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Pracovné stretnutie
Vo štvrtok 7.7. t.r. zavítali do nášho
mesta predstavitelia Gminy Koscieliska na čele s vojtom gminy mgr. Bohdanom Pitoňom a tromi poslancami. Na
radnici ich privítal primátor mesta Ing.
Ivan Šaško a zástupkyňa primátora Bc.
Vlasta Jančeková. Pri tejto návšteve
bola zhodnotená doterajšia spolupráca,

mena skúsenosti z oblasti samosprávy,
jej problémov a riadenia, ako aj spoločné problémy v sociálnom zabezpečení, či zodpovednosti samospráv za
školstvo. Počas návštevy boli prerokované niektoré oblasti cezhraničnej spolupráce, aj vzhľadom na to, že Oravice
susedia s Koscieliskom a to je predmes-
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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.

Mestské zastupiteľstvo rokovalo v Oraviciach
Vo štvrtok 23. júna t.r. sa poslanci MsZ stretli na pravidelnom rokovaní
v prostredí Oravíc, aby okrem programu v zmysle plánu práce sa v rámci rokovania zoznámili s aktuálnymi problémami, ktoré mesto v súčasnom období rieši v Oraviciach. Medzi poslancami tentoraz boli aj riaditelia škôl, predškolských zariadení, ZUŠ a CVČ, ktorí na rokovanie predkladali svoje správy
o aktuálnom stave v našom školstve a zariadeniach, ktoré riadi a spravuje mesto.
V úvode primátor mesta informoval viča v našom meste. K významným akciám
o najdôležitejších akciách a udalostiach, kto- ktoré sa poriadali v uplynulom období je poré sa od posledného zastupiteľstva uskutoč- trebné vyzdvihnúť kultúrne a spoločenské
nili v našom meste. Medzi tie významné spo- podujatie ku Dňu matiek, či vydarené poduločenské akcie, ktoré sme zaznamenali ne- jatie zorganizované pri príležitosti Dňa detí.
sporne patrí návšteva prezidenta I. Gašparo- V uplynulom období sa v MsÚ uskutočnilo

viacero dôležitých pracovných stretnutí
a rokovaní, ktoré boli v záujme ďalšieho rozvoja nášho mesta.
V meste pokračujú práce na rekonštrukcií viacerých ciest, mestských chodníkov, či
rôzne úpravy zelene a verejných prestranstiev. Na sídlisku bol realizovaný úsek pred
školou, ako aj rozsiahla rekonštrukcia cesty
a parkovísk medzi bytovkami 3.,4. a 5. Most
v Medvedzí je takmer hotový, keď chýba iba
dokončiť zabrádlie a realizovať asfaltovú
(Pokračovanie na 2. str.)

Stretli sa budúci vysokoškoláci

hlavne čo sa týka spracovania spoločných projektov pre nastavajúce obdobie. Hovorilo sa o hraničných prechodoch na území Oravíc, kde sa dostáva
znova do pozornosti cestné prepojenie
Oravíc so Zakopaným, čo prezentoval
a najmä prisľúbil všestrannú podporu aj
senátor Poľského sejmu zo Zakopaného pán Bachleda na poslednom stretnutí s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, pri otváraní Meander parku,
1. mája t.r. Bola prehodnotená aj vý-

tím Zakopaného. Vzájomná spolupráca by sa mala uberať hlavne v cestovnom ruchu.
Wojt gminy Bohdan Pitoň odovzdal
zároveň pozvanie pre primátora
a poslancov nášho mesta na V. ročník
Witowianskej watry, ktorá sa uskutoční
v dňoch 30.-31.7. t.r. Zároveň prisľúbili poslanci Gminy Koscielisko účasť
na našich folklórnych Oraviciach, ktorých primátor pozval na tento náš sviatok.
(jh)

V zasadacej miestnosti našej radnice sa 30. júna t.r. stretli prejavilo záujem 40 budúcich študentov.
budúci študenti Univerzity Mateja Bella Banskej Bystrice, ktorí
Slávnostné otvorenie vysokoškolskév našom meste budú študovať moderný a atraktívny odbor akre- ho štúdia v našom meste je naplánované
ditovaný pod názvom „Európske kultúrne štúdie“, so širokým na 17. septembra, ktoré okrem ďalších
uplatnením nielen na Slovensku, ale aj v štátoch Európskej únie. akademických funkcionárov Fakulty
Študenti sa stretli s budúcimi profeZáujem o tento nový študijný Humanitných vied príde zahájiť rektor
sormi a pedagógmi s ktorými budú mať program prekvapil aj samotnú uni- univerzity Milan Murgaš.
prednášky v prvom semestri pod gestor- verzitu, keď na denné štúdium do
Zaželajme úspechy tomuto študijnéským vedením prof. Evy Kollárovej, kto- Banskej Bystrice sa prihlásilo viac mu odboru, ale aj všetkým študentom
rá je Fakultou humanitných vied pove- ako 700 uchádzačov, pričom v našom meste, ktoré začína písať svoju
rená viesť toto vysokoškolské externé o externé štúdium u nás v Tvrdošíne vysokoškolskú históriu.
štúdium.
Na stretnutí nechýbal ani primátor
Ivan Šaško, ktorému sa týmto naplnilo
ďalšie skryté želanie o našom meste.
Informácie o forme štúdia poskytla
Práve v tomto letnom období roku 1996 naše mesto zabudúcim poslucháčom prof. E. Kollárovršilo urputný boj o sídlo okresu v novom územnom uspova, spolu s ďalšími pedagógmi, ktorí
riadaní Slovenska, smerujúceho do zjednotenej Európy.
postupne prezentovali predstavu a obsah
tohto nového študijného odboru, ktorý
má pripraviť budúcich absolventov do
praktického života.

Tvrdošín okresom už 10-ty rok

Rokovali poslanci Žilinského kraja
V stredu 29. júna t.r. sa v Žiline konalo rokovanie poslancov Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK) aby prerokovali dôležité úlohy v zmysle plánu
práce, ako aj operatívne úlohy, ktoré prináša každodenný život v našom kraji.
V poslaneckom zbore VÚC zastupuje náš okres i naše mesto primátor Ivan
Šaško, ktorý nám poskytol niekoľko informácii z tohto rokovania.
Okrem zásadných otázok ŽSK,
z oblasti zdravotníctva, školstva, bolo na

rokovaní prerokované všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj úlohy s tým súvisiace, ktoré
patria k dôležitým oblastiam života občanov nášho kraja.
Nemenej dôležitým bodom bolo aj
schválenie obnovy vozoviek cestnej sieti v majetku ŽSK, nás môže tešiť, že pre
okres Tvrdošín na obnovu vozoviek boli
schválené tiež finančné prostriedky
a konkrétne aj pre naše mesto.

A keďže sa už sa schyľuje ku
koncu volebného obdobia, na rokovaní bol schválený aj harmonogram
volieb do VÚC a rozdelenie obcí do
jednotlivých volebných obvodov.
Podľa tohto harmonogramu okres
Tvrdošín budú zastupovať v ďalšom volebnom období traja poslanci. Veríme, že všetci traja poslanci,
ktorí budú zvolení v ďalšom funkčnom období do VÚC budú z Tvrdošína.
(jh)

Naše mesto sa týmto natrvalo zaradilo medzi sídla
regiónov, ktoré vstúpili do Európskej únie, ale aj medzi sídla, ktoré reprezentujú celú kultúrnu Európu.
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Bližšie k zápisu do zoznamu svetového dedičstva
Zdalo sa, že pravdu majú skeptici,
ktorí tvrdili, že viaceré podnety tvrdošínskeho magistrátu dávno zapadli prachom bratislavských archívov. Nedávno však prišla pozvánka. Odosielateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
Bratislava. Miesto konania: Krajský pamiatkový úrad v Prešove. V utorok 21.
júna tam primátor Ing. Ivan Šaško vycestoval a bezprostredne po návrate sme
sa ho spýtali na obsah rokovania.
„Dosť dlho trvá, kým sa dá administratívny kolos do pohybu, ale keď už sa
pohne, snaží sa svojimi krokmi pokryť
čo najrozsiahlejšie územie. Náš návrh,
týkajúci sa gotického dreveného kostolíka, dal impulz k rozsiahlej akcii. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi v Banskej Bystrici, Žiline
a Prešove pripravuje projekt návrhu na
zaradenie sakrálnej drevenej architektúry v Karpatskom oblúku do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Na rokovaní v Prešove sa zástupcovia samo-

správ, cirkví a farností oboznámili s harmonogramom spracovania projektu
a s cieľmi, možnosťami i povinnosťami, ktoré súvisia so zápisom do zoznamu svetového dedičstva.
Získali sme informácie týkajúce sa
správy, ochrany a zabezpečenia pamiatok pred živelnými pohromami, krádežami a poškodením. Zástupcovia pa-

miatkového úradu nás požiadali
o údaje týkajúce sa prístupnosti lokalít, využívania a propagácie pamiatok
v rámci cestovného ruchu. Nenosím ružové okuliare. Stretnutie v Prešove
považujem len za prvý krok, ale ľady
sa konečne pohli - a to je dôležité,“
hodnotí výsledok rokovania primátor
mesta.
(pa)

Nový Tvrdošín bude do konca roka
Ako sme vás už skôr informovali,
pripravuje sa nová kniha o našom
meste. Vedenie mesta už uzavrelo scenár tejto novej knihy, ktorá bude predstavovať naše mesto fotografiami
známeho slovenského fotografa Vladimíra Bartu.V knihe si čitatelia
nájdu najkrajšie a najznámejšie miesta nášho mesta a jeho mestských časti. Nebudú tu chýbať historické dokumenty, významné objekty v našom
meste, centrum mesta, taktiež naše
kostoly. Samostatná časť bude veno-

vaná drevenému kostolíku, galérii
Márie Medveckej. Svoje miesto bude
mať v knihe Medvedzie, ale aj naše
sídlisko i Krásna Hôrka.
Samozrejme, že tu budú zdokumentované Oravice, okolitá príroda
a ďalšie nemenej atraktívne zaujímavosti. Už teraz sa máme na čo tešiť,
že mesto opäť bude mať ďalšiu reprezentačnú publikáciu. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak kniha by mohla
uzrieť svetlo sveta už v novembri
tohto roku.
(jh)

Rokovanie s riaditeľom štátnych ciest
V stredu 22. júna t.r. navštívil primátora
mesta, riaditeľ štátnych ciest doc. Hlavoň,
ktorý je zodpovedný za stav komunikácii ciest
I. triedy. Na rokovaní bola nastolené otázky
dopravnej situácie cez naše mesto do ktorého patrí aj zhoršujúci sa stav mosta ponad
rieku Oravu, kde bol daný prísľub, že jeho

rekonštrukcia bude zaradená do budúceho
roka.
Na rokovaní boli prerokované aj niektoré
kritické body dopravnej situácie, ktoré sa do
času vyriešenia odklonu cesty I. triedy budú
priebežne rieši. V tejto súvislosti sa zaoberali aj otázkou dopravy na Orave, ktorá je veľ-

Ukončená rekonštrukcia
Pre vylepšenie podmienok termálneho kúpaliska sa v minulom a tomto roku robila rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení a my sme sa
pri tejto príležitosti opýtali primáto-

v termálnych bazénoch. My ešte dodávame, že rekonštrukcia sa ukončila v rekordne krátkom čase a dnes
ten kto navštívi Oravice je milo prekvapený.
(jh)

mi kritická na celej Orave. Aj preto zásluhou
riaditeľa Hlavoňa sa už rozbehli niektoré práce na budovaní oravského obchvatu, najmä
na úseku Oravský Podzámok – Dlhá. Už je
vydané stavebné povolenie aj pre realizáciu
výstavby obchvatu od poľského hraničného
priechodu z Trstenej až po Tvrdošín. Treťou
etapou bude spojenie týchto dvoch úsekov.
Táto rozsiahla investícia je plánovaná na niekoľko rokov. Je to však už zaradené
v investičnom pláne Slovenska, teda obchvaty miest a obcí Oravy budú v najbližšej budúcnosti zrealizované.
(jh)

Film o meste
sa teší obľúbe
Ako isto viete, máme už natočený film
o našom meste, ktorého autorom je dokumentarista Milan Kosec. Film bol spracovávaný počas priebehu minulého roka a sú
tam zachytené všetky ročné obdobia
v našom meste, jeho spoločenské, športové,
kultúrne a ďalšie významne podujatia, ktoré tradične poriadame v meste. Film je
k dispozícii aj pre verejnosť a teda, kto má
záujem o film, je možné si ho dohodnúť
v mestskom kultúrnom stredisku alebo
v MsÚ.
(jh)

ra mesta, v akom stave sú dnes tieto
práce.
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení je už ukončená s tým, že časť
sociálnych zariadení bola daná do
užívania ešte v závere minulého roka.
V tomto roku došlo k úplnej prestavbe pôvodného objektu v ktorom boli
vybudované nové šatne i sociálne
zariadenia, ktoré spĺňajú kritéri aj
toho najnáročnejšieho návštevníka.
Vybudovala sa nová kanalizácia s
pripojením na novú čističku odpadových vôd, bola uskutočnená rekonštrukcia vodovodného systému, ako
aj potrebné terénne úpravy. Pre zimné obdobie sa plánuje s vybudovaním vyhrievaných plôch vo vstupnej
časti sociálneho objektu, hlavne preto aby sa postupne zlepšovali podmienky aj pre zimnú sezónu.
Návštevníci Oravíc túto zmenu
uvítali a pochvaľovali si, že mesto sa
aj v tejto oblasti postaralo o zlepšenie celkového dojmu z pobytu
v Oraviciach a spríjemnenie chvíľ

Hodnotenia s riaditeľmi stredných škôl
V závere školského roku sa pri- Žilina, kde má pán riaditeľ, ale aj primátor mesta postupne zaujímal o do- mátor mesta ako poslanec VÚC dobsiahnuté výsledky a najmä aktuálne ré vzťahy.
problémy v stredných školách, ktoré
Podobne aj pri hodnotení uplymajú sídlo v našom meste. Pri stret- nulého školského roku s riaditeľkou
nutí s riaditeľom Lesníckeho učiliš- Gymnázia Mgr. Alenou Golboňovou
tia Ing. Jánom Vorčakom zhodnotili bolo konštatované, že uplynulý rok
uplynulý školský rok, ako aj pripra- bol pre školu úspešný. K problémom,
venosť školy pre budúce obdobie. ktoré táto škola má, sú stavebné neVzájomne konštatovali, že škola je dostatky v suteréne budovy, ktoré by
dobre dobudovaná, má dostatok žia- sa mali počas týchto prázdnin aspoň
kov a má všetky predpoklady pre čiastočne vyriešiť. Zo strany primávýchovu a vzdelánie budúcich lesní- tora mesta, ako aj z VÚC bola prikov. Za vytvorenie dobrých podmie- sľúbená pomoc, aby sa tieto nedonok je potrebné poďakovať VÚC statky vyriešili k spokojnosti.
Súčasťou pracovných povinnosti primátora mesta je aj starostlivosť
o stredné školstvo v našom meste, kde ako poslanec vyššieho územného
celku je aj členom rady školy, ale najmä garantom stredných škôl nielen
v našom meste, ale aj v celom okrese. Pri ukončení školského roka mu
SPŠ a OA I. Gessaya udelila „Ďakovný list“ za aktívnu spoluprácu
a pomoc pri rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku
2004/2005, ktorý mu osobne odovzdal riaditeľ školy Ing. Ján Korenčiak.
(jh)

Mestské zastupiteľstvo rokovalo v Oraviciach
(Dokončenie z 1. str.)
úpravu. Začalo sa s výstavbou novej bytovky, v realizácii je rekonštrukcia vodovodu na
Trojičnom námestí a Spiežovej ulice. Opravilo sa oplotenie na cintoríne pri drevenom
kostolíku, nové striešky, pripravuje sa realizácia osvetlenia ako aj nové chodníky na cintoríne s viacerými úpravami. Realizovala sa
rekonštrukcia strechy na ZUŠ. K väčším investíciam v tomto roku patrí rekonštrukcia
sociálnych zariadení TK ako aj rôzne úpravy
tejto turistickej lokality.
Ako prví dostali na rokovaní slovo riaditelia, ktorí predložili správy o stave svojich
zariadení, výsledkoch škôl, ako aj príprave na
nastávajúci školský rok.
I keď v súčasnosti najviac rezonujú
v školstve peniaze, musíme si uvedomiť,
že máme celkovo menej detí nielen v ZŠ,
ale aj MŠ a CVČ. I keď v našom meste

sú školské poplatky minimálne, je potrebné hľadať spôsoby ako detí dotiahnuť do predškolských zariadení a CVČ,
budeme musieť pomôcť najmä sociálnym rodinám a v týchto prípadoch budeme upúšťať od školného, či to je
v ZUŠ, CVČ alebo v škôlkach. Najradšej by som videl aby všetky deti nášho
mesta boli v týchto zariadeniach. Budeme sa musieť týmto problémom venovať ako by sme čo najviac detí dotiahli
do týchto zariadení a udržali ich tam
počas celého roka, povedal na margo
týchto správ primátor.
Poslanci na rokovaní sa zaoberali aj správami o príprave kultúrno-spoločenských podujatí v letnom období, ale aj zhodnotením
činnosti technických služieb a pripravenosťou termálnych kúpalisk na letnú sezónu.
Dôležitou bola aj správa o plnení si po-

vinnosti občanov v daniach z nehnuteľnosti.
V tomto prípade nás môže tešiť, že takmer
deväťdesiat percent daňovníkov si svoje povinnosti voči mestu zodpovedne splnilo.
V závere rokovania poslanci okrem iného schválili úpravu rozpočtu v príjmovej a
výdavkovej časti podľa predloženého návrhu, plán práce MsZ na II. polrok 2005, pokračovať v príprave projektového zámeru
vybudovania závodu na recykláciu odpadu na
skládke Jurčov laz, ale aj finančný príspevok pre NsP Trstená pre novorodenecké oddelenie.
Po skončení rokovania čakalo na poslancov a riaditeľov prekvapenie. Primátor totiž všetkých pozval do Meander
parku, kde si vyskúšali účinok týchto
rehabilitačných zariadení na vlastnom
tele, čo si mnohí po odchode z Meander
parku pochvaľovali.
(jh)

Leto s profesionálnou armádou
v Oraviciach
V nedeľu 7. augusta t.r. v priestoroch termálneho kúpaliska Oravice
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s mestom Tvrdošín organizuje podujatie na podporu profesionalizácie OS SR pod názvom „LETO S PROFESIONÁLNOU ARMÁDOU V ORAVICIACH“.
Toto podujatie je zamerané na propagáciu OS SR na verejnosti s cieľom prezentovať nielen mladým spoluobčanom príťažlivosť vojenskej
profesionálnej služby ale i možnosť uplatnenia sa na trhu práce.
Súčasťou podujatia budú vystúpenia profesionálnych vojakov slúžiacich v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a vystúpenia známych
hudobných telies. Mediálnym partnerom podujatí je Rádio FM. Na podujatí budú rôzne súťaže a kvízy o zaujímavé ceny. Atmosféru tohto podujatia bude možné zažiť aj vďaka živým vstupom Rádia FM.
Program sa začína o 1400 v ktorom sa predstavia:
- Príslušníci Práporu okamžitej reakcie Martin (dynamické ukážky)
- Príslušníci Výcvikového strediska vojenskej kynológie Hronsek
(ukážky výcviku vojenských psov)
- Príslušníci Regrutačného strediska Žilina (sprostredkujú informácie týkajúce sa podmienok vstupu a regrutácie do Ozbrojených síl SR)
- Príslušníci Akadémie Ozbrojených síl Liptovský Mikuláš (sprostredkujú informácie o možnosti vysokoškolského štúdia v Ozbrojených silách SR)
- Hudobné teleso: Ska2tonics z Bratislavy
- Moderátor Rádia FM (plus živé vstupy v Rádiu FM)
- Súťaže a kvízy o hodnotné ceny
Týmto pozývame všetkých, ktorí majú záujem o službu v armáde,
ale aj každého, kto chce v Oraviciach prežiť príjemný deň.

Do volieb už neostáva veľa času
Rozmýšľali ste už, koho budete voliť do VÚC
Pred nami sú čo nevidieť ďalšie voľby, tentoraz do vyšších
územných celkov (VÚC), kde si
budeme voliť zástupcov a predsedu samosprávneho kraja na ďalšie
volebné obdobie. A opäť sa začne
ten kolotoč, hovoria si mnohí z nás,
opäť jednotlivé strany, ale aj kandidáti sa budú predbiehať v sľuboch. To už poznáme.
No teraz trochu vážnejšie.
Rozmýšľali ste
už, koho budete voliť, zamýšľali ste nad touto alternatívou, alebo si ju nechávate až
na deň volieb. Sledovali ste prácu
doterajších poslancov vo VÚC, ako
ste boli s nimi spokojní. To všetko
si musí každý vyhodnotiť sám vo
svojom svedomí, každý sám zodpovedať na otázku, či volil toho
pravého. Do volieb už neostáva
veľa času, veď voľby do orgánov
samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005.
Voliči budú v nadchádzajúcich voľbách voliť nových predsedov
vyšších územných celkov (VÚC) a
poslancov krajských zastupiteľstiev. Prípadné druhé kolo voľby
predsedov samosprávnych krajov
sa uskutoční 10. decembra.
Vytvorenie volebných okrskov
a určenie volebných miestností zabezpečia obce do 17. októbra. Volebné komisie samosprávnych kra-

jov sa prvýkrát zídu do 22. októbra. Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do 6. novembra. Politické strany alebo nezávislí kandidáti podávajú svoje
kandidátne listiny zapisovateľom
volebnej komisie samosprávnych
krajov najneskôr 40 dní pred voľbami. Štatistický úrad vykoná do
22. novembra celoplošnú skúšku
spracovania
volebných výsledkov. Výsledky hlasovania vo voľbách budú známe najneskôr 28. novembra, v prípade konania druhého kola volieb do 12.
decembra 2005.
V každom samosprávnom kraji
sa vytvoria jedno alebo viacmandátové volebné obvody. Poslanci
zastupiteľstva v nich budú volení
pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja, toľko z oficiálnych zdrojov.
Pred nami je však iná dilema,
koho voliť a prečo práve toho, o
kom si myslíme, že bude najlepšie
zastupovať náš región. Ak chceme,
aby sa náš región dostal ešte viac
do povedomia, musíme voliť takých ľudí, ktorí to dokážu svojou
prácou, iniciatívou, osobnou angažovanosťou, svojimi skúsenosťami, ale aj prístupom k človeku. Aj
o tom budú čo nevidieť najbližšie
voľby.
(jh)

Poznámka na okraj

Oravice zažívajú turistický „boom“
Problematika turistiky rezonuje v našom meste počas celého roku. Leto je
vždy náročnejšie a to nielen v Oraviciach, kde prichádza veľa turistov, ale aj
v našom meste. Je tomu venovaná náležitá pozornosť, ale aj potreba obetavej
práce, či už pri čistení, kosení alebo udržiavaní čistoty mesta. Už aj z toho dôvodu, aby turisti, ktorí prídu do nášho
mesta, sa tu cítili príjemne. Je to aj
o pripravenosti našich kultúrnych pamiatok, ktorými sa môžeme v našom meste
pochváliť, či už je to drevený kostolík,
alebo Galéria M. Medveckej.
V tejto súvislosti primátora mesta
oslovili redaktori STV a Slovenského
rozhlasu, aby sa ho opýtali, ako je mesto
pripravené na letnú turistickú sezónu. Šot
s primátorom bol odvysielaný v STV, a
v Slovenskom rozhlase v známej relácii
„Pozor zákruta“.
Ako ste mali možnosť vidieť alebo
počuť, primátor prípravu na letnú sezónu
hodnotil pozitívne, odpovedal, že mesto
je pripravené ako aj naša mestská časť
Oravice, nielen z pohľadu termálnych
kúpalisk, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ale prispel k tomu aj nový areál Meander park, ktorý objavujú najmä zahraniční turisti. Mohli by sme povedať, že
Oravice zažívajú turistický „boom“ a nie-

kedy to v Oraviciach vyzerá ako vo veľkomeste, kde je čulý ruch až do neskorého večera. Pre média sa primátor zmienil
aj o cestnom prepojení Oravice - Zuberec, ktoré je momentálne vo výstavbe a
ktoré určite výrazne pomôže celému regiónu. Je potrebné sa už iba tešiť, že cesta
bude v októbri ukončená a počas zimnej
turistickej sezóny bude slúžiť turistom z
Roháčov, aj Oravíc.
(jh)

Pribudnú nové byty
Ako ste si mnohí všimli, v nedávnych
dňoch na sídlisku Medvedzie pri ZŠ M.M.
sa začalo s výstavbou novej bytovky. Tento bytový dom je architektonický riešený
podľa súčasných trendov výstavby s dotvorením príslušného okolia a priľahlého
parkoviska. V bytovom dome bude 24 bytových jednotiek s prízemím, dvoma poschodiami a podkrovím. Bude sa skladať
z dvoch sekcií. V sekcií A je naplánovaných 12 bytov, šesť dvojizbových, štyri jednoizbové a dva trojizbové v podkroví. Obdobne to bude aj v sekcii B.
Touto cestou prosíme občanov sidlíska
o trpezlivosť počas výstavby s vedomím,
že dokončením tejto bytovky potešíme 24
rodín nášho mesta, ktorí tu nájdu svoj nový
domov.
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Oceňovaní boli žiaci,
študenti a učitelia

Gymnázium Tvrdošín
Cezpoľný beh: 1. SŠ dievčatá, 2.
SŠ chlapci, Memoriál M. Závarskej: 1. SŠ dievčatá a SŠ chlapci,
stolný tenis: 2. ZŠ chlapci, 1. SŠ

vanie: Adam Vrana, pytagoriáda: 2.
Filip Jandura (P5), fyzikálna olympiáda: 1. Ľubica Vicenová, 2. Andrea Zubalová, biologická olympiáda: 1. Margaréta Brozová, Hviezdoslavov Kubín: 1. Margaréta Brozová.
ZŠ Š. Šmálika
Futbal COOP: 1. ZŠ ml. chlapci, 2. st. chlapci, pytagoriáda: 1.
Mária Jarošová (P3), matematická
olympiáda: 3. Peter Kostka (Z8), 1.
Petra Zemačíková (Z9), 3. Xuyi Wu
(Z9), geografická olympiáda: 3.
Lenka Piknová, 3. Tomáš Vajduliak,
3. Daniela Kubániová, 2. Andrej Vojtašák.
SPŠ a OA Ignáca Geššaya
Cezpoľný beh: 3. SŠ dievčatá, 1.
SŠ chlapci, halový futbal: 2. SŠ
chlapci, basketbal: 2. SŠ dievčatá,
2. SŠ chlapci, volejbal: 3. SŠ dievčatá, futbal: 3. SŠ chlapci, atletika:
Lukáš Turčák, Tomáš Gracik, Michal
Hajdúčik, Maroš Čupaj, Peter Janák,
Pavol Dvorský, Miroslav Verníček,
Štefan Revay.

dievčatá, 3. SŠ chlapci, šach: Michal
Kudlačák, Margaretá Brozová, basketbal: 3. ZŠ dievčatá, 3. SŠ dievčatá, 1. SŠ chlapci, volejbal: 1. SŠ
dievčatá, 3. SŠ chlapci, florbal: 3.
SŠ chlapci, vybíjaná 2. ZŠ dievčatá,
atletika: Ľuboš Masný, Zuzana Vorčaková, Anežka Kovalíková, Linda
Pastýrová, Michaela Plaváková, plá-

„Nič čo robíme s nadšením, nie je
únavne - Jefferson“, a ak to robíme ešte
dobré tak máme z toho aj potešenie. Asi
tak by to malo byť aj v našom živote,
a aj tí, ktorí si prevzali ocenenie NAJ ...
v kine Javor to nerobili isto pre ocenenie, ale s nadšením a s vervou dokázať
sebe aj iným, že to čo robia, dobré robia.
(jh)

V piatok 25. júna t.r. dopoludnia bolo v kinosále Javoru
o niečo rušnejšie ako po iné dni. V závere školského roka sa tu
totiž stretli žiaci a študenti našich škôl, ktorí v školskom roku
2004/2005 vzorne reprezentovali svoje školy a získali ocenenie
pre školu aj pre seba. Odmenení boli teda tí, ktorí vynikli v
športe, vedomostných a iných súťažiach, ako boli napríklad
rôzne olympiády, divadelné a recitátorské súťaže a ďalšie aktivity. Ocenenie NAJ...2004/2005 v zastúpení primátora mesta
odovzdávala vedúca školského úradu Iveta Šurinová, ktorá vo
svojom krátkom príhovore poďakovala všetkým tým, ktorí školu vzorne reprezentovali. Upomienkový predmet a diplom si
prevzali študenti a žiaci, ale odmenení za svoju prácu boli aj
ich pedagógovia, ktorí si zase prevzali symbolickú kytičku
v podobe karafiátu „okorenenú“ potleskom. Mnohí z 350 ocenených žiakov základných a stredných škôl dosiahli vynikajúce úspechy nielen v rámci okresu, kraja, ale aj Slovenska.
Súčasťou tejto vydarenej akcie bol
aj kultúrny program, ktorý rámcoval
toto podujatie a ktorý pripravilo pre
všetkých ocenených Centrum voľného času Radosť a ZUŠ.
Odmenení boli títo žiaci a študenti, ktorí skončili na 1.-3. mieste
v športe a olympiádach v okresnom
kole:
ZŠ Márie Medveckej
Cezpoľný beh: 3. dievčatá, Memoriál M. Zavarskej: 3. dievčatá a
chlapci, stolný tenis: 1. chlapci, basketbal: 2. dievčatá, 3. chlapci, florbal: 2. dievčatá a 2. chlapci, futbal
COOP: 1. dievčatá, 2. ml. chlapci,
3. st. chlapci, atletika: 2. dievčatá
a chlapci.
Pytagoriáda: 2. Ivana Krasulová
(P6), 1. Martin Jurčí (P8), matematická olympiáda: 3. Marek Muller
(Z6), 3. Roman Danko (Z6), 1. Veronika Apolenová (Z7), 2. Jakub Jurčí
(Z7), 2. Alexandra Apolenóva (Z5),
anglický jazyk: 1. Tomáš Teplanský,
3. Jaroslava Olovsová, nemecký jazyk: 1. Lukáš Karcel, 3. Ľuboš Prokop, biologická olympiáda: 1. Róbert
Trnka, 2. Ivana Krasulová, geografická olympiáda: 1. Martin Jurčí, 1. Ivan
Bukový, chemická olympiáda: 2. Veronika Krasulová, Slovenský slávik:
3. Katarína Stredanská, Hviezdoslavov Kubín: 2. Lucia Deganová, 3. Tatiana Korčušková, 1. Martina Čaniecká

Pani Margita z Tvrdošína má už za sebou 104 rokov
Dožiť sa v dnešnej dobe sto rokov,
to je už čo povedať a ak ku tejto okrúhlej cifre pribúdajú ešte rôčky, tak môžeme hovoriť o malom zázraku. Asi
tak by som charakterizoval narodeniny Margity Oravcovej z Tvrdošína,
ktorá sa v týchto dňoch dožila stoštyri rokov. V jej rodnom liste by ste našli dátum narodenia 5.6.1901. Ak už
sme pri tomto dátume, načim spomenúť perličku, keď robili prihlášku na
telefón pre pani Margitu a uviedli jej
dátum narodenia, tak na telekomunikáciach si mysleli, že si z nich niekto
vystrelil. Až keď sa osobne presvedčili, že je tomu skutočne tak, pozdravili ju a ospravedlnili sa.
Pani Margita, ktorá dnes žije
v rodine Petra Műllera, je ešte veľmi
čulou a živou osobou, povedal by som
taká milá „rozprávková“ babička.
V deň našej návštevy, keď sme jej boli
zagratulovať v mene mesta mala skutočne výbornú náladu. Hneď v úvode
nám zaspievala svoju najmilšiu pesničku v maďarčine, ale aj v nemčine.
Samozrejme, že pridala aj slovenskú
pesničku.
Ani my sme ju však nemohli presvedčiť, že má už stoštyri rokov, odpovedala nám, že vyše šesťdesiat, potom však pripustila, že možno aj 86.
I keď už pamäť niekedy neslúži tak,
ako by možno sama chcela, ešte stále
je s ňou veselo. Rada si spomína na
zážitky zo svojej mladosti. A tých bolo
neúrekom, veď prežila dvoch mužov
a dnes ešte z jej troch detí žijú dve
dcéry. Na mužov nedá dopustiť ani
dnes, svedčí o tom aj jej výrok „nemá
zlých chlopov...“.
Pred dvoma rokmi, keď sme ju boli
navštíviť sa pohybovala ešte na vlastných nohách, dnes má už pomocníka
v podobe vozíka. Nenarieka však, pretože život ju naučil striedmosti a tomu
ostala verná do dnešných čias. Ani
v jedle nie je prieberčivá, ale ako nám
prezradili veľmi rada ma sladké vo

všetkých podobách a každý deň pred
obedom musí mať aj kávičku.
Sú však dni, keď je pani Margite
horšie, ozývajú sa rôzne bolesti, vtedy je často dlho hore, nespí a vyžaduje pri sebe spoločnosť. Často však tieto
neduhy prekonáva spevom, pretože aj
to je liek na jej bolesti. Zaspieva si tie
svoje a vraj hneď je jej lepšie. Nuž

nám skôr pripadajú oveľa starší ako
ona.
Keď sme sa s ňou lúčili a hovorili
sme, že prídeme, keď bude mať viac
o ďalší rôčik, či nebodaj stodesať, tak
mi odpovedala, že hádam už toho bolo
dosť. No povedzte, nie je zlatá, ešte aj
túto repliku obrátila na smiech. (jh)

Sme porovnateľní so svetom
Máme sa čím pochváliť
aj my v Tvrdošíne
Najprv autobus Tvrdošín - Praha. Následne sa delegácia na
čele s riaditeľom zo SPŠ IG Ing. Jánom Korenčiakom presunula lietadlom z Ruzyňe do Madridu a odtiaľ ešte autobusom
do cieľa cesty španielskeho mesta León. Tu v rámci projektu
Sokrates navštívili školu Instituto “Padre Isla“ aby sa bližšie
zoznámili a mohli porovnať odbornú úroveň oboch škôl, materiálnotechnickú vybavenosť, ekonomické zázemie ale
aj ďalšie veci a nadviazať aj osobné kontakty.
Škola, ktorá má názov Instituto “Padre Isla“ León je gymnaziálneho typu s
1200 žiakmi so 150 ročnou históriou. V
posledných dvoch ročníkoch sa žiaci
môžu špecializovať na oblasť chémie.
Škola disponuje slušne vybavenými
chemickými laboratóriami.
- Spolu s touto školou spolupracujeme v rámci projektu Sokrates ešte so
školami SPŠ v Prahe na Třebešíne, talianskou školou Instituto Ettore Majorana v Janove a francúzskou školou LP
Theodore Monod z mesta Blanzy, povedal nám úvodom J. Korenčiak. Spoločne s riaditeľom školy v Leóne, pánom Eduardo Rodrigues Gordón sme
dospeli k zaujímavým zisteniam, je tu
až neuveriteľne veľká podobnosť v živote oboch škôl. Nakoľko je naša činnosť zameraná na objekt výchovy, ktorým je žiak, možno práve preto aj prvé
myšlienky boli orientované práve týmto smerom. Tam, kde máme najväčšie
problémy, majú ich aj naši kolegovia zo
Španielska. Je to len priemerná aktivita
žiakov dosahovať kvalitnejšie študijné
výsledky. Dosahované výsledky potom
neodrážajú ich schopnosti a možnosti.
Ich mládež má taktiež sklony k spoločenským zlozvykom-fajčenie, alkohol,
atď. S najväčšími problémami sa stretávajú v prípadoch, keď žiaci pochádzajú z rozvrátených rodín.
Ak si myslíme, že len u nás je problém vo financovaní škôl štátom, tak podobné problémy pociťuje aj ich škola.
Pre zaujímavosť uvádzame, že základný týždenný úväzok učiteľa v tejto
škole je 18 hodín, v SPŠ I.G Tvrdošín
je to 22 hodín. Žiaci tu majú hlavné
prázdniny o dva týždne dlhšie ako slovenskí študenti. A o niečo neskoršie v
Španielsku začína aj školský rok (15.
septembra a končí 30. júna).
Výchovno-vzdelávaciu činnosť hodnotia pedagógovia rovnako ako u nás na
Slovensku. Práca s mládežou je veľmi
zodpovedná, namáhavá, vyčerpávajúca
a spoločensky nedocenená. Podobné sú
tiež finančné pomery učiteľov ako u nás.
V prepočte majú platy vyššie až päťnásobne, ale zároveň je potrebné dodať,

Váš počin hodnotím
ako ľudský a príkladný

veru ani lekári by sa pri nej neuživili,
nechodila k ním celý život a nechodí
ani dnes.
A čo nemá rada, nuž povedala nám,
že fajčiarov a veru ani alkoholu
v živote neholdovala. Prvý pohárik
okúsila, keď mala okrúhle výročie sto
rokov.
Aj pri našej návšteve si s nami
štrngla pohárikom koňačiku a ponúkla nás aj dobrým múčnikom. Aj keď
jej už nohy neslúžia tak ako kedysi,
myseľ ostáva stále veselá. No sú aj dni
kedy jej vôbec nie je do reči, býva mrzutá a nemôže zaspať. No pani Margita znova naberie akúsi životodarnú
miazgu a dni sú opäť plné slnka. Pri
rozhovore s pani Margitou vám vôbec
nepripadá, že by ste hovorili
s človekom, ktorý má už za sebou toľko rokov, ten jej entuziazmus, chuť do
života a smiech sú skutočne v tomto
veku obdivuhodné. Človek si až pri
nej uvedomí, že často mladší ľudia

Vážený pán primátor,
obrátila som sa na vás listom v mene rodičov žiakov I.B triedy našej školy (ZŠ
Nižná) so žiadosťou o umožnenie skupinového zľavneného vstupu do areálu termálneho kúpaliska v Oraviciach. Išlo o koncoročný, takpovediac záverečný spoločný výlet pre prváčikov, na ktorý si možno i sám zo školských čias spomínate, ako
na ten prvý školský.
Veľmi milo ste mňa, rodičov i deti prekvapili a potešili, najmä tým, že ste na náš
list veľmi rýchlo zareagovali a poskytli navyše i, myslím, výnimočnú zľavu na vstup
do vášho areálu. Chcem pripomenúť, že ja sama do ORAVÍC nielen v lete chodievam niekoľko rokov a to najmä kvôli mojim, nazvala by som „vodným deťom“.
Dcéra i syn vedia plávať už od 2 rokov a naučili sa to práve v Oraviciach.
Spomínaný výlet sme uskutočnili v pondelok 20. júna 2005 a s veľkým očakávaním a nadšením sa ho zúčastnili všetky deti mojej I.B triedy a myslím, že i my
dospelí sme boli radi, že si deti vybrali kúpaliská a že ste nám to umožnili tak
výhodne. Celodenný výlet deťom veľmi prospel i po zdravotnej stránke. Zdraví,
opálení a príjemne unavení i zo záverečnej „opekačky“ sme sa s deťmi vrátili domov.
Milý pán primátor, chcela by som vám v mene svojom, rodičov, ale predovšetkým
v mene a z poverenia mojich prváčikov poďakovať za nádherný letný deň v prekrásnom prostredí. V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej bežných starostí a rôznych
nevysvetliteľných a nepredvídateľných komplikácií, málokto si spomenie, že práve
deti sú tým objektom, či povedané ináč subjektom, ktorý si vyžaduje maximálne
investície, pričom zisk a výsledky sú v nedohľadne a niekedy aj v nenávratne. Preto
vám chcem povedať, že váš prístup a vaša materiálna pomoc nie je v dnešnej dobe
ničím bežným a obvyklým, a že tento váš počin hodnotím ja, ale aj rodičia detí v
mojej triede za jednoducho ľudský a príkladný. A ťažko slovami vyjadriť jeho
význam. Plný zážitkov a spomienok zostanú takto i rodičia a ich peňaženky. Chcem
vám teda najmä za moje prváčatá i za seba poďakovať a popriať veľa úspechov v
práci i v osobnom živote.
Za I. B základnej školy v Nižnej učiteľka: Mgr. Andrea Tomášova a deti Patrik
Bulla, Veronika Bečková, Zuzana Furt’ová, Miroslava Hábeková, Mária Hlavajová, Andrej Hulej, Marek Kelušák, Marek Kubinec, Kristína Kubíčková, Lucia Matiáková, Dávid Paškaj, Matúš Píši, Samuel Sagan, Katarína Vaseková a Jakub Zboroň.

že aj ceny v obchodnej sieti sú aspoň
päťkrát vyššie.
A čo sa týka školy, jej materiálnotechnická vybavenosť je dobrá. Nás
môže tešiť to, že v tejto oblasti nezaostávame za nimi. Dokonca úroveň vybavenosti didaktickou technikou, informačnými technológiami, sieťovými
technológiami je v Tvrdošíne podstatne
vyššia. Máme taktiež lepšie vybavené
informačné centrum, kvalitnejšie a komplexnejšie služby pre našich žiakov. Prekvapením možno pre nás bolo to, že učiteľský kolektív má škola v Leóne starší, asi 60% pedagógov tejto školy sú tí,
ktorí dovŕšili vek 50-tich rokov.
Riaditeľ školy, vedenie školy, ako aj
pedagogickí pracovníci, ktorí pripravili
prehliadku celej školy a mesta sú príjemní, obetaví a dobrosrdeční ľudia.
Prekvapením pre delegáciu zo Slovenska možno bolo aj to, že vo výchove školy je kladený veľký dôraz na rozvoj a pestovanie hrdosti k histórii a kultúre vlastného národa. Symbolizujú to obrázky postáv diela Don Quijote de la Mancha, ktoré spestrujú každý kút školy.
Vo svojej historickej knižnici s historickým nábytkom uchovávajú a návštevám s neskrývanou úctou a hrdosťou
ukazujú diela, ako napr. “Tratado de
matematicas“ z roku 1573, ďalej veľmi
pekne ilustrovanú knihu “La Naturaleza - historia natural“ od Buffona z roku
1890, alebo dielo “ Holy biblie - Old
and new testaments“, Cambridge, London,1869. Zaujímavé sú ručné ilustrácie ďalších diel v nemeckom jazyku,
resp. Koránu v pôvodnom jazyku.
Zvláštnosťou tejto školy je, že v jednej miestnosti má situovanú kaplnku s
oltárom a lavicami.
Pôvodne bola škola rozdelená na
časť chlapčenskú a dievčenskú, ktoré
boli dislokované teritoriálne na rôznych
miestach mesta. Závideniahodná je aula
s javiskom, ktorá má prízemie aj balkón s cca 200 miestami na sedenie.
Zaujímavé je aj mesto León, ktoré
leží 320 km severozápadne od metropoly Madrid v provincii Castília a má
150000 obyvateľov. Má svoju historickú časť, na ktorú sú obyvatelia mesta
právom hrdí. Dominantou mesta je prekrásna katedrála, architektúrou a veľkosťou pripomínajúca chrám sv. Víta v
Prahe. V meste je množstvo ďalších
chrámov, bazilík, kláštorov, monumentálnych stavieb, historické rímske hradby a ďalšie zaujímavé veci. V modernej časti mesta dominujú vládne budovy, presklenné stavby, mosty. Nás zaujala aj obrovská kruhová budova, v ktorej sa konajú býčie zápasy - korida (k
tomuto účelu slúži z celého roka iba jeden septembrový týždeň).
Mesto pôsobí veľmi dobrým čistým
dojmom, nenesie žiadne stopy vandalizmu. Komunikácie, parky, verejné
priestranstvá sú veľmi dobre udržiavané.
Prekvapila nás tu však aj jedna veľmi negatívna skúsenosť. Týka sa interiéru ich typických kaviarničiek, či bufetov a reštaurácií. Nadobudol som dojem, že veľmi veľa ľudí v Španielsku
fajčí a je jedno, či sa tam podáva káva,
pije pivo resp. víno, alebo obeduje v reštaurácii.
Pozitíva však prevládali nad negatívami, čo konštatovali aj cestou domov
na Slovensko.
- Aj keď je naša škola situovaná v
podstatne menšom meste, ako ostatné
zúčastnené školy Projektu Sokrates, nadobudol som presvedčenie, že sme porovnateľnou školou vo výsledkoch svojej práce a tiež úrovňou vzdelania. Slovensko - Orava je navyše prekrásna krajina, máme sa čím pochváliť a sme zúčastneným školám rovnocenným partnerom, povedal nám záverom Ing. J.
Korenčiak.
(jh)
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S počítačom pracuje aj prvák
Vybrali sme z hodnotiacej správy ZŠ M. Medveckej za školský rok 2004/5
Okrem plenárnych rodičovských združení a zasadnutí rodičovskej rady triedni učitelia pravidelne organizovali konzultácie s rodičmi. Rodičia boli informovaní o dianí v škole, v triede.
I oni boli zainteresovaní na práci školy. Spoločne s rodičmi
vyučujúci organizovali besiedky, výlety, exkurzie, karnevaly pre
žiakov a otvorené hodiny. Rodičia sa podieľali na organizovaní plaveckého a lyžiarskeho výcviku.
Prostredníctvom projektu Školy podporujúce zdravie sme zabezpečovali výchovu k zdravému životnému štýlu. Žiaci za pomoci
vyučujúcich vydávali svoj žiacky
časopis „Radosť“ a prispievali doň
rôznymi prácami.
Škola sa zameriava pri svojej
profilácii na vyučovanie cudzích
jazykov od 3. ročníka. Na rozšírenie výchovno-vzdelávacieho
procesu vyučujúci využívali aj
vyučovanie prostredníctvom počí-

V tomto školskom roku sme
predložili viacero projektov. Škola získala certifikát školského školiaceho strediska na prácu s PC a
modernými technológiami. Dve
vyučujúce zabezpečujú školenia
nie len pre našich vyučujúcich, ale
i pre učiteľov z okolitých základných a stredných škôl.
Ako škola, ktorá nesie pomenovanie po Márii Medveckej, sme
sa starali o jej hrob na cintoríne v
Medvedzí, usporiadali sme vý-

stave výchovy a vzdelávania, formovaní dobrých medziľudských
a medzi - predmetových vzťahov
zohrali metodické združenia /MZ/
a predmetové komisie/PK/ veľmi
významnú úlohu. Ich činnosť bola
zameraná na: zostavovanie vstupných a výstupných písomných
previerok, rozvíjanie talentov, organizovanie otvorených hodín,
pomoc pri skrášľovaní školy, prezentáciu vlastnej tvorby žiakov v
školskom časopise „Radosť“, v regionálnej tlači, vo výtvarných, literárnych a technických súťažiach, organizovanie školských
súťaží, školských kôl, olympiád,
prednášok, rôznych besied, výstav, organizovanie otvorených
hodín pre rodičov, školských besiedok, prípravu žiakov do vyšších
súťaží a olympiád, prezentovanie
výrobkov žiakov v technických
prácach, organizovanie exkurzií a
výletov.
Práca výchovného poradcu bola
zameraná na pomoc žiakom a rodičom pri výbere budúceho povolania, spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi pri riešení výchovno-vyučovacích problémov.

Detská rada pripravovala rozhlasové relácie k rôznym aktuálnym témam. V decembri pripravili darčeky a navštívili Dom dôchodcov, vyhodnocovali čistotu a
estetický vzhľad tried. V škole
pracovalo 47 záujmových útvarov,
najväčší bol o športové a prácu s
počítačmi.
Školu navštevovalo v školskom
roku 2004/5 728 žiakov v 29 triedach (13 na 1. stupni a 16 na druhom, z toho jedna trieda špeciálna pre žiakov s poruchami učenia.
Počet školských klubov 4 (v 2.
polroku pre znížený počet detí zredukované na 3 ŠK).
Počas školského roka pretrvávali výchovné problémy a ich riešenie bolo v stálej spolupráci s
rodičmi, kurátorom a políciou.
Najčastejšími problémami boli
nerešpektovanie školského poriadku, odmietanie zapájať sa do
výchovného procesu, ignorovanie
pokynov učiteľa, agresivita voči
vyučujúcim, vyrušovanie na hodinách, agresivita voči spolužiakom,
ničenie školského majetku a učebných pomôcok, záškoláctvo, ale aj
fajčenie a pitie alkoholu.

V súčasnosti rastie závažnosť
trestnej činnosti. Vidieť zmenu v rodinách. Veľa rodičov je nezamestnaných. Väčšinou je to jeden rodič,
ale v niektorých prípadoch aj obaja, čo vedie k sociálnym problémom
v rodine, k alkoholizmu a starostlivosť o deti zlyháva. Vidieť tu absenciu citovej a každodennej rodinnej výchovy a tá sa prenáša na plecia výchovy v škole.
Školská jedáleň zabezpečuje
stravovanie pre viac ako 300 žiakov a 30 dôchodcov. Zvyšuje sa
aj počet detí v hmotnej núdzi. Vlani bolo 28 detí a v tomto roku je
ich 35.
V tomto školskom roku sme sa
snažili v škole vytvoriť príjemné
prostredie, či už maľovaním tried,
odborných učební a klubovne ale
i skultúrnením chodieb. Vyučujúci dbali na to, aby tie naše chodby
aj napriek objektívnym príčinám
boli pekné, povzbudzujúce, náučné a výchovné.
Vďaka patrí všetkým, ktorí, či
už viac alebo menej, sa pričinili o
dobré meno našej školy v okrese
alebo mimo neho. Niektorí tiež
prispievali do novín a časopisov a
takto prezentovali našu školu.
V budúcom školskom roku
predpokladáme 700 žiakov. Pokračovať bude špeciálna trieda v
8. roč. Uvažujeme o zriadení špeciálnej triedy v 3. roč.

V škole majú až tri knižnice,
chýbajú však peniaze na opravu

Deti z materskej škôlky sa už dnes tešia na prvý
september i na novú pani učiteľku v novej škole.
tačov. Jeden z nepovinných predmetov bol zameraný na logopedickú činnosť s deťmi, u ktorých pretrváva vada reči.
Školský špeciálny pedagóg vykonával reedukáciu so žiakmi s
poruchami učenia.
V rámci projektu INFOVEK sa
škola zapojila do podprojektu
„Otvorená škola.“ V popoludňajších hodinách mali žiaci a verejnosť voľný prístup k PC a internetu. Učebňu navštevovali aj chovanci z ÚSS. So základnými zručnosťami pri práci s počítačmi pomáhali žiaci našej - školy. Počas
zimných a jarných prázdnin bola
učebňa otvorená pre verejnosť.

stavky výtvarných prác a viaceré
triedy navštívili Galériu M. Medveckej.
V 7. ročníku pokračovala špeciálna trieda, v ktorej sú žiaci s poruchami učenia. Osobitnú pozornosť sme venovali výchove žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a zanedbávaným deťom. Pripravili sme žiakov na
vstup do škôl II. cyklu. Mnohí vyučujúci pracovali na projektoch,
zvyšovali si svoj odborný rast prácou na rôznych vzdelávaniach a
školeniach.
Pri plnení cieľov školy vo výchovno-vzdelávacom procese, pri
vytváraní skutočného obrazu o

V závere školského roka sme oslovili Mgr. Dušana Šoltesa,
riaditeľa ZŠ Štefana Šmálika (ZŠ ŠŠ), aby nám priblížil činnosť svojej školy počas uplynulého školského roka a prípravu
na nový rok.
Pán riaditeľ mohli by ste tak né učebné odbory 16,2 percenta žiav krátkosti priblížiť štatistiku vašej kov, ktorí boli umiestnení v rámci ceškoly za uplynulý školský rok?
lého Slovenska, spomenúť by sme
V školskom roku 2004/05 navštevo- mohli, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Živalo ZŠ ŠŠ 379 žiakov. Z tohto počtu linu, Bratislavu, Dolný Kubín a ďalšie
žiakov traja žiaci neprospeli, dvaja si mestá.
však budú môcť urobiť opravné skúšNový školský rok bude aj v našej
ky. Dvaja žiaci mali znížené známky zo škole so zníženým počtom žiakov do prsprávania, jeden na druhý a jeden na vých tried by malo nastúpiť 31 prváčitretí stupeň, bolo udelených aj 8 po- kov a celkovo by sme mali mať 365 žiakarhaní riaditeľa školy. Tešiť môže to, kov, ešte sa môže niečo cez prázdniny
zmeniť, uvidíme.
že bolo udelených vyše sto pochvál.
Vyznamenaných žiakov, teda tých,
A čo pedagogický kolektív
ktorí mali najviac dve dvojky na vy- a vyššie platy?
Pedagogický kolektív v ktorom prasvedčení bolo 108.
Priemerný počet vymeškaných na cuje 27 učiteľov aj so školskými vychojedného žiaka je 49,7 hodiny osprave- vávateľmi je ustálený už dlhšiu dobu
dlnených a neospravedlnených bolo a čo sa týka platových podmienok, ešte
0,40 hodiny.
nič konkrétne sme nedostali, čakáme
Školu opúšťa 38 deviatakov a jeden na to.
ôsmak na bilingválne gymnázium. Z
Čo vám robilo a robí hádam najtoho počtu ide 83,8 percenta žiakov na väčšie problémy?
stredné školy s maturitou a na trojročV prvom rade strecha a potom
vstupné schodište, to je potrebné opraviť. Chýbajú financie, sme však v rokovaní s majiteľom budovy Krajským
školským úradom v Žiline a chceli by
sme to v tomto roku dať do poriadku.
Škola iste žila aj iným životom
ného odboru 6 žiakov, prvý stupeň nielen učením, mohli by ste nám nievýtvarného odboru 3 žiaci a druhý čo bližšie povedať o týchto školských
stupeň výtvarného odboru 2 žiaci. aktivitách?
Začal by som zimnou burzou detTraja žiaci prvého stupňa v hudobnom odbore majú určený náhradný ských vianočných výrobkov, veľmi pektermín absolventských skúšok na ná bola aj akcia Deň rodiny s bohatým
september 2005 z vážnych dôvodov. programom, ktorý pripravili deti stupOsobitosťou oproti iným školským ňa pre svojich rodičov. Vystúpil tu aj
rokom bol akordeónový recitál Pet- FS Vienok zo Štefanova, to sú naši žiara Ujmiaka z triedy Mgr. art. Stani- ci. Vo februári sa robil slávnostný záslava Vaseka a polorecitál Andreja pis žiakov do prvého ročníka
s programom pre deti a rodičov,
Matysa z triedy Eleny Ballekovej.
Naše poďakovanie patrí predo- takzvané posedenie pri čaji. Organizovšetkým zriaďovateľovi, ktorým je vali sme aj rôzne okresné súťaže Hviezmesto a jeho primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi, v ktorom ZUŠ Tvrdošín
má jednoznačnú oporu. Ďakujeme
tiež pracovníkom MsKS a technických služieb, riaditeľom a riaditeľkám spolupracujúcich materských,
základných a stredných škôl v meste, podnikateľom, Rodičovskému
Vo štvrtok 16. 6. 2005 sa v Rajeczdruženiu pri ZUŠ vedenému Maria- kých Tepliciach konal už IV. ročník
nou Oršuliakovou za morálnu, ale Musette festival mladých akordeóhlavne finančnú podporu, Rade ško- nistov pre deti a mládež venovaný
ly na čele s jej predsedníčkou Ing. Michaelovi Ganianovi in memoriam.
Evou Pikulíkovou. Naša vďaka za
ZUŠ v Tvrdošíne na tomto festiúčinnú spoluprácu patrí všetkým pra- vale reprezentovali Matúš Jantošík a
covníkom ZUŠ, ktorých prácu koor- Andrej Chorvát, obaja z triedy Mgr.
dinovala najmä zástupkyňa riadite- art. Stanislava Vaseka a počínali si
ľa. D. Pavkovová.
vynikajúco, Matúš Jantošík v kateMgr. art. Stanislav Vasek riaditeľ ZUŠ górii do 13 rokov získal 1. miesto v

Najvýznamnejšou aktivitou bol koncertný akordeón
Podarilo sa zrekonštruovať strechu
V uplynulom školskom roku sa aj
ZUŠ musela prispôsobiť novým podmienkam v oblasti školstva po prechode kompetencií zo štátnej správy
na miestnu samosprávu a nielen
v oblasti financií. Bolo treba šetriť aj napriek zvýšeným cenám energií a
telekomunikačných služieb, so zníženým počtom pedagogických pracovníkov. Muselo sa žiaľ zvýšiť aj školné z pôvodných 43 Sk na 80 Sk mesačne a v individuálnom vyučovaní z
85 Sk na 130 Sk.
V apríli 2005 bola uskutočnená
rekonštrukcia strechy. Mesto tak vyriešilo dlhoročné problémy, ktoré spôsobovala presakujúca strecha. Ešte
ostáva odstrániť niektoré nedostatky
a postupne zrekonštruovať nátery
okien a opraviť podlahy v ďalších
miestnostiach.
Najvýznamnejšou aktivitou v tomto školskom roku bolo zorganizovanie 2. ročníka tvrdošínskeho podujatia KONCERTNÝ AKORDEÓN
2005, ktoré preverilo naše možnosti
a schopnosti v spolupráci s mestom,
Rodičovským združením pri ZUŠ v
Tvrdošíne a niektorými podnikateľmi. Výsledkom je cena v zlatom
pásme Romana Poláčika z triedy učiteľa Mareka Kuku a cena v bronzo-

vom pásme Matúša Jantošíka z triedy Mgr. art. Stanislava Vaseka. Matúš Jantošík získal i cenu Rodičovského združenia pri ZUŠ za najlepší
tvrdošínsky súťažný výkon.
Okrem koncertného akordeónu
dosiahli žiaci viacerých učiteľov vynikajúce výsledky v ďalších súťažiach, alebo boli vzorne reprezentovať školu, mesto i Oravu na medzinárodných, celoslovenských alebo
regionálnych podujatiach.
V školskom roku 2004/2005 mala
ZUŠ Tvrdošín dva odbory: hudobný
a výtvarný v Tvrdošíne, na vysunutých pracoviskách v ZŠ Márie Medveckej, v ZŠ Zuberec, v ZŠ Hladovka, v ZŠ Liesek, v ZŠ Podbiel a v ZŠ
Vitanová a PVV (Prípravnú výtvarnú výuku) s deťmi z Materskej školy
na sídlisku Medvedzie.
ZUŠ Tvrdošín mala 22 pedagogických zamestnancov a 444 žiakov,
ktorých učilo 15 učiteľov Z celkového počtu bolo 248 žiakov v hudobnom odbore a 196 vo výtvarnom odbore.
V školskom roku 2004/2005 v štyroch absolventských koncertoch a
skúškach v Tvrdošíne a v Zuberci
absolvovali prvý stupeň hudobného
odboru 20 žiaci, druhý stupeň hudob-

doslavov Kubín, matematickú olympiádu a rôzne športové súťaže, hlavne
futbalové. Mali sme výborných matematikárov, až 22 našich žiakov získalo
v medzinárodnej korenšpodenčnej súťaži Max a Klokan najvyššie slovenské
ocenenia. V škole si robíme vlastné súťaže napr. „Vybraniádu“ o pravopise
a ďalšie. Škola sa zapojila do rôznych
projektov INFOVEK, enviromentálna
oblasť, regionálnej o Orave – žiaci získali certifikát. Vzdelávali sa však aj
učitelia, hlavne v počítačových kurzoch, ktorý bude pokračovať aj cez
prázdniny. V škole pracovalo 24 záujmových krúžkov na poukazy a 5 bez poukazov, v činnosti boli aj tri školské
kluby a v školskej jedálni sa stravovalo 200 stravníkov.
V škole sa už trinásty rok vydáva časopis Priateľ, majú tu však aj tri knižnice, jedna pre žiakov a učiteľov, ďalšia je kresťanská a tretia anglická sa
postupne buduje. Robili sme aj štyri
projekty, v dvoch sme zatiaľ neuspeli,
čakáme na výsledky ďalších.
Cez prázdniny tu budeme mať návštevu z Čieh z Kutnej Hory, takzvaný
kemp, na ktorý prídu žiaci aj učitelia.
Nadviazali sme už aj partnerský vzťah
so školou z Kopřivnice, vedenia obidvoch škôl sa už navštívili a chystáme
sa, že tam pôjdeme aj so žiakmi.
A čo fajčenie a drogy?
Túto oblasť pozorne sledujeme, zatiaľ sa nám v priestoroch školy neobjavili žiadne drogy a ani fajčenie sme
nezaznamenali.
A ako bude „prázdninovať“ pán riaditeľ?
V podstate prvé dní budem ešte
v škole, taká práva dovolenka bude až
v auguste v Kalinčiakove, niečo na
Gemeri pri rodine a samozrejme nebudú chýbať ani krátke výlety do okolia
s rodinou.
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák

Absolútne víťazstvo z Rajeckých Teplíc
Ocenenie získali žiaci aj riaditeľ
zlatom pásme a titul absolútny víťaz
súťaže. Andrej Chorvát v kategórii
do 11 rokov získal umiestnenie v
bronzovom pásme.
To však nebolo ešte všetko, pretože Mgr. art. Stanislav Vasek, riaditeľ našej ZUŠ, získal putovný pohár
a ocenenie najlepší pedagóg musettovej hudby na Slovensku.
Dana Pavkovová
zástupkyňa riaditeľa ZUŠ
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Deti sa tešia na prázdniny, niektorí už aj do školy
Zvonec zazvonil a ďalší školský rok je v nenávratne, preč.
Ostali len spomienky na školu, spolužiakov, učiteľov. Deti sa
už nemohli dočkať, kedy si budú môcť od školy oddýchnuť
a priznajme si, aj učitelia už potrebovali výdych, aby nabrali
nové sily do ďalšieho ročníka.
Na dva mesiace teda osirejú školské lavice, stíchnu triedy
a školské chodby, taká je realita.
My sme ešte v posledný deň navštívili niektoré školy, aby sme
sa opýtali žiakov, aké bolo vysvedčenie a čo budú robiť počas
prázdnin.
Pred budovou gymnázia už stáli nastúpení žiaci a učitelia
s ktorými sa v krátkom príhovore rozlúčila riaditeľka školy a tí
najlepší boli odmenení pred všetkými knihou. Nechýbali ani
kytičky kvetov pre profesorov.
Ako prvá nám odpovedala Dana
Hajduchová - Na vysvedčení som
mala len dve
dvojky. Som
spokojná so
svojím vysvedčením
a cez prázdniny pôjdeme
niekde na dovolenku s rodičmi. Pôjdem však aj
do tábora do Dlhej nad Oravou, tam
je taký tábor, kde sú aj kone, tak sa
tam budem venovať aj koňom.
Prázdniny si chcem užiť, ale už teraz sa teším aj na nový školský rok.
Rebeka Ovšáková - Ak mám
pravdu povedať, tak vysvedčenie
ujde, to znamená, že v
niečom som
sa zlepšila a v
niečo zhoršila. Ešte neviem, čo budem robiť cez
prázdniny, ale už teraz sa teším na
to, že si budem môcť oddýchnuť
a pobehať po vonku. Zatiaľ som neuvažovala o tom, či pôjdem niekam
na prázdniny.
Lenka Gloneková - Vysvedčenie

bolo celkom dobre. Bola však aj trojka. Ešte som neuvažovala, čo budem
robiť cez prázdniny, ale budem chodiť hrať sa von, aj ku starkej do Štefanova a tak. Už sa teším.
ZŠ Štefana Šmálika
Eva Medvecká - Vysvedčenie je
dobré. Cez
prázdniny budem hocičo
robiť, podľa
toho aké príležitosti budú.
Aj ja sa na
prázdniny už teším.
Erik Kuláš - Moje vysvedčenie
nie je najlepšie, lebo som sa dobre
neučil. Cez prázdniny budem hocikde chodiť, pôjdeme aj do Štúrova
na chatu.
Mária Kordiaková - Na vysvedčení mám dvojky aj jednotky. Ja sa
cez prázdniny chcem kúpať na plavárni alebo v Oraviciach, všetko
v okolí Tvrdošína. Verím, že prázdniny budú fajn.
Lenka Lucká - Moje vysvedčenie je tiež dobré, jednotky a dvojky.
Najlepšie mi v škole išla angličtina
a dejepis. Tiež ideme na dovolenku
do Štúrova na chatu, do Nového mesta, do Trstenej. Celé prázdniny si
budem užívať, ale už sa teším aj do
školy.

Deti a prázdniny, alebo prázdniny a deti. O niečo viac cez prázdniny pribudne starostí rodičom, hlavne tým, ktorí sú zamestnaní. Deti sa
však už tešia, že nebudú musieť ráno
zavčasu vstávať, že si budú môcť
o niečo dlhšie poležať v posteli
a o niečo neskoršie zase ísť do postele.
Sú však aj deti, ktoré nebudú mať
najpokojnejšie prázdniny, pretože ich
čakajú začiatkom roka opravné skúšky, keďže sa im nepodarilo dosiahnuť prijateľné výsledky. To však je
už iná kapitola. Poprajme teda našim
deťom tie najkrajšie prázdninové
zážitky, veľa slniečka a nech sa do
školských lavíc vrátia opäť všetci
a hlavne zdraví.
(jh)

Ani gymnázium nebude cez prázdniny zatvorené
Školský rok skončil aj pre gymnazistov, pre niektorých úspešne, pre iných možno aj fiaskom, ale pre každého podľa toho,
ako sa po celý rok snažil. Škola na dva mesiace osirela, no nie
celkom, čo nám potvrdila aj riaditeľka školy Mgr. Alena Golboňová, ktorá nám povedala.
- Ešte má čaká vyhodnocovacia hode s primátorom mesta chceme tiespráva, ktorú je potrebné zaslať pre to problémy riešiť. Samozrejme, že
vyšší územný celok. No a potom sa škola bude otvorená cez prázdniny aj
budú robiť niektoré úpravy a opravy. pre verejnosť a poskytovať internetoV podstate sme minulý rok maľovali vé služby dvakrát týždenne.
V budúcom školskom roku budeškolu vo väčšom rozsahu, cez tieto
prázdniny to budú len niektoré trie- me aj my mať o niečo menej študendy. Snažíme sa o to, aby bola škola tov ako v uplynulom školskom roku.
nielen čistá, ale aj príťažlivá pre žia- Problémom budú aj mzdové proskov a návštevy, ktoré k nám chodia. triedky, zatiaľ ešte nič konkrétne neMyslím si, že sa nám to aj darí, čo vieme.
V školskom roku 2004/2005 sme
potvrdzujú aj návštevníci, ktorí k nám
prichádzajú. Je to aj vďaka technic- mali v gymnáziu celkovo 373 žiakov
kému personálu, ale aj kolegyniam, z toho 256, dievčat. Klasifikovaných
ktoré sa starajú o estetickú úpravu bolo 373 žiakov, s vyznamenaním
školy. Nás však trápi hlavne podmo- skončilo 94, prospelo veľmi dobre 89,
kanie tejto budovy a zatekanie prospelo 175 a neprospeli 15. Priev niektorých triedach. V minulom merný prospech školy bol 2,05, maroku sa voda objavila v štyroch trie- turitné skúšky absolvovali dve triedy
dach, ide vlastne o povrchovú vodu.
Keď naprší a stupne hladina spodnej
vody, tak nám zaplaví priestory v suteréne. Tento rok máme prisľúbené
nejaké finančné prostriedky a po do-

školákov, štyri stolnotenisové turnaje, futbalový turnaj. V oblasti spoločenských kultúrnych podujatí sa
uskutočnili početné vystúpenia tanečných skupín na plesoch, mažoretiek a country skupiny na benefičnom koncerte v Trstenej, Mini akadémia tanečných skupín mladších
detí. Mini playback show spojená s
akadémiou tanečných skupín starších detí. Super Tour Žilina - návšteva koncertu Super Star. Tanečné
skupiny účinkovali na festivale v
Dolnom Kubíne, v Ružomberku. Vystupovali však aj na ďalších významných akciách v rámci mesta Deň
matiek, oslavy prvého mája. Tanečné skupiny sa prezentovali na podujatí Cena Fair play v Dolnom Kubíne, podieľali sa aj na oslave MDD
pre 1400 detí na futbalovom štadióne.
Ďalej zorganizovali a uskutočnili
množstvo menších podujatí - spoločná akcia s DSS, Marec mesiac knihy, výroba darčekov pre mamičku k
rôznym príležitostiam, výroba Valentínky, Deň narcisov, Na kolesách
proti rakovine, kolkový turnaj pre
menšie deti.
V rámci prázdninovej činnosti
počas jesenných prázdnin absolvovali návštevu múzea v Oswienczime,
dva stolnotenisové turnaje, tanečnú
prípravu džez-gymnastiek. Cez vianočné klub detí - šport, spoločenské
hry, tematické hry, futbal v telocvični ZŠ MM., stolný tenis a novoročná besiedku. Nechýbala práca s počítačovou sieťou, kalanetika, floorbalový turnaj, súťažné stretnutie na
klzisku pre všetky vekové kategórie.
A v čase jarných prázdnin Valentínska show, klub detí, floorbalový
turnaj, Deň hier v CVČ, kalanetika,
exkurzia do CVČ Trstená, Deň tanca, stretnutie na klzisku. Šesť rán do
klobúka, jarný stolnotenisový turnaj,
futbalový tréning, country nácvik.
V čase veľkonočných prázdnin

8 - ročné štúdium - oktáva A 24 študentov, tr. prof. PaedDr. I. Ťapáková
a oktáva B 24 študentov Mgr. M.
Golboň, v 4-ročnom štúdiu - trieda,
Mgr. J. Broza, 4.A s počtom 30 študentov.
V druhom polroku celkový počet
vymeškaných hodín - 16 931, čo činilo na žiaka - 45,46, z toho ospravedlnených - 16 611 a neospravedlnených - 320 hodín.
V druhom polroku boli riaditeľkou
školy pochválení 15 študenti, pokarhaní štyria žiaci, znížené známky na
druhý stupeň malo jedenásť žiakov,
na tretí dvaja a štvrtý stupeň jedna
študentka.
Naši študenti sa zúčastňovali aj
mnohých súťaži s okresnou, krajskou,
či celoslovenskou pôsobnosťou v
športe, ale aj vedomostných súťažiach
a myslím, že školu reprezentovali na
úrovni, o čom svedčia aj ocenenia,
ktorých sa im dostalo.
(jh)

Slovenské tance na súši, na vode i v zbernom tábore
S folklórom v krajine fjordov

Aj počas prázdnin je pre deti
pripravený program v CVČ
Skončil ďalší školský rok, aj pre
CVČ, ktoré pôsobí v našom meste.
Jeho činnosť je zameraná na rôzne
oblasti. Výchovná a záujmová činnosť je realizovaná prostredníctvom
záujmových útvarov, ktoré pracujú
v oddeleniach športu a telesnej kultúry a v spoločensko-vedných. V
CVČ pracuje 45 záujmových útvarov s počtom 529 detí.
Pracovníci CVČ sa podieľali na
rôznych akciách pre deti, mládež a
rodičov nášho mesta, pripravovali a
realizovali školské a okresné kola
predmetových olympiád. V priebehu školského roka 2004/2005 zrealizovali 178 akcií, ktorých sa zúčastnilo 7484 detí, mládeže a dospelých.
Okrem nich to bol plavecký, lyžiarsky výcvik. V rámci ZÚ futbal trénujú registrovaní žiaci MŠK Tvrdošín.
V prvom polroku sa uskutočnilo
viacero akcií, spomenúť by sme
mohli vystúpenie mažoretiek a
džezgymnastiek na tenisovom turnaji v Zuberci, program počas Michalského jarmoku, program k otvoreniu nového ihriska, výlet detí do
múzea v Oswieczime, účasť tanečných skupinu na celoslovenskom
festivale DANCE ROSE v Ružomberku, diskotéky, vianočné besiedky, sedemnásť kôl športových súťaží okresného a regionálneho charakteru, stolnotenicové, futbalové, floorbalové turnaje, akcie k Mesiacu
úcty k starším, programové vystúpenie na podujatí pre dôchodcov, na
vyhodnotení športovcov mesta,
otvorenie klziska. Mikuláš v MŠ a
DSS, meste, v ZŠ M. Medveckej,
SOU Lesnícke a ďalšie.
V druhom polroku sa uskutočnilo 7 okresných kôl predmetových
olympiád, 22 kôl obvodných, okresných, krajských športových súťaží
rôzneho druhu, floorbalový turnaj
pre deti navštevujúce záujmový
útvar, floorbalový turnaj pre stredo-

Hurá,máme tu prázdniny...

to bolo stretnutie v čajovni, exkurzia u hasičov, nácvik na súťaž Mini
playback show a výroba veľkonočných ozdôb.
CVČ veľmi dobre spolupracovalo s MÚ, MsKS, MŠ, DSS, CVČ
Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Trstená, kultúrnym strediskom Dolný Kubín, ŠK Tvrdošín,
KŠÚ Žilina, všetkými SŠ a ZŠ v
okrese Tvrdošín, krajčírskym salónom Venuša, OR PZ Dolný Kubín
a Hasičským zborom.
V letných mesiacoch Mestské
centrum voľného času Radosť pripravilo bohatý program pre deti, organizujú sa 3 prímestské letné tábory v okolí nášho mesta a Oravíc,
tuzemský letný tábor v Kováčovej
a zahraničný letný tábor
v Taliansku.
Spoločne s pracovníkmi kultúry
pripravujú v pondelok 25.7. na Michalskom námestí letné kino. Plánovaná je tiež diskotéka pred ukončením prázdnin 30.8. Nebude chýbať ani otvorený klub deti v CVČ v
dňoch 8.8., 15.8., 16.8., 22.8. a 26.8.
Tu môžu deti tráviť voľný čas spoločenskými hrami, zúčastniť sa rôznych súťaží, využiť svoj voľný čas
na kreslenie, maľovanie a iné aktivity.

Vysvetľovať nórskym priateľom, že
prezentácia slovenského folklóru
v krajine s odlišnými tradíciami môže
obecenstvo zaskočiť, bolo to isté, ako
prilievať olej do ohňa. „Práve preto,“
nedali sa Nóri, zreteľne dávajúc najavo, že odmietnutie by považovali za
urážku. Keď ešte niekoľko členov
folklórneho súboru Oravan senior
s ľútosťou poznamenalo, že krajinu fjordov už asi nikdy nenavštívia, bolo rozhodnuté.
V utorok 28. júna večer autobus,
obsadený tanečníkmi, päťčlennou ľudovou muzikou nižňanského Oravanu a v rámci vyťaženia aj priateľmi folklóru a rodinnými príslušníkmi -opustil slovenské územie a zamieril do poľského
Świnouścia, kde sa výprava nalodila na
trajekt. Po osemhodinovej plavbe do
švédskeho Istatu ju čakala ďalšia tisíckilometrová jazda autobusom cez Oslo
do Arendalu v južnom Nórsku, kde sa
konal Medzinárodný trh kultúry, tanca,
spevu a jedál.
O svoje postrehy a zážitky sa s nami
necelý deň po návrate podelila tanečníčka Oravanu senior Jitka Buczacká:
„Náš program sme museli zredukovať
do polhodinového limitu, ktorý mal každý účastník k dispozícii. Po porade
s vedúcim súboru Gustávom Socháňom
sme vybrali tance nižňanský, terchovský, goralský, brezovický, horehronský
a zemplínsky. V priebehu dvoch dní
sme absolvovali štyri vystúpenia: tri na
námestiach v blízkosti nádherného kultúrneho domu, ktorý bol v pohotovosti

Svoje umenie predviedli dievčatá z CVČ aj na Deň detí

pre prípad dažďa a jedno na pódiu postavenom na vode. Iný folklórny súbor
som na festivale nevidela. Naša muzika našla uplatnenie aj v reštaurácii, kde
vyhrávala do tanca. Nórov sme temperamentnými tancami a novými krojmi
zaujali tak, že občas pozabudli na vrodenú odmeranosť a srdečne sa roztlieskali, bolo však vidno, že sme pre nich
exkurziou do exotiky. Pre nás bolo veľmi príjemným zistenie, že sme svojou
prítomnosťou a tancami mimoriadne
potešili mnohých Čechov a Poliakov,
ktorí nás vítali na každom kroku a hlásili
sa k nám ako ku svojím.
Silným zážitkom bol pre mňa pobyt
pri otvorenom čistom mori
s kamenistými plážami. Niečo celkom
iné, ako zažívame v Bulharsku či Rumunsku. Namiesto kúpania v studenej
vode sme dostali príležitosť zúčastniť
sa rybolovu a ktorémusi z našich sa podarilo uloviť bezmála meter dlhú morskú rybu.
Napriek tomu, že v tomto období
nebýva v Nórsku krásne počasie, my
sme si ho užili, asi za odmenu. Slnko
svietilo celé dni, rána aj svetlé noci boli
teplé. Ubytovanie a stravovanie sme
mali zaistené v zbernom tábore pre emigrantov v tichej prímorskej lokalite, sto
metrov od pláže. Už prvé stretnutie
s dočasnými obyvateľmi tohto zariadenia - aziatmi a černochmi - rozptýlilo
akékoľvek obavy. Nič sme nemuseli zamykať. Všetko, čo sme tam mali cez deň
odložené, kroje, peniaze, mobilné telefóny, sme večer našli nedotknuté. Chceli
sme sa odvďačiť, a preto sme obyvateľom tábora venovali jedno neplánované vystúpenie. Neostali nám nič dlžní.
Usporiadali blší trh a každý z nás si
z neho mohol vybrať akýkoľvek predmet ako darček. Vrátili sme sa v utorok
po 38 hodinovej ceste autobusmi a trajektom.“
Bohaté zážitky, však? Človek by až
závidel, no na typickú slovenskú závisť
niet tentoraz najmenší dôvod. Jedinou
výhodou účinkujúcich bolo bezplatné
ubytovanie a stravovanie. Cestovné si
hradili z vlastného vrecka a hodiny driny strávené pri nácviku sa vo folklórnych súboroch nehonorujú, ani nerátaPavel Abraham
jú.
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Od poplatkov sú oslobodené rodiny v hmotnej núdzi
Konkrétna pomoc rodinám a deťom v meste
Pred pivnicou zápasia práve plamene ohňa s tmou nastávajúcej noci.
Na pažiti okolo vatry hovie si rodina
Čenkovcov. Na pahrebe v hlinenom
hrnci blboce dovárajúca sa plávková
polievka a na ražňoch sa zvíjajú škvrčiace hríby. To sa pripravuje večera
pre päť hladných žalúdkov. Ešte aspoň, že ten nový hájnik má kus srdca
a že nám dovolí na povalôčke tejto
opustenej pivnice cez leto bývať! Že
môžeme sa tu aspoň na noc ako lesná
zver do svojho brloha utiahnuť! Hej,
spokojní sme aj s tým! Ja chodievam
do hotelov schody drhnúť a dostanem
kuchynských odpadkov, že obedúvame ako grófi; vy zasa beháte lesom,
zbierate raždie a huby, že nám môžu
závidieť naše večere a večery všetky
rozmaznané pánčatá niekde na pohovkách, ktoré o takýchto čarovných

dobrodružstvách len pri rozprávkach
snívajú. S miznúcim letom stráca sa i
množstvo lesných plodov a vy zo dňa
na deň navraciate sa s prázdnejším
košíčkom. Čo bude s nami naďalej?
Kde sa uchýlime na zimu? Kto sa postará o nás? Naše remeslá nás zakrátko neuživia. Musíme sa obhliadnuť
po iných. Naučiť sa ... Čomu? Kradnúť? Žobrať? Dobre, budeme sa učiť
žobrať! Paľko, ty zajtra skúsiš. A teraz poďme spať. Polievku a hríby ste
pojedli. Tam líha na handrách päť
ľudí. Päť božích obrazov. Päť slobodných občanov. Päť žobrákov. Päť výkričníkov do tupých svedomí. Päť
otáznikov budúcnosti. Fraňo Kráľ
„Čenkovej deti...“
Spomínate si na túto útlu knižôčku, ktorú sme často brali do rúk, neveriacky krútiac hlavou, či také nie-

čo mohlo byť. A veruže bolo. Dnes
je však už iná doba, technika pokročila dopredu, ľudia sú tiež rôzni, no
koleso dejín nás v modernej dobe
vrátilo akoby naspäť a pripomenulo
nám „ČENKOVEJ DETI“.
Tento nepriaznivý činiteľ sa dá už
hmatateľne vidieť aj v našom meste.
Máme tu deti a rodiny, ktoré skutočne
žijú na hranici biedy, ktorú im určili naši
páni poslanci a vládna garnitúra? Tí,
ktorí asi majú viac ako jeden žalúdok,
keď sa im tak dobre žije v makroekonomických výsledkoch. A práve tí, ktorí
by mali pomôcť takýmto rodinám
a deťom, sa od nich odvracajú. Hodili
to na plecia samotných občanov, pomôž
si ak môžeš. Ale kdeže v tejto mizérií,
keď niet ani poriadnej práce a nezamestnanosť ako hovoria vládni „šimľi“ pozvoľne klesá. Ale kde?

Nechcel som však písať o tomto,
no nedalo mi nespomenúť aj tieto závažne problémy „našej“ demokratickej spoločnosti. Najviac v tomto prípade trpia bezbranné deti a starí ľudia.
Ešteže máme v našom meste také vedenie a poslancov MsZ, ktorí aspoň
čiastočne odbremeňujú tieto rodiny
od rôznych poplatkov. Len pre zaujímavosť uvádzam, že od platenia
školného z dôvodu poberania dávky
v hmotnej núdzi bolo oslobodených
takmer šesťdesiat detí. Mesto nevyberá
ani poplatky na čiastočnú úhradu režijných poplatkov súvisiacich so stravovaním detí. To sú poplatky za vedenie potravinových účtov, ktoré platí
mesto a v našom meste máme tri takéto účty v troch školských stravovniach. Pre zaujímavosť uvádzam, že v
Trstenej a Nižnej si tieto poplatky hradia rodičia, v Trstenej je to sedem korún a v Nižnej päť za jeden deň. Za
pol roka mesto za tieto poplatky zaplatilo vyše 15 000 Sk.
Okrem toho mesto pravidelne každý rok platí pre žiakov plavecký vý-

cvik, aj s autobusovou dopravou, deti
prvých ročníkov dostávajú na pamiatku vždy nejakú knihu. Veru neviem,
koľko z nich by si uvedenú knihu kúpilo. Sú to však aj ďalšie konkrétne
veci a pomoc, ktorá sa poskytuje deťom a rodinám v našom meste, či sú
to už tie najmenšie poplatky v MŠ, ale
aj minimálne poplatky za výuku v
ZUŠ. Možno si niekto povie málo, no
aj to dokáže v týchto rodinách potešiť, kde sa každá koruna neobracia
dvakrát, ale aj desaťkrát, kým sa rozhodnú, čo ňou zaplatiť a čo si za ňu
kúpiť.
Aj takýto je obraz dnešnej modernej spoločnosti. Vládna garnitúra sa snaží takmer všetku zodpovednosť preniesť na plecia občanov a vedení miest a obcí. Nuž
ale donekonečna to takto nebude
fungovať, niekde sa to musí skončiť. Aj možnosti nášho mesta sú
obmedzené, ale aj v týchto obmedzených ešte mesto pomáha práve tým, ktorí to najviac potrebu(jh)
jú, deťom.

rana Žilincová.
A v kategórií moderné piesne sa
tešila z prvenstva Eliška Vrláková,
druhá skončila Veronika Štechová
a tretia Kristína Konkoľová.
A čo dodať na záver? Nuž len to,
že štvrtý ročník Tvrdošínskej studničky už je minulosťou, no deti sa už tešia na ďalší a organizátori na to, aby

v budúcom roku prišlo ešte viac detí,
pretože ako vraví Plautus „Je zlé kopať studňu až vtedy, keď nás začne trápiť smäd“. My sme ju už
v našom meste vykopali a teraz je
potrebné udržiavať ju v čistote,
aby aj naďalej mohli z nej piť tí,
pre ktorých je spev životodarnou
vlahou.
(jh)

V našom meste sme studňu už „vykopali“
V utorok 21.6. t.r. sa v priestoroch MsKS na sídlisku Medvedzie v Tvrdošíne uskutočnil už štvrtý ročník obľúbenej speváckej súťaže pod názvom Tvrdošínska studnička. Vyše 42 detí
si tu zmeralo svoje sily v speve ľudovej piesne. Samostatnú kategóriu tvorili moderné piesne.
Chlapci a dievčatá tú súťažili v šty- ľudové pesničky z našej bohatej klenotroch kategóriách: deti materských škôl nice folklóru. Teda tie pesničky, ktoré
do šesť rokov, základných škôl roční- si ľudia spievali a spievajú pri práci,
kov 1.-4., 5.-9. a 4. kategória moderné zábave, alebo len tak pre potešenie už
piesne pod odborným pohľadom poro- od nepamätí.
ty, ktorá pracovala v zložení, Mgr. DaDokonca Katarína Stredanská prišla
rina Šašková - učiteľka ZŠ M. Medvec- zaspievať svoju pesničku v peknom krokej, Mgr. Andrea Kompanová - učiteľ- ji – ako nám povedala jej mama, bez
ka ZŠ Š. Šmálika, Milan Hrčka - spe- kroja vôbec nechcela ísť z domu. Nuž
vák a Mgr. Jaroslav Maďara - učiteľ a čo si viac priať, ak deti samé chcú,
načim ich v tejto túžbe podporiť.
ZUŠ.
Porota, tak ako po iné roky, aj tentoAko prví začínali súťažiť práve tí
najmenší - deti z MŠ. I keď v tomto raz mala plné ruky práce, no deti sa ani
ročníku boli len dvaja, nevadilo a čo počas jej rozhodovania nenudili, pretobolo dobré, dokázali zaspievať to, čo že ich aj v tomto roku pobavil Daniel
si pripravili. Pomocou a nielen im bola Šimčík z DSS. Detí sa dokázali s ním
aj moderátorka podujatia Jitka hneď skontaktovať a sálou sa rozlieval
Buczacka, ktorá deti dokázala správne ich spoločný spev.
A potom prišla ta chvíľa, keď porousmerniť a aspoň čiastočne z nich
striasť predsúťažnú trému. Súťažiaci na ta vyhlásila výsledky. Tí, čo boli vyhodpódiu a pred porotou dali do spevu celé notení, sa právom tešili z odmeny
svoje srdce a keď sa nedarilo, potlesk a diplomu. No naprázdno neobišli ani
im pomohol preklenúť čiastočnú indis- ostaní, pretože každý účastník za svoje
vystúpenie dostal sladkú odmenu. Spopozíciu.
Potešilo hlavne to, že deti spievali kojní boli všetci súťažiaci, porota, ale

aj organizátori, pretože detí aj v tomto
roku sa prihlásilo do súťaže dosť
a z niektorých za pár rokov môžu vyrásť výrazne talenty. Chce to však naďalej svedomitú prácu a, samozrejme,
podporu tých najbližších, ale aj školy
Ako nám povedal predseda poroty
Milan Hrčka, bol milo prekvapený účasťou toľkých detí. I keď nie všetci spĺňali požadované kritéria, aj talenty sa
tu objavili. Je dobré, že mesto takúto formu súťaže podporuje práve u tých najmenších.
A my hovoríme, ktož vie možno
o pár rokov budú spolu koncertovať
Milan Hrčka a niektoré z týchto detí.
Ako teda dopadla celá súťaž?
V kategórii MŠ boli udelené dve
druhé miesta pre Radku Renerovú
a Vladislava Vojčiaka.
V kategórií detí ZŠ 1.-4. si palmu
víťazstva odniesla Alica Lofajová, tri
druhé miesta udelila porota Denise
Magdaléne Kuchťákovej, Kataríne
Stredanskej, Veronike Feilhaverovej
a dve tretie miesta Bibiáne Bučekovej
a Zuzane Badárovej.
V kategórií deti ZŠ 5.-9. ročník
skončila prvá Henrieta Habláková,
druhá Barbora Bránická a tretia Pet-

O zbojníkovi Zubiakovi
V Juráňovej doline, kadiaľ vedie cesta z Oravíc do vrchov a
potom aj do Poľska, sú také ozrutánske skaliská, ako vari nikde
inde na svete. Vyzerajú ani zakliate mesto. Vysokánske skaly,
nebotyčné hrubé stĺpy a strmé
bralá idú zavaliť okoloidúceho
človeka. A čo jeden stĺp je krajší, akoby ich ten najväčší majster bol tu nastaval.
Mnohí ľudia sa do tohto kraja vše aj báli vkročiť, lebo o tých
skalách a všelijakých čudných
stĺpoch sa tu kadečo povrávalo.
Najčastejšie spomínali ľudia
zbojníkov, čo nikde inde nemohli
nájsť také dobré skrýše, ako práve v tejto doline.
Za dávnejších Čias, keď ešte
na Oravskom zámku páni bývali, skrýval sa v Juráňovej doline
aj jeden zbojník, ktorý sa volal
Zubiak. Nebol taký známy ako
Jánošík, ale zato bol on veľký
zbojník, lebo mal nazbíjaných
toľko peňazí, že za ne mohol aj
kaštieľ postaviť alebo odkúpiť.
Raz sa tento zbojník vracal zo
Spiša poza Vysoké Tatry a hybaj
rovno cez Poľsko do Juráňovej
doliny. Lenže pandúri mu boli
jednostaj v pätách a on sa nedajbože nikde ukryť. I utekal, utekal dolu dolinou, až dobehol na
oravické lúky do Tichej doliny,
kde bolo v tie časy viac salašov.
I vbehol do ktoréhosi prázdneho
salaša a tam sa skryl. Niesol však
mnoho peňazí a tie ho veľmi ťažili.
„Nuž, čo robiť?“ pomyslel si.
„Už som starý a keď budem niesť
peniaze, ľahko ma môžu chytiť.“
I vykopal v kolibe práve pod

pričou, na ktorej valasi spávajú,
väčšiu jamu, nasypal peniaze do gelety, do ktorej valasi ovce doja, a
zahrabal ju zemou, takže celkom nič
nebolo vidno. Potom nocoval v kolibe ešte zo tri noci, a keď videl, že
ho pandúri už prestali znepokojovať, pobral sa hľadať rodinu. Zbojník nakoniec aj domov došiel, lenže čoskoro tak ťažko ochorel, že
musel dlhší čas ležať na posteli.
„Ej, keby som sa mohol ešte na
nohy dakedy postaviť a ísť do Oravíc po peniaze, čo som tam skryl,“
vravel raz svojmu synovi, ktorý bol
tiež mocný ako otec, lenže sa mu už
zbojníčiť nechcelo.
„Čože by ste sa nepostavili, veď
ste ešte nie
taký starý!“
utešoval ho
syn. A naozaj,
zbojník Zubiak po čase začal aj chodiť a už sa aj tešil, že bude môcť ísť
so synom po peniaze. No stala sa
mu zase ešte horšia vec. Kým sa
skrýval kde-kade po tmavých jaskyniach a všelijakých dierach, pokazil si oči a zrak mu začal slabnúť. A
v chorobe sa mu natoľko zrak zhoršil, že takmer nič nevidel. Chodieval potom smutný a sotva slovo prehovoril.
No raz sa pred synom predsa len
rozhovoril, a to vtedy, keď cítil, že
sa iste blíži jeho koniec. Bolo to v
čase, keď všade na okolí sená robili. Zavolal si syna a takto mu povie:
„Synak, vidíš, že som už nie súci
nikde ísť, musíš ma aspoň teraz na
staré kolená zastúpiť a pomôcť mi,
keď som v takom nešťastí a po chvíli
aj v biede, lebo peniaze sa nám veľmi míňajú.“

„A čože by ste radi, otec?“ vypytuje sa syn.
„Ak ma ešte rád, urobíš mi veľkú radosť, keď pôjdeš ta, kde ti rozkážem!“ otec na to.
„Ale čože by som nešiel, len povedzte!“ sľuboval syn.
„No tak slúchaj!“ pokračoval.
„Vezmi si takú väčšiu kapsu a vyber sa hneď do Oravíc až na samý
kraj Juráňovej doliny. Spýtaj sa, kde
je Tichá dolina a dobre sa poobzeraj. Keď zbadáš sálaš, čo stojí vedľa dvoch starých jedlí, vojdi doň.
Na pravej strane je jedna priča a
pod ňou je v zemi zakopaná geleta
s peniazmi. Vyber ju a peniaze dones! Vieš dobre, že sa nám zídu.“

ny, lebo bolo počuť odtiaľ hlasy. Vošiel dovnútra a tu vidí, že tam sedia
traja kosci. Trocha sa zarazil, ale
po chvíli spokojne povie:
„Pán Boh daj dobrý večer, ľudkovia! Či by ste ma nevzali takto na
noc, lebo zajtra mám dlhú cestu
pred sebou.“
„Teraz proti noci ťa vari nepustíme, mohol by si tu vo vrchoch zablúdiť. Ale keď chceš u nás nocovať, mohol by si nám za ten nocľah
dačo pomôcť pri kosení, keď si mocný!“ povedal jeden z chlapov, čo
sedel pri ohni.
„Ale veď sa vám už dajako odmením, len ma prenocujte!“ vraví
Zubiakov syn.
A chlapi ho nakoniec prijali medzi
seba, a tak nocoval
na salaši, v ktorom
bývali kosci, čo kosili oravické lúky.
Ale mladý Zubiak nespal tejto noci.
Ako aj mohol, keď bol ukrutne zvedavý, či nájde všetko tak, ako otec
hovoril.
Keď prišlo ráno, robil sa, že spí.
Čakal však len na to, kedy kosci odídu, žeby mohol geletu s peniazmi
vybrať. Kosci ho však udreli po nohách a zvolali naň:
„Vstávaj, Jenoch, sľúbil si, že
nám pôjdeš kosiť!“
„Sľúbil som vám, že sa za nocľah odmením a slovo dodržím, len
ma nechajte ešte trochu pospať, veď
ešte je včas a slnko nevyšlo!“ povedal mládenec.
Kosci ho nakoniec nechali ešte
oddychovať. Len čo sa však z koliby vytratili, mladý Zubiak skočil na
rovné nohy a hybaj hľadať geletu.
Odtiahol priču, na ktorej sa spávalo, a už aj hriebol holými rukami

POVESTI ORAVSKEJ DOLINY
„A čože sú to za peniaze?“ vypytuje sa zvedavo syn.
„O to sa ty nestaraj, len chod a
urob, ako som ti povedal,“ rozkazuje otec.
„No, dobre!“ prisvedčil a vychystal sa hneď na cestu.
Keď sa zvečerievalo, došiel do
Oravíc a odtiaľ mal už blízko aj k
Juráňovej doline. Najprv však chcel
vyzvedieť, kde je Tichá dolina, pristaví sa pri jednom koscovi, čo práve lúku dokášal, a spytuje sa ho:
„Ej, sváku, či by ste mi nepovedali, kde je Tichá dolina?“
„Akože by nie, pozri sa, už si
hneď pri nej, len si ešte trochu podiď, zaraz tam budeš!“
Keď už bol v Tichej doline, sálaš
hneď našiel. Stál neďaleko potoka,
čo tiekol z Juráňovej doliny, pri
dvoch starých, vetrom olámaných
jedliach na lúke, ibaže nebol prázd-

sypkú zem. Netrvalo dlho, keď
odrazu zacítil pod rukou ucho
gelety, čo trčalo spod zeme.
Rýchlo odhriebol ešte ostatný
kus zeme a geletu vytiahol. Bola
ťažká, sotva ju udvihol.
„Ech, dobre je!“ zasmial sa
veselo a vysypal peniaze do
kapsy, ktorá tak oťažela, že ho
na jeden bok zaraz nachýlila.
„Ale ani na koscov nesmiem
zabudnúť. Veď som im sľúbil, že
sa im odmením,“ povedal skoro nahlas a vytiahol hneď zlatý
peniaz a vložil ho na dno gelety. Nádobu aj s dukátom nechal
naprostred koliby. Potom potajomky zašiel až k potoku, aby ho
kosci nezbadali, a odtiaľ dolu
potokom zišiel až do Oravíc.
Keď kosci zbadali, že ich
nocľažník sa akosi neukazuje,
vošli do koliby, že ho poduria.
Lenže toho tam už nebolo. Iba
naprostred koliby stála geleta
a v nej zlatý, zlatučký dukát.
„Ej, mali sme my iste bohatého nocľažníka, keď nám ten
zlaté dukáty rozdáva,“ povedal
jeden z koscov. A keď zbadali,
že na mieste, kde sa spávalo, je
veľká jama, prišlo im na um, že
tam naisto boli dukáty zakopané. I povedali si:
„Vidíte, leňochovi sa skôr
podarí poklad nájsť ako nám,
čo sa takto trápime!“
Ale ani zbojník Zubiak peniaze neužil, lebo o pár týždňov
tak ochorel, že ho už nevedel
nik vyliečiť a zomrel. Ale jeho
syn zbohatol, ibaže nik nevedel
ako.
POVESTI ORAVSKEJ DOLINY – Anton Habovštiak
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Slobodné, kráľovské mesto Bardejov

Narodili sa
29.5.
31.5.
2.6.
5.6.
9.6.
10.6.
23.6.

Elisa Dibdiaková
Michal Hucík
Ondrej Olexa
Samuel Sedlák
Dominik Pösinger
Karin Drbiaková
Peter Tóth

Sobáše
19.5.
4.6.
11.6.
11.6.
18.6.
18.6.
20.6.
25.6.
25.6.
2.7.
2.7.
9.7.

Martina Mojžišová – Peter Planieta
Ivana Šamajová – Andrej Hruboš
Bc. Dana Hullová – MUDr. Patrik Palko
Mgr. Henrieta Matisová – JUDr. Slavomír Bachynec
Katarína Paveleková – Marek Šveláň
Bc. Petra Šimurdová – Branislav Vrobel
Andrea Frielichová – Lukáš Kajan
JUDr. Lýdia Stáreková – JUDr. Eduard Pajdlhauser
Veronika Smutná – Marián Kumor
PaedDr. Lucia Balúnová – Mgr. Miroslav Gabara
Bohuslava Bulejová – Roman Kaleta
Martina Djubašáková – Milan Michalčík

Odišli z našich radov
11.6.
13.6.
17.6.
19.6.
20.6.
25.6.
6.7.
8.7.

Ján Bedrich
Ružena Benčíková
Ondrej Kováčik
Ondrej Vrobel
Mária Blšáková
Stanislav Glombík
Ján Kováč
Jozefa Kyselová

72 ročný
61 ročná
57 ročný
79 ročný
75 ročná
55 ročný
84 ročný
65 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 80 rokov - Otília Greňová, Tvrdošín, 85 rokov - Cecília Surovčíková, Medvedzie

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

Pribudli detské oázy radosti
Mamina, poďme sa ešte pohojdať,
videla si, máme nové hojdačky, zaprosil chlapček mamičku, ktorá s ním
bola na vychádzke. A už ju ťahal
smerom k novému detskému ihrisku.
Ja by som to však nazval detská oáza

pribudli na sídlisku Medvedzie, sa
potešili nielen deti, ale aj ich rodičia. No neurobili sa len nové, ale
postupne sa obnovujú aj tie doterajšie. Tu by som však chcel apelovať
na nás všetkých občanov v tomto

„Vstávaj krpec!“, budila ma sestra skoro ráno v sobotu. Veľmi sa mi
nechcelo vstávať, ale potom som si
na všetko spomenula. Ide sa na ďalší
super výlet s ujom Verzálom. Rýchlo sme sa so setrou vychystali a o pol
šiestej sme odišli na zástavku.
Trochu som sa zľakla, keď na „nástupišti“ ešte nikto nestál. No postupne sa začali zbierať ľudia a nakoniec
prišiel autobus s veľkým nápisom
„ZÁJAZD“. Všetci sme sa popodpisovali a hurá do Bardejova.
Cesta bola dlhá, no nie nudná,
lebo bola spríjemňovaná zábavným
kvízom. Ten pozostával z tipovania
správnych rokov o histórii Bardejova. No kto by už netipoval, keď za
správnu odpoveď bola sladká odmena. Takto sme sa zabávali, až kým
sme neprišli ku kaštieľu v Strážkach.
Bolo sa na čo pozerať, aj keď sme
ho videli len zvonka. Okolo kaštieľa
sa nachádzal nádherný anglický park
zdobený troma pávmi. Prvý raz som
videla naozajstného páva, je to veľmi pekný vták. Nezdržali sme sa tam
dlho, len sme si urobili fotografiu
a išli sme ďalej.

Ďalšie na pláne bolo Spišské múzeum. Vlastne to bola bardejovská
radnica. Bolo tam super. Rôzne staroveké zbrane, mince, zlaté poháre,
obrazy, ale najkrajší bol aj tak prsteň
cisárovnej Alžbety. Bol to veľmi
vzácny šperk. Na bardejovskom námestí sa nachádza bazilika minor Sv.
Egídia, do ktorej sme sa tiež išli pozrieť. Museli sme však tam byť veľmi ticho, lebo to bol vlastne kostol.
Zaujímavejší však bol výstup na kostolnú vežu. Stosedemdesiat úzkych
točiacich sa schodov. Až mi naskakuje husia koža, keď si na to spomeniem. Avšak bol to zážitok na celý
život. Zhora sme mali krásny výhľad
na celý Bardejov. Po zídení dolu sme
mali hodinový rozchod na posilnenie. Potom sme si pozreli ešte bašty.
V minulosti to bolo opevnenie okolo celého mesta. Bášt je síce osem,
ale my sme videli len tri: červenú,
veľkú a na tretiu si už nespomínam.
Do Bardejovských kúpeľov sme
sa premiestnili päťminútovou jazdou
autobusom. Z parkoviska sme prešli
pešou zónou k veľkej sediacej soche
cisárovnej Sissi. Kúpať sme sa nešli

Uplynulú nedeľu sa v športovej
hale v Tvrdošíne uskutočnil exhibičný florbalový zápas medzi ŠK Fbo
Tvrdošín a Dolným Kubínom, v ktorom sa predstavili ženské a mužské
kolektívy.
Úvodný súboj rozohral novovzniknutý tvrdošínský ženský tím, na
ktorý sa prišla pozrieť početná divácka kulisa. Tvrdošínčanky nastúpili na
svoj premiérový duel v domácom
prostredí a súperkám podľahli 6:1.
Prvú tretinu Dolnokubínčanky diktovali tempo hry, presadzovali sa svo-

jou kombinačnú hrou a oveľa väčšími skúsenosťami. Domáce družstvo
si nevypracovalo žiadne väčšie šance. V druhom dejstve sa dievčatá snažili hrať kombinačnejšie, v osobných
súbojoch vynikala Lívia Barošová a
Zuzana Mikulášiková. V obrane si
zodpovedne plnila povinnosti Anna
Vilčinská, ktorá neraz odvrátila útok
Dolnokubínčaniek. V záverečnej tretine si vytvorili väčší tlak a po peknej kombinačnej akcii Adriany Brčákovej a Jarky Kunikovej vsietili čestný gól. V závere bolo ešte niekoľko

Dvanásť statočných medzi deťmi
Pri príležitosti dňa otcov (19.6.
2005) pripravili učiteľky z V. MŠ
Medvedzie zábavné popoludnie pre
našich oteckov. Tu oslávili svoj sviatok v prítomnosti svojich ratolestí.
Popoludnie sa nieslo v dobrej nálade. Deti s oteckami súťažili
v rôznych disciplínach (ako napr.
preťahovanie lanom, hod loptou,
skok cez švihadlo a pod.), každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. Deti povzbudzovali svojich
oteckov potleskom i smiechom.
Tí, čo sa z rôznych dôvodov nezúčastnili, majú čo ľutovať. Mali by
si uvedomiť, že v tejto dobe je úplne
normálne prezentovať sa ako milujúci rodič aj na verejnosti. Preto aj
tomuto sviatku by sme mali venovať

V telocvični ZŠ M. Medveckej
bolo vo štvrtok 9.6. t.r. v popoludňajších hodinách rušno. Pripravovalo sa veľké stretnutie vo volejbale
žiakov, učiteľov a rodičov. Žiaci sa
chystali poraziť učiteľov, nepodarilo sa. Učitelia nakoniec vyhrali
v päťsetovom súboji (25:9, 24:10,
25:9, 25:16, 25:13).
Žiakom sa nedarilo ani v zápase
s rodičmi a podľahli im v troch setoch (25:7, 25:13, 25:23). Nakoniec
žiakov za dobrú hru čakala odmena
meste, aby sme si tieto veci, ktoré sa
urobili či už pre najmenších, alebo
tých starších v našom meste takpovediac strážili, aby slúžili všetkým
nám čo najdlhšie.
(jh)

Nový bankomat už slúži
V priestoroch mestského kultúrneho
strediska bol daný do užívania nový
bankomat Slovenskej sporiteľne. Potešili sa hlavne občania, ktorí bývajú na
sídlisku, že nemusia šliapať takú štreku
dole ku banke, ak si chceli vybrať nejakú korunku a zvlášť tí, ktorým sa nie
práve najlepšie chodí.
Ako nás informoval primátor mesta,
bolo treba dlho presviedčať kompetentných o potrebe bankomatu na Medvedzí

s tým, že v najbližších týždňoch by
mal k bankomatu Slovenskej sporiteľne pribudnúť bankomat VÚB, ktorý
bude nainštalovaný v priestoroch Katastrálneho úradu (bývala vojenská správa). Kvitujeme aj tento počin a veríme,
že bankomat bude čoskoro funkčný
a slúžiť všetkým tým, ktorí majú svoje
účty vo VÚB. Áno takto nejako si predstavujeme poskytovanie služieb občanovi.
(jh)

I po tejto deviatej akcii sa chcem
poďakovať v mene všetkých žiakov
za sponzorské dary, ktoré boli veľmi
nápomocné pri ďalšom vzdelávaní:
Jurči – firma Remeslo, Mgr. Medžová – lekáreň Beata, Frankovičová –
predajňa Blondela, manželia Zoššákovci, Ing. Dyttert – HS Elektronic
spol.s.r.o., Pekáreň – Lupták
a vedeniu Lesníckeho učilištia
v Tvrdošíne.
T. Verzál

Premiéra tvrdošínskych florbalistiek na domácej palubovke

aspoň takú vážnosť, ako prisudzujeme Dňu matiek. Určite aj otcovia
potom budú pristupovať k podobným
podujatiam, ako sa uskutočnilo
v tejto MŠ a zúčastnia sa ho v oveľa
väčšom množstve, ako tomu bolo
v uvedený deň, kde bolo len 12 oteckov. Ďakujeme pani učiteľkám za
príjemné popoludnie.
Rodičia z V. MŠ

šancí v podaní Michaely Gombaríkovej, ktorá tvrdými a presnými strelami zamestnávala súperovú brankárku. Dievčatá z Dolného Kubína ukázali, že patria medzi slovenskú špičku, o čom svedčí aj to, že majú vo
svojich radoch niekoľko reprezentantiek. Treba tiež pochváliť tvrdošínsku oporu v bráne Luciu Kavuliakovú, ako aj ostatné dievčatá za svoju bojovnosť.
Druhý súboj patril mužom, ktorí
ukázali, ako vedia hrať florbal. Súperov z Dolného Kubína porazili
vysoko 12:2.Treba podotknúť, že
domáci tím hrá tento šport už niekoľko rokov a má oveľa viac skúseností
ako súper. Góly za Trdošín vsietili:
Milan Burdel 2, Tomáš Jandura 3,
Michal Canciger 2, Lukáš Reguli 1,
Marián Klimčík 2 a Juraj Teplanský
2 Účastníci a priami aktéri súbojov
veria, že takýchto podujatí bude v
Tvrdošíne čoraz viac a florbal sa tu
natrvalo zakorení. Nakoniec treba
poďakovať celému realizačnému
tímu, Milošovi Golboňovi a všetkým
zúčastneným.
Milan Burdel

Zo Smrečan zlato a bronz
V dňoch 14.-15. júna 2005 sa
v Smrečanoch v areáli Třinec
v Žiarskej doline uskutočnil II.
ročník športových hier klientov
domovov sociálnej starostlivosti

Rodičia porazili učiteľov

radosti, pretože deti sú tu vždy. A tak
kým si maminky posedia na lavičkách a možno aj poklebetia, ich deti
sa zatiaľ venujú svojej zábave.
Novým detským ihriskám, ktoré

asi preto, že sme všetci zdraví. Po
spoločnej fotke sme prešli celou pešou zónou, dali si „zmzlinku“ a zišli
sa pri autobuse. Hoci boli kúpele prekrásne, nechceli sme tam nikoho nechať, tak sme sa posledný raz spočítali. Aj cesta nazad nám rýchlo ubiehala pri zábavnom kvíze.
Bol to ďalší fakt súper výlet, až
do úplného konca. Už teraz sa neviem dočkať ďalšieho výletu, ktorý
prajem zažiť každému. Tak strašne
sa teším na Rakúsko, že až .... No
radšej nič, lebo sa to naozaj stane a ja
nepôjdem nikam.
Zuzana Vicenová
Gymnázium Tvrdošín, tercia A

a nielen tých, čo predvádzali svoju
hru na palubovke, ale aj tých, čo prišli volejbalistov povzbudiť.
Záver športového dňa patril učiteľom a rodičom. Aj v tomto zápase
sa úporne bojovalo o celkové prvenstvo. V päťsetovom zápase nakoniec
zvíťazili rodičia, ktorí pre seba získali piaty rozhodujúci set v pomere
25:20. Volejbalové popoludnie sa
skončilo, všetci sme bolí športovo
unavení, ale veľmi spokojní s dobre
prežitého odpoludnia.
(vt)

Rozlosovanie majstrovských zápasov
IV. futbalovej ligy na ročník 2005/2006
I.
7. 8. Tvrdošín - Stráňavy
II. 14. 8. Rudinská - Tvrdošín
III. 21. 8. Tvrdošín - Žilina B (Lisková)
IV. 28. 8. Martin - Tvrdošín
V.
4. 9. Tvrdošín - Valča
VI. 11. 9. Belá - Tvrdošín
VII. 18. 9. Tvrdošín - T. Štiavnička
VIII. 25. 9. L. Lúčky - Tvrdošín
IX. 2. 10. Tvrdošín - Oščadnica
X. 9. 10. Tvrdošín - Krásno
XI. 16. 10. Námestovo - Tvrdošín
XII. 23. 10. Tvrdošín - Trebostovo
XIII. 30. 10. Nižná - Tvrdošín

v pôsobností Žilinského kraja.
Športových pretekov sa zúčastnili
účastníci zo 14 zariadení. Súťažilo sa v mužských a ženských
kategóriách od 18 do 40 rokov
a nad 40 rokov. Na otvorení nechýbali ani zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja.
Medzi účastníkmi nechýbali
ani zástupcovia z Tvrdošína. Súťaže sa zúčastnilo päť chlapcov
a Silvia Paliderová ako pedagogický dozor, ktorá nám poskytla
informácie o celej súťaži.
Chlapci bojovali v zostave Peter Slaný, Milan Pišút, Jaroslav
Kulina, Jaroslav Oláh a Roman
Polák. Súťažilo sa v skoku
z miesta do diaľky znožmo, prekážkový beh, behy na 60 a 300
metrov, hod kriketovou loptičkou, hod basketbalovou loptou
na kôš a stolný tenis. Chlapci z
Tvrdošína sa zúčastnili všetkých
disciplín okrem stolného tenisu.
Najlepšie si počínali Milan Pišút,
ktorý získal zlatú medailu
v skoku z miesta do diaľky znožmo za výkon 2,22 m a bronzovú
medailu získal Peter Slaný
v hode loptou na basketbalový
kôš.
Zo štrnástich zariadení sa Tvrdošín celkovo umiestnil na 5.
mieste, čo nestačilo na postup na
celoslovenské hry, ktoré sa opäť
uskutočnia v septembri v tomto
zariadení.
Okrem športovania mali chlapci pripravený aj kultúrny program
a prvý deň končil večernou diskotékou.
(jh)
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Primátor prijal úspešných futbalistov
V pondelok 27.6. t.r. sa to v priestoroch našej radnice hemžilo mládežou. Primátor mesta totiž v tento deň prijal dve družstvá hráčov nášho futbalového oddielu a to mladších žiakov
a starších žiakov, ktorí vzorne reprezentovali farby nášho mesta. Na stretnutí nechýbali ani tréneri Ľubomír Gregorec, František Čajka, Anton Betuštiak, Peter Kubala a prezident futbalového klubu Jozef Ženčuch.
Primátor osobne poďakoval hráčom,
ktorí počas celej súťaže vzorne reprezentovali naše mesto, jeho poďakovanie
patrilo aj trénerom, ktorí tieto kolektívy
viedli. Ako vyplynulo zo slov primátora, mesto bude všetko robiť pre to, aby
mládež mala vytvorené tie najlepšie podmienky na športovanie. Futbalisti ich
majú, dôkazom toho sú aj dve futbalové
plochy, kde môžu trénovať a hrávať, ale
k dispozícii majú aj športovú halu, autobus a ďalšie veci pre rozvoj svojho
futbalového talentu. Ktovie, možno o pár
rokov niektorí z nich budú reprezentovať naše ligové výbery, alebo aj reprezentáciu Slovenska. Chce to len chuť
a vôľu pracovať na sebe. Dôkazom toho
sú práve mladší žiaci, ktorí počas celej
súťaže neprehrali ani jeden zápas, dobre
si však počínali aj starší žiaci, ktorí obsadili v tabuľke veľmi pekné piate
miesto.
Zhodnotenie a poďakovanie si žiaci

vypočuli aj z úst trénerov a prezidenta
klubu, ktorý poďakoval aj vedeniu mesta za to, že vytvára podmienky pre týchto futbalistov.
Futbalistom a trénerom potom primátor osobne odovzdal upomienkové predmety, nechýbala ani spoločná fotografia
a posedenie s pohostením v zasadačke
mestského úradu.
Pre týchto reprezentantov nášho mesta to bolo ocenenie ako sa patrí. Chlapcom sa to veľmi páčilo, čo nám aj potvrdili. Samozrejme, že k tomu prispelo aj
to, že na radnici ich prijal primátor, ktorému záleží na tom, aby mládež v našom
meste si v čo najpočetnejšom množstve
hľadala cestu na športoviská. Dôkazom
toho je aj starostlivosť vedenia mesta
nielen o futbalistov. Nemalé peniaze vydáva mesto pre výcvik plavcov,
v poslednej dobe sa vytvorili podmienky pre hokejistov a čoskoro pribudnú
športoviská aj pre lyžiarov.
(jh)

Celú súťaž absolvovali bez jedinej prehry
Mladších žiakov nášho futbalového družstva nedokázal v
uplynulej sezóne nikto zdolať. Remizovali len v zápase na ihrisku v Lieseku. Svojím súperom nastrieľali 144 gólov a dostali len osem. Sezóna ako hrom, čo nám potvrdil aj tréner mužstva Ľubomír Gregorec a jeho vedúci Ing. František Čajka.
Najťažší duel ich čakal v Martine. predviedli to, čo sme im vštepovali na
Doma nad týmto súperom vyhrali len tréningoch. Naša hra sa páčila aj našim
1:0, no chlapci ukázali v Martine, ako súperom. A musím povedať, že im nechýsa bojuje, i keď domáci viedli 1:0, záve- bala ani kondičná pripravenosť, tam kde
rečná radosť patrila našim, ktorí zdolali už súper nemohol, sme my ešte dokázali
Martin na jeho pôde 3:1. A my sme pri pritlačiť.
tejto príležitosti oslovili trénera ĽuboKtorí hráči v mužstve najviac vynikli?
míra Gregorca.
Hodnotiť to nie je ľahké už aj z toho
S akými cieľmi ste vstupovali do dôvodu, že v mužstve máme synov ja, aj
súťaže?
F. Čajka. Najlepším strelcom súťaže bol
Favoritov na prvé miesto bolo viac, František Čajka, na jeseň však najviac
ani my sme pred súťažou nemali vysoké gólov nastrieľal M. Gregorec, ale na jar
ambície, chceli sme sa umiestniť v prvej nastrieľal 17 gólov aj Tomáš Ferenčík.
päťke. Nakoniec však bolo všetko inak, V zálohe hrali prím Alan Adamča a Maskončili sme na prvom mieste. Chlapci túš Gregorec. Stopérske povinnosti si výdokázali, že futbal vedia hrať. Ich výkon- borne plnil Peter Pňaček. K oporám ďanosť rástla od zápasu k zápasu. Vsadili lej patrili Jozef Planieta, Július Žuffa a
sme na techniku a kombináciu a vypla- Ľubomír Pikna. No nezaostávali ani ostattilo sa. Chlapci v súťažných zápasoch ní a tvorili kompaktný kolektív. Už po sú-

ťaži sme to dokázali, keď sme vyhrali nad
účastníkom druhej ligy Dlhou 5:1.
Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať mestu, klubu, ale aj rodičom,
a vedúcemu družstva F. Čajkovi, že nám
vytvárajú dobré podmienky pre futbal.
Práca s mládežou je náročná, netreba
sa jej však báť. V našom meste by sme
však mali vytvoriť triedu so športovým
zameraním, aby sa futbal v našom meste dostal na vyššiu úroveň, podmienky
pre to tu máme.
(jh)
Tabuľka III. ligy mladších žiakov
1. Tvrdošín 24 23 1 0 144 : 8 70
2. Martin
24 22 0 2 161 : 12 66
3. Rabča
24 16 2 6 52 : 36 50
4. Liesek
24 15 3 6 88 : 40 48
5. Vrútky
24 12 1 11 51 : 50 37
6. Sučany
24 9 3 12 38 : 46 30
7. Lisková
24 9 3 12 38 : 55 30
8. T.Štiavnička 24 8 5 11 38 : 63 29
9. Veličná
24 7 3 14 42 : 88 24
10. O. Veselé 24 6 3 15 29 : 64 21
11. S.Kríž
24 6 3 15 31 : 84 21
12. Mútne
24 1 9 14 19 :105 12
13. DK Bziny 24 3 2 19 15 : 95 11

Vydarený, ale premoknutý turnaj
Nedeľa mala celá patriť futbalu už aj
z toho dôvodu, že futbalový oddiel MŠK
usporiadal už 28. ročník tradičného futbalového turnaja. Na turnaj sa tešili futbalisti, ale aj fanúšikovia. Škrt mnohým
cez rozpočet však urobilo daždivé počasie. Aj preto sa prvé dva zápasy odohrali
v Krásnej Hôrke. A tých, ktorých neodradilo počasie, si pochvaľovali, že futbal to bol dobrý.
Tvrdošín - Bošany 2:3 (1:1), góly:
Novák, Bednár - Švec, Hodal a Papranec. Zápas to bol obojstranne dobrý. Naši
tak ako v predchádzajúcich zápasoch doplatili na nepremieňanie šancí a len doťahovali náskok súpera, keď už sa zdalo, že zápas skončí nerozhodne kopali

hostia pokutový kop za zbytočný faul
a lopta skončila v našej sieti.
Nižná - Podbiel 2:0 (1:0), góly: Pánik, Marton. Zaslúžené víťazstvo nižnianských futbalistov.
O 3. miesto: Tvrdošín - Podbiel 6:2
(3:2), góly: Novák 3, Capko, Pavčo,
Maslo. V zápase o tretie miesto sa ukázala herná prevaha našich, ktorí zdolali
svojho súpera rozdielom triedy. V zápase
aktívne bojovali a potešili divákov dobrou hrou aj gólmi. Najlepším strelcom
turnaja sa stal František Novák, ktorý
v dvoch zápasoch strelil štyri góly
a Podbielu hattrik.
O 1. miesto: Nižná - Bošany 3:1
(3:0), góly: Šiška, Brčák, Marton - Do-

biaš. Futbalisti z Nižnej si už v prvom
polčase po dobrej hre vytvorili trojgólový náskok, ktorý v druhom polčase ubránili. Diváci videli atraktívne stretnutie
v ktorom sa striedali útoky na obidvoch
stranách a bolo sa na čo pozerať.
Ceny v podobe pohárov víťazom odovzdával primátor mesta Ing. Ivan Šaško
a prezident futbalového klubu Jozef Ženčuch.
I napriek daždivému počasiu bolo
nedeľné popoludnie pre takmer dvestovku divákov výbornou zábavou. Diváci
mali možnosť vidieť atraktívne stretnutia, výborné akcie a čo bolo hlavné - dostatok gólov, k čomu prispeli všetky štyri
družstva. Vydarený a premoknutý 28.
ročník futbalového turnaja sa skončil
a diváci sa už isto tešia na ďalší. (jh)

Len bod ich delil od tretieho miesta
Prípravu na jarnú časť sme začali už 3.1.
2005 a spolu s vedúcim družstva Antonom
Betuštiakom sa zamerali na zvýšenie sebavedomia chlapcov, stabilizáciu kádra, loptovú
techniku, tréningovú a zápasovú disciplínu,
taktické myslenie a herný prejav družstva.
Trénovali sme trikrát týždenne a účasť na tréningoch bola tiež dobrá. Odohrali sme aj dobré
prípravné zápasy s poľskými žiakmi, ale aj
ďalšími našimi kvalitnými celkami.
Príprava sa odzrkadlila v jarnej časti, kde
si mužstvo počínalo veľmi dobre a skončilo
so stratou 6 bodov za športovou triedou Fomatu Martin. V 12 zápasoch získali 27 bodov
a skóre 28:7. V konečnom účtovaní v III. lige
sme obsadili nakoniec 5. miesto, keď nám ku
tretiemu chýbal len bod.
O úspešnú jar sa najviac pričinili títo hráči: Radovan Kráľ, Stanislav Zaťko, Vladimír
Galčák, Henrich Gerat, Silvester Schweiner,
Michal Stroka, Michal Gill, Andrej Kováč,
Filip Adamča, Ján Huraj, Jakub Betuštiak,
Pavol Huraj, Štefan Franček. Čiastočne ku nej
prispeli: Peter Kormančík, Peter Bakoš, Matúš Tokár, Daniel Mensár, Peter Kováč, Ján
Badár a Michal Baranec.

Najlepšími hráčmi boli: J. Huraj, A. Kováč a J. Betuštiak. Najlepšími strelcami sa stali
J. Betuštiak a J. Huraj s 9 gólmi. Najproduktivnejším hráčom J. Huraj a najuniverzalnejším A. Kováč. Najtechnickejším M. Stroka,
najlepšie vedenie lopty v plnom behu predvádzal F. Adamča, najlepšiu prihrávku mal M.
Gill a najväčším bojovníkom bol H. Gerat.
Na tom, že na jar dostali najmenej gólov zo
všetkých družstiev, má zásluhu celé družstvo,
ale obrana v zložení V. Galčák, R. Kráľ, H. Gerat, S. Schweiner, brankár S. Zaťko a v niektorých zápasoch aj P. Huraj má na tom výrazný
podiel. Skoro 100 percentnú tréningovú dochádzku mali M. Gill a V. Galčák, za nimi nasledujú F. Adamča, S. Schweiner, J. Betuštiak,
P. Huraj, J. Huraj, H. Gerat a Š. Franček.
Za to, že sme mali takúto úspešnosť
chceme poďakovať aj s vedúcim družstva A.
Betuštiakovi rodičom, gymnáziu, obidvom
ZŠ v meste, MŠK, predstaviteľom mesta,
podnikateľom a predovšetkým primátorovi
mesta Ing. Ivanovi Šaškovi za pomoc, spoluprácu a vytvorené dobré podmienky pre
našu prácu.
tréner st. žiakov Ing. Peter Kubala

Futbalisti nášho Mestkého športového klubu, ktorí sa pripravujú na novú sezónu IV. ligy, ktorú v domácom prostredí zahájime7.8. zápasom so Stráňavami. V novom ročníku IV. ligy im
želáme veľa úspechov a divákom príjemné športové zážitky.

Orava je pre nás srdcovou záležitosťou

Poďakovanie za dlhoročnú reprezentaciu nášho mesta vyjadril
primátor osobne Petrovi Pazúrikovi, pri jeho rozlúčkovom zápase
s MŠK Tvrdošín a zároveň mu zaželal veľa úspechov v jeho živote.

Po skončení turnaja sme oslovili
niektorých zástupcov jednotlivých klubov, aby nám v skratke zhodnotili turnaj
zo svojho pohľadu.
Prezident OFK Bošany Vojtech Ďurkovič: - Orava je pre nás srdcovou záležitosťou, samozrejme, že sa nám tu páčilo. Turnaj bol zorganizovaný na úrovni. Stretli sa tu vyrovnané družstva, myslím si, že každé z nich mohlo skončiť na
prvom mieste. Naše mužstvo predviedlo
dobrý výkon, v úvode sme porazili Tvrdošín. Vo finále sme proti Nižnej postavili mladých chlapcov, v prvom polčase
sme ich vyskúšali. Žiaľ, Nižná nám dala
do polčasu tri góly, v druhom bola hra
o niečo vyrovnanejšia, hrali sme so sú-

perom vyrovnanú partiu a dokázali sme
výsledok aspoň skorigovať.
Musím povedať, že sa nám na
Orave páčilo, program sme mali bohatý. Aj touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu vášho mesta, ako
aj vášmu primátorovi, prezidentovi
klubu, organizátorom, ale aj fanúšikom, že nám tu vytvorili také skvelé
podmienky. Recipročne sme my pozvali vašich futbalistov na zápas
k nám, ktorý sa uskutoční ešte pred
novou súťažnou sezónou.
Pavol Cabada, vedúci mužstva Nižná:
- Turnaj mal svoju úroveň, nie je dôležité,
kto zvíťazil, pretože takéto turnaje sa robia predovšetkým pre divákov, aby sa po-

bavili pri dobrom športe. Myslím, že dnes
sa tu hral dobrý futbal, ku ktorému prispel
aj náš celok. Škoda, že nevyšlo počasie,
mohlo prísť ešte viac divákov.
Jozef Ženčuch, prezident ŠK Tvrdošín:
- Zaskočilo nás počasie, aj preto sa museli dva zápasy odohrať na trávniku
v Krásnej Hôrke. Myslím si, že na turnaji
sa hral celkom dobrý futbal. Samozrejme,
že sme chceli vyhrať, ale chlapcom nevyšiel úvodný zápas, keď nepremenili
niektoré vyložené akcie. Aj touto cestou
sa chcem poďakovať nášmu hlavnému
sponzorovi - mestu, ďalším sponzorom,
organizátorom, ale aj fanúšikom, že nás
prišli povzbudiť v takom počte i napriek
nie práve najlepšiemu počasiu.
(jh)
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