine?
Vyučovacia hodina pre deti
trvá 45 minút. V skupine „Angličtina pre najmenších (2-4 roky)“
je 3-6 detí. Hodinu angličtiny
absolvujú s deťmi aj rodičia. V
skupine „Angličtina pre deti (510 rokov)“ je 4-8 detí. Na hodine
sú deti bez rodičov. Vyučovacia
hodina pre dospelých trvá 60 mi-

nút v skupinkách 6-10 dospelých.
Ako často otvárate nové kurzy?
Nové kurzy otvárame na začiatku školského roka v septembri
a tiež v druhom polroku vo februári. V školskom roku 2011/2012
otvárame aj kurzy pre stredoškolákov a maturantov a ponúkame
aj kurzy obchodnej angličtiny.
Robíme aj ukážkové hodiny, kde
záujemcovia môžu vidieť, ako u
nás prebiehajú hodiny angličtiny
a zároveň môžu získať odpovede
na otázky, ktoré ich zaujímajú.
Podrobnejšie informácie môžete
získať na www.mortimer-englishclub.sk alebo telefonicky na čísle
0915 144 120.

Výstava vo vitrínach

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

90 rokov
Brigita Žáčeková
Medvedzie
85 rokov
Magdaléna Ferenčíková Krásna Hôrka
Mária Kristofčáková
Tvrdošín
Mária Smolíková
Tvrdošín
80 rokov
Paula Hrušková
Tvrdošín
Rozália Laurincová
Tvrdošín
Žofia Gabaríková
Krásna Hôrka
Antónia Krúpová
Tvrdošín
Karol Tyrol
Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov

28. 5.
3. 6.
11. 6.
17. 6.
1. 7.
11. 7.
25. 7.
27. 7.
30. 7.
30. 7.

Božena Ovšáková
František Branický
Oľga Jarinová,
Johanna Smažáková
Andrej Kovalik
Oľga Krúpová
Viera Jurčová
Anton Kováč
Milan Jadrňák
Vladimír Kurjak

75-ročná
76-ročný
73-ročná
88-ročná
74-ročný
64-ročná
53-ročná
78-ročný
61-ročný
70-ročný

Smútočné oznámenie
„Odišla, jediná na svete, čo nikdy nezradí...
Na ňu nám zostane najkrajšia spomienka,
to bola najdrahšia, to bola maminka.“
Dňa 11. júla nás náhle a navždy opustila naša milovaná mamička a babka

OĽGA KRÚPOVÁ

vo veku nedožitých 65 rokov.
Bude nám veľmi chýbať jej láskavé
obetavé srdce. S hlbokým žiaľom v srdci
ostávajú deti Iveta, Tonko, Rastislav a
Martin, vnúčikovia Adamko, Tomáško
a celá blízka rodina.

Pozvánka do kina
Pripravili sme pre vás
v septembri
11. 9. 2011 (nedeľa) o 1800

KUNG FU PANDA 2

- animovaná rozprávka
23. 9. 2011 (piatok) o 1800

PIRÁTI KARIBIKU 4
- dobrodružný, akčný film

V čom spočíva podstata koncepcie výučby angličtiny pre
deti?
V Mortimer English Club si deti
ako aj dospelí osvojujú anglický
jazyk hravou formou. Do desiateho
roku života má ľudský mozog najlepšiu schopnosť osvojiť si rôzne
jazyky prirodzeným spôsobom, tak
ako aj jeho materinský jazyk. Avšak
čím skôr sa s výučbou u detí začne,
tým lepšie, pretože čím je dieťa
staršie, tým musí vynaložiť viac úsilia na zvládnutie cudzieho jazyka.
Deti sa na hodine učia jazyk nenútene formou piesní, hier, rozhovorov
a pohybovaných cvičení, čo vedie
k neustálemu rozširovaniu slovnej
zásoby. Najväčší dôraz kladieme na
porozumenie a rozprávanie.
Malo by sa dieťa učiť cudzí
jazyk aj keď ešte nerozpráva vo
svojom rodnom jazyku?
Určite áno. Čím je dieťa mladšie,
tým ľahšie sa naučí ďalší jazyk. Cudzí jazyk nemá negatívny vplyv na
rozvoj materinského jazyka, práve

Prebieha celá hodina len v
angličtine?
Prevažná časť hodiny prebieha v
angličtine, pričom používame rôzne
obrázky a gestá na vysvetlenie jednotlivých slovíčok. Pri vysvetľovaní
zložitejších slov, alebo pravidiel
hier používame tzv. sendvičovú
metódu, kde vyslovíme slovo po
anglicky, potom po slovensky a opäť
po anglicky. Deti sa veľmi rýchlo
naučia porozumieť jednotlivým
príkazom a vedia, čo od nich učiteľ
požaduje.
Na čo sú zamerané kurzy pre
dospelých a komu sú určené?
Kurzy angličtiny pre dospelých (od 19-99 rokov) sú zamerané
hlavne na konverzáciu a sú určené
úplným začiatočníkom alebo tzv.
„falošným začiatočníkom“, ktorí si
myslia, že sa cudzí jazyk nedokážu
naučiť. Hlavný dôraz sa kladie na
pochopenie hovoreného slova a
na konverzáciu. Pri vyučovaní sa
často používajú zábavné predmety
a hry, čo vedie k uvoľneniu atmo-

Pozvánka na muzikál

Výstava kresieb Hieronyma Balka zaznamenala
veľký úspech u zahraničných návštevníkov projektu
Twin Town a delegácie z francúzskeho regiónu Pays
de Bray.

Veľký úspech na svetových hrách
Na tohtoročných Svetových
letných hrách špeciálnych olympiád, ktoré sa konali v Aténach sa
prezentovalo 7000 športovcov a
2000 trénerov zo 175 krajín sveta.

mnoho priateľov a teší ho poznávať
nové krajiny a ich kultúru. Páčil sa
mu pobyt na Kréte, kde celá výprava bývala v hosťovskom mestečku
4 dni pred zahájením olympiády.

Zúčastnil sa ich aj klient Domova
sociálnych služieb a zariadenia
pre seniorov Tvrdošín, 46-ročný
tenista Jaroslav Kulina.
Už niekoľko rokov sa venuje
tenisu, kde dosahuje vynikajúce
výsledky, zásluhou trénerky Tatiany Jelenčíkovej. Jarko aj tento rok
zabojoval a v Aténach získal zlatú
medailu v štvorhre s Milanom
Pumpom z DSS Bardejov a striebornú medailu v dvojhre. Je vidieť,
že Jarko bol dobre pripravený
a v dobrej fyzickej kondícii.
Ako nám povedal, na svetovej
olympiáde už bol 3x, našiel si

Zážitok mal z kúpania sa v mori,
návštevy večerného mestečka
a slávnostného obeda s tradičnými
jedlami krajiny.
Tenisové súťaže sa uskutočnili
v športovom komplexe so 16 tenisovými kurtmi vonku a 1 centrálnym dvorcom. Bol to nádherný
komplex a Jarko tu spoznal svojich súperov z Poľska, Talianska,
Austrálie, ktorí sa zároveň stali
jeho novými priateľmi. Skvelými
výkonmi J. Kulina úspešne reprezentoval zariadenie DSS a ZPS
Tvrdošín, mesto Tvrdošín a našu
krajinu.

V kine Javor sa 20. septembra o 900 a 1100 uskutoční „PIPANDELO“ - muzikálová rozprávka napísaná podľa rozprávok Márie Ďuríčkovej v podaní profesionálnych hercov Divadla Actores
z Rožňavy. Vstupné 2 € alebo 2 kultúrne poukazy.

GAJDOVAČKA 2011

V dňoch od 16. – 18. 9. sa uskutoční 12.ročník Medzinárodného
gajdošského festivalu v Oravskej Polhore, Zuberci a v Tvrdošíne.
Pri tejto príležitosti sa v sobotu 17. septembra o 1500 uskutoční
koncert gajdošov na Michalskom námestí v Medvedzí pod názvom
S gajdovačkou v Tvrdošíne.

Súťaž o najväčší zemiak a cibuľu
Mesto Tvrdošín vyhlasuje súťaž o najväčší zemiak a najväčšiu
cibuľu dopestovanú vo vašej záhradke. Zeleninu môžu súťažiaci
priniesť do pondelka 26. septembra do kancelárie MsKS Medvedzie. Najkrajšie a najväčšie kusy zeleniny budú ocenené peknými
vecnými cenami a vystavené pre verejnosťvo Výstavnej sále MsKS
Medvedzie v dňoch od 27. 9. do 3. 10.

Michalský jarmok
Mesto Tvrdošín vás pozýva na tradičný
MICHALSKÝ JARMOK,
ktorý sa uskutoční v piatok 30. septembra na Michalskom námestí v Medvedzí. Okrem pravej jarmočnej atmosféry je pripravený pestrý kultúrny program.
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Výsledkom zodpovednej práce bol postup futbalistov do IV. ligy
Naše futbalové áčko, ktoré
v minulom ročníku vzorne reprezentovalo farby mesta nám urobilo radosť a futbalisti postúpili z
piatej ligy do vyššej súťaže, keď
v rozhodujúcom domácom zápase

primerané podmienky. Postup
bol zaslúžený, keď z 26 zápasov
17 vyhrali, 4 remizovali a 5 zápasov prehrali s celkovým ziskom
55 bodov, súperom nastrieľali 63
a 23 gólov inkasovali, najvyššiu

Spoločná fotografia po víťaznom zápase s Vrútkami.
vyhrali nad Vrútkami 2:0, gólmi
Ľubomíra Piknu. Poďakovanie
však patrí všetkým hráčom, trénerovi, realizačnému oddielu, fanúškom, ale predovšetkým vedeniu
mesta, ktoré futbalistom vytvára

výhru zaznamenali v derby zápase
s Trstenou 5:0.
Trénerom naďalej zostáva Jozef
Vavrečan, pod ktorého taktovkou
futbalisti trénovali a pripravovali
sa na IV. ligu. Pestrá príprava

K 1. augustu vydal Slovenský
stolnotenisový zväz rebríčky
a nás môže tešiť, že dobré meno
v stolnom tenise nám robia naši
najmladší reprezentanti. Podľa
slovenského rebríčka medzi najmladšími žiakmi z päťdesiatštyri
klasifikovaných je na 1. mieste
Martin Kysel z Tvrdošína s 194,53
bodmi pred Daliborom Dikom
z Námestova a Tomášom Pindurom z Ružomberka.

Z klasifikovaných 26 najmladších žiačok je na 7. mieste Natália
Divinská a na 12. priečke Sabina
Chýlová. Medzi mladšími žiačkami z 26 klasifikovaných figuruje na
2. mieste Tvrdošínčanka Katarína
Belopotočanová, ktorá v súčasnosti reprezentuje Brezu, k jej veľkým
úspechom možno zaradiť aj 1.
miesto na 7. ročníku medzinárodného turnaja Prague Grand Prix
2011 v Českej republike.

Stolní tenisti medzi najlepšími

Vicemajster Slovenska je z nášho mesta
V kultúrnom dome v Zuberci sa
uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kulturistike juniorov, klasic-

kej kulturistike, body fitness junioriek a fitness juniorov a junioriek.
Podujatie organizovala Slovenská
asociácia kulturistiky fitness a silového trojboja ako svoje vrcholové
podujatie v rámci SR s nomináciou
na majstrovstvá Európy juniorov.
Naše mesto úspešne reprezentoval
talentovaný 20-ročný Peter Smolár
pod vedením majstra Európy Petra
Kokošku, ktorý sa stal 2. vicemajstrom Slovenska v kulturistike
v kategórii nad 80 kilogramov
a podľa vyjadrenia kritiky so svojou esteticky súmernou postavou
a konzistenčnou tvrdosťou svalov
je vážnym kandidátom na titul
majstra v budúcom roku. Pozíciu 1.
vicemajstra stratil len o jeden bod.
Držíme mu palce v ďalšej príprave
najmä preto, že v kulturistike je
jediný vrcholový športovec v našom meste.

bola zameraná na herný, kondičný
tréning, prácu s loptou a taktickú
prípravu. Tréner do kádra postupne zapracováva aj našich mladých
hráčov, ktorí, ako máme možnosť
vidieť, by mohli byť prísľubom
k dobrým výkonom na ihrisku
a veríme, že futbalovým umením
budú tešiť svojich fanúškov.
Muži IV. liga
Veľmi dobre začali sezónu, keď
v domácom zápase po dobrom
výkone vyhrali s K. Lieskovcom
4:0 (1:0), góly: Palider 2, Šípka
a Sirota, remizovali v Makove 1:1,
gól: Sirota, vyhrali doma s Dolnou
Tižinou 3:0, góly: Šípka 2 a Macko
a porazili Oravské Veselé 2:0 (1:0),
góly: Šípka a Sirota. V prvom
oravskom derby sme zaslúžene

zvíťazili i napriek tomu, že od
26. min. sme hrali oslabení o
jedného hráča. Mužstvo sa však
zomklo a bojovalo dokonca zápasu. Pri troche šťastia sme v
oslabení mohli súperovi streliť
ďalšie góly. Naši futbalisti podali aj v tomto zápase dobrý výkon, ktorý sa páčil aj divákom.
Všetkým za zodpovedný výkon
patrí poďakovanie a veríme, že
forma im vydrží aj v ďalšom zápase, kedy nás čaká zaujímavý
duel a ďalšie derby, tentoraz v
Oravskej Jasenici.
Dorast IV. liga výsledky:
Krásno - Tvrdošín 4:0, Tvrdošín - Liptovský Hrádok 5:2,
Černová - Tvrdošín 2:7 a Tvrdošín - Staškov 3:2.

Dievčatá priviezli striebro z Brna a bronz z Prahy
Už piaty krát sa uskutočnil brnenský turnaj Hummel Open Game
2011. V zápase o postup do finále
sa naše dievčatá stretli s tímom DT
SaMo a Jihlava. V základnej skupine tento duel skončil nerozhodne
0:0 a o finalistovi rozhodli trestné
strieľania, až v 8 sérii gólom kapitánky Barbory Spišiakovej sme
postúpili do finále.
Finále ponúklo veľmi zaujímavý florbal z oboch strán. Naše sa
ujali vedenia gólom Ferenčíkovej,
ELITE preradilo na vyšší rýchlostný stupeň a podarilo sa im vsietiť
dva góly. V závere stretnutia sme
odvolali brankárku. Tlak v power
play mal obrovský náboj a fanúšikov v hale dvíhal zo sedadiel,
ale našim dievčatám sa nepodarilo vyrovnať a obhájiť titul. Za
veľkého aplauzu naše dievčatá
neodchádzali so sklonenou hlavou, pretože hra, ktorú predviedli,
patrila medzi najlepšie aké diváci v

zaplnenej hale počas turnaja videli.
Najväčší florbalový turnaj na
svete otvoril svoje brány už po
ôsmykrát v histórii mládežnícke-

tímov z desiatich štátov sveta prišlo
bojovať v jednotlivých kategóriách
o najprestižnejší titul najväčšieho
mládežníckeho turnaja na svete.

ho florbalu pod názvom Prague
Games 2011. Päťtisíc hráčov, 288

Šťastie tento rok pokúšali naše
dievčatá v kategórii G 14 a nakoniec priviezli bronzové medaily.
„Dievčatá si ešte neuvedomujú
aký úspech dosiahli. Nechali za
sebou Češky, Švédky, Švajčiarky.
Som na ne patrične hrdý aj keď,

Anna turnaj vyhrali premiérovo Rebeli
Miestna časť Medvedzie sa
hrdí organizovaním dvoch najstarších športových podujatí na
území nášho mesta. Futbalový
Anna turnaj sa 23. júla pri príležitosti odpustovej slávnosti sv.
Anny konal už po 24. raz. Organizátorovi turnaja Občianskemu
združeniu Medvedzie sa na turnaj
prihlásilo 8 mužstiev. Z víťazstva
sa nakoniec tešili mladí Rebeli
pod vedením kapitána družstva
E. Jarinu - J. Iglarčík, Miloš, Mi-

roslav a Lukáš Repkovci, J. Hucík,
J. Daňa, M. Zboja, D. Brčák a Ľ.
Adamus. Najlepším strelcom bol
Marcel Bednár. Vyhodnotenie
turnaja a odovzdanie cien vykonal
predseda OZM Miroslav Medvecký. O chutný guláš nielen pre
zúčastnených hráčov, ale aj pre
divákov uvaril kolektív pod vedením kuchára Jaroslava Donagalu.
Vedenia väčšiny zápasov sa k plnej
spokojnosti už tradične zhostil
Cyril Kohár
J. Medvecký

tu nechýbala ani šestica cykloturistov - priateľov z Česka.
V Pieninách na nich čakal
zaujímavý a bohatý športový
program (rafty, splav Pienin,
výstup na Tri korunky) a spoznávanie ďalších krás Pienin.
Už tradične okrem športových
aktivít nechýbalo ani posedenie
pri guľáši, a keďže im prialo
aj počasie, akcia sa im opäť
vydarila. Sponzorsky na akciu
prispelo aj naše mesto.

Hasiči na majstrovstvách Slovenska
V Banskej Bystrici sa konali 39.
majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe a medzi dvanástkou
súťažných družstiev nechýbali
ani hasiči z Tvrdošína. Družstvo
súťažilo v zložení Marek Vrobel,
Martin Korbeľ, František Jantošík,
Miloš Gonda, Marek Hlina, Vladimír Rýdzik a Miloš Pilár.
„V súťažnom dvojboji, ktorý
sa skladá z prekážkového behu
a výstupu do štvrtého podlažia
veže si od nás v konkurencii 150
pretekárov počínal najlepšie Martin Korbeľ, ktorý skončil na 12.

mieste, František Jantošík obsadil
20. priečku. Družstvo sa v štvorboji umiestnilo na 9. - 10. mieste.
Zaváhali sme však v hasičskom
útoku. Naše družstvo nakoniec pri
výstupe na vežu a v prekážkovom
behu na 100 m obsadilo 8. miesto
a v štafetách sme skončili na 9.
priečke. Aj touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí nám pomohli, aby sme sa
mohli majstrovstiev zúčastniť a samozrejme družstvu za odvedený
výkon,“ povedal veliteľ hasičov
Marek Vrobel.

Mužstvá Starej krčmy a krčmy U Koca, ktorí sa vo vzájomnom zápase stretli už v základnej skupine. Foto: (jm)

Cyklojazda VIA MAGNA
Cyklojazdu „Via Manga“ organizuje Združenie športových
priaznivcov Pustého hradu a je
jedným zo sprievodných podujatí
Výstupu na Pustý hrad, ktorý
sa uskutoční 3. septembra aj za
účasti zástupcov nášho mesta.
Ako ukázali posledné výskumy
ide o najväčší hrad v Európe i
keď donedávna sa tvrdilo, že najväčším je Spišský hrad. Cieľom
tohto podujatia je propagovať
túto jedinečnú pamiatku medzi
verejnosťou na Slovensku a v
strednej Európe.
Aj v tomto roku sa štart začal v našom meste pri mestskej
radnici. Ešte predtým sa však na
radnici cyklisti stretli so zástup-

cami nášho mesta s poslancom
MsZ Milanom Kováčom a Annou Čelkovou, ktorí delegáciu
cyklistov pod vedením viceprimátora Zvolena Juraja Družbackého uvítali. Zásluhu na tom, že
cyklisti vyrazili z Tvrdošína má
rodák Jaroslav Čuchor, ktorý
pravidelne absolvuje cyklojazdu.
Po odovzdaní stuhy s nápisom
Mesto Tvrdošín a krátkom občerstvení, odštartoval peletón spred
radnice M. Kováč. V ranných
hodinách cyklistom na štarte
prialo aj počasie. Aj v tomto roku
si spomenuli kytičkou na Michala
Jarinu z Tvrdošína, ktorý zahynul na bicykli medzi Podbielom
a Nižnou.

z niektorých zápasoch som bol
trochu sklamaný. Dievčatá sa „zobudili“ v pravej chvíli a veľkou
odmenou im sú bronzové medaily.
Tento úspech môžeme
radiť medzi klenoty doterajších úspechov klubu, pretože turnaj, akým
je Prague Games, je
považovaný za najkvalitnejší turnaj na svete,
o čom svedčí aj početná
účasť,“ povedal nám tréner Milan Burdeľ.
Tvrdošín reprezentovali: Michalela Bobáková, Miriam Buková,
Laura Lacková, Erika
Piknová, Madeleine
Apolenová, Nadežda Rakytová, Natalia
Litviaková, Dominika
Kubošová, Dominika Garajová, Mária Hlavajová,
Andrea Habovská, Milan Burdeľ-tréner.
Poďakovanie patrí dievčatám
za bojovnosť, mestu Tvrdošín za
podporu a rodičom, ktorí pomohli
formou jontových nápojov.

Extraliga začína
Najvyššia ženská florbalová súťaž začína v sobotu
24. septembra, úvodný zápas odohrajú naše ženy v
Bratislave s FTVŠ Hurikán a v nedeľu 25. 9. privítajú
na domácej pôde ŠK 98 Pruské.

Muži budú hrať druhú ligu
Druhá florbalová liga je náročnejšia hlavne z finančného hľadiska, času a potrebné bude obmeniť
aj káder, do ktorého by mali pribudnúť hlavne odchovanci z nášho
mesta. Keďže je veľký záujem zo
strany hráčov i vedenia mesta, aby
sa táto súťaž hrala, dvere do budúcej sezóny sú otvorené, čo je istotne veľkým krokom dopredu. Po
dohode s vedením klubu a mestom
Tvrdošín sa naši muži v novom ročníku budú pokúšať o prebojovanie
do florbalovej extraligy, čo nebude

Nechýbali ani rafty
Už po deviatykrát boli cykloturisti z Cykloturistického
klubu Tvrdošín - Medvedzie
spoznávať krásy Pienin a blízkeho okolia v dňoch od 11. - 14.
augusta. Štart mali na Michalskom námestí a po takmer 90
kilometroch po trase Medvedzie - Trstená - Jablonka Nowy Targ - Debno - Niedzica
- Lysá nad Dunajcom dorazili
do Červeného Kláštora, kde sa
ich zišlo takmer tridsať a znova

V zápase s Oravským Veselým dokázali naši futbalisti rozvlniť súperovu sieť dvakrát.

určite jednoduché. Florbal v našom
meste je čoraz viac dominantným
športom, čo je výborné. Je to hlavne
zásluhou mesta a ľudí, ktorí aktívne
pracujú s mládežou. Nový káder
bude mať pod drobnohľadom nový
skúsený tréner a muži absolvujú
pred samotnou súťažou niekoľko
prípravných zápasov s poľskými a
oravskými celkami.
Takéto informácie a plány mužského florbalu v našom meste nám
predostrel zástupca klubu Milan
Burdeľ.

Futbal IV. ročník 2011/12
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne

4.
11.
18.
25.
2.
9.
16.
23.
30.

9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.

o 1530
o 1530
o 1500
o 1500
o 1430
o 1430
o 1400
o 1400
o 1400

Or. Jasenica - Tvrdošín
Tvrdošín - L. Hrádok
Skalité - Tvrdošín
Tvrdošín - Bytča
Bytčica - Tvrdošín
Tvrdošín - Stráňavy
Sučany - Tvrdošín
Tvrdošín - Predmier
Družstevník Belá - Tvrdošín

Dorast IV. liga ročník 2011/12
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

- So
- So
- So
- So
- So
- Ne
- So
- So
- So

3.
10.
17.
24.
1.
9.
15.
22.
29.

9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.

o 1400
o 1200
o 1500
o 1500
o 1430
o 1200
o 1430
o 1400
o 1400

Stráňavy - Tvrdošín
Žilina B - Tvrdošín
Tvrdošín - Predmier
L. Sliače - Tvrdošín
Tvrdošín - L. Lúčka
Hôrky - Tvrdošín
Tvrdošín - Z. Poruba
Sučany - Tvrdošín
Tvrdošín - Or. Jasenica
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