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V prvej lige
chcú hrať
o vrchné priečky
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Dohoda otvorila dvere k širšej spolupráci
Medzinárodné fórum mladých v Gmine Kościelisko, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. - 9. septembra sa
nieslo pod heslom „Európa pre obyvateľov“. Počas troch dní sa tu stretli mládež, učitelia a predstavitelia
miest z Poľska - Kościelisko, Kobylnica, Belgicka - Durbuy, Fínska - Uusikaupunki i Orimattila, Estónska
- Valga, Švedska - Osthammar, Lotyšska - Valka, Nemecka - Weissenburg a prvýkrát zo Slovenska - z Tvrdošína. Vyvrcholením stretnutia bolo podpísanie Dohody o spolupráci čelnými predstaviteľmi zúčastnených
miest, ktorá predpokladá rozvoj viacerých oblastí spoločenského a kultúrneho života.
Tvrdošín bol do tohto spoločenstva prijatý na základe priateľských vzťahov primátora s wojtom gminy
Kościelisko Bohdanom Pitoňom a družobným vzťahom, ktoré mesto Tvrdošín má s gminou už niekoľko
rokov.
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Zážitok, na ktorý nezabudnú
Dostať sa do priestorov Národnej rady SR je výnimočnou záležitosťou. Takúto skúsenosť získali žiaci
tvrdošínskych základných škôl. Umožnil im ju poslanec NR SR a primátor mesta Ivan Šaško.
„Mladí ľudia musia dostať vej z Mestského centra voľného
príležitosť, získavať nové po- času Radosť:
znatky, aby ich vedeli zúročiť
„Žiaci ZŠ M. Medveckej a
v ďalšom svojom živote. Chcel ZŠ Š. Šmálika boli nadšení a
som im umožniť, aby sa dostali určite nezabudnú na tento deň.
do priestorov, ktoré oni a ich Pán primátor nás privítal pred
rodičia poznajú len z televíznej budovou parlamentu a previeobrazovky,“ povedal primátor. dol jej priestormi. Mali sme

parlamentu, už na nás čakal
sprievodný program.
Historickým vláčikom sme
sa previezli na Župné námestie. Tu mali deti možnosť vidieť
kongresovú sálu a Hnedý salón.
Naša prehliadka pokračovala
nádvorím Bratislavského hradu, kde sme videli prezentáciu
ľudových remesiel a bábkovú
rozprávku Historický šerm.
Touto cestou by som sa chce-

Spoločná fotografia Tvrdošínčanov s primátorom zostane peknou spomienkou
na Deň otvorených dverí v parlamente.
Štyridsať detí so štyrmi pedagógmi strávili počas Dňa
otvorených dverí krásny deň, o
čom svedčia slová D. Jurinco-

možnosť stretnúť sa s poslancami, rozprávať sa s niektorými z nich, získať ich podpisy.
Nestačili sme precítiť dojmy z

la za všetkých poďakovať primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi,
že nám umožnil tento krásny a
nezabudnuteľný zážitok.“

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

Trojjediný Bože, každý deň vstávam v nádeji, že sa nájdu ľudia,
ktorí mi pomôžu do radosti. Ale keď vidím toľko svojho sebectva a
keď vidím toľko sebectva druhých, vidím ako sa táto nádej nenapĺňa. Ty ma, Pane, povzbudzuješ, aby som začal budovať radosť
druhým a nehľadel na seba. Ako ťažko sa mi darí, nehľadieť na
seba, keď som zvyknutý iba pozerať, akú výhodu mám pre seba z
druhých ľudí. Neviem ísť v službe k druhým v ústrety. A neviem
uveriť tej pravde, že nikdy nemôžem na to doplatiť, lebo ty ručíš za
naplnenie môjho života, ak to nebudú robiť ľudia, ktorým budem
robiť dobre. Preto Ťa prosím, Pane, daj mi silu, aby som chcel
spĺňať tvoj názor o ľudskom živote.
Július Chalupa

Dohoda o spolupráci
Mestá Durbuy (Belgicko),
Kobylnica (Poľsko), Uusikaupunki a Orimattila (Fínsko),
Valga (Estónsko), Osthammar (Švédsko) a Košcielisko
(Poľsko) úspešne spolupracujú v Twin town projekte,
ktorý bol zrealizovaný v čase,
keď Švédsko bolo na čele EÚ
v roku 2001.
V roku 2007 mestá Weissenbug (Nemecko), Valka
(Litva) a Tvrdošín (Slovensko) budú pozvané, aby sa
pripojili k projektu.
Počas tohto obdobia hore
spomenuté mestá vyvinuli
dobre fungujúcu silnú sieť,
založenú na zvyšovaní znalostí a porozumenia o živote
ostatných krajín , zapojených
v tomto projekte, spôsobe
života, bývaní, práce a ostatných podmienkach a priateľských vzťahoch.
To bol dôvod, aby naše
mestá vyjadrili svoju vôľu
posilniť už existujúcu spoluprácu svojim vyjadrením

k nasledujúcim bodom (úlohám), ktoré boli odsúhlasené:
Spolupráca medzi mestami bude pokračovať vo
vhodných podmienkach, vyplývajúcich z prehlbujúcich
sa vzťahov medzi osobami,
združeniami, čím vzrastie
počet návštev.
Za dobrý priebeh tohto
projektu bude každý rok zodpovedné niektoré zo zúčastnených miest, aby sa tento
medzinárodný projekt spolupráce zviditeľnil a profitoval
v mene zvyšovania sa počtu
ďalších výmenných návštev,
budú sa organizovať osobitné
semináre a konferencie, kde
sa budú riešiť úlohy zaujímajúce partnerov.
Čo sa týka hospodárskych
záležitostí, jednotlivé strany
prijímajú (súhlasia), že každý
vhodný a profitujúci projekt,
vypracovaný ktorýmkoľvek
partnerským mestom, bude
riešený v možnosti využitia

ho v spolupráci so všetkými
partnermi.
Výmena medzi školami,
študentmi, učiteľmi a organizáciami mladých bude mať
najvyššiu prioritu a vysokú
podporu.
Možnosti dostanú aj štátni
zamestnanci a civilní obyvatelia zo spomenutých miest,
aby sa mohli navštevovať a
vymieňať si informácie a odborné skúsenosti.
Od každého zúčastneného
mesta v tomto projekte sa
očakáva vyčlenenie potrebného množstva peňazí, aby
bola záruka realizácie tohto
spoločného projektu.
Spolupracujúce mestá
budú súčasne vystupovať
(požadovať) vonkajšie financovanie.
Táto zmluva je platná 3
roky.
Pred ukončením dátumu
platnosti zmluvy sa táto môže
predĺžiť na nasledujúce 3
roky.

Slávnostná svätá omša v novom areáli
sa premenil na stavenisko,
stavebné a tesárske práce
tu finišovali tak, aby boli
ukončené v termíne do 15.
septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
kedy sa tu konala tohtoročná
slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval vdp. Ján Marhefka. Pútnicky areál pred
Skalkou dostal úplne novú
tvár. Bude dôstojným mies-

Richtár Medvedzia Juraj
Medvecký Ollo dal v skale
Skalka, týčiacej sa nad Medvedzím, vytesať otvor pre sochu Panny Márie. Neskôr sa
Skalka stala pre veriacich pútnickým miestom. Z novodobej
histórie Skalky si môžeme
zaknihovať to, že prvá svätá
omša sa tu konala pred šiestimi rokmi, keď tu bola oficiálne
vysvätená kamenná kaplnka,
ktorá spolu s vytvoreným prírodným masívom tvorí jednu ucelenú
časť. V kaplnke v skalnom otvore
je umiestnená socha Panny Márie
a socha svätej Bernadety.

Podstatná zmena pre toto
pútnické miesto nastala v tomto roku, kedy tu mesto začalo
so stavebnými prácami a úpravami. Priestor pred Skalkou

tom na sväté omše, súkromné
adorácie, ale aj na zastavenie a
oddýchnutie si počas prechádzky po našej krásnej okolitej prírode.
(jh)
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Výstavba bytov a domov na troch frontoch
územne pozemok na plánu, ktorý v zmysle zástavbovej
výstavbu ďalšieho obytného domu, štúdie rieši výstavbu 60 rodinných
Unikátny dom stupiteľstva
ktorý by mal rozšíriť komplexnú domov v lokalite Breziny. V rámci

Bytový dom, ktorý vyrastie na
Oravskom nábreží, možno právom
považovať za unikátny. Už len preto, že bude prvým svojho druhu na
Slovensku. Jeho stavbu schválilo
ministerstvo výstavby, projektovú
dokumentáciu spracúva fakulta
architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Financovanie bude nasledovné: 90 % poskytne
Európska únia, 5 % ministerstvo
výstavby a zvyšných 5 % mesto. Ide
o energeticky úsporný dom s šiestimi dvoj- a trojizbovými bytmi a
pri jeho výstavbe budú použité materiály, ktoré sa na Slovensku ešte
ani nevyrábajú. Udávané parametre
sľubujú naozaj výraznú energetickú

úsporu: kým na vykúrenie bežného
rodinného domu treba kotol s minimálnym výkonom 22 kW, u nového
typu bytového domu postačí výkon
6 kW na vykúrenie šiestich bytov.
Ak sa experiment v praxi osvedčí,
začne sa stavať tento typ v ďalších
častiach Slovenska.
Popri experimente mesto pokračuje v „klasike“ posledných
rokov – výstavbe stredne veľkých
bytových domov. Na Medvedzí v
susedstve budovy okresného úradu
vyrastá 27-bytový dom, ktorý by
mal byť podľa časového harmonogramu dokončený v budúcom roku.
Súbežne s ním pripravuje magistrát
v zmysle uznesenia mestského za-

bytovú výstavbu sídliska Medvedzie v lokalite za známym „Bielym
domom.“
Najtradičnejšiu formu budovania „rodinných hniezd“ nám
priblížila zástupkyňa primátora
mesta Vlasta Jančeková: „Pripravujeme zámer individuálnej
bytovej výstavby v mestskej časti
Krásna Hôrka. V rámci zástavbovej štúdie už bola pripravovaná
pred ôsmimi rokmi, ale pretože
neboli realizované pozemkové úpravy, musela byť pozastavená. Na
základe zápisu v katastri dnes už
máme daných vlastníkov, právny
stav a začali sme s predprípravou.
Tá spočíva v zadaní geometrického

rozpracovania geometrického plánu
mali by byť jasné majetkovoprávne
vzťahy k pozemkom. Tento podklad
by mal slúžiť ako prieskumný, čiže
mal by nám umožniť zistiť, či ľudia
majú záujem o bytovú výstavbu a o
majetkové vysporiadanie pozemkov
týkajúcich sa hlavne miestnej komunikácie, ktorá bude slúžiť ako
podklad na budovanie infraštruktúry. Chystáme stretnutie s vlastníkmi
dotknutých nehnuteľností v kine
Javor a ak bude dostatočný záujem
o predaj i kúpu pozemkov, pripravíme v budúcom roku projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie
a ďalšie náležitosti potrebné na začatie výstavby.“ Pavel Abraham

Ukončené investičné akcie v meste
Informácie z oddelenia výstavby mestského úradu,
ktoré zazneli na ostatnom mestskom zastupiteľstve
nás potešili a presvedčili, že v meste sa neustále niečo
stavia a rekonštruuje.
V tomto roku bolo v meste zelenej plochy medzi cestou
ukončených niekoľko sta- a chodníkom.
vebných akcií. Boli urobené
V Oraviciach na termálnych
inžinierske siete IBV Pod kúpaliskách bolo zrealizované
Žiarcom, (investorom tejto zateplenie a úprava podkrovia
stavebnej akcie bolo mesto objektu, vytvorené priestory
spolu s SSE, a. s. Žilina). Mes- pre reštauračné zariadenie s
to tu zrealizovalo splaškovú letnou terasou a priestory pre
kanalizáciu v dĺžke 289 m poskytovanie relaxačných slu- jej súčasťou bolo aj vybudo- žieb. Zároveň tu boli zväčšené
vanie kanalizačných prípojok vonkajšie oddychové plochy
po hranicu pozemkov jed- pre návštevníkov kúpaliska,
notlivých rodinných domov, časť bola zhotovená zo zámdažďovú kanalizáciu v dĺžke kovej dlažby, ostatok bol na210 m, verejný vodovod v dĺž- vezený zeminou a zatrávnený.
ke 228 m a miestnu komuniká- Vybudovaná bola prístupová
ciu, ktorá bola zrekonštruova- komunikácia pre zásobovanie,
ná a položený nový asfaltový zrekonštruované a vymenené
koberec. SSE, a. s. Žilina tu oplotenie areálu termálnych
vybudovala vzdušnú VN prí- kúpalísk.
pojku v dĺžke 320 m, zemnú v
V tomto roku bola ukončedĺžke 87 m, NN zemné uličné ná aj rekonštrukcia chodníka
elektrické rozvody s RIS v dĺž- pred SPŠ, kde pôvodný aske 639 m a trafostanicu. Mesto faltový chodník bol nahradev rámci tejto akcie súbežne s ný chodníkom zo zámkovej
elektrickými káblami položilo dlažby, boli tu položené nové
aj káble na verejné osvetlenie obrubníky a súčasne vyasa na mestský rozhlas.
faltovaný hlavný príjazd do
Na Trojičnom námestí pri školy, osadené nové lavičky
parku a komunikácii okolo a odpadové koše.
štátnej cesty bol dobudovaný
Na objekte MŠ I na Oravchodník pre peších k budove skom nábreží bola vymenená
Oravskej vodárenskej spo- plochá strecha, ktorá bola
ločnosti spolu s terénnou a nahradená novou sedlovou
následne sadovou úpravou strechou s použitím dreve-

ných krovových väzníkov.
Ako krytina boli použité asfaltové šindle s podkladom
z asfaltových privarovaných
pásov. Na celú strechu bola
položená nová hydroizolácia,
vymenené dažďové vpuste a
spravená atika.
Kompletne bola zrekonštruovaná miestna komuniká-

cia (pešia zóna Pod Velingom)
od štátnej cesty k lavici pre
peších, položené 1 160 m2 asfaltu a 256 m obrubníkov.
Zrekonštruovaná bola aj
miestna komunikácia od „Božej muky“ k železničnému
priecestiu pri píle v Tvrdošíne,
kde boli položené obrubníky a
asfaltový koberec.

Vedúcou našej delegácie v Poľsku bola učiteľka
Gymnázia z Tvrdošína Erika Kubošová, ktorá nám
o uvedenej akcii poskytla podrobnejšie informácie.
„Na základe družobnej prezentácie bolo aj vystúpedohody medzi Tvrdošínom a nie FS Oravan, ktorý zaneKościeliskom a priateľským chal u všetkých skupín veľmi
vzťahom čelných predstavite- dobrý dojem. Ďalší deň bola
ľov miest, wojt gminy, Boh- prezentácia o tom, čím môže
dan Pitoň pozval sedemčlen- naša krajina prispieť do Eunú skupinu študentov z nášho rópskej únie a tretia bola o
mesta, ktorú som sprevádzala tradíciách jednotlivých krana Medzinárodné fórum mla- jín. Tu sme zistili, že Západ
dých do Kościeliska. Prog- už nemá skoro žiadne tradície
ramu s názvom „Stretnutie a my sme na tom omnoho
miest“ sa zúčastnili študenti lepšie.
a zástupcovia jednotlivých
Projekt je zameraný nielen
európskych miest.
na spoznávanie mládeže a
V rámci projektu, ktorý je výmenu skúseností jednotlizameraný na výmenu skúse- vých miest, ale akási sonda
ností a obohatenie sa miest, do života jednotlivých krajín,
mládež prezentovala tie re- pretože Západ ešte stále vie o
gióny, odkiaľ pochádzajú. nás veľmi málo. O Slovensko
Naša skupina predstavila sa veľmi zaujímali Švédi a
Oravu, jej tradície, turistické Belgičania, chceli poznať
možnosti. Súčasťou našej našu históriu, prečo sme sa

V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na
Trojičnom námestí stavebné práce teraz pokračujú v mestskom
parku, ktorý dostane úplne nový šat.
chádzkové trasy, fontána,
altánok, a mostíky cez nové
koryto potoka.
Zámerom autora a mesta je vytvoriť architektúru
parku mestského typu v
štýle súčasných trendov,
vychádzajúc z daného priestoru a prostredia, citlivo
dotvoriť a zjemniť existujúce prostredie tak, aby
vytvorilo jeden príjemný
harmonický mestský parkový celok určený pre relax a oddych a načerpanie
nových síl.
Hlavný chodník cez park
bude po prekrytí potoka
rozšírený a posunutý ponad
koryto potoka Hlísnik. Po
boku chodníka bude vytvorený múrik, na ktorom
bude umiestnený rad lavičiek a svietidiel. V zelenej
časti parku - v jeho druhej
tretine bude vyvierať symbolická riečka histórie, z
ktorej sa v jej závere na
mieste vyústenia parku postaví fontána. V jej tesnej
blízkosti budú umiestnené
sochy osobností, ktoré viac
či menej boli späté s históriou mesta Tvrdošín, alebo
mali k mestu výnimočný
vzťah. Mala by sa tu obja-

Pre širokú verejnosť ponúkame zaujimavé informácie Konzultačného strediska Fakulty humanitných vied Univerzity
Mateja Bella v Tvrdošíne.
V Mestskom úrade v Tvrdošíne otvárame 29. septembra
o 9.00 akademický rok III. ročníka externého bakalárskeho štúdia EKŠ.
Prednášky sú podľa akademických zákonov vysokých
škôl verejné a my veľmi radi privítame medzi sebou aj
poslucháčov z radov obyvateľov Oravy.
Prednášky obsahu štúdia realizujeme každú sobotu
(okrem 9. XI.) o 9.00 v Mestskom úrade v Tvrdošíne.
Okrem pravidelných hlavných predmetov: anglické,
ruské, francúzske kultúrne štúdie, rétoriky, manažérskej
komunikácie upozorňujeme na tieto dátumy zaujímavých
disciplín:
27. októbra: Úvod do prekladu a tlmočenia, prednáša
Prof. Dr. J. Rybák, CSc.
24. novembra: Kapitoly z občianskeho práva, prednáša JUDr. J. Čarnogurský.
1. decembra: Spoločenský protokol, prednáša PhDr.
E. Chadimová.
8. decembra: Tretí sektor a európske kultúrne inštitúcie - PhDr. O. Lauková, PhDr. Z. Búriková, PhD.
Spĺňame takto svoj sľub, ktorý sme dali pri prezentácii
nového odboru bakalárskeho štúdia pred 2 rokmi a otvárame jeho prednášky verejnosti. Úprimne sa tešíme na
stretnutie s Vami.
Prof. PhDr. E. Kollárová, PhD

Dobre reprezentovali Slovensko, Oravu a Tvrdošín

Mestský park dostane novú tvár
Obnovený bol pomník
Padlých hrdinov a prekrytý potok Hlísnik. Na tento
účel boli použité korugované rúry o priemere 800
mm, do ktorých bol tok
potoka zaústený - smerom
k jeho vyústeniu do toku
Oravica, t.j. okolo námestia, oplotenia kostola a po
ulici Hviezdoslavovej.
Účelom revitalizácie
mestského parku, ktorý
patrí medzi najväčšie na
Orave, je vytvorenie vhodného mestského parkového
rekreačného prostredia na
úrovni dnešných požiadaviek.
Architektúra navrhovaného riešenia revitalizácie
parku využíva jestvujúce
možnosti a potenciál prostredia parku. Novým architektonickým návrhom bude
vytvorené rekreačné parkové prostredie, celý priestor
sa zatraktívni, čo iste bude
prínosom pre obyvateľov,
ale aj turistov, ktorí budú v
našom meste pobývať, alebo ním prechádzať. Pribudne tu nočné osvetlenie, nové
spevnené plochy, hlavný
chodník cez park, vedľajšie
chodníčky parku, tzv. pre-

Európske kultúrne
štúdie pozývajú

viť socha Jozefa Miloslava
Hurbana a iných významných ľudí histórie.
Podstatné je že, navrhovaná rekonštrukcia, ako aj
postup výstavby nebude

mať podstatný vplyv na
životné prostredie. V uvedenom návrhu sa počíta s
výrubom len dvoch prerastených topoľov, ktoré
sa nachádzajú na začiatku
parku. Celý park bude doplnený výsadbou nových
porastov a okrasnej zelene.

Do konca roka ďalšie plány
Mesto pripravuje ďalšie
stavebné akcie, ich realizácia
je však podmienená finančnými prostriedkami.
Medzi väčšie pripravované
stavebné akcie možno zaradiť
rekonštrukciu chodníkov na
Vojtaššákovej ulici od križovatky ulice SNP po firmu
Melník. Uvedená akcia bude
zahŕňať výmenu obrubníkov,
položenie nového asfaltového krytu chodníka (prípadne
zámkovej dlažby), sadové
úpravy. Jestvujúce stromy
budú nahradené novými drevinami, vymenené budú stožiare a svietidlá existujúceho
verejného osvetlenia za nové,
ktoré budú už v zmysle projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Tvrdošín,
ktorým sa zníži energetická
náročnosť verejného osvetlenia v meste.
V príprave je aj rekonštruk-

cia chodníka popri štátnej
ceste 1/59 od autobusových
zastávok na sídlisku Medvedzie smerom do Krásnej Hôrky v dĺžke cca 200 m, ktorá si
vyžaduje hlavne odvodnenie
priľahlého svahu.
Postupne budú riešené aj
opravy plochých striech objektov, ktoré spravuje mesto,
pretože čiastočné opravy neriešia daný stav, čo sa prejavuje zatekaním do objektov
hlavne v zimnom období a
následne spôsobuje materiálne
škody vo vnútri objektov, či už
na omietkach, maľbách, interiérovom vybavení a podobne.
Týka sa to hlavne budov, ktoré sa nachádzajú na sídlisku
Medvedzie - je to zdravotné
stredisko a materské školy.
Strechy na týchto objektoch sú
po dobe životnosti, majú viac
než 20 rokov a sú fyzicky a
morálne opotrebované.

rozdelili, či sme na tom lepšie
a podobne. Doslova sa tešia
na to, kedy budú môcť prísť
na Slovensko.
Na stretnutí bola podpísaná zmluva o spolupráci na
ďalšie tri roky. Za Tvrdošín
ju podpísal primátor Ivan
Šaško.
Na zasadnutí, ktoré sa
uskutočnilo, bolo dohodnuté
aj to, v ktorých krajinách sa
účastníci v najbližších rokoch
stretnú. Ďalšie stretnutie v
roku 2008 pripraví Belgicko,
v roku 2009 Švédsko a v roku
2010 Nemecko. Slovensko a
Tvrdošín pripadá do úvahy v
roku 2011.
Po prezentáciách bol pripravený voľný program, v
rámci ktorého si naša skupina
zahrala bowling, absolvovali sme prehliadku Witowa,
Kościeliska, Chocholowa a
Zakopaneho, ako aj turistic-

kú prechádzku dolinou Kościelisko a vtedy nám prialo
aj počasie. Nechýbali ani
spoločné diskotéky. Naši študenti si asi najviac rozumeli s
Fínmi. Na dospelých najviac
zapôsobil belgický team,
ktorý veľmi dobre s každým
spolupracoval a nazvali sme
ich aj „Vysnívaný team“,
zhodli sme sa, že tak by mali
ľudia spolupracovať.
Projekt si žiaci František
Kudlačák, Jakub Gazdík,
Adriana Zubalová, Ľubica
Vicenová, Barbora Lendová, Michaela Čajková a
Diana Maťugová pripravovali sami. Aj keď sme sa
takéhoto projektu zúčastnili
prvýkrát, myslím, že sme
dobre reprezentovali Slovensko, Oravu a Tvrdošín.
Už teraz sa nesmierne tešíme
na ďalšie stretnutie v Belgicku.“
(jh)

Návšteva z UNESCO
Do nášho mesta zavítala 11.
septembra trojčlenná pracovná
skupina na čele s expertkou z
UNESCO pani M. Kairamo
z Fínska, Krajský pamiatkový ústav zastupoval riaditeľ
Miloš Dudáš a nechýbala ani
zástupkyňa Ministerstva kultúry SR. Na radnici ich uvítala
zástupkyňa primátora Vlasta
Jančeková.
Účelom tejto pracovnej
návštevy bolo oboznámenie
sa s našim dreveným kostolíkom, ktorý bol navrhnutý do
zoznamu pamiatok UNESCO. Zástupkyňa ich podrobne informovala o stave, v

akom bol kostolík pred jeho
zreštaurovaním, ale aj o tom,
koľko úsilia a námahy vynaložilo mesto, aby túto vzácnu
pamiatku mohlo zachovať pre
ďalšie generácie.
Zástupkyňa UNESCO sa
živo zaujímala o jeho súčasný
stav, návštevnosť, prevádzku,
údržbu a ďalšie veci, ktoré
úzko súvisia s chodom kostolíka.
V závere pracovnej návštevy si skupina pozrela tento jedinečný skvost, aby sa
osobne presvedčila v akom
stave sa kostolík v súčasnosti
nachádza.

V priestoroch Správy katastra si JUDr. Božena Loneková zriadila notársku kanceláriu, ktorá bude otvorená
pre občanov vždy v pondelok
v čase od 8.00 do 15.00. V
rámci notárskej činnosti poskytuje: osvedčovanie pravosti podpisov, osvedčovanie
zhody fotokópie alebo odpisu
s listinou, spisovanie všetkých
typov zmlúv k hnuteľným
veciam aj k nehnuteľnostiam
- kúpne zmluvy, pripravuje
darovacie zmluvy, zámenné
zmluvy, zmluvy o vecnom
bremene, osvedčenia o vydržaní, pre obchodné spoloč-

nosti - ich založenie, zmeny v
nich, ako aj súvisiace právne
úkony, osvedčenia priebehu
valných zhromaždení, záložné
práva na hnuteľné veci - ich
registráciu, zmenu a výmaz,
zmluvy o pôžičkách a ich
zabezpečenie, vyhlásenie
dlžníka o súhlase s exekúciou,
uznanie dlhu dlžníka, dohody
o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov,
závety, listiny o vydedení, konania vo veciach notárskych
úschov, dražieb, návrhy na
dodatočné dedičské konanie,
ale i ďalšiu činnosť v zmysle
Notárskeho poriadku.

Notárska kancelária v našom meste
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Rozvojové programy sú v centre záujmu
Na augustovom zasadnutí sa mestské zastupiteľstvo venovalo najmä rozvojovým programom a
investičným zámerom. Určilo ich rozsah a postupnosť nasledujúcich krokov.
Z programu zasadnutia, Tvrdošíne. Mesto ponúkne
bodu Informácie primátora na tento účel 3 kancelárie v
mesta, vyberáme:
zdravotnom stredisku, ktoré
Rokovanie primátora so budú slúžiť pre celú Oravu. S
zástupcami TANAPu, Štát- ich prípravou sa začne v najnymi lesmi, tvrdošínskym bližších mesiacoch.
urbárom prinieslo zaslúžené
Aj výstavba obchvatu zoovocie. Výsledkom ich roz- stáva naďalej prioritou prihovorov a spolupráce bude mátora: „Hoci táto výstavba
vybudovanie a rekonštrukcia neprebieha podľa našich predciest v Oraviciach. Ako prvá stáv a požiadaviek, musíme
na rad príde cesta do Tichej neustále na kompetentných
doliny. Tento plán bude po- tlačiť, pretože ide naozaj o
stupne rozširovaný o chod- dôležitú záležitosť, týkajúcu
níky, pre cyklistov, ktoré v sa celej Oravy.“
zimnom období budú slúžiť
Práce na bytovke pri okrespre bežecké lyžovanie. „Pri nom úrade pokračujú podľa
takejto spolupráci sa veci plánu a už sa o slovo hlási
pohnú dopredu,“ zhodnotil ďalšia bytovka. Ako sme vás
danú situáciu primátor.
informovali, na Slovensku sa
Zaujímavá bola aj ďalšia budú realizovať 3 stavby tohto
jeho informácia o zriadení typu – ide o energeticky úsporkancelárií ombudsmana v né bytovky, financované z fon-

Tentoraz sa zamerali
hlavne na školstvo

Do nášho mesta 17. septembra opäť zavítala regionálna televízia Patriot. Na radnici televíznu „trojku“
na čele so šéfredaktorom spravodajstva Vladimírom
Kollárom prijal primátor mesta Ivan Šaško.
Televízia Patriot vysiela cez Premiéru mal v sobotu 15.
satelit, diváci ju môžu sledovať septembra na sviatok Sedemnielen na Slovensku, ale aj v za- bolestnej Panny Márie, kedy sa
hraničí. Nás teší, že informácie tu slúžila sv. omša, celebrovaná
o dianí v našom meste sa ich vdp. Jánom Marhefkom. Potom
prostredníctvom šíria éterom. sa pracovníci televízie Patriot
Primátor na úvod predstavil presunuli do ZŠ Márie Medvecnovovybudovaný areál pred kej, Gymnázia a do Lesníckeho
Skalkou, ktorý je oblečený do učilišťa. Záver televízneho natánového šatu a je dôstojným čania patril firme Hydac s. r. o.,
miestom na sväté omše, sú- kde ich výrobnými priestormi
kromné adorácie, ale aj na za- previedol a predstavil výrobný
stavenie a oddýchnutie si počas program konateľ firmy Jozef
(jh)
prechádzky po okolitej prírode. Líška.

Poďakovanie zo srdca

Do zbierky pre nevidiacich sa ako dobrovoľníčky
zapojili žiačky ZŠ M. Medveckej a pracovníci CVČ.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná
organizácia v Trstenej v mene predsedníčky organizácie
Heleny Fukasovej, poďakovala za humánny čin primátorovi
mesta Ivanovi Šaškovi. Z listu vyberáme:
„Vážený pán primátor chcem Vám zo srdca poďakovať v
mene našej organizácie za poskytnutie finančného príspevku,
ktorý nám pomohol pri zorganizovaní výletu do Levoče.“

dov EÚ a spoluúčasti mesta.
Jedna z nich bude postavená
práve v Tvrdošíne.
Práce na mestskom parku
sú rozdelené do 2 etáp, s prvou
sa začalo prekrytím potoka
Hlísnik v auguste, záverečné
práce budú ukončené v budúcom roku.
Primátor informoval aj o
budúcich plánoch rozšírenia
a dobudovania kamerového
systému v meste aj v Oraviciach, o rekonštrukciách
striech na Dome služieb, kine
Javor, o plánoch – vybudovaní kanalizácie, čističky,
vodovodu a ďalšieho bazénu
v Oraviciach, o vybudovaní
chodníka na Vojtaššákovej
ulici v spolupráci so Slovenskou správou ciest, o oprave
ďalších miestnych komunikácií. Zdôraznil nutnosť projektovej prípravy, stavebných
projektov, aby bolo mesto
dobre pripravené na možnosť
čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí schválilo

prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie na
budovanie enviromentálnej
infraštruktúry na dve akcie.
Prvá sa týka mestskej časti
Medvedzie. Ide o rozšírenie
kanalizácie v lokalite Varta,
cieľom ktorej je zabezpečiť
odkanalizovanie splaškových
vôd a záchyt povrchovej vody
v obytnej časti s následnou úpravou miestnej komunikácie.
Druhá akcia je plánovaná do
mestskej časti Oravice, kde
v rámci infraštruktúry Oravíc
pôjde o spracovanie prípravného a realizačného projektu
pre zabezpečenie dodávky
pitnej vody a odkanalizovanie objektov s napojením na
centrálnu čističku odpadových vôd.
Príprava projektovej dokumentácie na budovanie a
rozvoj školskej infraštruktúry
bude zameraná na zlepšenie
energetickej efektívnosti MŠ
II, MŠ III a ZŠ M. Medveckej.
Zastupiteľstvo schválilo
aj realizáciu vykonávajúce-

lo. Ako ste to zariadili vy v
Tvrdošíne, že u vás neprší?“
opýtal sa na úvod M. Hudák,
keď pozdravoval prítomných
divákov. A potom už roztočili
známe i menej známe country
melódie, pri ktorých mnohí
pookriali. Bol to dobrý ťah
organizátorov, že pozvali aj
túto skupinu. Záver kultúrneho popoludnia patril skupine
Kredenc.
Samozrejme, že na jarmoku
ani tohto roku nechýbali ľudoví umelci, ktorí predvádzali
svoje umenie priamo na mieste. Pre labužníkov nechýbali
jarmočné špeciality klobáska,
varená kukurica, medovina a
burčiak všakovakých chutí.
Na svoje si prišli aj deti, dospelí sa pristavili nielen pri

Ďalšou je územná a projektová príprava pre výstavbu
bytového domu na sídlisku
Medvedzie. Cieľom projektu
je rozvoj bytovej politiky,
zabezpečenie bývania pre rodiny, ktoré nemajú podmienky
pre individuálnu bytovú výstavbu. Predpokladaná čiastka
finančného zabezpečenia pre
uvedené projektové zámery je
približne 2 mil. korún.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku v
blízkosti Medveckého potoka
Komposesorátu Medvedzie.
Poslanci sa zhodli v tom,
že ide o pozemok, ktorý má
celospoločenský charakter a
mesto má investičný zámer
s vybudovaním oddychovej,
parkovej zelene, ktorá by aj
esteticky dopracovala vstup
do mestskej časti Medvedzie
– dedina.
Taktiež neschválilo predaj
pozemku pre Urbár v Krásnej
Hôrke. Urbárskemu spoločenstvu už bol schválený odpredaj
pozemku v rozsahu pod výstavbu urbárskeho domu. Ich
novú požiadavku – navýšenú
o ďalšiu plochu - mestské zastupiteľstvo neschválilo.

Vždy sa nájde dostatok záujemcov
Kultúra a šport sú úzko spojené s našim mestom.
O aktivitách z týchto oblastí nám bližšie porozprával
poslanec MsZ a predseda komisie kultúry, školstva,
športu a mládeže Milan Kováč.
Môžeš nám povedať na ktoré by sme mohli označiť
čom sa v súčasnosti podieľa- už ako tradičné a ktoré majú
jú členovia komisie kultúry, dobrú odozvu aj v zahraničí.
školstva, športu a mládeže Predovšetkým to bol už XVII.
pri MsZ?
ročník Folklórnych Oravíc,
„Naša kocestný beh
misia sa svoOkolo Oravjou činnosťou
skej priehraspolupodieľa
dy, ďalej sa
na tvorbe záuskutočnili
merov a podokresný turmienok pre
naj vo futbale
vzdelávanie a
prípravkárov
kultúru v meste.
O pohár priČinnosť komimátora, nosie je zameraná
voročný volejna starostlivosť
balový turnaj
o deti a mládež,
O pohár pripodporu ich semátora mesta,
barealizácie s
Vyhodnotenie
osobitným zreteľom na hod- najlepších športovcov mesta
notné vyplnenie voľného času za rok 2006, Medzinárodný deň
športovými, kultúrnymi a so- detí, Detský karneval - Vladina,
ciálnymi aktivitami. Svojou prijatie mladých futbalistov
pôsobnosťou sa zameriava aj u primátora mesta, futbalový
na ochranu a zveľaďovanie turnaj O pohár primátora,
kultúrneho dedičstva a kul- Kultúrne leto, v rámci ktorého
túrnych pamiatok. Komisia sa vystúpili mnohé hudobné skupischádzala podľa plánu práce, ny a súbory, spomeniem aspoň
predovšetkým podľa potrieb skupiny Eminent, Kredenc, či
pri organizovaní akcií.“
speváčku Marcelu Laiferovú a
Ktoré kultúrne a športo- Michalský jarmok.“
vé akcie v tomto roku by si
Do konca roka nám ostávyzdvihol a ktoré zviditeľnili va ešte niekoľko mesiacov,
naše mesto aj mimo regiónu na čo sa môžu tešiť naši
Oravy?
občania a návštevníci nášho
„Tento rok je opäť bohatý mesta?
na športové i kultúrne akcie, do
„Do konca roka máme ešte
ktorých sa členovia komisie ak- v pláne práce zorganizovať v
tívne zapájajú a sú nápomocní spolupráci s mestom, celomestpri ich organizovaní. V tomto ské oslavy Mikuláša, chceme
roku boli uskutočnené akcie, byť nápomocní pri organizácii

„Uslzený“ Michalský jarmok
Aj tak by sme mohli nazvať
Michalský jarmok, ktorý sa
uskutočnil 28. septembra na
Michalskom námestí. Daždivé
počasie neveštilo nič dobrého,
aj kultúrny program v úvode
pri vystúpení žiakov ZUŠ pokropil dážď, pršalo aj pri vystúpení žiakov MsCVČ a tanečnej
skupiny Chrobáci z Nižnej.
Hlavný poobedňajší program však už bol bez dažďa a
tak sa Michalské námestie celkom slušne zaplnilo ľuďmi. Do
nálady divákov dostala skupina Čierny Peter z Námestova a
po nej sa na javisku predstavila
hudobná skupina Žobráci s
Michalom Hudákom, ktorý sa
tešil do Tvrdošína.
„Precestovali sme skoro
celé Slovensko a všade prša-

ho projektu strategického
významu -Výstavba viacúčelového objektu Požiarnej
zbrojnice Tvrdošín. Cieľom
tohto projektového zámeru
je poskytovanie požiarnych a
záchranárskych služieb, ktoré
budú zodpovedať štandardom
Európskej únie a budú mať
význam pre celú Oravu.
O projekte Zníženie energetickej náročnosti verejného
osvetlenia v Tvrdošíne sme
vás už informovali. Úradom
vlády SR bol projekt schválený, v súčasnosti je spracúvaný detailný audit, ktorý je
podmienkou pre schválenie
Finančným mechanizmom v
Bruseli.
Mestské zastupiteľstvo sa
zaoberalo aj otázkou individuálnej bytovej výstavby,
ktorá bude riešená v dvoch
mestských častiach – Krásnej
Hôrke a sídlisku Medvedzie.
Príprava projektovej dokumentácie Výstavba obytného
súboru IBV – Breziny v Krásnej Hôrke zabezpečí územnú
prípravu pre výstavbu 60 rodinných domov s následným
vybudovaním inžinierskych
sietí a miestnej komunikácie.

stánkoch občerstvenia, ale aj
pri vystavených modeloch
automobilov KIA.
I keď v úvode Michalský
jarmok z neba poriadne „zaslzil“, postupne sa všetko do-

stávalo do normálnych koľají
a v závere sa veru mnohým
ani nechcelo odchádzať domov, keď im na počúvanie a
do tanca hrali známe country
kapely.
(jh)

Sviatku príbuznosti - vianočného posedenia dôchodcov
celého mesta v športovej hale,
vianočnom turnaji vo futbale v
spolupráci s Mestským športovým klubom, stolnotenisovom
turnaji na Deň študentstva
a ďalších akciách, ktoré sa
uskutočnia pre všetky vekové
kategórie našich občanov.“
Môžeš nám povedať z
tvojho pohľadu, či je dosta-

točný záujem o akcie, ktoré
mesto každoročne organizuje?
„Podľa môjho názoru niektoré podujatia sú atraktívnejšie a záujem o ne je enormný,
napríklad o Folklórne Oravice, o niektoré je menší, ale v
globále každá z akcií, či je to
už športová, alebo kultúrna, si
vždy nájde dostatok záujemcov.“
(jh)

Cyklojazda histórie

Posledné dva augustové
dni sa na tvrdošínskej radnici
zastavili dve skupiny cyklistov VI. ročníka Cyklojazdy
histórie. Účastníci Hviezdicovej cyklojazdy, zameranej
na propagáciu Pustého hradu
vo Zvolene, vychádzali z
miest troch štátov (Slovensko,
Česko, Poľsko) a končili vo
Zvolene.
Na radnici sa prvý peletón

túrnych pamiatok na Slovensku
a v susediacich štátoch.
Druhý peletón štartoval z
Tvrdošína. Zásluhu na tom
má Jaroslav Čuchor, rodák z
Tvrdošína, ktorý pravidelne
absolvuje cyklojazdu. Príjemné boli jeho spomienky na
profesora Š. Šmálika a prekvapujúce jeho znalosti o histórii
mesta. Po odovzdaní stuhy
s nápisom Mesto Tvrdošín

Účastníci Cyklojazdy histórie sa zastavili na radnici
v Tvrdošíne, kde si pred odchodom urobili aj spoločnú fotografiu.
Foto: J. Horňák
slovenských a poľských cyklistov, vychádzajúci z Poľska stretol so zástupcami nášho mesta,
aby prijal symbolický pozdrav
od jednotlivých miest, ktoré
spája ochrana národných kul-

poslancom MsZ Milanom Kováčom a krátkom občerstvení,
smerovali medzinárodné peletóny do Zvolena, kde podujatie vyvrcholilo 1. septembra
výstupom na Pustý hrad.

S vďakou a úctou

Michal Hudák so Žobrákmi, to na Michalskom
námesti poriadne roztočili.

Vážený pán primátor, ďakujem Vám za ochotu a pomoc
pri zabezpečení VI. ročníka medzinárodného podujatia
„CYKLOJAZDY HISTÓRIE 2007“. O to viac ma teší, že
toto podujatie je sprievodným podujatím už tradičných výstupov na PUSTÝ HRAD - STARÝ ZVOLEN, na najväčší
stredoeurópsky klenot stredoveku.
Som rád, že tieto podujatia nerozdeľujú, ale spájajú ľudí,
národy a národnosti. Verím, že toto naše spoločné snaženie
pretrvá aj do budúcnosti.
S vďakou a úctou Ing. Miroslav K u s e i n
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Na otvorení nechýbal poslanec NR SR
Na základe schváleného uznesenia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja Ministerstvo školstva SR zaradilo SPŠ a OA do siete škôl pod názvom
Spojená škola Tvrdošín s účinnosťou od 1. septembra 2007. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnil primátor I. Šaško, bývalý pedagóg tejto školy, ktorý vo
svojom príhovore vyzdvihol neoceniteľnú úlohu školy pri vychovávaní ďalšej
generácie. Zvlášť privítal nových študentov, ktorí do Tvrdošína prichádzajú
študovať a všetkým - celému kolektívu školy poprial veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku.
Otvorenie nového školské- žiakov v nej pokračuje. Máme nia, že ich budete viesť nielen
ho roka 2007/2008 v Spojenej tu aj prvákov, ktorí na ňu vy- k osvojeniu si požadovaných
škole Tvrdošín sa uskutočni- kročili s dojmami tajomna a teoretických vedomostí, ale aj
lo na školskom nádvorí. Po obáv, čo všetko ich tu čaká. k celkovej tvorivosti ich osobodznení slovenskej hymny Verím, že sa všetci - žiaci vyš- nosti. Nezabúdajme, že úlohou
sa ku prítomným pedagógom ších ročníkov, pedagógovia i školy je nielen vzdelávať, ale aj
a žiakom prihovoril riaditeľ ostatní pracovníci školy, pri- vychovávať. Naučme študentov
školy Ján Korenčiak, kto- dáme k tomu, aby sme im túto - nám zverených - slušnému
rý prítomných informoval o cestu urobili čo najpríjemnej- správaniu a schopnosti rozlízmene názvu školy. Škola má šou a bohatou na vedomosti a šiť dobré od zlého, mravné od
dve organizačné zložky Stred- zručnosti, ale aj na priateľstvá, skazeného, a to nielen slovom,
nú priemyselnú školu Ignáca pekné zážitky a porozumenie. ale aj vlastným príkladom.
Gessaya Tvrdošín a Obchodnú
Vážené kolegyne a kolego- Nech aj v našom kolektíve
akadémiu Tvrdošín. Súčasťou via, s nastávajúcim školským panuje vzájomná tolerancia a
Spojenej školy Tvrdošín je do- rokom opäť prichádza veľa porozumenie.
mov mládeže, školská kuchyňa práce, ktorá nie je jednoduchá
Verím, že na konci školskéa školská jedáleň.
v prípade, že nám záleží na ho roka budete všetci naplnení
„Prázdniny môžeme spo- formovaní mladej generácie. spokojnosťou z toho, čo všetko
mínať len v minulom čase. Po Verím, že vy budete aj naďalej ste sa naučili a čo ste svojou
dvoch mesiacoch oddychu a - vo vzťahu k študentom - vyt- húževnatosťou a obetavosťou
dovoleniek začína 10- mesačná várať optimálne podmienky na dosiahli,“ povedal okrem iného
cesta za poznaním. Väčšina zo rozvoj ich samostatného mysle- J. Korenčiak.
(jh)

Pohľad za prázdninami ...

Blížili sa prázdniny a ja som
kráčala od školy, kde pracujem
na sídlisko Medvedzie. Cestou
som stretávala deti, rodičov i starých rodičov, ako si prichádzali
do školy pre svoje deti. Stretávala som tých, s ktorými v tomto
meste žijem. Zrazu som si uvedomila: „Čo budú robiť rodičia,

ktorí majú najviac tri týždne dovolenky so svojimi deťmi, ktoré
majú osem týždňov prázdnin?
Ako vyplnia voľný čas deťom
rodičia, ktorí sú zamestnaní a nemajú dovolenku, nemôžu sa im
venovať? A čo s deťmi, ktorých
finančná situácia v rodine nie je
najlepšia a nemôžu si dovoliť
tábor alebo niečo podobné?“
Vtedy som si povedala, veď ja
môžem venovať týmto deťom
aspoň jeden týždeň. A tak som
začala premýšľať, čo urobiť.
Pripravila som teda projekt s
názvom : „Domov, to najkrajšie
čo máme.“
Cieľom projektu bolo spoznať prírodné, kultúrné a historické pamiatky v našom najbližšom
okolí, vážiť si svoj domov, naše
Slovensko i dielo rúk našich
predkov a vedieť šíriť poznatky
o bohatstve krás svojho domova
všade, aj v cudzine.
Aby si deti všetky poznatky z
každého miesta, kde sme boli zapamätali, zaznamenali si ich do zošitov,
písali akýsi cestopis a tak sa dozvedeli a naučili veľa nových vecí.

Sám človek však nedokáže
nič. Ja sama by som neurobila
vôbec nič a tak som si povedala,
že poprosím o pomoc tam, kde mi
určite pomôžu. Zaklopala som na
dvere úradu a verím, že aj na dvere
srdca primátora nášho mesta pána
I. Šaška a predstavila som mu svoj
plán a on mi pomoc prisľúbil. Celý

projekt spolu s členmi mestského
zastupiteľstva schválili a poskytli
finančnú čiastku na realizovanie
krásnych prázdninových chvíľ pre
deti nášho mesta.
Prázdninový cestopis sme
písali od 9. do 13. júla. Spolu
s nami ho písalo v priemere
60 detí denne. A o čom sme
písali? O Oravskom zámku, o
Slanickom ostrove, o najstaršom
oravskom kostole Colonorum
v Sedliackej Dubovej, o sestre
Zdenke v Krivej, o kláštore v
Trstenej, o Roháčoch, o mlynoch na Hutách, o našom kostolíku na cintoríne, o Skalke a jej
geologickom prieskume, ktorý
nám vyrozprával pán Kocián.
Všade tam sme boli a predstavili
sme tieto miesta deťom inak ako
ich poznajú tak, aby si tú krásu
Oravy, domova zapamätali.
Keď sme v závere týždňa urobili malú anketu s otázkou: Kde sa ti
z navštívených miest páčilo a čo si
sa naučil nové ? Deti odpovedali:
Nikolka (5 r.): Modlitba pri
kríži na Veľkom Borovom.
Michaela (10 r.): Ako vzni-

kala Skalka a páčilo sa mi v
Roháčoch.
Nikola (7 r.) : Sochy v drevenom kostole.
Tomáš (8 r.): Roháče a Mlyny. Dozvedel som sa, že v Trstenej sú františkáni.
Alica (11 r.) Roháče a Mlyny, naučila som sa komu sú
zasvätené oravské kostoly, kde
sme boli.
Nikola (9 r.): Roháče, Modlitba ruženca na Skalke, lebo
sme sa modlili spolu.
Dominika (8 r.): Oravský
hrad, páčilo sa mi ako nám ujo
Kocián o ňom rozprával, že ho
stavali zhora, a ako horel.
Lukáš (12 r.): Plavby loďou.
Dozvedel som sa, že dediny boli
zaplavené umelo a že ostrov na
ktorom kostol stojí je kopec a
nie ostrov.
Toto je len pár reakcií na
prežité chvíle, no musím povedať, že najkrajšou reakciou detí,
ich rodičov a hlavne nás, ktorí
sme tento týždeň organizovali
je obrovské ĎAKUJEM! Ďakujem patrí pánu primátorovi
I. Šaškovi a jeho kolegom, že
podporili tento projekt. Vidím
v tomto geste veľkú otvorenosť
všetkým, ktorí pre obyvateľov
mesta a pre mesto Tvrdošín
chcú urobiť niečo dobré. Na
tejto otvorenosti sú postavené
dobré vzťahy, úcta, vzájomná
spolupatričnosť a pochopenie.
Ďakujem!
Hovorí sa, že keď zaseješ
dobro, dobro ti prinesie dobré
ovocie. Verím, že tento prázdninový týždeň priniesol mnohonásobnú dobrú úrodu pre deti,
ich rodičov ale aj pre všetkých,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli. Nech to Dobrý Boh
každému stonásobne odmení.
Sr. Daniela a sr. Blažeja

Ponuka kurzov
Gymnázium v Tvrdošíne
oznamuje, že v školskom roku
2007/2008 prostredníctvom
Fondu rozvoja Gymnázia v
Tvrdošíne, n. f. otvára kurzy:
- Anglického jazyka – pre
začiatočníkov a pokročilých
- Nemeckého jazyka - pre
začiatočníkov a pokročilých
- Francúzskeho jazyka - pre
začiatočníkov a pokročilých
- Počítačový kurz - pre začiatočníkov a pokročilých
Na kurz anglického jazyka a
počítačový kurz máme akreditáciu Ministerstva školstva SR.
Viac informácii môžete získať na www.gymts.sk ,
gymts@gymts.sk, alebo na t .č.
043/5322690, 043/5323061

Ku prítomným študentom a pedagogickým pracovníkom sa prihovoril aj poslanec NR SR a primátor mesta Ivan Šaško.

Lesnícke učilište - najväčšie
počtom žiakov na Slovensku
SOU Lesnícke je najväčšie počtom žiakov na
Slovensku. Ako nás informoval riaditeľ školy Ján
Vorčák, učilište v tomto roku bude navštevovať 213
žiakov a z tohto počtu je 82 prvákov. Novinkou v
učilišti je otvorenie nového trojročného učebného
odboru tesár drevených stavieb.
„Okrem tradičných študijných odborov sme otvorili
nový trojročný odbor tesár
drevených stavieb, kde by

ďalší rozmer, život. Podarilo
sa nám to až v tomto roku. Momentálne máme v škole jednu
skupinu, desiatich žiakov,

Riaditeľa Lesníckeho učilišťa Jána Vorčáka spovedá redaktorka TV Patriot Katarína Potocká.
sme chceli rozvinúť zručnosti ktorí sú aj z námestovského
našich predkov na drevené okresu. Jednoduchšie veci ako
stavby. Otvorením tohto učeb- prístrešky, lavičky, krmelce a
ného odboru chceme dať dre- podobne budeme robiť aj pre
vu, ktoré spracovávame v lese TANAP. Naši žiaci pomáhajú

aj v skanzene. Máme kontakty
na firmy, ktoré sa zaoberajú
šindliarskou výrobou, drevenými domami, rekonštrukciou
a opravami a všade tam by sa
mali naši vyučenci uplatniť.
V budúcom roku by sme
chceli v škole otvoriť štvorročný študijný odbor životné
prostredie, ktorý by riešil komunálnu problematiku v odpadoch, zeleni a podobne. To,
čo sa v súčasnosti na každom
obecnom a mestskom úrade rieši. Tento učebný odbor už bol
posudzovaný viacerými inštitúciami TANAP-om, Krajským
obvodným úradom životného
prostredia Žilina, ale aj mestom
Tvrdošín, kde nás podporili a
potvrdili že sú potrební aj takíto
odborníci. Samozrejme, aj tu
musí byť istá hranica, koľko
študentov je potrebné v tomto
smere vyučiť.
Okrem vyučby žiakov sa tu
rekvalifikuje aj desať starších
občanov z okresu Tvrdošín,
na požiadavku z Národného
úradu práce z Námestova,
ktorých si v súčasnosti vyžaduje trh práce. Zvyšujú si
tu kvalifikáciu ako zvárači v
ochrannej atmosfére CO2 a po
jeho absolvovaní sa stanú držiteľmi zváračského preukazu,“
povedal nám okrem iného J.
Vorčák.
(jh)

Deti si mohli vybrať z pestrej ponuky
Mestské centrum voľného
času Radosť pripravilo počas
letných prázdnin pre deti z
mesta tri prímestské detské
letné tábory a jeden v Rajeckých Tepliciach. Zaznamenať
činnosť každého z nich osobitne by znamenalo opísať štyri
táborové denníky. K peknému
slnečnému počasiu patrilo
nerozlučne kúpanie a to sme
si vychutnali počas prázdnin
na kúpaliskách v Oraviciach,
pri Oravskej priehrade a v
plavárni v Nižnej. Deti mali
zážitok aj z lodnej plavby na
Oravskej priehrade. Ďalšie
vychádzky a výlety s pracovníkmi MsCVČ boli v Štefanove, na Skalke, Bielej bani,
Zemianskej dedine, Sírkovej
vode a v meteorologickej stanici v Liesku. V priestoroch
MsCVČ sa deti mali možnosť
stretnúť pri rôznych hrách a

súťažiach - pri videoprojekciách, súťaži Miss Špata, akciách - Skladajme si origami,

Spestrením bola aj cyklotúra
do Štefanova. Na rozlúčku s
prázdninami sme pripravili

Maľujme si spolu, tvorivej
dielni výroby strašiakov a
rôznych spoločenských hrách.

deťom Hip-Hop párty, kde si
deti dosýta zatancovali.
Jurincová Daniela

Päťdesiatštyri krúžkov pre deti
Mestské centrum voľného
času Radosť v tomto školskom
roku 2007/2008 otvára 54
krúžkov, kde deti môžu využiť
svoj voľný čas.
Záujem o krúžky majú aj
deti MŠ, kde je prípravka na
disco tance a vyučuje sa tu aj
anglický jazyk. Pre deti základných škôl a mládež v našom
meste sme otvorili krúžky,

o ktoré deti prejavili veľký
záujem. Sú to hlavne tanečné
krúžky HIP - HOP, BREAK
DANCE, BEAT BOX, mažoretky a country tance.
Deťom ponúkame možnosť vyžiť sa aj v športových
krúžkoch, akými sú futbal,
stolný tenis, cvičenie pre mládež a ženy pilates, kalanetika,
posilňovanie, športové hry a

atletická príprava. Záujem je
aj o novovytvorené krúžky,
ktoré sme v tomto školskom
roku otvorili, či už je to práca
s počítačom, spevácky krúžok, salón afro účesov, malé
manekýnky a ďalšie. Ak by sa
chcel ešte niekto do nejakého
krúžku prihlásiť nič mu v tom
nebráni.
Daniela Jurincová
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Prajeme úspešný nový školský rok všetkým žiakom a študentom
Začiatok školského roka v tvrdošínskych školách mal slávnostný rámec a pri tejto príležitosti sme v úvode nového školského roka navštívili jednotlivé školy na území mesta, aby sme vám fotoobjektívom priblížili atmosféru v prvých ročníkoch.
V Spojenej škole v novom
školskom roku zasadlo do lavíc
767 žiakov a z tohto počtu je 184
prvákov.
l
l
l
Otvorenie školského roka v
SOU Lesníckom, ktoré je najväčšie počtom žiakov na Slovensku
sa uskutočnilo na nádvorí školy.
Ako nás informoval riaditeľ školy
Ján Vorčák, učilište v tomto roku
bude navštevovať 213 žiakov a z
tohto počtu je 82 prvákov. Novinkou v učilišti je otvorenie nového
trojročného učebného odboru

žiaci presunuli do telocvične, kde
sa ku žiakom prihovoril riaditeľ
školy Dušan Šoltés.
V škole sa bude v tomto roku
učiť 358 žiakov a z toho počtu je
38 prváčikov.
l
l
l
„V Gymnáziu ostáva všetko tak
ako v minulom roku, osemročné
štúdium je zamerané na výučbu
cudzích jazykov, štvorročné má
všeobecné zameranie. Rovnako
sa snažíme rozvíjať humanitné
predmety, jazyky a prírodné vedy.
Zameranie máme stanovené, ale

tesár drevených stavieb.
l
l
l
Aj vzhľadom na nie najlepšie počasie sa otvorenie nového
školského roka v ZŠ Márie Medveckej uskutočnilo v triedach,
kde sa ku žiakom cez rozhlas
prihovorila riaditeľka školy Dagmar Šašková. V ZŠ Márie Medveckej na prvom stupni 1. - 4. je
prihlásených 280 žiakov, z nich
63 prvákov. Na druhom stupni
351 žiakov.
l
l
l
V ZŠ Štefana Šmálika sa otvorenie nového školského roka začalo sv. omšou v kostole a po nej sa

gymnázium je všeobecno-vzdelávacia inštitúcia a má prednostne vychovávať adeptov najmä
pre vysoké školy, takže skladba
predmetov sa nijako radikálne
nemení, nijaké nové odbory zatiaľ
nemáme.
V pedagogickom zbore nastal
menší pohyb, čo nie je nijako výnimočné, pretože v dnešnej dobe
výmeny učiteľov, príchody a odchody, to je veľmi pertraktovaná
otázka. Niektorí mladí ľudia, ktorí
majú možnosť ísť do zahraničia, to
využijú hlavne pre lepšie finančné
podmienky. Nám zo školy odišla
angličtinárka, ale vrátila sa nám

profesorka Hrubcová, ktorá môže
učiť nemecký jazyk a angličtinu.
Budova školy a športová hala
patria mestu a my podľa nájomnej
zmluvy nemôžeme robiť nejaké
veľké úpravy, len tie, ktoré sa týkajú drobnej údržby budovy, ktorú
robíme v rámci nášho rozpočtu.
V jesennom období plánujeme
natrieť ešte dvere na jednotlivých
poschodiach ako aj na prízemí,
aby škola dobre pôsobila aj po
estetickej stránke.
Samozrejme snažíme sa udržiavať aj okolie školy tým, že tu

máme veľa kvetov a aj priestory
našej školy udržujeme v čistote,
k čomu vedieme aj našich žiakov.
Gymnázium má v súčasnosti 12
tried, v ktorých sa vyučuje 335
žiakov. Z nich 60 nastúpilo do
prvých ročníkov - v 1. A 32 a v
Prime A 28 študentov,“ povedala
nám okrem iného riaditeľka školy
Alena Golboňová.
l
l
l
Základné informácie o ZUŠ
nám poskytol riaditeľ školy
Stanislav Vasek.
„V tomto roku sa bude v

ZUŠ učiť 441 žiakov v hudobnom odbore individuálnou formou 249 žiakov a vo výtvarnom
odbore v skupinovom vyučovaní 192 žiakov. Okrem toho v
ZUŠ sa bude vyučovať literárno-dramatický odbor a spev ako
novootvorený odbor, ktorý je
rozšírením ponuky hudobného
odboru. Literárno-dramatický
odbor bude vyučovať Mária
Garabašová a spev Veronika
Potašová. V tomto roku sa bude
žiakom venovať 26 učiteľov na
celý, aj čiastočný úväzok.

Teplíc, z ktorých žiaci donášajú
veľa popredných umiestnení.
Najväčším ťahákom však bude
už IV. ročník Koncertného
akordeónu, ktorý sa bude konať
v našom meste v máji 2008.
ZUŠ zakúpila v tomto roku
kvalitný taliansky akordeón
PIGINI. Škola si postupne
zútulňuje svoje priestory tak,
aby sa tu všetci dobre cítili,
potrebné by bolo ešte vymeniť
okná. ZUŠ má svoje vysunuté
pracoviská v ZŠ M. Medveckej,
Zuberci, Čimhovej, Brezovici,

Okrem pravidelných školských povinností sa žiaci spolu s pedagógmi zúčastňujú
rôznych súťaží. Spomenúť by
sme mohli pre výtvarníkov tie
najznámejšie: Gorazdovo Námestovo, celooravská súťaž Na
krídlach fantázie, Novoročenky
v Rimavskej Sobote, Výtvarné
alternatívy v Považskej Bystrici, Lidice v Čechách, Maľovaná
ZUŠ - Banská Bystrica. Hudobníci sa každoročne zúčastňujú školskej súťaže, okresnej
súťaže v Trstenej, akordeonisti
pôjdu do B. Bystrice, Kysuckého Nového mesta, Rajeckých

Liesku a v Suchej Hore. Žiaci
si v hudobnom odbore môžu
vybrať akordeón, klavír, husle,
gitaru, flautu, nástroje dychového orchestra a spev. Raritou je,
že školu v štúdiu pre dospelých,
hre na akordeón navštevuje Jozef Kozlík (ročník narodenia
1952) v druhom ročníku štúdia
pre dospelých. Rok sa učil v
Trenčíne a teraz pokračuje v
Tvrdošíne.
V hudobnom odbore sa platí
130 korún za mesiac, prípravkári 80 Sk, dospelí 300 Sk ak
sú zamestnaní, výtvarníci platia
80 Sk mesačne“.
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Publikum bolo fantastické
V rámci Kultúrneho leta zavítala 26. augusta do Tvrdošína Marcela Laiferová. Na zaplnenom Michalskom námestí ponúkla divákom
svoje staršie i nové hity a – nesklamala očakávania. Nedeľňajšie
odpoludnie sa vydarilo, diváci odchádzali spokojní.
Otázka na úvod, spievali
ste už niekedy v Tvrdošíne?
„Bola som tu už tak dávno,
že si to ani poriadne nepamätám, ale viem, že som tu už bola
a vystupovala som v nejakej
sále. nie som si však veľmi istá.
Pri tých tisícoch koncertoch,
ktoré absolvujem, sa nedá všetko pamätať.“
Ako ste sa tu cítili a aká
bola podľa vás atmosféra na
koncerte?
„Skvelá, slovenské publikum je vždy fantastické, ale
to závisí aj od speváka. Ak
uhádnete, čo chce divák počuť, tak aj atmosféra sa tomu
prispôsobí.“
Tešili ste sa na Oravu a vystúpenie v našom meste?
„Naozaj som sa veľmi tešila, aj na ten prekrásny kraj,
ktorým sme prechádzali. Privítalo ma tu nesmierne veľa
divákov, čo ma pravdupovediac aj v dobrom zaskočilo.
Na Orave som už v tomto roku
vystupovala dvakrát v Dolnom
Kubíne.“
Koľko koncertov absolvujete ročne?
„Okolo stovky na Slovensku
aj v zahraničí. Je to rôzne. Sú
to koncerty, rôzne oslavy v
mestách, ale aj oslavy narodenín u bohatých ľudí.“

Na hudobnom nebi ste už
stálicou, vaše pesničky sú
známe. Čo pripravujete pre

aranžmá a samozrejme nové
veci. Vyjsť by malo začiatkom
budúceho roku - v prvom štvrť-

„Nedá sa to jednoznačne
povedať, pretože sa vždy snažím spievať pesničky, ktoré
ľudia chcú, to je - ako by som
povedala - akési zaklínadlo.“
Čo robí pani Laiferová,
keď nespieva?
„Chodím po záhrade, na
spoločenské podujatia, výsta-

S ktorým spevákom, alebo speváčkou ste si najlepšie
rozumeli?
„S Marylou Rodowiczowou
z Poľska, s tou si aj občas zavoláme, ale aj s Kathy Kovacs
z Maďarska, tých ľudí z mojej
brandže je viac.“
Prekvapilo vás niečo u
nás?
„Veľmi ma dojalo a prekvapilo to, čo pre mňa v kultúrnom
stredisku pripravili. Bol to výborný koláč, ktorý som zjedla
skoro celý a darovali mi aj
sušené dubáky, čomu sa veľmi
teším. Z Tvrdošína si domov
okrem dobrého pocitu odnášam aj niečo naviac.“
Bola v minulosti možnosť
dostať sa do popredia tak ako
dnes ? Čo hovoríte na dnešné
„hviezdy“, ktoré narýchlo vyrábajú televízie, prospieva to

slovenskej hudbe, alebo nie?
„V minulosti na prezentáciu
bolo podstatne viac možností ako
dnes, spomenúť by som mohla
Zlatú kameru. Každý týždeň v slovenskej televízií bol nový hudobný
program a nejaký nový spevák.
Len nebolo okolo toho také haló
ako dnes, je to trebárs v SuperStar. Ale to je len hra, problém je v
tom, že to nie je súťaž, ale len hra
na úkor detí. Jeden možno dvaja
zo súťažiacich sa dostanú do popredia, ale ostatní musia zabudnúť
na presadenie sa v tejto profesii.
Podľa mňa to je len také mútenie vody a show pre ľudí. Dobrý
spevák musí mať nielen hlas, ale
aj inteligenciu a vedieť, čo chce
spievať, vyjadriť svoj vlastný názor a bohužiaľ mnohí účinkujúci
ho nemajú.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Letná bilancia
tvrdošínskeho DSS

Marcela Laiferová pritiahla na Michalské námestie nielen staršiu a strednú
generáciu, ale aj najmladšiu.
svojich priaznivcov v najbližšom čase?
„Práve teraz pripravujem
nové „cédečko“, na ktorom
budú dve, alebo tri moje dávnejšie pesničky v úplne novom

roku. Ešte to nemám presne
premyslené. Dôležité však je to
správne načasovať, malo by sa
volať Včera a dnes.“
Ktorá pesnička sa najviac
páčila Tvrdošínčanom?

vy, upratujem dom, píšem už
tretiu knihu, ktorá vyjde až po
cédečku, články, pripravujem
nový repertoár. Môžem povedať, že žijem veľmi bohatým
spoločenským životom.“

Oravský A klub si zaknihoval už dva krížiky
Dvadsať rokov v živote klubu nie je veľa

V priestoroch rekreačného Goral na Oravskej priehrade. na Slovensku, tie pokračovali poriadali v Československu a
zariadenia Danica na Orav- Ešte v tom istom roku 16. no- aj v Poľsku na Dňoch triezvosti na Slovensku. Samozrejme, že
skej priehrade sa 25. augusta vembra 1990 Oravci návštevu v Novom Targu, na Prezhybe, sa nezabúdalo ani na športovú
uskutočnilo stretnutie členov opätovali. Klub Rodzina na ale aj inde, či už to boli stret- činnosť a chodilo sa na akcie,
a sympatizantov Oravského čele s predsedom Mieczysla- nutia počas Silvestra, alebo pri ktoré v rámci Slovenska orgaA klubu, ktorí v tomto roku wom Obiegalko pracoval vtedy oslave iných akcií, narodenín a nizovala Nitra. Nechýbala ani
oslávili 20. výročie založenia. už päť rokov a v Poľsku bolo v spoločných osláv.
návšteva liečebne na Prednej
Na slávnostnom stretnutí
Hore, kde sa členovia
nechýbali zástupcovia
stretli s odborníkmi na
z Poľska s predsedom
liečenie závislostí.
klubu Rodzina z NoSpolupracovali aj s
vého Targu Mariánom
novovytvorenou proKamoňon. Klub prišla
tialkoholickou liečebpozdraviť aj tajomníčka
nou v Trstenej, kde je
zdravotne postihnutých
primárom naslovovzaOravy Marta Bakošová
tý odborník docent
s manželom Štefanom,
Stanislav Kunda, CSc.
nechýbal ani zakladateľ
a s klubom Jaseň, ktorý
klubu a prvý predseda
vznikol na v Oravskej
Milan Vrbinčík.
Jasenici v roku 2001.
Myšlienka o založení
Na slávnostnom
klubu vznikla na Prednej
stretnutí najaktívnejší
Hore a novovytvorený
členovia Ján Medenklub pri PAP Trstená
ci, Marta Gemeľová,
mal šesť členov Prvé
Konštantín Krasuľa,
stretnutie klubistov sa
Peter Zboja, Milan Vruskutočnilo v sobotu 27.
binčík, ale aj Silves6. 1987. Už na druhom
ter Habiňák prebrali z
stretnutí (31. 7. 1987)
Časť účastníkov výročného stretnutia z Poľska a Slovenska si rúk predsedu Pamätné
prišli klub navštíviť Mar- urobila spoločnú fotografiu.
listy, ako aj Klub Rotinčania, na čele s preddzina z Noweho Tarsedom MUDr. V. Tadiánom a tom čase v činnosti 200 klubov,
Klub postupne dozrieval gu. Zdravice ku okrúhlemu
nechýbal ani MUDr. M. Jor- čo sa nedalo povedať o Česko- a 7. apríla 1997 J. Horňák, výročiu klubu predniesli aj M.
dán z PAP Dolný Kubín (žiaľ, slovensku, kde táto myšlienka M. Vrbinčík, K. Krasuľa a Kamoň a M. Bakošová.
obidvaja dnes už nežijúci). pomaly zapúšťala korene aj V. Korbeľová, ako prípravný
Po oficiálnej časti stretnutie
Postupne do klubu pribúdali v regiónoch Slovenska. Klub výbor poslali list na Minister- pokračovalo spoločenským
ďalší členovia z oravských nespolupracoval len s klubis- stvo vnútra SR so žiadosťou o posedením pri hudbe a zábave,
miest a obcí Rabča, Bobrov, tami z Poľska, ale aj z rôznych občianske združenie. Žiadosť ktorá končila v ranných hodiNámestovo, Klin, Lokca, Vav- miest Slovenska (Martin, Žili- bola prijatá kladne a od 6. 6. nách. Nedeľa pre účastníkov
rečka, Hruštín, Tvrdošín, Trs- na, Nitra, Predná Hora, Dolný 1997 sa klub stal občianskym stretnutia patrila spoločnej
tená, Liesek, Čimhová, Nižná, Kubín, ku ktorým neskoršie združením s názvom Oravský omši v Pastoračnom centre
Habovka, Zuberec a ďalších, pribudla na Orave Oravská A - klub. Na tom však práca ne- Sv. Alžbety v Ústí nad Priehniekedy to boli aj manželské Jasenica). V roku 1993 prišlo ustala. V roku 1999 bolo navr- radou.
páry.
ku zmene predsedu a novým hnuté poľským priateľom, aby
Dvadsať rokov v živote
Klub sa postupne rozrastal, predsedom klubu sa stal Juraj sa kluby spojili v jeden celok a klubu nie je veľa, ale dvadsať
ale aj upadal. V roku 1990 za- Horňák, ktorý bol členom klu- členovia mali dvojité členstvo, rokov bez požívania alkohočala družba s poľským klubom bu od roku 1989. Spolupráca čo bolo prijaté aj v poľskom lických nápojov, to je už čo
Rodzina z Nowego Targu. V s klubom Rodzina bola už na klube, takže čestnými členmi povedať. I keď Oravský A klub
tomto roku, v septembri, nav- takej úrovni, že A klub Trstená Oravského A klubu sú aj Polia- nie je početnou organizáciou
štívila delegácia (Milan Vrbin- pravidelne poriadal medziná- ci a opačne. Nepotrebovali sme tešiť môže to, že ľudia, ktorí sa
čík, Konštantín Krasuľa, Karol rodné stretnutia pri guláši, pri na to ani Európsku úniu.
tu stretávajú jedenkrát mesačŠprlák a Juraj Horňák) poľský ktorých sa stretávali mnohí
V júli roku 2000 klub vydal ne v Trstenej tomuto neduhu
klub Rodzina a začala sa pí- klubisti z rôznych končín z prvé interné číslo občasníka neholdujú a svojím osobným
sať novodobá história dvoch Poľska, ale aj Slovenska. Tých Oravský abstinent. Klub má príkladom sa snažia presvedčiť
klubov, ktorá úspešne trvá do stretnutí sa uskutočnilo dodnes bohatú činnosť v rámci Slo- ostatných, že aj bez alkoholu,
dnešných dní. Prvé oficiálne 16 a vystriedala sa na nich venska, mnohokrát sa členo- cigariet a iných drogových
stretnutie klubistov sa uskutoč- vyše tisícka dospelých a detí. via klubu zúčastňovali pravi- závislostí sa dá žiť plnohodnotnilo 12. októbra 1990 v hoteli Neboli to však len stretnutia delných kongresov, ktoré sa ne.
(jh)

Kalendárne leto ešte neskončilo, ale prvé príznaky prichádzajúcej jesene upozorňujú,
že je načase zosumarizovať
letné aktivity tvrdošínskeho
Domova sociálnych služieb pre
deti a dospelých. O tom, ktorá
z nich zanechala v účastníkoch
najsilnejšie dojmy, sa dozvedáme od chlapcov na chodbe.
„Na Gäceli nám bolo dobre. Parádne obedy, hrali sme
sa, aj búrku sme tam zažili,“
pochvaľuje si Tibor Solík
a ďalší z „hovorcov“, Jozef Melko, dodáva: „Opekali
sme špekačky, pomáhali sme
umývať izbičky, hojdali sme
sa na hojdačkách, hrali sme
futbal.“ Početná skupinka
súhlasne prikyvuje, no obšírnejšie informácie nám poskytuje až vedúca výchovy Marta
Petruláková: „Podobne ako v
predchádzajúcich rokoch zorganizovalo vedenie Domova
týždňový rekreačný pobyt v
dolnokubínskom kempe Tília
na Gäceli, prvýkrát však v neporovnateľne väčšom rozsahu.
V období od 20. augusta do
3. septembra sa ho v štyroch
turnusoch zúčastnilo 85 našich
chlapcov. Chodievame tam
preto, že ide o bezbariérové zariadenie s dobrým prístupom,
kde môžeme umožniť rekreáciu
aj našim ťažko postihnutým
obyvateľom. Chlapci tam mali
aj neplánované zážitky: pri
ceste do Oravskej Poruby sa
stretli s veľkou korytnačkou,
ktorá sa zrejme stala pre majiteľa nepohodlnou a vypustil
ju do prírody, dva turnusy tam
zastihla víchrica s búrkou a
naši zverenci pomáhali pri
odstraňovaní vyvráteného
stromu. Pobyt spestrili diskotéky, vychádzka do Dolného
Kubína s návštevou Oravskej
galérie, súťaže v speve, pyžamová párty, vlastný program
v duchu televíznej Pošty pre
teba, návšteva cukrárne, malá
športová olympiáda a návšteva festivalu Rockový záber vo
Veličnej. Tŕpli sme, či vydrží

počasie, ale nezradilo nás. Iba
posledný turnus pocítil mierne
ochladenie.“
Týždňová rekreácia bola
hlavným, ale zďaleka nie ojedinelým podujatím sezóny,
ktorú v DSS otvorili 8. júla
športovým dňom spojeným s
neodmysliteľným opekaním
údenín. Medzi pohybové aktivity možno zarátať aj výlet
do Roháčov s šesťkilometrovou turistickou vychádzkou a
návštevou skanzenu. Ďalším
stupienkom ku zvyšovaniu
sebestačnosti sa stalo trojdňové stanovanie v oravickom
autokempingu od 17. júla. Na
obedy chlapci dochádzali, ale
raňajky si pripravovali sami
s pomocou vychovávateliek,
ktoré s nimi chodili aj na nákupy potravín. Tých, ktorí
ostali v Domove, prišiel rozptýliť klaun, vyslaný umeleckou
agentúrou Kvart – Nadácia Dr.
Klauna. O niekoľko dní už
vycestovali obyvatelia DSS
na športovo-kultúrne podujatie do Oravského Podzámku,
ktoré zorganizovalo OZ Podzámeček a záver leta ich zastihol v Žiline ako pravidelných
účastníkov známeho festivalu
Jašidielňa.
Pokročme ešte o krôčik ďalej. Nepatrí sa prezrádzať vopred, ale prvé dve z jesenných
akcií už nie sú pre chlapcov tajomstvom. V prechádzajúcich
rokoch si obľúbili hipoterapiu
a preto im vedenie Domova
naplánovalo cesty za koníkmi
do Dlhej hneď na úvod sezóny.
Pomaličky sa blíži aj ojedinelá
udalosť v histórii zariadenia .
Nomináciu na Svetové letné
hry špeciálnych olympiád,
ktoré budú od 2. do 11. októbra
v Šanghaji, si vybojoval Jarko
Kulina. Bude reprezentovať
Slovensko v tenise a do Číny
odcestuje v sprievode svojej
trénerky, zamestnankyne DSS
Tatiany Jelenčíkovej, ktorá je
aj hlavnou trénerkou slovenskej tenisovej reprezentácie.
Pavel Abraham

V nadživotnej veľkosti
Dnes ešte sochy odpočívajú na pozemku Stanislava Ondríka v Tvrdošíne - Krásnej
Hôrke, ale podľa posledných
informácií by mali už v najbližších dňoch stáť na mieste
určenia - pred vchodom do
budovy Odštepného závodu
Lesov SR v Námestove. Za
svoju veľkosť vďačia nielen
invencii svojich tvorcov, ale
najmä ich schopnosti zadovážiť si topoľové kmene potrebných rozmerov.
Socha lesného robotníka
v dobovom odeve, ktorú vytesal Stanislav Ondrík, má
výšku 3,10 m. Len o 5 cm

nižší je vztýčený medveď s
úľom v labách, výtvor Jána
Šeligu z Hruštína. Do tretice
treba spomenúť tvorivú aktivitu Róberta Veselého z Podbiela. Práve dokončuje sochu
sv. Huberta, ktorá obohatí
lesnícku galériu v Oravskom
Podzámku.
Nejde o nijaké chvíľkové
vzplanutia. Dôkazom neutíchajúcich aktivít neformálneho
zoskupenia oravských rezbárov je ich nedávna prezentácia
na Majstrovstvách Slovenska v
práci s motorovou pílou v Námestove či rezbársky plenér v
Babíne.
(pa)
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Ani počasie nepokazilo náladu na rekondičnom pobyte

Narodili sa

14. 8. Miloš Strkáč
16. 8. Šimon Bajdich
21. 8. Vanesa Granátová
24. 8. Chiara Fábryová
6. 9. Tatiana Pániková

Sobáe
11. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
25. 8.
1. 9.
1. 9.
6. 9.
8. 9.
22. 9.
22. 9.

Ing. Jana Kučerová – Ing. Štefan Lukáči
RNDr. Valéria Brušková – Mgr. Ľubomír Sliva PhD.
Martina Koreňová – Daniel Figura
Zuzana Precnerová – Ing. Juraj Smolár
Petra Kakačková – Martin Vavřík
Jana Kulkovská – Rastislav Jančo
Mária Kurcinová – Jozef Gronský
Elena Pekarčíková – Ján Šavol
Petronela Glombíková – Jozef Žuffa
Andrea Rázgová – Marek Hujas
Bibiana Kutlíková – Ing. Vladimír Kuric

Odili z naich radov
24. 8.
30. 8.
1. 9.
7. 9.
13. 9.
22. 9.

Zdenko Fábry
Jozef Vajduľák
Anton Medvecký
Juraj Hukel
Jozefa Kovaľáková
Štefan Žák

29 ročný
76 ročný
76 ročný
88 ročný
83 ročná
72 ročný

Blahoeláme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši
spoluobčania:
September
90 rokov - Etela Krúpová, Tvrdošín
85 rokov - Žofia Obtulovičová, Tvrdošín
80 rokov - Alojz Dedinský, Tvrdošín
Október
85 rokov - Johana Smažáková, Tvrdošín
80 rokov - Mária Adamčáková, Krásna Hôrka
- Helena Gerčáková, Krásna Hôrka
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a praje
me z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.

Minimálna mzda sa zvýši na 8 100 Sk

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku októbra zvýši
zo súčasných 7 600 Sk na 8 100
Sk. Najnižšia hodinová mzda
tak bude predstavovať 46,60
Sk. Minimálna mzda vo výške
8 100 Sk by mala na Slovensku
platiť až do konca budúceho
roka. Podľa návrhu nového
zákona o minimálnej mzde by
sa totiž mala suma minimálnej
mzdy zmeniť najbližšie až od 1.
januára 2009.
Aktuálna suma minimálnej
mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet
poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú
aj minimálne platby poistného
do Sociálnej poisťovne (SP).
Povinne poistená samostatne
zárobkovo činná osoba (SZČO)
v súčasnosti platí do SP poist-

né minimálne vo výške 2 520
Sk, z toho 335 Sk je poistné
na nemocenské poistenie a 2
185 Sk predstavuje poistné na
dôchodkové poistenie. Keďže
sa minimálna mzda zvýši na 8
100 Sk, už za október tohto roka
SZČO na dôchodkové poistenie
zaplatia najmenej 2 329 Sk a na
nemocenské poistenie minimálne 357 Sk, čo spolu predstavuje
2 686 Sk.
Minimálna mzda slúži ako
najnižší vymeriavací základ aj v
prípade zdravotného poistenia.
Minimálny vymeriavací základ
sa však pri zdravotnom poistení
mení až od 1. januára kalendárneho roka. Najnižšia platba poistného na zdravotné poistenie
pre SZČO tak od začiatku januára 2008 vzrastie zo súčasných
1 064 Sk na 1 134 Sk.

Spomienka

Pustý je náš dom, smutno je nám bez Teba v ňom, ale
v srdciach Tvoju lásku máme a s ňou tie ťažké chvíle
prežívame.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky modlitbou k Večnému svetlu - Ježiš
za Teba prosíme.
Dňa 8. 9. 2007 uplynulo 1. smutné výročie, čo nás
opustila naša drahá mama, starká a prastarká Mária

Kubániová, rod. Latiaková.

Smútiaca rodina

Pozvánka do kina

V dňoch 9. 9. - 14. 9. uskutočnilo Združenie zdravotne
postihnutých občanov (ZZPO)
pre svojich členov rekondičný
pobyt na chate v Oraviciach,
ktoré sa konalo pod záštitou
Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR, ktoré na podujatie aj finančne prispelo. Organizačne pobyt zabezpečovala
tajomníčka združenia Marta
Bakošová.
I keď počasie nevyšlo podľa
predstáv a tak si účastníci neužili okolitej prírody, ale v bohatej
miere na druhej strane sa zrela-

xovali v mestských termálnych
kúpaliskách a Meander parku.
Spoločný pobyt s nimi zdieľalo 10 zdravotne postihnutých
z Nitrianskeho združenia. Večerné hodiny patrili spoločným
posedeniam, či už pri hudbe,
alebo iných aktivitách. Výborne
ich pobavila aj hudobná skupina
z Turčianskych Teplíc, nechýbalo ani blahoželanie jubilantom a Máriám.
Počas pobytu mali účastníci
postarané o pravidelné meranie krvného tlaku, nechýbala
zdravotná prednáška a ďalšie

Na zdravotne postihnutých
občanov nezabúda ani naše
mesto, aktivity v rámci mesta
pre hendikepovaných, ale aj
starších ľudí sú už dobre známe na Slovensku. Poďakovanie
za dni strávené v nádhernom
prostredí tvrdošínskych Oravíc
patrí aj primátorovi mesta, ktorý
v rámci svojich možnosti vždy
dokáže podať pomocnú ruku a
nebolo tomu inak ani v tomto
prípade a tak účastníci sa mohli
dosýta vykúpať v mestských termálnych bazénoch za zľavnené
vstupné.
(jh)

Záhradkári vystavovali Pod Bučníkom
V sobotu 22. 9. od rána v
záhradkárskej osade Pod Bučníkom 1 bolo čulo, zišli sa tu členovia ZO SZZ ,aby
pripravili už III.
ročník. Výstavky
výpestkov“, ktorú
neskoršie zhodnotila komisia na
čele s predsedom
Štefanom Moľom.
Hmla sa zdvihla,
možno aj preto
aby sa aj slniečko
mohlo pozrieť na
diel „svojej práce“,
ktorý odviedlo pri
tom, kým zo semienka, kvetu, či
sadeničky niečo
pekné vyrástlo. A
musím povedať,
že bolo z čoho vyberať. Nezávislá
komisia mala ťažkú úlohu, pretože
ceny by pravdu povediac dala všetkým súťažiacim.
Nuž, ale nedalo sa, pretože aj
tu musí byť niekto prvý, druhý
a tretí. Nakoniec z tej vypestovanej parády ovocia a zeleniny

vybrali týchto šťastných záhradkárov:
V kategórií ovocie získal

víťazstva v tomto roku Pavol
Šiška za prekrásne naaranžovaný kôš so zeleninou, druhú

prvé miesto za jablko Roman
Petrikovič, druhé Mikuláš
Majcher a tretie Ernest Čonka.
V kategórií zelenina sa tešil z

Pod názvom Voľná prázdninová téma sa 28. augusta
stretlo štyridsaťštyri učiteliek
MŠ z celej Oravy v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne na tvorivej
dielni detského nefolklórneho
i folklórneho tanca pod dohľadom lektorky, tanečnej pedagogičky zo ZUŠ z Liptovského
Mikuláša Eleny Chovanovej.
Stretnutie bolo zamerané na
základy pohybovej prípravy,
rytmiku, ako aj na základy
choreografie.
Po úvodnom stretnutí sa
začne druhý ročník cyklického

školenia, ktoré bude prebiehať
od októbra do júna budúceho
roka, kde učiteľky absolvujú
štyri sústredenia, po ktorých
obdržia osvedčenie o absolvovaní tvorivej dielne. Organizátorom týchto stretnutí je
Oravské osvetové stredisko.
Úvodné stretnutie v Tvrdošíne sa vydarilo. Potvrdili nám
to učiteľky, ktoré sa tešia na
druhý ročník cyklického školenia, kde sa opäť naučia niečo
nové a zaujímavé, čo využijú
vo svojej práci s deťmi pri príprave vlastných programov.
(jh)

cenu za obriu bielu reďkovku si
odniesol Ing. Pavol Grobarčík
a tretiu za neobvyklú tekvicu a
cviklu Stanislav Medvecký. V
kategórií kvety porota udelila
prvú cenu Anne Michnovej,
druhú Ľubomírovi Kozmeľovi
a tretiu Eve Čonkovej.
Ceny víťazom odovzdávali
Štefan Moľa a predseda ZO
SZZ Pod Bučníkom 1 Ernest

Čonka, ktorý poďakoval všetkým zúčastneným za to, že sa
podieľali pri príprave na tejto
vydarenej výstavke.
Poďakovanie patrí aj
Republikovému výboru SZZ za poskytnutie
dotácie na túto akciu.
Odovzdaním cien
príjemné posedenie
ešte nekončilo, pretože
pre všetkých zúčastnených bolo pripravené
občerstvenie a netradičná súťaž v pití piva s
pohárom, kde bolo urobených viacero dierok,
nad ktorým najviac
špekulovalo chlapské
osadenstvo. I keď sa to
nakoniec podarilo „s
odretými ušami“, pivo
nebolo vypité podľa
pravidiel a tak sa súťaž
presúva do ďalšieho
ročníka.
Predseda E. Čonka oslovil aj ďalších
predsedov ZO SZZ z
jednotlivých záhradkárskych
osád, aby sa v meste pripravila
spoločná celomestská výstava,
čo sa mu aj čiastočne podarilo
a niektoré pekné exponáty
ovocia a zeleniny si mohli
občania pozrieť počas dvojtýždňovej výstavy v mestskom
kultúrnom stredisku, kde boli
výpestky nielen Spod Bučníka,
ale aj z iných častí nášho mes-

Numizmatický krúžok Nižná a MsÚ Tvrdošín poriada
v nedeľu 21.10. o 800 už 15.
ročník Stretnutia zberateľov
rôznych aktivít, ktorá sa uskutoční vo Veľkej sále MsKS nad
hasičmi.
Pozývame všetkých tých,
ktorí prepadli zberateľskej
vášni, ale aj ostatných náv-

števníkov a milovníkov zašlých čias, aby sa prišli pozrieť,
poprípade si niečo zakúpiť na
tejto predajnej výstave, kde
budú vystavovať filatelisti,
numizmatici, zberatelia odznakov, telefónnych kariet, vlajok,
starožitností, nebudú chýbať
ani jelenie zhody a ďalšie zberateľské aktivity.

O tvorivé dielne je stále záujem

Stretnutie zberateľov

Florbalisti víkendovali v Nowom Targu
V dňoch 29. 9. - 30. 9. sa
uskutočnil v Nowom Targu
turnaj a zúčastnili sa ho aj naši
florbalisti, ktorí skončili na
piatom mieste.
V novej a modernej hale,
kde sa turnaj konal, sa družstvo v prvom zápase akoby
hľadalo, hoci začalo dobre
a strelilo dôležitý gól, dlho
tento stav neudržalo a po
chybách v obrane zápas nešťastne prehralo. Pravdou
bol aj fakt, že pre chrípkovú virózu bol tím citeľne
oslabený, hlavne v obrane.
Na poslednú chvíľu museli

dopĺňať družstvo mladými
hráčmi s U -17.
V druhom zápase proti veľmi kvalitnému tímu Hesed.
com.pl nemali šťastie. I keď
zápas odohrali disciplinovane,
na najlepší tím na turnaji nestačili. Nie dobrý začiatok sa
podpísal pod psychiku celého
tímu. Družstvo potrebovalo
vyhrať, aby malo ešte nejakú
šancu postúpiť.
V treťom zápase ukázali,
že viedia hrať a počas celého
zápasu mali jasnú prevahu, aj
keď si to v závere trochu skomplikovali. Sobotný hrací deň

V októbri sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:

ukončili víťazstvom a v nedeľu
ich čakal ťažký súper. Stále žila
šanca na postup. Hoci tento zápas vyhrali, pre rovnaký počet
bodov troch tímov, vzájomný
zápas s tímom, s ktorým na
začiatku turnaja mohli s prehľadom vyhrať, ich vyradil z
ďalších bojov.
Na turnaji nakoniec skončili
na 5. mieste. S umiestnením
boli celkom spokojní. Najmä
mladí chlapci si zaslúžia pochvalu, ktorí sa fyzicky zdatných súperov nezľakli a podali štandardný výkon. Pekná
kombinačná, hra ktorú Poliaci
predvádzali, ich prekvapila.

Niektoré tímy boli perfektne
zohraté, čo dokazovali v jednotlivých dueloch.
Výsledky: Sobota 29. 9.
Gorce Floorball Club - Fbk
Tvrdošin 3:2, Góly: Tomaga 2.
Fbk Tvrdošin - Hesed.com.
pl 0:4.
Unihoc Team - Fbk Tvrdošin 7:6, Góly: Lonek 3, Tomaga, Kunik T, Zeman, Motýľ,
Nedeľa 30.9. Fbk Tvrdošin
- Elita 3:2 Góly: Kunik T, Zeman, Rošťák.
Ďakujeme mestu Tvrdošín
za podporu, že sme sa turnaja
mohli zúčastniť.
(mb)

Lekárenské pohotovostné služby

FANTASTICKÁ ŠTVORKA
- akčné sci- fi
7. 10. 2007 (nedeľa) o 1800

pre okres Tvrdošín na október
v pracovné dni:od 1600 - 2000
víkend a sviatky od 800 - 2000.

SIMPSONOVCI VO FILME – animovaná komédia
14. 10. 2007 (nedeľa) o 1800
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD – dobrodružný film
21.10. 2007 (nedeľa) o 1800

aktivity. Účastníkov rekondičného pobytu navštívil aj predseda združenia ZZPO Martin
Gočala, ktorý účastníkov pozdravil a poskytol informácie o
kompenzačných nárokoch, ako
aj o možnosti poberania sociálnych dávok v rámci sociálneho
zákona.
Tak, ako po iné roky, aj v
tomto roku si pochvaľovali
stravu, ktorá bola chutná, v
dostatočnom množstve, starostlivo vyvážená zeleninou, za čo
ďakujú personálu chaty na čele
s vedúcim Milanom Kuriakom.

Pozdrav od Žobrákov a M. Hudáka

1.10.
8.10.
15.10.
22.10.

-

7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Zdravotné str.
U Murína
Pri nemocnici
Tília Tvrdošín

Tvrdošín
Trstená
Trstená
Medvedzie
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Futbalistom sa zatiaľ darí
Zaslúžené víťazstvo
na súperovej pôde
Stráňavy - Tvrdošín 0:3
(0:1), góly: Jamečný, Mar. Sirota, Marton.
Prvý gól naši dali v 26. min.
Jamečným. V 79. min. po akcii
Martona, zvýšil na 0:2 Ma. Sirota. V závere zápasu Marton,
stanovil na 0:3 pre Tvrdošín.
V Oravskom derby tri
body pre Tvrdošín
Oravská Jasenica - Tvrdošín 0:2 (0:1), góly: Novák a
Palider.
V 8. min. Habľák prihral
Novákovi, ktorý nekompromisne zakončil a naši viedli 0:1.
Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, ale naši hráči
v 49. min. predviedli ukážku
moderného futbalu. Mi. Sirota sa na ľavej strane zbavil
dvoch obrancov a poslal prudký center pred bránu, na ktorý
si nabehol Palider a stanovil
výsledok zápasu.
„Baníci“ z Dúbravy odišli z Tvrdošína bez bodov
Tvrdošín - Dúbrava 3:1
(1:0), góly: Palider, Novák a
Marton.
V 19. min. napriahol k strele
Habľák a Mráz len s námahou
vyrazil pred seba jeho delovku,
Palider pri dorážke sa nemýlil

a poslal našich do vedenia. Aj
v druhom polčase sme hrali
lepšiu partiu, gól sme však dali
až v 68. min. Novákom, ktorý
zvýšil na 2:0. Hostia znížili
Mydliarom a výsledok zápasu
pečatil Marton v 85. min.
Rozhodnuté bolo už
v prvom polčase
Tvrdošín - Kotrč. Lúčka 4:1 (4:1),
góly: Jamečný 2, Novák a Sirota.
Tvrdošín - Kazík, Medvecký, Kuljovský, Hradský, Baláž,
Palider, Habľák, Repka - K,
Jamečný, Novák, Sirota, striedali: Hutira a Betuštiak.
Dohrávka s nováčikom z
Kotrčinej Lúčky potešila fanúšikov dobrým futbalom. V
3. min. sme síce prehrávali,
ale ešte v tej istej Jamečný
vyrovnal na 1:1. V 9. min.
Novák faulovali a Jamečný
z penalty zvýšil na 2:1. v 19.
Baláž ideálne kopol rohový
kop a Novák hlavičkou zvýšil
na 3:1. V 38. min. kopal roh
Sirota, loptu zatočil perfektne
do brány a domáci viedli 4:1.
V druhom polčase si naši vytvorili niekoľko šancí, žiaľ ani
jedna neskončila v sieti.
Belá - Tvrdošín 2:0 (1:0)
St. žiaci:
Tvrdošín - T. Teplice 9:1
(5:0), góly: Dreveňák 3, Gre-

gorec 2, Žuffa, Čajka, Pikna
a Bača
Žilina B - Tvrdošín 2:0
Tvrdošín - Belá 7:0 (2:0),
góly: Dreveňák, Pňaček, Čajka, Tokár.
Bytča - Tvrdošín 2:2 (1:1),
góly: Gregorec, Žuffa.
Tvrdošín - Dlhá n. Or.6:0
(4:0), góly: Dreveňák 3, Čajka,
Pňaček a Janček.
Ml. žiaci:
Tvrdošín - T. Teplice 1:7
(1:2)
Žilina B - Tvrdošín 14:0
Tvrdošín - Belá 1:7 (0:3) gól:
Mravec.
Bytča - Tvrdošín 3:0 (0:0)
Tvrdošín - Dlhá n. Or. 0:3 (0:0)
Dorast:
Tvrdošín - Černová 4:2 (0:2),
góly - Bukový, Lepáček, Sirota.
Tvrdošín - Lipt. Sliače 7:1
(2:1), góly: Ferenčík 3, Bukový
2, Precner a Lepáček.
Tvrdošín - Rajec 1:0 (0:0),
gól: Mensár.
Stráňavy - Tvrdošín 1:1 (0:0),
gól - Ferenčík.
Predmier - Tvrdošín 3:1 (0:1)
gól: Bukový.
Tvrdošín - Zuberec 2:0 (0:0)
góly: Betuštiak J., Bukový.
Závažná Poruba - Tvrdošín1:2 (0:0), góly: Sirota a Zaťko.

Prípravkárom sa darí
Pred súťažou odohrali naši
najmenší futbalisti dva priateľské zápasy s Nižnou, prvý sme
vyhrali 10:0, a druhý 6:1.
Našim najmenším futbalovým prípravkárom v skupine
E pod vedením Petra Kubalu
sa darí v prvom turnaji v Lokci
súperom nastrieľali 26 gólov.
Výsledky turnaja: Zuberec Tvrdošín 0:12 (0:6), góly: Mi.

Lajš 6, L. Repka 4, P. Medvecký, Ľ. Gerát;
Vasiľov - Tvrdošín 0:14
(0:8), góly: Mi. Lajš 7, L.
Repka 4, F. Bakoš, P. Gallas,
P. Dreveňák.
V sobotu 22. 9. sa na našom
futbalovom ihrisku uskutočnil
druhý turnaj prípraviek, v ktorom sa stretlo naše družstvo so
Zubercom a Vasiľovom a opäť

neinkasovalo gól a súperom
nastrieľali 34 gólov.
Tvrdošín - Vasiľov 21:0
(11.0), Mi. Lajš 9, L. Repka
6, F. Bakoš 3, P. Dreveňák 2,
Š. Pakos.
Tvrdošín - Zuberec 13:0
(6:0), Ma. Lajš 5, L. Repka
3, Mi. Lajš 2, P. Dreveňák, S.
Lajmon
1. Tvrdošín 4 4 0 0 60:0 12

Naši prípravkári: Dolný rad zľava: Dávid Huraj, Samuel Lajmon, Matej Lajš, Dejan
Bača, Ľubomír Gerát, Darius Bohovič, Adam Balún, Matej Janol a Pavol Dreveňák.
Horný rad zľava: Filip Bakoš, Lukáš Repka, Michal Lajš, Peter Gallas, Šimon Pakos
a tréner Peter Kubala, na snímke chýba Patrik Medvecký.

V oravskom derby v Jasenici sme uspeli a zo súperovej pôdy sme si odniesli tri
body. Na snímke Aleš Kuljovský s prehľadom odzbrojuje hráča Jasenice.

V prvej lige chcú hrať o vrchné priečky
Stolný tenis má v Tvrdošíne bohatú tradíciu, veď v
roku 2005 sa tu hrala extraliga. Družstvo zostúpilo
a hráči sa rozišli do iných oddielov, dokonca aj do
zahraničia. Dobré „podhubie“ však ostalo a družstvo
sa opäť dalo dokopy a chce hrať dôstojnú úlohu aj v
1. lige. V dnešnom rozhovore sme vyspovedali Jána
Buczackeho, ktorý už niekoľko desaťročí pôsobí pri
stolnom tenise v jednej osobe, nielen ako predseda
klubu, tréner, ale ešte stále ako aktívny hráč. Aj
jeho zásluhou sa ŠK Tvrdošín-Nižná opäť vrátil do
1. ligy. Prvých päť zápasov v 1. lige odohrá družstvo
na súperových stoloch. Súťaž začínajú vo Vrútkach
a až 3. 11. ich budú môcť vidieť fanúšikovia v stolnotenisovej herni v Tvrdošíne.
Postup do 1. ligy určite Ján Buczacki. Pravda podľa ponebol jednoduchý a vyžado- treby, alebo hry súperov bude
val si nemálo síl od všetkých možné doplniť aj ďalších hráhráčov. Určite nielen mňa, čov: Jaroslav Janidžár, Alojz
ale aj čitateľov by zaujímalo, Vidiečan a Peter Šimalčík.
aké ambície si mužstvo kladie
Stolnotenisová herňa už
pred novým ročníkom?
zažila nejednu radosť, no
Po návrate Zdena Drbiaka veľa fanúšikov si myslí, že
do mužstva by sme mohli hrať
v 1. lige o špicu. Hrať o prvenstvo v súťaži je vždy mimoriadne náročné, vyžaduje si to minimum zaváhania, odolnosť proti
psychickej záťaži a samozrejme
technicko-taktické schopnosti
na patričnej úrovni.
Naše „béčko“ v 3. lige bude
tiež útočiť na špicu, pretože
pre áčko musí byť kvalitatívne zázemie hráčov. Do súťaží
zaradíme aj „céčko“ mužov,
ktoré bude zmesou starších
skúsených hráčov a mladých
nádejných hráčov.
aj tento športový stánok by
Môžeš nám povedať, ako potreboval dôstojnejšie priesa mužstvo pred nastávajú- story. Pripravuje sa niečo aj
cou sezónou pripravovalo a v tomto smere?
kto z hráčov bude obliekať
Stolnotenisová herňa nedres Tvrdošína?
zodpovedá ani predpísaným
Príprava bola výdatná, hrá- rozmerom (výška má byť 4
či sa zúčastnili sústredenia, ab- m). Začiatkom septembra boli
solvovali súťaž jednotlivcov v preverovať hracie priestory
Slovenskom pohári, prípravné členovia slovenského zväzu a
zápasy s extraligovým Ružom- s napätím očakávame, či nám
berkom a cez leto trénovali bez udelia výnimku. Cez tieto prázprestávky.
dniny sme prerobili sociálne a
Do áčka budú patriť Roman hygienické zariadenia, takže v
Belopotočan, Zdeno Drbiak, tomto smere sme určite spoJán Argaláš, Juraj Teplanský a medzi mnohých herní v l. lige

na tom celkom dobre. Určite
aj v budúcnosti by sme chceli
mať pre stolný tenis vlastné
priestory s požadovanými parametrami pre republikové
súťaže, nejaké myšlienkové
pochody už sú.
Tvrdošín bol vždy akousi
baštou stolného tenisu na
Orave, veľa jeho bývalých
odchovancov hrá v rôznych
oravských obciach. Z podstaty sa však nedá dlho žiť,
máme nejaké mladé talenty,
ktoré časom nahradia dnešných hráčov?
Talenty máme, ale to nič
neznamená. Výchova hráča je
dlhodobý proces, ktorý trvá aj
niekoľko rokov. A tá si vyžaduje
komplexnú podporu mladého
hráča a to po každej stránke - rozumovej, pohybovej,
psychickej a psychologickej.
Rozhodujúcu úlohu tu vždy hrá
rodič, učiteľ, tréner, klub.
Práve tohto roku rozširujeme počet prihlásených družstiev do krajských súťaží, keď
ku družstvu starších žiakov
pribudnú aj družstvá mladších
žiakov a najmladších žiakov.
Z talentovaných hráčov
spomeniem Tomáša a Jakuba
Michalčíkovcov, Martina Pajerchina, Milana Ferenčíka,
Jaroslava Bebeja, Mareka
Kuľaša, Matúša Djubašáka,
Maroša Garguláka, Adama
Kiša, ukazujú sa však aj ďalší.
A keď sme už pri tejto
otázke, zaujímalo by ma, či
začneš aj ty ligovú sezónu ako
aktívny hráč, alebo sa budeš
venovať už len trénovaniu?
Určite budem aj hrávať,
no či si vybojujem miesto aj
v áčku, to závisí od toho, či
budem schopný odolávať rýchlejším, mladším hráčom. Na
to treba chladnú hlavu, dobré
nervy a správne modelovaný
tréning.
(jh)

Talent Cup 2007
V sobotu a v nedeľu 22. - 23.
9. sa v našom meste uskutočnil
na tenisových dvorcoch tenisový
turnaj pre deti a mládež 5. ročník
Talent Cup 2007. Tenisového
turnaja sa zúčastnilo 30 hráčov z
celej Oravy. Súťažilo sa v 4 kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci,
staršie žiačky a dorastenci.
Turnaj si so záujmom pozreli aj fanúšikovia a rodinní
príslušníci a dvojdňovému
zápoleniu na tenisových kurtoch prialo aj počasie. Ceny
víťazom odovzdával organizátor turnaja a predseda teni-

sového oddielu Tvrdošín Mgr.
Juraj Bača, ktorý touto cestou
ďakuje mestu Tvrdošín za poskytnutie tenisových kurtov,
hráčom a ostatným účastníkom
za vydarený tenisový víkend.
Prví štyria v každej vekovej
kategórii získali pohár a vecné ceny.
Výsledky v jednotlivých
vekových kategóriách:
Mladší žiaci: 1. Michal
Tuka, Nižná, 2. Dávid Lemon,
Tvrdošín, 3. Jakub Dunčič,
Námestovo, 4. Matúš Lucký,
Tvrdošín

Staršie žiačky: 1. Petra Moravčíková, D. Kubín, 2. Tamara Dendisová, Námestovo, 3.
Tatiana Tabačková, D. Kubín,
4. Júlia Olexová, Námestovo.
Starší žiaci: 1. Miroslav
Borsík, Zuberec, 2. Maroš
Mišánik, Hruštín, 3. Michal
Gejdoš, Zuberec, 4. Matúš
Krížik, Tvrdošín.
Dorastenci: 1. Ľubomír
Kanderka, Podbiel, 2. Juraj
Sameliak, Oravské Veselé, 3.
Miroslav Trabalík, Oravská
Jasenica, 4. Michal Slamka,
Podbiel

Víťazi tenisového turnaja, starší žiaci a dorastenci: zľava doprava: Mgr.
Juraj Bača - organizátor turnaja, Miroslav Borsík, Michal Gejdoš, Maroš
Mišánik, Matúš Krížik, Ľubomír Kanderka a Michal Slamka.
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