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160. výročie príchodu J. M. Hurbana do Tvrdošína a zvolenie
Karola Lippaya za slávneho tvrdošínskeho richtára
350. výročie potvrdenia vlastníckych práv
územia Oravíc mestu Tvrdošín
640. výročie udelenia mestských kráľovských výsad
kráľom Ľudovítom Veľkým

Máme dôvod na radosť – boli sme úspešní
Dejiskom slávnostného podpísania „Partnerstva“ v projekte
Tatry nás spájajú, a nedelia – garancia trvalého rozvoja Mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko
sa stalo Kościelisko, kde primá-

v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 má
za cieľ okrem investičných akcií
– modernizácie centier kultúry v
Tvrdošíne a Kościelisku rozšíriť
vzájomnú spoluprácu v kultúrnej,
hospodárskej a sociálnej oblasti od
mája 2009 do marca 2011, o čom
sme vás informovali v predchádzajúcom čísle našich novín.
V Dome ľudovom v Kościelis-

krokov pripravili dobrú pôdu, a tak
projekt spolufinancovaný z fondov
EÚ vstúpil do fázy realizácie.
Na záver stretnutia si štatutári
vymenili darčeky. Obraz s motívom dreveného gotického kostola
Všetkých svätých bude zdobiť
priestory Domu ľudového. Z rúk
wójta Bohana Pitóńa prevzal primátor obraz Matky Božskej Jaworzyńskej s venovaním:
„Partnerskému mestu Tvrdošín – na
pamiatku otvorenia spoločného projektu pod názvom Tatry nás spájajú, a nedelia. Spoločné konania sú garanciou
trvalého rozvoja gminy Kościelisko a
mesta Tvrdošín.
Nech Matka Božská Jaworzyńska
– umelkyne pani Anny Slowińskej, ob-

čianky našej gminy, drží ochrannú
ruku nad úspechom všetkých našich
spoločných projektov.“

Prvou aktivitou, ktorú zorganizovala slovenská strana boli
Dni slovenskej a poľskej kultúry
v Oraviciach a v Mestskom kultúrnom stredisku v Medvedzí.
Výstava, spoločné stretnutia
predstaviteľov samospráv, členov
folklórnych súborov i ľudových
hudieb a obyvateľov z oboch
strán hranice sú výsledkom,
ktorý si mesto Tvrdošín dalo za
cieľ a ktorý bol naplnený. Do
programovej skladby Dní kultúry
patrí aj prezentácia slovenských
a poľských filmov o Gmine Kościelisko a našom meste.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove
Dobrý Bože, uvedomujem si, ako potrebujeme jeden druhého, aby bol život v nás a okolo nás radostnejší. Uvedomujeme si,
že jeden pre druhého sme bránou lásky, v ktorej si Ty zjavným
pre človeka a človek zažíva spásu. Pane, ďakujeme Ti, že nám
pomáhaš k tomu, aby sme vedeli jeden druhému prinášať radosť. Pomáhaj nám proti sebectvu, aby sme neboli pre druhého
úzkou bránou k radosti!
Július Chalupa

Hurban zanechal
významné posolstvo
Do dejín histórie nášho mesta sa navždy zapísal 6. február
1849, keď J. M. Hurban s dobrovoľníckym vojskom prišli do
Tvrdošína.
Tunajší obyvatelia, vzdialení
od revolučného diania, nemali
možnosť prežívať eufóriu marca
1848 a následné revolučné udalosti 1848 - 1849. (V Bratislave
posledný uhorský snem prijal
Marcové zákony, ktoré zmenili charakter života a politiky
Uhorska. Medzi najdôležitejšie
patrili zrušenie poddanstva, zaručenie základných ľudských a
občianskych práv, obmedzenie
právomoci panovníka.) Oravská
župa nemala záujem zmeniť
starý spôsob života, naopak, „na
obranu“ pred Hurbanovým dobrovoľníckym vojskom vytvárala
domobranu, gardy, ktoré mali
proti povstaleckému vojsku tvrdo zakročiť. Hurbanov príchod a
jeho prejav pred zhromaždeným
obyvateľstvom boli svojim spôsobom „revolúciou“ v myslení
tunajších ľudí. Hurban hovoril
zápalisto, vysvetľoval, zdôvodňoval, ukázal Tvrdošínčanom
nový, meniaci sa svet. Vysvetlil
nutnosť výmeny dovtedajších
úradníkov a dosadenie nových,
ktorí budú na úrade presadzovať

slovenčinu ako úradnú a rokovaciu reč, pretože ľud musí rozumieť všetkému, čo sa ho týka.
Hovoril o odstránení nesvornosti
vo vierovyznaní a vysvetlil, že tú
využíva maďarská propaganda,
ktorá „sa snaží o ujarmenie národa a klamanie ľudu“. Hovoril o
láske k národu, potrebe konania
v záujme národa, nezištnej obetavosti za národ.
Za jeho prítomnosti bola
ustanovená prvá slovenská samospráva. Obyvatelia si v ten
deň zvolili za richtára Karola
Lippaya, ktorý bol už 21. mája
maďarskými gardami uväznený,
odsúdený na smrť na šibenici a
väznený na mnohých miestach
Uhorska.
Vedenie mesta a mestské
zastupiteľstvo sa rozhodlo uctiť si J. M. Hurbana a Karola
Lippaya.
Na ich počesť a pamiatku
vytvoril akademický sochár
Ladislav Berák sochu J. M.
Hurbana v nadživotnej veľkosti,
ktorá bude stáť na pamätnom
mieste spred 160 rokov. Tvrdošín nezabudol ani na svojho
slávneho rodáka. Pamätná tabuľa s vyjadrením vďačnosti K.
Lippayovi bude umiestnená na
budove radnice.

Wojt Gminy Kościelisko a primátor mesta pri podpísaní
úspešného projektu.
tor mesta Ivan Šaško s wójtom
gminy Bohdanom Pitońom 21.
júla potvrdili svoju účasť na
projekte a zaviazali sa dodržať
podmienky, ktoré vyžaduje Európska únia.
Projekt, spolufinancovaný zo
zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja)

ku sa stretli členovia samospráv a
zastupiteľských zborov a nechýbali hostia z Kobylnice, ďalšieho
družobného mesta z Poľska. Pozvanie prijal aj Stanislaw Sorys,
wicewojwoda Malopolski. Prezentácia o predchádzajúcej spolupráci, Folklórny súbor z Kościeliska mal premiéru na Dňoch
diskusie o napredovaní projektu i slovenskej a poľskej kultúry. Na fotografii je časť sústanovenie najbližších konkrétnych boru s čelnými predstaviteľmi partnerských miest.

Folklórne Oravice za účasti dvoch podpredsedov NR SR
Tohtoročný už 19. ročník sviatku folklóru sovú kyvadlovú dopravu, a tak sa obloha nad Osobitou sa akoby
v Oraviciach sa niesol v znamení Dní slo- od rána Oravice postupne zapĺňali zázrakom vyčistila, vydýchli si
divákmi. Do prírodného amfiteátra nielen organizátori, účinkujúci,
venskej a poľskej kultúry.
Dvojdňové „muzicírovanie“ a
tancovanie pod Osobitou už má
svoju tradíciu, ktorej neodolajú
nielen zahraniční hostia, ale ani
naši rodáci, ktorí sa tu pravidelne
na sviatok sv. Anny stretávajú,
aby si oddýchli, nabrali nových
síl a zaspomínali na časy, kedy
do Oravíc chodili vo všedné dni
väčšinou za prácou.
Počasie tohto roku trochu
potrápilo organizátorov, pretože
ešte v sobotu 25. júla pršalo. Ale
tak, ako vlani, aj tento rok dážď
pred sobotňajším programom
ustal. Tí, ktorí prišli do Oravíc
si mohli pozrieť program, v
ktorom sa predstavili FS Senior
Oravan z Nižnej, FS z Kościeliska z Poľska a Krajanský spolok
Lipa - Dúha z Maďarska, ktorý
mal v Oraviciach premiéru. Na

prichádzali aj občania z okolitých hlavne však množstvo návštevnínedeľu mesto aj tento rok zabezpe- obcí, ktorí si už tradične tento kov zo všetkých kútov Slovenska
čilo pre občanov zdarma autobu- sviatok folklóru nenechajú ujsť. Aj a spoza hraníc, na ktorých čakal
pekný letný deň. Už tradične
Folklórne Oravice začínajú odpustovou sv. omšou, konajúcou
sa opäť na javisku amfiteátra, čo
ocenili mnohí návštevníci, ktorí
tak mali priamy výhľad na oltár
a ICLic. Dušana Škrabeka, vicerektora kňazského seminára zo
Spišskej kapituly, celebrujúceho
odpustovú sv. omšu.
Pred hlavným programom
odchádzali občania Tvrdošína
do areálu Vitajte doma, kde na
nich čakalo zdarma občerstvenie
- chutná grilovaná, ale aj varená
klobáska, ktoré pre nich od rána
pripravovali pracovníci mestského úradu.
V hlavnom programe sa na
Na fotografii zľava: T. Cabaj, Z. Hollósyová, A.Belousovová, B.
(Pokračovanie na 6. str.)
Pitoň a I. Šaško pozdravili návštevníkov folklórnych Oravíc.

Srdečne vás pozývame
na Michalský jarmok
v piatok 25. septembra
-

ľudoví remeselníci
jarmočné špeciality
celodenný kultúrny program
o 1700 vystúpenie skupiny Funny Felows
a Zuzany Haasovej z Pezinka
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siahol všetky naše predstavy, rodina
Kuderová, Bratislava. Ďakujeme!

vďaka za odhalenie ďalšieho skvostu
Slovenska, veríme, že si ho udržíte ešte

veľmi dlho. Peter a Ivana, Poprad.“
„ Máme veľkú radosť, že náš drevený gotický kostol Všetkých svätých
priťahuje historikov, architektov,
umelcov a turistov z rôznych kútov
sveta. Vzácne dedičstvo nám zanechali naši predkovia a nás teší, že
sa ľudia o náš skvost zaujímajú, ale
na druhej strane nás to aj zaväzuje.
Veľa sme pre jeho záchranu urobili,
o čom svedčí diplom Europa Nostra
za záchranu kultúrneho dedičstva
a zápis do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Vo svojom úsilí
nepoľavíme a urobíme všetko preto,
aby táto pamiatka ostala zachovaná.
Čas sa zastaviť nedá, ale je možné
uchovať históriu a jej hodnoty, a
tak je to v tomto prípade.,“ povedal
primátor.
Návštevníci obdivujú jednoduchosť, poukazujú na nevšednú
krásu nášho dreveného kostola.
Tvrdia, že pociťujú nedefinovateľné
fluidum akejsi historickej miazgy a
životodarnej sily, dobro lásku, cit
a majstrovstvo staviteľov kostola
Všetkých svätých.

Ešte donedávna nám strpčovali výjazd z mesta
smerom na Trstenú semafory. Dnes už je všetko
inak a časť úseku cesty bola pre dopravu sprejazdnená už po časti nového cestného obchvatu. O
informácie sme požiadali primátora Ivana Šašku.

kovým komfortom spájať oravský
región s centrálnymi časťami Slovenska a súčasne odvedie tranzitnú
dopravu z Poľskej republiky mimo
zastavané územie sídiel. Všetky
zabezpečovacie práce na úseku
katastrálneho územia Tvrdošína
sú časovo realizované v predstihu a na veľmi dobrej úrovni. Pre
sprejazdnenie tohto celého úseku
je potrebné ešte dokončiť práce v
katastrálnom území Trstená, ktoré
realizuje stavebná firma Inžinierske
stavby Košice. Úsek v katastrálnom
území Tvrdošína realizuje Váhostav
Žilina.“

vateľov dotknutých obcí, ale
aj primátora, poslanca NR SR
Ivana Šašku, ktorý má vo svojej
poslaneckej práci túto problematiku v trvalej pozornosti, pretože
si uvedomuje dôležitosť rozvoja
cestnej siete v tomto regióne.
Aktivitami v parlamente, či na
jednotlivých ministerstvách sa
nemalou mierou podieľa na tom,
aby sa termíny výstavby obchvatu
dodržali, prípadne skrátili.

Primátor mesta privítal 3. augusta
na radnici vzácnu návštevu - generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
(ECAV) Miloša Klátika s jeho manželkou, v sprievode presbytera Pavla
Halaša a dolnokubínského farára ECAV
Rastislava Stančeka.
Biskup sa už dlhšiu dobu veľmi živo
zaujímal o náš drevený gotický kostol, a
tak sa po rokovaní na radnici presunuli
hostia v sprievode primátora do kostolíka, aby si ho osobne pozreli.
Biskup sa na záver návštevy zapísal
do pamätnej knihy s týmito slovami:
„Ďakujem za milé prijatie u pána
primátora a za prehliadku vzácneho
dreveného chrámu Božieho, ktorý
patril v druhej polovici XVI. a skoro
celé XVII. storočie našej Evanjelickej
cirkvi a.v.“
Keď sme zalistovali v pamätnej
knihe, našli sme tam viacero pochvalných viet, ktoré svedčia o tom, že trvalá
starostlivosť vedenia mesta o kostolík
sa vypláca: „Prekrásna pamiatka,
hodná návštevy každého turistu Oravy,
rodina Šimková, Martin. Veľa šťastia v

propagácií tejto nádhernej pamiatky a
veľa návštevníkov. Ďakujeme, rodina
Charváthová, Košice. Úžasný zážitok,
sme uchvátení nádherou kostola. Pre-

Krásny kostol, veľmi dobrý výklad a
sprievodné slovo. Úžasné, že sa kostol
podarilo zachovať a vynoviť. Ďakujeme, návštevníci zo Sniny. Srdečná

Vzácna návšteva v našom kostolíku, na fotografii zľava: Rastislav Stanček, Ivan Šaško, Miloš Klátik a Pavol Halaša.

Štátna expertíza na úsek obchvatu Tvrdošín - Nižná

„Dopravnú infraštruktúru vnímam veľmi citlivo ako poslanec
Žilinského samosprávneho kraja,
pretože je veľmi dôležitá pre rozvoj
celého regiónu. Nás všetkých môže
tešiť, že na rýchlostnú cestu R 3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou už bola
vykonaná štátna expertíza, ktorá sa
uskutočnila 15. júla na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR

za účasti všetkých zainteresovaných
strán, ktoré konštatovali, že projektová dokumentácia je spracovaná
kvalitne a na požadovanej úrovni,
čo mestu listom potvrdilo uvedené
ministerstvo. Podľa tejto expertízy
by sa rýchlostná cesta R 3 mala
začať stavať v októbri 2010 a ukončenie výstavby je naplánované na
október 2013. Stavba je náročná,

len pre zaujímavosť môžem povedať, že cesta o celkovej dĺžke 5,220
km predstavuje stavbu s viacerými
stavebnými objektmi, pätnástimi
mostnými objektmi, mimoúrovňovými križovatkami, protihlukovými
stenami, odpočívadlom, preložkami
káblov a ďalšími náležitosťami s tým
spojenými. Verím, že firmy uvedené
termíny dodržia a rýchlostná cesta
R 3 Tvrdošín - Nižná bude prínosom
nielen pre naše mesto a Oravu, ale
aj medzinárodnú dopravu. Dokončením celého obchvatu bude táto
cesta medzinárodného významu
s vysokým technickým a prevádz-

V priestoroch mestského kultúrneho strediska sa uskutočnilo
ďalšie rokovanie, týkajúce sa výstavby nového úseku rýchlostnej
cesty R3 Tvrdošín - Nižná s kompetentnými orgánmi a organizáciami, tzv. územne konanie, ktoré
viedol Ing. Ľubor Dubnicay, vedúci odboru životného prostredia z
Krajského úradu v Žiline. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia
Národnej diaľničnej spoločnosti,

projektant, zástupcovia nášho
mesta a ďalších dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
ostatných subjektov, ktorých sa
týka. Hlavným cieľom stretnutia
bolo podať návrhy a zapracovať
ich do uvedeného projektu pre vydanie územného rozhodnutia. Po
vydaní územného rozhodnutia sa
bude pokračovať ďalej v spracovávaní dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia.

Rokovanie sa ani tentoraz netýkalo vysporiadania vlastníckych
vzťahov, to sa uskutoční až po realizácii dokumentácie pre územné
konanie a po schválení konečného
projektu. Až po týchto krokoch budú
informovaní vlastníci dotknutých a
dočasne dotknutých pozemkov o zábere pozemku pod uvedenú stavbu.
Pokračovanie výstavby obchvatu prechádzajúcej Oravou
nepochybne zaujíma hlavne oby-

Pokračovanie výstavby obchvatu mesta Tvrdošín bolo potvrdené územným rozhodnutím

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

V úvode si prítomní vypočuli
informácie primátora, ktoré by sme
mohli zhrnúť do viacerých blokov. Informoval o eurovoľbách, stavebných
akciách, pokračujúcich prácach na
novej bytovke na Oravskom nábreží,
voľbách do VÚC. Podrobne sa venoval príprave obchvatu Tvrdošína.
Ak bude dodržaný harmonogram
prác na budúci rok by sa malo začať
s výstavbou tohto diela. Na novú
poštu je už vydané stavebné povolenie, ktorá nájde svoje miesto na
sídlisku Medvedzie. Pokračujú práce
pri výstavbe kanalizácie a vodovodu,
oprave chodníkov, čoskoro sa bude
rekonštruovať vodovod v Oraviciach
a Mestské kultúrne stredisko v Medvedzí a to všetko za peniaze získané
z eurofondov. Pripravujú sa ďalšie
projekty na zberný dvor a MŠ Oravské nábrežie. Na rekonštrukciu dreveného kostolíka získalo mesto takmer
51 624 eur (1 555 224 Sk). Primátor

informoval aj o družobnej návšteve v
poľskej Kobylnici a Zakopanom, kde
sa opäť hovorilo o ďalších projektoch
v rámci EÚ. Zhodnotil celomestské
kultúrno-spoločenské podujatia,
medzi ktoré patrili Deň matiek, Deň
detí, Chalenge day, stretnutie darcov krvi z nášho mesta. Poslancov
zoznámil s rokovaniami so štátnym
tajomníkom ministerstva životného
prostredia, poslancami národnej rady,
riaditeľom diaľničnej spoločnosti a
ďalšími osobnosťami, ktoré navštívili
naše mesto.
Ďalšou témou bolo zhodnotenie
uplynulého školského roka v školách
a školských zariadeniach s pripravenosťou personálneho, obsahového a
materiálneho zabezpečenia nového
školského roka na úseku školstva, o
čom svedčila aj prítomnosť riaditeľov
škôl, CVČ, školských a predškolských
zariadení v správe mesta. K predneseným správam zaujal svoje stanovisko

aj primátor, ktorý podrobne rozobral
problematiku školstva v našom meste: „Aj keď nie všetko sa darí podľa
našich predstáv, teší nás, že školy a
predškolské zariadenia slúžia svojmu
účelu a dosahujú dobré výsledky. Vedenie mesta urobí všetko pre to, aby sa
podmienky v tejto oblasti naďalej zlepšovali.“ V závere poďakoval všetkým
pedagogickým, ale aj ostatným pracovníkom za odvedenú prácu v uplynulom
školskom roku.
Nemenej dôležitá bola správa o priebežnom hodnotení stavu platenia daní
na území mesta, ktorú si splnilo takmer
89 percent daňových poplatníkov zaplatením v mestskom úrade. Okrem hotovostnej platby mali občania po prvýkrát
možnosť platenia dani prostredníctvom
platobného terminálu, ktorým bolo zrealizovaných okolo 160 platieb. Zostávajúcim poplatníkom boli zaslané platobné
výmery spolu s poštovou poukážkou na
úhradu. Podstatné však je, že mesto ani

v tomto roku nezvýšilo dane a radí k tým
mestám v rámci Slovenska, kde občania
platia najnižšie dane.
Nemenej dôležité boli aj správy o
činnosti technických služieb s predloženým rozborom hospodárskych výsledkov, pripravenosti termálnych kúpalísk
na letnú turistickú sezónu so samostatným zhodnotením činnosti obchodnej
spoločnosti Termalšport TS so 100
percentnou účasťou mesta, ale aj správa
o príprave kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie, kde sa občania
mesta, ale aj návštevníci môžu tešiť na
bohatú nádielku Kultúrneho leta.
Poslanci prerokovali aj správy o
činnosti komisií cestovného ruchu,
podnikateľských aktivít a verejného
poriadku, o činnosti komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia a nemalú
pozornosť venovali aj správe o vykonanej kontrole, ktorá bola zameraná na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta pre
športové oddiely a iné organizácie.

Na oslavu prijatia Deklarácie o
zvrchovanosti Slovenska sa 17. júla
1992 v desiatkach miest Slovenska
konali zhromaždenia občanov pri
vatrách, ktoré dostali názov „Vatry
zvrchovanosti“. Vznikla tak nová
tradícia spojená so 17. júlom. Túto
udalosť sme si pri 17. výročí vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej
republiky pripomenuli aj v našom
meste pri Skalke, kde vatru zvrchovanosti zapálili primátor Ivan
Šaško, poslanec ŽSK a NR SR a
Rudolf Piták, poslanec ŽSK za
početnej účasti občanov od tých
najmladších, až po tých najstarších,
ktorú zorganizovali SNS a HZDS.
Vatru pripravil Urbár Tvrdošín.
V príjemnej nálade, ktorá vládla pri Skalke sa doširoka niesol
aj spev slovenských pesničiek,
nechýbala pritom samozrejme ani
dobrá nálada, kalíštek hriateho, či
pečená klobáska, čo si mnohí pochvaľovali.
„Som rád, že som sa mal mož-

nosť tohto podujatia zúčastniť,
verím, že táto tradícia ostane zachovaná a v budúcom roku sa tu stretne
ešte viac ľudí,“ povedal nám jeden z
mnohých účastníkov stretnutia.

schválili Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorej
text predniesol predseda SNR Ivan
Gašparovič. Vladimír Mečiar sa v
rozprave vyjadril, že ide o historic-

prijatie deklarácie hlasovalo 113
poslancov, proti bolo 24 a 10 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Deklarácia SNR zo 17. júla 1992
My, demokraticky zvolená SNR,
slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné
úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského
národa na sebaurčenie tak, ako ho
zakotvujú aj všetky medzinárodné
dohody a zmluvy o práve národov
na sebaurčenie. Uznávajúc právo na
sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my
si chceme slobodne utvárať spôsob a
formu národného a štátneho života,
pričom budeme rešpektovať práva
všetkých, každého občana, národov,
národnostných menšín a etnických
skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto
deklaráciou SNR vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako
základ suverénneho štátu slovenského
národa.

Vatra zvrchovanosti ako symbol suverénneho štátu

Pripomeňme si túto historickú
udalosť niekoľkými faktami.
Poslanci SNR na 3. schôdzi

kú chvíľu, na ktorú Slováci čakali
1 000 rokov. Poslanci hlasovali o
dokumente verejne a menovite. Za

Zmluva je podpísaná

Z Norského kráľovstva dostaneme už
po tretí krát finančnú podporu

Na Úrade vlády SR podpísal 23. júla primátor Ivan
Šaško zmluvu o poskytnutí
nenávratného f inančného
príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky v celkovej výške 1
754 446 eur (52 854 440 Sk),
čo predstavuje 100 percent z
celkových výdavkov na realizáciu tohto investičného projektu. Žiadosť na tento projekt
bola schválená už 7. apríla
Výborom pre Finančný mechanizmus a Ministerstvom
zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva. Predmetom tejto
zmluvy je vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v Oraviciach. Projekt
je zameraný na zníženie zne-

čistenia povrchových a podzemných vôd v Oraviciach a
v rámci tohto projektu sa vybuduje splašková kanalizácia
a čistiareň odpadových vôd.
„Museli sme vyvinúť veľa
námahy a úsilia, aby sme získali finančné prostriedky na
riešenie problematiky životného prostredia v Oraviciach.
Vybudovaním ČOV a kanalizačnej sústavy sa tu vyrieši
doterajší nepriaznivý stav, na
druhej strane sa postavením
tohto diela zhodnotí aj územie
Oravíc a vytvoria sa lepšie
podmienky pre jeho ďalší rozvoj aj v oblasti turistického
ruchu. Stavba je už projekčne a stavebne pripravená a
je na ňu vydané právoplatné
stavebné a vodoprávne povolenie,“ povedal primátor.

Problém s odpadom
máme vyriešený
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Žilina
vydal 9. júla kolaudačné
rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „Revitalizácia
skládky odpadov Tvrdošín Jurčov Laz“ mestu Tvrdošín
v areáli prevádzky „Skládka
odpadov Tvrdošín - Jurčov
Laz“. Inšpekcia na základe
preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, dokladov, projektovej dokumentácie, vyjadrení účastníkov
konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania
zistila, že sú splnené všetky
podmienky podľa stavebného
zákona a zákona o správnom
konaní.
Aj v tomto smere vedenie

mesta urobilo kus užitočnej
práce. Dnes môžeme pokojne
hovoriť, že problém s odpadom máme zase na niekoľko
desaťročí vyriešený. Časť
novej modernej skládky odpadu, ktorá bola odovzdaná
do užívania už totiž slúži
svojmu účelu. Nie je to samozrejmosť, získať grant na
takýto projekt. Dovolím si
napísať, že nebyť primátora
mesta, ktorý sa v tejto veci
osobne angažoval, dnes by
sme odpad odvážali možno
do Ružomberka, alebo inde
a výška poplatkov v porovnaní s našimi dnešnými by
bola určite v neprospech nás
všetkých. V revitalizácii a
budovaní ďalšej kazety sa
pokračuje ďalej.

Nového riaditeľa Hornooravskej NsP Trstená MUDr.
Štefana Köhlera prijal na
radnici primátor mesta, s
ktorým rokovali o ďalšom
napredovaní a perspektívach
tejto nemocnice, poskytujúcej služby pre celý región
Oravy. Do spádovej oblasti
nemocnice okrem obcí významne zasahujú aj turistické centrá - Roháče, Oravská
priehrada, Oravice a blízkosť
štátnej hranice s množstvom
turistov jej dáva zároveň aj
štatút nemocnice, ktorá musí
zabezpečiť akútnu a urgentnú
starostlivosť aj pre turistov zo
zahraničia.

Zriaďovateľom nemocnice je VÚC Žilina a tak táto
nemocnica je aj v trvalej
pozornosti poslanca ŽSK I.
Šašku, ktorému veľmi záleží
na tom, aby ostala naďalej
zachovaná, životaschopná a
poskytovala občanom služby na patričnej úrovni. O
vzájomnej dobrej spolupráci svedčí aj to, že mesto zo
svojho rozpočtu každoročne
poskytuje finančné príspevky
na nákup zdravotníckeho vybavenia a modernizáciu nemocnice. Riaditeľ Š. Köhler
a I. Šaško sa zhodli v tom,
že táto spolupráca je na prospech obidvoch strán.

Mestský dom bol postavený v roku 1875 a patrí k
historickým stavbám nášho
mesta. Mesto získalo na
obnovu budovy finančné
prostriedky, ktoré použilo
počas augusta na maľovanie
a opravu rín. Ako nás informovala Vlasta Jančeková,
budovu bolo potrebné čo
najskôr zrenovovať, pretože

patrí k historickým skvostom nášho mesta. „Už minulý rok sme urobili projekt
na opravu tejto budovy. Bol
úspešný a tak zlúčením našich a štátnych prostriedkov
z dotácie dostane budova
úplne nový šat.“ Maľovanie
obradnej miestnosti sa robí
po takmer desiatich rokoch
a s vlastnými kapacitami.

Pracovné stretnutie
riaditeľa nemocnice na radnici

Obnova mestského domu

Kruhový objazd
sa bude opravovať

Výstavbu a rekonštrukcie
ciest v našom meste máme
stále v trvalej pozornosti
i keď kruhový objazd nespadá pod správu mesta,
nie je nám to ľahostajné. V
tejto veci sme už iniciovali
rokovanie so Slovenskou
správou ciest zo Žiliny, ktorá má uvedený úsek cesty
vo svojej správe. Rokovanie
o oprave tohto obchvatu sa
uskutoční 3.septembra, kde
by malo dôjsť k definitívnej
dohode, kedy a ako sa zrealizuje spodná časť kruho-

vého objazdu. Podobným
spôsobom bola zrealizovaná jeho prvá časť. Najväčší
problém spočíva v tom, že
uvedený úsek sa musí realizovať počas prevádzky, čo
komplikovalo aj samotný
priebeh výstavby, ktorého
kvalita od samého počiatku
bola nedostatočná. V celej
problematike je najpodstatnejšia tá skutočnosť, že
nebyť kruhovej križovatky,
vodiči zo sídliska by mali
vždy problém dostať sa na
hlavnú cestu.
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Slávnosti mesta v znamení troch výročí
Tvrdošín je najstarším mestom na Orave
a jedným z dvadsiatich najstarších miest na Slovensku
Prvá zmienka o meste je v Zoborskej
listine z roku 1111, ďalšie v listine Belu
III. z roku 1183 a v listine Belu IV. z roku
1265. Jeho mimoriadne hospodárske
postavenie vyplývalo z jeho polohy, bol
križovatkou už v praveku známej obchodnej cesty (nazvanej Jantárová, Soľná,
Poľská a Via Magna), spájajúcej balkánske, panónske strediská, Turiec a Liptov
s poľským Živcom, Krakovom a ďalej s
celým Pobaltím. Obyvatelia Tvrdošína v
tomto období rúbali pralesy v jeho okolí.
Dovážali soľ z Wieliczky, ktorú nakladali
na plte a plavili po rieke Orave a Váhu.
Kupčili s ňou v Turci, Trenčíne a Nitre.
Neskôr obchodovali aj s plátnom a súknom. Koncom 14. storočia tu žilo okolo Podveling a Tvrdošín na prelome 19. a 20. storočia. Pred synagogou stojí stará
400 - 500 obyvateľov.
židovská škola a kmene stromov na brehu Oravy čakajú na splavenie.

Tvrdošínu boli udelené kráľovské výsady mesta

Socha kráľa Ľudovíta na
priečelí mestského úradu.

Jedným z najvýznamnejších medzníkov v dejinách
Tvrdošína je rok 1369. Kráľ Ľudovít (1342-1382), 15. júla - vo
sviatok Rozposlania apoštolov,
udelil Tvrdošínu výsady kráľovského mesta. Prostredníctvom
nich získal Tvrdošín výsadu voliť si richtára a 12-člennú radu,
organizovať jarmoky, voliť farára, mať nemocnicu, nekonať
poddanské práce (mesto sa vykúpilo určitým poplatkom kráľovi). Mešťania mali možnosť
obchodovať aj v zahraničí a boli
oslobodení od mýta po celom
Uhorsku. Podobne ako ostatné
kráľovské mestá aj Tvrdošín si
na svojich výsadách zakladal a
snažil sa ich udržať. Mešťania

museli vynakladať veľké úsilie,
najmä proti snahám oravských
kastelánov, ktorí sa snažili
oklieštiť ich práva a začali aj od
Tvrdošína vyberať neúmerne
vysoké poplatky. Svoje výsady
si Tvrdošín obhájil počas celého
stredoveku.
Aj vojvoda Ján Zápoľský
roku 1507 potvrdil Tvrdošínu všetky slobody udelené v
minulosti uhorskými kráľmi i
oravskými kastelánmi: „Želáme si naše vlastníctvo, mesto
Tvrdošín, ozdobiť množstvom
obyvateľstva a ľudnatým ho
urobiť. Posvätní uhorskí králi, ako aj my sami a kasteláni
nášho Oravského hradu im
udelili starodávne slobody a

výsady zvykového práva. V
budúcnosti sa im môžu nové výsady pridať. V týchto všetkých
slobodách a výsadách zachovávame všetkých a jednotlivých
občanov akejkoľvek vlasti a
akéhokoľvek stavu, ktorí prišli
do nášho mesta bývať a v ňom
sa usadili a našim úradníkom a
kastelánom nášho Oravského
hradu nariaďujeme, aby ich v
týchto právach a výsadách tak
isto zachovali.“
Hoci si Tvrdošín uhájil právo kráľovského mesta, hlavne
oslobodenie od platenia cla,
predsa sa dostal do určitej závislosti od zemepánov Oravy,
hlavne Juraja Thurzu a jeho
dedičov.

Hranice Tvrdošína sa v roku 1659 rozšírili o územie Oravíc

Slávnosti mesta v znamení troch
výročí sa budú konať v dňoch 18. –
20. septembra za účasti prezidenta
SR Ivana Gašparoviča a ďalších hostí.
Venované sú udalostiam, ktoré sú spojené s históriou nášho mesta:

1849

160. výročie príchodu J. M. Hurbana

do Tvrdošína a zvolenie Karola Lippaya
za slávneho tvrdošínskeho richtára

1659

350. výročie potvrdenia vlastníckych práv
		

územia Oravíc mestu Tvrdošín

1359
640. výročie udelenia mestských kráľovských

		

výsad kráľom Ľudovítom Veľkým

V PIATOK, 18. SEPTEMBRA
o 1630 Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v obradnej miestnosti
za prítomnosti prezidenta SR a ďalších hostí
o 1700 Slávnostné odhalenie sochy Jozefa Miloslava HURBANA
v mestskom parku

Odhalenie pamätnej tabule Karolovi LIPPAYOVI

o 1745

na budove Radnice
Príhovory prezidenta SR, predsedu SNS, primátora mesta
ekumenické pozdravy spišského biskupa rím. kat. cirkvi
generálneho biskupa ev. cirkvi a príhovor autora diela
Súčasťou tohto významného podujatia je vystúpenie
vokálnej skupiny OTTO VOCE z Banskej Bystrice
a sólistu Štátnej opery Stanislava Matisa
Folklórny súbor JÁNOŠÍK s národnou choreografiou
vystúpi v rámci programu na Trojičnom námestí

V SOBOTU, 19. SEPTEMBRA

Panoramatický pohľad na Oravice.

o 1000 V rámci osláv troch významných historických výročí mesta
si pripomenieme aj

135. výročie vzniku dobrovoľných hasičov v našom meste,

o 1400

o 1500
Delením niekdajšieho rozsiahleho chotára a následným
zakladaním nových osád sa Tvrdošínčanom výrazne zmenšovali
plochy pasienkov. Na ich lúkach
boli založené aj obce Hámry,
Hamričky a Osada.
Hľadali sa náhrady. Ako veľmi
výhodné sa ukázalo prenajatie
územia v Oraviciach, kde už po
roku 1608 vznikla osada, ktorá
čoskoro zanikla. Roku 1643 tu
Oravské panstvo založilo na
valaskom práve osadu Bystrá,

ktorá však v zložitých horských
podmienkach neprosperovala. Mešťania Tvrdošína v roku
1647 najskôr požiadali Oravské
panstvo len o prenajatie hole
Lúčna. Po zoznámení sa s touto
oblasťou v roku 1658 požiadali
župana Oravskej stolice a direktora Oravského komposesorátu
Štefana Thökölyho o možnosť
užívať bystriansky chotár za
určitý poplatok. Obojstranná
výhodnosť tejto ponuky viedla k
vydaniu významnej listiny zo 6.

júna 1659, ktorou Štefan Thököly
toto územie odovzdal Tvrdošínu
do užívania.
Vyberáme z listiny o odovzdaní Oravíc mestečku Tvrdošín:
„...Mešťania a všetci ich dedičia a nápadníci budú môcť uvedený chotár naznačeným spôsobom
udelený po všetky budúce veky
slobodne a v pokoji držať, mať
a ovládať...
Mešťanov z Tvrdošína ako
aj všetkých ich dedičov a nápadníkov v tejto našej daroviz-

ni zachováme, udržíme a proti
akýmkoľvek napádateľom budeme chrániť, nepochybujeme,
že i nástupcovia naši urobia to
isté. Tiež aj našim terajším a budúcim úradníkom menovaného
nšho zámku Orava ukladáme,
aby týchto našich obdarovaných
zachovali, zastávali a udržovali
v tichom, pokojnom a slobodnom
užívaní prideleného chotára a
proti akýmkoľvek napádateľom
všemožne sa usilovali, museli a
povinní boli brániť.“

Pod požiarnou ochranou od roku 1874

Socha sv. Floriána, patróna hasičov na priečelí
mestského úradu.
Pod požiarnou ochranou od roku
1874
História požiarneho spolku sa
začala písať 14. októbra 1874, kedy

bola založená organizácia a vysvätená Tvrdošíne bola hasičská zbrojnica vy- požiarneho útvaru so sídlom v Tvrdohasičská zástava. Pred týmto dátumom budovaná v rokoch 1947 -1948, zbory šíne. Od svojho založenia sa zúčastsa zachovali zvesti o požiaroch v mest- v Tvrdošíne, Medvedzí a v Krásnej ňovali na likvidácii takmer všetkých
ských kronikách, listinách, urbárskych Hôrke dostali vtedy finančnú pomoc vzniknutých požiaroch, pomáhali aj
knihách a dlžobných úpisoch tých, z hasičského fondu. Veľký požiar bol v Poľsku. V roku 1976 pracovalo v
ktorým tento živel zobral
zbore požiarnej ochrany
strechu nad hlavou. V His86 členov. Vybavenie potorickom miestopise Oravy
žiarnou technikou bolo
sa píše o veľkých požiaroch
spočiatku nedostatočné,
v rokoch 1664 a 1667, kedy
v 80-tych rokoch už boli
Tvrdošín, najstaršia obec
vybavení najnovšou techúplne vyhorela. Najničivejnikou. Za celé uplynulé
ší pre Oravu bol prechod
obdobie v dobrovoľnom
litovského vojska kráľa Jána
i profesionálnom zbore
Sobieského v roku 1683, po
pracovalo mnoho obetaktorom zostalo vypálených
vých jednotlivcov, kto27 obcí a zanechal stopy aj
rí tvorili v jednotlivých
v Tvrdošíne. Jednoduché
etapách dobré kolektívy
striekačky nahradili od
a odovzdávali štafetu ha80-tych rokov 19. storočia
sičstva ďalej, až po súčasautostriekačky a bezmotonosť. Cieľom a základom
rové striekačky, ktoré ťahali
činnosti všetkých generáDobrovoľní
hasiči
pri
oslave
120.
výročia
zalokone alebo sami požiarnici.
cií hasičov boli a sú také
Po vzniku Československa ženia hasičského zboru v našom meste.
hodnoty, ako je vzájomná
vznikali aj obecné hasičské
úcta, pochopenie a ochota
spolky. V roku 1924 vznikol aj v Med- v roku 1956, keď zhorelo 21 domov. pomôcť. V súčasnosti angažujú aj
vedzí a v Krásnej Hôrke.
V roku 1962 schválila Rada kraj- mládež, vštepujúc im hodnoty, ktoré
Majetok hasičských zborov bol ského národného výboru zriadenie budú zárukou pokračovania v úspešnej
počas II. svetovej vojny zničený. V 13-členného Okresného verejného činnosti svojich predchodcov.

ktorého program sa bude konať v areáli futbalového
štadióna v Krásnej Hôrke. Slávnosť bude sprevádzaná
prítomnosťou dobrovoľných hasičov z regiónu Oravy
a družobnej Gminy Kościelisko
slávnosti mesta pokračujú na Trojičnom námestí
vystúpením známeho orchestra
CIGÁNSKYCH DIABLOV so svojim gala programom
sa predstaví hudobno-zábavná skupina PLOŠTÍN PUNK
z Liptovského Mikuláša so svojskými pesničkami,
ktoré vedia rozprúdiť zábavu

V NEDEĽU, 20. SEPTEMBRA

Históriu nášho mesta predstavuje najmä drevený kostol
Všetkých svätých ako národná kultúrna pamiatka zapísaná
medzi najväčšie hodnoty svetového dedičstva UNESCO
v areáli, ktorého budú slávnosti mesta pokračovať
programom, ktorý bude venovaný tejto kultúrnej pamiatke

o 1400 Vernisáž výstavy „HISTÓRIA MESTA“ vo fotografii
bude sprístupnená v areáli dreveného kostola
Z príležitosti začlenenia nášho kostola medzi svetové
kultúrne hodnoty a získania certifikátu UNESCA bude
toto podujatie obohatené vystúpeniami známeho operného
speváka Martina Babjaka s áriami svetových autorov,
programom vokálneho zoskupenia OTTO VOCE
z Banskej Bystrice a ďalším sólistom Štátnej opery
Okrúhle jubileá významných udalostí našich dejín sú príležitosťou na zastavenie a pripomenutie si histórie nášho mesta. Boli
to udalosti, ktoré boli prínosom pre občanov.
Na našu históriu môžeme byť právom hrdí. Sme najstarším
mestom na Orave a to hovoríme o histórii, zachovanej v listinnej forme. Dobre by bolo pripomenúť, najmä mládeži, že život
na území mesta bol doložený vzácnym bronzovým pokladom, čo
dokazuje, že bolo osídlené už v mladšej dobe bronzovej. Spomenúť
môžeme Jantárovú cestu, ktorá spájala mesto „so svetom“ a ďalšie medzníky v dejinách mesta. Práve na úspešné obdobia našej
histórie chceme nadviazať, chceme si uctiť významné udalosti i
osobnosti a ich dosah na nás dnešný život.
Vážení spoluobčania, pripravili sme pre vás trojdňové oslavy,
ktoré s myšlienkou na slávne obdobia histórie by mali byť motiváciou a hnacím motorom pre našu súčasnosť. Je pre nás cťou a
potešením pozvať vás na slávnosti mesta, ktoré majú byť sviatkom
pre všetkých občanov. Slávnostná atmosféra bude podporená výkonmi špičkových slovenských umelcov.
V prípade krajne nepriaznivého počasia sa kultúrne programy
uskutočnia v kine Javor.
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Boli nám schválené financie na revitalizáciu centra mesta

Urbanisticko-architektonické riešenie Trojičného námestia rešpektuje územný plán mesta a zároveň prináša
skultúrnenie života jeho občanov. Na základe posúdenia
sú jestvujúce chodníky navrhnuté na rekonštrukciu tak,
aby ako výsledok revitalizácie bola kompaktná priestorová
štruktúra mestského interiéru. Návrh chodníkov a spevnených plôch zhromažďovacích priestorov námestia je doplnený ďalšími prvkami drobnej architektúry. O projekte nás
informovala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.

„Na revitalizáciu centra mesta v rámci regionálneho operačného programu na regeneráciu
sídiel sme podali žiadosť, ktorá
nám bola v týchto dňoch schválená v celkovej výške 1 327 756
eur (40 mil. Sk). Tento projekt
rieši úplnú premenu centra mesta. Bude vytvorený úplne nový
priestor centrálnej mestskej zóny
s tým, že zachováme pôvodnú
zeleň a stromy. Na druhej strane bude vysadená nová zeleň,
stromy a kríky o celkovej ploche
2 920 m2.
Podstatou tejto revitalizácie
je usporiadanie námestia s novými prvkami, ktoré vytvoria
podmienky pre nové aktivity tak,
aby rekonštruovaná centrálna
mestská zóna pôsobila ako jed-

notný celok.
Riešené sú spevnené plochy,
určené pre zhromažďovanie občanov, úprava a výsadba zelene, rekonštrukcia a výstavba
verejných chodníkov, verejného
osvetlenia. Súčasťou bude nový
mestský mobiliár, rekonštrukcia
fontány, vybudovanie jazierka a
rekonštrukcia autobusovej zastávky. Bude vymenená dlažba
na námestí za prírodný materiál,
pretože súčasná nie je vhodná do
historického centra.
V rámci tohto projektu bude
doplnený nový kamerový systém,
mestský mobiliár - lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle,
kvetináče, ktoré dopĺňajú celkové
riešenie. Pribudnú nové prvky
drobnej architektúry, v parku

bude vytvorená malá scéna pre
menšie komorné koncerty, kde by
dostávali príležitosť na prezentáciu hlavne žiaci našich ZUŠ.

V návrhu je ešte plánované aj
nové jazierko o celkovej ploche 25
m2. Pre samotnú realizáciu tohto
zámeru je potrebné vybrať v zmys-

Trojičné námestie s novým parkom po revitalizácii bude
patriť k pekným oddychovým zónam nášho mesta.
Dominantou parku bude socha
J. M. Hurbana. Na námestí bude
vytvorená multifunkčná javisková
plocha, kde sa budú odohrávať
podujatia, ktoré organizuje mesto,
ale súčasne táto plocha bude základom vybavenia centra mesta
a zelene.

le zákona o verejnom obstarávaní
najvýhodnejšieho dodávateľa
stavby, čo v súčasnom období už
prebieha. Proces pre tento výber
trvá približne tri mesiace. Verím,
že všetko sa uskutoční v stanovenom termíne a ešte tohto roku by
sme mohli začať s prácami.“

Konanie pred súdmi je častokrát zbytočné

Inokedy nad súdmi vyhrávajú advokáti, ktorí obštrukciami zámerne
podporujú protizákonnosť tak, ako je to už viac ako 15 rokov v prípade Limby

Okresný súd v Dolnom Kubíne v
právnej veci žalobcu: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Tvrdošín, proti
žalovanému: Mesto Tvrdošín, v konaní
o vydanie nehnuteľnosti, rozhodol, že
súd návrh zamieta a rozhodol tak v prospech mesta. Z rozsudku súdu, ktorý
bol doručený 6. júla 2009 citujeme:
Žalobca žalobou zo dňa 18. 3. 1996,
doručenou tunajšiemu súdu dňa 22.
3.1996 žiadal, aby súd vydal rozsudok,
v ktorom zaviaže žalovaného k vydaniu žalobcovi nehnuteľnosti vedené v
pzk. vložke č. 136, pare. č. 452, 449 k.ú.
Tvrdošín a vo pzk. vložke č. 97, pare.
č. 182,56 v k.ú. Krásna Hôrka. Návrh
odôvodnil tým, že výmerom odboru
školstva rady KNV v Žiline zo dňa 22.
5.1956 im bola odobratá nehnuteľnosť
- rímskokatolícka škola Tvrdošín a rímskokatolícka škola Krásna Hôrka.
Mesto so žalobou nesúhlasilo, po-

ukázalo na skutočnosť, že u žalobcu
nie je aktívna legitimácia na podanie
takejto žaloby, pretože samotné označenie nehnuteľností nie je dôkazom
vlastníctva a samotné označenie predmetu reštitúcie - školský majetok neurčuje pôvodné vlastníctvo. Poukázal na
zásadu zaužívanú v uhorskom práve
- koho je pozemok, toho je stavba, kde
je zrejmé, že vlastníkmi pozemkov boli
iné osoby, nie však rímskokatolícka
cirkev. Podľa nich predmetné budovy
boli vlastníctvom gruntomajiteľov
mesta Tvrdošín, resp. obce Krásna Hôrka. Ďalej poukázal na skutočnosť, že
nariadením SNR č. 34/1945 a 47/1945
boli poštátnené všetky školy, nielen
cirkevné. Už školský záznam z čl. 1958
zreteľne zaznamenal, že „školské stavení“ prináleží obci Tvrdošín.
Okresný súd svojim rozsudkom už v
roku 1997 návrh zamietol, pretože mal

za to, že mesto Tvrdošín bolo skutočným pôvodným vlastníkom predmetných nehnuteľností, ktorých sa žalobca
domáha vydania, aj keď v minulosti v
tomto objekte bola umiestnená rímskokatolícka škola, kde však názov školy
nerieši vlastnícky vzťah žalobcu.
Už prvé súdne rozhodnutie bolo v
prospech mesta, pri tomto, dúfajme,
poslednom súde bol vypracovaný
súdnoznalecký posudok, ktorým sa
preukázalo, že uvedené budovy patria mestu a tak okresný súd rozhodol
opäť v prospech mesta. No žiaľ táto
súdna kauza sa ťahá už trinásty rok
a zatiaľ ešte nie je na konci, pretože
žalobca sa môže do 15 dní odvolať.
Dlhé súdne spory v takýchto prípadoch
vôbec nie sú namieste, pretože uvedená budova pri fare zatiaľ chátra, nik
neinvestuje do jej opravy a mohla by
slúžiť v prospech občanov tohto mesta.

Žiaľ ďalším takýmto zdĺhavým
súdnym prípadom, ktorý ešte nie je
na úplnom konci je aj súdny spor o
vlastníctvo Limby. Od roku 1993 sa
mesto súdilo o nehnuteľnosť - hotel
Limbu. Aj keď 27. marca 2008 Krajský súd v Žiline vyhlásil rozsudok,
že hotel Limba patrí mestu Tvrdošín
a proti rozsudku nie je možné sa odvolať a nepripúšťa sa ani dovolanie
na Najvyššom súde, ani tento prípad
nedospel ku konečnému rozuzleniu.
A v meste zatiaľ chátrajú obidve budovy - pri fare a hotel Limba, ktoré
by mohli plne slúžiť občanom. Ostáva
však nezodpovedaná otázka: Prečo sa
takéto súdne procesy v demokratickom
zriadení tiahnu tak neuveriteľne dlho?
Kto má záujem, aby sa v konaniach
pred súdmi robili rôzne obštrukcie a
nezaujali sa zásadné stanoviská už v
samotnom počiatku?

Úlohy lesného hospodárskeho plánu sa musia plniť, či je kríza alebo nie

Dobrou správou pre členov urbáru bolo to, že urbár na dividendách v rokoch 2002 – 2009 svojim podielníkom
vyplatil viac ako 64 mil. korún. Dividendy, ktoré za tieto roky urbár vyplatil podielníkom v našom meste, určite
potešili mnohé rodiny, keď tieto peniaze im pomohli vyriešiť viaceré rodinné či sociálne problémy. Toto hodnotenie vyznieva o to radostnejšie, keď ho porovnáme s hospodárením v štátnych lesoch, ktoré hospodária už s
miliardovými stratami a štát im bude musieť poskytnúť pôžičky, zrejme na úkor občanov celého Slovenska.
Hodnotenie urbáru v Tvrdošíne
sa nieslo v znamení prebiehajúcej
hospodárskej krízy, ale aj hodnotenia výsledkov, ktoré boli dosiahnuté za ostatné roky.
Úvodné slovo rokovania patrilo
Pavlovi Sýkorovi a po ňom si minútou
ticha uctili urbárnici pamiatku tých
členov, ktorí odišli z ich radov. Následne sa ujal slova predseda urbáru
Ivan Šaško, ktorý zhodnotil výsledky
urbáru za uplynulé obdobie. V úvode
v mene svojom a výboru urbárskych
spolumajiteľov pozdravil a privítal
všetkých prítomných, osobitne tých
členov, ktorí pricestovali na rokovanie
zo vzdialených miest Slovenska.
Vo svojej správe vyjadril spokojnosť nad dosiahnutými výsledkami,
ktoré sa prejavili nielen v plnení základných úloh spoločnosti, ale najmä
to, že sa to odrazilo vo výške nájmu,
resp. dividendách. Zhodnotil prácu výboru a dozornej rady, zdôraznil, že im
ide o dosiahnutie spokojnosti väčšiny
členov urbáru. „Vieme tiež to, že keď
akokoľvek sa budeme snažiť, či akékoľvek dobré výsledky by sa dosiahli,
vždy sa nájde niekto, či malá skupina
nespokojných, ktorí si myslia, že oni
by to vedeli robiť lepšie. Opak je však
pravdou. Nespokojnosť ľudí väčšinou
pramení z úplne iných pohnútok, ktoré
začínajú v závisti, že sa spoločnosti
darí, pritom vôbec nevedia koľko to
stojí námahy a odriekania, no najmä
zodpovednosti vôbec za to, že to vôbec
funguje, že neskrachovala zvlášť v
tejto zložitej dobe.“
Výbor urbáru aj s dozornou radou
budú pokračovať v úkonoch, ktoré
zabezpečia zjednanie nápravy pri využití všetkých právnych postupov na
dosiahnutie ústavnej spravodlivosti a
zákonného prinavrátenia urbárskeho
majetku, ktorý družstvo protizákonne
rozpredalo čím získalo značný neoprávnený majetkový prospech. O týchto skutočnostiach hovoria aj ďalšie roz-

hodnutia okresnej prokuratúry, ktoré
žiadali zrušiť kúpnopredajné zmluvy,
ktoré realizovalo družstvo s tým, že
správa katastra musela realizovať nové

vo výške 774.774 eur. Okrem týchto
finančných zdrojov, ktoré musíme po
zrealizovaní zúčtovať, sa v našom chotári budú realizovať ďalšie projekty z

Valné zhromaždenie urbáru malo vysokú spoločenskú úroveň .
konania, ktoré však družstvo znova
rôznymi metódami blokovalo.
Urbáru spôsobila problémy kôrovcová a veterná kalamita, ktoré ovplyvnili celkové hospodárske výsledky.
„Kvalita dreva je zlá, náklady sú veľké
a zhodnotenie je minimálne. Toto je ten
základný problém v lese, keď sa zároveň narúša lesný hospodársky plán a
tým v lese nie je možné udržať taký
poriadok, ako by sme si to predstavovali. Aj keď toto konštatovanie nie je
veľmi príjemné, vidíme, že ešte horšia
situácia je nielen v Tatrách, ale aj v
iných lokalitách Oravy. Pripravovali
sme aj projekty a pri ich schvaľovaní
sme boli celkom úspešní. Na údržbu a
rekonštrukciu lesných ciest sme v našom projekte z prostriedkov EÚ získali
viac ako 10 mil. Sk, keď spolu s druhou
časťou projektu pod názvom: Obnova
potenciálu lesného hospodárstva a
zavedenie preventívnych opatrení
pri ochrane lesa, sme získali ďalších
zhruba 13 mil. Sk, čo predstavuje
spolu získané finančné prostriedky

prostriedkov Európskej únie. Štátny
vodohospodársky podnik bude realizovať rekonštrukciu rieky Oravica v
celom našom katastri Oravíc za viac
ako 40 mil. Sk. Týmto projektom sa
skultúrnia Oravice, ale dôjde najmä
k ochrane poľnohospodárskej a lesnej
pôdy, ktorá je v tejto časti Oravíc značne zdevastovaná. Štátna ochrana prírody v spolupráci s mestom a urbárom
uspela pri získaní 12 mil. Sk na projekt
výstavby náučného chodníka, ktorý
by sa mal už tohto roku vybudovať v
Oraviciach. Pre zlepšenie životného
prostredia v Oraviciach mesto získalo
takmer 50 mil. Sk z Nórskych fondov
na vybudovanie čističky odpadových
vôd a kanalizácie, ktorá v tomto
našom katastrálnom území vytvorí
lepšie podmienky pre jeho rozvoj, no
najmä zhodnotí toto územie aj z pohľadu vyššej hodnoty nehnuteľností,
ktoré sú uvažované pre ďalší rozvoj
kúpeľníctva a turizmu v Oraviciach.
Z environmentálneho fondu životného
prostredia mesto získalo 6 mil. Sk, t. j.

200 tisíc euro na rekonštrukciu a rozšírenie vodovodnej siete s rekonštrukciou vodného zdroja s vybudovaním
vodojemu, čím sa vytvoria ďalšie a
lepšie podmienky potrebné pre možný
rozvoj Oravíc. Výsledky, ktoré sme
dosiahli za uplynulé obdobie boli celkom dobré, čo dokazuje aj to, že sme si
vedeli za predchádzajúce roky ušetriť
značnú čiastku finančných prostriedkov, ktoré v rámci zákonných možností
sme si pre najbližšie roky pripravovali
a odložili na obnovu lesa, ktorá predstavuje výsadbu nových lesných plôch.
Kde možno zaradiť aj celkovú starostlivosť o lesné plochy, ktoré si vyžiadajú
trvalú starostlivosť a ochranu najmä
pred dopadom klimatických podmienok z vetrovej či inej kalamity, ktorá
nás v posledných rokoch prenasleduje. Túto skutočnosť pokladám za istú
predvídavosť v tom, že ako keby sme
vedeli, že príde táto hospodárska kríza
alebo, že prídu horšie časy, v ktorých
tieto peniaze môžeme účelne, rozumne
a hospodárne využiť.“
Záver valného zhromaždenia patril
jubilantom, ktorí oslávili okrúhle výročia. Mezi 57 ocenených jubilantov
patril aj najstarší člen tvrdošínskeho
urbáru J. Gonda.

Bezpečnosť občanov na prvom mieste
Zmodernizovaný kamerový systém od začiatku roka plní svoju úlohu
pri ochrane majetku občanov, ale aj
pri monitorovaní trestnej a inej činnosti. Vedenie mesta cez Úrad vlády
SR požiadalo o finančné prostriedky
na zmodernizovanie kamerového systému v meste, ktorý už neplnil svoju
funkciu, pretože zo záznamu sa nedali
dobre identifikovať osoby, ktoré sa
podieľali na výtržníctve a ďalších prečinoch. Mesto na modernizáciu dostalo 26 555 eur (800 tisíc Sk), kamery
sú nainštalované v centre mesta, na
sídlisku Medvedzie a jedna z kamier
monitoruje aj kruhový objazd. Bola
tu umiestnená vzhľadom na to, že
niektorí vodiči ho svojim počínaním
devastovali, ničili zábradlia, zvodidlá,
ale aj kruhový ostrovček.
V poľskom dvojmesačníku Systemy alarmowe bol uverejnený veľmi
zaujímavý článok „Tvrdošín - ochranca poriadku novou technológiou
CCTV“, ktorý bol venovaný modernému kamerovému systému, nainštalovanému pre zvýšenie bezpečnosti
mesta v našom meste. Je potešiteľné,
že o Tvrdošíne sa v dobrom píše v
zahraničnej tlači.
Tento kamerový systém pozostáva
z ôsmych kamier, tri z nich sú v mestskom úrade a monitorujú Trojičné
námestie s priľahlými ulicami a päť
kamier je nainštalovaných na sídlisku Medvedzie. Už pri ich uvedení do

prevádzky sa pomocou nich podarilo identifikovať páchateľov, ktorí
ukradli žene kabelku. Následne ich
polícia za tento čin zadržala. Výhodou
nového kamerového systému je, že
citlivosť megapixelových kamier je
dobrá a aj niekoľkonásobné zväčšenie
obrazu nestráca na kvalite.
Dodatok na záver: Zmodernizované boli nielen kamery, ale aj záznamové zariadenie a centrálny pult.
Kamerový záznam dokáže všetko
detailne priblížiť bez straty kvality
obrazu. Záznam z kamier pri páchaní
priestupkovej, či inej trestnej činnosti
pomohol pri identifikácii osôb, ktoré
sa na takýchto činoch podieľali je
poskytovaný aj štátnej polícii.
Mesto vypracovalo ďalší projekt,
v ktorom sa ráta s rozšírením kamerového systému na území mesta,
hlavne tam, kde sa združuje najviac
osôb, ako sú základné a materské
školy, verejné priestranstvá. Týmto
opatrením chce mesto, čo najviac
minimalizovať výtržníctvo a trestnú
činnosť, napr. pri vykrádaní vozidiel,
ale zároveň pomáhať pri ochrane majetku a osôb.
V súčasnosti kamerový systém
dvadsaťštyri hodín monitoruje situáciu v meste na určených priestranstvách a záznam sa potom archivuje. Zmodernizovaním kamerového
systému urobilo mesto ďalší krok k
zvýšeniu bezpečnosti občanov.

Dopravná situácia na križovatke pred kostolom nie je najlepšia
a spôsobuje nemalé problémy
chodcom a vodičom, ktorí tadiaľ
prechádzajú, hlavne v dopravnej
špičke a v časoch konania jarmokov v poľskej Jablonke.
Kritika, ktorá bola znesená na
tento úsek cesty bola oprávnená
a oči pred ňou nezatváralo ani
vedenie mesta, ba práve naopak,
primátor bol iniciátorom viacerých
rokovaní, až po tie najvyššie miesta, aby bol tento problém v meste
čo najskôr vyriešený. Podarilo sa:
V nasledujúcich dňoch bude vydané stavebné povolenie na kruhovú
križovatku a na opravu mosta.
V sprievodnej správe sa píše:
„Predmetom stavebnej akcie je
úsek cesty I/59 v Tvrdošíne, ktorá
tvorí jednu z dôležitých dopravných komunikácií v Slovenskej
republike, cesta medzinárodného
významu je do značnej miery využívaná ako hlavný koridor pre
tranzitné spojenie medzi Poľskou
a Slovenkou republikou.
Potreba rekonštrukcie predmetného úseku cesty sa zrodila z
dvoch na sebe nezávislých aspek-

toch a to: kapacita križovatky ciest
I/59, II/520 a mestskej komunikácie
pri danom dopravnom zaťažení nerieši plynulosť prejazdu križovatkou a problematické sú odbočenia
vľavo. Ďalším dôvodom je rekonštrukcia mosta, ktorý v dnešnom
stave nevyhovuje na požadovanú
návrhovú zaťažiteľnosť pre mosty
na ceste I. tried a je nutné pristúpiť
k jeho zosilneniu.“
Stavebná akcia je rozdelená do
ôsmich samostatných stavebných
objektov na zabezpečenie plynulosti premávky cez mesto Tvrdošín v mieste súčasnej križovatky
vybudovaním kruhového objazdu.
Zabezpečené bude zvýšenie bezpečnosti chodcov vybudovaním
chodníkov a nového verejného
osvetlenia. Cieľom rekonštrukcie
mosta je zvýšenie únosnosti mosta na normovú zaťažiteľnosť a
vytvorenie estetického prostredia
pre obyvateľov a návštevníkov
mesta.
Dobrou správou je, že tento projekt, keď nevzniknú nepredvídané
okolností, by sa mohol začať ešte v
tomto roku v investorstve a realizácii Slovenskej správy ciest.

Oprava mosta a križovatky je na dobrej ceste

Rekonštrukčné práce na mestských
komunikáciách a chodníkoch

Mesto sa v týchto mesiacoch orientuje na rekonštrukciu ciest a
chodníkov a parkovacích plôch v Medvedzí. Snahou vedenia mesta je
zlepšenie životného prostredia a služieb pre našich obyvateľov.

Popri bytovke č. 10 bola kompletne opravná cesta,
chodníky, položené nové obrubníky, bolo predĺžené parkovisko a vyasfaltovaný celý priestor.

Nový koberec bol natiahnutý povedľa cintorína
v Medvedzí.

Úplná rekonštrukcia chodníka s
novými obrubníkmi a odvodnením sa robí aj od bytovky č. 36
pod ZŠ M. Medveckej.

Nové parkovacie miesta boli urobené pred
bytovkou č. 26. Tu však budú ešte pokračovať ďalšie práce, pretože sa povedľa
bytovky zrekonštruuje chodník.

5

Zachováme ho budúcim generáciám
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.“
Nebola to ľahká úloha. Vyžadovala si plné nasadenie. Bolo nutné
zhromaždiť všetky časti mobiliaru,
ktoré boli „uskladnené“ v humnách
obyvateľov Tvrdošína. Veľkým problémom bolo zabezpečenie finančných
prostriedkov, pretože v tom období sa
na pomoc cirkvi nedalo spoľahnúť.
„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.“
Kostol bol opravovaný v rámci
projektu rekonštrukcie a dobudovania cintorínskeho komplexu v centre
mesta. Rekonštrukcia samotnej
stavby bola zahájená v roku 1987
žilinským Pamiatkostavom. Jeho
špecialisti sa zúčastňovali všetkých
rokovaní, ktoré sa týkali priebehu
prác a ďalšieho postupu. V rokoch
1990-92 už prebiehali reštaurátorské práce.
„Ani toto obdobie nebolo po-

kojné. 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.“
Popri oprave kostola bolo treba
riešiť spory okolo vlastníckych vzťahov, upraviť a odvodniť okolitý terén,
vyklčovať listnaté stromy, pretože
ich koreňová sústava už vrastala do
základov kostola. Bola obnovená
kamenná podmurovka a pôvodná kamenná dlažba, vymenené časti konštrukcie krovu, ktoré boli napadnuté
drevokaznou hubou a červotočom.
Bola vymenená šindľová pokrývka
strešných plôch a poškodené hrady a
trámy z červeného smreka.
Významným dňom v histórii kostola bol rok 1994 a apríl 1995, 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“.
Na južnom vchode kostola v ten istý
deň bola odhalená aj 22 cm široká
okrúhla bronzová plaketa EUROPA NOSTRA AUSZEICHNUNG,
ktorá pripomína ďalším generáciám
povinnosť aj naďalej sa starať o

zachovanie významnej pamiatky.
„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.“
Pýchou nášho mesta a jeho najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky kostol Všetkých svätých.
Okrem toho hmotného, čo tu možno
vidieť, ponúka kostol aj čosi navyše,
zachované duchovné hodnoty a tradície našich predkov.
I keď pohľad zvonku nemusí
zaujať, stačí vojsť dovnútra a každý zmení názor, pretože kostol má
zvláštne čaro. Renesančná farebnosť
stien, hra farieb vás najprv zaskočí,
no potom len s úžasom sledujete výzdobu a vybavenie kostola, z ktorého
na vás dýchajú storočia.
Okrem trvalej starostlivosti o
kostol Všetkých svätých, zvonicu,
kostnicu a areál s Domom smútku,
ale aj celý cintorínsky komplex sa
mesto vzorne stará aj o všetky naše
cintoríny a ďalšie sakrálne stavby,
ktoré sú na území nášho mesta. Patrí
k nim aj zvonica a kostol Božského
Srdca Ježišovho v Krásnej Hôrke,
kostol sv. Anny v Medvedzí, pútnické miesto Skalka, pieta Sedembolestnej Panny Márie v Tvrdošíne,
kostol sv. Anny Oraviciach. Mesto
podalo pomocnú ruku aj farskému
úradu prostredníctvom finančných
príspevkov.

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku pani Brit Lovseth pri
návšteve Tvrdošína tvrdila, že Slovensko je jej blízke
a niektoré časti Slovenska jej pripomínajú Nórsko.
Týkalo sa to aj drevených kostolov. Nórsko-slovenská
spolupráca viedla aj k inštalovaniu panelovej výstavy
nórskych kostolov v kostole Všetkých svätých. Výstava
z Nórska je na Slovensku niekoľko týždňov. Bola inštalovaná v Múzeu slovenskej dediny v Martine a druhým
miestom je Tvrdošín. Pri otvorení výstavy sme požiadali
Lászlá Juhásza, asistenta pre kultúru a médiá Nórskeho
veľvyslanectva v Bratislave o rozhovor.

Nórskeho kráľovstva venované na
projekty, ktoré sa budú realizovať
na Slovensku, ale záchrana kultúrnych pamiatok bude prioritou.
Výstava „Drevené kostoly stĺpovej

zentáciu vašej kultúry v Nórsku.“
Ako na vás zapôsobil náš
kostol ?
„Keď som vkročil do vášho
areálu, uchvátila ma majestátnosť
vášho krásneho dreveného
kostola. A keď vkročí človek dovnútra, tak ostáva v
nemom úžase, stačí sa len
mlčky pozerať. Na človeka
dýcha nielen história, ale
aj akási životodarná sila.
Na druhej strane ma nesmierne teší, že mesto sa
vzorne stará o túto historickú pamiatku, ktorá len
podčiarkuje jedinečnosť
Tvrdošína a je dôkazom
toho, že vaše mesto má
bohatú históriu.“
Výstava bola otvorená
v polovici júla a potrvá do
polovice septembra, potom poputuje do Kežmarku, kde sa pripravuje stretnutie slovenských a nórskych pamiatkárov
s témou zachovávania kultúrneho
dedičstva.
(jh)

Zaradenie gotického dreveného
kostolíka v Tvrdošíne do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO sa
dočkalo širokej a zaslúženej publicity. Udalosť zarezonovala v domácich
i svetových médiách a naše mesto
na severe Slovenska sa dnes pýši
jedinečným svetovým unikátom,
za ktorým prichádzajú odborníci i
návštevníci z celého sveta.
Koľko prekážok však museli
kompetentní na dlhej ceste na jeho
záchranu prekonávať, kým sa zaradil
tam kde je dnes! Koľko nepochopenia, a aj od ľudí, ktorí sa dnes s
kostolíkom radi hrdia!
Najväčšia zásluha na jeho záchranu spočívala na pleciach človeka, ktorý ju svojou zásadovosťou dotiahol do
zdarného konca.
Významné ocenenie objektu je
príležitosťou na rekapituláciu obdobia, v ktorom sa rozhodovalo o zachovaní či nezachovaní kostola.
Ivan Šaško v roku 1985 s nástupom do funkcie predsedu mestského
národného výboru „zdedil“ kostol
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

Uchvátila ho majestátnosť dreveného kostola

Prečo ste si vybrali na prezentáciu tejto výstavy práve
Tvrdošín?
„Vedeli sme, že v Tvrdošíne sa
nachádza jeden z najkrajších a
najzachovalejších drevených kostolov na Slovensku, ktorý je aj na
zozname UNESCO. Výstava bola
predtým inštalovaná v Martine
v Múzeu slovenskej dediny. Nórsko prostredníctvom finančných
prostriedkov Nórskeho finančného
mechanizmu pomáhalo v Martine,
ale úspešný projekt prišiel aj z
Tvrdošína, ktorý sa týkal verejného
osvetlenia. Bol podporený z nórskych peňazí, máme nadviazanú
dobrú spoluprácu a váš kostol je
naozaj jedinečný . Toto boli hlavné
dôvody, prečo sme sa rozhodli pre
Tvrdošín.“
Plánuje sa do budúcnosti ešte

nejaká spolupráca medzi Nórskom a Slovenskom v oblasti drevených sakrálnych stavieb alebo
iných oblastiach?
„Samozrejme, že by sme boli
veľmi radi, keby sme v blízkej budúcnosti mohli spoločne realizovať
nejaký projekt. Iniciatívu v tomto
smere budeme vyvíjať akonáhle z
ministerstva zahraničných vecí z
Osla dostaneme nejakú možnosť, či
už finančnú, alebo materiálnu. Boli
by sme veľmi radi, keby sme mohli
byť u vás častejšie, nielen cez Nórsky finančný mechanizmus. Vítaná
je spolupráca v oblasti kultúry a
ďalších oblastiach. V septembri
začne na Slovensku misiu nová veľvyslankyňa a som si istý, že sa bude
angažovať aj v oblasti kultúry a
zachovávania kultúrnych pamiatok.
Nevieme ešte koľko peňazí bude z

Zo zasadnutia ŽSK

Zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutočnilo 7. júla, malo
na programe niekoľko dôležitých
bodov. Poslanci okrem iného
schválili 3. úpravu rozpočtu ŽSK
na rok 2009, čo znamená, že viac
peňazí potečie do regiónov. Navýšili sa ním kapitálové výdavky
na úseku dopravy na čiastočné
riešenie odstránenia havarijného
stavu cesty v Lomnej. Schválili
predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
2007 – 2013, rozvoj cezhraničnej
infraštruktúry, oblasť podpory
I.1. Komunikačná a dopravná infraštruktúra, na realizáciu projektu
s názvom: „Oravská cesta“, taktiež
predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z operačného
programu „Zdravotníctvo“ na
rekonštrukciu a modernizáciu
zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, kde okrem iného
schválili finančný príspevok pre
Hornooravskú NsP v Trstenej na
endokameru. Navýšili aj fond na
prípravu projektovej dokumentácie pre ďalšie pripravované europrojekty, nakoľko ŽSK sa chce
zapojiť do ďalších výziev v oblasti

kultúry, zdravotníctva a sociálnej
oblasti.
Jedným z bodov rokovania bolo
určenie počtu volebných obvodov
a poslancov pre volebné obdobie
2009 - 2013, keďže v závere roka
sa uskutočnia voľby do VÚC.
Zastupiteľstvo ŽSK schválilo 11
volebných obvodov a zároveň určilo aj počet poslancov volených
vo volebných obvodoch – troch pre
Tvrdošín. Sídlo obvodnej volebnej komisie volebného obvodu 10
(zahŕňa územie okresu Tvrdošín)
bude mať svoje miesto v Spojenej
škole v Medvedzí.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) a ich predsedov sa uskutočnia v sobotu 14.
novembra a prípadné druhé kolo
28. novembra. No už teraz je
potrebné povedať, že postupom
času sa budú viaceré kompetencie
zo štátu presúvať na jednotlivé
kraje, čo je v súlade s európskou
legislatívou a tak aj nadchádzajúce
voľby do VÚC budú patriť ku dôležitým. Bolo by veľmi dobré, ak
by aj v budúcom volebnom období
bolo naše mesto v ŽSK zastúpené
ľuďmi, ktorým na rozvoji regiónu
záleží a vedia presadiť požiadavky a potreby jeho obyvateľov v
rámci kraja.

konštrukcie“ dáva možnosť pre občanov vášho mesta a návštevníkov
kostola zoznámiť sa s kultúrou a
históriou Nórska a naopak, pre-

Na obnovu peniaze z ministerstva kultúry

Primátor Ivan Šaško podpísal v júni zmluvu
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva
kultúry SR na realizáciu projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky – dreveného kostola
Všetkých svätých s dotvorením jeho areálu.

Na obnovu kostolíka pripravilo mesto projekt, ktorého
zámerom a cieľom bola celková
obnova objektu, zapísaného do
Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Smeroval k zachovaniu stavebno–technického stavu
objektu. Plánovaná bola lokálna
výmena strešnej krytiny, realizácia nového ochranného náteru
na kostole, opravy na oplotení
areálu – na vstupnej bráne,
kostnici a dvoch kruhových
baštách. Okrem tohto zámeru

počítali autori projektu s dotvorením areálu kostola - opravou
vonkajších spevnených plôch,
schodov a schodísk a opravou
drobnej historickej parkovej
architektúry.
Rozhodnutím výberovej komisie ministerstva kultúry dostane mesto takmer 52 tisíc eur
(1 566 552 Sk)na opravu strechy,
opravu zvislých a vodorovných
konštrukcií a na zabezpečovacie
práce. Projekt bude zrealizovaný
do konca tohto roku.

Obyvatelia Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb pre
dospelých z Kysuckého Nového
Mesta na ul. Ľ. Štúra absolvovali týždenný relaxačný pobyt v
prekrásnom prostredí Roháčov v
Oraviciach. Štyridsať obyvateľov
denne využívalo miestne termálne
kúpalisko na liečenie reumatických
ochorení v bazénoch s teplotou 34
a 38° C. Zverili sa do rúk masérov,
pedikérov a odborníkov na liečebnú
terapiu. Počas pobytu absolvovali
prechod tiesňavou v Juráňovej
doline. Pekné letné večery si spestrili zaujímavým programom, a to
opekaním špekáčikov, návštevou
diskotéky. Na záver pobytu si zatan-

covali a zaspievali pri živej hudbe.
Po celodenných aktivitách si odpočinuli a stravovali sa v príjemnom
prostredí chaty Oravica. „Klienti
našich zariadení vyjadrujú poďakovanie primátorovi mesta Tvrdošín
a poslancovi ŽSK Ivanovi Šaškovi,
ktorý umožnil našim obyvateľom
vstup na termálne kúpalisko za
zľavu, ako čestným hosťom mesta
Tvrdošín. Zároveň vyjadrujeme
vďaku vedeniu a personálu chaty
Oravica za vzornú obsluhu a služby.
Klientom DDaDSS sa páčilo tak, že
v septembri sa chystajú na pobyt v
Oraviciach opäť.“
Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka DDaDSS

Poďakovanie za relaxačný pobyt v Oraviciach
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stá- povednosti za osudy iných, za
ročia súčasťou rôznych štátnych osudy spoločenstva a národa.
útvarov. Boj za národnú identitu
V roku 2007 sme si priposa začal v 19. storočí a jedným menuli 190. výročie jeho naroz najvýznačnejších pilierov pri denia, rok 2007 sa stal Rokom
jeho zrode bol J. M. Hurban. J. M. Hurbana. Pri tejto príležiMá veľkú zásluhu, že sa Slo- tosti mali možnosť obyvatelia
vensko stalo sebavedomým a Tvrdošína vo Výstavnej sále
zvrchovaným štátom. Historici vidieť výstavu, zapožičanú z
ho vnímajú ako skoro renesanč- Hurbanovej siene Národnej rady
nú všestrannú osobnosť, muža SR. Po rekonštrukcii mestského
činu, človeka plného invencie, parku bude socha J. M. Hurbatvorivosti, ale predovšetkým šľa- na v nadživotnej veľkosti jeho
chetnej osobnej a ľudskej zod- dominantou.
Už druhý rok si sprítomňujeme tohto velikána našich dejín formou
súťaže, ktorou si pripomíname 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. Nielen Hurban, ale celá
štúrovská generácia sa od začiatku 40. rokov 19. storočia
sa po ukončení štúdií a začatí
pôsobenia v konkrétnom slovenskom prostredí zmenila.
Dovtedy uzavretá a do seba
obrátená mládež sa pre svoj
národno-politický program
pokúsila získať slovenskú verejnosť, a to legálnymi osvetovými, kultúrnymi a politickými
prostriedkami. Hurban sa
po prijatí miesta kaplána v
Brezovej pod Bradlom okrem
svojich pastoračných povinností venoval aj organizovaniu
kultúrneho života a vo väčšej
miere tiež písaniu umeleckej literatúry. Jeho literárna
tvorba je bohatá, obsahuje
rozsiahle básnické a prozaické dielo. J. M. Hurban bol v
predrevolučnom čase jedným z
najvýznamnejších slovenských
vydavateľov, pričom touto
svojou činnosťou zasiahol do
vývinu literatúry a slovenského časopisectva, do rozvoja
literárneho života, osobitne
literárnej kritiky, bol jedným
z najzaujatejších obrancov
slovenčiny.
Hurban za svojho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom
pripravil nový almanach Nitra. Kedy vyšiel jeho prvý
ročník?
a/ v roku 1842
b/ v roku 1843
c/ v roku 1844
2. V tomto období padlo rozhodnutie o prijatí nového spisovného jazyka. Z národopisných výskumov štúrovcov jasne
vyplynulo, že najrozšírenejším
jazykom medzi Slovákmi je
kultúrna stredoslovenčina,
ktorá navyše plní zjednocovaciu úlohu medzi východným a
západným Slovenskom.
Dohodu o uzákonení spisovného jazyka prijali Ľ. Štúr,
J. M. Hurban a M. M. Hodža
na Hurbanovej fare v Hlbokom. Kedy ju prijali?
a/ v januári 1843
b/ v máji 1843
c/ v júli 1843
3. Druhý ročník almanachu
Nitra pripravil Hurban s tichým
súhlasom Ľ. Štúra už v stredoslovenčine. Hurban neprispel
k existencii almanachu len ako
jeho zakladateľ, ale aj ako aktívny dopisovateľ z pohľadu slovenskej a slovanskej myšlienky
„aby z literatúry koval zbraň“.
Písal poéziu i prózu. V tomto
čase sa próze venovala menšia
pozornosť než poézii. Podľa
predstáv štúrovcov sa sloven-

ský „duch“ najviac prejavil v
ľudovej slovesnosti. V poézii sa
Hurban spočiatku sústreďoval
najmä na básne s veľkomoravskou tematikou. Básne písal pod
pseudonymami: Podolinský, M.
Selovský, Ľudevít J. Trenčiansky
a Ľudevít Pavlovič.
V historických prózach sa
Hurban tematicky zameriaval
na obdobie od veľkomoravských čias až do svojej súčasnosti. Koľko ročníkov almanachu Nitra Hurban vydal?
a/ 2 ročníky
b/ 4 ročníky
c/ 6 ročníkov
4. J. M. Hurban bol najvýznamnejším predstaviteľom
tvoriacej sa slovenskej kritiky,
esejistiky a literárnej histórie
(hoci sa jej venovali aj iní,
napríklad J. Kalinčiak či M.
Dohnány). Rozvoj slovenskej
vedy mal byť ďalším stupienkom k dosiahnutiu rozvoja
nezávislého slovenského národa. Túto úlohu mal plniť
ním založený vedecký časopis
Slovenské pohľady na vedy,
umenia a literatúru. Vedu chápal ako kultúrnu históriu. Zo
začiatku písal časopis sám. Na
pokračovanie tu vychádzala aj
Hurbanova literárno-historická práca Slovensko a jeho život
literárny, ktorá priniesla vlastný koncept literárnej kritiky a
dejín slovenskej literatúry štúrovskej generácie. Vychádzal
z filozofického učenia Herdera
a Hegla, bol predovšetkým
romantik, nie systematik. Na literatúre národa poznával jeho
ducha, zveleboval slovenské
hory, Tatry, národnú povahu.
Všímal si stupne, po ktorých
kráčal národ v literatúre: scholastiký, československý a napokon slovenský, ktorý sa začal
konštituovať u bernolákovcov
a zavŕšil sa u Štúrovcov.
Kedy vyšlo prvé číslo časopisu Slovenské pohľady na
vedy, umenia a literatúru?
a/ v roku 1846
b/ v roku 1847
c/ v roku 1848
5. Po revolúcii 1848/49
sa čiastočne menilo vedecké
zameranie časopisu, pretože
plnil širšiu spoločenskú úlohu,
vyplývajúcu zo zániku iných
periodík. Slovenské pohľady
tak nahrádzali politickú a
spoločenskú funkciu zaniknutých Slovenských národných
novín.
Kedy časopis zanikol?
a/ v roku 1851
b/ v roku 1852
c/ v roku 1853
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Obojstranne prospešná spolupráca

I keď je Kobylnica vzdialená od
Tvrdošína vyše osemsto kilometrov, aj
na takúto vzdialenosť sa dá nadviazať
zmysluplná obojstranne prospešná
spolupráca. Začala podpísaním dohody
o spolupráci, pokračovala návštevou
vedúcich predstaviteľov jednotlivých
samospráv a postupne sa rozvinula aj
do ďalších oblastí. V júli sa uskutočnila
výmenná rekreácia žiakov základných
škôl, poľské deti strávili týždeň v Tvrdošíne a naše v poľskej Kobylnici. Táto
návšteva deťom umožnila spoznať krajinu partnerského mesta, ich kultúru,
históriu, spôsob života.
Poľské deti boli očarené našim
prostredím, Kobylnica je prímorské
mesto, nachádzajúce sa rovine. I preto
počas pobytu štyrikrát navštívili Skalku,
aby sa pokochali krásou našej krajiny.
V programe, ktorý pre nich pripravila Základná škola M. Medveckej a
centrum voľného času nechýbalo prijatie na radnici a zoznámenie sa s históriou nášho mesta, kostolom Všetkých
svätých a Galériou Márie Medveckej.
Absolvovali tiež niekoľko výletov do

blízkeho okolia, do Rajeckých Teplíc,
kde sa stretli s našimi deťmi z CVČ,
páčilo sa im aj v Zakopanom.
Doma si užijú more, u nás sa im

(Dokončenie z 1. str.)
úvod predstavila Goralská ľudová
muzika Dana Kubicu z Hladovky,
ktorá potešila hlavne milovníkov
goralskej muziky. A potom sa už
v jednotlivých vstupoch na novoupravenej scéne vystriedali detský
folklórny súbor z Kościeliska, DFS
Trnkárik zo Žaškova, z Oravskej
Lesnej sme mali možnosť vidieť
FS Flajšovanček, vypočuť si heligonkára Viktora Chudobu, ktorý
na záver programu zaspieval so
svojou ľudovou hudbou prekrásnu
pesničku „Góralu czy ci nie žal“.
To už však prichádzali na javisko
Hanaczikovci s trombitmi z poľského Zakopaneho, po ktorých
konferenciér Gustáv Socháň pozval na javisko primátora I. Šašku
a čestných hostí festivalu.
Nebý va z v ykom , aby na
folklórnych slávnostiach boli až
dvaja podpredsedovia parlamentu NR SR. V Oraviciach tomu
tak bolo a primátor mohol uvítať
na javisku dvoch podpredsedov
parlamentu Annu Belousovovú a
Tibora Cabaja, ale aj wójta gminy
Koscielisko Bohdana Pitoňa.
„Som rád, že sme sa tu stretli v
takom počte, všetkých vás tu srdečne
vítam, prajem vám príjemnú zábavu
a budem nesmierne rád ak sa takto
stretneme všetci aj o rok,“ povedal
na úvod primátor I. Šaško.
„Určite si tento deň nadlho zapamätám. Som veľmi rada, že môžem
byť s vami, cítim sa tu veľmi dobre,
pretože táto časť Oravíc je veľmi

krásna a ja zbožňujem aj folklór.
Teším sa, že sú tu hostia z Poľska, ale
aj naši krajania z Maďarska, ktorým
aj takýmto spôsobom podávame pomocnú ruku. Musím povedať, že za
tie roky, čo som tu nebola som Oravice takmer nespoznala, urobilo sa
tu veľmi veľa a myslím si, že je za to
potrebné poďakovať vášmu primátorovi. Som veľmi rada, že máme na

nesmierne páčila oravická príroda,
pobyt v termálnych kúpeľoch i Meander parku.
V tom istom termíne poľskú gmi-

Žiaci 4. B zo ZŠ M. Medveckej. V pozadí práce detí z partnerského poľského mesta a zo ZŠ M. Medveckej Tvrdošín.

nu Kobylnica navštívili naše deti.
V prímorskom meste Ustka strávili
dva dni, nezabudnuteľným zážitkom
pre nich bola plavba loďou po mori
na pirátskej lodi, ale aj návšteva
Slovinskeho národného parku, kde
si pozreli národné múzeum a mali
možnosť vidieť piesočné duny, kde sa
cítili ako na Sahare. V Szymbarku si
pozreli dom postavený hore nohami a
najdlhšiu dosku na svete, ktorá merala
36,88 metrov. V Ustke sa nemohli tiež
vynadívať na pestrofarebný ohňostroj
a zaujala ich aj prehliadka starého
mesta Slupsk. Počas návštevy zavítal
medzi nich aj wójt Gminy - Leszek
Kuliński.
V škole, kde boli ubytovaní mali
k dispozícii veľkú telocvičňu a vonkajšie ihriská. Na športovanie nemali
veľa času, pretože ho väčšinou strávili
výletmi do blízkeho okolia.
„Vzorne sa tu o nás starali a ani
domov sa nám nechcelo ísť, bol to
super výlet,“ povedala nám Dominika Danková, jedna z účastníčok
zájazdu.

Folklórne Oravice za účasti dvoch podpredsedov NR SR
aj B. Pitoň: „Milí priatelia, projekt
Tatry nás spájajú, a nedelia je dôkazom našej poľsko - slovenskej
spolupráce, ktorá je plodná, trvá už
niekoľko rokov a dnes už realizujeme spoločné projekty v rámci EÚ.
Verím, že to bude takto aj naďalej
pokračovať.“
Kytičku pozdravných príhovorov
doplnila Zuzana Hollósyová, pred-

Slovensku takých šikovných primátorov, ako je ten váš,“ povedala okrem
iného A. Belousovová.
„Po roku som opäť medzi vami a
som rád, že sme sa tu stretli v plnom
zdraví, čas sa nám umúdril a tak
prajem všetkým príjemný umelecký
zážitok,“ zaznelo z úst, mohli by sme
povedať, už takmer pravidelného
návštevníka Oravíc T. Cabaja.
Ku zdraviciam pridal svoje slovo

sedníčka Slovenskej samosprávy v
Budapešti: „Teším sa, že tu môžeme
s vami oslavovať slovenskú kultúru a
chcem, aby ste vedeli, že v Maďarsku
v 104 dedinách žijú Slováci, ktorí si
môžu rozvíjať svoj jazyk, kultúru a
chodiť do školy s vyučujúcim jazykom slovenským.“
Po oficiálnej časti pokračoval
program vystúpením FS Trnkári zo
Žaškova, krajanským spolkom Lipa

- Dúha z Maďarska a ľudová hudba
bratov Svrčkovcov. Viackrát sa na
pódiu v Oraviciach predstavil FS
Senior Oravan - Nižná, a ani tentoraz
divákov nesklamal. To sa však už
program chýlil ku koncu a práve vtedy sa divákom predstavil FS Rozsutec zo Žiliny, ktorý bol v tomto roku
skutočne zlatým klincom programu.
Tanečníci na javisku odviedli profesionálny výkon a zakončili tak 19.
ročník Folklórnych Oravíc.
Ani v tomto roku nechýbali v
Oraviciach ľudoví umelci, ktorí
sa tu prezentovali svojou prácou a
výrobkami. Ten kto chcel sa mohol
dokonca dať zdarma vymasírovať,
pre deti nechýbali sladkosti všakovakého druhu a pre ich rodičov všakovaké pôžitky pre žalúdok. Slnko sa
schýlilo k obzoru, Osobitá sa akoby
zadumano zahľadela do doliny, kde
ešte doznievali tóny huslí a spev
ľudových umelcov. Uznanlivo pokývala hlavou, to akoby chcela poďakovať Tvrdošínčanom za vydarenú
akciu a rozlúčiť sa s návštevníkmi.
„Neslzlila dažďom“, veď akoby
mohla, keď ona má už od nepamätí
rada tých ľudí, ktorí pod jej krídla
chodievajú dlhé roky pracovať, ale
sa aj zabávať.
No a nám tiež načim poďakovať 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.

certoch Close Harmony Friends a
Jeno‘s Brothers, ktoré nás hneď dostali do varu. Postupne sme odbúrali
prvotné rozpaky a už sme sa len zabávali a vychutnávali si prítomnosť
jeden druhého.
Príjemne nás prekvapila i vzácna
návšteva kňaza z kaplnky Rue – du
Bac. Je to miesto, na ktorom sa Panna Mária zjavila Kataríne Labouré,
a preto sme sa celkom pohrúžili do
jeho rozprávania o Zázračnej medaile. Práve tá je totiž ,, spoznávacím
znamením“ nášho spoločenstva.
Okrem nás Slovákov pozvanie na

domov okrem batohov odniesol i príjemné zážitky a nové priateľstvá.
Chcela by som poďakovať
všetkým účastníkom za vytvorenie
výbornej atmosféry, ako aj všetkým
tým, ktorí sa podieľali na tom, aby
všetko dobre fungovalo.
V neposlednom rade by som
vyslovila srdečné ďakujem Spojenej škole a Strednej odbornej škole
lesníckej za poskytnutie ubytovania
a stravy. kinu Javor za prenájom
priestorov. Pekárni Švarc za to, že sa
postarala o chutný chlebík a koláče,
a to so značnou finančnou úľavou.
Firme Trix za vypožičanie svetelných efektov. Farskému úradu za

priateľské prijatie a všetku pomoc,
ktorú nám preukázali. Primátorovi
mesta Tvrdošín za finančnú pomoc
a taktiež aj za to, že jeho zásluhou sa
mohol uskutočniť koncert skupiny
Close Harmony Friends. Ten bol určený nielen pre nás ZMM–ákov, ale
aj pre všetkých obyvateľov mesta.
Za vytvorením takej úžasnej akcie, akou bol Zlet, určite stálo veľa
ľudí. Vyžadovalo si to množstvo
námahy, no konečný efekt stál za to.
Spätnou väzbou pre organizátorov
bol šťastný výraz na tvárach mladých, ktorý na tieto 4 prázdninové
dni určite nikdy nezabudnú.
sestra Beáta

Celoslovenské pracovné stretnutie
zdravotníckych záchranárov, ktoré sa
uskutočnilo pod záštitou spoločnosti
Panax F. C. S. splnilo svoj účel. V prvej
časti workshopu sa takmer päťdesiatka
účastníkov stretla v priestoroch MsKS
Tvrdošín, kde si vypočuli dve prednášky, týkajúce sa záchrannej zdravotnej služby a vozidiel rýchlej zdravotnej
pomoci.
Ďalšia časť školenia sa už uskutočnila priamo vo firme, kde bola pre účastníkov pripravená prezentácia subdodávateľov, ktorí do záchranných a sanitných
vozidiel dodávajú medicínske prístroje
a ďalšie zariadenia, ale aj samotné sanitné vozidlá. Tu sa účastníci nielenže
oboznámili s výrobkami, ktoré si osobne
pozreli, ale mali možnosť povedať aj
svoje názory a postrehy s ktorými sa pri
výkone svojho povolania stretávajú.
„Bolo to pracovné stretnutie nás ako
výrobcov a reprezentantov záchranných
zdravotných služieb z celého Slovenska.
Hlavnou náplňou tohto stretnutia bolo

vzájomne sa oboznámiť o zmenách v
legislatíve, či už implementáciou slovenského legislatívneho prostredia na
slovenské normy a potom priamy dopad
na prevádzku a technické zabezpečenie
vozidiel pre rýchlu záchrannú službu
na Slovensku. Iniciatíva vyšla z našej
strany, chceme ukázať našu spoločnosť
ako úspešnú, ktorá je pripravená aj tieto náročné úlohy v zmenách legislatívy
zabezpečiť pre skvalitnenie vozidiel pre
rýchlu záchrannú službu na Slovensku,“
povedal nám riaditeľ firmy P. Zaiček. K
tejto problematike sa vyjadril aj MUDr.
Vladimír Lazorčák, MPH primár Oddelenia urgentnej medicíny z Prešova: „Sú
to vozidlá modernej doby, v ktorých je
komfort pre pacienta, ale aj pre zdravotnícky personál, predstavujú dostupnosť
a rýchlosť. Môžem porovnávať, veď pri
tejto práci som už vyše dvadsaťpäť rokov.
Sanitné vozidlá, ktoré sa robia vo firme
Panax F.C.S., nielenže spĺňajú všetky
požadované normy, ale v niektorých
prípadoch ich aj predstihujú.“
(jh)

Krajanský spolok Lipa - Dúha z Maďarska mal v
Oraviciach premiéru.

S prianím Božieho požehnania

Mesto Tvrdošín, kon k rétne
priestory Spojenej školy a Strednej
odbornej školy lesníckej sa od 10. –
13. júla zaplnili stovkami mladých
ľudí. Pýtate sa prečo? Ako už býva
zvykom, Združenie mariánskej
mládeže každý druhý rok organizuje celoslovenské stretnutie – Zlet.
Tento rok sa miestom konania stalo
práve toto malebné oravské mesto.
Mohol prísť každý, kto mal chuť sa
zabaviť a zúčastniť sa na skvelom
programe. Ten tohtoročný sa niesol
v duchu hesla: ,,Boh ti chce zveriť
isté poslanie.“

Zdravotnícki záchranári sa stretli v Tvrdošíne

Účastníci celoslovenského Združenia mariánskej
mládeže sa stretli v našom meste.
Už od piatku do Tvrdošína postupne prichádzali mladí z každého kúta Slovenska. Večer sa to
všetko začalo. Nasledoval pestrý
program, ktorý naozaj stál za to.
Počas celého pobytu sme boli
duchovne posilňovaní svätými
omšami, okrem toho nechýbali ani
chvíľky ticha strávené v adorácii, či
veľmi otvorené diskusie o témach,
ktoré sú mladým ľuďom najbližšie.
Vyblázniť sme sa mohli na kon-

akciu prijali aj naši susedia Poliaci
a temperamentní Španieli. Vidieť
viacero národností pri sebe bolo
pre nás obrovským povzbudením,
keďže aj oni sú členmi tohto stále sa
rozvíjajúceho spoločenstva.
Priateľská atmosféra sprevádzaná množstvom skvelých ľudí,
rehoľných sestier i kňazov nás určite
všetkých naplnila. Tie 4 dni utiekli
ako voda a preto sa nám len veľmi
ťažko odchádzalo. No každý z nás si

Na medzinárodnom stretnutí
budú zastupovať Slovensko
Mesto Tvrdošín je už tretí rok zapojené do medzinárodného projektu Twin
Town, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu medzi národmi na úrovni samospráv a mládeže. Zástupcovia Tvrdošína
sa zúčastnili na dvoch ročníkoch projektu, navštívili poľské Kościelisko a
belgické mesto Durbuy. Tento rok ich
čaká návšteva Švédska, hostiteľským
mestom bude Osthammar.
Na konferencii si budú vymieňať
skúsenosti a poznatky o životnom
prostredí. Hoci jej ústrednou témou
je Energia a jej trvalý vývoj z perspektívy Baltického mora, na seminároch si budú predstavitelia samospráv vymieňať vlastné skúsenosti
o využívaní energetických zdrojov,
odpadovom hospodárstve, o cieľoch a

možnostiach výroby „zelenej energie“
a ďalších. Organizátori predpokladajú
vypracovanie záverečného vyhlásenia,
ktoré bude podpísané na plaviacej sa
lodi v prístave Oregrund. Odtiaľ bude
zaslané vládam účastníckych krajín a
samitu Spojených národov o podnebí,
ktoré sa uskutoční v decembri 2009 v
Kodani. Podľa koordinátora tohto podujatia Stefana Edelsvärda, svoju účasť
zatiaľ na stretnutí prisľúbili veľvyslanci Slovenska a Belgicka a na otvorenie
konferencie bola pozvaná aj švédska
korunná princezná Viktória. Švédsko,
pod vedením primátora Ivana Šašku
navštívi desaťčlenná delegácia, zostavená z predstaviteľov samosprávy,
poslaneckého zboru, zástupcov škôl a
stredoškolákov z Tvrdošína.

S tvrdošínskym Gymnáziom, ktoré tento rok oslávilo 15. výročie svojho
založenia, sa spája meno PhDr. Aleny
Golboňovej. Bola pri otvorení školy a
14 rokov bola jej riaditeľkou. Počas
jej pôsobenia v tejto funkcii poskytla
škola vzdelanie tisíckam absolventov,
z ktorých väčšina odchádzala na vysoké školy a dnes sú z nich renomovaní
odborníci. Zaslúžila sa o rozvoj medzinárodných vzťahov s Gymnáziom
v Novom Bydžove v ČR a College Les
Fonttainetes v Saint Aubin en Bray vo
Francúzsku, Dánsku. Pod vedením
A. Golboňovej bola zveľadená nielen
škola, ale aj jej areál, ktorý bol v sa
aj v spolupráci s mesto bol postupne
dobudovaný a vylepšovaný. Dnes je

to moderné gymnázium, kde sa chodia
vzdelávať žiaci z celej Oravy.
Riaditeľka poďakovala primátorovi
a mestskému zastupiteľstvu za pomoc
a výbornú spoluprácu počas jej výkonu vo funkcii riaditeľky Gymnázia v
Tvrdošíne. „Veľmi som si túto pomoc
cenila a cením. Želám Vám a Vašim
spolupracovníkom pevné zdravie, veľa
duševných síl a životného optimizmu
do ďalších dní, mesiacov a rokov.“
Aj vedenie mesta ďakuje bývalej
riaditeľke za príkladne odvedenú
prácu. V ďalšom živote jej praje veľa
zdravia, životnú pohodu. Verí, že so
svojimi dlhoročnými pedagogickými
skúsenosťami ešte neraz pomôže pri
ďalšom napredovaní gymnázia.

V Strednom odbornom učilišti lesníckom ukončilo vzdelanie jedenásť
žiakov v odbore mechanizátor lesnej výroby, štyria budú opravné skúšky absol-

la škola. „Som rád, že mám výučný list,
môžem sa už zaujímať o kvalifikovanú
prácu. Chcem využiť moju profesiu a
výučný list a pracovať v lesníctve, zatiaľ

vovať v auguste a v septembri. Ako nás
informoval J. Krajčí, majster odborného
výcviku, väčšina žiakov má zabezpečenú
prácu aj vďaka brigádam počas tretieho
ročníka, ktoré svojim žiakom zabezpeči-

síce nemám konkrétnu pracovnú ponuku, ale verím, že príde,“ povedal nám
Martin Jendrášek. Študenti, ktorí si chcú
zvýšiť kvalifikáciu, môžu pokračovať v
štúdiu a ukončiť ho maturitou..

Aj v tomto roku komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít
a verejného poriadku vyhodnocovala
v našich mestských častiach kvetinové balkóny, predzáhradky a celkový
vzhľad rodinných domov, ale aj bytov
na sídlisku Medvedzie.
Vyhodnotiť tých najlepších nebolo najľahšie už aj z toho dôvodu, že
rozkvitnutých domov a upravených
balkónov v našom meste pribúda. V
tomto roku sa z ocenenia mohli tešiť
Marta Pazdúrová z Hlisna, Melánia
Žáková z Vladiny, Dana Kurcinová
zo sídliska Medvedzie, Vladimír
Rydzik z Hríbikov a Medvecká Beáta
z Krásnej Hôrky.

Kvety sa v našom meste usmievajú
na nás z viacerých rodinných domov,
balkónov, či predzáhradiek. Sú živou
okrasou nášho mesta, ale aj potešením
pre tých, ktorí im venujú nesmierne
množstvo času, aby sa ukázali v plnej
kráse. Ten, kto sa venuje tejto záľube
to dobre pozná. Je to často drina od
rána do večera. Ale oplatí sa. Keby
komisia mohla tak by vyhodnotila
všetky tie prekrásne domy, ktorých
je v našom meste neúrekom. Tí, ktorí
nezískali žiadnu cenu, nemusia byť
smutní, pretože aj im ďakujeme za to,
že dokážu svojimi šikovnými nápadmi
spríjemniť život sebe a hlavne skrášliť
naše mesto.

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu

Výučné listy si prebrali na radnici

Komisia mala ťažkú úlohu

Problém sa týka nás všetkých

Vážení spoluobčania, všetci
dobre vieme o probléme, ktorý je
vlastne už celosvetový, o probléme
s odpadovým hospodárstvom.
Skutočnosť, že Slovensko vstúpilo do Európskej únie a musí sa
prispôsobovať jej legislatívnym
požiadavkám a normám malo za
následok aj to, že naša mestská
skládka odpadov prestala spĺňať
tieto požiadavky. Vynaložením nemalého úsilia mesta a financií sme
všetky požiadavky Európskej únie
splnili a skládka Jurčov laz je v prevádzke v prvom rade pre občanov
nášho mesta.
Týmto má naše mesto jeden
veľký problém vyriešený na najbližšie desaťročia. Smeti sú, tak
ako predtým, odvážané pravidelne
a občanom sú k dispozícii aj veľkoobjemové kontajnery, rozmiestnené
v meste. Tieto sú určené iba pre potreby občanov nášho mesta.
Túto skutočnosť dosť často

zneužívajú obyvatelia iných obcí a
dovážajú k nám odpad.
Prosíme vás všetkých, ak by ste
boli svedkami takéhoto vývozu,
nahláste ihneď poznávaciu značku
auta na technické služby a mestskú
políciu, aby mohla byť zjednaná
náprava.
Zároveň vás, vážení spoluobčania, prosíme, aby ste svoj veľkorozmerový odpad, napríklad konáre
stromov, nábytok, ale aj rôzny iný
odpad rozobrali na drobné časti a
tie uložili do kontajnera tak, aby sme
ušetrili čo najviac priestoru, aby nám
nová skládka vydržala čo najdlhšie,
no najmä, aby sme znížili náklady na
odvoz odpadu, ktorý stojí mesto každoročné veľké finančné prostriedky.
Za spoluprácu a dodržiavanie týchto
zásad a pokynov vám ďakujeme, čím
vlastne dokážeme ďalšiu spolupatričnosť k nášmu mestu a financie,
ktoré ušetríme môžeme použiť na
iné potreby mesta.
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Fordych s puncom vyššej kvality

Narodili sa

29. 5.
30. 5.
2. 6.
2. 6.
5. 6.
20. 6.
29. 6.
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
10. 7.
15. 7.

Tobias Holub
Viktória Sojková
Paulína Žuffová
Victoria Kolenová
Markus Moštenický
Dávid Gonda
Kristián Danko
Júlia Košturiaková
Matej Kopta
Dávid Michalčík
Klára Hradská
Alex Ferenčík
Mário Medvecký

Sobáše

30.5.
4. 6.
6. 6.
6. 6.
6 .6.
6. 6.
6. 6.
13. 6.
13. 6.
20. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
4. 7.
11. 7.
18.7.
24. 7.
1. 8.
1. 8.
1. 8.

Miriama Juriňáková - František Surovčík
Bc. Soňa Škombárová - Peter Pápež
Martina Kuníková - Dušan Olexík
Mária Gillová - Jaroslav Košťál
Anna Hošalová - Ján Vereš
Mária Danková - Peter Salviak
Lenka Šveláňová - Anton Šiška
Ľubica Iglarčíková - Peter Kuník
Ing. Lenka Medvecká - Tomáš Brisuda
Mgr. Michaela Frankovičová - Ing. Helmuth Bauer
Petronela Paulínyová - Roman Vrabček
Adela Hodúlová - Jaroslav Gonzáles
Ľudmila Matisová - Pavol Lukáčik
Katarína Gondová - Jozef Šišila
Kristína Šimonová – Ing. Peter Lukáčik
Andrea Pavelková - Lukáš Grešš
Zuzana Mihaláková - Lukáš Furdek
Gabriela Greňová - Marek Vnenk
Monika Urbanová - Jaroslav Šesták
Lenka Repáňová - Peter Rožek

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

95 rokov

Jozef Gejdoš
Paula Pafčová
Anna Betíková

80 rokov

Mária Ferenčíková
Alojz Gazdík
Anna Golboňová
Terézia Žuffová
Jozef Gužiniak
Agneša Medvecká
Magdaléna Trstenská
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov
Helena Zondláková
Radoslav Benko
Božena Kacková
Dušan Gerčák
Mária Krajčiová
Stanislav Sameliak
Milan Šaradin
Ján Planieta
Ľudovít Lonek
Eduard Gabčo
Jozef Planieta
Eduard Gandi
Štefánia Medvecká
Juraj Schūrger
Pavel Abraham

ZDHS, ktorý toto podujatie aj otvoril.
„So vznikom DH Tvrdošanka sa už
štvrtý rok spája krajský festival malých
dychových orchestrov Fordych Tvrdošín, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie
podujatie vo vašom meste a to aj zá-

Deň plný zážitkov s rodinnými
príslušníkmi prežila skupina členov
zo ZO Trstená, ktorí na základe
grantu s názvom „Letný deň v prírode“ dostali peniaze z EÚ. Vyše
päťdesiat účastníkov malo pripravený bohatý program, ktorý ešte viac
stmelil takto postihnuté rodiny.
„Prešli sme sa Juráňovou dolinou pod dozorom horskej sprievodkyne, následne sme sa dokonale
vykúpali v Meandri, pripravili nám
chutný obed v chate v Oraviciach a

tu sme si aj zaspievali za sprievodu
harmonikára. Už druhého augusta
ideme na zájazd do Krakowa, do
Baziliky Božieho Milosrdenstva a
v tom nám veľmi pomohol primátor
Tvrdošína Ivan Šaško. Chcem sa mu
osobne poďakovať za všetkých našich členov, pretože to nebola prvá
pomoc, ktorú nám poskytol, ale aj
ostatným, ktorí mi pomohli vypracovať grant na tento pekný deň,“
povedala predsedníčka organizácie
Helena Fukasová.
(jh)

Náš spoluobčan, rodák z Krásnej Hôrky, Jozef Žuffa sa v týchto
dňoch dožil 99 rokov. Pán Žuffa
mal ešte piatich súrodencov Ludvíka, Františka, Annu, Margitu
a Máriu. Jeho dve sestry Anna a
Margita odišli do Ameriky a dodnes
o nich nič nevie. A tak pán Jozef
jeseň života trávi v spoločnosti
syna Milana, jeho ženy Ľudmily a
vnučky Klaudie, ktorí sa oň vzorne
starajú.
Pán Jozef to nemal v živote ľahké, už od desiatich rokovh musel
tvrdo pracovať, často len za stravu.
Neskoršie robil ako murár pri železnici. Pracoval na rôznych miestach
republiky na stavbách staničných
budov a škárp. I keď J. Žuffa najlepšie nepočuje, ešte stále sa s ním
môžete porozprávať, je to komunikatívny a skromný človek. Aj v deň
našej návštevy nás už netrpezlivo

očakával a zaujímal sa o pána primátora, ktorého si veľmi váži.

sluhou iniciatívy jej kapelníka Daniela
Kolejáka a za výdatnej podpory primátora mesta Ivana Šašku. Som rád, že toto
podujatie sa koná práve v Tvrdošíne a
verím, že tomu bude tak aj v ďalších rokoch a vaše bude aj naďalej robiť všetko
pre ďalší rozvoj dychovej hudby na Orave,“ povedal okrem iného J. Jamriška.

Nevidiaci a slabozrakí v Oraviciach

Blahoželáme najstaršiemu mužovi nášho mesta

Jozef Krúpa

85 rokov

8. 6.
14. 6.
16. 6.
21. 6.
21. 6.
1. 7.
3. 7.
7. 7.
8. 7.
10. 7.
14. 7.
21. 7.
23. 7.
27. 7.
1. 8.

V ponuke Kultúrneho leta v Tvrdošíne sa uskutočnil 19. júla na Michalskom námestí štvrtý ročník krajskej prehliadky dychových hudieb
s názvom Fordych. Táto prehliadka
dychových kapiel si našla pevné miesto
aj v kultúrnom kalendári.
Každoročne sa jej zúčastňujú
kapely s rôznym žánrovým
záberom, a nebolo tomu inak
ani tentoraz.
Pri zahájení festivalu nechýbala slávnostná fanfára v
podaní Tvrdošanky a potom
už zúčastnené kapely zaplnili priestor pod pódiom a
otvorili hudobné popoludnie
spoločnou skladbou monster
koncert pod taktovkou Pavla
Šianskeho, predsedu ZDHS pre Banskobystrický kraj.
Nasledovala skladba „Tvrdošínska
polka“ a „Tam pod Tatrami“, opäť v
podaní našej dychovky a za pomerne intenzívneho dažďa, ktorú aj v
tejto pľušti sa snažil oddirigovať Ján
Jamriška, predseda predstavenstva

84-ročná
33-ročný
61-ročná
48-ročný
85-ročná
63-ročný
56-ročný
81-ročný
83-ročný
63-ročný
94-ročný
64-ročný
88-ročná
85-ročný
69-ročný

K jeho životnému jubileu mu v
mene primátora zablahoželal poslanec MsZ Milan Kováč. Odovzdal
mu prianie všetkého dobrého, najmä
zdravia, prežitie pokojnej a dôstojnej jesene života v prítomnosti
najbližších.

Za poznaním

Smútok a žiaľ nám vošiel do srdca, keď
sme na poslednej ceste odprevadili nášho

priateľa Pavla Abrahama, ktorý
nás náhle opustil, neočakávane, v sobotu
1. augusta vo veku 69 rokov.
Bude chýbať celej svojej rodine, desiatkam priateľov a známym, nám všetkým,
pre ktorých sa vždy vedel obetovať, podať
pomocnú ruku a priniesť radosť.
Ďakujeme Ti za všetko, česť Tvojej pamiatke!

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás v auguste a septembri

MONSTER vs.VOTRELCI – anim. komédia
23. 8. 2009 (nedeľa) o 1800
NOC V MÚZEU 2 – komédia
20. 9. 2009 (nedeľa) o 1800
HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC –
dobrodružno-fantastický film
27. 9. 2009 (nedeľa) o 1800
V kine Javor môžete využiť kultúrne poukazy!

Vzdelávacie zájazdy Tibora Verzála, vedúceho numizmatického
krúžku oceňujú dospelí i deti. Cestu vždy starostlivo pripravuje, aby
prítomným poskytol čo najviac zážitkov a informácii. Tento rok navštívili Svätý Jur, vodné dielo Čunovo, múzeum Rímsky vojenský tábor
Gerulata v Rusovciach, bratislavské Národné múzeum.
Juraj Tomadlík – JUTO a Ing.František Tomadlík-Tomiko
v spolupráci s mestom TVRDOŠÍN Vás pozývajú na

Country popoludnie s Ivanom Mládkom a Banjo Band
23. 8. na futbalový štadión do Tvrdošína.
„Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu“

Takto sa začína text jednej z najúspešnejších pesničiek Ivana Mládka
ktorá uplynulé dva roky úspešne dobíja popredné priečky hitparád v susedných štátoch. Naposledy so známym klipom Jožin z bažin so scénkou
Gejza Gerendáša a Iva Pešáka aj hudobnú stanicu MTV. Na futbalovom
štadióne v Tvrdošíne si môžete na živo vypočuť najznámejšie hity Ivana
Mládka so scénkami a monológmi Lenky Plačkovej a Milana Pitkina.
Program Country popoludnia je náhradou Country festivalu Country
Oravice, ktorý sa tento rok neuskutočnil pre nepriaznivé počasie. Voľné
vstupy, ktoré boli usporiadateľmi rozdané na akciu Country Oravice platia automaticky aj na akciu Country popoludnie s Ivanom Mládkom.
Program: 12.30 - vystúpenie detských country tanečných skupín
Matelko a Chrobáci – ZUŠ Nižná, 13.00 – vystúpenie detských country
hudobných skupín – Alibabky, Daily, 14. 00 - Robo Hulej s kapelou, 15.
00 – HS Kredenc, 16.00 - IVAN MLÁDEK a Banjo Band.
V prípade nepriaznivého počasia sa celý program v nezmenenom
čase presúva do Kina Javor Tvrdošín. Vstupné na akciu Country popoludnie s Ivanom Mládkom a Banjo Band je 5 eur, deti do 10 rokov majú
vstup zdarma.

A potom už nasledoval hlavný
program, v ktorom sa ako prvá predstavila zmesou melódií Tvrdošanka s
najmladšou sólistkou jedenásťročnou
Martinou Sameliakovou, ktorá si odbila svoj debut a môžeme povedať, že celkom úspešný. Nesklamala ani Tvrdošanka,
čo ohodnotil jeden z
členov Supranky slovami: „Od minulého
roku sa poriadne polepšili, má to šťavu
aj švih.“ Okrem výberu skladieb upútala
Tvrdošanka aj hráčskou istotou, ktorá je
neklamným znakom
systematickej práce
v kapele, o čom svedčí umiestnenie
v Zlatom pásme a cena za najlepšiu
dramaturgiu v celoslovenskej súťaži
v Lednických Rovniach. Milovníkov
dychoviek potešil už tradičný účastník
Supranka z Ružomberka a mala čím.
Ženské spevácke duo, kultivovaný
prejav inštrumentalistov a vhodne

zvolený repertoár nemal chybičku. V
podobnom duchu sa niesol aj výstup
Fatranky zo Žiliny, ktorá tu zavítala po
dvojročnom poste a veru nič nestratila
zo svojich kvalít. Záver vydareného
podujatia patril Novej Kysučanke z
Kysuckého Nového Mesta a jej speváckemu triu, ktoré prítomní diváci
veru neradi púšťali dolu z pódia a tak
musela zahrať ešte aj prídavok. V jej
podaní zaujali najviac upravené moderné skladby. Možno je to aj preto, že
je zložená z prevažne mladých členov
- absolventov umeleckej školy a kvalita hudby v ich podaní je na vysokej
úrovni pod vedením Štefana Zábojníka. Zahraničným hosťom programu,
ktorý odviedol tiež slušný výkon bola
tentoraz Parafialna Orkiestra Dęta z
Jaworznej z Poľska.
Prehliadka dychoviek sa posunula
opäť vyššie, čo dokazovali svojou hrou
jednotlivé kapely a nás môže tešiť, že
dôstojným partnerom zúčastnených
dychoviek bola aj Tvrdošanka. Celý
program aj v tomto roku moderovala
Elena Baleková.

Mesto Tvrdošín v tomto roku vyhlásilo 3. ročník literárnej súťaže Gessayovo pero a výtvarnej súťaže Paleta Márie Medveckej pre
žiakov základných,
stredných škôl a
dospelých. Najviac
súťažiacich bolo
už tradične zo základných škôl, ale
potešilo aj to, že
do súťaže sa zapojili dospelí občania
Tvrdošína. Cieľom
súťaže bol rozvoj
tvorivosti v uvedených oblastiach.
Výstavu z ocenených prác dopĺňali
výtvarné práce poľských detí z gminy
Koscielisko v rámci Dní slovenskej a
poľskej kultúry. Výtvarné práce žiakov ZŠ M. Medveckej boli súbežne
vystavené v Kościelisku.
Do literárnej súťaže sa v štyroch kategóriách zapojilo 35 autorov. Výtvarná súťaž bola bohato
obsadená, do ôsmich kategórií sa
prihlásilo 147 autorov. Žiaci ZŠ súťažili v 4 vekových kategóriách a
žiaci ZUŠ v 3 kategóriách a zvlášť
bola hodnotená kategória dospelých.
Všetky práce vyhodnotila odborná
porota, ktorá ocenila týchto autorov:
Literárna súťaž Gessayovo pero - 2.
kat. 3. - 4. ročník: 1. Anežka Pajunková,
2. Janka Kozoňová, 3. kat. 5. - 6. ročník: 1. Klaudia Dyttertová, 2. Tomáš
Badaň, 4. kat. 7. - 9. ročník: 1. Martin
Hrbík, 2. Matúš Gregorec a 3. Miro-

slav Kakačka a 6. kat. dospelí: 1. Mária
Tomčíková, 2. Matilda Abáffyová.
Výtvarná súťaž Paleta Márie

Žiačka ZUŠ, Dominika Danková, sa na súťaži Malý Bitolski
monmantr 2009 v Macedónsku nestratila v silnej konkurencii. Zapojilo
sa do nej 25 štátov sveta s vyše 14
tisícmi výtvarných prác z 385 škôl.
Slovensko zastupovali práce z ôsmich škôl, ocenených bolo štyristo
výtvarných prác.
Dominika kreslila budovy nášho
mesta, zátišia a interpretácie diela
Márie Medveckej. Jedna z jej prác

získala ocenenie. Ako nám prezradila Dominika, maľovaniu sa venuje
už osem rokov.
V základnej umeleckej škole ju
vedie Ľudmila Verzálová. Bol to jej
prvý medzinárodný úspech a my veríme, že nie posledný. „Rada kreslím
suchým kriedovým pastelom rôzne
zatíšia a prírodu. Kresleniu a maľovaniu sa chcem vo svojom voľnom
čase i naďalej venovať, baví ma to,
je to jeden z mojich koníčkov.“

Označenie NAJ 2008-2009 už
čosi prezrádza, treba len doplniť,
že ide o 11. ročník slávnostného
vyhlasovania najúspešnejších
žiakov základných a stredných
škôl v predmetových a športových
súťažiach. Nerátajú sa medzi ne
výsledky dosiahnuté na úrovni
školy, ale v okresných, regionálnych, krajských a celoslovenských
súťažiach.

V uplynulom školskom roku
zdolalo vrchol pyramídy 338 žiakov, práve tých, ktorí sa zišli v sále
kina Javor, aby prevzali ocenenie a
upomienkové darčeky za dosiahnuté výsledky. Záštitu prevzalo a
finančnú podporu poskytlo mesto,
o sprievodný zábavný program sa
postarali záujmové útvary mestského centra voľného času.
P. Abraham

Literárna a výtvarná súťaž

Medveckej - 1. kat. žiaci ZŠ 1.- 2.
ročníka: 1. Monika Fučeková, 2. Miloš Štubendek, 3. Adrián Glomba, 2.
kat. žiaci 3.- 4. ročníka: 1. Dominika
Dedinská, 2. Martina Tarajová, 3.
Henrieta Košturiaková, 3. kat. žiaci
5. - 6. ročníka: 1. Samuel Betuštiak,
2. Bibiana Bučeková, 3. Filip Bakoš,
4. kat. žiaci 7. - 9. ročníka: 1. Denisa
Žemličková, 2. Natália Mensárová, 3.
Peter Kekelák, 5. kat. žiaci ZUŠ 5 - 9
rokov: 1. Katarína Káziková, 2. Bianka
Krížiková, 3. Šimon Motyčák, 6. kat.
žiaci ZUŠ 10 - 14 rokov: 1. Dominika
Kurcinová, 2. Dominika Danková, 3.
Matúš Djubašák, 7. kat. žiaci ZUŠ 15
- 18 rokov: 1. Natália Lenčuchová, 2.
Simona Jablonská, 3. Eva Medvecká a
v 8. kat. dospelí: 1. Alojz Pajunk - 64
rokov. Špeciálnu cenu za skupinovú
prácu získala 4. B trieda zo ZŠ M.
Medveckej.

Medzinárodné ocenenie pre Dominiku

NAJ 2008 - 2009

Skalka ďakuje

„Vážený pán primátor, vedenie
Klubu dôchodcov „Skalka“ z Medvedzia Vám ďakuje za poskytnutie
autobusu, ktorým sme mohli uskutočniť zájazd do Bojníc, kde sme

strávili pekný deň. Ďakujeme Vám
za Vašu ústretovosť a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.“
Anna Šablatúrová, predsedníčka klubu
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Futbalové súťaže sa rozbehli naplno

Muži: 4. liga Sever
Tvrdošín - Kys. Nové Mesto 1:1 (0:0), gól: Sirota.
Machunka, Bukový, Hradský, Baláž, Maslo,
Krasuľa, Válek, Medvecký, Palider, Novák, Sirota,
striedali: Kováč, Florek a Hutira.
Zápas pred početnou diváckou kulisou plný napätia až do poslednej minúty. Hostia neprišli brániť
a tak sa bolo načo pozerať. V prvom polčase podržal
mužstvo Machunka, keď naši strelci naopak nemali
presnú mušku. V druhom sa hostia ujali vedenia, ale
Sirota z trestného kopu vymietol šibenicu a zápas
skončil remízou.
Trebostovo - Tvrdošín 2:1 (1:0), gól: Novák.
Dorast: 4. liga Sever
Tvrdošín - Žabokreky 2:0 (1:0), góly: Ferenčík a Bača
Belá - Tvrdošín 0:8 (0:4), góly: Maslo, Ondrík a
Janček po 2, Ferenčík a Pikna

Žiaci: 2. trieda
Tvrdošín - Zázrivá 4:1 (0:0), góly: Ferenčík 2,
Dreveňák a Mravec.
Beňadovo - Tvrdošín 6:2 (3:0), góly: Medvecký,
Gerát.
Jesenná časť
3. kolo: 23. 8. 2009 1600 Tvrdošín - Stráňavy
4. kolo: 30. 8. 2009 1600 Skalité - Tvrdošín
5. kolo: 6. 9. 2009 1530 Tvrdošín - Družstevník Belá
6. kolo: 13. 9. 2009 1530 K. Lieskovec - Tvrdošín
7. kolo: 20. 9. 2009 1500 Tvrdošín - Ďanová
8. kolo: 27. 9. 2009 1500 Tvrdošín - Or. Jasenica
9. kolo: 4. 10. 2009 1430 Kotrč. Lúčka - Tvrdošín
10. kolo: 11. 10. 2009 1430 Tvrdošín - Dúbrava
11. kolo: 18. 10. 2009 1400 Černová - Tvrdošín
12. kolo: 25. 10. 2009 1400 Tvrdošín - Predmier
13. kolo: 1. 11. 2009 1330 Sučany - Tvrdošín

Pohár ostal doma
Na futbalovom štadióne sa 5. júla
uskutočnil už 33. ročník tradičného
futbalového turnaja za účasti družstiev OFK Máčov-Diviaky nad
Nitricou, MŠK Podbiel a Tvrdošína.

Príjemnú spoločenskú a športovú
atmosféru nenarušili ani dažďové
prehánky a prítomní diváci videli
pekné futbalové zápasy s množstvom gólov.

Víťazné družstvo turnaja s putovnou trofejou a
najmladšími priaznivcami.

Prvý pretek absolvoval aj P. Balún
Už V. ročník Jurajskeho polma- 1:44,10, V. Fonfer zabehol čas
ratonu o Pohár starostu Krakow- 1:45,12, D. Jagelka 1:51,48 a svoj
skiego a wójta Gminy Zabierzów sa prvý pretek absolvoval aj P. Balún
uskutočnil 14.6. v poľskej Rudave v čase 2:07,10.
a medzi takmer 1200
pretekármi nechýbali ani Viktor Fonfer,
Ján a Peter Balúnovci z Tvrdošína. Veľkým lákadlom pre
všetkých zúčastnených bola hlavná cena
v tombole osobné auto
Hundai. Potešili však
aj výsledky, najlepší z
Oravcov bol S. Lofaj,
ktorý vo svojej kategórii obsadil desiate
miesto v čase 1:52,35.
V hlavnej kategórií
najlepší z Oravcov Bežci po dobehnutí do cieľa, zľava: J. Jagelbol J. Balún v čase ka, P. a J. Balúnovci, S. Lofaj a V. Fonfer.

Oravskému dogtrekkingu neprialo počasie
Tretí ročník Oravského dogtrekkingu s medzinárodnou účasťou
postavil na trasu pretekov súperov zo
Slovenska a Česka. Preteky, ktoré sa
uskutočnili od 26. 6. - 28. 6. sa konali
pod záštitou mesta Tvrdošín a poslanca
NR SR Ing. I. Šašku. Pretekárom a ich
štvornohým miláčikom vôbec neprialo
počasie, a tak viacerí pretekári pretek
nedokončili.
Na preteky sa postavilo šesť kategórii pretekárov, tri mužské a tri

ženské. Trasa pretekárska (Long) v
dĺžke takmer sto kilometrov viedla od
Skorušinských vrchov cez Podtatranskú brázdu a Chočské vrchy, turistická
(Mid) merala cca 35 km.
Výsledky: Long DTM 1 muži do
40 rokov: 1. M. Harčarik 17:33, muži
nad 40 rokov: 1. R. Minarovič 17:57,
MID muži: 1. D. Bobrík 7:39, Long
ženy DTW 1: 1. K. Dostálková 18:04,
DTW 2: 1. J. Stejskalová 27:24, MID
ženy: 1. K. Tavassyová 7:39.

Švédky nás zastavili v osemfinále
Naše florbalistky, dievčatá vo vekovej kategórii G 18 sa v v dňoch 8. - 11. 7.
predstavili na najväčšom mládežníckom
turnaji Prague games, ktorého zúčastnilo 230 tímov z Česka, Švédska, Slovenska, Švajčiarska, Maďarska, Estónska,
Nórska, Poľska a Fínska.
V základnej skupine dievčatá porazili FA MB ŠKO - Energo tým, remizovali s FBC Liberec 3:3, ktorý hrá
najvyššiu juniorsku súťaž v Čechách.
Vysoko porazili Black Angels 10:1 a v
záverečnom vystúpení, v súboji o prvé
miesto, sa v skupine stretli so švédskym
tímom FBC Engelholm (neskorším víťazom turnaja). Švédkam sa podarilo v prvom polčase dostať do vedenia 2:0. Hra
však bola vyrovnaná. Zvýšené úsilie a
neustále napádanie súpera prinieslo vyrovnanie na 2:2. Tri minúty pred koncom
stanovili výsledok na konečných 3:2.

Celkovo to bol najlepší výkon na turnaji.
Do play off postúpili z druhého
miesta priamo do osemfinále. Tam im
pavúk prisúdil za súpera ďalší švédsky
tím. V úvode po chybe ponúkli súperkám šancu na strelenie gólu, čo aj využili. V druhej polovici premenili trestné
strieľanie a vyrovnali na 1:1. Nevyužili
však ďalšie šance, a tak nasledovali
samostatné nájazdy, kde Švédky premenili 3 pričom naše dievčatá len dva, čo
znamenalo koniec pôsobenia na turnaji.
Aj napriek tomu to bola pre ne dobrá
škola, čo môžu zúročiť v extraligových
zápasoch.
Dievčatá hrali v tejto zostave: V.
Stredanská, V. Turčáková, D. Medvecká, M. Stredanská, T. Balážová, M.
Hutirová, J. Brčáková, D. Ferenčíková,
P. Vankúšová, J. Rakytová, V. Paňková
a B. Spišiaková.

Opäť nechýbalo kopanie penált
„Tvrdošínska jedenástka“, kde si
víťazstvo vykopal Daniel Válek,
pred Matúšom a Ľubomírom Gregorcovcami.
Výsledky turnaja: Máčov - Podbiel 7:0 (5:0), Tvrdošín - Podbiel 13:0
(7:0), góly: Zaťko 3, Válek, Sirota
a Hutira po 2, Scheling, Novák,
Zboja, Daňa.
Máčov - Tvrdošín 2:0 (0:0),
góly: Scheling a Kováč. Finále sa
divákom muselo páčiť, pretože
pekné futbalové momenty sa striedali na obidvoch stranách.
Už po tretíkrát za sebou naši
futbalisti obhájili na turnaji prvé
miesto. Najlepším strelcom turnaja
sa stal Stanislav Zaťko z Tvrdošína
a brankárom Ľuboslav Jankeje z
Máčova. Ceny a poháre pre najlepších odovzdávali primátor mesta
Ivan Šaško a Milan Kováč.

Beh SNP s našimi
Už po dvadsiaty druhýkrát sa v
nedeľu 2. 8. uskutočnil v Podbieli
beh SNP Roháče - Podbiel, ktorého
sa zúčastnilo takmer štyridsať pretekárov s medzinárodnou účasťou.
Preteky to boli náročné, pretože ortuť teplomeru sa vyšplhala takmer
k tridsiatke. A tak pretekári na trati
od Partizánskeho cintorína zo Zverovky na štadión v Podbieli mali čo
robiť, víťazom sa stal Janusz Sarnicki z MOK Mszana Dolna v čase
1:12:39, trať si zabehli aj naši bežci
Viktor Fonfer, ktorý skončil vo
svojej kategórii na 9. mieste časom
1:42:39 a Peter Balún v kategórií
trinásty, časom 2:09:51.

Fotografia pred odchodom do Brna.

Naši mladí futbalisti reprezentovali Slovensko
prvýkrát v živote so slovenským znakom na prsiach
Výber mladších dorastencov
Oravy reprezentoval Slovensko na
hrách FICEP (hry kresťanskej mládeže), ktoré sa uskutočnili v dňoch
9. - 12. 7. v Brne. Turnaj sa odohral
v mládežníckom centre 1. FC Brno
na dvoch ihriskách s umelou trávou. Výber Oravy reprezentovali
aj títo naši futbalisti: M. Kovalčík,
M. Dreveňák, J. Maslo, J. Žuffa,

M. Gregorec, M. Bača, Ľ. Pikna, E.
Ondrík, P. Pňaček a F. Janček. Trénermi boli A. Betuštiak a Ľ. Gregorec, vedúcim výpravy J. Fábry (člen
VV Slovenského orla na Slovensku)
a manažérom D. Olejka.
V prvom zápase nešťastne
prehrali s Poľskom, ktoré turnaj
vyhralo, pokutovým kopom v
závere zápasu. Nedarilo sa im

ani proti Nemcom, s ktorými
prehrali 4:3. Odnieslo si to však
Rakúsko, nad ktorým vyhrali 6:1
a v poslednom zápase s Českom
uhrali remízu 2:2. Strelecky darilo E. Ondríkovi, autorovi štyroch gólov. Cestou z Brna Oravci
odohrali zápas proti mladšiemu
dorastu Slovana Bratislava s ktorým remizovali 2:2.

Šachisti svoje ciele splnili
Do súťažného ročníka 2008/09
šachisti vstupovali s cieľom udržať
A družstvo v 3. lige, cieľ splnili.
Úvod súťaže sa im síce nevydaril,
ale vďaka vydarenému záveru,
keď vyhrali s TJ INBEST Dunajov
B 4,5:3,5 a s TJ Mladosť Žilina C
4,5:3,5 sa zachránili a nakoniec
skončili na peknom 8. mieste. Pochvala za to patrí celému družstvu,
najlepšie výsledky dosiahli Štefan
Kružliak, František Medvecký a
Ján Španko.
Naše B družstvo si dobre viedlo
v 4. lige, skončilo na 5. mieste a
obhájilo tak vlaňajšie umiestnenie.
Nebyť zbytočných remíz mohli
skončiť vyššie. C družstvo okresnú

súťaž vyhralo. Okresného kola sa
zúčastnilo šesť mužstiev a prínosom bolo hlavne to, že tu dostala
možnosť zahrať si mládež. Účasť
na turnajoch bola slabšia, zúčastnili
sa troch O majstra Oravy v rapid
šachu, Srňacie OUPEN a na turnaji
FIDE - M SR seniorov bol Pavol
Chmelár, ktorý v silnej konkurencii
skončil na peknom 10. mieste. Za
uplynulý rok bol Ján Španko vyhodnotený medzi najlepšou desiatkou
športovcov roka mesta Tvrdošín,
medzi trénermi František Medvecký a za mládež Ľubomír Vnenk,
ktorý hráva za A družstvo.
„Táto akcia v meste je každý
rok v rámci Novoročnej čaše a je to

pekná iniciatíva primátora, spôsob,
ako sa poďakovať športovcom. Záväzky a ciele do budúcnosti? Hlavným cieľom pre A družstvo zostáva
udržať sa v 3. lige, s B družstvom v
4. lige bojovať o čelné pozície. Touto cestou by som sa chcel poďakovať primátorovi mesta za to, že nám
v maximálnej miere pomáha, aby
sme mohli dobre reprezentovať Tvrdošín. Vďaka mu nielen za finančnú
podporu, ale aj za to, že nám mesto
dáva mikrobus, hraciu miestnosť
v kultúrnom stredisku Medvedzie,
kde máme veľmi dobré podmienky a
už sa začíname pripravovať na novú
sezónu,“ povedal predseda oddielu
F. Medvecký.

Vo výbere Slovenska Florbal pod holým nebom
tri naše dievčatá
Od 13. do 16. augusta sa uskutočnil 17. ročník medzinárodného
florbalového turnaja Czech Open a v
kategórií „Elita Ženy“ sa predstavilo
i družstvo Slovenska. Nás môže tešiť,
že tréner Vladimír Ježek na tento turnaj
nominoval aj tri naše hráčky: Veroniku
Turčákovú, Denisu Ferenčíkovú a Janu
Brčákovú.
Pre hráčky to bola veľká skúsenosť.
V elitnej kategórií žien sa okrem nich

predstavili majster Česka Herbadent
Tigers SJM Praha, švédske družstvá
Pixbo Wallenstam, IKSU Ungdom,
RIG Umea IBS, švajčiarsky vicemajster
Red Ants Rychenberg Winterthur a
ZUG United a fínske družstvo SB-Pro.
Slovenský výber na turnaji zo štyroch
stretnutí vyhral len jeden zápas. Celkovým víťazom sa stal český majster
Herbadent Tigers, ktorý vo finále porazil švédsky tím Pixbo IBK 3:2.

Asi tak by sa dalo charakterizovať nezvyčajné športové podujatie
pod názvom Street Foorball cup
2009, ktoré sa uskutočnilo 4. júla
na ihrisku ZŠ Márie Medveckej.
Športové zápolenia sa odohrali na
špeciálnom povrchu, ktorý dodal
sponzor podujatia. Do súťaže bolo
zapojených 15 družstiev v kategó-

traktívnenie turnaja pripravili bohatý program, uskutočnili sa tu súťaže o najsilnejšiu strelu a najrýchlejšieho hráča. Najlepším strelcom
sa stal Marek Ferianc, najrýchlejším hráčom Mário Seman. Obaja
dostali atraktívne ceny, ktoré do
súťaže venoval Miroslav Planieta.
Podujatie sa vydarilo na výbornú,

Strieborné medaily z Brna
Na turnaji Hummel Open Game
2009, ktorý sa konal v dňoch 19.21.6. naše dievčatá v Brne nesklamali. V konkurencii 17 tímov (15
českých a 2 slovenské) obsadili
druhé miesto, keď premožiteľa
našli až vo finále a to výber dievčat
pod s názvom Služba pohonných
hmot a maziv. V úvodnom zápase
sa v skupine stretli práve s týmto
tímom, ktorý obhajoval minuloročné víťazstvo. Zápas skončil 3:4
v náš neprospech. Bola to prvá a
posledná prehra na turnaji v riadnej hracej dobe. Potom nasledovali
ďalšie zápasy v skupine, v ktorých
dievčatá postupne porazili Zlín 7:3,
Pichačky crew 4:1, Wizards Praha
5:1 a Spartak Pelhřimov 3:0. V
play off vyhrali 4:0 so Spartakom

Pelhřimov. Vo štvrťfinále porazili
Národní Poklad 7:1, v semifinále
ORCA Krnov, 8:0. Finálový zápas
skončil 1:1 a nasledovali samostatné nájazdy, v ktorých dominoval
súper. Dievčatá sa tak po štvrtom
a treťom mieste v minulých ročníkoch radovali z druhého miesta.
Najlepšou hráčkou turnaja bola
Denisa Ferenčíková.
Na úspechu sa podieľali: brankárka - Veronika Stredanská, obrankyne: Veronika Turčáková, Denisa
Medvecká, Monika Stredanská,
Táňa Balážová, Veronika Hutirová a
útočníčky: Milota Hutirová, Denika
Ferenčíková, Jana Brčáková, Lenka
Maňťová, Júlia Rakytová, Barbora
Spišiaková, Simona Hvoľková a
Patrícia Vankúšová.

Turnaj florbalistov sa prvýkrát konal pod belasou
oblohou.
riách muži, ženy, zmiešané družstvá
a deti do 15 rokov. Premiérovým
víťazom medzi mužmi sa stalo družstvo Výhybkárov, ktorí v napínavom
finálovom zápase zvíťazili nad usporiadateľským družstvom Stars-či.
Medzi ženami zvíťazilo družstvo
Plžice, ktoré porazili Tyčkové Kráľovny a v kategórii zmiešaných
družstiev sa stali víťazmi Hviezdičky, ktoré porazili Aaa Je To!
Organizátori podujatia na za-

čo podporilo aj nádherné počasie.
Za podporu treba poďakovať ZŠ
Márie Medveckej, ktorá poskytla
mantinely, Gymnáziu Tvrdošín,
mestu Tvrdošín, Miroslavovi Planietovi za ceny, organizátorom
Milanovi Burdeľovi, Michalovi
Cvancigerovi a všetkým, ktorí sa
netradičného podujatia zúčastnili.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme,
aby sme ukázali deťom na sídlisku
ako je možné tráviť voľný čas.
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