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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
25. augusta v priestoroch mestskej radnice malo na programe
niekoľko dôležitých bodov.
V úvode informoval primátor
prítomných poslancov o najvýznamnejších rokovaniach a
celospoločenských udalostiach,
ktoré sa v meste od posledného
zastupiteľstva uskutočnili.
Medzi najdôležitejšie body,
ktoré poslanci schválili, patrila
správa o plnení rozpočtu mesta
za I. polrok 2008 so samostatným
vyhodnotením rozpočtu školstva
jednotlivých školských zariadení. V zmysle nariadenia vlády SR
č. 649/2007 cez rozpočet mesta
prebieha financovanie Súkromnej základnej umeleckej školy
v Medvedzí ako aj financovanie
školských klubov detí a školskej
jedálne pri Cirkevnej škole Š.
Šmálika. Na základe žiadosti
mesta vyradilo Ministerstvo
školstva SR k 30. aprílu zo siete
škôl a školských zariadení Ma-

terskú školu, Medvedzie 139 a k
nej prislúchajúcu jedáleň a školskú
kuchyňu, ktorá sa následne stala
súčasťou MŠ Medvedzie 138. K
„zlúčeniu“ obidvoch MŠ pristúpilo
mesto s dôvodu budúcich možností
čerpania finančných prostriedkov
z Európskej únie. Mesto získalo
finančné prostriedky na predmetové olympiády žiakov základných
škôl, na oblasť kultúry – dotáciu
na Folklórne Oravice i rezbársky
plenér s názvom Vytvárame krásu
z dreva a taktiež na vypracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu. Zo
správy vyplynulo, že mesto účelne
hospodári so zverenými finančnými prostriedkami.
Zo správy o stave pohľadávok a
záväzkov mesta k 30. júnu nebudú
mať radosť neplatiči. Uvádzalo sa
v nej, že mesto si bude svoje nároky
od neplatičov vymáhať.
Poslanci sa ďalej zaoberali
správami o činnosti komisií sociálno-zdravotnej a bytovej za I.
polrok, v ktorej bolo uvedené, že

Prvý školský projekt je schválený

Začiatkom roka sme prostredníctvom našich
novín informovali verejnosť, že mesto vypracovalo
tri projekty na školské zariadenia a dnes už môžeme
hovoriť o prvom úspechu. Na rekonštrukciu Základnej školy M. Medveckej získalo mesto ako jeho
zriaďovateľ takmer tri desiatky miliónov korún.
Základná škola M. Medveckej
bola medzi piatimi oravskými školami, ktorým schválilo Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja
SR nenávratný finančný príspevok.
O odpoveď na otázku na aký účel
budú tieto peniaze poskytnuté sme
požiadali riaditeľku školy Dagmar
Šaškovú.
„Cieľom tohto projektu, ktorý
bol podaný v rámci Regionálneho
operačného programu, je zvýšenie
dostupnosti a kvality školskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Už v zimných mesiacoch preinvestujeme finančné prostriedky,
ktoré sme dostali z fondov Európskej
únie. Celková suma na rekonštrukciu bude navýšená o financie z mesta. Bude sa jednať o 5 percent z celkovej sumy projektu, ktorú je mesto
povinné dať ako zriaďovateľ.
Naša škola síce bola postavená
v roku 1980, ale nie najkvalitnejšie
a tak tieto prostriedky chceme dať
na to najnutnejšie - zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, výmenu

okien a dverí. Znížením energetickej
náročnosti sa nám podarí znížiť náklady na teplo a ušetriť minimálne
40 percent finančných prostriedkov.
Doposiaľ sme mali neustále veľké
náklady na kúrenie, okná sú v takom stave, že cez ne prefukuje aj
vtedy, keď sú zatvorené. Väčšina
z nich už je úplne v nevyhovujúcom
stave, majú pohnité rámy a podobne.
Niektoré z nich máme nastálo uzatvorené, priskrutkované, či pribité.
Rekonštrukciou získané prostriedky budeme môcť venovať na ďalší
rozvoj školy.
Budeme však pokračovať aj v
rekonštrukcii interiéru školy, máme
záujem o dovybavenie špeciálnych
učební, od ktorých si sľubujeme ďalšie skvalitnenie vyučovania našich
žiakov. Iste k tomu prispejú aj schválené ďalšie menšie projekty. Prvým
je Otvorená škola – oblasť športu,
z ďalšieho projektu nakúpime nové
počítače a z tretieho vytvoríme jazykové laboratórium. Bude to už tretia
učebňa s týmto zameraním.“

odovzdaním nového bytového
domu na sídlisku Medvedzie sa
vylepšila bytová situácia. Zo správy oddelenia kultúry vyplynulo,
že tento rok bude opäť bohatý na
rôzne podujatia a do konca roka
bude zorganizovaných viacero
podujatí, z ktorých najväčšie budú
Michalský jarmok, oslavy Mikuláša, predvianočné stretnutie Deň
príbuznosti. s dôchodcami a ťažko
zdravotne postihnutými.
Informatívnu správu o stave
pripravenosti a strategických zámeroch mesta v oblasti získavania
finančných prostriedkov z fondov
EÚ a ostatných grantov v roku 2008
predložila na rokovanie zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková. Aj v
tejto oblasti sa mestu darí, o čom
svedčia už schválené projekty,
ktoré priniesli do mesta ďalšie finančné prostriedky.
Dve správy predložila na rokovanie hlavná kontrolórka mesta.
Týkali sa kontroly zmluvných

vzťahov o nájme nebytových
priestorov s následným finančným plnením k termínom vyúčtovania za uplynulé obdobie s
prijatím navrhovaných opatrení,
ďalšou bola priebežná správa o
vykonaných kontrolách v zmysle
plánu práce a vykonaných tematických previerkach.
Na záver rokovania sa poslanci oboznámili so správou o stave
na úseku verejného poriadku
a správou o činnosti mestskej
polície. Okrem iných činnosti
mestská polícia za hodnotené
obdobie vykonala štyri represívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu porušovania a
zákaz podávania alkoholických
nápojov osobám mladším ako 18
rokov. Kontroly boli vykonané v
spolupráci s príslušníkmi OO PZ
Tvrdošín, kontrolovaných bolo
126 osôb, z toho 39 mladistvých
a zistené tri priestupky, ktoré boli
riešené blokovou pokutou.
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Drzosť,
ktorá
nepozná
hranice

číslo 8

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

Posila v slove
Dobrý Bože, koľko búrok už prešlo v mojom živote! Koľkokrát to
spôsobilo moje sebectvo, alebo sebectvo druhých... Zacítil som, Pane,
nepokoj premeny milujúceho človeka. A bojím sa milovať, lebo musím prestavať svoje sebectvo. Ježišu, Ty si prišiel vrhnúť oheň milovania na Zem,
aby si pomohol k milovaniu nám ľuďom. Prilož ohník môjho milovania
k ohňu Tvojho milovania a nebudem sa báť, že moje sebectvo ho vyhasí.
Ďakujem Ti, Bože, za vrhnutý oheň Tvojho milovania do našich ľudských
dejín a prosíme Ťa, Pane, aby v našich podmienkach vzplanul.
Július Chalupa

Michalský jarmok

Po sv. Michalovi, ochrancovi mesta, je nazvaný jarmok, ktorý
každoročne organizuje mesto Tvrdošín.
Srdečne vás pozývame na jarmok i na stretnutia s priateľmi pri
zábave, ale aj burčiaku, pri stánkoch s tradičnými atrakciami.
Čakajú na vás ukážky ľudových remeselníkov, tradičné jarmočné špeciality a nápoje.
Tešíme sa na spoločné stretnutie

v PIATOK 26. SEPTEMBRA

na Michalskom námestí pri celodennom programe, venovanom
občanom nášho mesta a jeho návštevníkom.
Jarmok spestria svojim vystúpením deti zo ZUŠ, z CVČ, FSS
Studnička z Veličnej, Tanečná skupina Harlekýn, HS Minigolf,
HS YPS a ďalší.

Celoslovenský sviatok dychovky v réžii nášho mesta
Počas seminára venovaného dom ZDHS, skladateľom, hudob- kov ZUŠ z českého Humpolca a gitaru a akordeón až po štyrid100. výročiu narodenia hudob- níkom a spevákom legendárnej domáca Tvrdošanka predviedli saťčlenné telesá hostí z Čiech
ného skladateľa Karola Pádi- Malokarpatskej kapely Adamom vari všetko, čo môžu ponúknuť a Poľska. Koncerty obohatili
vého ešte poprchávalo, ale po Hudecom, strhli sa pravé dychov- súčasné dychovky - od tradičného mažoretky z Martina, humortom, ako sa aktéri 16. ročníka kárske hody s bohatým menu.
repertoáru cez populárnu a latin- no-spevácka skupina Mrchane z
Dychfestu a 23. ročníka
Bánova a tanečné štúdio
Slávností dychových huMaestro z Námestova.
dieb Slovenska presunuKomu sa neťažilo podísť
li zo spoločenskej sály
pár krokov do mestského
MsKS v centre mesta na
kultúr neho strediska,
Michalské námestie, pomohol si poprezerať
časie zmúdrelo a umožreprezentačnú výstavu
nilo ničím ner ušený
dychových hudobných
priebeh dvojdňového
nástrojov firmy Amati.
celoslovenského sviatku
Poslední návštevníci,
dychovej hudby, ktorého
ktorí využili možnosť
najvýznamnejšia časť
zatancovať si pri dychosa konala 16. augusta v
vých hudbách, opúšťali
našom meste.
Michalské námestie o
Sobot ňajší galapolnoci.
program otvorila dychovDruhý galaprogram
ka ZUŠ z Považskej Byssa konal o deň neskôr v
trice a po nej sa predstavil
námestovskom amfitedvadsaťštyričlenný Dyátri na brehu priehrady.
chový orchester mladých
Približne s rovnakou
talentov z piatich krajov
zostavou účinkujúcich,
SR dirigovaný predsedom
iba Tv rdoší nča nov a
Galakoncert
otvorila
dychovka
ZUŠ
z
Považskej
Bystrice,
pri
ktorej
sa
predZdruženia dychových huPova žskobyst r ičanov
Foto: Juraj Horňák
dieb Slovenska (ZDHS) viedli aj Turčianské mažoretky.
vystriedali dychovky z
Jánom Jamriškom. Hovonámestovského okresu –
renému slovu sa veľa priestoru
Kesanka z Bánova, Nadli- skoamerickú muziku až po ukáž- Hamuljak z Oravskej Jasenice,
neušlo. Keď tvrdošínsky primátor čanka z Nadlíc, Vištučanka z ky vážnej hudby. Líšili sa nielen Kýčera z Lokce, Rabčanka z
Ivan Šaško privítal významných Vištuka, dychovka z farnosti v repertoárom, ale aj obsadením – Rabče a Bernolák z Námeshostí na čele s čestným predse- poľskej Laskovej, orchester žia- od deväťčlenného, obohateného o tova.
Pavel Abraham

MESTO CEZ TELEOBJEKTÍV

Odpustová sv. omša v Oraviciach.
Nový chodník na MedFoto: Juraj Horňák vedzí už slúži občanom.

Šantiace deti na detskom ihrisku.
Súčasný pohľad na časť obchvatu od TvrFoto: Juraj Horňák došína.
Foto: Jozef Lepáček
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Drzosť, ktorá nepozná hranice

„Niekto“, všetci vieme kto, pretože je to už takmer 17 rokov, trvale okupuje majetok mesta a všetkým sa nám celý čas smeje. Vedia to súdy,
vie to prokuratúra a vedia to policajti.
Aj dnes, keď mesto si objekt zabezpečí a uzavrie ho, opäť čaká zase za koľko rokov súd rozhodne o vyprataní toho konkrétneho – niekoho.
Ten si, aj keď je tam zákaz vstupu, pretože ide o majetok mesta, naďalej takzvane iba v noci podniká, pričom polícia sa iba pozerá. Máme
vážne pochybnosti, čo a najmä kto sa vlastne skrýva za hotelom Limba.
Prečo orgány, ktoré sú zodpovedné za dodržiavanie zákonov, nedokážu zabezpečiť právo, ale maria rozhodnutia súdov.
Predstavte si, že by sa vám niekto nasťahoval do vášho domu, vy nič nezmôžete a polícia sa zrejme bude len prizerať.
Toto sa určite nemôže stať v žiadnom štáte sveta a nieto ešte v kultúrnej demokratickej a právnej Európskej únii.
Zdá sa, že to je možné len na Slovensku!
Uznesenie okresného súdu
Mesto sa v marci pravoplatným rozsudkom KrajOkresný súd Námestovo v právnej veci žalobcu Mesto Tvrdoského súdu v Žiline stalo výlučným vlastníkom
hotela Limba. Námestovký súd však naďalej vedie šín, v konaní o vypratanie nehnuteľnosti a vydanie predbežného
opatrenia, takto rozhodol:
konanie o vypratanie tejto nehnuteľnosti.
Mesto v nadväznosti na právoplatný rozsudok, ktorý bol vydaný
Krajským súdom v Žiline, požiadalo
o vydanie tejto nehnuteľnosti. Druhá
strana na rozsudok nereagovala, tak

mesto bolo nútené opätovne požiadať
súdnou cestou o zákaz jej vstupu do
objektu a nakladanie s uvedeným
majetkom. Zároveň požiadalo aj o
vypratanie nehnuteľnosti.

Aby si občania spravodlivo vysporiadali rokmi zanedbané nehnuteľnosti

Cieľom registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) je zisťovanie
dostupných údajov o pozemkov a právnych vzťahov k nim. Predmetom
konania sa stávajú tie pozemky, ktoré nie sú evidované, alebo sú evidované
neúplne v súbore geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností. Zisťovanie je vykonávané na základe zákona 180/1995 Z. z.
Občania v mestskej časti Krásna Hôrka sa mohli s týmto konaním už
oboznámiť pred dvomi rokmi. Aj keď proces registra trval niekoľko rokov,
mnohí získali práve týmto spôsobom konania svoje nehnuteľnosti, resp.
pozemky, ktoré nemali právne vysporiadané na listy vlastníctva.
V tomto roku začala ROEP-ka aj
ské a hanebné konanie obvodného
v mestskej časti Medvedie a proces
pozemkového úradu, pretože mesto
pozemkových úprav podobne preo poskytnutie priestorov nikdy nebobieha aj v intraviláne mesta Tvrdošín.
lo požiadané. Keďže toto svojvoľné
V zmysle zákonných ustanovení bola
konanie považujeme za zavádzajúce
zvolená komisia, ktorá má delegovaa hlavne zo strany obvodného úradu
ného predsedu komisie, vyslaného
za účelovo vykonštruované, cítiac sa
obcou a svojich zástupcov z radov
obratí o zákonom stanovené kompevlastníkov pozemkov a urbáru. Kotencie, a hlavne majúc pochybnosti o
misia má zákonom stanovené kompetom, komu asi chcel týmto samozvatencie, ktorých hlavnou úlohou je sponým konaním správny orgán, resp.
lupracovať s vlastníkmi jednotlivých
zodpovedný pracovník napomôcť,
pozemkov, resp. užívateľmi, robiť
komisia podala na okresnú prokušetrenia pri preukazovaní vlastníctva
ratúru podnet na prešetrenie tohto
nevysporiadaných pozemkov, ale tiež
tendenčného konania.
dbať na to, aby niekto iný o vlastnícV súčasnosti je táto záležitosť už
tvo neobral skutočného vlastníka,
riešená na prokuratúre.
resp. jeho právnych nástupcov tak,
„Myslíme si, že protiprávne konaako sa to udialo pri spracovaní ponie obvodného úradu bude spravodlizemkov v extraviláne mesta Tvrdošín
vo vyriešené. Mesto a mestská komia to cez spracovateľa diela - vtedy pod
sia chcú hájiť záujmy našich občanov,
názvom ZRPS, kde podiel urbáru,
ktorí majú pozemky v intraviláne
resp. vtedy neznámych vlastníkov bol
mesta a vytvorili také podmienky, aby
prepísaný na družstvo. Úplne jednoproces s vysporiadavaním pozemkov
duchý spôsob ako priviesť o vlastnícbol čo najjednoduchší. Títo občania
tvo niekoho, kto nevie ako postupovať
sa môžu kontaktovať v mestskom
pri obnove evidencie pozemkov.
úrade na oddelení výstavby. Komisia
Aj v týchto dňoch boli jednotbude sústreďovať námietky, bude
livým dotknutým účastníkom doich individuálne posudzovať a zvoručené výpisy z návrhu registra. Tí
lávať tých účastníkov, ktorí nebudú
majú doručiť komisii svoje námietky
rozumieť v danej veci. Komisia ich
a pripomienky s ich odôvodnením,
zároveň oboznámi s tým, čo je možné
komisia následne má spracovať tieto
v tejto veci dosiahnuť, aké opatrenia
požiadavky a na základe zosúladenia
a aké nápravy treba podniknúť pri
s dokumentáciou a predloženými
vysporiadavaní ich pozemkov. Zárudokladmi, podať návrh pre vydanie
kou, aby bolo občanom v rámci porozhodnutia a vlastníctve, resp. o ich
zemkových úprav v maximálnej miere
zamietnutí. V zjednodušenej forme
vyhovené, aby boli na správnu mieru
možno povedať, že takto má občan
dané pozemky, ktoré nemajú dodnes
možnosť ktorýkoľvek nevysporiadavysporiadané vlastnícke vzťahy touto
ný pozemok, hlavne pod rodinným
jednoduchou formou a aby vlastníci
domom či záhradou, po splnení
nemuseli postupovať vysporiadavapodmienok dostať na svoj vlastnícky
nie pozemkov cestou súdu či cestou
list. To znamená – podľa zákona si ho
notárov cez osvedčenie je predseda
vysporiadať.
tejto komisie, ktorým je primátor mesV tejto súvislosti je potrebné spota,“ vysvetlila zástupkyňa primátora
menúť, že Obvodný pozemkový úrad
V. Jančeková.
v Námestove spolu so spracovateľom,
Treba dodať, že aj pri tomto vznikROEP-u si prisvojili kompetencie
nutom probléme sa objavujú tí istí
komisie, keď rozposielali občanom
ľudia, čo okradli tvrdošínsky urbár a
oznámenie o začatí ROEP a vyspochcú pokračovať ďalej aj s pomocou
riadaní pozemkov, každý svojim
ROEP-u. Občania a členovia urbáru
osobitným spôsobom.
v Tvrdošíne presne vedia o koho ide,
Obvodný úrad zároveň oznamolen dajako sa nevedia s týmito ľuďmi
val, že mesto odmietlo poskytnúť
vysporiadať. Ostáva iba veriť, že
miestnosť, kde by občania mohli
čoskoro aj tu pravda zvíťazí a popodávať námietky a pripomienky v
zemkové úpravy v k. ú. Tvrdošín a k.
súvislosti s vysporiadavaním svojich
ú. Oravice budú zrealizované podľa
pozemkov.
pravdy a spravodlivosti, ktorých sa
Mesto si nevie vysvetliť toto svojto dotýka.

Súd zakazuje žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade
vstúpiť, užívať, prevádzkovať ako i inak využívať na podnikateľské účely nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3924 ako Hotel
Limba č. s. 118 stojaci na KN parc. č. 124/1 a pozemkov KN parc.
č. 123/1 záhrady o výmere 838 m2, zast. pi. a nádvoria o výmere
612 m2 a KN parc. č. 124/1 zast. pi. a nádvoria o výmere 949 m2,
k. ú. Tvrdošín a to až do právoplatného skončenia konania o vypratanie týchto nehnuteľností.
Rozhodnutie je platné a vykonateľné dňom 28. 7. 2008.
Doterajší užívateľ tohto objektu
nie nehnuteľnosti. Doterajší majiteľ sa
nerešpektuje toto právoplatné uzneproti rozhodnutiu súdu z 28. 7. opäť
senie, aj keď to bolo doručené na
odvolal a mesto čaká na opätovné
uvedenú spoločnosť. Vedenie mesta
rozhodnutie krajského súdu. V tejto
očakáva, že toto uznesenie už bude
fáze konania by doterajší majiteľ
posledné a dočasný majiteľ nebude
nemal vstupovať do Limby a mal by
tento objekt prevádzať na iné subsa zdržať akéhokoľvek zásahu a najekty. V tejto veci už začala konať aj
kladania s týmto majetkom.
polícia a mesto upovedomila, že začíUznesenie o zákaze vstupovať,
na trestné stíhanie, pretože sa jedná o
užívať a prevádzkovať tento objekt,
neoprávnený zásah do práva k domu,
ako aj prevádzkovať iné podnikateľbytu, alebo nebytovému priestoru
ské aktivity v tomto objekte je platné
podľa trestného zákona. V súčasnom
dovtedy, dokiaľ nebude rozhodnuté o
období už aj polícia monitoruje hotel
vyprataní nehnuteľnosti.
Limba, či sa tam neoprávnene neubyTým, že mesto nemôže robiť
továva a nevstupuje do tohto objektu.
v Limbe žiadne podnikateľské
Ďalší krok je na polícii, aby uzvrela
aktivity a užívať uvedenú nehnutento prípad.
teľnosť ako vlastník bude riešiť
Upovedomenie o začatí
neskoršie, pretože si môže žiadať
trestného stíhania
majetkovú ujmu, ktorú mu spôOkresné riaditeľstvo Policajného
sobil druhý subjekt. Mesto čaká
zboru Dolný Kubín Obvodné oddelekedy súd zasadne a s konečnou
nie PZ Tvrdošín upovedomuje mesto,
platnosťou rozhodne o vyprataní
že dňa 5. 8. 2008 bolo v zmysle § 199
Limby. Mesto má naliehavý právods. 1/ Trestného poriadku začaté
ny záujem na skorom vyriešení
trestné stíhanie za prečin „Neoprávpredmetu tohto sporu - vypranený zásah do práva k domu, bytu
tania nehnuteľnosti, teda aj na
alebo k nebytovému priestoru“ podľa
vydaní predbežného opatrenia,
§ 218 ods. 1/ Trestného zákona, vo
ktoré by obmedzovalo dočasných
veci ubytovania hostí v Hoteli Limba
užívateľov vo využívaní hotela
Tvrdošín
Limba. Nie sú jeho vlastníkmi a
Nezávisle na tomto konaní sa koná
nemajú žiaden právny titul k jeho
ďalšie, kde mesto požaduje vyprataužívaniu.

ciach je podobná piešťanskej čo do zloženia.
Dôležitejšie však je, že sú tam vybudované
moderné kúpeľné areály, vybavenosť a už
aj obľúbenosť a návštevnosť. Oravické kúpeľníctvo má obrovskú budúcnosť, pretože
je v lone krásnych hôr a voda má vynikajúce účinky pre zdravie. Podstatné je, že sú
súčasťou Tvrdošína a prinášajú mestu osoh
a prostriedky na zveľaďovanie a výstavbu
mesta. Vrátim sa však späť do Tvrdošína.
Máme tu európsku kultúrnu pamiatku, unikát a tým je drevený kostolík, ktorý za totality iba chátral, aj keď sa oň starší občania v
rámci svojich možností starali. Až zásluhou
primátora mesta sa mu dostalo zaslúženej
pozornosti a renovácie. Dnes tiež prináša
mestu prostriedky a zvyšuje návštevnosť
mesta turistami. Konajú sa tam sviatočné
cirkevné obrady a slúžia sväté omše. Často si
prezerám námestia, či už na sídlisku, alebo v
meste a nezaostávajú v ničom za námestiami
vo veľkých mestách. Chodníky a cesty sú
zrenovované. Krásne a upravené sú aj miesta
posledného odpočinku s vybudovanými domami smútku. Upravené a udržované sú aj

Kľúčovým bodom pri výstavbe rýchlostnej komunikácie R 3 sa stal cestný obchvat
Trstenej. Obavy, že po jeho
dokončení vznikne dlhodobé
vákuum, vyplnené bezmocným čakaním na chýbajúce
finančné prostriedky, sa tentoraz nenaplnili. Na ďalšiu etapu
v úseku medzi Tvrdošínom a
Nižnou je spracovaná štúdia,
po ktorej mohla nasledovať
projektová dokumentácia,
nebyť poslednej zákonom
stanovenej podmienky.
Aj táto prekážka bude v
blízkej dobe prekonaná, o
čom svedčí oznámenie, ktoré
minulý týždeň zaslala žilinská
spoločnosť GEOFOS Mestskému úradu v Tvrdošíne.
Vyberáme podstatnú časť z
jeho obsahu: „Dovoľujeme
si Vám oznámiť, že naša
spoločnosť vykoná inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum na úlohu
R 3 Tvrdošín – Nižná nad
Oravou. Vrtné práce budú
situované v osi navrhovanej

rýchlostnej cesty v rozsahu
päťdesiatich inžinierskogeologických a dvoch monitorovacích vrtov, siedmich
kopaných šachtíc a geofyzikálnych profilov. Technické
práce budú realizované v
mesiaci september 2008.“
Viacerým čitateľom dlhujeme odpoveď na otázku,
ktorými miestami nová komunikácia povedie. Nie je to jednoduché, pretože záchytných
orientačných bodov je málo.
V úvode treba upozorniť, že
celá trasa je situovaná na ľavej strane nad brehmi v smere
tokov riek Oravica a Orava.
Začína za bývalým Mäsokombinátom v Tvrdošíne, vedie ponad poľnohospodárske
družstvo v smere k bývalému
prameňu „sirkovej“ vody. Odtiaľ pokračuje ponad Krásnu
Hôrku do Nižnej, kde v mieste, keď sa priblíži k protiľahlému objektu bývalej OTF (stále
na ľavom brehu Oravy), bude
úsek ukončený kruhovým objazdom.
(pa)

Ten, ktorému sme sa rozhodli venovať pozornosť, má medzi
chodníkmi tvrdošínskeho sídliska Medvedzie výnimočné
postavenie. Keby sa udomácnilo označovanie tejto kategórie
komunikácií názvami, nebolo

nú rekonštrukciu stotridsať
metrov dlhej komunikácie.
Nemožno povedať, že bola
v dezolátnom stave, ale korene stromov pod chodníkom
neúprosne deformovali jeho
povrch a tam, kde neboli vy-

by treba dlho vymýšľať, jednoducho - Hlavný chodník.
Spája totiž prvú časť sídliska
s ďalšími dvoma. Ak pri tom
uvážime, že prvá časť je so
svojimi obchodmi, autobusovou
zastávkou, poštou a ostatnými
službami najnavštevovanejšou, potom musíme pripustiť,
že aspoň polovica obyvateľov
ďalších dvoch častí sídliska
s približne 7000 obyvateľmi
prejde aspoň raz denne chodníkom v oboch smeroch.
Aj to bol zrejme jeden
z hlavných dôvodov, prečo sa
mesto rozhodlo pre dôklad-

pukliny, množili sa jamy,
ktoré sa pri dažďoch menili
v zradné kaluže.
Ak hovoríme o dôkladnej rekonštrukcii, patrilo ku
nej odvodnenie, spevnenie
povrchu, osadenie vyvýšených obrubníkov, vytvorenie boxov pre lavičky a 430
štvorcových metrov zámkovej dlažby. Chodník v hornej
časti vyúsťuje pred základnú
školu, v ktorej takisto prebieha
rekonštrukcia, a spolu s ňou a
susednou novostavbou bytového domu vytvára pôsobivý
kompaktný celok.
(pa)

Nie je chodník
ako chodník

V očakávaní príjemnejšieho cestovania

Začiatkom augusta sa konečne
podarilo to, čo primátor Ivan Šaško
inicioval už pred niekoľkými mesiacmi. Do mesta pricestovali 4. augusta
zástupcovia spoločnosti Železnice
Slovenskej republiky v najsilnejšej
zostave: generálny riaditeľ Štefan
Hlinka s prednostom sekcie železničných tratí a stavieb oblastného
riaditeľstva v Trnave Milanom Kubíčkom a vedúcim atrakčného obvodu
v Žiline Jánom Londom. Po rokovaní
na radnici sa hostia v sprievode primátora odobrali na obhliadku železničnej zastávky v Krásnej Hôrke a
železničnej stanice v meste.
Čo zistili na mieste? „Zhodli
sme sa v názore,“ hovorí po návrate
primátor, „že stanica v meste potrebuje dôkladnú modernizáciu, nielen
vzhľadovú, ale aj funkčnú. Týka sa
to najmä nevyhovujúcich sociálnych
zariadení a priestorov, ktoré sú určené cestujúcej verejnosti. O zastávke
v Krásnej Hôrke škoda hovoriť. Tá
je pre cestujúcich zo sídliska Medvedzie, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva mesta, svojou veľkosťou a
vybavením úplne nevyhovujúca.“
To sú zistenia, ale aké závery
z nich vyplynuli? „Dospeli sme k
návrhu,“ pokračuje primátor, „že

najlepším riešením bude zastávku
v Krásnej Hôrke zasanovať a postaviť jednoduchý a moderný objekt
s čakárňou, výdajňou cestovných
lístkov, sociálnymi zariadeniami a
prístreškom pre čakajúcich cestujúcich vrátane úpravy okolia. Stanica v meste vyžaduje komplexnú
rekonštrukciu s výmenou okien,
strechy, a to znamená, že bude musieť byť zahrnutá do plánu investičných zámerov ŽSR na budúci rok.
Dohodli sme sa, že do mesiaca sa
opätovne stretneme a prizveme na
rokovanie zástupcov železničného
stavebného úradu. Zásadná zmena
sa dotkne priestoru nakládky, ktorý
je v podmienkach útlmu nákladnej
železničnej prepravy nevyužitý. ŽSR
ho mienia zredukovať a presunúť na
opačný koniec. Uvoľnenú plochu sú
ochotné odovzdať alebo odpredať
mestu za symbolickú čiastku. Tam
vzniká priestor na vybudovanie obchodného centra pre cestujúcu verejnosť i obyvateľstvo, ktoré nebude
musieť chodiť za nákupmi do centra
mesta. Samozrejme, rátame s tým,
že skultivujeme celú túto okrajovú
časť mesta tak, aby sme sa za ňu
nemuseli hanbiť.“
Pavel Abraham

trávniky a stromy v meste. Vybudované sú
športoviská, ihriská. Perfektné a architektonicky do intravilánu mesta zapadá aj sieť
detských ihrísk s hojdačkami, šmýkačkami
a detským cvičebným náradím spolu s rozprávkovými a nadrozmernými postavičkami
zvieratiek z dreva. Spomeniem aj zdanlivé
maličkosti, ako sú lavičky a odpadkové koše,
ktoré sú tiež súčasťou mesta a ktoré mladí
ľudia s obľubou ničia a devastujú. Chcel
by som apelovať, aby to nerobili a radšej
ochraňovali a vážili si spoločné vlastníctvo.
Potom zostane viac prostriedkov na novú
vybavenosť nášho mesta. Aby si uvedomili,
že ničia a nevážia si prácu iných a škodia
vlastne sami sebe. Veď v podstate sú ľudia
na Orave veľmi dobrí, rozumní, prívetiví,
empatickí, konajúci s láskou a rozvahou.
To za tie roky tu strávené viem posúdiť.
Ale vrátim sa k vybavenosti nášho mesta.
Dnes tu máme fungujúcu sieť obchodov
a supermarketov ako veľké mestá. Spomeniem Lidl, Tesco, Euronics, COOP atď.
Sieť reštaurácií, pohostinstiev, kultúrnych
stánkov i herní. A keď som už pri kultúre

nedá sa mi nespomenúť rôzne podujatia,
ktoré máme zásluhou primátora zadarmo,
hoci aj v Piešťanoch za ne platia. Spomeniem
kapely napr. Senzi Senzus, No Name, radu
slovenských popredných spevákov, napr. R.
Kazík, Jadranka atď., prehliadky dychových
hudieb a to i zahraničných. Všetko sú to
podujatia, ktoré sú špičkové a dovolím si povedať, že sú lepšie ako na kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch. Myslím si, že máme dobrého
vodcu a organizátora v podobe nášho primátora - workoholika, aj keď nie všetci budú so
mnou súhlasiť. Jedno sa mu ale uprieť nedá
a to, že pracuje v prospech všetkých, aj keď
niekomu občas stúpi na otlak. Veď si sám tie
organizačné schopnosti nenadelil, pomáhajme mu zveľaďovať naše mesto a modlime sa,
aby ho zdravie neopustilo a mohol pokojne a
dlho pracovať. Organizačná práca a zabezpečovanie prostriedkov sú najdôležitejšie.
Nemenej dôležitá je aj práca pri realizácii
všetkých zamestnancov, firiem a občanov
tohto mesta, ktorí sa na nej podieľajú. Som
rád, že žijem práve v tomto meste.
Vladimír Šimor

Ako sa zmenilo naše mesto

Písal sa rok 1973. Presne na Jozefa v
marci bol mi pridelený podnikový byt na
sídlisku Medvedzie. V ten deň som sa aj
sťahoval. Pamätám si rozbahnenú cestu po
jarnom daždi. Do práce som chodil po paneloch uložených v blate a manželka sa ma
pýtala, že kde je to staré kráľovské mesto,
o ktorom som jej hovoril. Prisťahoval som
sa za prácou. Bol som spokojný, hoci som
opustil kúpeľné mesto Piešťany, kde som
dlhé roky pracoval. Aj keď vizuálne a počtom obyvateľov Tvrdošín veľmi zaostával
za Piešťanmi, ani o kultúrnom vyžití sa
nedalo hovoriť, vykompenzovali mi to láskaví, obetaví, úprimní a dobrí obyvatelia
Tvrdošína a okolia. Prácu som mal čo mi
vyhovovala, bavila ma a ani som si neuvedomoval ako letia roky a ako tých 35-rokov,
čo tu žijem, ubehlo.
Dnes, keď sa obzriem, musím konštatovať, že sa toho veľmi veľa zmenilo. Najmä
za posledných dvadsať rokov po nežnej
revolúcii. Dnes vidím, že Piešťany mám tu
a omnoho lepšie a pokojnejšie prostredie
uprostred krásnych hôr. Veď voda v Oravi-

Bielych miest na mape R 3 ubúda
Na rade je úsek
Tvrdošín – Nižná

Pripojených takmer sto domácnosti
Káblová televízia je už
dotiahnutá do mesta a výhody tohto vysielania si
už užívajú občania Vladiny, Oravského nábrežia, na ulici SNP a časti
Spiežovej ulice. Zatiaľ už
bolo pripojených takmer
sto domácností. Občania
sa v ďalších mestských
častiach dočkali nielen
kvalitného televízneho
signálu, ale aj rozšírenej
programovej ponuky, čo
si nesmierne pochvaľujú. Ako pokračujú ďalšie práce pri výstavbe
káblového rozvodu sme
sa opýtali Igora Medveckého.
„Pokračujeme v naťahovaní káblu po ďalšej časti
mesta a postupne pripájame
tých občanov, čo sa prihlásili, pripojili sme už aj Domov
dôchodcov. Musím povedať,
že záujem o káblovú televí-

ziu je, robíme všetko pre to,
aby sme požiadavky občanov uspokojili čo najskôr.
Našim „spoločníkom“, ale
zároveň aj „nepriateľom“ je
počasie. Ak prší, tak nemôžeme robiť a tých daždivých
dní v tomto roku zatiaľ bolo
dosť. V súčasnosti robíme
Hrádky.“
Prihlášky si môžu občania podať priamo v sídle
BSS s. r. o., v Medvedzí v
bytovke č. 5, alebo na čísle
telefónu 532 23 23. Prípojka
do domácnosti stojí 4 000
korún a mesačný poplatok
po zavedení káblovej televízie sa bude platiť 110 Sk.
Odberateľ bude mať k dispozícii dvadsiatku programov STV 1, 2, 3, Markízu, JOJ, ČT 1, 2, Primu,
Novu, TA 3, Patriot, LUX,
Spectrum, Eurosport, Galaxiu, TVP 1, 2, TVN, MTV
a PRO 7.
(jh)
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Folklór pod Osobitú prilákal nebývalý počet návštevníkov
Tohtoročný už 18. ročník sviatku folklóru v Oraviciach mal opäť prívlastok
vydarený i keď tomu tak nemuselo byť. Týždeň pred jeho konaním pršalo, no
organizátori i napriek nepriaznivému počasiu akciu dôkladne pripravovali.
V sobotu 26. júla deň pred podvečerným programom „oblačnici“ liali vodu
z nebies. Niekoľko hodín pred kultúrnym programom dážď ustal a tak si tí,
ktorí prišli už v sobotu do Oravíc prišli na svoje. Vypočuli si speváka Milana
Hrčku, videli krajanský súbor Limbora z Prahy a zaspievali si s Ľudovou skupinou Stanislava Vaseka. I keď v amfiteátri bolo blato, na javisku účinkujúci
predviedli pekné výkony.
V nedeľu mesto aj tento rok
zabezpečilo autobusovú kyvadlovú dopravu zdarma pre
občanov, ktorí už od rána prichádzali do Oravíc. Do prírodného amfiteátra prichádzali aj
občania z okolitých obcí, ktorí si
už tradične tento sviatok folklóru nenechajú ujsť. V tento deň
sa obloha v Oraviciach akoby
zázrakom vyčistila, vydýchli si
organizátori, ale aj účinkujúci.
Na množstvo návštevníkov
zo všetkých kútov Slovenska
a spoza hraníc čakal pekný
letný deň.
Odpustová sv. omša sa tento
rok nekonala v kostolíku sv.
Anny, ale na javisku v amfiteátri, čo ocenili mnohí návštevníci. Po nej odchádzali občania
Tvrdošína k stanu mestského

úradu, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie. Od rána ho
pripravovali pracovníci mestského úradu. Do nálady vyhrávala Ľudová hudba Rovňan z
Rabčíc.
Tradične Folklórne Oravice
„odštartovali“ Hanaczikovci z
Poľska so svojimi trombitmi a
potom už konferencier Gustáv
Socháň pozval na tribúnu primátora Ivana Šašku, poslanca
NR SR Tibora Cabaja a wojta
gminy Koscielisko Bohdana
Pitoňa, aby spoločne otvorili
Folklórne Oravice.
Príhovory primátora, ale aj
pozvaných hostí boli krátke,
výstižné, ale o to srdečnejšie.
A potom sa už na javisku
ako prvá predstavila Terchovská muzika Rozsutec zo Žiliny,

ktorá navodila právnu ľudovú
náladu. Po nej sa na pódium
„v y tr úsili“ deti z detského
folklórneho súboru Kašunka
z Rabčíc, ktorý už dlhé roky
vedie Vlasta Baľáková.
Nasledoval prvý zahraničný hosť, FS Skalniok z Hornej
Zubryce z Poľska, ktorý svojím
temperamentným vystúpením
poriadne rozihral žilky prítomných. V podobnom duchu
pokračoval FS Goral zo Suchej
Hory.
Divákom sa páčilo aj vystúpenie heligonkára Serafína Ganobčíka s manželkou z
Oravského Veselého a opäť diváci privítali na javisku detský
folklórny súbor, tentoraz to bol
Podbielan.
Spevácka folklórna skupina

Málokto by asi spakruky
vyrátal, koľko žánrov už sa
pokúšalo dychovku vytisnúť
či prevalcovať - a predsa je
stále medzi nami. Má svojich
interpretov i verných obdivovateľov, a to bol vlastne hlavný
dôvod, ktorý ju zaradil medzi
podujatia Kultúrneho leta v
Tvrdošíne.
Pódiu na Michalskom námestí nemožno vyčítať nedostatočné rozmery, no pre
úvod tretieho ročníka krajskej
prehliadky dychových hudieb
s názvom Fordych bolo predsa
len primalé. Zúčastnené kapely zaplnili v nedeľu 20. júla aj
priestor pod pódiom a otvorili
hudobné popoludnie spoločnou skladbou pod taktovkou
Pavla Šianského. Až potom
dostali príležitosť predstaviť
sa početnému publiku v samostatných blokoch.
Domáca Tvrdošanka prekvapila predovšetkým širokým žánrovým záberom. Od
charakteristických ľudoviek
sa preniesla do rytmu beguinu
a keď už sa zdalo, že vo finále
sa uspokojí s Nočnými ružami
z repertoáru Frankyho Sinatru, načrela nazad do stredoeurópskeho zdroja a zakončila
znovu oživeným hitom Banjo
bandu Ivana Mládka. Okrem

výberu skladieb upútala Tvrdošanka aj vzrastajúcou hráčskou istotou, ktorá je neklam-

sály. Ich devízou je náročná
hudba, ktorou poslucháčom
približujú dnes už menej vy-

Orava z Dolného Kubína očarila
prítomných prekrásnou kytičkou pesničiek a nielen žartovného podania.

podvečer predviedli divákom
ľúbivé vystúpenie a nebolo
tomu inak ani v nedeľu. Zo
svojho bohatého repertoáru, s

Na javisku sa ako predposlední predstavili naši krajania
z Čiech, Slovenské folklórne
združenie Limbora, krajanský
súbor z Prahy. Už v sobotu

ktorým vystupovali aj v ďalekom Mexiku, vytiahli zvyky,
tance a obyčaje z viacerých častí
Slovenska. Divákom sa páčili a
tak dlane neostávali dlho v ne-

činnosti. Premiéra Limbory v
Oraviciach dopadla na výbornú,
potešila sa tomu aj vedúca súboru Mária Miňová (píšeme o tom
na inom mieste).
Zaslúžené ovácie zožal aj FS Brezovan z
Brezovej pod Bradlom,
ktorý bol v tomto roku
zlatým klincom programu. Tanečníci na javisku
odviedli skutočne profesionálny výkon plný
života a zakončili tak
18. ročník folklórnych
Oravíc.
Už tradične nechýbali v Oraviciach ľudoví
umelci, ktorí sa tu prezentovali svojou prácou
a výrobkami. Nechýbali
však ani pôžitky pre žalúdok.
Pochvala za vydarenú
akciu však patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatia,
či už to boli organizátori,
zvukári, dobrovoľní hasiči,
policajný zbor, ale aj ostatní,
ktorí urobili všetko pre to, aby
sa všetci v Oraviciach cítili ako
doma.
(jh)

dychovky prezentovala v záverečnom bloku Supranka z Ružomberka. Mala čím. Nielen
lahodný spev ženského dua,
kultivovaný prejav inštr umentalistov a vhodne zvolený
repertoár robia z tohto telesa
jednoliaty celok. Hudobníci
dokázali, že „sú doma“ aj v
iných žánroch. Potvrdili to
v zmesi inštr umentálnych
skladieb, z ktorých najmä pri
jednej stačilo privrieť oči a
poslucháč nadobudol dojem,
že počúva legendárny orchester Glenna Millera. Česi by si
takejto príležitosti isto neodpustili svoje povestné: „Kdo
umí, ten umí.“
Popri tom však treba dodať,
že ani jedna z dychoviek sa
počas prehliadky nedopustila
zjavnej chyby, a že Oravci boli

na tvrdošínskom pódiu dôstojnými partnermi Liptákov.
Navyše - aj zameranie bolo
vzácne vyrovnané. Oravci,

práve tak ako Liptáci, vyslali
na prehliadku jednu tradičnú a
jednu modernú dychovku.
Pavel Abraham

Už po druhýkrát sa predstavila dychová hudba Tvrdošanka
v poľskej Laskowej na Festivale
slivky, medu a syra a opäť svojou hudbou zabodovala. Okrem
Tvrdošanky sa tam 2. augusta
predstavili aj ďalšie hudobné
skupiny, ale jednoznačne možno
konštatovať, že Slováci tam mali
najväčší úspech a prítomným divákom koncertovali takmer hodinu, ako nám povedal kapelník
Daniel Koleják. Popri známych
skladbách zaradila do svojho
repertoáru aj momentálne jed-

nu z najpopulárnejších skladieb
v Poľsku „Jožin z bažín“, ktorú
naspievali v poľštine, čo ocenila
aj wojtka gminy Laskowej Stanislawa Niebylska, ktorá kapelu
osobne privítala, poďakovala
za koncert a poslala pozdrav do
Tvrdošína.
Tento festival bol zároveň
prezentáciou poľnohospodárskych, rezbárskych, pekárskych,
cukrárskych a ďalších výrobkov,
ktoré si mohli návštevníci festivalu aj ochutnať.
(jh)

Tradícia i moderna vo vzácnej rovnováhe

nou známkou systematickej
práce v kapele.
Oravanka z Trstenej do
bodky splnila to, čo v úvode
avizoval jej spevák Peter Tretina: nemá súťažné ambície, ale
chce ľudí pobaviť. Pesničkami
v prevažne dvoj- a trojštvrťovom takte sa jej to podarilo, a
byť nablízku tanečný parket,
sotva by ostal prázdny.
Speváci a hráči Mestského
dychového orchestra v Liptovskom Mikuláši ako keby
chceli vrátiť obecenstvo od
úvah o tanci do koncertnej

užívané možnosti vyspelých
dychových orchestrov. Okrem
lyrických Ružičiek Mikuláša
Schneidera Trnavského priviezli do Tvrdošína kyticu
operetných melódií, pri ktorých návštevníci zvážneli.
Aj z toho vidno, že čas prináša zmeny. V období svojho
najväčšieho rozmachu bola
opereta výsostne zábavným
žánrom, dnes ju obecenstvo
vníma ako niečo, pri čom by
bol úsmev považovaný za porušenie pravidiel bontónu.
Krásu a prednosti súčasnej

Komunikačný plán
na zavedenie eura mesta Tvrdošín
V zmysle Komunikačného
plánu na zavedenie eura mesto
Tvrdošín prebralo zodpovednosť za plynulé zavedenie eura
na svojom území. Stanovilo
úlohy, ktorými sprostredkuje
občanom dôležité a špecifické
informácie pri zavedení eura.
V súčasnosti sú v záverečnej
fáze prípravy na duálne zobrazovanie verejných záväzných
nariadení, miestnych daní a
poplatkov, platieb za prenájmy a prevody nehnuteľností,
poplatkov v školskej, sociálnej
a ďalších oblastiach.
Za napĺňanie komunikačného plánu zodpovedá vymenovaná pracovná skupina
– eurotím.
Pracuje pod vedením Mgr.
Vlasty Jančekovej, zástupkyne
primátora (043/5309017, zastupca@tvrdosin.sk) v zložení:
Ing. A. Šefčíková (043/5309015,
finančne@tvrdosin.sk), Bc. K.
Šaradinová (043/5309013),
socialne@tvrdosin.sk), Mgr.
A. Čelková (043/5309016,
043/5322167, kultura@orava.
sk), M. Jaroš (043/5309018,
vystavba@tvrdosin.sk), E.
Turčáková (043/5309020, uctovnictvo@tvrdosin.sk), A.
Adamčáková (043/5309020,
mzdy@tvrdosin.sk), A. Ligaso-

vá (043/5309023), dane@tvrdosin.sk), Ľ. Grosová (043/5309021,
evidencia@tvrdosin.sk), A. Privitzerová (043/5322167), A.
Šimičáková (043/5322576), Ing.
A. Smutný (043/5322660, tstvrdosin@orava.sk), Mgr. D. Šašková (043/5324855), zs@zsmmts.
edu.sk), E. Lucká (043/5309024,
termalsport@tvrdosin.sk). Členovia eurotímu sú kompetentní
poskytovať občanom informácie
na otázky súvisiace so zavedením eura prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.
Všeobecné informácie o zavedení eura poskytuje europanel
v priestoroch mestského kultúrneho strediska, špecifické vám
budeme prinášať aj prostredníctvom mestských novín.
Čo je však dôležité: Mesto
bude uplatňovať Generálny zákon, t. j. zákon č. 659/2007 Z. z. o
zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov čl. I, §2,
ods. 3: „...Konečné sumy, ktoré
sú príjmom štátneho rozpočtu
alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa však prednostne
zaokrúhľujú nadol, na prospech
osôb povinných znášať úhradu
týchto platieb, a konečné sumy,
ktoré sú výdavkom štátneho
rozpočtu alebo iného druhu

rozpočtu verejnej správy, sa
prednostne zaokrúhľujú nahor, na prospech oprávnených
príjemcov týchto platieb, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.“ V praxi to znamená,
že všetky platby, ktoré budete
platiť mestu (dane, poplatky za
odvoz komunálneho odpadu
atď.), budú zaokrúhlené smerom nadol.
V tomto čísle vám prinášame základné kontakty na organizácie, zabezpečujúce ochranu ekonomických záujmov
spotrebiteľa v Žilinskom kraji:
Inšpektorát SOI pre Žilinský
kraj, Predmestská 71, P.O.Box
B-89, 011 79 Žilina 1, odbor
technickej kontroly výrobkov
a ochrany spotrebiteľa, tel. č.:
041/7632 130, fax č.:041/7632
139, e-mail: za@soi.sk.
Spotrebiteľská informačná agentúra, Horný val, 010
01 Žilina. Kontaktná osoba:
Mgr. M. Palušová, tel. č.:
041/723 3255, 0904/162 123,
M.Babuliaková, t. č.: 0904/938
375. Ochrana spotrebiteľov
Oravy, Lucenkova 1207, 026
01 Dolný Kubín, MVDr. Štefan Filo, PhD, predseda, t. č.
043/5886123, 0907 024 111,
Ján Mihál, manažér 0904 602
816, osodk@centrum.sk.

Tvrdošanka na Festivale slivky, medu a syra

Na oslavách Matice slovenskej
nechýbali ani zástupcovia z Oravy
Matica slovenská spolu s
mestom Mar tin a SNS bola
spoluorganizátorom osláv 145.
výročia vzniku Matice slovenskej, ktorých sa okrem vládnych
činiteľov, poslancov, zástupcov
slovenských spolkov a matíc slovanských národov, zahraničných
hostí zúčastnili tisícky obyvateľov Martina, ale aj návštevníkov, ktorí prichádzali autami a
autobusmi z celého Slovenska.
Hlavný program
2. augusta začínal položením
vencov významný m slovenským osobnostiam na martinskom Národnom
cintoríne.
Po ňom s a
of iciálni host i a p r e s u nu l i
do martinského
amfiteátra, kde
bol pre všetkých
pripravený bohat ý k ult úr ny
program popretkávaný príhovormi našich vedúcich činiteľov.
Za neutíchajúceho potlesku vystúpil na tribúnu predseda SNS
Ján Slota, z ktorého prejavu sme
vybrali niekoľko myšlienok:
„Drahé Slovenky, milí Slováci, teší ma, keď vidím, koľkí z
vás prišli vzdať úctu a súčasne
sa tešiť z výročia založenia nielen najstaršej, ale pre národ určite najvýznamnejšej kultúrnej
ustanovizne nášho národa - Matice slovenskej, ktorá symbolizuje vlastenectvo v tom najširšom
spektre. Vlastenectvo, ktoré
sa stalo programom, obsahom
a prirodzeným prostriedkom,
ale aj cieľom národa k zmyslu
svojej existencie - k založeniu
vlastného suverénneho štátu.
Keď hovoríme o 145. výročí

založenia Matice slovenskej,
nemôžeme nespomenúť založenie štátu a republiky. Dejiny
Matice sú totiž dejinami kultúrnych a duchovných príprav
pre získanie štátnosti, ktorá sa
nedá dosiahnuť a rovnako sa
nedá udržať bez citu a prejavov
vlastenectva v národe a najmä
v spoločnosti.
SNS má s Maticou spoločné

duchovné a programové korene,
takpovediac, máme spoločný
historický rodostrom. Je ním
slávne Memorandum národa
slovenského, ktoré naši predkovia prijali v Martine v júni roku
1861 a ktorého program obsahoval aj požiadavku na vznik
kultúrnej inštitúcie. O dva roky
neskôr vznikla Matica slovenská
a na 10. výročie Memoranda v
roku 1871 vznikla na spoločných
základoch a programových
cieľoch aj najstaršia politická
strana slovenského národa Slovenská národná strana.
Nech Matica, jej činnosť a
členovia sú tak, ako Cyril a Metod, modernými vierozvestcami
pri upevňovaní slovenského
vlastenectva, hrdosti k slovenskej štátnosti a lásky k vlasti a

Slovenskej republike. Želám a
žiadam pre Maticu slovenskú
priestor a prostriedky na rozvoj
miestnej kultúry, na starostlivosť
o našich krajanov a najmä na
pozitívne pôsobenie na slovenskú mládež v duchu vlasteneckých hodnôt, aby si zachovala
svoju jedinečnosť v zjednocovaní
národa. Lebo silní a rešpektovaní budeme len vtedy, keď
budeme jednotní. Verím,
že Matica
slovenská má
p re d se b o u
budúcnosť a
stále poslanie v zjednocovaní Slovákov,“ povedal
okrem iného
Ján Slot a,
ktorého prejav bol často
sprevádzaný
potleskom.
Ďalšie pozdravné príhovory predniesli premiér slovenskej vlády
Róbert Fico, predseda Matice
slovenskej Jozef Markuš a ďalší
pozvaní hostia.
Pre návštevníkov všetkých
vekových kategórii bol pripravený bohatý kultúrny program,
v ktorom sa predstavili ľudové
súbory, hudby, ale aj umelci z
iných oblastí.
Na tomto podujatí nechýbali
ani zástupcovia matičiarov a
SNS z Oravy. Najpočetnejšia
delegácia bola z Tvrdošína, na
čele s poslancom Národnej rady
a primátorom Tvrdošína Ivanom Šaškom, ktorí považovali
za potrebné osobne vzdať hold
národovcom na martinskom
Národnom cintoríne, ale aj našej
najstaršej kultúrnej ustanovizni
Matici slovenskej.
(jh)

4

SPLNIL KRITÉRIÁ VÝNIMOČNEJ CELOSVETOVEJ HODNOTY
Drevený gotický kostol – Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne bol 7. júla
v kanadskom Ouebecu zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Úspech sa dostavil

Podľa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva, ktorý bol prijatý v roku 1972
v Paríži a vstúpil do platnosti v roku 1975, môže byť
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané pôvodné výnimočné dielo univerzálnej hodnoty
jedinečné svojou architektúrou, stavebnou technológiou, mestského alebo krajinného charakteru,
ktoré reprezentuje vieru, kultúrnu tradíciu či spolupôsobenie človeka a prírody. Objekty navrhnuté na
zápis posudzujú odborníci (ICOMOS), ktorí návrh
porovnávajú s objektmi zapísanými, navrhnutými
alebo nenavrhnutými objektmi podobného charakteru a pri výbere zohľadňuje aj možné ohrozenie a
schopnosť ochrániť objekt v budúcnosti.

Záchrana prišla
v poslednej minúte

Pohľad na fotografie zo začiatku
70-tych rokov minulého storočia
ukazujú holú skutočnosť - Tvrdošínčania sa vtedy o gotický drevený
kostol nezaujímali. Pokladali ho za
stavbu, umiestnenú v areáli cintorína, ktorá mala v minulosti svoje
opodstatnenie a s jej budúcnosťou
sa nezaoberali. „Zub času“ vykonal

Zatekaním poškodené maľby pred rekonštrukciou.

Maľby po rekonštrukcií.

Nielen kostolík, ale i jeho záchrana
má vlastnú históriu

Drevené zruby po rekonštrukcií.

Poškodená hubou polychromová baroková plastika pred a po
rekonštrukcií.

kedy primátor Ivan Šaško, ktorý sa
najväčšou mierou zaslúžil o jeho
záchranu, prevzal z rúk zástupcu
paneurópskej organizácie EUROPA NOSTRA diplom „za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie
významnej pamiatky drevenej
architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou“.
V ten istý deň bola odhalená aj
22 cm široká okrúhla bronzová
plaketa EUROPA NOSTRA AUSZEICHNUNG na južnom vchode
kostola, ktorá pripomína ďalším
generáciám povinnosť aj naďalej
sa starať o zachovanie významnej
pamiatky.

Z Európy do sveta

svoje, kostol chátral, rozpadal sa
pred očami súčasníkov.
„Uvedomil som si, že musíme
okamžite podniknúť kroky na
záchranu kostolíka, jednali sme
s pamiatkarmi, využívali sme
vlastné zdroje,“ vrátil sa v spomienkach na toto obdobie primátor
Ivan Šaško.

Hubou zničené drevené zruby pred rekonštrukciou.

V rokoch 1985 – 1993 boli vykonané rozsiahle opravy a rekonštrukcia niektorých častí stavby,
sústredenie po desaťročia častí
mobiliáru a opätovné poskladanie
vnútornej výzdoby, úprava terénu v najbližšom i vzdialenejšom
okolí, opravy s výmenou krytiny
a zakonzervovanie zvonice, bášt
a oplotenia cintorína i štýlové
architektonické zladenie Domu
smútku postaveného v období posledných rekonštrukčných prác do
jednoliateho esteticky pôsobivého
urbanistického celku.
Významným dňom v histórii
kostola bol rok 1994 a apríl 1995,

Nedávne zaradenie gotického
dreveného kostolíka v Tvrdošíne do
zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa dočkalo širokej - a dodajme
rovno - že aj zaslúženej publicity.
Udalosť zarezonovala v domácich i
svetových médiách, redaktori horúčkovite zháňali faktografické údaje a
vďaka internetu sa im to aj podarilo.
Viac nepotrebovali. Senzáciou pre
nich bola už samotná skutočnosť, že
kdesi na severe malého Slovenska sa
nachádza mestečko so svetovým unikátom. Za akých okolností ho získalo,
obnovilo a koľké prekážky muselo pri
tom prekonávať - to už sú kategórie,
ktoré úzko súvisia s prácou a tá, ako
je známe, vyvoláva skôr bolesť a
únavu, než čitateľský záujem.
Nebojme sa však zalistovať v
histórii dlhoročnej záchrannej akcie.
Poznať súvislosti umožňuje porovnávať- keď nič iné, tak aspoň výsledný
efekt s vynaloženou námahou. Netreba chodiť ďaleko. Primátor Tvrdošína
Ivan Šaško si s kostolíkom „užil“
toľko, že stačí pretlmočiť časť jeho
spomienok:
„V roku 1985, keď som sa stal
predsedom mestského národného
výboru, bol kostolík vydrancovaný
a v dezolátnom stave. Svojim predchodcom nič nevyčítam, možno
mali iba iný názor na to, čo treba
riešiť prednostne, a čo ešte znesie
odklad. Faktom však ostáva, že pri
pohľade na zhnitú strechu a rozpadnuté drevené časti som v prvej chvíli
zapochyboval o možnosti záchrany.
Najprv som teda musel presvedčiť
sám seba a až potom mestských poslancov. Nebolo to jednoduché. Na
jednej strane chýbajúca kanalizácia,
nekvalitné komunikácie, nedostatočná sieť obchodov a zdravotníckych
zariadení, na druhej strane kostolík.
Nespomínam si, že by môj návrh prijali s potleskom, ale nakoniec zavážil
argument, že ak naši predchodcovia
dokázali po toľké stáročia zachovať
kostolík pre budúce generácie, musíme to dokázať aj my.
Najprv som musel prejsť Tvrdošínom a hľadať po humnách rozkradnuté dielce, ktoré obyvatelia z
nevedomosti považovali za bezcenné
palivové drevo. Čakalo nás zásadné
rozhodnutie – s kým? Na podporu
cirkvi som sa nemohol spoliehať.
Tá mala pre svojich veriacich novší
murovaný kostol v centre mesta a
pri nedostatku vplyvu a finančných
prostriedkov v období náboženského
útlaku nemohla k záchrane kostolíka
na cintoríne nijako prispieť.
Rokovaniam s ďalším subjektom

by sme sa vďačne vyhli, ale nedalo
sa. Bez podpory vtedajšieho Okresného národného výboru v Dolnom
Kubíne by sme sa k rekonštrukcii
vôbec nedostali. Môj nátlak na jeho
funkcionárov bol úspešný len preto,
že som bol v tom období poslancom
aj členom Rady ONV. Nikto vtedy
nemohol vedieť, že vládnuci politický
systém má už svoje roky zrátané. Preto aj dnes považujem za úspech, že sa
mi počas socialistickej éry podarilo
vybaviť povolenie na opravu kostola. Pravdou je, že kostolík figuroval
v našej žiadosti ako časť projektu
rekonštrukcie a dobudovania cintorínskeho komplexu v centre mesta,
samostatne by asi sotva uspel.
Začali sme v roku 1987. Rekonštrukciu samotnej stavby sme zadali
žilinskému Pamiatkostavu, ktorý
mal v Tvrdošíne oproti železničnej
stanici pobočku. Jeho špecialisti sa
zúčastňovali všetkých rokovaní, ktoré
sa týkali priebehu prác a ďalšieho
postupu.
V rokoch 1990-92 už prebiehali
reštaurátorské práce, ktorých sa ujal
Ondrej Dzúrik. Bol som s ním v každodennom styku a môžem potvrdiť,
že tento známy odborník strávil v
kostolíku prakticky dva roky života.
Ani toto obdobie nebolo pokojné.
Každú chvíľu sme museli pamiatkarským inštitúciám predkladať projekty
a obhajovať navrhované postupy,
pretože značnú podporu už získavala alternatíva, podľa ktorej mal byť
kostolík premiestnený do skanzenu
v Brestovej. Takúto možnosť som
nepripustil a záväzne som vtedy vyhlásil, že si kostolík nedáme vziať a
opravíme si ho sami.
Prvý výrazný úspech sa dostavil
v roku 1994, keď sme získali cenu
paneurópskej organizácie Europa
Nostra. Veľmi si ju cením, pretože
sme ju nedostali za zachovanie, ale za
záchranu kostolíka, a v tom je veľký
rozdiel. Vtedy som prvýkrát verejne a
nahlas vyslovil to, čo som si v duchu
predsavzal na samom začiatku: že
nepoľavím dovtedy, kým sa kostolík
nedostane do zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.“
Podarilo sa, dokonca s veľkoryso koncipovaným bonusom, i keď
bonusom by mal byť podľa projektu
vlastne kostolík. Mimooravskí návštevníci, ktorí sú mimoriadne všímaví, obdivujú nielen kostolík, zvonicu,
kostnice a areál s Domom smútku, ale
celý cintorínsky komplex, v ktorom
pribudol výstavný priestor pre výtvory ľudových rezbárov.
Pavel Abraham

V nasledujúcom desaťročí mesto
venovalo ďalšie prostriedky na údržbu
kostola. Zachránený kostol navštívili
stovky slovenských i zahraničných
turistov.
Získanie svetového ocenenia nebolo jednoduché. Pri výbere kostolov
prihliadali odborníci na nasledovné
kritériá: autenticita základnej historickej konštrukcie, autenticita umelecko-remeselných prvkov a detailov,
vrátane výtvarnej výzdoby objektu,
existencia pôvodného vnútorného
zariadenia objektu (oltár, kazateľnica,
krstiteľnica, ikonostas, organ, lavice,
atď), rozsah, charakter a kvalita prevedenia intervenčných zásahov realizovaných na objekte v priebehu 20. storočia (údržba, oprava, rekonštrukcia,
modernizácia a pod.), súčasný stavebno-technický stav objektu, využitie
objektu, autenticita bezprostredného
okolia objektu (ohradný múr, vstupná
brána, zvonica, fara, cintorín, historická zeleň).
Slovenská republika predložila v
roku 2006 do Centra svetového dedičstva v Paríži návrh na zápis „Drevené
kostoly v slovenskej časti Karpatského
oblúka“. Tvrdošínsky Kostol Všetkých
svätých bol jedným z 8-ich nominovaných (rímsko-katolícke kostoly v
Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické
artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a zvonica) a
kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej).
Nasledoval prísny monitoring
Pamiatkového úradu SR, Krajského
pamiatkového úradu, Ministerstva
kultúry SR, ale hlavne pracovnej skupiny expertov z UNESCO. Monitoring
v rámci Slovenska prebiehal v dvoch
úrovniach – od zistenia nedostatkov
až po usmerňovanie ďalšej ochrany
pamiatky. Nezastupiteľnú úlohu mala
samostatná kontrolná zložka ministerstva kultúry – Pamiatková inšpekcia.
Minulý rok v septembri veľmi dôsledne monitorovala kostolík expertka z
UNESCO pani Kairamo z Fínska.

Tvrdošínsky kostol dostal vynikajúce hodnotenie od monitorovacích
komisií aj vďaka kultivovanému
prostrediu, ktoré je chápané ako
územie ochranného pásma a zahŕňa
okrem samotnej kultúrnej pamiatky
aj priľahlý cintorín a záhrady, patriace
k zástavbe neďalekých rodinných domov. Do areálu patrí aj Dom smútku s
vydláždenými a trávnatými plochami,
doplnenými o skupiny ihličnatých
stromov a kamennú plastiku. Monitorovacia komisia samostatne sledovala
zásahy do ochranného pásma budovy.
„Dobrú známku“ dala i za zachovanie
panorámy a siluety kostola v danom
prostredí.
Tvrdošín môže byť právom hrdý,
že drevený kostol patrí popri Banskej
Štiavnici, Spišskom hrade, Vlkolínci,
Bardejove, jaskyniach Slovenského
krasu a Aggteleku, hudobnom nástroji
fujara a Karpatské bukové pralesy k
svetovému dedičstvu. Návrh drevených kostolov spracoval Pamiatkový
úrad SR. Bol hodnotený výborom
svetovej organizácie UNESCO (Organizácia OSN pre výchovu, vedu
a kultúru, ktorá je medzinárodnou
organizáciou systému OSN, ktorá má
mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry,
vedy a vzdelávania).
Rezbári zo Štiavnika vytvorili
tento rok model tvrdošínskeho dreveného kostola v mierke 1:25 pre Park
miniatúr Matúšovho kráľovstva v
obci Podolie pri Piešťanoch. Od mája
do novembra reprezentuje Slovensko
ako jediný model v nemeckom meste
Wehlen pri Drážďanoch na výstave
európskych parkov miniatúr.
O tom, že mesto má záujem o
vedecké poznanie histórie, svedčí aj
vykonanie dendrochronologického
výskumu (určuje vek dreva zo skúmania jeho letokruhov). Výskum bol
prevedený v roku 2007, boli odobraté
vzorky zo stĺpov, trámov a gotického
portálu. Odborníci ich datovali do
intervalu rokov 1436-1440.

Hubou zničená drevená podlaha pri kazateľnici
pred rekonštrukciou.

Čo nás čaká

Zapísanie kostolíka do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva je veľkou udalosťou, ktorá
objekt predurčuje k ďalším možnostiam jeho ochrany a rozvoja.
Zvýšil sa záujem verejnosti, ako
aj nároky na správu tejto kultúr-

nej pamiatky, vznikajú spoločné
predstavy o budúcej spolupráci
všetkých správcov drevených
chrámov pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku v rámci Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva.
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Na záchranných prácach sa podieľali desiatky ľudí a ťažká technika
Tretí stupeň povodňovej aktivity bol
vyhlásený aj na rieke Oravica
Niekoľkodňový vytrvalý dážď na Orave vyvrcholil
23. júla, keď sa aj rieka Oravica začala vylievať z
koryta. Priemerná výška hladiny Oravice je 15 - 20
cm, v tento deň však začala neúmerne stúpať a večer dosiahla hladina výšku 286 cm. Okamžite bol
vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.

„Mali sme problémy nielen na
rieke Oravica, ale aj v jej okolí. Tento deň bol veľmi kritický, urobili sme
všetko preto, aby sa predišlo najväčším škodám, zabezpečili sme ťažkú
techniku i ľudské zdroje,“ informoval
nás primátor.
Návalové dažde spôsobili, že boli
podmyté aj lesné cesty, mosty. Dážď
spôsobil škody na urbárskych pozemkoch, zaliate boli odvodňovacie zariadenia, priekopy popri cestách.

Desiatky ľudí sa podieľalo na týchto
záchranných prácach, keby ich nebolo,
voda by poodnášala mosty a poničila
cesty, ohrozila ľudí . „Na záchrane sa
podieľali ľudia zo štátnych lesov, Meander parku, urbáru, z našich termálnych
kúpalísk. Proste všetci, ktorí tam boli v
tom čase sa podieľali na záchranných
prácach, za čo im aj touto cestou ďakujeme,“ doplnila zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková.
Najdôležitejšie bolo odstránenie

dreva a rôznych nánosov pod mostmi, ktoré dravá rieka brala so sebou.
Vďaka obetavosti ľudí by škody v
Oraviciach boli omnoho väčšie.
„Po záplavách nám však ostali
podmyté mosty, ktoré musíme opraviť. Dôležité je však, že chceme túto

situáciu komplexne riešiť, aby sa
takáto situácia už neopakovala. Podnikli sme už kroky, ktoré budú viesť k
úprave rieky Oravica v dĺžke takmer
troch kilometrov. Úprava bude riešiť
zastabilizovanie rieky proti veľkým
povodniam,“ zdôraznil primátor.

Aby povodne neboli hrozbou

O otázkach, spojených s reguláciou rieky Oravica s Vlastou Jančekovou, zástupkyňou primátora.
„S myšlienkou zregulovať tok
Oravice sme sa zaoberali už dávnejšie, žiaľ, na všetko sú potrebné
finančné prostriedky a tých nie je vždy
dosť. Tento tok však patrí do Povodia
Váhu a mesto nemôže zasahovať do
jeho kompetencií. Môžeme jedine
iniciovať takéto aktivity a rokovať
s kompetentnými ľuďmi, aby sme
„nejako rozhýbali aj tento problém“.
Vstupom do Európskej únie a možnosťou podávať žiadosti na získanie
finančných prostriedkov z týchto
fondov sa naskytla možnosť vyriešiť
aj túto problematiku.
Primátor v tejto veci oslovil kompetentných a zodpovedných a dostal
prísľub, že regulácia rieky Oravica
sa bude riešiť v spolupráci s mestom.
Boli pripravené majetkové a právne
náležitosti a pre túto trasu sa dal vypracovať geometrický plán. Pracovníci mesta sa zúčastňovali aj všetkých
kontrolných a projektových dní, kde
boli riešené tieto problémy.
Hlavnou myšlienkou úpravy rieky
Oravica je aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov, pretože v minulosti
tok rieky viedol po úplne inej trase.
Dnešná situácia je taká, že súčasný tok zaberá urbársku pôdu a tak

vlastníci, ktorých sa to dotýka, nemajú vlastne z týchto pozemkov nič
a dnešná legislatíva je taká, že nikto
by už týmto vlastníkom nevrátil ich
pozemky, ani ich neodškodnil. Aj
preto to bol jeden z hlavných zámerov
mesta, aby v rámci tejto stavebnej
úpravy už ďalšie živelné pohromy,
či posúvanie sa koryta Oravice neuberalo zo súkromných pozemkov.
Koryto rieky Oravica by sa malo v
tých častiach, kde to bude možné,
vrátiť do pôvodného koryta. Prioritou
zostáva naše úsilie, aby sa Oravica
nevylievala a nerobila škody na okolitých pozemkoch.
S Povodím Váhu sme rokovali o
tom, aby regulácia centra Oravíc
bola na vyššej úrovni.
V centre by mal byť upravený
most, spevnené brehy prírodným
materiálom. Nechceli by sme ísť
do nejakých extrémov, či umelého
dotvorenia tohto priestoru. Takúto
požiadavku sme predložili vedeniu
Povodia Váhu.
Keďže realizácia týchto našich
zámerov si vyžiada vysoké finančné
prostriedky, čakali sme na výzvu z
fondov Európskej únie, aby sme sa
dozvedeli, či sme oprávnení žiadatelia, čo môžeme žiadať a čo sa dá
realizovať z týchto fondov v rámci
mesta.“

Mesto chce reguláciu rieky
Oravica na území mesta riešiť
komplexne, pretože je podľa primátora veľmi dôležitá. Vedenie
mesta intenzívne rokovalo so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) a ich výsledkom je
právoplatné stavebné povolenie,
o čom nás informovala Jozefína
Slezáková z odboru inžinierskych
činností SVP.
„Na túto stavebnú reguláciu
Oravice už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnosti
Slovenský vodohospodársky podnik

spracováva žiadosť o nenávratný
finančný príspevok z Kohézneho
fondu Európskej únie na programovacie obdobie 2007-2013 a to
v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritná ochrana
pred povodňami v rámci operačného cieľa Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami.
Po vyhlásení druhej výzvy Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky na predkladanie žiadosti, bude táto žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
predložená na schválenie.“

Už je spracovaná
projektová dokumentácia

Ministerstvo financií SR muselo zrušiť svoje vlastné rozhodnutie
Muselo konečne prijať protest krajského prokurátora, čím len potvrdilo dlhoročné úsilie vedenia mesta aj v právach na daňové povinnosti.

Kauza „Oravice, ktorú vymyslela skupina
darebákov, ktorí chceli okradnúť mesto Tvrdošín
a najmä jeho občanov, pomaly uzatvára svoj kruh
aj v otázke náhrady škody a tiež platitelia daní z
nehnuteľností, ktorým poradili, aby platili dane
do Vitanovej. Z nižšie uvedeného vyplýva, že
všetci, ktorí v čase protipráveneho stavu neplatili
dane do mesta Tvrdošín si ich budú musieť zaplatiť nielen s úrokmi, ale aj príslušnými penálmi.
Pre objasnenie a pripomenutie si dôležitých
momentov nedávnej minulosti, kedy si naše
mesto udržalo, dúfajme, že už navždy svoje Oravice, ako súčasť mesta, vyberáme z rozhodnutia,
ktorých bolo v uplynulých dňoch doručené mestu
desiatky podobných.
Minister financií Slovenskej republiky ako
orgán štátnej správy príslušný podľa zákona o
správnom konaní o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov preskúmal na základe podnetu mesta Tvrdošín zastúpeného Ing. Ivan
Šaškom, primátorom, rozhodnutie Ministerstva
financií SR zo dňa 7. 2. 2006 mimo dovolacieho
konania a vydáva toto rozhodnutie:
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa
7. 2. 2006, ktorým nevyhovelo protestu Krajskej
prokuratúry Žilina podaného proti rozhodnutiu
Daňového riaditeľstva SR, pracovisko Žilina
mimo odvolacieho konania mením tak, že protestu Krajskej prokuratúry Žilina č. Kd 3054/05-6
zo dňa 11. 10. 2005 vyhovujem a rozhodnutiu
Daňového riaditeľstva SR, pracovisko Žilina, č.
V/256/3222/2004/Kum zo dňa 30. 4. 2004
zrušujem.
Vybraté z odôvodnenia ministra:
„Vychádzajúc z právneho stavu a skutkových
okolností v čase vydania rozhodnutia, po preskúmaní podnetu mesta Tvrdošín na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR č.
MF/10198/20006-72 zo dňa 7. 2. 2006 som dospel
k záveru, že citované rozhodnutie je nezákonné a
existujú dôvody na jeho zmenu.

Nehnuteľnosť vo vlastníctve daňovníka E.
K. bola v čase vyrúbenia dane z nehnuteľnosti
na základe listu vlastníctva č. 1909 evidovaná
v katastrálnom území Vitanová, obec Vitanová,
okres Tvrdošín. Avšak verejnými listinami –
rozhodnutím bývalého Katastrálneho úradu v
Banskej Bystrici č. 300-1740 zo dňa 6. 6. 1995,
ktorým bola určená príslušnosť územia Oravíc
do obce Tvrdošín a ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. LP-3340/1995 zo dňa 5. 9. 1995, rozsudkom
Najvyššieho súdu SR sp.zn. 6Sž 188/95 zo dňa
31. 1. 1996, nálezom Ústavného súdu SR č. II ÚS
88/01 zo dňa 2. 5. 2002, uznesením Krajského
súdu v Žiline zo dňa 31.10.2003 a aj upozornením
Katastrálneho úradu v Žiline zo dňa 27. 1. 2004
adresovaným všetkým vlastníkom nehnuteľností,
nachádzajúcich sa na území Oravíc, štátnym orgánom, inštitúciám a organizáciám pôsobiacim
v Žilinskom kraji o tom, že súbor parciel územia
Oravíc má byť evidovaný v osobitnom katastrálnom území, prislúchajúcom k obci Tvrdošín bol
vo vzťahu k údajom katastra jednoznačne preukázaný opak. Ich hodnovernosť a záväznosť bola
preukázateľne vyvrátená a ako vyplýva z právnej
úpravy §71 ods. 3 katastrálneho zákona, tieto
údaje sa nesmeli používať.
Rozhodnutím bývalého Katastrálneho
úradu v Banskej Bystrici č. 300-1740/1995 zo
dňa 6.6.1995 bývalý Katastrálny úrad v Banskej
bystrici určil, že územie Oravíc nepatrí do katastrálneho územia obce Vitanová, a že patrí do
obce Tvrdošín. Rozhodnutím Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR č. LP-3340/1995 zo dňa
5.9. 1995 bolo zamietnuté odvolanie obce Vitanová a rozhodnutie bývalého Katastrálneho úradu
v Banskej Bystrici č. 300-1740/1995 zo dňa 6. 6.
1995 bolo v celom rozsahu potvrdené.
Najvyšší súd SR v odôvodnení rozsudku
sp. Zn. 6 Sž 188/1995, ktorým zamietol žalobu
obce Vitanová podanú proti Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR a nepriamo aj v odô-

vodnení rozsudku sp. Zn. 7 Sž 107/02, ktorým
rozhodol o zrušení uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 261 zo dňa 13. Marca 2002 k návrhu
stanoviska k sporu mesta Tvrdošín a obce Vitanová o príslušnosť „územia„Oravice“ výslovne
uviedol, že sporné územie Oravíc jednoznačne
patrí do katastrálneho územia mesta Tvrdošín
keďže v danom prípade boli vydané právoplatné
rozhodnutia príslušných katastrálnych úradov, z
ktorých vyplývalo a vyplýva, že územie Oravíc
prislúcha do obce Tvrdošín, pričom poukázal
aj na ustanovenie § 153 Občianskeho súdneho
poriadku, podľa ktorého každý je viazaný rozhodnutím súdu, resp. iných orgánov verejnej
moci o určitom stave.
Obec Vitanová následne podala sťažnosť na
Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý - nálezom č. II.US 88/01 zo dňa 2. 5. 2002 rozhodol
tak, že základné právo obce Vitanová podľa či.
46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36
ods. 1 Listiny základných práv a slobôd v spojení s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní sp. zn.
6 Sž 188/95 porušené nebolo, s výnimkou, že
Najvyšší súd Slovenskej republiky nevyhlásil
rozsudok verejne.
Uznesením sp.zn. 10 S 72/03 Krajský súd v
Žiline v právnej veci žaloby Mesta Tvrdošín proti
nečinnosti orgánov verejnej správy rozhodol, že
žalovaný v prvom rade - Správa katastra Tvrdošín, je povinná vykonať v katastrálnom operáte
zápis údajov súboru parciel Oravice u pozemkov
KN parc. 11557- 12567, ktoré sú vedené v kat.
území Vitanová ich zápis do súboru popisných a
geodetických informácií Katastrálneho územia
obce Tvrdošín, a to do 60 dní od právoplatnosti
uznesenia. Krajský súd v Žiline zároveň konštatoval, že z dôkazných prostriedkov vyplýva, že
Okresný úrad v Tvrdošíne, katastrálny odbor,
ako i právny nástupca - Správa katastra Tvrdošín,
nerešpektovali v konaní právoplatné rozhodnutia,

ani príslušné stanoviská Okresnej, resp. Krajskej
prokuratúry v Žiline. Podľa názoru Krajského
súdu v Žiline je nesporné, že Správa katastra v
Tvrdošíne je vo veci zápisu územia Oravíc do
katastrálneho územia obce Tvrdošín nečinná a z
tohto dôvodu Krajský súd v Žiline uložil Správe
katastra v Tvrdošíne povinnosť vo vecí konať a
rozhodnúť. Uznesenie Krajského súdu v Žiline
sp. zn. 10 S 72/03 nadobudlo právoplatnosť 11.
3. 2004 a zápis do Katastrálneho operátu bol
následne vykonaný 11.5. 2004.
Dňa 27. 1. 2004 vydal Katastrálny úrad v
Žiline ako orgán štátnej správy na úseku Katastra
nehnuteľností s riadiacou a kontrolnou pôsobnosťou na území Žilinského kraja upozornenie
adresované vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Oravíc, štátnym orgánom, inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v Žilinskom
kraji, že rozhodnutím bývalého Katastrálneho
úradu v Banskej Bystrici č. 300-1740/1995 zo
dňa 6. 6. 1995 a rozhodnutím Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR č. LP-3340/1995 zo dňa
5. 9. 1995 v spojení s rozsudkom Najvyššieho sudu
Slovenskej republiky sp. zn. 6 Sž 188/95 zo dňa
31. 1. 1996 bolo určené, že súbor parciel územia
Oravice má byť evidovaný v osobitnom katastrálnom území prislúchajúcom k obci Tvrdošín. Katastrálny úrad v Žiline zároveň dotknuté subjekty
upozornil, že napriek uvedeným skutočnostiam
dochádza zo strany Správy Katastra Tvrdošín
a zo strany obce Vitanová k postupu, ktorý je v
rozpore s vyššie uvedenými rozhodnutiami štátnych orgánov a súdov, keďže výkon samosprávy
a prenesený výkon štátnej správy na uvedenom
území prislúcha mestu Tvrdošín.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, na posúdenie miestnej príslušnosti správcu dane z
nehnuteľnosti bola podstatnou skutočnosťou právoplatnosť rozhodnutia bývalého Katastrálneho
úradu v Banskej Bystrici č. 300-1740/1995 zo dňa
6. 6. 1995. Vykonaním zmeny Správou katastra
v Tvrdošíne v roku 2004 sa len odstránil proti-

právny stav a ako vyplýva z vyjadrení Úradu geodézie, kartografie a katastra č. LPO - 837/2004/
Ba zo dňa 27. 2. 2004. č. LPO- 4767/2004/Ba zo
dňa19. 11. 2004 a č. LPO- 837/2004/Ba zo dňa
25.11.2004, dotknuté rozhodnutie bývalého Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.9.1995 a
jeho vykonateľnosť nebola podmienená jeho zápisom do katastra nehnuteľností, keďže katastrálny zákon neustanovuje osobitnú vykonateľnosť
rozhodnutia vydaného v katastrálnom konaní, i
keď rozhodnutie bolo zapísané do operátu katastra až 11. 5. 2004. Výkon samosprávnej pôsobnosti a prenesený výkon štátnej správy na území
Oravíc teda prislúchal odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia bývalého Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici mestu Tvrdošín,
ktoré bolo aj správcom dane z nehnuteľností v
zdaňovacom období roku 2004 v súlade s § 13
zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
v znení neskorších predpisov. Do zápisu tohto
rozhodnutia do operátu katastra boli údaje o príslušnosti územia Oravíc na jednotlivých listoch
vlastníctva evidované nesprávne.
Mám za to, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Daňové riaditeľstvo Slovenskej
republiky, ako príslušné správne orgány, mali z
úradnej činnosti pri rozhodovaní vedomosti, že
vecná a miestna príslušnosť obce Vitanová ako
správcu dane z nehnuteľností je veľmi vážne spochybnená v dôsledku citovaných rozhodnutí štátnych orgánov a že správcom dane z nehnuteľností
je podľa vyššie uvedeného mesto Tvrdošín.
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10198/2006-72 zo dňa 7.
2. 2006 považujem za vydané v rozpore s citovanými ustanoveniami právnych predpisov, stotožňujem sa s argumentáciou uvedenou v proteste
Krajskej prokuratúry Žilina č. Kd 3054/05-6 zo
dňa 11. 10. 2005, a preto som na základe uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vo vzťahu k požiadavke ochrany dobromyseľne nadobudnutých práv podľa § 65 ods.
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poplatok) v znení neskorších predpisov uvádzam, že mám za to, že v danom prípade
existuje prevaha záujmu na dôslednom uplatnení
zákonnosti nad záujmom zachovať rozhodnutie
so zreteľom na dobromyseľne nadobudnuté
práva daňovníkov, ktorým už raz bola daň za
tie isté nehnuteľnosti vyrubená obcou Vitanová.
Povinnosť správneho orgánu dbať na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej
dotknuté, nemožno chápať tak, že tieto práva
nemôžu byť dotknuté vôbec, pričom v danom
prípade je spochybniteľná dobromyseľnosť
nadobudnutých práv zo strany obce Vitanová,
ktorá mala po celý čas vedomosť o rozhodovacej
činnosti štátnych orgánov a súdov vo veci sporu
s mestom Tvrdošín o územie Oravíc, keďže v jednotlivých konaniach vystupovala ako účastník.
Napriek tomu právoplatné rozhodnutia štátnych
orgánov nerešpektovala a opakovane konala v
rozpore s relevantnými rozhodnutiami, keďže vykonávala správu dane z nehnuteľnosti na území,
ktoré prislúchalo obci Tvrdošín. V tejto súvislosti
poukazujem aj na skutočnosť, že k porušovaniu
zákona a právoplatných rozhodnutí štátnych
orgánov zo strany obce Vitanová nedochádzalo
len pri výkone pôsobnosti na úseku správy dane
z nehnuteľnosti , ale ako vyplýva z vykonaného
dokazovania aj na úseku výkonu pôsobnosti
stavebného úradu s príslušnosťou pre stavebné
konanie, čo bolo potvrdené viacerými rozhodnutiami Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky.
Je nám veľmi ľúto, že za kauzou, ktorú
vymyslel PABELAK a ľudia im podobní, budú
doplácať aj tí, ktorí im verili a najmä naleteli.
Bohužiaľ je ich niekoľko aj medzi občanmi
nášho mesta, ktorých je potrebné okrem iného
aj ľutovať.
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal
pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stáročia súčasťou rôznych štátnych
útvarov. Boj za národnú identitu
sa začal v 19. storočí a jedným
z najvýznačnejších pilierov pri
jeho zrode bol J. M. Hurban. Má
veľkú zásluhu, že sa Slovensko
stalo sebavedomým a zvrchovaným štátom. Historici ho
vnímajú ako skoro renesančnú
všestrannú osobnosť, muža činu,
človeka plného invencie, tvorivosti, ale predovšetkým šľachet-

nej osobnej a ľudskej zodpovednosti za osudy iných, za osudy
spoločenstva a národa.
Minulý rok sme si pripomenuli 190. výročie jeho narodenia, rok 2007 sa stal Rokom
J. M. Hurbana. Primátor mesta
a poslanec NR SR zabezpečil,
aby pri tejto príležitosti mali
možnosť obyvatelia Tvrdošína
vo Výstavnej sále vidieť výstavu, zapožičanú z Hurbanovej
siene Národnej rady SR.

Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomenieme jeho život a dielo.
O tom, že táto osobnosť má význam pre naše mesto a budeme jej
venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny,
ktoré budú vyžrebované zo správnych odpovedí v závere súťaže.
Súťažné kupóny posielajte na adresu: Mestské kultúrne stredisko,
Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1.Revolučné vrenie v Európe v 19. storočí neobišlo ani
habsburskú monarchiu. Vo
Viedni vypukla revolúcia 13.
marca 1848 a 15. marca v Pešti.
Posledný uhorský stavovský
snem prijal v marci 1848 zákony, ktoré zásadne zmenili
charakter života a politiky
v Uhorsku a krajinu načas
naplnili veľkým nadšením a
optimizmom. Absolutizmus
vystriedal konštitučný režim,
zrušené bolo poddanstvo, boli
uzákonené základné občianske
slobody. Atmosférou slobody
sa nechali unášať aj slovenskí
predstavitelia. Spočiatku sledoval J. M. Hurban revolučné
dianie z ústrania, no neskôr sa
so svojimi priateľmi dohodol,
že treba organizovať schôdze,
verejné zhromaždenia, prijímať petície. Pod akým názvom
vošiel do dejín program, ktorý
bol sformulovaný 10. mája
1848, do ktorého sa Hurbanovi
podarilo presadiť aj riešenie
roľníckej otázky?
a/ Liptovské žiadosti
b/ Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej
c/ Žiadosti slovenského
národa
2. Žiadosti predstavujú najdemokratickejší dokument
„jari“ národov v Uhorsku. Ich
obsah bol viac radikálny ako
liberálny, spôsob ich presadzovania bol však umiernený. Riešenia slovenskej otázky nespájali iba s uznaním nacionálnej
rovnoprávnosti, ale aj s celkovou modernizáciou sociálneho
a politického života v Uhorsku. Požadovali všeobecné
volebné právo, úplnú slobodu
tlače a zhromažďovania, dôsledné zrušenie poddanských
povinností a navrátenie pôdy
roľníkom. Zároveň bol prvým
slovenským programom, ktorý
požadoval riešenie slovenskej
otázky na štátoprávnej úrovni. Kedy boli J. M. Hurbanom
Žiadosti prezentované na verejnom zhromaždení?
a/ 30. decembra 1848
b/ 25. septembra 1848
c/ 11. mája 1848
3. Žiadosti deklarovali Slovákov ako samobytný národ a v
tomto zmysle požadovali právo na vlastný národný snem,
slovenskú zástavu, národné
školy a právo používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Otázka č. Správ. odpoveď

1
2
3
4
5

Uhorská vláda však vydala
na Štúra, Hurbana a Hodžu
zatykač skôr, ako mohli byť
Žiadosti doručené kompetentným inštitúciám - do Viedne
cisárovi, uhorskému snemu a
vláde. Uhorský snem Žiadosti
zmietol zo stola. Maďarská
vláda ako reakciu na túto udalosť vyhlásila stanné právo a
vydala zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Tí sa zachránili
útekom do Viedne, kde sa začal Slovanský zjazd, na ktorom
sa zúčastnili slovanské národy
Rakúsko-uhorskej monarchie:
Chorváti, Srbi, Česi, Rusíni,
Slovinci a Slováci. Na zjazde
sa rokovalo o budúcom postavení slovanských národov v
monarchii. Kedy sa uskutočnil
Slovanský zjazd?
a/ 2. júna 1848
b/ 8. septembra 1848
c/ 19. októbra 1848
4. Zjazd bol prerušený po
vypuknutí povstania vo Viedni. Štúr, Hurban a Hodža sa
zúčastnili boja na barikádach,
ale povstanie bolo potlačené
rakúskou armádou. Štúr a
Hurban sa potom presunuli do
Chorvátska, aby koordinovali
vojenské ťaženie Chorvátov
proti Maďarsku. Slováci sa
rozhodli zorganizovať vlastný
dobrovoľnícky zbor. Za týmto účelom založili vo Viedni
(pr vú) Slovenskú národnú
radu. Kedy bola Slovenská
národná rada
založená ?
a/ 15. apríla 1848
b/ 16. septembra 1848
c/ 17. októbra 1848
5. Prvá Slovenská národná rada vznikla pod vedením
národovcov Štúra, Hurbana a
Hodžu. Stala sa prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom, ktorý viedol ozbrojený boj proti
maďarskej nadvláde a pokúsil
sa vybudovať slovenskú správu v časti Uhorska historicky
obývanej Slovákmi. Z toho
dôvodu možno prvú Slovenskú
národnú radu pokladať aj za
prvú slovenskú vládu.
Kto bol prvým predsedom
Slovenskej národnej rady?
a/ Ľudovít Štúr
b/ Jozef Miloslav Hurban
c/ Michal Miloslav Hodža
Správne odpovede z júlovej
súťaže (kupón č. 2) - 1. a, 2. b,
3.c ,4. c, 5.a

KUPÓN č. 3
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Leto v Galérii Márie Medveckej
Nevedno, čím prekvapí vnútrajšok, ale pred bývalou kúriou je s prihliadnutím na dovolenkové obdobie až priveľmi živo. Údržbári Oravskej galérie v
Dolnom Kubíne, ktorej súčasťou je aj Galéria Márie
Medveckej (GMM) v Tvrdošíne, dočistili zanesené
odkvapové potrubie a kosia trávnik. Ešte dnes by
chceli ponastavovať osvetlenie, a tak jediným, kto
ochotne vstáva od hŕby papierov a má chuť porozprávať sa na tému GMM, je známy novinár Jozef
Medvecký. Terajší lektor a správca je rodákom zo
starého Medvedzia, čestným predsedom Občianskeho združenia Medvedzie a predovšetkým zanieteným
patriotom.
Začíname na prízemí v priestoroch stálej expozície oravskej maliarky, no onedlho si spoločne prezrieme
aj výstavu nazvanú Pohľady do zbierok Oravskej galérie, 3. časť – sakrálne umenie, ktorá mala premiéru
v dolnokubínskom Župnom dome na
prelome rokov 2007-08.
Úvodná otázka smeruje k návštevnosti. „Očakávali sme slabšiu
sezónu,“ priznáva J. Medvecký, „ale
prvý prázdninový mesiac nás milo
prekvapil solídnou návštevnosťou i
tržbou. Zásluhu na tom má zrejme

sychravé počasie, ktoré využívali
najmä českí a poľskí turisti na výpravy za umením. Okrem nich tu boli
Austrálčanky, z Európanov Nemci a
Rakúšania.“
V prvú júnovú nedeľu navštívil
galériu známy slovenský spisovateľ
a publicista Július Rybák, ktorý v
dvoch knižných publikáciách spracoval spomienky na Máriu Medveckú z podkladov ich vzájomnej
korešpondencie počas maliarkinho
liečebného pobytu v Bratislave. Do
Tvrdošína spisovateľ pricestoval s

Znalci zdôrazňujú, že country
nie je iba hudba a tanec, country
je vraj životný štýl. V sobotu 21.
júla sa k nemu prihlásilo toľko
ľudí, že premenili prírodný amfiteáter v Oraviciach na rodeo.
Kolty nechýbali, stačilo nasadiť
si na hlavu typický „stetson“
klobúk a do tváre výraz westernového hrdinu či statočnej osadníčky divokého Západu . Býka
striasajúceho z chrbta odvážnych
kovbojov nahradil býk elektrický,
iba ukážky v narábaní s lasom v
konskom sedle vystriedali pohodlnejšie okružné jazdy konským
povozom v goralskom štýle. Namiesto smelých vodičov kamiónov z country pesničiek dorazili
do amfiteátra jazdci na dvojkolesových tátošoch, predovšetkým
v nádeji na výhru bicykla, a do
začiatku hlavného programu o
15. hodine už mali prihlásené
firemné družstvá dovarené svoje
súťažné guláše.
Začali Mloci z Prešova, po
nich spisovateľka a humoristka
Oľga Feldeková v úlohe predsed-

níčky poroty vyhlásila výsledky
súťaže, v ktorej zvíťazil guláš pripravený družstvom Pneuservisu
Gregorec. Došlo aj na to, čoho sa
organizátori a návštevníci najviac
obávali. Výdatný lejak spôsobil
krátku prestávku, ale drevené
lavice v nekrytom amfiteátri boli
ešte dlho presiaknuté vodou. O
oveľa väčšie časové manko v
časovom harmonograme sa postarala dvojica moderátorov svojim bezobsažným táraním, ktoré
iba pretiahlo program ďaleko za
predpokladanú 22. hodinu.
Organizátorom sa podarilo
zostaviť program tak, aby najlepšie prišlo nakoniec, a tak po
Martinčanoch, Mlokoch a Allanovi Mikušekovi „obstaral“
finále Bukasový masív a Žobráci
z Prešova. Žobrákom chýbal
avizovaný moderátor a spevák
Michal Hudák, prišli však na
pódium s esom medzinárodného
kalibru. Klavirista Richard Rikkon zapadol do skupiny tak, ako
keby po celý život nehral iné ako
country. Naplno zažiaril virtuóz-

ďalšou práve dokončenou knižkou
s ilustráciami Márie Medveckej pod
názvom Môj prisvojený svet. Jeden
výtlačok venoval Oravskej galérii,
druhý základnej škole na Medvedzí,
ktorá nesie maliarkino meno.
Ďalšia významná osobnosť navštívila galériu 18. júna. Docentka
Ľubomíra Fašangová prednáša históriu výtvarného umenia na Trnavskej
univerzite. Jej poznámky pri obhliadke vystavených malieb dostatočne
presvedčili prítomných návštevníkov,
že dielo maliarky Oravy pozná naozaj
dôverne. Docentka Fašangová prišla v
sprievode Juraja Schürgera, majiteľa
Artgalérie v Tvrdošíne. Práve on to
bol, kto obrazy maliarky umelecky
rámoval vzápätí po dokončení a staral
sa, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.
Presúvame sa na poschodie. Pri
vstupe do expozície sakrálneho
umenia 18. – 20. storočia J. Medvecký poznamenáva: „Zaujímavé
je, že najmenší záujem o expozíciu
s náboženskou tematikou prejavujú
práve domáci obyvatelia, ale môžem
spomenúť aj pozitívny príklad. Bol
tu správca tvrdošínskej farnosti vdp.
Ján Marhefka. K vystaveným dielam

poskytol toľko doplňujúcich informácií, že ostatní návštevníci žasli nad
jeho vedomosťami.“ Neprekvapuje,
že v tvrdošínskej výstavnej sieni
Ateliér prevláda Mariánska tematika,
ale Panna Mária, patrónka Slovenska, rovnako priťahuje aj poľských
návštevníkov.
Čo nové sa ešte spája s práve prebiehajúcou 29. výstavnou sezónou v
GMM? „Za škvrnu na tejto sezóne
považujem zriadenie herne v rodnom
dome Márie Medveckej, ktorý stojí v
susedstve,“ odpovedá pohotovo Jozef
Medvecký. „Nejde iba o prejav neúcty, návštevníkom herne sa zapáčil
pobyt pod prístreškom pred vchodom
do galérie, kde sa v nočných hodinách
hlučne zabávajú. Dozvedám sa to od
strážnika susedného objektu a sám sa
o tom presviedčam ráno po príchode
do galérie podľa svietiacej lampy,
ktorú sa ani pri odchode neobťažujú
nezvaní hostia vypnúť.“ Na takéto
zistenie sa ťažko hľadá ospravedlňujúci argument, veď aj okolitý svet
nás nepokryte kritizuje za neúctu
k národným skvostom. Možno len
dúfať, že ďalšie generácie...
Pavel Abraham

nou ukážkou vážnej hudby, práve
v čase, keď nebo nad Oravicami
zalial gejzír farieb nádherného
ohňostroja. Výsledok: krásna
hudba s krásnymi farbami. Keď

k nim pridáme záverečnú vatru
zvrchovanosti, je takmer isté,
že na tohtoročné Country Oravice budú návštevníci ešte dlho
spomínať.
Pavel Abraham

V Oraviciach ako na rodeu

Vatra zvrchovanosti v Oraviciach.
Foto: J. Lepáček

Naozaj šťastná je na Orave

Spisovateľka, humoristka a glosátorka Oľga
Feldeková pochádza z Tvrdošína. Žije striedavo v
Bratislave a Prahe, čo v praxi znamená, že zastihnúť ju na Orave je mimoriadna udalosť nielen pre
novinárov, ale aj pre ňu samotnú. Od jej posledného
dlhšieho pobytu v rodisku so všetkým, čo k nemu
patrí, ubehli dva roky, teda dosť na to, aby mohla
porovnávať.
Zmenilo sa odvtedy niečo?
„ Zmeny sú obrovské. Všetko
je vynovené, všade čistučko, pribudli domy aj obchody. Mnohé
lokality sa tak zmenili, že musím
dávať pozor, aby som nezablúdi-

la. V Tvrdošíne sa ešte najlepšie
orientujem na Trojičnom námestí, kde stojí schátraný dom mojej
mamy a na Vladine, kde žije môj
brat s rodinou.“
Zdá sa, že v poslednom období

Fotografická súťaž pokračuje

Mesto Tvrdošín vyhlásilo fotografickú súťaž Mesto teleobjektívom.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto Tvrdošín a jeho
mestskú časť Oravice.
Cieľom súťaže je zdokumentovať mesto prostredníctvom fotografií
a z najlepších pripraviť kalendár mesta na rok 2009 a výstavu vo Výstavnej sále MsKS.
Súťažné práce je potrebné doručiť do 16. októbra do MsKS. Autor
môže poslať do súťaže 10 fotografií (čiernobielych, farebných).
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá udelí ocenenia autorom
víťazných prác. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej sále MsKS pri účasti ocenených autorov, odbornej
poroty a organizátorov sa uskutoční 3. novembra. Výstava potrvá do
14. novembra 2008.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail: kultura@orava.sk

Pozvánka na oslavy

V Myjave sa 19. septembra uskutočnia oslavy 160. výročia
vzniku prvej Slovenskej národnej rady, pod záštitou Národnej
rady Slovenskej republiky, mesta Myjava a koordinačného výboru Roka prvej SNR.
Program začína o 1200 otvorením novej expozície v Múzeu Slovenských národných rád, pokračovať bude slávnostným zasadnutím poslaneckého grémia, predsedov výborov NR SR a predsedov
politických strán a politických hnutí zastúpených v NR SR.
Nebude chýbať historický sprievod mestom, ktorý začne o
1500, pokračovať bude literárno-hudobným pásmom „Bratia Slováci“ s príhovormi ústavných činiteľov. Súčasťou osláv bude aj
ekumenická bohoslužba o 1700.

ste populárnejšia ako váš manžel,
spisovateľ a dramatik Ľubomír
Feldek. Ako sa mu vodí?
„ Zatiaľ nie bohvieako. Bol
chorý, mal pľúcnu embóliu a teraz
sa doliečuje. Aj preto by som bola
najradšej ostala doma, ale už v
januári som sľúbila organizátorom Country Oravíc, že prídem, a
nechcela som ich sklamať.“
Ako na vás zapôsobili Oravice?
„ Pre mňa sú predovšetkým
spomienkami na detstvo. Otec
vždy sledoval, v akej fáze je mesiac
a keď sa blížil
spln, ktorý mal
byť zárukou, že
nebude pršať,
vyrážali sme s
rodičmi na tri
dni do Oravíc a
odtiaľ na turistické túry do Juráňovej doliny a
na Osobitú. Mali
sme tu lúku a na
nej stála jedna
z tých búd, ktoré nazývali, ak sa
nemýlim, sýpkami. Mama do nej
vždy nanosila smrečinu, nakládla
ju na zem, zakryla je dekami, ďalšími dekami sme sa poprikrývali a
tak sme tu prespávali.“
Poznáte rovnako dôverne aj
súčasné Oravice?
„ Musím sa priznať, že nie.
Na termálnom kúpalisku som
už bola, dokonca v období, keď
bol pristavený druhý bazén, ale
Meander park je pre mňa zatiaľ
neznámy, nestála som ešte ani pri
jeho vchode.“
Zato vy ste sa stali známou,
dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí
vás nepoznajú ako spisovateľku.
Mám na mysli zábavný televízny
program Sedem s. r. o., v ktorom
účinkujete. Beží už dlho, no
pivným diskutérom stále nie je
jasné, či reakcie na dané témy
sú výsledkom momentálnej dispozície samotných glosátorov

alebo dôkladnej prípravy. Kde
je pravda?
„Kdesi uprostred. Marián
Leško, ktorý prevzal aj dramaturgiu, nám v predstihu doručí
témy na preštudovanie a každý
pondelok sa schádzame, aby sme
ich prebrali. Spravidla sa k nim
ani nedostaneme, pretože sa zabávame na niečom úplne inom.
Robíme si prieky, uťahujeme si
jeden z druhého, a podobné situácie nastávajú aj pred začiatkom
vysielania. Dramaturg už neraz
oľutoval, že kamery neboli v tom
čase zapnuté,
vtedy vraj bývame najvtipnejší.“
Ktorý z
kolegov glosátorov je vám
najbližší?
„Má m ic h
rovnako rada,
no najbližšou
priateľkou mi
je moderátorka
Eňa Vacvalová. Teraz je v New
Yorku a každý deň si posielame
SMS-ky. Už mi oznámila, že má
pre mňa darček a tak som zvedavá, čo to bude.“
Chcete ešte niečo poznamenať k téme: vy a Orava?
„Chcem. Oravu mám tak hlboko v srdci, že ju musím spomenúť
pri každej príležitosti, aj keby sa
práve hovorilo o New Yorku. Viem,
že už som všetkým smiešna, keď
donekonečna omieľam Oravu,
ale je to môj imidž a nevzdám sa
ho, pretože tu som naozaj šťastná. Kolegovia mi to už tolerujú a
keď nezačnem sama, nezabudnú
zabŕdnuť, že som nepovedala nič
o Orave. Vtedy sa pýtam Mariána
Leška a Borisa Farkaša, či sa hanbia za svoje rodisko, keď o východniaroch hovoria tak málo. Pravá
príčina ale bude najskôr v tom, že
Orava nemá na Slovensku konkurenciu.“
Pavel Abraham
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Narodili sa

2. 7.
2. 7.
4. 7.
7. 7.
8. 7.
14. 7.
23. 7.
26. 7.
28. 7.
29. 7.
31. 7.

Radoslava Maďarová
Natália Uherová
Martin Kormančík
Klára Barutová
Jakub Močarník
Filip Domagala
Damián Gandi
Soňa Medvecká
Sebastián Žuffa
Katarína Precnerová
Adam Ficek

Sobáše
12. 7.
19. 7.
19. 7.
19. 7.
26. 7.
26. 7.
2. 8.
2. 8.
2. 8.
8. 8.
9. 8.
9. 8.

Kristína Kubášková – Juraj Skurčák
Daniela Gembalová – Marek Medvecký
Erika Kostolňáková – Martin Meško
Martina Kotlárová – Cesare De Marco
Vitaliya Vasylivna Kučirka – František Hradský
Martina Kolenová – Michal Bada
Mária Šipulová – Anton Kráľ
Eva Verníčková – Michal Balún
Slávka Ďaďová – Igor Hradský
Eva Bellová – Juraj Kadrliak
Ing. Dagmar Pajdušáková – Ing. Vladimír Kmeť
Lucia Pastorová – Peter Kordiak

Odišli z našich radov
5. 7.
9. 7.
17. 7.
7. 8.
9. 8.
9. 8.

Štefan Pavlík
Anton Planieta
Ľubomír Dzurek
Anna Kokošková
Bandošťáková Pavla
Ján Šutiar

55-ročný
67-ročný
62-ročný
88-rokov
94-rokov
26-ročný

Blahoželáme jubilantom

Krajanský súbor Limbora z Prahy mal premiéru v Oraviciach

Na folklórnych slávnostiach v Oraviciach vystúpil
krajanský folklórny súbor z Prahy Limbora a Limborka, ktorá svojim programom zaujala prítomných
divákov. Dlhoročnou vedúcou súboru je Mária Miňová, ktorej pomáha manžel Jaroslav, ale aj deti, ktoré
tancujú v uvedenom súbore. Slovenské folklórne
združenie Limbora vzniklo v Prahe v roku 1951.
„V roku 1992 sme založili detský
folklórny súbor Limborka, ktorý bol
predzvesťou „narodenia“ aj malej
Limborky, kde tancujú a spievajú
deti od troch rokov. Dnes máme tri
súbory Malá Limborka, Limborka
a Limbora. V súbore sa za ten čas
vystriedalo takmer tisíc členov,“
povedala nám vedúca súboru Mária
Miňová.
Kde všade si vás už mohli pozrieť diváci?
„Najradšej chodíme na Slovensko. Vystupovali sme vo Východnej,
v Detve, v Likavke a na známych
českých folklórnych festivaloch. Slovenské umenie sme prezentovali aj v
Mexicu, na Tai-wane vo Francúzsku,
Nemecku, Taliansku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku a Poľsku. Všade,
kde vystupujeme snažíme sa repre-

zentovať na vysokej spoločenskej
úrovni slovenskú kultúru a folklór.“
Dnes ste prvýkrát na Orave?
„So svojimi rodičmi som často
chodila na Oravu, pretože mám tetu
z Oravy, ale Limbora mala v tomto
roku premiéru v Oraviciach. Gusto
Socháň, ktorý nás pozval a je náš
dlhoročný priateľ a priateľ nebohého zaslúžilého umelca Jaroslava
Ševčíka, ktorý nás dal dohromady.
Pre nás je to premiéra a sme radi,
že sme mohli vystúpiť práve v Oraviciach.“
Aký máte osobný pocit z folklórneho festivalu v Oraviciach?
„Fantastický, po sobotňajšej prietrži mračien sa prišli diváci pozrieť
na naše vystúpenie aj keď sa brodili v
blate. Prišli, počkali tu do neskorých
večerných hodín, len aby sa pozreli

Aj v tomto roku bola v meste vyhlásená súťaž o najkrajší
balkón a predzáhradku, ktorá
má za sebou už niekoľkoročnú
tradíciu. Komisia opäť „prebráz-

mesto, ktoré tiež skrášľuje verejné priestranstvá záhonmi kvetín,
výsadbou drevín, či doplňovaním
kvetináčmi a ďalšími okrasnými
doplnkami.

na nás krajanov a my si to veľmi vážime, pretože pre nás je najväčšou cťou
vystupovať na Slovensku. Chodíme po

rôznych festivaloch na niektorých sú
aj bohoslužby pre účastníkov festivalu. V Oraviciach ste to však spravili
geniálne, pretože do takého malého
kostolíka by sa vošla len desatina
ľudí a práve v tomto prírodnom amfiteátri sme si omšu prežili spoločne

so všetkými aj my. Nedeľa bola pre
nás ozaj požehnaná, pretože tu bolo
veľmi veľa ľudí a nespievalo sa len v
hľadisku a na javisku, ale všade kde
sa len človek pohol. Scenéria okolo,
aj pódium bolo krásne a hľadisko
spravené ekologicky. Za seba a za
súbor môžem povedať že som veľmi
šťastná, že sme tu. Dokonale sme si za
tie dva dni vychutnali krásu oravickej
prírody, pohostinnosť ľudí, ale bol aj
čas na rôzne stretnutia so zaujímavými ľuďmi.“
Odkázali by ste niečo Oravcom
a Tvrdošínčanom?
Dnes som si veľmi pozorne prečítala Thőkőlyho listinu, kde bolo
napísané, že Oravice dostalo mesto
Tvrdošín a hovorila som si, čo je
„psané to je dané.“ Tie termálne
pramene vám možno len závidieť,
je to úžasná vec. A tých ľudí vám tu
tiež závidím, pretože aj čo sa týka
Oravcov a goralov dobre vedia, prečo
spievajú „Na Orave dobre, na Orave zdravo...“ A v neposlednom rade
ďakujem za celý súbor primátorovi
Tvrdošína Ivanovi Šaškovi, že nás tu
prijal ako svojich, ako rodinu, ďakujeme za všetko zo srdca.
(jh)

drina, ale ten pocit pri pohľade
na tú krásu okolo mi stojí za to.
Mám veľmi rada kvety a zvlášť teraz, keď som ostala bez manžela.
Väčšinu času strávim v záhradke,
kosím, presádzam, polievam. Už
teraz si naštepujem do kelímkov
muškáty, ktoré budem mať na
budúci rok. Veľa kvetín aj rozdám
a preto sa mi možno aj tak držia.
Tento rok mi trochu uľahčil prácu okolo kvetov a v záhradke, že
nemusím tak často polievať, júl je
dosť daždivý. Dosť kvetín som si
doniesla aj zo zahraničia,“ povedala nám A. Kuráňová.
A už nám ukazuje palmičky,
ďalšie kvety z Rodosu, z Malorky,
či neďalekého Rakúska.

„Kde idem odtiaľ si vždy donesiem nejaký kvet,“ dodáva A.
Kuráňová.
Po záhradke jej pobehuje psík
a odkiaľsi sa vynorili aj dve mačiatka, priam domáca vidiecka
idylka.
„Viete s kvetmi je to tak, ak
sa o ne staráte, tak vás potešia
svojou krásou,“ povedala nám záverom A. Kuráňová, ktorej dom
a záhradka sú priam v záplave
kvetín. Všetkým vyhodnoteným
odovzdal predseda cestovného
ruchu, podnikateľských aktivít a
verejného poriadku Jozef Belopotočan symbolické darčeky, ktoré
boli odmenou za ich kvetinovú
parádu.
(jh)

Manželia Jaroslav a
Mária Miňovci.

Kvety vás potešia krásou

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
Júl

85 rokov - Margita Krúpová, Medvedzie
80 rokov - Elena Stopková, Tvrdošín
August

85 rokov - Mária Krajčiová, Medvedzie
80 rokov - Terézia Šimková, Krásna Hôrka
Antónia Valeková, Tvrdošín
Margita Žuffová, Krásna Hôrka

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

Pozdravy z Trstenej

Spomienka

Deti boli nadšené z kúpania

Ako ten čas rýchlo letí, veď
uplynulo 10 rokov od Tvojej smrti.
Už Tvoja ruka nikdy nepohladí tvár, na duši cítim žiaľ.
No iba čas boľavé rany hojí
a všetko pekné zanecháva v nás.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami na manžela,
otca a starého otca

Karola
Poklonu

Spomienka
Odišla náhle, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije.

7. augusta sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
našej milovanej

Hanky
Škumátovej.
Spomínajú sestra
a bratia s rodinami

Pozvánka
do kina
V septembri
sme pre Vás pripravili

NARNIA: PRINC KASPIAN – dobrodružný film
7. 9. 2008 (nedeľa) o 1800
HORTON – animovaná rozprávka
15. 9. 2008 (nedeľa) o 1800
BÁTHORY - historický / thriller
23 - 24. 9. 2008 ( utorok, streda) o 1800
MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
– dobrodružný film
28. 9. 2008 (nedeľa) o 1800

V Kine Javor môžete použiť na filmové predstavenia kultúrne poukazy !!!

dila“ mesto krížom-krážom, aby
mohla v jednotlivých mestských
častiach určiť najkrajší balkón,
či predzáhradku. Nebolo ľahké
určiť tie najkrajšie, pretože v
meste každoročne pribúda čoraz
viac pekných záhradiek, zelene
a hlavne kvetín. Občania túto
súťaž už akceptujú každým rokom sa snažia prekvapiť niečím
pekným a novým, či už v podobe
výsadby kvetín, okrasných drevín, alebo samotnej dekorácie
záhradky. Pozadu neostáva ani

Za najkrajšie vyhlásila komisia predzáhradky Milana Mikušiaka z Vladiny, Ľubomíra Stroku
z Kukučínovej ulice, Ing. Jozefa
Obtuloviča z Krásnej Hôrky,
Agnešy Kuráňovej z Medvedzia
a balkón Mária Skřiváneka zo
sídliska Medvedzie.
„Všetky kvety si vypestujem
sama, či už ťahavé muškáty, begónie a ďalšie kvetiny. U mňa nenájdete voľné miesto, kde by som
si niečo nezasadila. Je s tým veľa
práce, povedala by som, doslova

Voda pre tisícročie
Projekt Modrá stužka
si dal za cieľ v postupnom
slede premyslených krokov
vzbudiť celospoločenskú
aktivitu vo vzťahu k základni života – vode. Chce
ďalej rozvinúť celospoločenskú kampaň, ktorej
výsldnicou bude múdry a
zodpovedný prístup k čistote vodných tokov, k ich
okoliu, k ochrane vodných
zdrojov, k šetreniu vodou a
čo je hlavné usilovať sa o
zmenu ľahostajného prístupu k vode.
„Voda nepozná hranice krajín. Je však aj najoh rozenejšou súčasťou
ekosystému. Ekológovia
bijú na poplach kôli jej
zhoršujúcej sa k valite.
Veľa krajín trpí akútnym
nedostatkom vody. Neuplynie veľa času a práve
ona „všadeprítomná tekutina sa stane strategicky
najvýznamnejšou surovinou. Len ľudia múdri a
zodpovední by mali mať
právo rozhodovať o tom,
akým smerom sa budeme
ďalej uberať a do čoho
budeme investovať. Radi
by sme si zaslúžili byť
zaradení medzi zodpovedných svojim úsilím a
prácou. To je dôvod, prečo
hľadáme „spojencov“ pre

náš projekt a predkladáme žiadosť o f inančnú
pomoc,“ povedala Anna
Šimánková, predsedníčka
správnej rady neziskovej
organizácie Kvapka.
Prvým krokom organizácie Kvapka je oslovenie
najmladších – deti MŠ a
ZŠ, ďalším pr ipraviť a
zorganizovať celonárodnú kampaň na vyčistenie
brehov potokov, horských
tokov a riek. Z tohto dôvodu sa obrátila aj na našu
samosprávu, aby sa zapojila do verejnej výzvy, ktorá
bude vyhlásená prostredníctvom médií, prostredníctvom Oľgy Feldekovej,
pochádzajúcej z Tvrdošína.
Verejnú výzvu vyhlásia v
predvečer Dňa vody ako
podnet na mesačné celonárodné čistenia brehov
potokov, okolia riek a upratovania v prírode.
Naše mesto bude nápomocné tejto ak tivite
prost re d n íct vom školských zariadení, zabezpečí skládky nazbieraného
se pa rova ného odpa du ,
jeho odvoz a likvidáciu.
Prost red níct vom mestských novín vyzývame
občanov nášho mesta, aby
sa do akcie (a nielen počas
trvania akcie) zapojili.

V mene detí z MŠ z Trstenej vážený pán primátor Vám ďakujeme za spríjemnenie a osvieženie nášho výletu v Oraviciach.
Deti boli nadšené z kúpania v bazéne, mali veľa zážitkov. Všetci
sme sa vrátili zdraví, plní emócií. Prajeme Vám veľa úspechov
v ďalšej práci.
Daniela Kakačková, riaditeľka MŠ

Ďakujeme za pochopenie
Vážený pán primátor, ďakujeme Vám v mene našich členov
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zo základnej organizácie z Trstenej, za poskytnutie finančného príspevku, vďaka ktorému sme sa mohli zúčastniť jednodňového zájazdu na výstavu
kompenzačných pomôcok pre nevidiacich, ktorá sa uskutočnila v
priestoroch VÚC Žilina. Taktiež ďakujeme za poskytnuté zľavy
vstupného na termálne kúpalisko v Oraviciach pre členov a ich
sprievodcov.
Helena Fukasová
Predsedníčka ÚNSS ZO Trstená
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Do prvoligového kolotoča naskočili aj naši najmladší futbalisti
V novom futbalovom ročníku 2008/09 sa aj
naše futbalové družstvá predstavili už svojim
fanúšikom. Po postupovej eufórii, kedy sme
dokázali dobrú prácu pretaviť do postupu
žiakov do 1. ligy a dorastencov do 3. ligy,
nastáva čas tvrdej práce, pretože ak budeme
chcieť udržať naše mužstvá v týchto súťažiach, nesmieme
nič nechať na náhodu.
Začiatok súťaže nám však nevyšiel najideálnejšie. Chlapci akoby
mali rešpekt zo svojich súperov i
keď na ihrisku bojujú, ešte to nie je
ono. Veríme, že časom tá počiatočná
nervozita opadne a my sa budeme
môcť tešiť z pekných výkonov a
gólov v súperových sieťach.
Tomu by však mali byť nápomocní aj rozhodcovia, ktorí uvedené stretnutia vedú, žiaľ, realita je
úplne iná. Doplatili na ňu vo svojom
prvom stretnutí naši žiaci v Lučenci, keď mladším žiakom rozhodca
neuznal regulárny gól a starších v
druhom polčase nepustil poriadne
ani k hre.
Nedobrú skúsenosť majú chlapci
za sebou aj zo zápasu staršieho a
mladšieho dorastu v Liptovskom
Mikuláši. Tí, čo prišli v nedeľu 17.
augusta na zápas staršieho dorastu mohli vidieť výkon rozhodcov
na vlastné oči v zápase s Dolným
Kubínom. Chlapci i keď po polčase
prehrávali 2:0, v druhom zatlačili
svojho súpera na polovicu, pozahadzovali síce niekoľko šancí. Vyrovnať však mohli z pokutového kopu,
postranný rozhodca síce zdvihol
zástavku, ale veľmi rýchlo ju dal na
pokyn delegáta dolu a hlavný rozhodca ukázal, že nič nebolo, avizoval, že hostia odkopli najprv loptu.
No na prekvapenie nedal kopať ani
roh, ale len odkop od brány.
4. liga muži
Tvrdošín - Predmier 1:3 (0:2),
gól: Plančo z 11 m.
Kazík, Krivda, Hradský, Maslo, Baláž, Palider, Sirota, Bednár,
Plančo, Novák, Lepáček, striedali:
Florek, Bukový a Kováč.
Od začiatku to vypadalo, že zápas sa bude hrať na jednej polovici.
Naši začali aktívnejšie a vytvárali
si aj nebezpečnejšie situácie. V 21.
min. po centre Sirotu mohli domáci
viesť, lopta však prešla šestnástkou
popred Lepáčka a Palidera do autu.
V 27. min. dali hostia náhodne ve-

dúci gól. Vyrovnať v 30. min. mohol Sirota, ale jeho strelu z otočky
smerujúcu pod brvno brankár hostí
vytlačil. Hostia v závere polčasu
zvýšili z penalty na 0:2.
Hostia zabetónovali a loptu len
odkopávali do bezpečia. V 60. min.
sme vystriedali dvoch hráčov, ale
ani táto zmena nepriniesla na ihrisko pokoj. S pribúdajúcimi minútami
bola čoraz väčšia nervozita na kopačkách našich a hostia to dokonale
využili, keď v 75. min. strelili svoj
tretí gól. Domáci ani za toho stavu
neskladali zbrane a vyplatilo sa,
tesne pred koncom zápasu obrana
hostí faulovala v šestnástke Bukového a Plančo strelil z jedenástky
čestný gól domácich a pečatil výsledok zápasu.
Turany - Tvrdošín 5:0 (2:0)
Kazík, Krivda, Hradský, Bukový, Baláž, Kováč, Sirota, Bednár,
Plančo, Novák, Lepáček
Pre nás možno príliš krutá prehra, pretože na ihrisku to až také
jednoznačne nebolo a nebyť zranenia Krivdu a vlastného gólu, ktorý
postavil na nohy domácich mohol sa
zápas odvíjať úplne iným smerom.
I v desiatke dokázali naši odohrať
takmer vyrovnanú partiu s Turanmi,
ale body ostali pre domácich a my
si na prvý bodový zápis budeme
musieť počkať.
Zak n i hova l i sme
prvé víťazstvo
Tvrdošín - Belá 2:1 (1:1), góly:
Bednár a Plančo
Kazík, Bukový, Hradský, Maslo,
Baláž, Florek, Sirota, Bednár, Plančo, Novák, Palider, striedali: Marton, Kováč Andrej, Lepáček
Po dvoch kolách sme boli na
chvoste tabuľky a tak mužstvo išlo
do zápasu s presvedčením konečne bodovať. Proti sebe malo však
súpera s ktorým sa mu nedarilo,
veď z posledných štyroch vzájomných zápasov Tvrdošín len jeden
remizoval.

Od začiatku zápasu sa naši
zahryzli do súpera a už v 1. min.
Novák skúšal strelecké šťastie, v 25.
min. sa rútil do súperovej šestnástky
Novák, ale postranný arbiter ukázal
ofsajd. V 29. min. si diváci vychutnali najkrajšiu akciu zápasu, kedy
Sirota vybojoval loptu, posunul ju
Novákovi, ten do behu Balážovi,
ktorý zbehol po ľavej strane a nádherne preniesol loptu na Bednára,
ktorý hosťujúcemu brankárovi nedal šancu a naši viedli 1:0. Hostia
mohli vyrovnať v závere polčasu,
ale Kazík tutovku zlikvidoval.
V druhom polčase sa hostia
natlačili na našu polovičku a v 52.
min. vyrovnali na 1:1. V v 60. min.
bol v šanci Palider, ale krížna strela
skončila za čiarou. Naši vystriedali
troch čerstvých hráčov, čo zápasu
pomohlo. V 80. min. sa ku odrazenej
lopte dostal Plančo a naši viedli 2:1.
Nedeľa patrila aj brankárovi Kazíkovi, ktorý v 80. min. opäť čaroval a
loptu smerujúcu pod brvno vytlačil
na roh. O päť minút neskoršie mohol
skóroval Lepáček po prihrávke Bukového. Dve minúty pred koncom
Kazík zlikvidoval čistú šancu a tak
tri body zostali doma.
Výsledky zápasov:
3. liga starší dorast
1. kolo.
Liptovský Mikuláš - Tvrdošín 2:1 (1:1), Schweiner
Tvrdošín - Dolný Kubín 1:2 (0:2),
Martin - Tvrdošín 5:1 (3:0),
Kováč
3. liga mladší dorast
Liptovský Mikuláš - Tvrdošín 5:1 (3:0), Dreveňák
Tvrdošín - Dolný Kubín 0:2 (0:2)
Martin - Tvrdošín 4:2 (2:2),
Žuffa, Mensár
1. liga starší žiaci
Lučenec - Tvrdošín 1:1 (0:1),
Ferenčík
Tvrdošín - Ružomberok 0:5
(0:2)
Čadca - Tvrdošín 3:0 (2:0)
Tvrdošín - Martin 0:4 (0:3)
1. liga mladší žiaci
Lučenec - Tvrdošín 2:1 (2:0),
Matej Lajš
Tvrdošín - Ružomberok 0:8
(0:2)
Čadca - Tvrdošín 4:0 (2:0)
Tvrdošín - Martin 2:8 (1:4),
Gallas, Gerát
(jh)

Naše dievčatá budú hrať v extralige
Florbalový klub Tvrdošín bude
v ročníku 2008/2009 účinkovať v
Slovenskej extralige žien. V najlepšej slovenskej desiatke sa
objavia dievčatá pod svojou hlavičkou
prvý krát. S
účinkovaním v
extralige však
majú dievčatá
bohaté skúsenosti, veď väčšina z nich v
tejto prestížnej
súťaži už účinkovala v rôznych slovenských kluboch
a patrili medzi
opory. Pomocnú ruku florbalovému oddielu
opäť podalo mesto a nemalou finančnou čiastkou bude pokrývať

náklady spojené s extraligou.
S prípravou začali dievčatá
v auguste, hlavným trénerom

družstva je Michal Cvanciger,
asistujú mu Soňa Brnová a Milan

Pozvánka
na turnaj

V dňoch 13. - 14. 9. sa v športovej hale
uskutoční III. ročník medzinárodného
florbalového turnaja žien „O pohár primátora“ TS - CUP 2008.
Na turnaji budete mať možnosť
vidieť také družstva ako ŠK Juventa
Žirafa Žilina, FBC Pepino Ostrava,
ŠK Slávia SPU DFA Nitra, TJ Sokol
Brno Židenice, KS Gorce Nowy Targ,
TJ A-FbO Nižná a naše družstvo Fbk
Tvrdošín.

Burdeľ. Prvou skúškou v celej
predpríprave bude medzinárodný
florbalový turnaj TS CUP, ktorý organizuje
klub v spolupráci s mestom
Tvrdošín. Tento turnaj ukáže v akej sile
je náš kolektív, ktorý bude
v extraligovej
sezóne hrať
s dr užstvami
Dragons Ružinov Bratislava, ŠK Juventa
Žirafa Žilina,
ŠK Slávia SPU
D FA N i t r a ,
IBK Malacky,
1. Fbc Trenčín,
ŠK Lido Bratislava, NTS
FK- ZŠ Nemšová, VŠK FTVŠ
Hurikán Bratislava a Prešov.

Záujem o odbornosť
K rajsk ý stol notenisov ý z väz
usporiadal školenie trénerov C-licencie a aj z nášho úspešného stolnotenisového klubu bol oň záujem.
Za účasti 30 adeptov o túto licenciu trénera stolného tenisu medzi
úspešnými skončili aj Ing. Zdeno
Drbiak, Roman Belopotočan, Peter
Iskra, Peter Šimalčík a Michal Belopotočan. Veríme, že novopečení
tréneri skĺbia svoje hráčske skúsenosti s nadobudnutými vedomosťami a neustále tak budú prispievať
ku kvalite tvrdošínskeho stolného
tenisu.
(bi)

Prvoligoví starší žiaci: Zľava vedúci mužstva Peter Balún, Filip Janček, Tomáš Gašpar, Marián Stašák, Karol Vrana, Peter Huraj, Michal Kováč, tréner
Ľubomír Gregorec, v podrepe Pavol Kovalík, Milan Ferenčík, Mário Fenik,
Michal Gregorec, Juraj Balún, Matúš Kovalčík, na fotografii chýbajú: Richard
Kordiak, Dávid Capuliak, Dušan Gonda, Peter Bzinčák, Lukáš Ferenčík.

Spod Pálenice sme si doniesli pohár
V rámci osláv 80. rokov ŠK
Podbiel sa hral aj futbalový turnaj za účasti štyroch oravských
družstiev z Oravského Veselého,
Nižnej, Tvrdošína a domáceho
Podbiela.
Okrem futbalu nechýbala ani
tradičná Podbielanska jedenástka, kde sa prihlásilo 39 nadšencov a najlepším bol Emil Baláž.
V úvodnom zápase domáci
Podbiel hral derby so susednou

Nižnou, nedarilo sa mu, keď napokon prehral 1:4 po polčase 0:2.
V ďalšom zápase porazil Tvrdošín Oravské Veselé 2:1.
Finálový zápas, bol opäť derby zápasom v ktorom sa stretla
Nižná s Tvrdošínom. Zápas sa
musel divákom páčiť, keď po
úvodnom polčase vyhrávala Nižná 2:0. Po obrátke naši zapli na
vyššie obrátky a vypracovali niekoľko príležitosti, ktorými otočil

zápas pre seba po góloch Nováka,
Bednára a Lepáčka, v riadnom
hracom čase Nižná vyrovnala a
tak rozhodovali penalty.
Mali sme v nich viac šťastia a
až v piatej sérii rozhodol Plančo
o tom, že víťazstvo poputuje do
Tvrdošína.
Najlepším mužstvom turnaja
sa teda stal Tvrdošín, pred Nižnou, Podbielom a Oravským Veselým.
(jh)

Pieniny 2008
Po deviatej hodine sa 14.
augusta sa už po šiestykrát
vybrali cykloturisti z Cykloturistického klubu TvrdošínMedvedzie na
tak mer stok ilomet rov ú
cestu po trase
Medvedzie Trstená - Jablonka - Nowy
Targ - Debno
- Nied zica Lysá nad Dunajcom s cieľom do Červeného Kláštora.
Najmladšími
z nich, ktorí
osedlali „tátoše“ a trasu
absolvujú na
bicykloch boli jedenásťroční
Michal Jakubek a Andrej Jurči.
V takmer tridsaťpäťčlennej sku-

pine mužov a žien, nechýbali ani
cykloturisti z Česka z Frýdku
Místku.

Novinkou tohtoročného cykloturistického podujatia je, že
si účastníci podujatia predlžili

pobyt z troch na štyri dni a to
hlavne pre to, aby im ostávalo
viac času na spoznávanie krás
Pienin. Po presune si rozlož il i st a nov ý
tábor v Červenom Kláštore,
odkiaľ vychádzali na túry
do bl í z keho
okolia na bicykloch, pešo
a poniek tor í
absolvovali aj
splav Pienin.
Ok rem športových aktivít
nechýbalo ani
posedenie pri
tradičnom guláši a mnoho
ďalších aktivít. Podmienkou je však dobré
počasie a to im pri odchode z
Tvrdošína prialo.
(jh)

„Invázia“ občanov nášho mesta do Oravíc
Termálne bazény v Oraviciach zažili v auguste znova
„inváziu“ občanov nášho mesta. Počas tohto
mesiaca organizovalo Združenie zdravotne postih nutých občanov
Deň oddychu
v Oraviciach
a t a k si dva
plné autobusy účastníkov
boli v ychutnať liečivú silu
ter málnych
prameňov. V
tomto mesiaci sa ku nim
pridali aj ďalší
občania i dôchodcovia zo
všetkých mestských častí Tvrdošína.
Stalo sa už tradíciou, že naši
spoluobčania si chodia pravidel-

ne zregenerovať svoje telo do
Oravíc. Možno, že sa to niekomu
zdá ako akési obkukané klišé. No

pravdou je, že tieto dôchodcovské
výlety hojnou mierou prispieva
mesto. A nebolo tomu inak ani

v tomto roku, kedy im mesto
už tradične zdarma poskytlo
autobus na odvoz do Oravíc a
ešte aj zľavnené vstupné na
kúpanie. Veď,
ktorí z dôchodc ov z i ných
miest a obcí
na Slovensku
sa môž u pochváliť t ý m,
že sa mesto o
nich tak stará ako práve
v Tv rdošíne.
A n ielen to,
veď mesto poskytuje zľavy
nielen našim
dôchodcom a
hendikepovaným občanom,
ale aj občanom
z blízkeho okolia. Naposledy to
boli deti z materskej školy v Trstenej.
(jh)
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