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Minister spravodlivosti Štefan Harabín navštívil naše mesto
Zámer otvoriť Centrum právnej pomoci v Tvrdošíne pre celú Oravu sa stal skutočnosťou
Do nášho mesta zavítal
3. marca minister spravodlivosti
Štefan Harabin s riaditeľkou
Centra právnej pomoci Miloslavou Čutkovou.
Na radnici ich uvítal
primátor Ivan Šaško a
jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková. Minister spoločne s primátorom prerokovali
niekoľko dôležitých
otázok, ktoré úzko súvisia s naším mestom
(jednou z nich bola aj
otázka nedoriešeného
vlastníctva Limby).
Ďalšia cesta ministra a jeho sprievodu
viedla do zrenovovaných priestorov v
zdravotnom stredisku,
kde sa otvárala jedna z pobočiek Centra
právnej pomoci pre
sociálne odkázaných
ľudí. Vzácnych hostí
privítala riaditeľka
pobočky Centra právnej pomoci Marcela
Molitorisová.
„Pokračujeme v otváraní
pobočiek Centier právnej pomoci, ktoré sú určené pre sociálne

najslabších, doslova chudobných službu advokátom a dostávajú sa
ľudí, čo je úplne nová filozofia do takých právnych situácií, že je to
ministerstva spravodlivosti. Táto pre nich existenčná záležitosť.
nová koncepcia je zameraná na
Oceňujem prístup riaditeľky M.

to, aby sa právny servis bezplatne
poskytoval tým ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú a ktorí si jednoducho nemôžu dovoliť platenú

Čutkovej a pozitívne hodnotím a
oceňujem tiež prístup pána primátora, že vyšiel v ústrety štátu ako
reprezentant samosprávy, pretože

tieto priestory sme dostali za
symbolické nájomné. Myslím si,
že mechanizmus a réžia spolupráce štátu a samospráv je dôkazom toho, že aj váš
primátor si uvedomuje, že symbióza
medzi samosprávou a štátom, keď
je to na prospech
občanov, je vždy
potrebná. Tí, ktorí
budú potrebovať
tento právny servis,
sú občanmi vášho
regiónu, takže určite aj oni ocenia
tento kladný prístup
pána primátora. Je
to aj pre nás dobrý
pocit, že sme urobili niečo dobre pre
ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Želám do budúcnosti
veľa síl, energie a
trpezlivosti, pretože
ľudia, ktorí tu prídu
budú v zúfalých situáciách, kedy si už
nemôžu poradiť a tu budú hľadať
spásu a záchranu. Okrem právnej pomoci bude veľmi potrebný
(Pokračovanie na 2. str.)

Oplatilo sa nevzdávať – Limba patrí mestu

27. marca tohto roku Krajský súd v Žiline vyhlásil rozsudok, že hotel Limba patrí mestu Tvrdošín
– proti rozsudku nie je možné sa odvolať a nepripúšťa sa ani dovolanie na Najvyššom súde.
Od roku 1993 sa mesto Bystrici a Najvyšší súd SR.
ust. § 47b, ods.1 zákona č. 92/91 cie. Išlo o postup odporujúci
súdilo o nehnuteľnosť - hotel
Z rozhodnutia OS z ro- Zb. v znení zákona č. 92/1992 zákonu.“ Najvyšší súd SR
Limbu. Ani po 15 rokoch ne- kov 1993 a 1996 vyplynulo, Zb. Predaj nehnuteľností uve- taktiež potvrdil neplatnosť
bola táto záležitosť dovedená že kúpna zmluva, ktorá bola dených v zmluve sa mohol uvedenej zmluvy a nariadil
do konca. Mesto sa svojho uzavretá medzi predávajúcim: uskutočniť na verejnej dražbe, okresnému súdu nové konazákonného práva nevzdalo, Reštaurácie Dolný Kubín, š. ktorú by bol organizoval pria- nie tohto prípadu.
v apríli 2007 bolo na Okres- p. v likvidácii, a kupujúcim: mo likvidátor podniku a pokiaľ
Mesto sa usillovalo o zísnom súde v Dolnom Kubíne Stavona, s. r. o. so sídlom v by sa nehnuteľnosti nebolo po- kanie nehnuteľnosti, pretože
ďalšie súdne konanie: Mesto Tvrdošíne, bola neplatná. Súd darilo predať ani opakovaním naplnilo zákonné podmienky
Tvrdošín verzus fiktívna fir- zastavil Stavone o nakladanie dražby, potom mohlo dôjsť k prechodu vlastníctva do mama TSP s. r. o. pravdepodob- s touto nehnuteľnosťou.
priamemu predaju za súhlasu jetku mesta. Zákon o malej
ne so sídlom v Limbe.
Tento verdikt potvrdil aj príslušného ústredného orgánu privatizácii stanovoval, ktoré
Počas histórie tejto kauzy Krajský súd v roku 1997: „Bý- (ministerstvo pre správu a pri- objekty podliehajú prevodu
vlast níctvo hotela Limba valý štátny podnik Reštaurácie vatizáciu národného majetku). a tiež vymedzoval, ktoré do
pre mesto Tvrdošín potvrdil v Dolnom Kubíne sa v čase Nehnuteľnosti nemohli byť vecí prevodu nepodliehajú.
Okresný súd (OS) v Dolnom uzatvárania zmluvy nachádzal vzhľadom na likvidáciu podniC elý p r o c e s p r evo d u
Kubíne, Krajský súd v Banskej v likvidácii, vzťahovalo sa naň ku zaradené do malej privatizá(Pokračovanie na 3. str.)
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Rapkáči naďalej zachovávajú veľkonočnú tradíciu.
Foto: J. Horňák
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Hranica
nás
nikdy nedelila

číslo 3 - 4

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

Posila v slove

Duchu Svätý, otvor našu myseľ, aby sme pochopili Písmo,
aby sme sa v našom živote cez prijatie Pána Ježiša presviedčali o ceste, ktorá vedie k Bohu. Pomáhaj nám v dnešných
časoch prijímať priateľstvo s Pánom Ježišom. Duchu Svätý,
daj, aby naše cesty s Ježišom Kristom sa len nepretínali, ako
keď sa pretnú dve úsečky, ale aby sme sa spojili s Ježišom,
ktorý nás vedie k Nebeskému Otcovi. Duchu Svätý, pomôž
nám prijať Pána Ježiša za svojho Spasiteľa. Pomôž nám
ho prijať za svojho celoživotného priateľa.
Július Chalupa

Uznanie a vďaka
im patrí každý deň
Pri príležitosti Dňa učiteÚvod patril kultúrnemu
ľov sa už po štvrtýkrát stretli programu, predstavili sa žiaci
4. apríla vo Veľkej spoločen- Súkromnej ZUŠ pod vede-

skej sále učitelia a prevádzkoví pracovníci. Iniciátorom
tohto podujatia bol primátor
Ivan Šaško, ktorý i keď mal
za sebou rokovanie v parlamente a dlhú cestu z Bratislavy, prišiel na stretnutie, aby sa
im osobne poďakoval.

ním Martina Rosinu, báseň
zarecitovala Eliška Vrláková,
žiačka ZŠ M. Medveckej.
Potom už konferencierka
pozvala na pódium primátora, aby sa k prihovoril prítomným.
(Pokračovanie na 6. str.)

Pozvanie pre všetky matky
Pri príležitosti Dňa matiek prijmite pozvanie od primátora mesta Ivana Šašku na program, ktorý je venovaný všetkým matkám, mamičkám, babičkám a starým
matkám. Primátor mesta aj týmto spôsobom chce
vysloviť poďakovanie a uznanie všetkým matkám
nášho mesta.
V nedeľu 11. mája o 1400 v kine Javor
sa predstavia deti materských škôl, CVČ, súkromnej ZUŠ a duo ADJA z Prešova.

TELEOBJEKTÍV

Pohľad na Tvrdošín z Krásnej Hôrky - súťažné foto. Otvorenie zrekonštruovaných priestorov sporiteľFoto: J. Horňák
Foto: Ľubomír Belopotočan ne.
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Hranica nás nikdy nedelila
Členom poľskej parlamentnej delegácie na
Slovensku, ktorá 27. februára navštívila Tvrdošín,
bol aj Andrzej Gąsienica-Makowski, ktorého sme
požiadali o rozhovor.
sko - slovenskú spoluprácu v
regióne Oravy a Podhala?
Na úvod musím povedať, že
poľsko-slovenská hranica nás
nikdy nedelila, skôr by som povedal, že zlučovala. Po zrušení
hraníc sa táto spolupráca ešte
zintenzívni, začíname vlastne akoby odznova rozvíjať spoluprácu,
ktorá bude založená na spoločných prihraničných projektoch,
financovaných z Európskej únie.
Už niekoľko rokov veľmi dobre
Bývalý poslanec poľského spolupracujeme so Zubercom.
Sejmu je od roku 1998 nepretržite V najbližšej budúcnosti chceme
poslancom a starostom tatran- robiť takzvanú „Goralskú cestu“,
ského okresu, ktorého sídlom je ktorá by začala v Novom Targu,
mesto Zakopané. V rokoch 1996 pokračovala cez Bialku do Zako- 2002 bol predsedom Zväzu Pod- paného a končila v Oraviciach,
halan, aktívny je však aj v ďalších čiže cestu po turistických stredisspoločenských funkciách.
kách, kde sa dá lyžovať, kde sú
Ako by ste charakterizovali vleky a kde je prekrásna príroda.
z vášho osobného pohľadu poľ- V pláne máme aj ďalšie pripra-

vované projekty, napr. spoločné
cyklistické cesty, spolupracovať
chceme aj na projektoch v Oraviciach, pretože tam chodí veľmi
veľa našich občanov. Spoločne s
oravskými a poľskými prihraničnými mestami a obcami musíme
bojovať o to, aby Podhale, Tatry a
Orava boli popredným regiónom,
ktorý by pritiahol veľa hostí z
celého sveta a nie, aby sme boli
kdesi na periférii Európy. Spoločnými silami budeme robiť všetko
pre to, aby sa tento náš región
dostával stále viac do popredia
tak, aby sa tu dobre cítili hostia,
ktorí nás prídu navštíviť, ale aj
naši ľudia.
Máte nejaký životný cieľ,
ktorý považujete za prvoradý,
ktorý by vás osobne potešil a
bol satisfakciou vašej doterajšej práce?
Mojím veľkým cieľom je, aby
sa olympijské hry v roku 2022
konali v Zakopanom, ktoré by
bolo centrom. Športové súťaže
by sa mohli uskutočniť v celom

regióne Tatier, podmienky na
slovenskej i poľskej strane sú na
zimné športy priam ideálne. Nie
je to však len mojím cieľom, ale aj
túžbou Poliakov a Slovákov, aby
sme spoločne zorganizovali takýto veľký medzinárodný projekt.
Už viackrát sme o tom hovorili
so slovenskými a poľskými poslancami, primátormi a ďalšími
zodpovednými činiteľmi.
Aká je spolupráca Zakopaného a Tvrdošína?
S Tvrdošínom tiež spolupracujeme, vymenili sme si medzi
sebou skúsenosti z oblasti práce
v samospráve a naďalej nadväzujeme nové kontakty. Chceme
sa podeliť so všetkým, čo máme
dobré my v Zakopanom a čo máte
vy v Tvrdošíne a v jeho okolí. Ide
o spoluprácu medzi regiónom
Oravy a Podhala hlavne v turistickom ruchu. Na túto tému sme už
spoločne hovorili aj s primátorom
Tvrdošína Ivanom Šaškom.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Minister spravodlivosti Štefan Harabín navštívil naše mesto Revitalizácia mesta pokračuje
(Dokončenie z 1. str.)
právnej pomoci. Verím, že toto

aj citlivý prístup,“ povedal na
úvod minister spravodlivosti Š.
Harabin.
Za ústretovú spoluprácu,
priestory a zariadenie, ktoré
mesto poskytlo, poďakovala
primátorovi a jeho zástupkyni
riaditeľka Centra právnej pomoci
Miloslava Čutková.
„Teší ma, že sa to podarilo,
že naše prianie, aby Centrum
právnej pomoci bolo na Orave,
bolo vyslyšané na ministerstve
spravodlivosti, za čo chcem poďakovať pánovi ministrovi a
riaditeľke Centra právnej pomoci
Miloslave Čutkovej. Je dobré,
že právne centrum pre sociálne
odkázaných ľudí je na Orave v
Tvrdošíne, ktorý sa nachádza v
strede Oravy. Myslím si, že región
Orava ešte stále patrí k tým, kde
sociálne, majetkové, ale aj ďalšie
problémy doliehajú na ľudí tak, že
niekedy si naozaj nevedia pomôcť
a ministerstvo rozhodlo správne,
keď zvolilo Tvrdošín za stredisko

rozhodnutie bolo správne a že
ľudia to časom ocenia.
Prajem si, aby bolo čoraz menej sociálne odkázaných ľudí, aby
tí, ktorí prídu do centra už boli
vybavení k spokojnosti, pretože
viem, že mnohé veci nebudú končiť tu, ale u rôznych advokátov,
ktorí budú pre nich zabezpečovať
službu, ktorú sa štát rozhodol
vykonávať bezplatne. Očakávam
dobrú spoluprácu s vedením
Centra právnej pomoci, ale aj
ministerstvom,“ povedal okrem
iného I. Šaško.
Centrum právnej pomoci,
nachádzajúce sa v priestoroch
bývalého zdravotného strediska
na Oravskom nábreží, má konzultačné hodiny pre verejnosť od
pondelka do stredy od 800 do 1500.
Podateľňa je k dispozícii občanom od pondelka do štvrtka od
800 do 1600. Piatok je nestránkový
deň od 800 do 1600. Podrobnejšie
informácie si môžete získať na
telefónnom čísle 5 32 18 96.

Dotácie na poľnohospodársku pôdu
budú posudzovať v Bruseli
Z jedného už právoplatného
rozsudku Krajského súdu zo
dňa 10. 1. 2008 vyberáme:
Správny orgán musí šetriť
vlastníctvo pozemkov, na ktoré
sa požaduje dotácia a až po zabezpečení si tohto dôkazu, ktorý
je predpokladom pre rozhodnutie vo veci, má rozhodnúť o
poskytnutí, resp. znížení finančných prostriedkov na rozvojové
programy v poľnohospodárstve.
Na dotaz zaslaný do Bruselu
bolo okrem iného uvedené: Ťažko je uznať obhospodarovanie
cudzích pozemkov bez vedomia
majiteľa. V kultúrnej Európe je
nemysliteľné, aby niekto poberal
dotácie na poľnohospodársku
pôdu, keď si to nepraje vlastník,

o to viac, keď takmer 400 vlastníkov pôdy dalo terajšiemu tzv.
užívateľovi v Tvrdošíne zákonnú
výpoveď a najmä zákaz užívať
pôdu.
Zdá sa, že Európska únia je
pripravená aj v daných problémoch zjednať nápravu. Obdobne
aj slovenský Občiansky zákonník
uvádza, že neoprávnený držiteľ
/užívateľ pôdy/ je povinný vždy
vydať vec vlastníkovi, resp.
oprávnenému užívateľovi spolu
s jej plodmi a úžitkami, nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou
držbou vznikla.
Uvedené postupy a právne
rozbory sú vybrané z konania,
ktoré je v štádiu riešenia aj v
našom meste.

Možno ste si viacerí všimli, že v parku na Trojičnom námestí sa začalo intenzívnejšie pracovať
už v minulom roku. Tohto roku sa zatiaľ ešte s prácami nezačalo, a preto sme požiadali o informácie
zástupkyňu primátora V. Jančekovú.

„Práce neustali, pretože teraz
sa vypracováva veľký projekt s
názvom „Revitalizácia mesta“,
do ktorého bol zaradený aj park
na Trojičnom námestí. K parku
patria aj miestne komunikácie,
chodníky a mobiliár. Rokovanie
s projektantmi, ktorí realizujú
podobné zámery aj v iných mestách, sa už uskutočnilo. Naše
zadanie bolo určené na centrum

Hlisník. Výstup na Hviezdoslavovej ulici už máme urobený, ale v
revitalizácii samozrejme budeme
pokračovať aj na Hviezdoslavovej
ulici, kde sa bude dotvárať zeleň
a priľahlé chodníky.
Pri tejto akcii by sme chceli
ešte opraviť aj fasády mestského
úradu a kostola, ktoré chceme zakomponovať do toho projektu. Uvidíme, do akého objemu finančných

O nájomné byty je v našom meste záujem, svedčí o
tom aj počet podaných žiadosti, ktoré sa neznížili,
ba práve naopak, ich počet sa zvýšil, hlavne na
jednoizbové a dvojizbové byty. Výstavba bytovky
pri okresnom úrade pokračuje podľa stanovených
termínov.
mesta - Trojičné námestie, Škol- prostriedkov budeme môcť ísť. Pre
skú, Radničnú ulicu a Oravské túto fázu prác sú aj zadania pre
nábrežie. Pokračovať chceme v geodeta, ktorý na nich už pracuje
priestore okolo kostola s celým a ktorý bude robiť celé mapovanie.
námestím, je tu zaradená Hviez- Na jeho prácu nadviažu projekdoslavova a Vojtaššákova ulica až tanti. Samozrejme, že my ich po
po stanicu. Tento zámer by bol pre spracovaní budeme upresňovať a
jednu etapu veľmi náročný, a to dopĺňať tak, aby vyhovovali našim
nielen z finančného hľadiska, ale podmienkam. I keď sme už určité
aj pre samotné spracovanie. Ak predstavy dali, vždy sa dá niečo
budú dané výzvy na jednotlivých doplniť, alebo vylepšiť.“
ministerstvách, tak aj my budeme
Ako z uvedeného vyplýva,
musieť z tohto nášho takpovediac tento projekt je rozložený do
„veľkého koláča“ odkrajovať po viacerých rokov a postupne sa
kúsku a robiť postupne práce pri bude na ňom pracovať. Teraz
skrášľovaní nášho mesta. Aj preto je najdôležitejšie, aby uvedený
sme začali najprv s parkom, kde sú projekt dostal podporu a mesto
už urobené aj niektoré chodníky, finančné prostriedky na jeho retreba nám ešte „dotiahnuť“ potok alizovanie.

Obchvaty oravských miest a obcí sa začnú V Oraviciach bude náučný chodník
Štátna ochrana prírody v iných veciach. Nebudú tu chýs mestom a urbárom bať ani pozorovacie miesta s
budovať od štátnej hranice s Poľskom spolupráci
spracovali projekt pre čerpa- ďalekohľadmi, altánky, drevené

Prvá etapa pod názvom stavby ako obchvat Trstenej začne v
najbližších týždňoch, jej dĺžka
predstavuje 7,5 km, kde bude
14 mostov a tri križovatky v náklade okolo 1,2 miliardy korún.
Slávnostné položenie základného
kameňa stavby sa uskutočnilo
v Trstenej v nedeľu 31. marca
za účasti predsedu Vlády SR
Róberta Fica, riaditeľa odboru
výstavby Slovenskej správy ciest
v Žiline Ivan Hlavoňa, štátneho
tajomníka ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Milana
Mojša, vládneho splnomocnenca
pre výstavbu diaľnic, predsedu

predstavenstva a generálneho
riaditeľa Národnej diaľničnej
spoločnosti Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho
kraja Juraja Blanára, poslancov
NR SR Ivana Šašku, Jozefa Tarčáka a ďalších hostí.
Súčasne prebieha projektová
príprava obchvatu nášho mesta
so schválenou trasou od úrovne
bývalého mäsozávodu, poza
rieku Oravica, družstvo, rieku
Orava s vyústením nad Nižnou o
dĺžke takmer 5 km so súčasným
riešením problému cesty smer
Námestovo, obchvatom po Pod
Žiarec a ponad mliekareň.

nie fondov z Európskej únie,
ktorého cieľom bude zlepšenie
infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom
budovania a rozvoja zariadení
ochrany prírody a krajiny, vrátane zavedenia monitorovacích
systémov.
V rámci tohto projektu sa
vytvorí náučný chodník s dĺžkou trasy 14 km a prevýšením
445 metrov. Na chodníku bude
pätnásť zastávok s náučnými
tabuľami, ktoré budú návštevníkom poskytovať informácie
o prírodnom prostredí v Oraviciach, flóre, faune, zverine a

premostenia a prístrešky.
Keďže chodník bude viesť
po poľskej hranici, vytvoria sa
predpoklady pre dobudovanie
chodníka z poľskej strany a neskoršie prekategorizovanie na
medzinárodný chodník. K propagácii chodníka budú vydané
informačne materiály, brožúra,
kniha, mapa a krátky film. Celkové výdavky na zrealizovanie
projektu počítajú s cca 15 miliónmi korún. Projekt by mal byť
zrealizovaný do konca tohto roku
a dodávateľsky do roku 2010.
V požadovanej čiastke takmer
15 mil. korún.

Strategický dokument
načrtáva trendy rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Tvrdošín na roky 2007 – 2013, schválený na
októbrovom zastupiteľstve, je rozdelený do siedmich
hlavných oblastí. V tomto čísle našich novín vám prinášame informácie o hospodárstve a ekonomike.
V tejto oblasti je víziou pri- lokalít na umiestnenie investícií,
viesť do mesta taký typ investí- podporí dokončenie prípravy
cií, ktorý vytvorí podmienky pre vhodných lokalít pre umiestnevyužitie aj vysokokvalifikovanej nie nových investícií. Zároveň
sily a zároveň vytvorí podmienky bude podporovať adaptáciu
pre odborný rast aj menej kva- takých podnikateľských sublifikovaných pracovníkov. Do jektov, ktoré umožnia zvýšenie
budúcnosti považuje mesto za ekonomického rozvoja a tým aj
ťažiskový znalostný typ ekono- kvality života v meste, spracuje
miky. Dôraz bude klásť na pre- štúdie a projekty pre prípravu
pojenie vzdelávacieho systému projektov na realizáciu budos podnikateľským sektorom a vania parkov, pripraví vhodnú
na nové formy podpory zamest- lokalitu na vybudovanie prienanosti. Mesto nemá záujem myselného parku, podporovať
budovať veľké priemyselné par- bude budovanie podnikateľskej
ky. Výrobu chce orientovať skôr infraštruktúry s dôrazom na malé
na menšie typy podnikov, ktoré a stredné podniky. Jeho cieľom
výraznejšie nezaťažujú prírodné je vytvorenie imidžu mesta v
prostredie.
oblasti obchodu, priemyslu a
Z troch priorít tohto programu služieb, vrátane prírodného a
vyberáme: Mesto sa bude usilo- kultúrneho bohatstva ako celku
vať, aby sa zvýšil príliv priamych a sprehľadnenie vlastníckych
investícií na územie mesta a oko- vzťahov k nehnuteľnostiam vylia a dokončí prípravu vhodných užiteľným pre podnikanie.

Investor mal dvere otvorené
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa
postupne napĺňa. Mestský priemyselný park sa rozšíri
o ďalšiu fabriku. V letných mesiacoch zaháji výstavbu
výrobnej haly spoločnosť Nc Line Slovakia, s. r. o.
Ako nás informoval Erik do Tvrdošína. Zvýši sa počet
Gandi, poslanec mestského za- pracovných miest a prácu v nej
stupiteľstva a zároveň zamest- nájde okolo 100 ľudí,“ povedal
nanec tejto českej spoločnosti E. Gandi.
na Slovensku, ak sa nevyskytnú
Výroba bude zameraná na
problémy, s výstavbou novej výrobu rôznych dielov do strofabriky by sa malo začať v prie- járskeho, elektrotechnického,
behu mesiacov jún – júl. Výroba stavebného a iného priemyslu a
v nových priestoroch by mala byť uplatnenie tu nájdu najmä zámočspustená do 7 mesiacov od začatia níci a zvárači.
výstavby.
Fabrika bude postavená v
„Prvé rokovania o výstavbe lokalite pri firme Hydac, s. r. o.
fabriky prebehli v letných mesia- (naľavo od pomníka Sv. Trojicoch roku 2006. Mesto vyšlo tejto ce smerom ku Krásnej Hôrke).
spoločnosti v ústrety, v rámci svo- Spoločnosť by postupne chcejich kompetencií bolo nápomocné la rozširovať svoju výrobu, a
pri vysporiadávaní pozemkov a tak v súčasnosti prebieha ďalriešení čiastkových problémov, šie odkupovanie pozemkov.
ktoré pred ňou stáli. V súčasnosti „Chcem poďakovať občanom za
má firma prenajaté priestory v trpezlivosť, ústretovosť, ochotu
Nižnej. Po dokončení výrobnej a spoluprácu pri odkupovaní pohaly bude výroba presťahovaná zemkov,“ dodal Erik Gandi.

Využili prvú šancu

Na februárovom zastupiteľstve sa poslanci
jednoznačne zhodli na tom, že je nutné pružne
reagovať na výzvy Regionálneho operačného
programu a pripraviť projekty na školské zariadenia, ktoré potrebujú „materiálnu injekciu“.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod ktoré
tento operačný program patrí
,avizovalo registráciu projektov
na 13. mája. Na mestskom úrade vytvorili pracovníci všetky
podmienky, aby registrácia bola
úspešná. V priebehu tohto roka
predloží mestský úrad a jeho
školské zariadenia tri projekty.
Všetky sú zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu školských zariadení. Prvý termín na
predloženie projektov získala ZŠ
M. Medveckej (10. apríla), druhý
termín MŚ v Medvedzí (13. mája)

a tretí Gymnázium Tvrdošín.
„Podnikáme všetky kroky, aby
sme pripravili projekty v najlepšej kvalite, a na to sme si prizvali
odborníkov v tejto oblasti aby
spĺňali všetky požadované parametre. Urobíme všetko preto,
aby boli úspešné. Ide o „veľké“
peniaze, na ktorých sa bude v
prípade úspešnosti mesto spolupodieľať piatimi percentami.
Projekt na rekonštrukciu základnej školy je vo výške 42 mil.
korún, materskej školy 23 mil.
a gymnázia 24, 5 mil. korún ,“
povedala V. Jančeková.

Pripomíname si
Šesťdesiattri rokov od oslobodenia
Veľmi ťažké obdobie prežíval
Tvrdošín pri útokoch Nemcov na
povstalecké pozície pri Trstenej
a Tvrdošíne v septembri 1944 a
tiež počas oslobodzovacích bojov
koncom marca 1945. Tvrdošín bol
oslobodený sovietskymi vojakmi
31. 3. 1945. Pri bojoch vyhorela
jedna ulica a viac obyvateľov bolo
zranených.
Na jar roku 1945 ustupujúci
Nemci zničili mosty, demolovali
trať a narobili veľa iných škôd.
Preto aj v povojnových rokoch sa
hlavná pozornosť venovala obnove

a rekonštrukciám mostov, ciest, železničnej trate a obytných domov.
V tomto období mal Tvrdošín
okolo 1 650 obyvateľov, Medvedzie 280 a Krásna Hôrka okolo
590 obyvateľov.
Oslavy víťazstva 63. výročia
oslobodenia Bratislavy boli aj na
Slavíne za účasti predsedov vlád
Ruskej federácie Viktora Alexejeviča Zubkova a Slovenskej republiky Roberta Fica a v priamom
prenose vedľa nich sme zahliadli
aj primátora nášho mesta, ktorý bol
členom parlamentnej delegácie.
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Na historickej križovatke
Zahraničný investor – talianska firma predložila vedeniu mesta projekt – výstavbu obytného
komplexu pre 2000 ľudí na 20 hektároch aj s občianskou vybavenosťou. „Udržíme si“ investora
v našom meste alebo „odpláva“ ďalej?
Ako sme vás informovali v iných miest alebo do cudziny,
predchádzajúcom čísle mest- usilujeme sa im vytvoriť vhodné
ských novín, na februárovom pracovné príležitosti a podmienzastupiteľstve primátor prvýkrát ky, aby si mohli založiť svoje
predstavil poslancom štúdiu rodiny – podporujeme výstavbu
obytného komplexu, ktorá môže bytov,“ tlmočila filozofiu vevýrazným spôsobom zmeniť cha- denia mesta zástupkyňa Vlasta
rakter mesta a zaradiť ho k výraz- Jančeková.
ne sa rozvíjajúcim mestám.
Problém je – ako v ďalších
Projekt talianskej firmy pred- mestách – s vysporiadávaním
pokladá výstavbu obytnej štvrte, pozemkov. Niektorých majiv ktorej sa bude nachádzať aj ma- teľov je ťažké presvedčiť, že s
terská a základná škola, športová príchodom kapitálu sa zlepšia
hala, krytá plaváreň, obchody, podmienky po všetkých stránhotel, zdravotné stredisko, ba aj kach pre obyvateľov. Vhodné je
nový kostol.
pripomenúť si situáciu, keď sa
„V naplnení tohto projektu rozhodovalo, či sa v Tvrdošíne
vidíme šancu pre naše mesto, postaví plaváreň. I vtedy preváktoré sa má možnosť zaradiť k žil záujem jednotlivcov a plarýchlejšie rozvíjajúcim sa v na- váreň bola postavená v Nižnej.
šom regióne. Chceme, aby mladí Neopakuje sa história? Vieme
ľudia, naše deti neodchádzali do saz nej poučiť?

Projekt na Jurčov laz sa bude podávať v apríli
Skládka domového odpadu Jurčov laz má životnosť
do konca roka. No ako sme
už avizovali, doterajšia časť
skládky bude riadne zavezená
a v ďalšej časti sa už pripravujú priestory na novú, ktorá
bude spĺňať prísne kritériá
Európskej únie. Mesto tak bude
mať na ďalšie štvrťstoročie
kde vyvážať vlastný domový
a iný odpad, čo istotne bude
na prospech nás všetkých.
Ak si uvedomíme, že v iných
obciach a mestách majú problémy nielen s tým, kde odpad
vyvážať, ale aj s jeho cenou,
my si musíme vážiť to, že
máme nielen vlastnú skládku

na odpad, ale aj najnižšiu cenu
v rámci Slovenska. Ako nám
povedala Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora, aj tejto
otázke mesto venuje patričnú
pozornosť a na ministerstvo
životného prostredia budeme
predkladať projekt na rekultiváciu a zatvorenie skládky
Jurčov laz a otvorenie novej.
„Už sme v takom štádiu, že
pripravujeme všetky podklady
k vypracovaniu žiadosti, ktorá
sa bude podávať v apríli. Je to
náročné aj z toho pohľadu, že
sú potrebné rôzne povolenia zo
životného prostredia a ďalších
dotknutých inštitúcii,“ povedala V. Jančeková.

Rokovania, posudzovania, plánovania či stretnutia
s projektantmi, pri posudzovaní potrieb v teréne, ako aj
ďalšie úlohy boli charakteristické uplynulému obdobiu
aj v Oraviciach.
Posudzovala sa t rasa
kanalizácie, umiestnenie
centrálnej čističky odpadových vôd, nový zdroj vody,
rekonštrukcia existujúceho,
aj keď už nepostačujúceho
vodovodu a mnohé ďalšie
rozvojové aktivity, ktoré
boli predmetom uplynu-

lých pracovných, ale najmä
víkendových dní a týždňov
pre primátora a jeho spolupracovníkov.
To všetko pre naplnenie
zmluvných podmienok a vyčerpanie finančných prostriedkov, ktoré získalo naše mesto
z tzv. Nórskych fondov pre
následné vybudovanie infraštruktúry v tejto časti mesta, ktorá je už dobre známa
nielen ako kúpeľné centrum,
ale postupne aj ako lyžiarske
stredisko s mimoriadne vzácnymi podmienkami.

Príprava projektov pre Oravice

Projekt regulácie Oravice v
Oraviciach pred ukončením
Koryto rieky Oravice dnes už
netečie v pôvodnom, aj to bolo
dôvodom pre to, že urbárske
spoločenstvo a mesto Tvrdošín
vzniesli požiadavku na Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p. v Banskej Štiavnici, aby sa
toto územie dalo do pôvodného
stavu, aj preto, že to urobilo
problémy z hľadiska pozemkovo
vlastníckych vzťahov.
Projekt, ktorý je pred ukončením zahŕňa ochranu súkromného vlastníctva, skultúrnenie
zamokrenej pôdy, zábrany pred
vylievaním rieky z koryta,
úpravu prírodného prostredia
a následne výsadbu drevín po-

zdĺž rieky v katastri Oravice.
Predmetom prípravných konaní je požiadavka na financie z
Eurofondov, ktorá sa odhaduje
takmer na 51 mil. korún. Okrem
rekultivácie územia okolo rieky
Oravica je v návrhu naplánovaná aj rekonštrukcia mostov,
vybudovanie brodov, ale aj
rekultivácia a skultúrňovanie
najmä v centrálnej časti Oravíc, v ktorých sa predpokladá
vybudovanie športovej a oddychovej zóny. Po rieke príde na
rad cesta, chodníky a ďalšie
potrebné aktivity pre rozvoj
cestovného ruchu v tejto našej
mestskej časti.

V januárovom čísle bol uverejnený článok, aby sa ľudia poučili ako neprísť o majetok. Na
tento článok zareagovalo Poľnohospodárske družstvo Žiarec, kde sa listom ohradili, že
sú tam uverejnené polopravdy,
nepravdy a hrubo skresľujúce
údaje. Článok bol však napísaný
na vlastnú žiadosť poškodeného
pána Čuchora, ktorý iba popísal
čo sa mu prihodilo.

Pre spresnenie možno len
dodať. Publikovaný článok je
len opisom zvukového záznamu pána Čuchora, ktorý mal
na mysli vyzvať ďalších ľudí,
aby neurobili takú istú chybu
ako on.
Otázka. Je potrebné sa
ospravedlniť za pravdivú výpoveď, ktorou chcel poškodený varovať ďalších? Odpoveď
nechávame na čitateľov.

„Aby sa ľudia poučili ako neprísť o majetok“

Čaká nás úspešné obdobie – tvrdí predseda výboru NR SR
Parlamentný výbor pre miestnu správu a regionálny rozvoj má v pôsobnosti aj cezhraničnú
spoluprácu. O rozhovor na túto tému sme požiadali
predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny
rozvoj Tibora Cabaja, počas jeho návštevy v Tvrdošíne.
* Môžeme začať najbližšími cieľmi?
- Na túto otázku nemám
odpoveď, pretože my si krátkodobé ciele ani nestanovujeme.
Pracujeme v zmysle zámerov
na plánovacie obdobie 200713. Slovenskej i poľskej strane
sa otvorili obrovské možnosti
na čerpanie prostriedkov z
fondov Európskej únie. To dáva
obrovskú šancu celej tejto oblasti. O cestovnom ruchu sa už
teda nebude iba hovoriť, ale na
rad prídu činy. Som praktik v
oblasti, v ktorej sa pohybujem.
Keď som sa z poľnohospodárstva vrátil nazad do verejnej
správy a stal som sa predsedom
výboru, zaviedol som systém
výjazdov do regiónov, aby sme
mohli riešiť problematiku v
konkrétnej oblasti, v ktorej je.
Nejde len o prostriedky, ktoré
pribudli. Teraz máme v rámci
rezortu poľnohospodárstva
možnosť pomôcť aj malým
obciam cez program Rozvoj
vidieka. Z môjho pohľadu nás
čaká úspešné obdobie, pretože

všetko stojí na peniazoch a
teraz ich je pripravené veľké
množstvo. Ja hovorím, že visia na strome, len ich treba

* S ktorými ďalšími štátmi okrem Poľska máte v
úmysle zintenzívniť spoluprácu?
- Náš výbor nie je síce
bezprostredne zameraný na
spoluprácu so zahraničím, ale
už v septembri sme zorganizovali v Bratislave stretnutie
zástupcov V 4. V tomto roku je
organizátorom Česká repub-

Tibor Cabaj pri zápise do Pamätnej knihy mesta
Tvrdošín.
odtrhnúť a správne použiť
v prospech obyvateľstva. Po
určitom čase sa mi to javí ako
veľmi dobré nadýchnutie.

lika. V rámci V 4 prizývame
k rokovaniam Ukrajinu ako
ďalšieho člena a v dohľadnej
dobe by sme sa mali stretnúť

aj s výbormi Rumunska a
Bulharska.
* Máte v rámci regionálneho rozvoja pripravené
niečo aj pre Oravu?
- Myslím si, že v rámci Slovenska ani nie je potrebné riešiť niečo špeciálne. Orava je
životaschopná, najmä po tom,
ako padla hranica ako posledná bariéra. Okrem toho tvrdošínsky primátor Ivan Šaško
je podpredsedom nášho výboru, a ten by nikdy nedopustil,
aby bola Orava v čomkoľvek
ukrátená. Z pohľadu „veľkej
politiky“ myslím, že sa spĺňa
to, o čom som niekedy sníval.
Slovensko ako celok sa stáva
jedným veľkým regiónom, a
myslím si, že úspešným.
* Niektoré udalosti človek
prežije a viac sa im nevenuje, iné sa občas vracajú
v spomienkach. Máte aj vy
takú?
- Občas si spomeniem, ako
sa mi v parlamente triasol
hlas, keď som povedal, že
hlasujem za zvrchovanosť
Slovenskej republiky. Je to
už viac ako 15 rokov a som
rád, že som sa takto rozhodol.
Konečne sa dostavujú prvé
výsledky a spokojnosť s tým,
že naša námaha nebola zbytočná.
Pavel Abraham

Keď je poslanec pohotovejší ako verejnoprávna televízia ...
Možno iba ľutovať, že návrh
na obnovenie priamych televíznych prenosov z rokovaní
parlamentu nenašiel dostatočnú
podporu. Voliči sú nútení aj naďalej zotrvávať v ponižujúcom postavení, ktoré im neumožňuje ani
len monitorovať činnosť či nečinnosť zástupcov, ktorých poverili
obhajovaním svojich záujmov.
Jestvuje vôbec možnosť, ako sa
bez dlhých prieťahov dozvedieť,
do akej miery náš poslanec plní
predvolebné sľuby? Jednu som si
odskúšal minulú stredu, práve v
deň, kedy sa parlament „v prvom
čítaní“ zaoberal návrhom zákona
o výchove a vzdelávaní. Keď som
počas obedňajšej prestávky zatelefonoval „svojmu“ poslancovi
Ivanovi Šaškovi, dozvedel som
sa, že pred chvíľou predniesol
svoj príspevok v parlamentnej

rozprave. Zašiel som ešte ďalej a
požiadal ho o obsah príspevku.
Vraj – žiaden problém. Ak mu nadiktujem svoju kontaktnú adresu,
pošle mi ho v plnom znení.
Samotného ma prekvapilo,
keď v priebehu polhodiny vychrlila moja tlačiareň trojstránkový text. Aby ste aj vy uverili,
uvediem aspoň zopár úryvkov z
prejavu nášho poslanca: „Prerokúvame návrh zákona o výchove
a vzdelávaní, ktorý je v skratke
prezentovaný ako školský zákon.
Navrhovaná právna úprava, ktorú
dostatočne prezentoval minister
školstva, je precízne formulovaná
nielen v základných princípoch,
ale dokonca aj v základných
pojmoch, ktorými sa vymedzuje
proces a systém vzdelávania od
materských škôl až po špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby

reagujúce na spoločenské danosti. Ako predstaviteľ miestnej
a územnej samosprávy by som
sa chcel vyjadriť k 2. článku
predloženého návrhu. Som veľmi
rád, že návrh zákona rieši kompetencie riaditeľa školy a spôsob
jeho ustanovenia do funkcie bez
rozdielu typu škôl. Pozitívne
vnímam aj zmeny v školských
radách, ktorým sa ukladá povinnosť vyzvať príslušný orgán
miestnej štátnej správy v školstve
a štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich členov do rady
školy. Túto zmenu nechápem
ako obmedzovanie kompetencií
orgánov územnej správy a zriaďovateľov, ale ako záujem štátu
na obsadzovaní riaditeľských
funkcií ľuďmi, ktorí spĺňajú
všetky odborné a kvalifikačné
kritéria.“

Úryvok z prejavu poslanca
NR Ivana Šašku využívam ako
dôkaz, že prameň informácií
z najvyššieho zákonodarného
orgánu ešte načisto nevyschol.
Oveľa korektnejšie by však bolo,
keby sa dané sľuby začali konečne aj plniť. Ak ma pamäť
neklame, všetky politické zoskupenia sľubovali, že sa zasadia o
obnovenie priamych televíznych
prenosov z parlamentu - ale iba
dovtedy, kým sa nedostali k moci.
Ďalšiu nečinnosť v tejto oblasti
ospravedlňovali nedostatkom
prostriedkov. Aká výhovorka
bude nasledovať teraz, keď verejnoprávne elektronické média
dostali výdatnú finančnú injekciu
v podobe zavedenia celoplošných
poplatkov za svoje nekomplexné
služby?
Pavel Abraham

V priestoroch mestského kultúrneho strediska sa v utorok 18.
marca zišli predstavitelia firmy
BSS, s. r. o. Marián Medveď
a Milan Šnapko na pracovnej
schôdzi s domovníkmi zo sídliska Medvedzie, aby prehodnotili
činnosť za uplynulý rok a stanovili si ciele na tento rok.
V úvode M. Medveď po-

ďakoval prítomným za dobrú
spoluprácu a v stručnosti ich
oboznámil s programom, cieľmi
a zámermi na najbližšie obdobie.
M. Šnapko prítomných zástupcov vlastníkov bytov oboznámil s
tým, čo sa spoločnými silami podarilo v roku 2007 zrealizovať.
Opravovali sa balkóny, všetky
sa riešili ako oprava systémových

porúch cez Štátny fond rozvoja
bývania s nenávratnou dotáciou
vo výške 50 percent. V roku
2007 bola priznaná dotácia pre
sídlisko Medvedzie vo výške
1 mil. 935 Sk. Ako správcovia
získali od roku 2002 pre bytové
domy, ktoré spravujú, nenávratnú
dotáciu od štátu vo výške 6 mil.
430 tisíc korún. Použili ich na
opravu balkónov pre 12 bytových domov a pre 3 bytové domy
na zateplenie štítových stien. Do
správy im pribudli ďalšie dva
bytové domy.
Vykonávali sa aj ďalšie opravy a nutné práce, ako revízia hydrantov, maliarske a natieračské
práce, oprava schodíšť, striech,
oprava atiky, rekonštrukcia stúpačiek, spárovanie, výmena
vodomerov, oprava výťahov a
ďalšie práce.
Aj v budúcom roku ich čaká
nemálo práce, tie sa však môžu
realizovať z aktuálnych finančných prostriedkov, ktoré majú
bytovky na svojich účtoch. Je
toho dosť a niektoré rekonštrukcie a opravy sa budú robiť aj pomocou dotácie z eurofondov.
Niektorí nájomníci zasahujú
do meračov tepla na radiátoroch,
dochádza k ich poškodeniu, či
odlepeniu a preto je potrebné
kontrolu robiť hlavne počas zimných mesiacov.
V minulom roku sa podarilo
zlepšiť platobnú disciplínu neplatičov, ako povedal M. Medveď, aj
za cenu, že na sídlisku Medvedzie

sa formou dražby predali vlani
štyri byty a ďalšie sú nahlásené
exekútorovi. Bude záležať len na
samotných nájomníkoch, či dôjde k
dražbe, alebo si dohodnú splátkový
kalendár. Nájomníci sa nemusia báť
ani prechodu na digitálne televízne
vysielanie. Pre tých, čo sú napojení
na televízny kábelový rozvod sa
nič nemení. Nemusia si kúpiť nový
televízor, ani prídavné zariadenia
k nemu.
Vzhľadom k miernej zime môže
väčšina nájomníkov očakávať preplatky za teplo, znížila sa spotreba
teplej vody, narástla však spotreba
studenej vody. Do konca roka podľa zákona budú musieť byť všetky
radiátory osadené pomerovými
meračmi tepla. Všetkých možno
najviac trápi vysoká cena za teplo.
Aj v tomto prípade, ako povedal M.
Šnapko, sa už uskutočnili rokovania s firmou Komterm a bol daný
prísľub, že cena by sa mohla znížiť,
konkrétne číslo však ešte nepadlo.
Komterm však bude do fondu
opráv každoročne platiť bytovkám
nájomné za každú výmenníkovú
stanicu 2 500 korún a tiež časť za
spotrebovanú elektrickú energiu.
V živej diskusii padlo viacero námetov a otázok na rôznu
problematiku spojenú s bytovými
jednotkami na sídlisku. Pripomienky domovníkov sa týkali
problémov s výťahmi, prerábania bytových jadier, neplatičov
a iných problémov, na ktoré odpovedali M. Medveď a M. Šnapko.
(jh)

Podarilo sa zlepšiť platobnú disciplínu neplatičov

Oplatilo sa nevzdávať
– Limba patrí mestu
(Dokončenie z 1. str.)
majetku z právneho i morálneho hľadiska malo smerovať
na mesto.
Stavona s. r. o. medzičasom
zanikla, pohľadávky boli presunuté na fiktívnu firmu TSP
s. r. o, so sídlom v Tvrdošíne.
Okresný súd v Dolnom Kubíne koncom apríla 2007 znova
neprisúdil Tvrdošínu vlastnícke práva k nehnuteľnosti
- hotel Limba s pozemkami, aj
keď vyriekol, že z morálneho
hľadiska, podľa názoru súdu,
by súdny proces mal byť dotiahnutý do konca a vlastníkom
by sa malo stať mesto Tvrdošín
podľa zákona O majetku obcí
č. 138/1991 Zb.
V týchto dňoch (27. marca
2008) sa na Krajskom súde
v Žiline konalo ďalšie pojednávanie ohľadne Limby,
ktorý potvrdil, že Limba

patrí mestu Tvrdošín. Proti
tomuto rozhodnutiu v rámci
zákona už nie je možné podať
žiadny opravný prostriedok a
odvolanie.
Z uvedeného vyplýva, že
Krajský súd v Žiline dal poslednú bodku za dlhotrvajúcim súdnym procesom.
Rozsudok by mal byť mestu
doručený v najbližších dňoch.
Ostáva však nezodpovedaná
otázka. Prečo sa tento proces
tiahol tak neuveriteľne dlho?
Kto mal záujem, aby sa v konaniach pred súdmi robili obštrukcie? Ale aj ďalšia otázka,
čo robili orgány činné v trestnom konaní, ktoré v tejto veci
nezaujali zásadné stanovisko
už v samotnom počiatku?
Kto bude zodpovedať za
škodu a ujmu, ktoré mestu
vznikli za viac ako 15 rokov,
keď objekt nemohlo užívať?
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Činnosť dobrovoľných hasičov je financovaná z rozpočtu mesta
Na výročnej členskej schôdzi sa 15. marca stretli
členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Z
tridsaťšesťčlennej základne sa rokovania zúčastnilo
27 členov a ako delegát Ľubomír Knapík zo Zábiedova. Zo správy o činnosti DHZ za rok 2007, ktorú
predniesol jej veliteľ Anton Bandošták, sme vybrali
najpodstatnejšie časti.
V uplynulom roku vykonali
30 preventívnych požiarnych
kontrol. Osobitnú pozornosť venovali odbornej príprave členov
troch prehliadkových skupín. V
prvej sú Štefan Kormaňák, Ján
Gonda ml., Jozef Letoštiak, v
druhej Albert Gross, Vladimír
Rýdzik, Jozef Zembjak a v tretej
Anton Badošťák, Pavol Pajunk a
Peter Kováč.
V oblasti odbornej prípravy
sa zúčastnili previerky pripravenosti požiarnych družstiev v
okrskovej súťaži v Čimhovej, kde
ich družstvo v zložení Vladimír
Rýdzik, Anton Bandošťák, Ján
Gonda ml., Ma-rián Gonda, Marek Vróbel, Ján Jantošík, Miloš
Kopta, Anton Kováč ml., a Jozef
Kováč ml., skončilo na prvom
mieste i napriek tomu, že počas
súťaže bolo nepriaznivé počasie
a vyskytlo sa aj niekoľko problémov, ktoré však chlapi zvládli.
V oblasti represívnej činnosti
venovali pozornosť požiarnej
technike, vozidlu CAS 25, ktoré
na STK pripravili Ján Gonda a
Vladimír Rýdzik.
Zúčastnili sa osláv 130, výročia od založenia DHZ v Trstenej,

kde ich reprezentoval aj Jozef
Kováč ml., ktorý so svojimi koníkmi ťahal historickú striekačku,
dvadsaťpäť členov sa zúčastnilo
na výstave Požiarnej techniky v
Trenčíne. Tak ako po iné roky,
mali počas veľkonočných sviatkov v kostole čestnú stráž pri
Ježišovom hrobe, nechýbali pri
organizácii Folklórnych Oravíc,
Michalskom jarmoku a ďalších
aktivitách, ktoré usporiadalo
mesto.
Veľmi dobre si dobrovoľníci počínali aj na volejbalovom
turnaji O pohár primátora, kde
obsadili tretie miesto.
Správu o hospodárení predniesol Albert Gross. Potrebné
je pripomenúť, že celú činnosť
DHZ financuje zo svojho rozpočtu mesto, ktoré im zverilo
do opatery aj techniku, o ktorú
sa vzorne starajú. V tomto roku
sa chcú okrem iného venovať
aj práci s mládežou a vytvoriť
dorastenecké družstvo, čakajú
ich školenia veliteľov DHZ v
Námestove, ktoré absolvujú
Anton Bandošťák, Pavol Pajunk
a Jozef Kováč ml., na školenie
rozhodcov pôjde Peter Pajunk.

V diskusii vystúpil aj Ľ.
Knapík, ktorý prítomných
členov DHZ informoval o
prioritách hasičskej a záchrannej služby v rámci Slovenska,
kde spomenul, že v tomto roku
by sa mala uskutočniť rekonštrukcia hasičských staníc v
120 obciach, ale aj o tom, čo
sa bude diať v rámci Oravy.
So záujmom si vypočuli informáciu poslanca mestského
zastupiteľstva Jána Jelenčíka,
ktorý im potvrdil, že projekt
na budovu hasičského a záchranného zboru je už hotový,
v tomto roku by sa malo začať

losti, preschýnajú v korunách,
začínajú prirodzene odumierať,
sú v zlom zdravotnom stave.
Vzhľadom na tieto skutočnosti
a na to, že výrub sa uskutoční
v intraviláne mesta, s výrubom
požadovaných drevín v rozsahu
a za dodržania podmienok stanovených v tomto rozhodnutí
nedôjde k oslabeniu prírodného systému daného krajinného
priestoru.“ Je potrebné zaistiť,
aby stromy nepoškodzovali majetok a zdravie obyvateľov.“
Na druhej strane mesto
nedáva len vypiľovať stromy,
ale čo je podstatné - vysádza
ich. Informovali sme vás o tom
aj v našich novinách. V minulom roku vysadili na sídlisku
Medvedzie tridsať okrasných
javorov pri bytových domoch
50, 51 a 52 a pri materskom
centre Feminka.

V priestoroch MsKS sa
27. marca zišli na výročnom
rokovaní členovia Roľníckeho družstva Pod Skalkou v
Tvrdošíne - Krásnej Hôrke,
aby zhodnotili svoju činnosť
za rok 2007. Z výročnej správy, ktorú predniesol predseda
družstva Eduard Ondreják,
vyplynulo, že družstvo vlani
hospodárilo s plusovým výsledkom.
Dr užstvo vlani hospodárilo na výmere 499,37 ha
poľnohospodárskej pôdy. Po
verifikácii a úprave podmienok pre poľnohospodárov
svoju činnosť usmernili na
ekologické hospodárstvo

Mesto aj po tomto výrube
bude vysádzať ďalšie stromy
(javory) na sídlisku Medvedzie
a v Krásnej Hôrke a nielen to,
ako sa píše v rozhodnutí, zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov
odo dňa jej uskutočnenia, v
prípade vyhynutia vysadeného
rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.
Aj keď niektorým z ľudí sa
vypiľovanie stromov nepáčilo,
každý z nás si musí uvedomiť, že aj dreviny majú svoju
životnosť a tiež ako človek
starnú a pomaly odchádzajú
do večnosti. V tomto prípade
si pracovníci technických služieb robili svoju prácu s plnou
zodpovednosťou a nie preto,
aby niekomu urobili napriek,
alebo nebodaj niečo úmyselne
poškodili.

Mali by sme byť solidárni s naším mestom
Výšku dane z nehnuteľností
od roku 2005 určujú samosprávy a poslanci rozhodujú,
aká daň bude platiť pre byty,
domy, stavebné pozemky pre
obyvateľov a podnikateľov,
pretože aj dane z nehnuteľností
tvoria súčasť príjmov do našej
spoločnej mestskej kasy.
Nové dane za byty v niektorých mestách doslova vyrážajú dych a nielen dane, ale aj
poplatky za odvoz domového
odpadu a podobne. Takéto nepríjemné prekvapenie čaká obyvateľov väčšiny miest a obcí na
Slovensku aj v tomto roku. Je
to, žiaľ, realita dnešného sveta.
Väčšinou sa všetko točí okolo
peňazí. Často zakliaty kolotoč,
z ktorého pre mnohé rodiny
niet často úniku. V niektorých
okresných mestách sa dokonca
dane za byty zvýšili o 100 percent. Nie sú to však len dane,
ktoré sa vo väčšine obcí a miest
zvyšujú, ale sú to aj ďalšie poplatky za komunálny a drobný
stavebný odpad a podobne.
To isté sa pokojne mohlo
udiať aj v našom meste, ak inde
zvyšujú dane, tak prečo nie v
Tvrdošíne?
Možno si to ani neuvedomujeme, často to berieme ako
samozrejmosť, ale pravdou je,

že okresné mesto Tvrdošín patrí
k tým mestám Slovenska, kde
sa platia najnižšie dane. Je to,
myslím si, veľmi dobrá sociálna
politika vedenia mesta a poslaneckého zboru, ktorí rozhodujú
o týchto mestských záležitostiach. Na druhej strane by sme
si všetci mali viacej vážiť túto
ústretovosť a nebrať všetko ako
samozrejmosť. Ak sa dotknem
otázky komunálneho odpadu,
tak aj v tomto smere môžeme
byť všetci radi, že z mestskej
kasy dotujeme aj túto oblasť.
O veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú rozmiestnené v
meste sme už veľakrát písali.
Sú určené na určitý druh
odpadu, často do nich kladieme
odpad, ktorý by sa mal recyklovať. Ešte nie všetci dobre chápeme, aká dôležitá je recyklácia
komunálneho odpadu. Sú naň
určené kontajnery a v rodinných domoch vrecia. Najlepšie
by vám vedeli o tom povedať
pracovníci technických služieb,
ktorí uvedený odpad musia následne ručne triediť, aby mohol
byť recyklovaný. Veď máme
presne určené kontajnery na
pet fľaše, papier a sklo, no často
ich využívame aj na iný odpad.
Škodíme vlastne sami sebe.
Na nás záleží, ako si budeme

Dobrovoľní hasiči na výročnom rokovaní sa veľmi
živo zaujímali aj o perspektívach rozvoja mesta, v
súčinnosti s ich činnosťou.

Hospodárili s plusovým výsledkom

Nespiľovali stromy hlava-nehlava
Pracovníci technických
služieb nespiľovali stromy
pred ZŠ M. Medveckej hlavanehlava, o ktorých informoval
týždenník My Oravské noviny.
Išlo o výrub topoľov na základe
požiadavky. Pracovníci mesta
Tvrdošín urobili obhliadku, pri
ktorej bolo zistené, že žiadosť
bola opodstatnená.
Z rozhodnutia vyberáme:
„Uvedené dreviny rastú v prehustených porastoch, v bezprostrednej blízkosti asfaltového chodníka a koreňovým
systémom ho rozrušujú. Ďalšie
dreviny rastú v blízkosti okolitých nehnuteľností, silne znečisťujú priestory pred jednotlivými
objektmi, nadmerne zatieňujú
tieto objekty, sadili sa živelne a
v súčasnosti spôsobujú vlastníkom objektov nemalé problémy.
Niektoré dreviny sú po dobe zre-

s výstavbou a svoje miesto si
v ňom nájde aj DHZ.
V závere schôdze boli ocenení členovia DHZ, ktorí sa
dožili okrúhleho jubilea a z
rúk veliteľa prebrali malý darček 50-ročný Albert Groos,
60-roční Ján Frielich a Jozef
Zembjak, 70-ročný Štefan
Ballek, 75-ročný Anton Kováč a 80-ročný Jozef Targoš,
ktorý žiaľ zomrel (4. 4. 2008),
česť jeho pamiatke. Najstarším
členom DHZ je Ján Gonda
starší, ktorému do deväťdesiatky chýba niekoľko mesiacov.
(jh)

udržiavať životné prostredie a
okolie v našom meste. Môže
sa stať, že tí, čo prídu po nás,
budú nás zatracovať, že sme si
nedokázali urobiť poriadok vo
„vlastnom dvore“. Mesto nám
vychádza v ústrety v mnohom,
nie sú to len nízke dane a poplatky, ale mnoho ďalších vecí,
ktoré nám závidia návštevníci
nášho mesta. Len tak na okraj
spomeniem zľavnené vstupné
v Oraviciach, na športoviskách,
bezplatné kultúrne podujatia,
starostlivosť o dôchodcov a
zdravotne postihnutých občanov, ktoré berieme ako samozrejmosť.
Myslím si, že by sme mali
byť solidárni s naším mestom,
v ktorom sa rodíme, prežívame
celý náš život, ale aj umierame. Aj keď je dnešná doba
skôr založená na materiálnych
statkoch, to duchovno a dobro,
čo ostalo po našich predkoch,
by sme mali zveľaďovať, zachovávať, ale aj odovzdávať
ďalším generáciám. Skúsme
sa občas zastaviť a pozrieť
otvorenými očami, čo by sa
dalo lepšie robiť, ale aj to čo
nás trápi, veď okolo nás a cez
nás ide život a čas a my sme
jeho neoddeliteľnou súčasťou.
(jh)

celej farmy, tým sa špecifickejšie zamerali na kravy
bez trhovej produkcie mlieka, ovce a dojnice. V rámci
opatrení, ktoré vyplývajú z
kódexu o ekologickej farme,
dali v roku 2006 do prevádzky zrekonštruovanú maštaľ
a novú dojáreň. Na tento
projekt dostali dotácie zo
štrukturálnych fondov, ktoré použili ako mimoriadnu
splátku úveru. V roku 2007
svojpomocne pokračovali v
rekonštrukcii maštale - pôrodnice, urobili výbehy pre
mladý dobytok a v tomto
roku chcú dokončiť rekonštrukciu maštale tak, aby
bola celá na voľné ustajnenie
zvierat. Plánujú svojpomocne
začať s rekonštrukciou ďalšej
maštale tak, aby ju dokončili
v roku 2009.
Ich hlavnou činnosťou
naďalej zostava výroba krav-

môžu dosiahnuť preosievaním lúk a pasienkov kvalitnými trávnymi osivami, ktoré
zodpovedajú požiadavkám
ekologického hospodárenia.
Vlani urobili prísev lucernou a kultúrnymi trávami na
30 ha pôdy, vyrobili 2 470 t
senáže a 186 t sena. V tomto
roku chcú urobiť prísev na
pasienkoch a na jeseň vápnenie pasienkov.
Stabilizovanú majú živočíšnu výrobu, ktorej výsledky sa kladne prejavujú na
ekonomike družstva. K 31.
decembru 2007 mali ustajnených celkom 683 kusov
zvierat, z toho 318 kusov hovädzieho dobytka, 352 oviec
a 13 kôz.
Darilo sa im vo výrobe
kravského mlieka, ktorého
vlani vyrobili 458 320 litrov,
nárast oproti roku 2006 bol
o 47 655 litrov, do mliekarní

ského mlieka. Keďže sú zaradení do ekologického hospodárenia, pri tejto činnosti je
veľmi dôležitá výroba krmív
a kvalitná pastva počas pastevného obdobia. To znamená, že nemôžu pridávať
akékoľvek ochucovadlá do
krmív a krmivo musí byť len
z ekologickej farmy. Potrebnú kvalitu a množstvo krmív

dodali 427 430 litrov, až o
50 395 litrov viac ako v roku
2006. Vlani vyrobili aj 12
899 litrov ovčieho mlieka,
ktoré bolo predané do mliekarne, oproti roku 2006 však
bola produkcia nižšia o 418
litrov.
Na úseku mechanizácie
postupne obnovujú strojový
park. Vlani kúpili kosačku,

obracač a zhrabovač objemových krmovín aj preto, aby
výkonnými strojmi nahrádzali nedostatok pracovných
síl, keďže družstvo malo
vlani 16 stálych pracovníkov.
V tomto roku plánujú nákup
traktora a kŕmneho voza.
Náročné úlohy ich čakajú
aj v ďalšom období, keďže
musia plánovať riešenie hnojovkovej koncovky, nákup
cisterny na odvoz hnojovky
a aplikátora na zapravovanie
hnojovky do pôdy.
Na ú sek u ž ivot ného
prostredia musia počítať aj
s rekonštrukciou nádrže na
pohonné hmoty. Tieto aktivity plánujú realizovať cez
Program rozvoja vidieka
- modernizácia fariem. Z
dôvodu realizácie zámerov
družstva boli nútení začať
vysporiadávať vlastnícke
vzťahy k zastavaným pozemkom pod hospodárskym
dvorom, ktoré chcú dokončiť
do konca júna 2008.
„Poľnohospodárska výroba sa upriamila na menej
náročné činnosti, ekonomicky výhodnejšie, čoho výsledkom je pokračujúci úbytok
pracovníkov v poľnohospodárskej prvovýrobe a tento
nedostatok pociťujeme aj na
Orave. O poľnohospodárstvo
nemá záujem ani mládež,
keďže nie je lukratívne ani po
finančnej stránke, vytráca sa
vzťah k zvieratám, k pôde a
ak to tak pôjde ďalej poľnohospodárstvu hrozí úpadok.
Veď aj vlaňajší zárobok
na pracovníka v poľnohospodárstve bol jeden z najnižších
v národnom hospodárstve. Aj
my na družstve dúfame, že
súčasná vláda dodrží sľúbené
stanovisko k poľnohospodárom a posunie toto odvetvie
na patričnú úroveň,“ povedal
E. Ondreják.

Tvrdošanka na cestách
Aj tak by sa dala nazvať koncertná šnúra vystúpení dychovej
hudby Tvrdošanka, ktorú majú
v pláne na tento rok. Okrem

bohatý. S koncertmi začíname
už v apríli - 4. 4. v Dolnom
Kubíne, 30. 4. predmájovým
odpoludním na Trojičnom ná-

Na minuloročnom Fordychu patrila Tvrdošanka k
tým najlepším kapelám.
uvedených plánovaných vystú- mestí v Tvrdošíne. V máji na nás
pení ich čakajú aj neoficiálne, čaká päť koncertných vystúpení
teda také, ktoré sa naskytnú - 1. 5. v Dolnom Kubíne, 3. 5.
počas celého roka.
dvojkoncert - festival v poľskej
„Program na tento rok je Jablonke a v Žaškove pri 620.

výročí založenia obce, 11. 5. na
Deň matiek vystúpenie v Bzinách, 18. 5. koncert v ZUŠ Tvrdošín a 31. 5. budeme vyhrávať
v Oravskom Podzámku. V júni
(8.6.) začíname veľkým festivalom v Poľsku v Laskovej a 15. 6.
sa zúčastníme cirkevných osláv
v Chlebniciach.
Počas dvoch prázdninových
mesiacov máme plánovaných
šesť vystúpení 4. - 5. 7. o bude
Trstenská krídlovka, 20. 7. sa
predstavíme aj s ďalšími kapelami domácim fanúšikom v
Tvrdošíne na Fordychu a 27.
7. si nás budú môcť vypočuť
návštevníci Oravíc.
Bohatý na vystúpenie je aj
august - 10. 8. budeme koncertovať v Dolnom Kubíne. Najviac sa už tešíme na Dychfest,
ktorého prvá časť sa uskutoční
16. 8. v Tvrdošíne a 17. 8. v
Námestove. Na tomto festivale
sa predstavia známe kapely zo
Slovenska a nebudú chýbať ani
hostia zo zahraničia,“ povedal
nám kapelník Daniel Koleják.
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Vysokú profesionalitu spájajú s ľudskosťou
Domov dôchodcov, miesto,
ktoré by mnohí z nás najradšej
nikdy nechceli poznať. Žiaľ, niekedy vznikne taká životná situácia,
z ktorej niet úniku a človek sa
ocitne v domove dôchodcov medzi ľuďmi, s ktorými sa často vidí
prvýkrát. Na druhej strane si ale
musíme priznať, že nebyť týchto
zariadení, niektorí naši seniori by
boli doslova živorili. Tu je o nich
po všetkých stránkach postarané,
majú navarené, kde spať, ale aj
kompletnú opateru. Tak je to aj v
Domove dôchodcov v Tvrdošíne,
ktorý sme navštívili a pozhovárali
sa sme sa s pani riaditeľkou Ivetou
Erhardtovou.
V dvoch poschodových pôvodne rodinných dvojdomoch má
sídlo tvrdošínsky domov dôchodcov, v ktorom žije v súčasnosti
29 klientov, pred niekoľkými
rokmi tu bolo umiestnených až
36 klientov.
„V zmysle nových noriem, ktoré
platia v Európskej únii, sa aj my
budeme musieť prispôsobiť týmto
normám, takže kapacita nášho zariadenia je určená pre 28 klientov.
Z pôvodných štvorlôžkových izieb
sme urobili trojlôžkové a ešte
sa dve zmenia na dvojlôžkové, v
ktorých by malo byť ubytovaných
14 mužov a 14 žien. Na kapacitu
máme dnes jedného človeka nadstav, ale v skutočnosti máme jedno
ženské miesto voľné a dva mužské
sú nadstav. Tento problém sa vyrieši len prirodzeným úbytkom,
úmrtím, alebo presunutím do iného
zariadenia. Znížiť stav obyvateľov
nám pomohla aj VÚC, ktorá premiestnila niekoľkých obyvateľov
do iných zariadení, samozrejme,
ak s tým občan súhlasil. V domove sú dnes väčšinou občania z
Tvrdošína, alebo z blízkeho okolia
- Nižnej, Trstenej, Zábiedova, Šte-

fanova, Klina, ale aj z Mikuláša a aj od toho, aký majú dôchodok,“ tých čo sa sami dokážu obslúžiť
Terchovej,“ povedala nám úvodom dodáva riaditeľka.
je v domove šesť. Pomocné práce
riaditeľka.
Nechýbajú vám peniaze na pri nich robia ženy, čo je veľmi
Jedinou možnosťou pre rozší- chod tohto zariadenia?
náročné po fyzickej, ale aj psyrenie priestorov by bolo odkúpenie
„V podstate sme napojení na chickej stránke. Muži sa do tohto
ďalšieho rodinného domu, ktorý VÚC a musíme sa snažiť vyjsť s zamestnania nehrnú a možno aj
stojí neobývaný, v strede medzi tým, čo dostaneme, naozaj to nie preto, že nie je adekvátne platovo
nimi, ale majiteľ nemá záujem je najľahšie.“
ohodnotené. Medzi obyvateľmi neo predaj domu. Rokovania sa už
A čo robia obyvatelia vo voľ- chýbajú ani tí, ktorí si radi občas
uskutočnili, „vlouhnú, lepšie
žilo“ sa do toho
povedané
aj mesto, ale mavypijú viajiteľ uvedeného
cej páleného
rodinného domu
ako zvládzu.
ho nehodlá preTieto veci sa
dať, ktovie prečo
a pristavovať sa tu
nedá, čo im potvrdil aj statik.
Ako je to s
príchodom do
tohto zariadenia, platením za
služby, ostávajú
občanom ešte peniaze na osobnú
potrebu?
„Kto sa chce
dostať do domova
dôchodcov, musí Mária Mlynarčíková.
si najprv podať
žiadosť a my ho zaradíme do nom čase?
poradovníka, samozrejme, že
„Tí, čo sú mobilní sa v priebehu
musí čakať, kým sa neuvoľní roka zúčastňujú celodenných výlemiesto prirodzeným úbytkom, tov, pravidelne navštevujú Oravialebo presťahovaním klienta do ce, boli vo Vychylovke, Pribyline, Anton Bránicky.
iného zariadenia. V podstate im v skanzene v Zuberci a podobne.
dôchodky chodia na účet domo- Nechýbajú posedenia priamo v dajú riešiť len ak pohovorom,“ prechádzať po vonku. Ak by sa
va dôchodcov, najprv sa z toho domove v záhradke pri guláši, ope- dodáva riaditeľka.
dal ešte odkúpiť ten stredný dom,
vyplatí pobyt v zariadení, strava, kaní špekáčikov a iných aktivitách.
Ak by si niekto myslel, že na veľa problémov by sa vyriešilo k
lieky, opatrovateľské služby a čo Dobrú spoluprácu majú so škola- Vianoce a iné sviatky domov dô- lepšiemu.“
im ostane, to im dávame, takže mi. Pravidelne ich tu navštevujú chodcov zostane prázdny, opak
Istotne, že to nie je najradostpeniaze majú k dispozícii. Pobyt deti z materských a základných je pravdou, väčšina z obyvateľov nejší život v domove dôchodcov,
jedného obyvateľa sa odvíja od škôl s programom, pred Vianoca- ostáva na sviatky práve tu. Nie hlavne pre tých, ktorí majú ešte
obytnej plochy, poplatkov, ale aj mi im chodia zahrať zase žiaci a všetci majú príbuzných, ale po- deti a musia dožívať svoj život
stravy, pretože môžu mať racionál- učitelia zo ZUŠ. Obyvatelia však niektorí predsa len majú to šťastie, práve v takýchto zariadeniach, ale
nu, alebo diabetickú. V podstate radi chodia aj na kultúrne pod- že si ich zoberú deti, alebo príbuz- na druhej strane, kto by sa o týchto
klient platí od 3 600 korún do 5 ujatia, ktoré usporadúva mesto, ní aspoň na sviatky domov.
ľudí postaral tak profesionálne,
500 Sk. Koľko im ostane, to záleží s ktorým máme tiež veľmi dobrú
V priebehu dňa sa vlastne ako práve v takýchto domovoch
spoluprácu a keď sa s niečím môžu pohybovať voľne, teda aj dôchodcoch. Nie je toho moc, čo
obrátime na vedenie mesta, nikdy po meste, okolo deviatej by však majú k dožitiu svojho bohatého a
nás neodmietne a v rámci svojich mali byť všetci späť. V domove je plodného života, posteľ, váľandu,
k dispozícií klientom päť zdravot- stolík, poličku a osobné veci. Nekúpaliska do Oravíc,“ povedal možnosti nám pomôže.
Väčšina z klientov v podstate ných sestier, päť sanitárok a jedna chýba tu spoločenská miestnosť,
nám riaditeľ technických služieb
potrebuje určitú starostlivosť, či hlavná sestra. K personálu patria záhrada, kde si môžu dopestovať
Alojz Smutný.
K technickým službám sa v 11. už pri umývaní, obliekaní, jedení, ešte tri kuchárky, hospodárka, eko- zeleninu, ak majú záujem. Postaratýždni pridali aj občania mesta
a tak ako po iné roky si poupratovali okolie svojich domov (výnimkou sú obyvatelia niektorých
V priestoroch MsKS sa 13. marca sa uskutočnila výročná schôdza Miest„bytoviek“, ktorým asi na čistote
prostredia nezáleží). Mesto opäť neho spolku SČK Tvrdošín - Medvedzie, ktorú otvorila jej predsedníčka Eva
pristavilo aj veľkoobjemové kon- Krajčiová. Rokovanie pokračovalo hodnotiacou správou o činnosti za rok
2007, ktorú predniesla podpredsedníčka Územného spolku SČK Oravy Adtajnery na väčší odpad.
„Okrem čistenia a úpravy mes- riana Rašková.
ta priebežne opravujeme aj meOrganizovali aj zbierky pre onchanizmy, ktoré sa používajú pri
Hlavnou úlohou v uplynulom va. Boli organizované cvičenia cez
čistení mesta, vývoze smetí a ďalšie roku bol spoločný projekt SČK a prestávky (chybné držanie tela), kologických pacientov, pri príleživozidlá, ktoré majú technické služ- TESCA – zorganizovali finančnú ročníkové turnaje vo vybíjanej, tosti Dňa zeme zorganizovali zber
ekopakov, nechýbala protidrogová
by pod patronátom. Väčšiu opravu zbierku, určenú na zlepšenie živo- ľahkej atletike a iné.
Uskutočnil sa aj týždeň v by- prevencia a v rámci zbierky Biela
sme robili na mestskom autobuse. ta seniorov, pri ktorej im pomáhali
Kompletne sme zrekonštruovali viaceré organizácie: členky ZRTV linkovej čajovni. Cvičnú kuchyn- pastelka vyzbierali na tento účel
dve miestnosti na zdravotnom v Medvedzí, klub dôchodcov,
stredisku pre Centrum právnej ZZPO, žiaci ZŠ M. Medveckej,
pomoci, ukončili práce na elek- Strednej priemyselnej školy a
trickej prípojke na starom ihrisku, žiačky Strednej zdravotníckej škovypratali priestory po zhorenom ly v Dolnom Kubíne. Celkovo sa
sklárstve na sídlisku Medvedzie. tejto akcie zúčastnilo 76 dospelých
Postupne robíme údržbu rozhlasu, a mladých ľudí, ktorí vyzbierali 76
vymieňame žiarovky na verejnom 000 Sk. Podľa veľkosti TESCA a
osvetlení, robíme bežnú údržbu vybratou finančnou čiastkou patrili
školských a ďalších zariadení, kto- medzi najlepších na Slovensku, za
ré patria pod mesto. Po skončení čo im osobne poďakovala preziprevádzky ľadovej plochy sme de- dentka SČK Helena Kobzová. Za
montovali časti klziska,“ doplnil A. časť peňazí z tejto zbierky kúpili
Smutný.
(jh) pohyblivé kreslo pre seniorov v
Domove dôchodcov v Tvrdošíne.
Na úseku zdravia mladej generácie urobili veľký kus práce
okrasné kríky. Postupne ich bolo členky spolku, učiteľky ZŠ M. ku žiaci premenili na čajovňu a 4 000 Sk. Detská lekárka Anna
potrebné vyzbierať od čečiny, Medveckej. Z nich najaktívnejšie podávali rôzne druhy bylinných Medvecká, ktorá vedie sociálnu
vyčisť od neporiadku, prekopať boli Mária Kollárova, Adriana Ďu- čajov, vysvetľovali, ktoré časti komisiu pri MsÚ, sa zamerala na
„sirôtkové“ záhony, dať do po- bašáková a Renáta Lajmonová. V liečivých rastlín sa používajú na sociálne odkázané rodiny, deťom
riadku kríky, dreviny, vylámané rámci projektu Škola podporujúca prípravu. Zároveň pripravili výsta- týchto rodín odovzdali balíčky pri
oporné kolíky pri stromoch a zdravie pripravili Týždeň zdravia, vu liečivých rastlín a vysvetľovali
v ktorom sa uskutočnilo veľa ak- ich účinok na ľudský organizmus.
podobne.
V jarnom období je pripravená tivít, výtvarnú súťaž s tematikou Žiaci 2. stupňa pod vedením učiNa našej Orave mestečko pekné je,
ďalšia výsadba javorov na sídlis- zdravého životného štýlu.Na 1. teliek - členiek SČK v januári
volá sa Tvrdošín väčšina o ňom vie.
ku Medvedzie, takže sa obyvate- stupni ZŠ bol vyhlásený Týždeň preberali tému poznania seba saObklopené je tu
lia nemusia obávať, že na sídlisku bez sladkostí, na 2. stupni sa žiaci mého, rozpoznávania správneho
horami lúkami,
bude chýbať zeleň. Už sa začína venovali športovým a turistickým idolu a vzťahu k nemu, v marci
čo tvorila príroda
aj príprava na letnú sezónu, a aktivitám. Ďalším podujatím bol sa uskutočnil Týždeň boja proti
svojimi rukami.
ako nám povedala záhradníčka Týždeň športu, v ktorom sa usku- rasizmu. Téma bola prezentovaná
Nie všetky krásy tu
Bizoňová, mesto už objednalo točnila turistická vychádzka na besedou s príslušníkom policajpríroda spravila,
okolo štyritisíc letničiek, ktoré by Skalku, Sirkovú vodu, futbalový ného zboru, rozhlasovou reláciou,
aj ruka človeka
sa mali začať vysádzať niekedy v turnaj, niektorí žiaci využili turis- plagátmi a rôznym propagačným
sa tu pričinila.
máji.
(jh) ticko-cyklistickú túru k rieke Ora- materiálom.

Technické služby po zimnej sezóne

Zima bola v tomto roku opäť
mierna a napadlo aj menej snehu,
čo si pochvaľovali nielen cestári,
ale aj pracovníci našich technických služieb, ktorí zabezpečovali
v meste zimnú údržbu miestnych
komunikácií a chodníkov.
„Počas tejto zimnej sezóny
napadol asi šesťkrát sneh, čo sme
zvládli bez nejakých väčších problémov. Teší nás to, že sme nemali
ani mimoriadne sťažnosti a neboli
ani nehody. Občas niekto zavolal,
že treba niektoré cesty posýpať,
ale to sme robilo operatívne v
celom meste. Už 26. februára sme
začali s mechanickým a ručným
upratovaním chodníkov a miestnych komunikácií od posypovej
drte, ktorú sme odvážali na skládku a časť z nej použijeme na ďalšiu
zimu. Nasadili sme stroje i ľudí
a mesto a mestskú časť Oravice
sme vyčistili po veľkonočných
sviatkoch. Okrem stálych zamestnancov technických služieb
robí pomocné práce v meste pri
upratovaní takmer štyridsať ľudí,
ktorí sú zamestnaní na verejnoprospešných prácach. Keďže bola
zima o niečo miernejšia, tak sme
to využili aj na iné práce. V januári sme vyrobili ďalších tridsať
kusov „ležadiel“ pre termálne

Mesto už objednalo štyritisíc letničiek

Technické služby už od polovice februára začali s vypiľovaním, orezávaním, strihaním a
spiľovaním okrasných stromov.
Práce začali v centrálnej časti
pri kostole, postupne urobili
Hrádky, Žabinec, ostrihali stromy popri ceste nad lesníckym
učilišťom, okolo cesty v Krásnej
Hôrke a postupne pokračujú v
celom meste. Opiľovať budú aj
na cintorínoch i topole pri ZŠ
Márie Medveckej. Stromy budú
orezávať aj na požiadavky občanov, hlavne tam, kde spôsobujú
nejaké problémy. Po zime dávali
do poriadku aj mestské záhony,
kde sú nasadené kvety, dreviny a

nómka, šofér a dve upratovačky.
Ako nám povedala pani riaditeľka, tí ľudia, čo robia v domove, to
robia skôr z lásky, pretože platy
sú skôr podhodnotené za túto
zodpovednú prácu, ktorú musia
každodenne absolvovať.
Čo by vás osobne najviac
potešilo ?
„Stále niečo vylepšujeme, upravujeme, ale osobne by ma potešilo
ak by nám prisunuli peniaze na
kuchyňu. Je síce zariadená pekne,
ale je to len predsa malá kuchyňa,
potrebovali by sme kuchynské
priestory upraviť, nemáme ani
výťahy na rozvoz stravy, tá sa
musí roznášať ručne a musí sa

né je o nich aj po lekárskej stránke,
tí, čo nemôžu navštíviť lekárku
Martu Kudlačákovú, tak za nimi
chodí osobne.
Najstaršou obyvateľkou domova je pani Mária Mlynarčíková,
ktorá sa narodila 31.decembra
1912 a ostala stále slobodná.
„Vydávať som sa nechcela,
pretože by som musela prať mužovi nohavice a to ma nebavilo,“
povedala nám s úsmevom. „V
mladosti som precestovala takmer
celé Slovensko, ochotnícky som
hrávala v divadelnom súbore.
Veľmi rada som chodila po horách
a prírode, viete koľko vrchov som
za života prešla? Veľa.“
Najdlhšie v domove býva Anton Bránicky zo Štefanova, ktorý
sa narodil v roku 1926 a v roku
1986 sa tu nasťahoval. Našli sme
ho vonku pred domovom dôchodcov na lavičke, kde sa práve hrial
na slniečku. Vysmiaty, uvravený,
ale spokojný, pretože bol práve po
obede. Ako nám povedal, zvykol
si tu. Nič mu tu nechýba a už by
nemenil za iné bývanie.
Všetko živé podlieha starnutiu.
Rokmi sa aj ľudský organizmus
opotrebováva a keď človek zostarne a prihlásia sa choroby, nemohúcnosť, rodina neraz nevie, čo
si počať. V panelákových bytoch
len ťažko môžu vedľa seba žiť tri
generácie a navyše, starý človek
unavený životom, akosi viac túži
po tichu a pokoji. Seniori sa len
ťažko vedia zmieriť s tým, že raz
skončia v domove dôchodcov.
Predsudky voči takýmto zariadeniam sa pomaly vytrácajú. A to je
správne, veď domovy dôchodcov
dokážu človeku na staré kolená
poskytnúť komfort, perfektnú starostlivosť a niekde aj veľa lásky a
porozumenia.
S láskou a úctou sa o klientov
stará aj kolektív zamestnancov v
Tvrdošíne, ktorý svoju prácu vníma ako poslanie. Dôraz sa kladie
na individuálny prístup ku každému klientovi na báze vysokej profesionality a ľudskosti personálu a
ten tu v žiadnom prípade nechýba.
Aj preto sa tu väčšina klientov cíti
spokojne a dobre.
J. Horňák

Patrili medzi najlepších na Slovensku
príležitosti Dňa detí, začiatkom
školského roka a pred Vianocami.
Spolu s A. Raškovou organizujú aj
zber šatstva pre sociálne odkázané
rodiny.
Veľmi záslužnú prácu robí
členka výboru Eva Zvarová, ktorá spolu s Martou Skurčákovou
vedú cvičenia v telocvični, ktoré
sa konajú 2x týždenne a majú
veľký zdravotný význam pre ženy,
prispievajú pri prevencii obezity
žien v zrelom veku. Nemenej dôležitou akciou boli aj prednášky
doktorky A. Raškovej na témy:
Osteoporóza, Probiotiká, Poznaj
svoj tlak krvi.
Aj pre tento rok si stanovili
nemalé ciele a aktivity, čo zdôraznila na rokovaní predsedníčka Eva
Krajčiová. Jednou z nich je práca
s mladými, z ktorých sa snažia
vychovávať nových členov SČK,
dôraz kladú aj na dobrovoľné darcovstvo krvi, zbierky na pomoc
sociálne odkázaným a chorým, ale
aj na zdravý spôsob života.
Rokovanie nemalo len pracovný charakter, ale aj poučný, v rámci schôdze si prítomné členky so
záujmom vypočuli prednášku A.
Raškovej na tému Osteoporóza, jej
príznaky, prevencia a liečenie.
(jh)

Naše mesto Tvrdošín

Niektorí odišli
z nášho Tvrdošína,
či to už za prácou
a či niekde inam.
V spomienkach zostanú
aj naši umelci,
ktorých si nosíme
vo svojom srdci.
Ivana Škumátová
7. A ZŠ M. Medveckej
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Len dvadsaťpäť bodov ich delilo od prvého miesta
Víťazné družstvo z krajského kola Hnúšťanský akord
v zložení Klaudia Dyttertová, Petra Kekeláková, Denisa Žemličková pod vedením
Zuzany Vasekovej úspešne
reprezentovalo našu základnú
umeleckú školu na celoslovenskej súťaži 16. a 17. marca v
Hnúšti, kde zaslúžene získali
3. miesto. Súťaž má z roka na
rok veľmi vysokú úroveň a
veľkú konkurenciu.
Ocenenie má pre nás o to
väčšiu cenu, že tento ročník
bol 10. jubilejný. Obrovským
zážitkom pre pedagógov a
všetkých zúčastnených bola
možnosť stretnúť sa s úžasným človekom, vynikajúcim
umelcom, dirigentom, organistom, pedagógom a sponzorom
vedomostnej súťaže žiakov
ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka profesorom
Jánom Valachom, rodákom z
Hnúšte žijúcim v belgických
Antwerpách.
Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta Tvrdošín, ktorý
umožnil našim žiakom a pe-

dagógom sa tejto súťaže zúčastniť a zabezpečil im osobnú
automobilovú prepravu.
Aj žiakom výtvarného od-

predaja prispejú na lekárske
prístroje do detských oddelení
nemocníc.
Žiaci výtvarného odboru

boru sa neustále darí, o čom
svedčí ďakovný list z Antwerp
v Belgicku z organizácie Hnutie na vlastných nohách –
Stonožka, zaslaný Monike
Turčákovej z triedy učiteľky
Ľudmily Verzálovej, kde deti
vytváraním vianočných pozdravov a prostredníctvom ich

górii: Alexandra Chorvátová
(z triedy uč. Z. Vasekovej) a
Anett Žuffová (A. Topalová), v
II. kat. Kornélia Socháňová (A.
Topalová) a Madelaine Apolenová (A. Pániková), v III. kat.
Ivana Lajmonová (L. Mikulášová), v IV. kat. Barbora Danielová (L. Mikulášová).
V hre na zobcovej flaute
prvé miesta získali v I. kat.:

Ocenenie si priniesla z Habovky
Prehlbovať lásku k ľudovej
piesni a zachovať ľudovú pieseň bolo mottom IX. ročníka
okresnej súťažnej speváckej
prehliadky detí MŠ okresu Tvrdošín Oravský speváčik, ktorý
sa uskutočnil 13. marca v Habovke. Po minuloročnom víťazstve Zuzky Tarajovej putovalo

reprezentujú našu školu aj
vystavením svojich prác v
priestoroch obchodného domu
Tesco. Škola prijala v tomto
roku ponuku na spoluprácu s
Tescom a zaviazala sa minimálne každé tri mesiace vystavovať nové práce žiakov.
Dana Pavkovová

tohoročné 1. miesto nielen do
tej istej materskej školy, ale aj do
tej istej rodiny v Krásnej Hôrke.
Tento rok si Alica Maďarová v
sprievode s akordeónom, na ktorý hral jej otec Jaroslav, vyspievala víťazstvo 1. miesto piesňou
Porezala som sa, jaj, bolí.
Irena Ondrejáková

Monika Balleková (M. Rajniaková), v II. kat. Denisa
Magdalena Kuchťáková (Z.
Šareková), v hre na priečnej flaute v III. kat. Zuzana
Reháková, a Marika Žemličková (Z. Šareková).
V hre na akordeóne sa na 1.
miestach umiestnili v II. kat.
Jozef Kompan (E. Balleková)
a Andrea Puchelová (S. Vasek),
v III. kat. Andrej Chorvát a
Lenka Turčáková (S. Vasek),
v IV. kat. Marek Gonda (E.
Balleková) a v V. kat. Matúš
Jantošík (S. Vasek), Zdenko
Harmata (J. Maďara).
Súťaž bola príležitosťou
ukázať vynikajúce výsledky
žiakov, ale hlavne skvelú prácu
pedagógov. V marci súťažili
ďalší žiaci v hre na gitare,
husliach a taktiež aj žiaci výtvarného odboru.

Uznanie a vďaka im patrí každý deň
(Dokončenie z 1. str.)
„Som rád, že sme sa tu po
roku stretli v takomto zložení,
chcem všetkým prítomným vysloviť uznanie a poďakovanie
. Teší ma, že ste všetci, ktorí
pracujete v našich školských
a predškolských zariadeniach,
v Centre voľného času a ZUŠ,
prijali moje pozvanie. Mám
radosť, že sa môžeme vašou
činnosťou naozaj
pochváliť, pretože
žiaci našich škôl,
ktorých pripravujete, dosahujú
skutočne dobré
výsledky.
Týmto spoločným stretnutím
si každoročne aj
naše mesto pripomína prácu učiteľa. Chceme ním
zvýrazniť hlavne
to, čo je vaším
poslaním - učiť a pripravovať
naše deti do života. Myslím si,
že uznanie a vďaka vám patrí
nielen v tento deň, ale každý
deň. Prijmite kvietok a finančnú odmenu za prácu, ktorú vykonávate a moje poďakovanie
naozaj z úprimného srdca.
Som rád, že sme túto tradíciu založili a pokračujeme v
nej. Z tohto miesta vám chcem
prisľúbiť, že sa budeme neustále snažiť zlepšovať podmienky
pre vašu prácu. Pripravili sme
veľké projekty na rekonštrukciu našich školských zariadení a keďže sa v parlamente v
súčasnosti rokuje o školskom

Vo februári sa uskutočnil vo všetkých deviatych
triedach základných škôl
na Slovensku Monitor testovanie zo slovenského
jazyka a matematiky. Absolvovalo ho približne 60
tisíc žiakov, medzi nimi aj

68 žiakov Základnej školy
Márie Medveckej.
V ZŠ M. Medveckej získali žiaci z matematiky
vyššie percento ako je celoslovenský priemer.
Celoslovenský priemer bol
56,3 percenta, v tejto škole

to bolo 73,5 percenta. Zo
slovenského jazyka to bolo
67,6 percenta, pričom celoslovenský priemer bol 58,1
percenta. Vedenie školy
potešilo aj to, že dvaja žiaci
zvládli Monitor z matematiky na sto percent.

Boli úspešní v súťažiach

Hudobníci si zmerali svoje sily
V základnej umeleckej škole sa začiatkom februára uskutočnil 4. ročník dvojdňovej
školskej súťaže hudobného
odboru, kde si žiaci zmerali
svoje sily. Zapojilo sa do nej 39
žiakov, ktorí súťažili v hre na
klavíri, flaute v hre na akordeón. Porota mala neľahkú prácu.
Na prvých miestach v hre na
klavíri sa umiestnili v I. kate-

Matematiku zvládli na sto percent

zákone, aj ja osobne sa budem
spolupodieľať na tom, aby
učitelia a žiaci mali v ďalších
rokoch vytvorené čo najlepšie
podmienky,“ povedal okrem
iného primátor mesta.
Po príhovore a prípitku
pokračoval kultúrny program
vystúpením detí z CVČ a
speváka Mira Procházku s
dievčenským duom z Prie-

vidze. Spevák (vyštudovaný
pedagóg) svojimi pesničkami
roztlieskal, ale aj rozspieval
prítomných „oslávencov“.
Úspech mal aj premietnutý
film o Tvrdošíne, v ktorom bol
zmapovaný život v meste za
rok 2007. Záverečný potlesk
svedčil o tom, že učitelia veľmi citlivo vnímajú život okolo
seba a zaujímajú sa o rozvoj a
úspechy nášho mesta.
Tak, ako po iné roky, po
programovej kytičke zavládol
čulý tanečný ruch na parkete,
keď sa k slovu dostal disdžokej
Miro Gáll, ktorý pre prítomné
dámy a pánov vyberal z hu-

dobnej produkcie skutočne tie
najlepšie „kúsky“.
„Diskotéka bola na úrovni,“
pochvaľovali si všetky ročníky
učiteľov a školských pracovníkov a veru len veľmi málo
z prítomných ostalo sedieť za
stolom, takmer každý sa ponáhľal na parket, aby sa vytancoval, odreagoval a zabavil.
Je to dobré a príjemné, keď
sa môžu ľudia
stretnúť aj pri takomto podujatí,
je tu vytvorený
priestor na neformálnu spoločenskú debatu a
osobné spoznávanie sa.
Melódie stried al i melód ie,
parket neostal
ani na chvíľu
prázdny, všetci
sa bezprostredne zabávali, dalo by sa povedať, ako mladí na diskotéke.
Tí, ktorí odchádzali zo sály
domov po dobrej zábave, ďakovali za príjemne prežitý
podvečer, ktorý im pripravilo
mesto.
Juraj Horňák

Okrem úspešného Monitoru - testovania žiakov
deviatych ročníkov, v ktorom dosiahli výsledky o
10 percent lepšie nad celoslovenským priemerom,
sa môžu žiaci Základnej
školy Štefana Šmálika pochváliť úspechmi žiakov v
niekoľkých súťažiach. V
okresných súťažiach dosiahli vynikajúce výsledky
- matematická olympiáda
- 2. miesto – Marek Med-

Tibor Žuffa. V biblickej
olympiáde – družstvo Júlia Ondríková Lucia
Hurajová Andrej Bránický získali 3. miesto. Žiaci
tejto školy sa zúčastnili aj
výtvarnej súťaže Európa
v škole, kde bola ocenená
práca Romana Balleka
( I. kat.) a práce Lenky
Letoštiakovej, Alice Lofajovej ( II. kat.) a Dávida
Glombu (III. kat.) postúpili do ďalšej súťaže.

V škole je aktívnych 47 krúžkov
V rámci mimoškolských
aktivít v ZŠ Márie Medveckej
vedú učitelia a jeden z rodičov
47 krúžkov, ktoré sú zamerané
na rozvoj schopností, zručností
a talentu žiakov, a v neposlednom rade i na aktívne využívanie voľného času detí.
Okrem uvedených krúžkov
je osem hodín v školskom
športovom stredisku určených
stolnému tenisu, ktorý vedie

Ján Buczacki. Pre širokú verejnosť je každý deň je v čase
od 1500 do 1800 otvorená PC
učebňa s voľným prístupom
na internet.
Škola bola úspešná aj v
rámci tvorby projektov. Od
septembra do decembra sa tu
realizovali úspešné projekty
Zdravá škola (70 000 Sk),
Otvorená škola - oblasť športu
(50 000 Sk) a Enviroprojekt

(63 000 Sk). Tieto aktivity
boli financované z finančných
zdrojov MŠ SR.
Od novembra 2007 sa v škole uskutočňuje rekonštrukcia
sociálnych zariadení, na ktorú
z MŠ SR v rámci riešenia havarijnej situácie získala 3 mil.
korún.
Na záujmové aktivity v škole využilo vzdelávacie poukazy
340 žiakov.

Návštevnosť prekročila očakávanie
Mesto Tvrdošín, Žilinský samosprávny kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
usporiadali od 3. - 14. marca vo výstavných priestoroch MsKS Medvedzie predajnú výstavu prác detí,
mládeže a dospelých pod názvom
„Veľkonočné dekorácie“, ktorá
bola zároveň aj regionálnou súťažou „O najkrajšiu kraslicu Oravy“.
Súčasťou výstavy boli aj tvorivé
dielne, prvú z nich viedla lektorka
Viera Farská z Oravskej Jasenice,
ktorá deti ale aj dospelých zaúčala
do tajomstva zdobenia kraslíc. Na
ďalšej Peter Kováčik z Námestova
zase ukázal ako sa dajú nádherne
zdobiť perníkové výrobky.
Priestory mestského kultúrneho strediska a hlavne výstavná
miestnosť boli neustále zaplnené
návštevníkmi z celej Oravy, ale
aj iných miest. Neboli to len žiaci
zo škôl, prišli sa pozrieť aj dospelí.

Takmer štyristo kraslíc zdobených
rôznymi technikami bola hotová
pastva pre oči, ale aj inšpiráciou
pre tých, čo sa tejto tematike ve-

Na radnicu 14. marca zavítala delegácia z Poľska
na čele s wojtom gminy Pjotrom Kopcom z Kościeliska. Rozhovor so zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovou, poslancami, riaditeľkou ZŠ M. Medveckej a
pracovníkmi MsÚ malo jeden cieľ – zintenzívniť spoluprácu medzi Tvrdošínom a gminou Kościelisko.
Poľskí hostia, ktorí sa živo zaujímali o rozvojové programy mesta,
prišli s požiadavkou, aby sa Tvrdošín stal partnerským mestom v
projekte, ktorý vyhlásil Euroregión
Tatry. Okrem iného pôjde aj o vzájomné výmenné návštevy žiakov
základných škôl. „Prvé kroky sme
už urobili, žiaci partnerských škôl
sa navzájom spoznávajú a nadväzujú priateľstvá. V spolupráci budeme
pokračovať, je pre nás obojstranne
výhodná,“ povedala D. Šašková.

Kocúnovci z Popradu zbierajú
veľkonočné ozdoby už 10 rokov,
ich zbierka prekročila číslo 650.
Hoci majú veľkonočné vajíčka z
rôznych kútov Slovenska a Čiech,
veľmi sa im páčila naša výstava a
s technikou Márie Puschenreiterovej z Mútneho sa ešte nestretli.

nujú. Ten, kto prišiel, neoľutoval,
pretože táto výstava patrila v úvode roka k vydareným akciám.
Na záver súťaže ceny a dip-

Žiaci si na tvorivých dielňach so záujmom pozreli
aj zdobenie perníkových výrobkov.

Spolupráca dostáva ďalší rozmer

Za výstavou prišli až z Popradu

„Prečítali sme si o vašej veľkonočnej výstave na internete. Len
kôli nej sme prišli do Tvrdošína,“
povedala nám sympatická pani
Kocúnová.
Až pri ďalšom rozhovore sme
sa dozvedeli, že ich návšteva výstavy nebola náhodná. Manželia

vecký (5. ročník), úspešný
bol aj Ivan Holub. V geografickej olympiáde (kat.
E) získala 3. miesto Lenka
Piknová, v olympiáde anglického jazyka ( kat. 1B) 4.
miesto Monika Feniková,
v biologickej olympiáde (
kat. C) 1. miesto Dominika
Čierna a 2. miesto - Erika
Medvecká. Prvenstvo v chemickej olym-piáde ( kat. DZ)
si odniesla Dominika Čierna
a vo fyzikálnej olympiáde

Medzi najdôležitejšie projekty,
o ktorých zástupkyňa s hosťami
rokovala, patrí spoločné budovanie cesty z Oravíc do Koscieliska. „Myšlienka nie je nová, už
sme o nej diskutovali s poľskými
partnermi. Chceme jej dať reálnu
podobu,“ uviedla V. Jančeková.
Ak sa plány naplnia, práce
na výstavbe cesty začnú v roku
2009.
Ďalšiu spoluprácu potvrdili
pri projekte Twin Town, ktorá
obsahuje európsky rozmer.
Stretnutie študentov a členov samosprávy sa uskutoční koncom
augusta v Bruseli. Na miestnej
úrovni bude spolupráca pokračovať aj na úrovni poslaneckých
zborov. Poslancov z Kościeliska
privítame v júli počas Folklórnych Oravíc a o týždeň neskôr
naši poslanci zavítajú na Witowiansku wartu v Poľsku.

lomy ocenených odovzdávala
Jarmila Štelbacká z Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne. O výstavu prejavili záujem pracovníci kultúrneho strediska v poľskom Kościelisku.
Takmer celú expozíciu, ktorá
reprezentovala oravskú ľudovú
kultúru, mali možnosť dva týždne
obdivovať v Poľsku. Nadviazaná
spolupráca znamená, že o rok
budeme mať možnosť vidieť v
Tvrdošíne aj veľkonočné ozdoby
od poľských tvorcov.

Plaváreň v Nižnej otvorená
Od 28. marca do 30.
júna 2008 je otvorená plaváreň v Nižnej. Otváracie
hodiny pre verejnosť: v
utorok až piatok od 1200
do 1900, v sobotu a nedeľu
od 1300 do 1900.
Vstupné za 1,5 hodiny:
deti do 6 rokov zdarma,
študenti a deti do 15 rokov
40 Sk, dospelí 50 Sk, ZŤP
30 Sk, bližšie informácie
na www.plavarennizna.
hostuju.cz, alebo na tel. č.:
043 5381712
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Narodili sa

16. 2.
16. 2.
19. 2.
23. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
3. 3.
9. 3.
9. 3.
15. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.

Timea Kumorová
Martin Stachera
Patrik Lonek
Karmen Kovaľáková
Dávid Fuzák
Mária Garabášová
Martin Garabáš
Filip Medvecký
Elias Gama
Natália Tomadlíková
Marek Kristofčák
Erik Jadroň
Martina Jarošová
Nela Šálková
Lucia Puková

Sobáše

29. 3. Mária Durdíková – Jozef Štrpka
29. 3. Agáta Kováčová – Daniel Rajman
29. 3. Ivana Kovalíková – Anton Vraštiak

Odišli z našich radov

29. 2.
29. 2.
3. 3.
3. 3.
16. 3.

Planietová Johana
Ďuriš Vladimír
Margita Bachyncová
Alojz Lajmon
Mária Gvorová

77-ročná
37-ročný
81-ročná
62-ročný
78-ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožil náš
spoluobčan:
Marec

80 rokov - Mária Blahová, Tvrdošín
Mária Fernezová, Medvedzie
Jozef Mensár,
Medvedzie
Apríl

80 rokov - Štefan Fonfer,
Tvrdošín
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my
a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.

Narodilo sa 22 detí

Štatistické údaje za prvý
štvrťrok 2008 v našom meste
sú veľmi zaujímavé, potešilo
číslo narodených detí. Do
nášho spoločenstva za toto obdobie pribudlo 22 detí, desať
dievčat a dvanásť chlapcov.
„Najúrodnejší“ bol február,
kedy sa narodilo deväť detí.

Za pr v ý št v r ťrok sa
uskutočnilo aj jedenásť
sobášov, no za toto obdobie sme zaznamenali aj tri
rozvody.
Žiaľ navždy sme sa rozlúčili so šestnástimi obyvateľmi nášho mesta , zomrelo nám 8 žien a 8 mužov.

Najmladší „čitatelia“ v knižnici

Škôlkari z III. MŠ 13.
marca s riaditeľkou Lýdiou
Žuffovou a učiteľkou Annou
Gargulákovou navštívili v
rámci „Marca - mesiac knihy“ mestskú knižnicu. Deti si
najprv poprezerali priestory
knižnice, ktoré im s ochotou
poukazovala pracovníčka
knižnice Elena Hlušáková.
Potom si spoločne porozprávali o prečítaných rozprávkach, ktoré poznajú z
materských škôl. Najviac sa
potešili tomu, keď si mohli
osobne zalistovať v knihách
a zároveň sa medzi sebou
porozprávali o tom, čo všetko

Prijmite pozvanie

V kine Javor v Krásnej Hôrke 22. apríla o 18.00 odohrajú
herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena komédiu Už ti nikdy nenaletím. Vstupné: 100,- Sk, informácie a
predpredaj vstupeniek v MsKS Medvedzie, č. t. 532 2167.
v
v
v
Celomestská akcia Stavanie mája sa uskutoční 30. apríla o 14.00 na Trojičnom námestí za účasti dychovej hudby
Tvrdošanka a detí z CVČ a ZUŠ.
v
v
v
Centrum voľného času Tvrdošín vás pozýva dňa 3. mája
o 19.00 na Batôžkový majáles do Veľkej spoločenskej sály.
Do tanca hrá hudobná skupina ORAWA. Informácie a
predpredaj vstupeniek v CVČ, č. t. 532 21 68.
v
v
v
Materské školy mesta Tvrdošín pripravili na 4. mája Benefičný festival, ktorý sa bude konať v kine Javor. Predstavia
sa deti z materských škôl okresu Tvrdošín.
v
v
v
Centrum voľného času poriada Detskú show, ktorá sa uskutoční 18. 5. (nedeľa) v kine Javor. Srdečne všetkých pozývame.
v
v
v
Ako sme vás informovali v januárových novinách mesto
Tvrdošín vyhlásilo fotografickú súťaž, do ktorej sa môžu
zapojiť všetci obyvatelia, ktorí prostredníctvom fotografie
zachytia mesto Tvrdošín (príroda, budovy, ľudia,...). Hoci
je uzávierka súťaže naplánovaná na 16. októbra, môžete
fotografie posielať už odteraz aj prostredníctvom e-mailu
na adresu: msks@orava.sk. Najzaujímavejšie fotografie
budeme uverejňovať v rubrike Mesto cez teleobjektív a
automaticky budú zaradené do súťaže. Ďalšie informácie
na č. t.: 532 2167.

Pokračujú v tradícii

Centrum voľného času plné detí

Počas veľkonočných prázdnin pripravili pracovníci CVČ
pestrý program pre deti. Prvý
prázdninový deň sa stretli priaznivci tanca Hip hop, pre dievčatá bol určený Salón afro účesov,
ďalšie deti sa hrali rôzne spoločenské hry, pripravovali show
na Akadémiu CVČ. Súbežne

prebiehal stolnotenisový turnaj
pre mladších žiakov.
Druhý deň sa niesol v znamení príprav na okresné kolo
Pytagoriády, pre najmladšie
deti boli odpremietané kreslené rozprávky a pre ďalšiu
skupinu bola naplánovaná vychádzka na Skalku.

Inzerát

Prijmem do podnájmu osamelú paniu, alebo študentku.
Adresa v redakcii.

Neprehliadnite
Dane a poplatky za odvoz domového odpadu
sa budú vyberať až do piatku 18. apríla v budove
mestského úradu na obvyklom mieste, vedľa kancelárie prvého kontaktu v čase od 800 do 1530.

Pozvánka
do kina
V apríli sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
DISTURBIA - thriller
6. 4. 2008 (nedeľa) o 1800
SILA SRDCA - dráma
11. 4. 2008 (piatok) o 1800
POKÁNIE – romantický film
20. 4. 2008 (nedeľa) o 1800

v knihách uvideli. V závere
návštevy knižnice nechýbal
ani krátky kultúrny program,
ktorý predviedli deti spoločne so svojimi učiteľkami,
zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.
Bolo zaujímavé sledovať
ako si deti so záujmom prezerali požičané knihy, i keď ešte
nevedia čítať. Bolo vidieť, že
knihy ich zaujali. Je to dobré,
keď už útleho veku sa môžu
deti zoznámiť s prostredím
knižnice a s knihami, pestovať si k nim kladný vzťah.
Ten bude väčšinu z nich istotne sprevádzať po celý život.

Rekondičné pobyty v roku 2008

Zdr uženie zdravotne
postihnutých Oravy, o.z.,
ústredie v Tvrdošíne v
spolupráci s MPSVR SR
organizuje rekondičnorehabilitačné pobyty pre
ŤZP, ŤZP/S občanov.
1. Turnus: od 7. 7. - 12.
7., hotel „G“ Turčianske
Teplice. Určený je pre rodiča s dieťaťom s ťažkým
zdravotným postihnutím,
ktoré je držiteľom preukazu ŤZP, ŤZP-S, cena
pobytu 2 600 Sk (cena je
za rodiča, dieťa má pobyt
zdarma). Cestovné uhradíme do výšky cestovného
verejnou hromadnou dopravou. Počet účastníkov:
20 detí + 20 rodičov.
Združenie nezabezpečuje žiadny rehabilitačný,
zdravotný ani pedagogický
dozor, pobyt je určený pre
deti, ktoré rodič je schopný
zvládnuť samostatne.
2. Turnus: od 7. 7. - 12.
7., hotel „G“ Turčianske
Teplice, doprava, individuálna, počet účastníkov
- 40. 3. Turnus: od 4. 8. - 9.
8., Chata Oravice, 4. Turnus: od 8. 9. - 13. 9. - Chata
Oravice. Cena pobytu: 2
600 Sk, doprava individuálna, počet 40 účastníkov.
Pobyty začínajú v pondelok obedom a končia v sobotu raňajkami. V prípade
záujmu o pobyty prednosť
majú držitelia preukazov
ŤZP, ŤZP/S.

Ak rodičia majú zdravotne postihnuté dieťa s
ŤZP, ŤZP-S, t. j. že dieťa má vydaný preukaz a
majú záujem ísť na rekondičný pobyt aj s ďalším dieťaťom, ktoré nie
je zdravotne postihnuté,
cena za pobyt pre dieťa
je nasledovná: do 6 rokov - 600 Sk, 12 rokov 1 800 Sk a do 15 rokov
- 2 000 Sk.
Poplatok za rekondičný
pobyt môžete samostatne
uhradiť na účet ZZPO, o.z
v banke nasledovne: vklad
v hotovosti v Slovenskej
Sporiteľni. Číslo účtu:
0322508034/0900, Variabilný symbol: 37907361
Konštantný symbol: 0308,
prevodom na účet z inej
banky, poštovou poukážkou zaslať peniaze poštou
priamo na účet ZZPO.
Kópie úhrady poplatkov a mená účastníkov
nám zašlite do 30. 4. 2008
na adresu združenia, príp.
doručte osobne. Zoznam
osôb mu sí obs a hovať
meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, telefón
a kópiu preukazu ŤZP a
ŤZP-S.
Poštová adresa: ul. Vojtaššákova 591/97 027 44
Tvrdošín, Sídlo: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín. Tel.: 5322 805, 5322
805, email: zzpo@zzpo.
sk, http: www.zzpo.sk.

Ani nepríjemné počasie so snehom a mrazom v tomto roku na Veľký
piatok a Bielu sobotu neodradilo rapkáčov z Tvrdošína - Medvedzia, ktorí
oživili a zachovávajú tradičný veľkonočný zvyk. Sprievod takmer dvadsaťpäť detí s rapkáčmi a verklíkmi, v ktorom nechýbali ani dospelí pod vedením Stanislava Ceglára prešiel od zvonice až ku kostolíku sv. Anny. Sladkú
odmenu od Občianskeho združenia Medvedzie, ktoré túto akciu každoročne
pripravuje, si deti prevzali od jeho predsedu Miroslava Medveckého.

Nové telefónne čísla
v mestskom úrade
Sekretariát primátora: tel.: 043/ 532 2100, 5309011,
e-mail: sekretariat@tvrdosin.sk, fax : 043/532 2107
Zástupca primátora: 043/530 9017,
e-mail: zastupca@tvrdosin.sk
Hlavná kontrolórka: tel.: 043/ 530 9019,
e-mail: kontrolor@tvrdosin.sk
Matrika: tel.: 043/530 9021,
e-mail: evidencia@tvrdosin.sk, matrika@zvrdosin.sk
Oddelenie výstavby: tel.: 043/530 9018,
e-mail: vystavba@tvrdosin.sk
Spoločný stavebný úrad: pre Tvrdošín, Nižnú,
Habovku a Zuberec, 043/530 9022
Finančné oddelenie: tel.: 043/530 9015,
e-mail: financne@tvrdosin.sk,
Učtáreň: tel.: 043/530 9020, e-mail: mzdy@tvrdosin.sk,
e-mail: uctovnictvo@tvrdosin.sk
Dane: tel.: 043/530 9023 e-mail: dane@tvrdosin.sk
Mzdy: tel.: 043/530 9012, e-mail: skolstvo@tvrdosin.sk
Oddelenie správne, soc. vecí a správy majetku:
tel.: 043/530 9013, e-mail: socialne@tvrdosin.sk
Oddelenie školstva, kultúry a mládeže:
tel.: 043/530 9016, e-mail: kultura@orava.sk
Kultúra: tel.: 043/532 2167, e-mail: msksts@orava.sk
Noviny Tvrdošín: tel.: tel.: 043/532 2163,
e-mail: novinytvrdosin@orava.sk, e-mail: msks@orava.sk
Mestská polícia: mobil: 0903 529 768
TERMAL SPORT: tel.: 043/530 9024

V minulom čísle novín sme prezentovali ako vypadá bývalá
maštaľ JRD Tvrdošín, ktorú podľa nášho zistenia už družstvo
zámerne predalo ďalšiemu subjektu. Žiaľ nikto na uvedenú kritiku nezareagoval a tak maštaľ naďalej znevažuje naše mesto a
Oravice, ktoré ročne navštevujú tisíce domácich, ale aj zahraničných turistov.

Lekárenské pohotovostné služby
Lekárenské pohotovostné služby pre okres
Tvrdošín na apríl a máj
v pracovné dni od 1600 - 2000
víkend a sviatky od 800 - 2000
4. 4. - 10. 4.
Pri nemocnici Trstená
11. 4. - 17. 4.
TILIA Tvrdošín
18. 4. - 24. 4.
Karmel Trstená
25. 4. - 1. 5.
INSPE Tvrdošín
2. 5. - 8. 5.
U Murína Trstená
9. 5. - 15. 5.
Pri nemocnici Trstená
16. 5. - 22. 5.
TILIA Tvrdošín
23. 5. - 29. 5.
Karmel Trstená
30. 5. - 5. 6.
INSPE Tvrdošín
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Naši z minima vyťažili maximum
Tvrdošín - Závažná Poruba
1:0 (1:0)
Gól: Novák
Zostava Tvrdošína: Kazík,
Krivda, Hradský, Maslo, Kováč,
Palider, Sirota, Sučák, Plančo,
Novák, Chromek - striedali Vajdečka, Bukový a Betušťák.
Jarnú odvetu začali naši futbalisti na starom ihrisku v Krásnej
Hôrke, ktorí nastúpili do zápasu
aj s posilami Plančom, Maslom,
Chromekom a Sučákom.
Hostia sa netajili, že si prišli do
Tvrdošína prinajmenšom po bod a
už v 5. min. vyslali na Kazíkovu
svätyňu prvú strelu. Naši potom
striasli počiatočnú nervozitu a v
7. min. kopali prvý rohový kop,
žiaľ, bez skutočného efektu. V
13. min. sa ocitol v dobrej pozícii
Sučák, ale jeho nemastná strela
z dvadsiatich metrov skončila
vedľa brány. Ďalšie minúty priniesli do hry veľa nepresností
na obidvoch stranách, bližšie ku

gólu v 17. min. však mali hostia,
ale hlavička hosťujúceho hráča
našťastie minula pravú spojnicu
brány Kazíka. Rozhodujúci úder
našich prišiel v 25. min., kedy loptu po pravej strane potiahol Sirota,
posunul dopredu na Chromeka
a ten na ľavú stranu na Nováka,
ktorý polovysokou strelou v čistej
tutovke nedal hosťujúcemu brankárovi Habľákovi šancu. Kto by
vtedy tušil, že to bude jediný gól
stretnutia. Ešte v 35. min. mohol
po rohu hlavičkou zvýšiť Novák,
ale tá skončila vysoko nad bránou.
V 43. min. faulovali hostia Sirotu,
ktorý si postavil loptu na trestný
kop, ale pálil spoza šestnástky len
do rúk brankára.
Od začiatku druhého polčasu
hostia zo Závažnej Poruby šliapli
na plyn a poriadne podkurovali
našej obrane, ktorá nevedela, kde
skôr skočiť. Už v 55. min. mohli
hostia vyrovnať, to by však museli
mať presnejšiu mušku. Naši v tej-

to fáze vyrobili kopu nepresných
prihrávok, postrácali v osobných
súbojoch dosť lôpt, našťastie
šťastena im priala aj v 61. min.,
kedy hostia spálili čistú tutovku.
Náznak šance našich v 75. min.,
kedy Novák posunul loptu na
Chromeka, ale ten pálil tiež nad.
O minútu neskoršie nahral Novák
loptu do behu Sirotovi, ale aj jeho
strelu hosťujúca obrana odvrátila
na roh. Hostia mohli vyrovnať
ešte v 89. min., našťastie z prečíslenia vyťažili len aut. V nastavenom čase v skrumáži v šestnástke
sa po Sirotovom rohu najlepšie
orientoval Plančo, ale jeho strela
neprešla v spleti nôh do siete.
Po konečnom hvizde rozhodcu
Chmurného mali viac úsmevu na
tvárach domáci, tri body ostali
doma.
2. liga starší žiaci
Krásno - Tvrdošín 0:0
2. liga mladší žiaci
Krásno - Tvrdošín 0:0 (jh)

Prvý zápas o extraligu sme zvládli
Stolnotenisoví fanúšikovia
z Tvrdošína, ale aj z Oravy sa
6. apríla stretli v Krušetnici. Tu
sa totiž odohrával prvý duel,

mečboly a zápas dotiahol do víťazného konca. Hostia v závere
vyhrali dva zápasy a znížili na
konečných 8:6. Odveta v Nitre

Neografia Martin - Tvrdošín/Nižná B 8:10, body: J.
Buczacki 4,5, J. Teplanský 4,5,
J. Kuloštiak 1.

Hostia v modrých dresoch odvrátili loptu do bezpečia, Novák síce skončil na
zemi, súboj prehral, ale v konečnom dôsledku bol to on, ktorý rozhodol o tom, že
body zostali doma.
Foto: J. Horňák

Zvíťazili Rohaté lastovičky a Simpsonovci
V ZŠ Medvedzie skončila
florbalová liga v kategórii starších
žiakov a mladších žiakov.
Medzi staršími žiakmi zvíťazili Rohaté lastovičky, ktoré
vo finále zdolali TJ a O Pekári,
tretí skončili Bombarďáci, 4.
Molnárovci, 5. Carbonovci, a 6.
All Stars.
Najlepším strelcom sa stal
Jozef Planieta s 31 gólmi a najproduktívnejším hráčom Jakub
Kuloštiak so 41 bodmi. Najlepším
brankárom sa stal Lukáš Piovarčí
a najlepším obrancom Martin Ferianc. Víťazom mladších žiakov
sa stali Simpsonovci, ktorí vo
finálovom zápase porazili Mandarínky, ďalšie poradie: 3. Fbk 7.
B, 4. Strong Girls, 5. Medvedi, 6.
Gumkáči.
Najlepším strelcom sa stal
Michal Burdeľ so 40 gólmi, najproduktívnejšou hráčkou Monika Stredanská, ktorá nazbierala
úctyhodných 65 bodov. Post najlepšieho brankára si vybojoval
Jakub Kišš.
Všetci spomínaní boli ocenení
medailami, diplomom a upomienkovým darčekom.

Hlavný koordinátor ligy
Milan Bu rdeľ poďakoval
všetkým zúčastneným, Vierke Trstenskej za spoluprácu,

ako aj riaditeľke Dagmar Šaškovej za obrovskú podporu
florbalu, ale aj iných športov
v tejto škole.

Športové triedy v ZŠ M. Medveckej už skutočnosťou
Tr id sať osem ž ia kov zo
štvrtých a piatych ročníkov z
Tvrdošína, Hladovky, Podbiela,
Trstenej a Lieseku sa zúčastnilo
výberového konania do novovzniknutých športových tried,
ktoré budú zamerané na futbal.
Otvorené budú od 1. septembra
2008 v Základnej škole Márie
Medveckej. Pre uchádzačov bol
pripravený náročný test, ktorý
pozostával zo štyroch disciplín
- člnkového behu, šprintu na 30
metrov, slalomu s loptou a z obratnosti.
Ako nás informoval Jaroslav
Florek, ktorý od nového školského
roka bude šiestakom v športovej
triede triednym učiteľom, na základe testov bolo vybraných 32
žiakov, z ktorých budú vytvorené
dve športové triedy po šestnásť

žiakov. Piataci budú mať týždenne päť hodín špeciálnej prípravy
a dve hodiny telesnej výchovy,
šiestaci šesť hodín špeciálnej
prípravy a dve hodiny telesnej
výchovy.
Na Gymnáziu v Tvrdošíne sa
takisto otvára športová trieda,
takže žiaci ZŠ, ktorí budú chcieť
pokračovať v štúdiu na gymnáziu,
budú mať možnosť prestúpiť do
športovej triedy. Všetko však ukáže čas, ako sa podarí tento nový
nádejný projekt rozbehnúť. Už
teraz možno povedať, že iniciatíva riaditeľky ZŠ M. M. Dagmar
Šaškovej padla na úrodnú pôdu,
pomohlo aj vedenie mesta a tak
talentované deti z najbližšieho
okolia sa v blízkej budúcnosti
môžu postupne zaradiť aj do vrcholového športu.

Po piatom kole vedie Fbk Tvrdošín
Ján Argaláš sa tiež pričinil o veľmi dôležitý bod v súboji s Nitrou o extraligu.
play off o postup do extraligy
medzi Tvrdošínom a Nitrou.
Hostia sa netajili tým, že prišli na Oravu pre víťazstvo.
Po úvodných štvorhrách však
bolo 1:1. Potom sa vo výbornom svetle predviedol Roman
Belopotočan a najlepšieho
hráča Nitry doslova vyprášil
od stola. Darilo sa aj Zdenovi
Drbjakovi a Jánovi Argalášovi
a naši viedli odrazu nad súperom o dva body. Pre Nitranov
sa začal rozplývať sen o víťazstve, naši pridali ďalšie body
a zrazu svietilo na tabuli 6:4,
keď následne vyhral svoj duel
Z. Drbjak a R. Belopotočan,
ktirý utiekol hrobárovi z lopaty,
keď už prehrával na sety 0:2 a
v rozhodujúcom 8:4 zapol na
vyššie obrátky, odvrátil aj dva

bude veľmi náročná, ak by naši
však zahrali, tak ako v Krušetnici, tak postup by mohol
byť reálny.
Tvrdošín/Nižná - Nitra
8:6, body: R. Belopotčan 3,5;
Z. Drbjak 2, J. Buczacki 1,5 a
J. Argaláš.
3. liga muži
V tretej lige naši stolní
tenisti zdolali Žilinu C aj Neografiu Martin a v konečnej
tabuľke obsadili druhé miesto,
keď získali 56 bodov ako prvé
Vrútky B, o prvenstve rozhodol horší pomer setov.
Žilina C - Tvrdošín/ Nižná B 8:10, body: J. Buczacki
4,5, J. Teplanský 4,5, J. Kuloštiak 1.

Majstrovstvá okresu v šachu

V Bratislave sa 30. marca uskutočnil už tretí ročník medzinárodného maratónu ČSOB City Marathon,
na ktorom sa predstavilo takmer 1
300 bežcov, ktorí si zabehli rôzne
dĺžky trasy, klasický maratón, polmaratón, štafetový maratón (kde
sa predstavil aj Dominik Hrbatý)
a na trase nechýbali ani korčuliari.
V medzinárodnej plejáde bežcov
sa predstavili aj dvaja maratónci z
Tvrdošína. Viktor Fonfer, pre ktorého to bol už tridsiaty tretí zabehnutý
maratón vo svojej kategórii skončil
na 31. mieste časom 3:25,08 a Ján

V kultúrnom stredisku sa
15. marca zišlo 48 šachistov
na prvom kole majstrovstiev
okresu Tvrdošín, ktorého sa
zúčastnilo šesť družstiev z
Trstenej a Tvrdošína.
Najlepšie si počínalo „C“
družstvo Tvrdošína, ktoré neprehralo ani jeden duel. Druhé
kolo bude organizovať Gymnázium Tvrdošín a záverečné
tretie kolo ŠO Tvrdošín.

8. liga muži
V poslednom kole ôsmej ligy
vycestovalo naše C družstvo
stolných tenistov do Krivej a ak
chceli postúpiť, museli vyhrať.
I keď domáci začali zápas vo
veľkom štýle a viedli už 7:4, v
závere naši dokázali víťazstvo
strhnúť na svoju stranu, rozhodujúci desiaty bod získal Alojz
Vidiečan a z postupu sa radovali naši hráči, ktorí za celú súťaž
prehrali len jedno stretnutie a
práve s Krivou B.
Krivá B - Tvrdošín/Nižná
C 8:10, body: A. Vidiečan 3,5,
Ľ. Jakubovič 2,5, M. Kyseľ 2,
P. Šimalčík 2.
1. Tv./Nižná C 22 21 0 1
352:44 64

I. ročník amatérskej florbalovej ligy O putovný pohár primátora mesta odštartoval 2. marca.
Do ligy sa v deviatich kolách
základnej časti zapojilo deväť
družstiev z okolia Tvrdošína.
Najväčším ťahúňom je poľské
družstvo Unihoc Team z Nového Targu.
Výsledky I. kola: MK-Šport
Nižná - Zeman 10:0 (6:0), Podbiel - Fbk Tvrdošín ženy 9:1,
(5:0), Fbk Tvrdošín U-17 - MŠK
Trstená 7:5 (2:2), Pepino Orava - Jamajka 4:5 (1:4), Unihoc
Team (PL) - Fbk Tvrdošín 1:4
(1:1). Poľský Unihoc Team po
dramatickom zápase remizoval
s dolnokubínskou Jamajkou a
získal prvý bod.
Výsledky II. kola: MKŠport Nižná - PO Podbiel 12:3,
(6:2), Fbc Pepino Orava - Mšk

Trstená 6:2, (2:1), Fbk Tvrdošín
U-17 - Fbk Tvrdošín ženy 8:4,
(4:2), Zeman - Fbk Tvrdošín
1:7, (1:4). Unihoc Team (PL) Jamajka 3:3, (1:1).
Úvod tretieho kola 16. marca patril Zemanom, ktorí si v
dramatickom dueli poradili s
Podbielom a získali prvé víťazstvo.
Výsledky III. kola: Zeman
- CPO Podbiel 3:0, (1:0), MKŠport Nižná - Fbk Tvrdošín
U-17 10:2 (4:0), Fbk Tvrdošín Jamajka 5:1, (2:1), Unihoc Team
(PL) - Mšk Trstená 10:2 (2:0).
Výsledky IV. kola: Fbk Tvrdošín - CPO Podbiel 10:1, (4:0),
Jamajka - Mšk Trstená 11:2,
(4:2), MK-Šport Nižná - Fbc
Pepino Orava 8:7, (3:4), Zeman
- Fbk Tvrdošín U-17 6 : 5, (3:1).
Výsledky V. kola: Fbc Pe-

pino Orava - Zeman 5:6, (2:3),
Mšk Trstená - Fbk Tvrdošín
0:12, (0:4).
Jamajka Florbal Team - Fbk
Tvrdošín ženy 9:5, (6:2), CPO
Podbiel - Fbk Tvrdošín U-17
2:9, (1:3).
Najlepší strelec: M. Tomaga
11 gólov Fbk Tvrdošín, J. Činčara 9 MK-Šport Nižná, J. Bača 9
Fbk Tvrdošín.
Najproduktívnejší hráč: T.
Kuník 7 + 10 = 17 Fbk Tvrdošín, M. Tomaga 11 + 3 = 14 Fbk
Tvrdošín, M. Klimčík 7 + 7 = 14
MK-Šport Nižná.
Po piatom kole zatiaľ vedie
FbK Tvrdošín s pätnástimi
bodmi. Šieste kolo sa uskutoční
12. 4. v športovej hale, zápasy
začínajú už o ôsmej hodine.
Príďte sa pozrieť na zaujímavé
florbalové zápolenia.

Na maratóne v Bratislave
Balún, ktorý si zlepšil osobné maximum na 3:42,04 a vo svojej kategórii
obsadil 49. miesto.
Preteky vyhral Vasil Remščuk,
z Ruska časom 2:19:43 a v kategórií
žien Katalin Farkasová, z Maďarska
v čase 2:56:29.
Pretekov so svojou ochrankou
sa zúčastnil aj americký veľvyslanec Vincent Obsitnik. Ďalším
Oravcom a zároveň najstarším
účastníkom tohto podujatia, ktorý
zabehol polmaratón bol 77-ročný
Ján Bulla, ktorý sa narodil v Ústi
nad Priehradou.

O florbalové zápolenie majú záujem aj fanúšikovia.

Foto: J. Lepáček
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