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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

Týmto Vás pozývame na parlamentné voľby, kde by sme mali voliť
svojich aj preto, aby Slovensko malo svoju slovenskú vládu.

Duchu Svätý, Ty podnecovateľ ľudského milovania, Ty sila proti sebectvu, pomáhaj nám, aby sme vytvárali dar jeden pre druhého a v milovaní
s druhými ľudskú lásku. Ďakujem Ti, že nám pomáhaš v tejto láske a že
chceš spojiť ľudskú lásku s Tvojou a včleniť nás v úžasný život v Bohu.
Duchu Svätý, v tejto chvíli Ti chcem povedať, že nechceme prekážať
Tvojej práci v nás.
Július Chalupa

V minulom čísle našich novín sme Vám predstavili kandidátov na poslancov do NR SR
z nášho mesta s poradím na kandidátkach politických strán, ako aj ich šance na zvolenie.

Vzdali sme hold J. M. Hurbanovi

Voliť budeme od 700 do 2200

Máme za to, že jediný kandidát z nášho mesta, ktorý by sa mohol dostať do parlamentu,
je primátor Ing. Ivan Šaško, kde pri súčasných takmer 10% preferencií SNS
by jeho 9. miesto na tejto kandidátke mohlo byť tým zvoliteľným.
Takže si myslíme, že by to mala byť skoro aj naša povinnosť, aby sme odovzdali hlas svojmu, pretože ako sa hovorí
„Bližšia košeľa ako kabát“, aj keď by naša tzv. politická orientácia bola toho času niekde viac vľavo alebo vpravo.
Z vyjadrenia primátora môžeme citovať iba to, že keby aj bol zvolený za poslanca NR SR,
určite mesto neopustí a bude chcieť byť aj naďalej primátorom, k čomu ho zaväzuje trvalá
viac ako 75% podpora občanov nášho mesta, ktorým dal svoj sľub, že okrem iného urobí
všetko preto, aby obhájil práva nášho mesta a zabezpečil kultúru života nás všetkých.

V piatok 12.5. t.r. odhalili v Žiline-Budatíne pamätník Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi.
Evanjelický kňaz a politik Jozef Milo-

dobe sa radia ku kultúrnym a vyspelým
národom Európy.
Socha stojí na mieste, kde v rokoch
1848 - 1849 bojovali slovenskí dobrovoľ-

Z toho všetkého nám vyplýva, že aj primátor od nás očakáva, že mu v týchto parlamentných voľbách
odovzdáme svoj hlas aspoň tí, čo sme ho volili za primátora, pričom veríme, že aj ostatní sa k nám
pripoja a pri týchto voľbách aj inú politickú orientáciu naši občania vyjadria takýmto spôsobom.

Vzhľadom na to, že v týchto voľbách rozhodujú aj preferenčné hlasy, sme presvedčení, že väčšina občanov nášho mesta ho nájde na kandidátke SNS a všetci zakrúžkujú iba jeho číslo 9.

ORAVA PREDSTAVILA SVOJICH KANDIDÁTOV
Primátor nášho mesta sa ku svojej kandidátúre vyjadril:
Ako primátor mesta sa na Orave verejne
angažujem už niekoľko rokov, kde zároveň
už druhé volebné obdobie som aj poslancom
Žilinského kraja. Myslím si, že dostatočne
poznám, čo trápi ľudí na Orave a preto by
som sa rád pokúsil riešiť tieto naše celospoločenské problémy,ktoré sa častokrát
neriešia iba preto, že na Orave nemáme také
osobnosti, ktoré by sa dokázali obetovať
v záujme občanov tohto regiónu.
Viem, že v meste i okrese Tvrdošín mám
dlhodobo najvyššiu podporu voličov, ktorí
ma o tom presvedčili aj v posledných voľbách do VÚC. Kandidatúra za Slovensku
národnú stranu v týchto parlamentných
voľbách ma naviac zaväzuje k tomu, aby
som presvedčil celú Oravu, a hlavne, aby
som nesklamal dôveru tých, čo ma budú
voliť.
Určite viem, že je potrebné stavať na danostiach nášho regiónu a najmä na ľuďoch,
ktorí tu žijú. Je dobré, že mladí ľudia idú do
sveta, ale je potrebné pre nich vytvárať také

podmienky, aby sa vracali domov a ostali
pracovať a žiť tu na Orave.
Preto je nevyhnutné budovať infraštruktúru, ktorá prinesie osoh väčšine a ktorá
bude predstavovať súbor na seba nadväzujúcich oblastí. To, že Orava potrebuje pracovné príležitosti, je nielen moja priorita,
ale aj priorita volebného programu SNS.
Slovenská národná strana má okrem iného
záujem o post ministra dopravy a práve tu
sa pre Oravu naskytá šanca. Presadenie
výstavby ciest na Orave vyžaduje sústavne,
môžem to povedať lobovanie, lebo len tak
sa môže zmeniť ekonomická situácia. Zlepšenie a vybudovanie infraštruktúry privedie
investorov, pretože mnohých potenciálnych
investorov odradila práve nedostatočná
infraštruktúra. Chcem, aby sa na Orave
vytvárali priemyselné miniparky, pretože
sú vo výhľade firmy, ktoré „poškuľujú“
po Orave.
Ja viem, že všetko sa nedá robiť naraz,
ale keď sa stanovia priority a dodrží postup-

nosť krokov, môže sa ekonomická úroveň na
Orave zlepšiť, aby hlavne ľudia v strednom
a staršom veku neboli nútení odchádzať
z Oravy za prácou.
Umiestnenie v prvej desiatke na kandidátke strany, ktorá sa dostane do parlamentu
za predpokladu dostatočných preferenčných
hlasov, zaručuje poslanecký mandát.
Takže deviate miesto na kandidátke Slovenskej národnej strany, ktorej preferencie
sa v tomto období pohybujú od 8,8 do 9,8
%, a za predpokladu, že Oravci budú voliť
SNS a krúžkovať č. 9, bude stačiť na to, aby
Orava v NR SR mala svojho zástupcu, ktorý
chce obhajovať záujmy celej Oravy.
Vážení spoluobčania, verím, že 17. júna
prídete všetci voliť a rozhodnete sa správne.
Ja zasa môžem iba sľúbiť, že urobím všetko
preto, aby naše mesto a celá Orava bola
so mnou spokojná. Už teraz vám všetkým
ďakujem za vašu podporu s presvedčením,
že vaše múdre rozhodnutie bude najmä
v záujme vašich detí a vnukov.

Privítali sme deti do nášho mestského spoločenstva

Vo štvrtok 8.6. t.r. v obradnej miestnosti mestského úradu sa uskutočnilo
slávnostné uvítanie novorodeniatok,
ktoré prišli na svet v tomto roku do
spoločenstva nášho mesta. Po úvodnom uvítaní rodičov a kultúrnom
programe, bolo privítaných tridsaťosem nových občanov, 19 chlapcov
a 19 dievčat. V slávnostnom príhovore
primátor poďakoval všetkým matkám
za dar života, keď osobitne zvýraznil,
že v tejto dobe nie je jednoduché priviesť na svet dieťa, z ktorého chceme

vychovať čestného občana,
vysokých hodnôt. Rodičia
by mali byť vždy vzorom
a príkladom pre svoje dieťa. Sme presvedčení, že takýmito rodičmi chcete byť
aj vy a k tejto snahe vám
prajeme veľa trpezlivosti
a šťastia.
Prijali sme medzi seba
vaše dieťa, nového občana
nášho mesta a želáme vám,
aby bolo vaším šťastím v prítomnosti, potešením v budúcnosti a oporou
v starobe.
V slávnostnej atmosfére za zvukov
hudobných tónov pristupovali rodičia
k obradnému stolu a podpisovali sa do
pamätnej knihy nášho mesta. Rodičia
si zároveň od primátora prevzali darček, ktorý im túto slávnostnú chvíľu
bude pripomínať po celý život.
Prajeme vám, milí naši novorodenci
,nech váš ďalší život sprevádzajú len
šťastné kroky...

Delegácia z nášho mesta, ktorá sa v Žiline zúčastnila na slávnostnom odhaľovaní pamätníka národovca J. M. Hurbana,
ktorý je bytostne spätý aj s naším mestom.
slav Hurban (1817 – 1888) bol vedúcou
osobnosťou povstania a prvým predsedom
Slovenskej národnej rady.
Na slávnostnom odhalení sochy Jozefa
Miloslava Hurbana sa zúčastnil prezident SR
Ivan Gašparovič, zástupcovia evanjelickej
i katolíckej cirkvi a ďalší významní hostia.
Medzi takmer štyristo účastníkmi nechýbali zástupcovia z Tvrdošína na čele
s primátorom mesta Ivanom Šaškom.
Prišli si uctiť Jozefa Miloslava Hurbana,
ktorý navštívil aj naše mesto, keď sa rozhodovalo o slovenskom národe, o jeho
bytí na vtedajšej mape Európy. Aj jeho
zásluhou Slovensko a Slováci v dnešnej

níci na čele s Hurbanom proti maďarským
gardám.
„Chcel som byť autentický, pretože
presne v týchto miestach boli porazení
maďarskí Honvédi. Myslím si, že je to
dôstojné miesto,“ povedal okrem iného
líder SNS Ján Slota.
Pri tejto príležitosti sa primátor nášho
mesta Ivan Šaško stretol aj s Mons. biskupom Františkom Tondrom, ktorý sa
zaujímal o dianie a život v našom meste
v ktorom pôsobil v rokoch 1983-1987
ako správca farnosti. Pán biskup aj cestou
našich novín nechal pozdraviť svojich bývalých farníkov a občanov nášho mesta.

Vzácneho životného jubilea sa v týchto dňoch dožil
Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra,ktorému ku okrúhlemu životnému jubileu zasielame
kytičku kvetov s modlitbou dobrého zdravia a dlhého
života.

Úcta a vďaka všetkým matkám nášho mesta

Dieťatko na svet prišlo,
prišlo ako malý zázrak z nebies,
uzrela ho matka a už ho milovala,
zaplakalo, otvorilo oči a bolo jej,
jediným želaním matky bolo,
aby to dieťa zdravé, šťastné bolo
a žilo neustále v mieri....

Ako rôznofarebná lúka, nám pripadala zaplnená kinosála na Deň matiek v nedeľu 14. mája. Prišli tu naše
matky, mamičky ale aj vzácne babičky, aby sa zabavili, potešili a hlavne
spríjemnili si nedeľné odpoludnie
s programom, ktorý pre ne pripravili
naše deti a vedenie mesta.
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Práca v samospráve je práca pre ľudí
Primátor mesta dlhé roky pracuje v komunálnej
politike a má bohaté skúsenosti v oblasti verejnej
správy. Keďže je veľký predpoklad, že po parlamentných voľbách bude v Národnej rade SR obhajovať nielen záujmy SNS a nášho mesta, ale určite
tento orgán využije jeho skúsenosti zo samosprávy,
v ktorej pôsobí už viac ako dvadsať rokov S akými
predsavzatiami chce v parlamente okrem iných priorít obhajovať záujmy miest a obcí Slovenska?
Bude potrebné, aby sa jasne zadefinovali hlavné ciele budúceho procesu
decentralizácie, no najmä modernizácie
verejnej správy, v ktorom sa vláda musí
podieľať na dotváraní nového účinného
modelu financovania verejnej správy
s konkrétnymi termínmi zámerov a návrhov zákonov pre celé nasledujúce
volebné obdobie.
Pri prenesených výkonoch štátnej
správy bude potrebné prijať zákon o výkone a financovaní preneseného výkonu
štátnej správy a jeho primerané normatívne financovanie s cieľom osobitnej
podpory spoločných obecných úradov,
budúcich centier pre efektívne zabezpečovanie týchto úloh.
V oblasti školstva bude potrebné presadzovať prijatie systémových opatrení vo
financovaní prevádzky základných škôl a
školských zariadení, zvýšenie normatívu na
žiaka a zachovanie garantovaného finančného minima s postupným zvyšovaním
celkového podielu na HDP určeného na
financovanie regionálneho školstva.
Ďalej bude potrebné venovať osobitnú pozornosť smerovaniu zdrojov
Európskej únie v prospech rozvoja miest,
obcí a regiónov, pričom bude dôležité
odbúravať byrokraciu pri podávaní
a hodnotení projektov a zároveň bude
potrebné presadzovať danosti zjednodušovania celého procesu pri zachovaní
jeho transparentnosti.
K oblastiam, ktoré majú významný
podiel na rozvoji a živote našich miest
a obcí, bude dôležité intenzívne sa zasadzovať o usporiadanie vzťahov medzi
štátnou správou a samosprávou v záujme
skvalitnenia služieb pre občana, no najmä dodržiavanie zásad zákonnosti.
Existuje množstvo nedoriešených
problémov, ktoré má v kompetencii

štátna správa, pričom tieto sa dotýkajú
priamo života občanov ako aj fungovania
miest a obcí. Patria tu najmä zdĺhavé konania pri pozemkových úpravách a zložité postupy pri zápisoch vlastníckych
vzťahov na samotných katastrálnych
úradoch, či mnohé ďalšie problémy
pri usporadúvaní vlastníckych vzťahov
občanov.
Okrem ďalších väzieb medzi štátnou
správou a samosprávou existuje množstvo nedoriešených problémov, napríklad
v odpadovom hospodárstve, ktoré súvisia so záväzkami SR voči Európskej únii,

Matka a jej podobizeň každého z nás sprevádza celý život. Na
usmiatu tvár matky, jej pracovité
ruky sa nezabúda do smrti. Veď to
bola práve ona, čo nám vdýchla
život, čo nás učila chodiť, rozprávať..., čo nám celý život s láskou a
porozumením vštepovala do nášho
srdiečka lásku k blížnemu, k životu, úctu k druhým.Je toho veľa, čo
nám počas života dávali a dávajú
matky, nehľadiac na seba.
V našom meste si každoročne
dôstojne pripomíname Deň matiek.
Preplnená kinosála doslova práskala vo švíkoch, čo bolo dôkazom
toho, že tento sviatok má svoju
vážnosť a mamičky sa naň tešili.
Na úvod pobavili mamičky deti
z CVČ, milým slovom a básňou

ich privítali Táňa a Martinka. Po
nich sa ku mamičkám prihovoril
primátor mesta Ivan Šaško, ktorý im poďakoval za ich náročnú
a obetavú prácu pri výchove detí.
Zároveň všetkým mamičkám poželal veľa lásky, spokojnosti, ale
aj radosti z detí. Aj jeho prianím
je, aby naše deti boli zdravé, aby
v rodinách vládol pokoj, zdravie,
aby im nechýbala rodičovská láska, aby mali dobré podmienky
v školách, pri športe, či kultúre.
I keď je táto doba zložitá a život
vôbec nie je ľahký, verí, že časom
sa situácia stabilizuje a že aj na
Slovensku určite bude lepšie.
Je presvedčený o tom, že sa
nám to spoločnými silami podarí
dosiahnuť. Kytičkou kvetov, kto-

ale tiež výrazne v potrebe väčšej podpory
miestnej kultúry a ochrany kultúrnych
pamiatok ako nášho národného kultúrneho dedičstva.
Rád by som sa v rámci svojich prioritných zámerov zasadzoval o vytváranie
lepších podmienok rozvoja cestovného
ruchu, ktorý má priamy dopad nielen
na rozvoj miest a obcí, ale aj celých regiónov. Pôjde tu o samotné legislatívne
procesy, ktoré musia zlepšiť súčasný
stav v kvalite poskytovaných služieb, ale
nevyhnutné budú aj priame stimuly zo
strany štátu na dobudovaní základnej infraštruktúry či podmienok, ktoré sa budú
vyrovnávať európskemu štandardu.
Okrem toho bude potrebné, aby
náležitými legislatívnymi postupmi
sa verejná správa na Slovensku stala
efektívna a moderná, kde by som rád
do tohto procesu prispel prvkami, ktoré
budú miestnym samosprávam zaručovať
slobodu konania v záujme efektívnosti
a hospodárnosti.

Redaktori Slovenského rozhlasu v Oraviciach

Na dva dni v piatok a sobotu 9.-10.
júna t.r. si dali v Oraviciach „dostaveníčko“ regionálni redaktori, ktorí pôsobia na
celom Slovensku. Okrem nich tu nechýbala ani ústredná riaditeľka Slovenského
rozhlasu Miloslava Zemková, jej štatutárny zástupca Ľ. Machaj a zástupcovia
ďalších redakcii. Spomenúť by sme mohli
šéfa Rádiožurnálu Juraja Rybanského.
S redaktormi v Oraviciach sa stretol
primátor mesta Ivan Šaško, kde spolu
s ďalšími osobnosťami tohto regiónu
predstavili redaktorom doterajšie aktivity cestovného ruchu, ale aj plány do
budúcna, ktoré by mali smerovať na
organizovanie možných ZOH spoločne
so Zakopaným.
Orava v cestovnom ruchu patrí v súčasnom období medzi najviac rozvíjajúce sa regióny na Slovensku aj vďaka
Oraviciam. Cestovný ruch by sa mal stáť
jedným zo základných pilierov slovenskej
ekonomiky, z ktorého sa od roku 1989
snažia jednotlivé politické strany vytĺkať
len politický kapitál.
Oravice sú dnes príkladom, ako sa

má organizovať cestovný ruch, a tým aj
samotné mesto Tvrdošín, ktoré v súčasnom období vyvíja ďalšie aktivity pre
vytváranie nových pracovných miest
i aktivít, ktoré smerujú ku skvalitňovaniu
samotnej kultúry života, či trvalého zlepšovania životného prostredia Aj preto sme
sa tentoraz rozhodli navštíviť tento región,
povedal nám Vladimír Ľach, ktorý má pod
palcom najmä Žilinský kraj.
Vyberáme si tie regióny, ktoré nás
oslovujú predovšetkým zaujímavosťou,
ale aj verejnoprospešnými investíciami,
ktoré prinášajú ekonomický efekt pre obyvateľstvo. Do Oravíc sme prišli aj preto,
že takmer štyristo miliónová investícia do
cestovného ruchu za posledné dva roky je
jednou z najväčších na Slovensku, ktorá
poskytuje služby nielen našim občanom,
ale hlavne návštevníkom zo zahraničia.
Redaktori na stretnutí okrem propagácie cestovného ruchu a Oravíc v rámci
Slovenska si riešili aj svoje pracovné
a odborné úlohy, ktoré ich čakajú najmä
v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.

Matky oslávili svoj sviatok

So želaním zdravia aj poďakovanie za vzácny život

rú primátor symbolicky odovzdal
jednej z mamičiek v sále, poďakoval vlastne všetkým matkám
nášho mesta za náročnú úlohu,
ktorú každú matku vo svojom živote sprevádza.
Ďalšia časť vydareného nedeľného odpoludnia patrila kultúrnemu programu, v ktorom sa predstavili deti z MŠ. Zlatým klincom
programu bol spevák Otto Weitter,
ktorý vytiahol zo svojho repertoáru kytičku pesničiek. Pri jednej
plavovláske ... ďalšie a ďalšie
pesničky, ktoré spieval spolu s mamičkami, boli akýmsi nedeľným
„zákuskom“, ktoré mesto darovalo
mamičkám.
Spievalo by sa možno dlhšie,
ale každý program má svoj čas,
a tak aj tento končil v príjemnej
nálade.
Po skončení programu, pri odchode čakal naše mamičky kvietok a milý
darček, ktorý odovzdávali primátor
mesta Ivan Šaško a poslanec MsZ Milan Kováč.
(jh)

Poďakovanie

Úctyhodných 105 rokov oslávila
v pondelok 5. júna Margita Oravcová,
ktorá sa narodila v Nálepkove, a býva
u svojej vnučky Márie Müllerovej
v Medvedzí. Pani Margita vychovala
syna a dve dcéry, teší sa však aj z 5
vnúčat, 14 pravnúčat a 7 prapravnúčikov. Ešte stále je veľmi čiperná, má
bodrú myseľ, rada si pozrie správy
v televízii. Pani Oravcovú navštívili
aj redaktori viacerých televízii, ktorí

divákom na Slovensku priblížili jednu
z najstarších obyvateliek Slovenska,
ktorá žije v našom meste.
Ku krásnemu životnému jubileu
jej pri tejto vzácnej príležitosti prišiel
osobne zablahoželať aj primátor mesta Ivan Šaško, ktorý si symbolicky
štrngol na zdravie s pani Margitou
(na fotografii zľava), ale aj s jej
osemdesiatpäťročnou dcérou pani
Margarétou Šturekovou.

V rámci podujatia „Urob niečo
pre svoje zdravie!“ primátor mesta
Ivan Šaško zabezpečil a umožnil dôchodcom nášho mesta vykúpanie sa
v novovybudovanom Meander Parku
v Oraviciach zdarma.
Na Deň detí boli pristavené autobusy na odvoz viac ako 200 účastníkov výletu do Oravíc. Mnohí z nás
v tomto areáli zdravia sme boli po
prvý raz a nevedeli sme si vynachváliť vynikajúce vodné masáže,
ktoré ako balzam pôsobia na naše
ubolené telá.
Plní uspokojenia, dojmov i s túžbou vrátiť sa tam znova vracali sme
sa domov so spevom.
A preto vyslovujeme srdečné poďakovanie primátorovi nášho mesta
za všetko pozitívne, čo robí pre svojich spoluobčanov.
(mb)

Základná umelecká škola má už 25 rokov

Seriál podujatí k 25. výročiu
vzniku Základnej umeleckej školy v
Tvrdošíne zavŕšila v piatok 26. mája
2006 slávnostná akadémia v sále
Mestského kultúrneho strediska na
sídlisku Medvedzie. Za účasti primátora mesta Ivana Šašku si približne 70
účastníkov pripomenulo roky vzniku,
rozvoja i súčasnosť školy, ktorá za
dvadsaťpäť rokov vychovala do 400
absolventov prevažne hudobného, ale
aj výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.
Súčasťou akadémie bol koncert 24
žiakov hudobného odboru, ktorí sa
predstavili veľmi kvalitnými, v jednotlivých prípadoch až špičkovými
interpretačnými výkonmi v hre na
akordeóne, klavíri, husliach a flaute.
Nadšeným potleskom ich odmenili
bývalí i súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, rodičia,
zástupcovia sponzorov, podporovatelia a spolupracovníci. Zvlášť vynikli akordeónisti Dominika Čierna
a Matúš Jantošík z triedy S. Vaseka,
Ján Špirec, Roman Poláčik a Filip
Bránický z triedy M. Kuku, Zuzana
Stredanská z triedy E. Ballekovej,
ale aj klavíristi Patrícia Danielová,
Ivana Lajmonová z triedy L. Mikulášovej, Katarína Stašáková z triedy
Z. Vasekovej. Zaujali aj flautisti Jana
Vaseková, Lenka Kristofčáková, Katarína Kristofčáková, Eva Kocianová
Zuzana Gamová z triedy Z. Šarekovej. Predstavili sa i huslisti Adam

Šiška a Miriam Dedinská z triedy
M. Kurajdovej. Spoluúčinkovali
i pedagógovia B. Ondrík - gitara, Z.
Šareková - flauta, Z. Gamová - flauta
a E. Šimičáková - klavír.
Riaditeľ školy Stanislav Vasek
stručne zhodnotil uplynulých 25
rokov vývoja školy, ktorá dala zamestnanie do 90 učiteľom, piatim
administratívnym a piatim ďalším
nepedagogickým zamestnancom.
Tri osobnosti sa výrazne zapísali
do dvadsaťpäťročnej histórie školy:
riaditeľ prvých jedenástich školských
rokov Vendelín Habovštiak, ďalej
spoluzakladateľ výtvarného odboru
Viktor Mikuš a Stanislav Vasek, spoluzakladateľ akordeónového oddelenia, zakladateľ a vedúci bývalého
tvrdošínskeho folklórneho súboru
Spiežovec, učiteľ, ktorý vychoval
takmer všetkých svojich kolegov
akordeónistov.
Od 15. do 31. mája 2006 si mohli
návštevníci pozrieť výstavu prác žiakov výtvarného odboru vo výstavnej
miestnosti MsKS v Tvrdošíne. Predstavovala kvalitný výber najlepších
prác s prevahou súčasných, ale aj
bývalých žiakov.
Verím, že ZUŠ bude môcť pokračovať vo svojom ušľachtilom poslaní
výchovy ľudí citlivých, intenzívne
vnímajúcich krásy života a umenia,
ľudí dobrých a šľachetných.“
Mgr. art. Stanislav Vasek
riaditeľ ZUŠ

Priateľsky rozhovor primátora mesta s diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom na zhromaždení
národne orientovaných ľudí pri odhalení pamätníka Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Žiline 12. mája 2006.

Pozvánka na Folklórne Oravice
Dva dni plné folklóru
Vedenie mesta Vás opäť pozýva do Oravíc a teší sa na stretnutie
s Vami na odpustový sviatok sv. Anny. V tomto ročníku sme pre Vás
pripravili dva dni plné folklóru a dobrej zábavy, ktoré začnú už v sobotu 22. júla. Pre občanov nášho mesta bude do Oravíc aj v tomto
roku zabezpečená doprava autobusmi zdarma a ponúknuté tradičné
skromné občerstvenie.
Sobotňajší program začína o 1630 a predstaví sa v ňom Tvrdošanka,
FS Witov - Poľsko, FS MS RIJEKA - Chorvátsko a FS SENIORI ORAVAN
- Nižná
V nedeľu 23. júla slávnosti pokračujú programom o 1030 Goralskou ľudovou hudbou zo Suchej Hory, o 1100 bude Slávnostná odpustová sv. omša a po nich opäť súbory zo Slovenska a zahraničia:
Trombity HANACZ1KOWCI (Zakopané) FS GORAL Suchá Hora,
FS SENIORI ORAVAN, Ľudová rozprávačka „OZEFA“ z Krakovan a Ľudová hudba heligónka + ozembuch KLAMPÁROVCI
-Piešťany, FS MS RIJEKA, FS KAUGURI - Lotyšsko, FS ROSIČKA-ROSA - Dolný Kubín, Horehronskí heligonkári z Brezna a na
záver vystúpi známy FS VRŠATEC z Dubnice nad Váhom.
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24. júna si urbár v Tvrdošíne pripomenie 100 rokov trvania svojho spoločenstva
Slávnostné zhromaždenie, na ktoré výbor urbáru pozýva 722 svojich členov, sa uskutoční v mestskej športovej hale aj preto, že na túto významnú
spoločenskú udalosť sú pozvaní okrem členov spoločenstva aj ich partneri, čo by pri 100% účasti predstavovalo takmer 1500 účastníkov.

Toto slávnostné zhromaždenie okrem pracovnej časti bude umocnené vystúpením folklórneho súboru Skorušina , ľudovou hudbou a folklórnym súborom Seniori Oravan, ktorí sa predstavia s dobovými ukážkami „Tí tvrdošínski majstri“

Urbárske záležitosti prisľúbil osobne dozorovať
a zjednať nápravu samotný generálny prokurátor SR
Na základe intervencii pána prezidenta Ivana Gašparoviča sa v máji uskutočnilo osobné rokovanie primátora
mesta Ivana Šašku s generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, predmetom ktorého bolo okrem iného aj
riešenie dlhoročných súdnych a iných konaní orgánov štátnej správy, ktoré nerešpektujú zákonnosť, právoplatné
rozhodnutia, resp. neakceptujú protesty okresnej či krajskej prokuratúry.
Výsledkom tohto rokovania bol prísľub generálneho prokurátora zrealizovať na Pozemkovom úrade a Správe
katastra v Tvrdošíne dôslednú prokurátorskú previerku s prijatím opatrení a najmä vyvodením osobnej zodpovednosti tých čo takto konali, pretože nadobudol dojem, že ide o veľmi závažné porušenia zákonov, kde družstvo Tvrdošín, resp. prostredníctvom družstva ďalšie osoby nadobudli neoprávnený majetkový prospech na úkor urbárskych
spolumajiteľov, resp. ďalšie skutočnosti, ktorými boli porušené ústavné práva spoločenstva urbáru v Tvrdošíne.
V tejto súvislosti sa spoločenstvo povinnú osobu a vlastníka pozemkov. Po určenie neplatnosti rôznych kúpnych
urbáru týmto oficiálnym spôsobom ob- niekoľkoročných prieťahoch a nečin- zmlúv, ktorými PD Žiarec ako povinná
ratilo na generálnu prokuratúru s pod- nosti pozemkového úradu bolo v roku osoba previedla vlastnícke práva k urnetom, ktorý smeruje práve na prevere- 2005 vydané rozhodnutie OPÚ v Ná- bárskym pozemkom na tretie osoby a to
nie činnosti a postupov Pozemkového
napriek tomu, že ich vlastníkom nikdy
úradu a Správy katastra Tvrdošín, do
nebolo družstvo, resp. takéto nakladapôsobnosti ktorého v zmysle § 18 ods.
nie s pozemkami, ktoré sú predmetom
2 písm. a) a b) katastrálneho zákona
reštitučného konania povinnej osobe
patrí rozhodovanie v katastrálnom
zákon priamo zakazuje. A práve na
konaní a zapisovanie práv k nehnuteľtomto mieste sa dostávame k úlohe a
nostiam. Jednotlivé rozhodnutia a popostaveniu Správy katastra v Tvrdošíne,
stupy správy katastra sú podľa nášho
ktorá je oprávnená rozhodovať o vklanázoru v rozpore s viacerými právnymi
de vlastníckeho práva, pričom v tomto
predpismi a sú jednoznačne nezákonkonaní je povinná skúmať oprávnenie
né, čo sa konštatovalo i v niekoľkých
prevodcov, nakladať s nehnuteľnosťou
vydaných protestoch, ktoré boli vydané
a zároveň skúmať, či právny úkon nie
okresnými prokurátormi v jednotlivých
je neplatný podľa § 39 Občianskeho
veciach, a ktoré budeme konkretizovať
zákonníka.
V zmysle § 5 ods. 3 zák. č. 229/
v ďalšom texte.
1991Zb. povinná osoba (družstvo) je
Urbárski spolumajitelia, pozemkové
povinná s nehnuteľnosťami až do ich
spoločenstvo Tvrdošín je pozemkové
vydania oprávnenej osobe nakladať
spoločenstvo založené podľa zák. č.
so starostlivosťou riadneho hospodá181/1995 Zz. o pozemkových spolora, odo dňa účinnosti tohto zákona
čenstvách. Ide o lesné spoločenstvo,
nemôže tieto veci, ich súčasti a prísluktoré obhospodaruje a spravuje nešenstvo previesť do vlastníctva iného.
hnuteľnosti bývalých urbárnikov obce
Takéto právne úkony sú neplatné.
Tvrdošín, ktoré sú zapísané v pkn. vl.
Napriek existencii tohto blokačnéč. 1, k.ú. Tvrdošína v pkn. vl. č. 287,
ho ustanovenia PD Žiarec uzatvorila
k.ú. Oravice a na ktoré sa vzťahoval
množstvo kúpnych zmlúv s tretími osozák. čl. XIX/1898. Po zrušení urbárov
bami, ktorými v priebehu reštitučného
zák. č. 81/1949 Zb. a 2/1958 Zb. lesné
konania previedlo vlastnícke právo
urbárske nehnuteľnosti prešli do obhospodarovania štátnych lesov a pasienky mestove, ktorým sa rozhodlo, že Bývalí k pozemkom alebo častiam pozemkov,
boli v užívaní družstva bývalého JRD podielnici spoločnosti Urbárski spolu- ktoré mali byť vydané urbárnikom.
Tvrdošín. Po spoločenských zmenách majitelia Tvrdošín spĺňajú podmienky Správa katastra Tvrdošín k týmto zmluv roku 1989 a vydaní zák. č. 229/1991 zákona uvedené v § 6 ods. 1 písm. d) vám povolila vklad vlastníckeho práva
Zb. bol v Tvrdošíne obnovený urbár zák. č. 229/1991 Zb. a oprávneným a ignorovala ust. § 5 zákona o pôde, v ka založené pozemkové spoločenstvo osobám priznal vlastnícke právo k časti torom je neplatnosť takéhoto právneho
a jeho členovia ako oprávnené osoby, urbárskych pozemkov zapísaných na LV úkonu priamo uvedená. Správa katastra
ktoré požiadali v roku 1992 o vydanie č. 3077, k.ú. Tvrdošín. Proti tomuto roz- bola zo strany štatutárnych zástupcov
urbárskych pozemkov. Reštitučné ko- hodnutiu podali odvolanie oprávnené urbárskeho pozemkového spoločenstva
nanie začalo podaním žiadosti v roku osoby a Krajský súd v Žiline Rozsud- viackrát upozornená, že ich rozhodnutia
1992 a do dnešného dňa nie je právo- kom 10Sp 5/2005 zo dňa 22.12.2005 nie sú v súlade so zákonom, toto upozorplatné ukončené a to najmä z dôvodu, dôkladne preskúmal vec a skonštato- nenie obsahoval i protest prokurátora,
že povinná osoba PD Žiarec Tvrdošín val, že v tomto prípade skutočne nikdy rovnaké konštatovanie sa nachádza
(právny nástupca býv. JRD Tvrdošín) nedošlo k prechodu vlastníckeho práva vo viacerých rozhodnutiach súdov,
tvrdí, že zák. č. 81/1949 prešlo na na družstvo, rozhodnutie pozemkového naposledy v Rozsudku KS Žilina 10Sp
družstvo vlastnícke právo k urbárskym úradu je nesprávne, nakoľko sa nejed- 5/2005: Správa katastra však naďalej
nehnuteľnostiam. Tento názor tendenč- ná o klasickú reštitúciu, ale je v tomto pokračuje v nezákonnom rozhodovaní
ne prezentoval i pozemkový úrad, ktorý prípade potrebné postupovať podľa IV. a i v súčasnosti vydáva rozhodnutia
rozhodoval o nároku oprávnených osôb. časti § 22 a nasl. zák. 229/1991 Zb., o povolení vkladu vlastníckeho práva
Napriek tomu, že iné orgány, medzi iný- ktorý hovorí o zániku niektorých uží- k takýmto neplatným zmluvám, čím
napomáha nezákonným konaniam družmi i prokurátor vyslovil záver, že k pre- vacích práv.
Toto je len v krátkosti podaná infor- stva a tým aj iným získať neoprávnený
chodu vlastníckeho práva na družstvo
nikdy nedošlo a je vylúčená aplikácia mácia, o stave reštitučného konania, majetkový prospech. Uvedené konania
zák. č. 81/1949 Zb., pozemkový úrad ani pretože jeho zdĺhavosť mala za násle- pokladáme za závažné trestné činy na
správa katastra tieto názory neakcepto- dok vznik množstva ďalších konaní a to ktoré poukazujeme a zároveň žiadame
vali a naďalej považovali PD Žiarec za najmä civilných, ktorých predmetom je GP aby sa stým náležite vysporiadala.

Družstvo sa odvolalo proti rozsudku Krajského súdu Žilina
č.10 Sp 5/2005, ktorý rozhodol, že urbárske nehnuteľnosti nikdy
nepatrili družstvu, a preto ich družstvo nesmelo predať.
Rozsudok KS Žilina, ktorý smeroval proti rozhodnutiam pozemkového
úradu, by sa stal právoplatný, pretože
pozemkový úrad ako správny orgán
vlastne potvrdil právny názor krajského súdu aj tým, že nepodal odvolanie
a zrejme po dlhých 15-tich rokoch pochopil, komu patrí vlastníctvo urbáru.
Smutné konštatovanie z dielne
družstva je v tom, že 15-ročné úsilie
vedenia urbáru mohlo byť navždy
ukončené a vlastníctvo pre 722 členov urbáru potvrdené, keby sa k družstvu, ktoré zrejme ani nemôže byť
účastníkom konania, nepridali 10-ti
tzv. členovia urbáru (Milan Kmeň,
Anton Lajmon, Veronika Púčaťová,
Katarína Púčaťová, Mária Macáková
rod. Púčaťová, František Púčať, Ing.
Ján Ballek, Peter Lewandovski, Júlia
Dropková, Alojz Kubáni).
Pokiaľ ide o odvolanie samotného

Problémy, ktoré trápia aj urbárov
V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sme sa na oblasť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva opýtali kandidáta na poslanca
NR Ivana Šašku, ktorý je toho času aj predsedom urbáru.
Volebný program SNS okrem zdravie. Poriadok chceme urobiť aj
mnohých priorít venuje zvýšenú v citlivej otázke pôdy tzv. neidentifipozornosť aj poľnohospodárstvu kovaných vlastníkov, pretože státisíce
a lesnému hospodárstvu. Prečo?
hektárov pôdy už vlastnia protiprávne
Pretože Slovensko patrí v Európe cudzie osoby nielen na južnom Slomedzi tri - štyri krajiny s najvyšším vensku, ale je to vypuklý problém už
podielom lesných porastov a zatiaľ je aj na Orave.
to naše najväčšie nepredané prírodné
Keďže daná problematika sa bybohatstvo. SNS má program na zasta- tostne dotýka aj nášho regiónu, bude
venie negatívneho trendu a na ozdra- to jedna z mojich hlavných priorít ako
venie lesného hospodárstva. Mienime zabezpečiť zjednanie nápravy doterajpripraviť Národný lesnícky program, ších rôznych protizákonných konaní
prehodnotiť lesnícku legislatívu, návrh orgánov štátnej správy, ktorá konala
novej štátnej politiky k verejnoprospeš- na objednávku individuálnych záujmov
ným funkciám lesa a, prirodzene, pod- skrývajúcich sa za vládnu politiku,
porovať slovenský drevospracujúci a ktorá realizovala nielen politické
priemysel. Medzi našou prioritou je rozhodnutia namierené proti ľuďom,
aj zlepšiť potravinovú bezpečnosť, ale slúžila aj mafiánskym, praktikám
napr. aj zabránením dovozu lacných nevynímajúc naše mesto.
dumpingových potravín ohrozujúcich

Pre urbársku verejnosť – posledné výsledky volieb sú prejavom dôvery

tým, ktorých si absolútna väčšina členov vybrala pre zastupovanie a konanie v záujme spoločenstva pre správne hospodárenie a dosahovanie dobrých výsledkov

Jedinci v absolútnej menšine, ktorí nie sú spokojní s výsledkami volieb, musia túto skutočnosť rešpektovať minimálne pre najbližšie obdobie piatich rokov
Zvolený výbor má 11 členov

15.

Ulrich Vladimír

4387

31.

Drgáň Štefan

226

Florek Vladimír

4092

32.

Medvecký Ľubomír

226

Meno a priezvisko

hlasy

16.

1.

Šaško Ivan Ing.

15911

17.

Chorvát Ján

4082

33.

Ing. Chorvát Jozef

225

2.

Lukáčik Pavol

14042

18.

Lajmon Stanislav

3921

34.

Letoštiak Jozef

133

3.

Jelenčík Ján Ing.

13862

19.

Šaligová Alžbeta

3699

35.

Šveláňová Anna Ing.

102

4.

Sýkora Pavol

13105

20.

Čajka František Ing.

2871

36.

Žuffová Mária

102

5.

Ferenčík Ján

12045

21.

Gallas Stanislav

2748

36.

Mariáš Jozef

101

6.

Lukáči Štefan Ing.

11783

22.

Vajduliak Vladimír

2537

37.

Drobková Júlia

98

Sirota Milan

2132

38.

Koválik Ondrej

69

Por. číslo

7.

Kopta Ján

11782

23.

8.

Gonda Ján

10827

24.

Šturek Ján

1965

39.

Belvončík Michal

66

Jurči Jaroslav

1514

40.

Vajduliak Alojz

54

1398

41.

Šabata Bohumil

53

9.

Bydžovská Anna

10198

25.

10.

Gallasová Mária

10000

26.

Kacko Jozef

11.

Kováč Alojz

9224

27.

Jelenčík Vladimír

291

42.

Lajmon Milan

53

12.

Pafčo Jozef

7903

28.

Ing. Koválik Anton

244

43.

Kopta Jozef

36

13.

Obtulovič Jozef Ing.

7591

29.

Sirota Jozef

243

44.

Lucký Anton

18

14.

Diežka Ivan

5053

30.

Ondrišťák Jozef

233

45.

Huraj Peter

18

družstva, je to len obrana protizákonných konaní, pretože v tejto veci
bude mať zrejme posledné slovo špeciálny prokurátor, ktorý pravdepodobne bude konštatovať, že niekto na
družstve konal metódami založenými
na podvodoch, keď si dovolil predať
majetky spoločenstva urbáru, ktoré si
dal zapísať v katastri na družstvo ,len
preto aby ich následne predal, pričom
zisk z tohto predaja určite nevidel
žiadny skutočný vlastník. Uvedená
skutočnosť vyplýva z rozsudku KS v
Žiline v konaní pod č. 10 Sp 5/2005,
ktorý vyriekol zásadný právny názor,
že postup družstva pri predaji urbárskych nehnuteľností bol v rozpore
so zákonom, ako aj ďalšie odôvodnenia uvedené na 12-tich stranách
tohto rozsudku, ktorý jednoznačne
potvrdzuje vlastníctvo Urbárskym
spolumajiteľom Tvrdošín.

Zvolená dozorná rada má 3 členov
Por. číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meno a priezvisko

Sefčíková Anna Ing.
Bakošová Marta
Jančeková Vlasta Mgr.
Buczacki Ján
Adamčáková Anna
Gvora Milan
Rusnáková Anna
Lucka Magdaléna
Drobková Júlia
Gallasová Mária
Betuštiak Anton
Jelenčík Vladimír

hlasy

13612
9338
8900
8245
4605
3295
3113
2358
261
225
66
36

Výbor urbáru podal
trestné oznámenie

Už viac ako 400 vlastníkov dalo
výpoveď družstvu z užívania poľnohospodárskej pôdy nielen preto, že
družstvo s touto pôdou nenakladalo
ako riadny hospodár, navyše poberalo zo štátu dotácie, takmer 5 tis.
Sk za 1 hektár, no vlastníkom aj to
nie všetkým vyplácalo nájomné za 1
hektár mizerných 100 Sk.
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s družstvom, nerešpektovanie
výpovedí vlastníkov a odmietanie
vydania pôdy do užívania urbáru
v zmysle riadnych zmlúv, podal
Výbor urbáru trestné oznámenie
za nevydanie a najmä neoprávnené
užívanie poľnohospodárskej pôdy,
na ktorú naviac družstvo dostalo
v minulom roku vysoké štátne dotácie.
Veríme, že aj pomocou Generálnej prokuratúry, bude zabezpečené
ústavné právo vlastníka, slobodne
nakladať so svojim vlastníctvom,
ako aj bude pristúpené k sankciám za
neoprávnené poberanie dotácií a neoprávnený zásah do vlastníctva.
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VEĽKÉ INVESTÍCIE V MESTE SÚ PRED ŠTARTOM
Obchodný dom LIDL bude stavebne rovnaký ako v každom inom meste Európy

Lidl je známy prijateľnejšími cenami potravín, ale aj
spotrebného tovaru o čom sa už mali možnosť presvedčiť
viacerí naši občania, ktorí navštívili Lidl v iných mestách.
Je potešiteľné, že aj v našom meste bude stáť taký istý
obchodný market s rovnakou architektúrou ako stojí všade
inde v Európe. Lidl je situovaný v strede mesta v blízkosti
kostola a hotela Limba už aj preto, že svojou architektúrou
vhodne zapadne do tejto časti. Dôležité je, že aj v tomto markete pribudnú ďalšie pracovné príležitosti aj keď
vieme, že to bude konkurenciou pre ostatných predajcov.
Vieme však aj to, že konkurencia je veľmi dôležitá najmä
v obchodnom systéme.

Supermarket TESCO bude slúžiť celému regiónu

Firma HYDAC si vybrala Krásnu Hôrku

S veľkým očakávaním
sa o niekoľko dní započne
výstavba fabriky HYDAC,
ktorá je situovaná pred vstupom do mestskej časti Krásna Hôrka. Harmonogram
výstavby prvej etapy tohto
zámeru , ktorý pozostáva
z technicko-prevádzkovej
budovy a prvej výrobnej
haly hovorí o tom, že táto
časť investičného zámeru by
mala byť ukončená v priebehu piatich mesiacov a mali
by v nej nájsť zamestnanie
prví zamestnanci výrobného programu firmy Hydac.
Keďže táto firma má v na-

šom meste veľké plány do
budúcna, s ďalšou etapou
výstavby sa plánuje už v budúcom roku, v ktorej by mali
vyrásť ďalšie výrobné haly
a v ktorých by mali nájsť
svoje uplatnenie nielen výrobný robotníci ale sa plánuje
aj s vývojom a samostatnou
obchodnou činnosťou, ktorá
iste nájde uplatnenie v celom
svete pri výrobe elektroniky
do hydraulických strojov.
Veľkú zásluhu na realizácii
tejto fabriky majú samotní
vlastníci pozemkov z Krásnej Hôrky, ktorí pochopili potrebu tejto výstavby

a mnohí z nich ústretovo napomáhali k doriešenie tejto
zložitej problematiky vlastníckych vzťahov.
V neposlednom rade je tu
potrebné poďakovať investorovi firmy Hydac , ktorú zastupuje jej konateľ Ing. Jozef
Líška, bývalý absolvent našej priemyslovky, ktorý na
základe osobných vzťahov
k nášmu mestu sa rozhodol
pre túto investíciu aj bez
pomoci štátu s vedomím, že
investoval do dobrej lokality a do dobrého prostredia
s pracovitými a odborne znalými ľuďmi.

Supermarket TESCO, ktorého
prípravná fáza je ukončená vydaním územného povolenia a spracovaním projektovej dokumentácie
sa dostáva do štádia realizácie.
Obchodné centrum je situované
v lokalite sídliská Medvedzie vedľa
ústavu sociálnych služieb. V súčasnom období prebieha stavebné
konanie so začatím realizácie v
tomto mesiaci tak, aby stavba bola
ukončená v novembri tohto roku.
Podmieňujúcou investíciou tohto
supermarketu je vybudovanie kruhového objazdu , ktorý
bude tvoriť dominantu vstupu do
mesta s dotvorením autobusových

zastávok, prechodov pre chodcov
a vybudovaním osobitných parkovísk.
Toto obchodné centrum okrem
toho, že bude slúžiť nášmu mestu,
bude spĺňať požiadavky verejnosti
z celého nášho regiónu. Nájde tam
zamestnanie viac ako 30 ľudí, ktorí
sa uplatnia nielen ako predavači
potravinárskeho a spotrebného
tovaru, ale aj ako zásobovací a obslužný personál. Podľa harmonogramu výstavby a predpokladanej
kolaudácie investora si budú môcť
občania nášho mesta v tomto supermarkete naplánovať už tohoročné
vianočné nákupy.
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Vytvárame podmienky pre kultúru života
Po viacerých názoroch na rekonštrukciu centra mesta a parkovej zóny, prichádza na rad jej samotná realizácia, ktorej prípravnú fázu Vám v tomto priestorovom zobrazení ponúkame k nahliadnutiu.

Účelom rekonštrukcie mestského parku je vytvoriť spoločenský, verejný, oddychový priestor
pre obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom skvalitniť životné prostredie.
Návrh uvažuje s prekrytím pôvodného toku potoka Hlísnik, v celej dĺžke mestského parku
a vytvorenie nového, estetického koryta s vodnými plochami a fontánou, ktorá bude v letných mesiacoch vhodne klimaticky dotvárať a zvlhčovať prostredie a v zime
vytvorí zaujímavé ľadové útvary. Ďalej budú vytvorené
nové dláždené chodníky a spevnené plochy s prvkami
mestského mobiliéru, ako sú lavičky, smetné koše, verejne
osvetlenie, plagátové plochy a fontánky na pitie. Úprava
okolia pamätníka, detské ihrisko, drevené konštrukcie
altánkov, ktoré zvýraznia hlavné akcenty parku, tiež
prispejú k zvýšeniu atraktivity prostredia a tým aj záujmu
obyvateľov a turistov.
Pri revitalizácii parku budú zachované pôvodné stromy
a plochy zelene budú upravené a rozšírené.

Financie na ihrisko s umelou trávou prídu až z UEFA ( Európskej futbalovej asociácie)
Slovenský futbalový zväz a mesto
Tvrdošín podpísali zmluvu, o vzájomnej
spolupráci, ktorá sa týka výstavby futbalového miniihriska Scannis v priestoroch
nového futbalového štadiónu. Zmluvu za
SFZ podpísal predseda SFZ František
Laurinec, Dušan Tittel a za mesto primátor Ivan Šaško.
Konštrukcia ihriska o rozmeroch
33x18 m (594 m2) bude pozostávať

zo špeciálnych hliníkových profilov s
mantinelmi o výške jeden meter, bránky
o rozmeroch 4 x 2 m.
Ihrisko bude dodané na Slovensko
z Nórska, umelý trávnik zelenej farby
z Belgicka a kremičitý piesok zo Slovenska.
Nové futbalové ihrisko je ďalším
novým športovým areálom v našom
meste, ktoré bude slúžiť všetkým špor-

tovcom-občanom, ktorí sa budú venovať
športu aktívne, ale aj amatérsky. Či sa
to niekomu páči, alebo nie, je potrebné
povedať, že vedenie mesta vytvára pre
rozvoj športu v našom meste priam ideálne podmieky. Veď kde inde na Orave,
alebo na Slovensku pribudlo v tomto
období toľko športových areálov, ako
v našom meste. Umelému trávniku sa
istotne najviac potešia mladí futbalisti.

Do mesta prichádza nový šport
Tenisti, tešte sa! V zadnej časti
ihriska za gymnáziom postaví mesto
novú krytú tenisovú halu s dvoma
kurtami.
Tí, čo sa zaujímajú o tenis, alebo ho
hrajú rekreačne, si budú môcť čoskoro
zahrať tenis na umelom povrchu a v
novučičkej tenisovej hale.
Nuž, čo k tomu dodať, hádam len
to, že do mesta „prichádza“ nový
šport, ktorý sa bude dať robiť na profesionálnej úrovni. Talentovaných
detí máme v meste dosť a kto vie, či
časom v našom meste nevyrastie nový
Dominik Hrbatý alebo Hantuchová.
Ak aj nie, tak športoví fajnšmekri si
môžu poznačiť do svojich análov, že

v Tvrdošíne sa postaví nová tenisová
hala, čo v dnešnej dobe je takpovediac
zázrak, keď si uvedomíme, že mestá
a obce často zápasia s inými problémami a výstavba športových areálov
je niekde v úzadí.
Vidíme, že u nás sa venuje športu veľká pozornosť, dôkazom toho
sú športové areály a ďalšie ihriská,
ktoré každoročne v meste pribúdajú.
Je lepšie, ak mládež trávi voľný čas
pohybom a pri športovaní, pretože ako
povedal Hebbel „Hrajúce sa deti sú živým stelesnením radosti“ a sme o tom
presvedčený, že jednou z priorít vedenia mesta je, aby tých hrajúcich sa detí
v našom meste bolo, čo najviac.

Rušné leto
Niektoré z rokovaní vedených na
mestskom úrade sa dotýkajú značnej
časti obyvateľstva. Požiadali sme
preto primátora mesta Ivana Šašku,
aby nás informoval o ich výsledku
a tu je jeho odpoveď:
„Priebeh územného a stavebného konania vo veci výstavby areálu
firmy Hydac potvrdil, že pozemky
sú pripravené a projektová dokumentácia je kompletná. Čakáme na
doplnenie podmienok pre vydanie
stavebného povolenia a predpokladáme, že výstavba by mohla začať
koncom júna.
V stavebnom konaní pri výstavbe
obchodného centra Lidl sme riešili už
iba záležitosti týkajúce sa bezpečnosti
dopravy, pretože, ako je známe, centrum bude stáť oproti hotela Limba
v blízkosti križovatky pri kostole.
Zostáva ešte asanovať schátrané objekty na mieste staveniska. Začiatok
výstavby je reálny v polovici júna.
Máme za sebou aj územné konanie
o výstavbe supermarketu Tesco, ktorý
bude stáť medzi cintorínom v Krásnej
Hôrke a ústavom sociálnych služieb

pre mládež a dospelých. Pozemky
pod stavbu sú pripravené, projektová
dokumentácia je spracovaná a celé
naše úsilie smeruje k tomu, aby obidve nákupné centrá mohli koncom
novembra začať slúžiť verejnosti.
V júni alebo v júli začneme s výstavbou tenisovej haly na ihrisku za
gymnáziom, ktorá zastreší dva tenisové kurty s umelým trávnatým povrchom. Okrem ďalších významných
akcií, ktoré povýšia kultúru života
v našom meste, som práve v týchto
dňoch som podpísal zmluvu medzi
mestom a Slovenským futbalovým
zväzom o výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou, ktoré bude stáť
v susedstve hracej plochy na novom
štadióne. Ihrisko bude slúžiť najmä
pre našu mládež, ktorá vo futbale
dosahuje veľmi pekné výsledky. Na
financovaní stavby ihriska s umelým trávnikom, bránami, mantinelmi a vlastným osvetlením sa bude
podieľať Slovenský futbalový zväz,
UEFA, Ministerstvo školstva a mesto.
Prípravné práce začnú už v týchto
dňoch.“
Pavel Abrahám

VÚB má nové priestory
Za účasti vrchného riaditeľa bankovníctva Maria Drosca a regionálneho riaditeľa Jána Galla sa vo
štvrtok 8. júna konalo slávnostné
otvorenie nových priestorov redizajnovej pobočky VÚB, ktorá má

nové sídlo na Trojičnom námestí.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor Ivan Šaško, ktorý sa
poďakoval za skvalitnenie služieb
a zaželal všetkým pracovníkom tejto
banky iba spokojných klientov.

Železnice budú opravovať Múčnu ulicu
Niekoľkoročné konania mesta vo veci
havarijného stavu oporného múru a oplotenia
v úseku súbehu železničnej trate v našom
meste na Múčnej ulici, Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy skonštatoval, že podnety
mesta boli opodstatnené a nariadil Železni-

ciam Slovenskej republiky uskutočniť opravu
na uvedenej stavbe oporného múru na vlastné
náklady tak, aby stavba zodpovedala základným požiadavkám na stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Tieto úpravy
sa majú vykonať do konca roka 2006.

Problém, ktorý sa mestu nedarilo riešiť
niekoľko rokov našiel, svoje východiskové
riešenie s tým, že ŽSR tento havarijný stav
železničného zvršku na Múčnej ulici budú
rekonštruovať, čím sa zároveň vyrieši životné
prostredie v tejto časti mesta.
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Budúcnosť vidím v umeleckých činnostiach
Dvadsať päť rokov v živote školy
predstavuje časový priestor naplnený
prácou, tvorivým úsilím, hľadaním
a láskou k umeniu. Naša jubilantka
v súčasnosti zastrešuje dva odbory
hudobný a výtvarný, v ktorých rozvíja svoje schopnosti 469 detí. Predpokladal som, že po zvýšení životných
nákladov a cien hudobných nástrojov, klesne podstatne záujem o umelecké vzdelávanie detí. Bol som však
veľmi milo prekvapený zistením, že
trend prírastku žiakov je vzostupný.
Myšlienka, že vzdelanie detí je pre
našich rodičov v popredí ich záujmu
je pre nás učiteľov šťastným poznaním, no zároveň nás zaväzuje k plnej
a sústredenej práci.
Moje myšlienky smerujú skôr
k perspektíve umeleckého školstva,
k jeho často nedocenenému významu
v duchovnom a kultúrnom vývoji
detí. Smerujú k predstave o budúcnosti, v ktorej sa snúbi spontánnosť,
tvorivosť a radosť s profesionálnou
náročnosťou, s kultúrou prejavu a
citovým naplnením.
Považujem za veľmi dôležité,
aby obidva odbory ZUŠ s dôvtipom
využili možnosť vzájomného prepojenia a niekoľkokrát do roka vytvorili integrálny projekt. Spomeniem
vianočný koncert, školskú súťaž HO
a VO, realizované týmto spôsobom.
Boli veľmi úspešné nielen diváckym
ohlasom, ale aj svojou kvalitou a prezentáciou spolupráce detí z obidvoch
odborov školy.
Každý umelec, aj ten najmenší,
chce rozdávať to, čo vie, čo sa na-

učil. Táto myšlienka by mala byť
určujúcou v budúcom vývoji našej
školy. Veľmi túžim po tom, aby
sa ZUŠ stala centrom umeleckého
vyžitia mládeže nášho mesta a blízkeho okolia. Budúcnosť vidím v umeleckých činnostiach, ktoré budú
deti združovať v kráse a tvorivosti.
A to je to najdôležitejšie. Mladí ľudia sa potrebujú vo svojom živote

Umenie je dielom človeka a bráni mu byť zlým
Je nesmierne dôležité, aby sa naše
deti už odmalička naučili správne vyjadrovať svoje pocity, či už prostredníctvom hry na hudobnom nástroji,
piesne, tanca, alebo výtvarnej tvorby.
A práve takéto nasmerovanie ich viedlo k zušľachteniu mravnej povahy
a k rastu krásy v myslení a konaní.
Veď už rakúsky prozaik a esejista
Walther von der Vegelweid žijúci
v 12. storočí povedal: „ Umenie
je dielom človeka a bráni mu byť
zlým.“ A práve v tomto zmysle sa
napĺňa podstata potreby existencie
umeleckého školstva a zároveň aj

potreba podpory a úzkej spolupráce
zo strany rodičov.
ZUŠ v našom meste v mene
všetkých rodičov želám ešte mnoho
úspešných rokov, aby sme spoločne
našim deťom dokázali vytvoriť tie
najlepšie podmienky stať sa prostredníctvom umenia ľuďmi schopnými
slobodne myslieť, tvoriť, rozhodovať
sa, a tak produkovať vlastné hodnoty,
ktoré im poskytnú okrem mravnej
opory aj skutočné vnútorné šťastie
a radosť zo života.
Mariana Oršuliaková predsedníčka RR pri ZUŠ v Tvrdošíne

V súčasnosti je nemenej ako inokedy, namieste vzdávať hold umeniu
a vďaku všetkým, ktorí sa o jeho šírenie zaslúžia. Nie je hádam ani potrebné
osobitne zdôrazňovať ich záslužnú činnosť pri vštepovaní celkového obrazu

najavo neutíchajúcim potleskom
i slovami vďaky a obdivu za ich odvahu, talent i vynaloženú námahu zo
strany pani učiteliek. Deti odchádzali
spokojné i hrdé na svoje prvé veľké
vystúpenie a my ostatní sa už tešíme
na ďalší ročník benefičného festivalu

Slávnostný koncert k jubileu
ZUŠ bola založená v roku 1981
a už od svojho vzniku až po súčasnosť, ruka v ruke, a to tvorivým
úsilím učiteľov pôsobiacich v tejto
škole zamerala sa na vštepovanie lásky k hudbe, k výtvarnému umeniu,
umeniu ako takému a vzťahu k práci
u svojich žiakov.
Umelecký profil žiaka sa dodnes
dôsledne napĺňa a rozvíja. Aktivizačná činnosť sa rozšírila aj na moderné
zahraničné hudobné a výtvarné umenie, okrem umeleckej tvorby.
Každoročne naša škola organizuje
hudobné koncerty pre školy, výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ, triedne
prehrávky, absolventské koncerty,
súťaže, ktoré sa pridržiavajú rôznych
sviatkov a výročí. Ďalej organizuje
rôzne školské a mimoškolské akcie,
ale aj každoročný „Koncertný akordeón“ s medzinárodnou účasťou.
Výtvarný odbor tiež dosahuje výborné výsledky na domácich a zahraničných výstavách. Výtvarné diela
žiakov sa vystavujú dokonca aj vo
výkladoch tvrdošínskych obchodov
a celoročne počas koncertov. Naši
žiaci-umelci sa zapájajú do medzinárodných súťaží a to v rámci Slovenska a Európy. Preto ZUŠ patrí medzi
najaktívnejšie školy v okrese.
Od svojho založenia sa škola
cieľavedome venovala umeleckému
vzdelávaniu detí, koncertnej a výstavnej činnosti. Z tejto školy vzišlo
nemálo žiakov - absolventov, ktorí
sa profesionálne venujú hudbe a výtvarnému umeniu. Dnes nikto nechce
byť jedným z mnohých - avšak len
málokto má dosť vytrvalosti aby sa
presadil v hudobnom, výtvarnom či
divadelnom svete a vybudoval niečo,
čo bude jeho pomníkom, odrážajúcim
jeho fantáziu, spôsob myslenia, chápania a života.
V súčasnosti ZUŠ navštevuje
množstvo detí, ba aj dospelí, ktorí

túžia po schopnosti hrať na nejakom
hudobnom nástroji a tvoriť umelecké diela.
25. výročie ZUŠ v sme si pripomenuli 26.5.2006 v MsKS Medvedzie.
Na stretnutie bolo pozvaných veľa
hostí - bývalých učiteľov a zamestnancov školy. Medzi pozvanými hosťami bol aj náš primátor Ivan Šaško,
ktorý poprial ZUŠ veľa úspechov do
ďalšej práce. Vystúpil aj náš riaditeľ
Stanislav Vasek a vo svojom prejave
si zaspomínal na časy spred 25 rokov,
zakladanie a vznik školy.
V tej nádhernej chvíli privítala,
pozdravila všetkých priateľov vážnej
hudby a otvorila slávnostný koncert
učiteľka Elena Balleková. Ab imo
pectore - z hĺbky srdca, popriala
všetkým krásne umelecké zážitky,
príjemné chvíle strávené s hudbou
a aby im ich hudba priniesla tie najromantickejšie spomienky, na ktoré
budú dlho spomínať.
Do realizácie a priebehu koncertu
sa zapojili všetci učitelia zo ZUŠ.
Prítomní mali možnosť vypočuť si tie
najlepšie výkony rôznorodých skladieb od svetoznámych skladateľov,
ktoré určite všetkým osviežili myseľ,
dodali veľa elánu a našu oslavu zmenili na ozajstnú udalosť. Preto klobúk
dolu pred šľachetnou prácou učiteľa.
Vieme, že to nie je jednoduché dospieť k takým výborným výkonom
ako sme mohli počúvať na tomto
koncerte. Je to dlhá a namáhavá práca
a nekonečné úsilie zo strany učiteľa
a žiaka. Hovorí sa, že niet umelca
bez talentu a talentu bez usilovnosti.
Spojenie týchto dvoch faktorov je
záruka úspechu.
Ďakujeme všetkým učiteľom
ZUŠ, žiakom za ich vynikajúce výkony a všetkým návštevníkom, ktorí poctili náš koncert svojou milou
a hojnou návštevou.
E. Balleková

Ten, kto si v utorok 30. mája zapol slovenskú televíziu,
bol milo prekvapený, akou príťažlivou formou redaktori
televízie D. Kyslanová a kameraman I. Demčák spracovali
a predstavili celému Slovensku naše Oravice. My sme vám
časť tohto rozprávania „pretavili“ do písomnej formy.
Slovensko je okrem iného známe sľubne, ale potom sa o územie, ktoré
tým, že ma viacero termálnych pra- malo veľké perspektívy začal viesť
meňov, viaceré z nich sú termálne a spor medzi obcou Vitanová a mestom
vyhľadávané v lete aj v zime. Väčšina Tvrdošín.
z nás predpokladá, že sú to miesta na
Spor je dnes už minulosťou, bajuhu Slovenska, prípadne v nížinách zény fungujú a počty návštevníkov
a hľa prekvapenie termálne kúpalisko sa z roka na rok zvyšujú, páči sa
na severe a navyše pod Západnými im príroda, kúpaliska, využívajú
Tatrami, ktoré sú skôr známe ako liečivé účinky tunajšej termálnej
lyžiarske a turistické centrum. Ale vody a určite sympatická je aj výška
môcť sa okúpať po dni plnom nároč- vstupného.
nom fyzických a psychických aktivít
Denne prichádza na termálne kúa v termálnom prameni a navyše pod palisko v priemere 700 až 800 ľudí
Roháčmi to má niečo do seba. Mimo- a sú to prevažné návštevníci z Poľska.
chodom viete, kde sú Oravice...?“, tak Veľmi dobrá návštevnosť je aj v zime.
sa začal obrazový dokument, ktorý Návštevníci tu prichádzajú priamo
divákom na Slovensku priblížil ro- z lyžovačky z Roháčov.
mantickú krásu a zákutia Oravíc.
V Oraviciach pribúdajú nielen
„Kedysi dávno si pôvodní obyva- návštevníci. Za veľmi krátky čas tu
telia jedného z najsevernejších kútov vyrástol úplne nový areál, „vodný
Oravy všimli, že vysoko v horách svet“, ktorý bol otvorený v marci
vytekajú zo zeme horúce pramene, 2005. Okrem klasických služieb
možno si raz aj unavení drevorubači ako sú reštaurácie, ubytovanie, sa
sadli k pramienku umyli si vo vode tu nachádzajú rôzne druhy bazénov
ubolené ruky a zrazu pocítili úľavu. s liečivou geotermálnou vodou, ktorá
Potom sa už na tieto miesta vracali dobre pôsobí na pohybové ústrojenpravidelne. Neskôr vykopali jamu stvo, močové cesty a priaznivo vplýdo ktorej natiekla voda, okúpali sa va aj na psychiku. O tom, že záujem
v nej a na svet prišiel prvý pred- o termálne kúpaliska je veľký svedčí
chodca súčasného areálu termálnych aj to, že i uprostred bežného pracovkúpalísk...“
ného týždňa v starom aj novom areáli
Turistický ruch sa po dobudova- je plno ľudí.
ní kúpaliska začal rozvíjať veľmi
Okrem kúpania pri návšteve Ora-

víc patria aj k nezabudnuteľným
zážitkom pohľady na okolitú prírodu
a pre tých zdatnejších vychádzky do
okolia. Ak sa necítite na vysokohorskú túru môžete navštíviť niektorú
z dolín. Najviac navštevovaná je Juráňova dolina a kaňon Tiesňavy, kde je
krásna kvetena a všetky kvety, ktoré
bežne rastú vo vyšších polohách, je
možne vidieť v nadmorskej výške
okolo osemsto až deväťsto metrov
priamo z turistického chodníka.
Okrem krásy tu objavili pôvodní
obyvatelia Oravy aj vzácne nerasty.
V masíve Bobrovca sa v devätnástom
storočí začala ťažiť železná ruda, ktorú zvážali práve Juráňovou dolinou,
ťažbu však pomerne rýchlo zastavili,
pretože žily neboli veľmi výnosne.
Dnes tu zostala len divoká krása
prírody, úzky kaňon, na dne ktorého
tečie voda čistá ako krištáľ a vysoké
strminy, ktoré vyzerajú ako cesta do
praveku...
Takže takto vyzerá pohľad na
naše Oravice od jedného kameramana a jednej redaktorky STV.
Škoda len, že sa stále nájdu ľudia
aj v našom meste, ktorí nikdy nič
dobrého neurobili, čo „hádžu polená
pod nohy“, ba robia všetko preto,
aby znechucovali tých, čo pracujú
pre naše mesto, vytvárajú hodnoty
a pomáhajú ľuďom navracať zdravie. Chvalabohu, že je to iba malá
skupina ľudí s prevteleným diablom
v tele, ktorých život na tejto zemi je
úplne zbytočný.

Život sa stáva pre ne krásnym dobrodružstvom

Benefičný festival

Tak ako príroda v jarnom období,
tak aj kino Javor v nedeľu 7. mája
2006 rozkvitlo krásnymi farebnými
kvetmi a motýľmi, aby privítalo
účastníkov 10. ročníka benefičného
festivalu detí materských škôl z okresu Tvrdošín.

stretávať so skutočnými hodnotami, na ktorých sa môžu podieľať.
Tvoriví ľudia, obklopení krásou
ducha sú veľkou hodnotou každej
spoločnosti.
Prajem z celého srdca škole do
ďalšej dvadsaťpäťky veľa krásnych,
múdrych detí a rovnakou mierou veľa
dobrých a ušľachtilých pedagógov.
Stanislav Vasek riaditeľ ZUŠ

O svete našej najmladšej generácii
a ovplyvňovaní vzťahu detí a mladých ľudí ku všetkým životným hodnotám. Len emocionálne zrelí ľudia
totiž dokážu žiť a prežiť aj v emočne
náročných situáciách bez toho, aby
sa zrútili, a naučia sa konať v týchto
situáciách objektívne.
A práve estetizáciou všetkých
stránok života prostredníctvom zušľachťujúceho umenia, ktorému sa
deti v ZUŠ venujú v celej škále umeleckých aktivít už odmalička, dochádza k povzbudzovaniu ich tvorivosti,
ktorou sa život stáva pre ne krásnym
dobrodružstvom, ponúkajúcim stále nové a pekné nápady, inšpirácie
a zážitky.
Prajem všetkým, ktorí sa zasluhujú
o podporu umeleckej školy v Tvrdošíne, najmä však učiteľom ZUŠ, ale
i nepedagogickým pracovníkom a zamestnancom školy, ako aj všetkým,
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali
a podieľajú na jej chode, aby sa im
darilo naďalej objavovať a nachádzať prirodzené vlastnosti, rozvíjať
vrodené schopnosti detí a podporovať
ich úsilie o sebarealizáciu a tvorivý
prejav.
Ing. Eva Pikulíková predsedníčka
ŠR pri ZUŠ v Tvrdošíne

Oravice v Slovenskej televízií

A že tam bolo nielen pekne, ale aj
veselo sme sa mohli presvedčiť pri
vystúpeniach detí z osemnástich MŠ,
ktoré predviedli naozaj pestrý, zábavný, ale aj oku lahodiaci program.
Preplnená kinosála im to dala

v našom meste.
Ďakujeme učiteľkám MŠ mesta Tvrdošín, mestskému úradu za
ochotu pri príprave podujatia našich
najmenších spoluobčanov.
Júlia Burdelová

Tvrdošínska studnička
V piatok 26. mája sa mestské
kultúrne stredisko rozoznelo spevom, detí základných škôl, ktoré sa
zúčastnili už V. ročníka „Tvrdošínskej studničky“. Takmer tridsiatka
detí súťažila v kategórii ľudoviek
a moderných piesni, ktoré vyhodnotila odborná porota v zložení
Mgr. Darina Šašková, Mgr. Antónia
Bránická a Milan Hrčka. Medzi súťažiacimi dievčatami sa „objavili“ aj
dvaja chlapci Adam Lukáčik a Juraj
Zjavka.
Porota mala plné ruky práce, pretože deti sa skutočne snažili a predviedli pekné výkony. Počas prestávky
vystúpili a zaspievali Daniel Šimčík
a Jitka Hrčková.
V kategórií ľudoviek pre deti ZŠ
1-4 ročníka porota udelila dve prvé
miesta Kataríne Stredanskej za pesničku „Chodí milá...a Veronike Feilhauerovej za pesničku „Ovijoj...“,
dve druhé miesta patrili Zuzane Badárovej a Alici Lofajovej a bronzovú
priečku obsadila Denisa Mešková.
V kategórií ľudoviek pre deti ZŠ

5-9 ročníka zvíťazila Henrieta Habláková s piesňou „O môj Bože môj...“,
druhá skončila Sabínka Bránicka
a tretia Barbora Bránicka.
V kategórii moderných piesní si
prvú cenu odniesla Natália Jašurková
s piesňou „Kríž...“.
Porota udelila aj dve druhé miesta
Nikole Kormančíkovej a Kataríne
Stredanskej a tretia skončila Tatiana
Bombeková.
Zvláštnu cenu porota udelila Danielovi Šimčíkovi, obyvateľovi Domova sociálnych služieb.
Piaty ročník Tvrdošínskej studničky je už minulosťou, ale deti sa
tešia na ďalší a organizátori na to,
aby v budúcom roku prišlo ešte viac
spievajúcich detí.
Aj v tomto ročníku boli odmenení
všetci súťažiaci pamätnými listami a
peknými cenami. Najlepšou odmenou
pre prítomných rodičov bol však spev
ich ratolestí. A radosť zo získaných
cien, ktoré venovalo mesto mali deti,
pre ktorých je spev nielen koníčkom,
ale aj potešením.
(jh)
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Narodili sa
11. 4.
18. 4.
19. 4.
22. 4.
22. 4.
27. 4.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
10. 5.
14. 5.
15. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
26. 5.

Félix Beráts
Adam Novák
Terezka Kubicová
Nikola Fukasová
Pavol Puk
Jakub Strkáč
Michal Jaroš
Lea Michalčíková
Tadeáš Ferenčík
Liliana Oršuliaková
Alexandra Matisová
Ema Vajduľáková
Kristián Horník
Tomáš Kocian
Beáta Gembalová
Šimon Gonda
Dávid Tekel
Filip Leginus

Cesta na Trojičnom námestí, ktorá
vedie pozdĺž parku dostala nový asfaltový povrch. Ešte predtým sa však
začalo s pokladaním nového chodníka,
ktorý sa vinie od mestského úradu ku
ZŠ Š. Šmálika. Obdobný chodník sa
bude robiť aj na opačnej strane cesty.
To je však len akási „predohra“ k celkovej rekonštrukcii nášho námestia,

povedal by som, že srdce nášho mesta
dostáva úplne nový šat.
A nielen námestia, pretože náš
mestský park na Trojičnom námestí
sa bude tiež podstatne rekonštruovať
a svojou architektúrou by mal pripomínať kúpeľné mestečko, už aj preto,
že naša prímestská časť Oravice so
svojimi termálnymi kúpeľmi sa stáva

Od rána na Deň detí to nevypadalo
s počasím najlepšie, ale ako sa hovorí,
keď sa robí niečo v našom meste pre
ľudí, tak nám praje aj počasie. Michalské námestie už od rána patrilo deťom,
ktorí sa tu prišli zabaviť, zasúťažiť.
Úvod patril mažoretkám z CVČ, ktoré

postupne roztancovali Michalské námestie na ktorom nechýbali deti z MŠ
a ZŠ.
Poobede dokonca zasvietilo slniečko, ktoré sa tiež chcelo pozrieť na vystúpenie bábkového divadielka pre deti
„Budkáčik a Dubkáčik“. To už tu boli so

Daniela Sudovská – Pavol Hedrich
Silvia Gonzálezová – Jozef Medvecký
Daniela Dzureková – Stanislav Vavrek
Lucia Štefková – Marián Hucík
Janka Dreveňáková – Michal Belvončík
RNDr. Petra Petrová – Ing. Dušan Belvončík
Mária Nováková – Marián Kumor
Petra Hettešová – Anton Vajda
Ing. Alena Sivoňová – Ing. Michal Gregorec

Odišli z našich radov
13.5.
14.5.
16.5.
16.5.
17.5.
24.5.
1.6.
5.6.

Antónia Chorvátová
Alojz Krúpa
Cecília Surovčíková
Karol Kuráň
Jozef Pisoň
Ján Dopater
Alojz Žuffa
Benedikt Jurči

79 ročná
78 ročný
85 ročná
58 ročný
51 ročný
51 ročný
95 ročný
56 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
90 rokov - Žofia Slivová, Krásna Hôrka
85 rokov - Mária Chorváthová, Krásna Hôrka; Mária
Gregorcová, Krásna Hôrka; Mária Chovančáková, Krásna
Hôrka; Anna Kissová, Tvrdošín; Brigita Žáčeková, Medvedzie
80 rokov - Viktor Adamus, Medvedzie; Anton Branický,
Tvrdošín; Johana Dzuriková, Tvrdošín; Magdaléna Ferenčíková, Krásna Hôrka.
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich
najbližších.

Pozvánka do kina

V júli a v auguste sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
Doba ľadová 2 - komédia - 9. 7. 2006 (nedeľa) o 1400, 1600, 1800
Strašná haluz - komédia - 28. 7. 2006 (piatok) o 1800
Obchodník so smrťou - dráma - 4. 8. 2006 (piatok) o 1800
Za plotom - animovaná komédia - 13. 8. 2006 (nedeľa) o 1800

vidieť mnohé mestá, keby bolo viacej
takých primátorov na Slovensku istotne by to vypadalo lepšie. Priznám

svojimi ratolesťami aj mamičky a oteckovia, pretože Deň detí pokračoval vo
výbornej atmosfére naďalej.
Po divadielku sa deti spolu s mamičkami zapojili do akcie „Na kolesách
proti rakovine“. Ešte v úvode dievčatá z CVČ počas dňa vybrali peňažnú
sumu 7 712 Sk, za čo ďakujú všetkým
prispievateľom. A potom už všetko, čo
malo kolesá, sa symbolicky rozhýbalo.
Najprv to boli mamičky s kočiarmi a po
nich postupne deti na kolieskových
korčuliach, kolobežkách, bicykloch a
všetko čo malo nejaké koleso sa vydalo
na symbolickú trasu. Dokonca v meste
prišli aj s fúrikom, Každý, kto absolvoval určenú trasu dostal za odmenu „jojo“
od pracovníčok CVČ, ktoré im túto, ale
aj ďalšiu zábavu pripravili.
A po športe nasledovalo diskotéka
na Michalskom námestí. Tu sa deti do
sýtosti vybláznili.
V tento deň sa uskutočnila aj regionálna súťaž „Strašiak - ochranca
prírody“ do ktorej sa zapojilo sedem
družstiev zo ZŠ M. Medveckej, Š. Šmálika, MŠ 138 - 139 a DSS. Strašiaky
boli ocenené a budú vystavené na medzinárodnom festivale „Bačovské dni“
v Malatinej.
(jh)

Vráti sa obraz niekedy domov?
Gotický drevený kostol v našom
meste je najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou. Nachádza sa na
malej vyvýšenine, kúsok od historického jadra mesta, na „Hrádkoch“.
Podľa ľudovej povesti bol postavený na mieste, kde na Jána (24. 6.)
napadol sneh, čo malo byť zvláštnym
znamením. Preto starí obyvatelia
mesta vraj vyrúbali na tom mieste
prales červených smrekov a postavili
z nich kostol, ktorý zasvätili Všetkým
svätým. Bolo to údajne v čase, keď
v meste založili faru, teda koncom
14. storočia.
Z pôvodného nízkeho gotického
oltára sa v kostole zachovalo krídlo
(120x25 cm) s maľbou sv. Petra na
vnútornej strane a sv. Jána Krstiteľa
na vonkajšej strane. Toto krídlo sa
veľmi podobá na maľbu sv. Pavla
a sv. Ondreja uloženú v Galérii P.
M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
a možno predpokladať, že je druhým
krídlom oltára z Tvrdošína.
Stredný obraz Oplakávanie Krista
v roku 1906, teda pred sto rokmi zaradil Uhorský krajinský dozorca nad
múzeami a knižnicami Kornel Divald
do súpisu pamiatok.

Pozdrav pre mamičky od Weittera
Pán Weitter, čo hovoríte na Tvrdošín a ako by ste charakterizovali
nedeľné odpoludnie pre mamičky
nášho mesta?
Som veľmi rád, že sa mi dostalo
tejto cti vystupovať na Deň matiek vo
vašom meste. Boli tu veľmi príjemní ľudia, lepšie povedané mamičky,
pretože chlapov tu bolo pomenej
a po celý čas tu vládla vynikajúca
atmosféra. Spokojný som bol aj so
zvukom. Cítil som sa tu vynikajúco,
ľudia spievali, tlieskali, smiali sa,
takže to splnilo svoj účel. Gratulujem
všetkým chlapom, ktorí tu bývajú
a závidím im ich mamičky. Pochodil
som už mnoho miest a obcí na Slovensku a musím povedať, že u vás to
má vždy tu správnu „šťavu“.
Aj touto cestou by som chcel
pozdraviť všetky mamičky z vášho
mesta, boli super a rád sa tu opäť
vrátim ak ma pozvete.
Ešte jedna vec, ktorá ma prekvapila vo vašom meste a to primátor.
Musím povedať, že môžete byť hrdí
na svojho primátora. Môžu vám zá-

vyhľadávanou atrakciou domácich, ale
najmä zahraničných turistov.
Park v strede mesta sa výrazne zmení a okrem ďalších architektonických
prvkov by tu mala mať svoje miesto aj
busta národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý tu v Tvrdošíne
v roku 1849 burcoval občanov nášho
mesta za národnú slobodu.
(jh)

Roztancovaný Deň detí

Sobáše
8.4.
27.4.
28.4.
29.4.
29.4.
6.5.
6.5.
20.5.
3.6.

Centrum mesta dostane novú tvár

sa, že toľko dobrých vecí, ktoré som
sa dozvedel od ľudí na adresu primátora mi nikde inde nepovedali. (jh)

V roku 1919 ho previezli do
Nemzeti (Múzeum v Budapešti) na
výstavu, z ktorej sa doteraz nevrátil.
Ale, čo je najhanebnejšie na tejto
veci, v roku 1936 ho zaradili do
zbierok Szépmüveszeti Múzeum pod
inv. č. 55718.
Pred sto rokmi, v roku 1906 si ho
zaradili do pamiatok, pred 85 rokmi
odviezli na údajnú výstavu do Budapešti a už 70 rokov je „násilne“ zadržiavaný v Maďarsku. Patrí k nám, do
nášho dedičstva. Je to naše „dieťa“
i keď sa ho snažia pomaďarčiť. Nie
je to jediný historický exponát, ktorý
je za hranicami Slovenska. A vráti sa
vôbec niekedy domov do rodného
hniezda... nuž odpoveď na túto otázku nie je ľahká.
Našu kultúru, našu históriu si
niekto prisvojuje a smutné na celej
veci je aj to, že ešte posledných osem

rokov na Slovensku bola vo vláde
Strana Maďarskej koalície. Myslím,
že osem rokov stačilo, že nás dostatočne presvedčilo, čo Slovákom priniesla vláda v spojení s SMK.
To len tak na pripomenutie pred
týmito parlamentnými voľbami, aby
sme nezabudli aj na staré resty, ktoré zatiaľ nikto nevyrovnal. A čo tie
nové, koľko neprávosti sa za osem
rokov napáchalo, to sa časom dozvieme všetci. Len aby už nebolo neskoro
pre všetkých Slovákov.
Ak pôjdeme ku volebným urnám,
mali by sme myslieť aj na to, že nás
niekto neustále presvedčuje o tom,
že nepatríme na toto územie, že sme
len súčasťou „veľkého Maďarska“...,
skutočne sa zamyslíme, kde je ta
pravda a urobme všetko pre to aby
sme sa na Slovensku všetci cítili ako
doma ako jedna veľká rodina...

Sviatok matiek vo Feminke
Mamy sú vďačné za každý
prejav pozornosti a iné už ani nebudú. Materské centrum Feminka
v Tvrdošíne upustilo od stanoveného dátumu a usporiadalo oslavy
v strede týždňa v stredu. Dostať
sa do epicentra diania v dvoch
„natrieskaných“ miestnostiach na
sídlisku nebolo jednoduché. Všade
plno detí - na zemi, po chodbách,
pretože miesta na stoličkách zaujali oslávenkyne. Program nepotreboval pódium. V jednom kúte
pracoval kaderník Michal Socha,
v druhom kozmetička Darina Fe-

riancová, bokom od nich prebiehalo kozmetické poradenstvo a za
svojím stolom, ktorý sa akýmsi
zázrakom zmestil do miestnosti, sa
zvŕtala masérka Martina Medvecká. Obdivuhodné je, že všetci títo
ľudia prišli skrášliť oslávenkyne
zadarmo. Ešte aj Stela Chládeková
venovala ženám 50 vstupeniek do
svojho solária.
Nuž, takto to vyzerá, keď šikovné ženy z MC Feminka, ktoré
je v prevádzke iba mesiac, vezmú
oslavy svojho sviatku do vlastných
rúk. Pavel Abraham

„Krížom, krážom Tvrdošínom“

Milý darček na Deň detí
dostali deti v materských
škôl. Pexeso pod názvom
„Krížom, krážom Tvrdošínom“, ktoré dalo spracovať
vedenie mesta v týchto dňoch
uzrelo svetlo sveta.
V znamení myšlienky kde
- rodný kraj, v ktorom sme sa
narodili, to je náš dom, naša
ulica, naše mesto. Krajina
a ľudia okolo nás, všetko, čo
je nám blízke, milé, jednoducho to, s čím sa v našom
živote stretávame. Všetko, čo
určuje naše budúce cesty.
Aby sme sa mohli hlásiť

k národu, k určitému spoločenstvu, najskôr buďme
hrdí na svoje rodisko. Z rodného hniezda vylietame ako
mláďatá pod ochranou rodičovských krídel do veľkého
neznáma.
Preto, aby sme raz poznali
celý veľký svet, spoznajme
najskôr svoje mesto, jeho históriu, súčasnosť, jeho symboliku. Nech obrazy mesta Tvrdošín zostanú navždy v nás.
Toto zaželal primátor mesta každému, kto cez toto pexeso bude spoznávať naše
mesto.
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Zvíťazil Poľský reprezentant Ján Wydra
Za takmer ideálneho počasia sa v nedeľu 21.5. t.r. uskutočnil
v Tvrdošíne už IV. ročník medzinárodného cestného behu Okolo
Oravskej priehrady.
Aj v tomto roku sa súťažilo v dvanástich kategóriách. Už tradične
prví začínali ti najmenší, chlapci a dievčatá z MŠ, ktorí absolvovali
200 m dlhú trasu na Trojičnom námestí po novom asfaltovom koberci. Potešiteľné je, že na preteky zavítali dokonca celé rodiny aby
prišli povzbudiť tých svojich, ale aj súperov. A neboli iba z nášho
mesta. Manželia Kanderovci z Liptovskej Teplej, ktorí si atmosféru
pretekov pochvaľovali,
mali na štarte
tri deti a všetky vo svojich
kategóriách
zvíťazili.

Primátor mesta osobne zablahoprial, poďakoval
a odovzdal ceny pretekárom, ktorí sa ocitli na stupienku víťazov a absolvovali náročnú polmaratónsku
trasu na IV. ročníku cestného behu „Okolo Oravskej
priehrady“. Na druhej fotografii sa z víťazstva tešia
škôlkari, súrodenci Bednárovci s Planietom, ktorí
zdolali dvestometrovú trasu.

Najpočetnejšia bola obsadená
hlavná kategória, kde ku horúcim
favoritom patril poľský pretekár Ján
Wydra, ktorý skončil vlani na druhom
mieste. Nesklamal svojich priaznivcov a tak prvenstvo poprvýkrát
putovalo jeho zásluhou do Poľska.
Zahanbiť sa nedali ani reprezentanti
Oravy. Najlepšie umiestnenie z nášho
mesta dosiahol Ján Balún, ktorý obsadil ôsmu priečku.
V hlavnej kategórii, sa na trasu
dlhú 21 km na štart postavilo vyše
tridsať účastníkov. Trasa z Trojičného námestia cez Oravskú priehradu,
Ústie nad Priehradou do Trstenej nie
je najľahšia
a potvrdil to
aj najstarší účastník
podujatia Ján
Konôpka.
Zvláštnu
odmenu získal
aj Ján Smoleň,
ktorý celú trasu absolvoval
v chodeckom
tempe, keďže zdravotný
stav mu neumožňuje zabehnúť si ten-

Naši najmladší futbalisti stále bez prehry
III. liga starší
žiaci
Tvrdošín - Sv.
Kríž 2:0 (1:0), góly:
Prokop a Adamča
po 1
Tvrdošín - Sučany 0:1 (0:1)
Bziny - Tvrdošín 0:3 (0:1), góly:
Mensár 2, Adamča 1
Tvrdošín - Liptovský Hrádok 6:2
(5:0), Góly: Prokop 5, Adamča
Domáci mali počas 1. polčasu
územnú prevahu a hostí nepustili do
vážnejšej šance. Svoj výkon v 1. polčase dokázali pretaviť do piatich stre-

lených gólov. Po zmene strán začali
domáci pasívne a hostia znížili na 5:2.
No potom opäť prevažoval domáci tím
a strelil ešte šiesty gól.
Nižná - Tvrdošín 0:1 (0:0), Šubjak
Martin - Tvrdošín 5:1 (3:0), gól
hostí Prokop
III. liga mladší žiaci
Tvrdošín - Liptovský Hrádok 19:0
(10:0), góly: T. Reguly 7, Matúš Gregorec 3, Milan Ferenčík 2, P. Huraj 2,
Michal Gregorec, F. Janček, M. Bača,
J. Štrbáň, J. Planieta
Súper z Liptovského Hrádku si
odniesol domov poriadnu nádielku.

Pestrofarebný peletón v našom meste
V piatok 26. mája t.r. sa cesty
v našom meste opäť zaplnili cyklistami všetkých vekových kategórií.
Cez naše mesto totiž prechádzali
účastníci už 39. ročníka známeho
cykloturistického podujatia „Okolo
Tatier“, ktoré organizoval Cykloklub
Nižná. V pestrofarebnom medzinárodnom peletóne, v ktorom nechýbali ani zástupcovia nášho mesta,
krútilo pedálmi vyše 800 účastníkov
(najviac v doterajšej histórii). Na
cykloturistov čakala v piatok 110 km

dlhá etapa s prejazdom cez hraničný
priechod v Suchej Hore a s cieľom
v Tatranskej Lomnici v Eurocampe
Ficc. V sobotu boli naplánované túry
a vychádzky vo Vysokých Tatrách
a okolí, večer im prišiel zahrať Kredenc a ráno všetkých čakala cesta do
svojich domovov.
Jedným zo sponzorov, ktorí prispeli na toto podujatie bolo aj naše mesto.
A cyklisti nezabudli a poslali z Tatier
pozdrav na mestský úrad: „Krásny pozdrav z Tatier posielajú cyklisti“...

Ani chladné počasie neodradilo cykloturistov, aby nasadli na svoje
„tátoše“ a vydali sa na známe trojdňové cykloturistické podujatie
Okolo Tatier. Medzinárodný „peletón“ sa tiahol našim mestom
ako pestrofarebný had, najväčšiu radosť z neho majú deti zo škôl,
ktoré každoročne vyprevádzajú cyklistov na prvú etapu...

Martin - Tvrdošín 0:7 (0:5), góly
hostí: Reguly 3, Pikna 2, Žuffa a
Janček
Hostia z Tvrdošína nenechali nikoho
na pochybách, kto je pánom na ihrisku
a nadelili domácim sedem banánov.
Dorast:
Or. Jasenica - Tvrdošín 4:0 (0:0)
L. Lužná - Tvrdošín 1:1 (1:0), Gól:
Kováč A.
Tvrdošín - M. Čepčín 3:0 kontumácia
Tvrdošín - Závažná Poruba 1:0
(1:0), gól Hutira
Domáci po dobrej hre zvíťazili
s druhým mužstvom tabuľky a sťažili
mu tak cestu za postupom do vyššej
súťaže.

to úsek. Ocenenia pretekárom v hlavných kategóriách odovzdával primátor
mesta Ivan Šaško.
Pretekárske umenie si tu prišli vyskúšať detí, mládež, dospelí, ale aj tie
najstaršie kategórie, pozitívom bola
účasť deti z iných miest.
Výsledky pretekov:
Kategória muži 18-39 rokov
1. Jan Wydra - Poľsko 1:15:11, 2.
Pavol Faško - Podbrezová 1:18:37, 3.
Šimon Savický - Poľsko 1:21:43
Kategória 40-49 rokov
1. Ladislav Sventek - Čadca, 2. Racz
Štefan - Kysak, 3. Miroslav Haninec
- Podbrezová
Kategória muži 50-59 rokov
1. Zygmund Lyznicky - Poľsko, 2.
Peter Mikoviny - Podbrezová, 3. Miroslav Stroka - Žilina
Kategória muži 60 a viac
1. Matej Mojžišek - Poľsko
Kategória ženy 18-34
1. Anna Balošáková - Čadca
1:34:37
Kategória ženy 35 a viac
1. Jitka Hudáková - Trenčín
Kategória MŠ chlapci - dievčatá
1. Martinko Bednár, 2. Maroško
Bednár, 3. Mário Planieta

1. Dominika Fučeková, 2. Dominika
Vajduľáková
Kategória 1.-2. ročník chlapci
- dievčatá
1. Matej Janoľ, 2. Rastislav Precner,
3. Dávid Franko - Podbiel
1. Dominika Bednárová, 2. Lenka
Letošťáková, 3. Simonka Ďubašáková,
Ferenčíková
Kategória 3.-4. ročník chlapci - dievčatá
1. Michal Gregorec, 2. Dušan Fránek, 3. Gaľas
1. Laura Frielichová, 2. Nora Skubeňová, 3. Anna Majerčíková
Kategória 5.-6. ročník chlapci
– dievčatá
1. Timotej Frankovič, 2. Matúš Gregorec, 3. Tomáš Bednár
1. Paulína Kanderová - OŠ Lipt.
Teplá, 2. Paulína Medvecká, 3. Juliana
Rakytová
Kategória 7.-8. ročník chlapci
- dievčatá
1. Pavol Kandera - OŠK Liptovská
Teplá, 2. Jozef Planieta
1. Denisa Medvecká, 1. Monika
Stredanská
Kategória dorast
1. Peter Kandera - Teplá, 2. Batko
Livszula - Poľsko
(jh)

Chlapci aj dievčatá s bronzom
Na štadióne v Nižnej sa uskutočnili
majstrovstvá okresu Tvrdošín v atletike,
nechýbali medzi nimi ani kolektívy zo
ZŠ M. Medveckej a Gymnázia Tvrdošín.
O postup do krajského kola tu bojovalo 9 chlapčenských a 8 dievčenských
družstiev.
Chlapci zo ZŠ Medvedzie v kategórii
družstiev obsadili 3. miesto so ziskom

625 bodov, 8. miesto obsadilo Gymnázium Tvrdošín so ziskom 366 bodov.
V kategórii družstiev dievčat skončila
na 3. mieste ZŠ M. Medveckej so ziskom
587 bodov a 5. priečku obsadilo Gymnázium Tvrdošín so ziskom 482 bodov.
Do krajského kola postúpili družstvá
chlapcov a dievčat zo ZŠ Nižná ale aj
víťazi jednotlivých disciplín.

Reguly vo výbere Oravy
V utorok 23. mája sa uskutočnil medzioblastný futbalový turnaj mladších
žiakov v Žabokrekoch, ktorého sa zúčastnili výbery Oravy, Turca, a Liptova.
Medzi vybranými hráčmi bol aj náš To-

máš Reguly, ktorý si dobre počínal v zápase s Turcom a aj jeho zásluhou zvíťazil
výber Oravy 1:3. Hráči Oravy v konečnom hodnotení obsadili druhú priečku,
keď podľahli výberu Liptova 2:1.

Bronzové medaily
z majstrovstiev Slovenska
V Košiciach
sa uskutočnili majstrovstvá
Slovenskej republiky vo florbale za účasti
piatich najlepších družstiev
zo Slovenska a veľmi dobre si
na nich počínali dievčatá zo ZŠ
M. Medveckej, keď v skupine
v úvodnom zápase porazili Košice 6:0. V nasledujúcom zápase
s Dolným Kubínom remizovali
0:0. V záverečných zápasoch
skupiny podľahli Nemšovej
3:0 a Žiline 6:3, ale postúpili
do ďalších bojov. Semifinálový
duel s Nemšovou im nevyšiel
podľa predstáv, do finále nepostúpili, keď po tuhom boji
prehrali 3:0.
Všetko si však vynahradili
v boji o bronzovú medailu v ktorej nastúpili proti Dolnému
Kubínu a svojho súpera zdolali
po veľmi dobrom výkone 5:1.
Poďakovanie za tento úspech
patrí riaditeľke ZŠ M. Medveckej Dagmar Šaškovej, ktorá
nám veľmi vychádza v ústrety
a podporuje florbal, ale aj mestskému úradu, že nám vychádza
v ústrety, hlavne čo sa týka dopravy, bez ktorej by sa väčšina
dievčat nemohla zúčastňovať
na takýchto turnajoch, povedala
nám trénerka a učiteľka Viera
Trstenská.

Naši dôchodcovia na omladzovacom výlete
Slniečko nebolo moc štedré, keď
sa vo štvrtok 1. júna 2006 vybrali do
Oravíc naši najstarší spoluobčania.
Deti mali svoju zábavu na sídlisku
a dôchodcovia si zase liečili svoje
telá v Meander Parku.
Ako nám povedala Marta Bakošová mesto poskytlo pre túto akciu
zdarma autobusy a zaplatilo aj pobyt
v Meander parku. Na trase Oravice
Tvrdošín to v uvedený deň vypadalo
ako na pravidelnej autobusovej linke.
Jedni sa viezli do Oravíc a ďalší zase
odchádzali z Oravíc.
Voda bola výborná, vyskúšala
som takmer všetky procedúry povedala nám M. Štureková z Krásnej
Hôrky, a mohlo by to byť aj častejšie.
A práve pani Štureková cestou domov bola jednou z tých, ktorá spevom navodila v autobuse príjemnú
atmosféru.
Pobyt v bazéne si pochvaľovala aj
81-ročná Jozefína Medvecká, veľmi
mi to pomohlo, asi som tu aj „omladla“ povedala nám s úsmevom.

Ozdravný pobyt, vodu a bazény si
pochvaľovali všetci účastníci, ale aj
prostredie. I keď pofukoval o niečo chladnejší vietor v bazéne bolo
príjemne a teplučko. Čas strávený
v bazéne mnohým prišiel skutočne
veľmi vhod.
Tohto roku to bol prvý takýto
turnus, ktorého sa zúčastnili naši najstarší občania. Veria však, že nebol
posledný a do Oravíc sa ešte vrátia.
A keď budete o nás písať nezabudnite poďakovať pánu primátorovi Ivanovi Šaškovi, že na nás nezabúda.
A ešte pre zaujímavosť ozdravného pobytu v tento deň sa zúčastnilo
viac ako 200 dôchodcov, pričom
niektorí tu boli vôbec po prvýkrát
a boli prekvapení ako sa Oravice vybudovali. Ani sa im veriť nechcelo,
že tu vyrástli také moderné kúpele,
na zamokrenej ploche, ktorá sa nikdy
nevyužívala a rástli tam len vŕbiny.
Dnes však táto časť územia slúži
návštevníkom, ktorí do Oravíc prichádzajú v hojnom počte. (jh)
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