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Mesto vzdalo úctu matkám
Zatiaľ čo Deň matiek si po desaťročiach stagnácie upevňuje
dôstojné postavenie medzi sviatkami a oslávenkyne ho vnímajú
ako prirodzený prejav vďaky, pre mnohých organizátorov sa
stáva druhá májová nedeľa nočnou morou. Ku sviatku patrí
darček, či už hmotný alebo v podobe programu, a na ňom zreteľne vidno, akú námahu pri jeho výbere darca vynaložil. Naše
mamy a staré mamy sú vďačné aj za nenáročný slávnostný
program, no ak rok čo rok pozostáva z oprášeného príhovoru
starostu, nedbanlivo prednesenej básničky a narýchlo nacvičených piesní, ťažko možno hovoriť o ozajstnej vďake.

Symbolický kvietok a darček ako prejav úcty našim mamičkám.
Samozrejme, darovaná kvetina, po- trý repertoár, že by im určite vystačil
ďakovanie predstaviteľa samosprávy na pútavý celovečerný program. Ani
a ukážky miestnej kultúry k tomuto pri výbere darčekov sa vedenie mesta
sviatku nepochybne patria. Nezabudli nechcelo opakovať a minuloročné
na ne ani Tvrdošínčania, ktorí sa pri drevené varešky vystriedali tentoraz
prezentácii svojej mlade nemuseli ozdobné rámiky na fotografie. Oveľa
obávať programovej nudy. Dievčatá tvrdším orieškom už bol výber hodz MsCVČ majú taký rozsiahly a pes- notného umeleckého programu pre

publikum s vekovým rozpätím od
20 do 90 rokov. Nakoniec zvíťazil
návrh predstaviť žáner, ktorý je pre
mladé matky veľkou neznámou a pre
staršie milou spomienkou na mladosť
– operetu.
V koncerte nazvanom Vám, jedine len vám, zazneli z javiska kina
Javor najznámejšie melódie z operiet
Gejzu Dusíka, Dušana Pálku, Zdeňka
Cóna a ďalších velikánov v interpretácii popredných slovenských spevákov,
sólistov opery Slovenského národného divadla – sopranistky Ľudmily
Hudecovej a tenoristu Ivana Ožváta.
Nenápadný drobný muž, ktorý ich
sprevádzal na klavíri, nebol nikto
iný, ako jeden z najvýznamnejších
súčasných slovenských skladateľov
a hudobných pedagógov Igor Bázlik.
Mnohé z mamičiek, väčšinou s deťmi
na kolenách, s úžasom zistili, že i keď
nepoznajú autorov, ich melódie sú im
dôverne známe. Preto ani nečudo, že
skladby ako Nečakaj ma už nikdy,
Rodný môj kraj a Ešte raz ku Tebe
prídem si zaspievali spoločne s interpretmi. Nakoniec – naviedol ich na to
Ivan Ožvát, ktorý si okrem krásneho
hlasu s dokonale zreteľnou výslovnosťou získal obecenstvo vtipným
a pohotovým moderovaním.
Po skončení programu už čakal na
odchádzajúce oslávenkyne vo vstupnej hale primátor mesta Ivan Šaško
s kvetinkami a gratuláciou, no predrať
sa k nemu nebolo jednoduché. Napriek
dvom východom trvalo pekných pár
minút, kým sa preplnená kinosála vyprázdnila.
Pavel Abraham
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlos
ti 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

Nebeský Otče, sme uistení cez Ježiša Krista o istote Tvojej lásky
k nám. Predsa koľkokrát sa odhadzuje, odkopujeme od Tvojho záujmu k nám, na našu vlastnú škodu. Koľko je v nás pýchy. Sebavedomie, že dokážem žiť bez Teba Bože. Isteže, ty nás učíš vo Svätom
Písme, že človek vie byť šťastný, aj z hriechu a zo zloby, ale len krátku
dobu. Chceme byť spojení s Tebou na celú večnosť. Preto Ťa dnes
prosíme, vylej na nás Božieho Ducha, aby sme boli vďační za Tvoj
záujem o nás. Aby túto vďačnosť mohli prežiť aj naši blízki, s ktorými
žijeme.
Július Chalupa

Pretekom prialo aj počasie
Jubilejný V. ročník cestného behu Okolo Oravskej priehrady
s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 27.
mája sa vydaril nielen po organizačnej stránke, ale pretekom
prialo aj počasie.
Na štart sa postavili pretekári v dva- robiť, aby som v tempe vydržal do
nástich kategóriách, ako prví začínali cieľa. S víťazstvom som spokojný, ale
chlapci a dievčatá z MŠ, ktorí absol- s časom nie. Už som tu po piatykrát,
vovali 200 m dlhú trasu na Trojičnom trikrát som bol druhý a dvakrát prvý.
námestí. A opäť nechýbali celé rodiny, Vždy sa na tieto preteky teším, pretože
ktoré prišli svojou účasťou povzbudiť je tu výborná atmosféra a organizábežecké nádeje.
cia. Ak budem vo forme, prídem aj
Najpočetnejšie obsadenou bola na budúci rok,“ povedal okrem iného
opäť hlavná kategória na čele s minu- J. Wydra.
loročným víťazom Janom Wydrom.
Víťazstvo obhájila aj Anna BaloSvojich priaznivcov nesklamal ani šáková. „Vlani som sľúbila, že keď
tentoraz a tak už po druhýkrát putovala budem zdravá, tak prídem k vám.
Hlavná cena do Poľska. Nesklamali Opäť sa mi podarilo zvíťaziť, pretoani bežci z Oravy, štvrtá a piata prieč- že konkurencia nebola a bežalo sa
ka patrila Nižňancom a šiesta domáce- mi výborne. Pre mňa to v podstate
mu bežcovi Jánovi Balúnovi.
bola taká tréningová jednotka, lebo
Trasa dlhá 21 km z Trojičného ná- o týždeň odchádzam do Chorvátska
mestia s otočkou pred Trstenou dala na Plitvicki maratón. Dnes tu bežal

Investícia pod Žiarcom za 7 mil. Sk
V priebehu mája sa dostal do
záverečnej fázy projekt, ktorému sa potešili hlavne obyvatelia
lokality Pod Žiarcom, keďže im
pribudli kompletné inžinierske
siete a nová cesta.
Zrealizovali sme Pod Žiarcom
vodovod, dažďovú a splaškovú
kanalizáciu a miestne komunikácie, ktoré boli skolaudované

a už slúžia obyvateľom. Bolo tu
položené 1 445 m2 novej cesty,
širokej 6 metrov s kompletnými obrubníkmi, odvodňovacím
rigolom a uličnými vpustami.
Okrem toho bola vybudovaná 289
m splašková kanalizácia s dvanástimi prípojkami ku rodinným
domom, dažďová kanalizácia
s dĺžkou 210 m a verejný 228 m

Dôchodcovia v Oraviciach

dlhý vodovod, na ktorý bolo napojených 11 domov.
V rámci tejto stavebnej akcie tu
bola vybudovaná aj trafostanica s
rozvodmi a prípojkou VN a NN, na
ktorú bolo napojené 13 rodinných
domov. Bola položená aj „príprava“ pre mestský rozhlas a pouličné
osvetlenie, ktoré sa bude v najbližších dňoch osadzovať.
Pre túto lokalitu bol vypracovaný
aj projekt na potiahnutie plynu, ľudia
však nemali záujem o tento druh vykurovania.
(jh)

Spoločne sa nám to podarí

Na „Deň detí“ si na svoje prídu aj naši najstarší spoluobčania - dôchodcovia, ktorí už tradične zvyknú v hojnom
počte v tento deň navštevovať termálne kúpaliská a prekrásnu oravickú prírodu.

Mestský úrad a mestské kultúrne stredisko má zámer zachrániť a
zhromaždiť materiály, týkajúce sa
histórie mesta, z ktorých plánuje
pripraviť výstavu a vydať ich aj v
knižnej podobe. Obraciame sa na
obyvateľov nášho mesta so žiadosťou o zapožičanie starých fotografií
(šport, spoločenské akcie, rodinné
fotografie a iné) alebo úžitkových
predmetov. Zaujímavé sú pre nás
zachované povesti, rozprávky, ale aj
spomienky „na staré časy“ (rozprávanie starých rodičov), na významné osobnosti, ktoré v súčasnosti
nebývajú v našom meste - všetko to,
čo nám pomôže rozšíriť si poznatky
o histórii nášho mesta zo všetkých
oblastí života a zachrániť ich pre
budúce generácie.

Pripraviť sa, pozor, štart a ďalšia kategória bežcov sa rozbehla na trať.
bežcom a dvom ženám poriadne zabrať. Potvrdil nám to aj víťaz pretekov
J. Wydra, ktorý mal o vyše dve minúty
horší čas ako pred rokom.
„Trasa bola namáhavá, kopcovitá,
i keď sa na horských tratiach cítim veľmi dobre, tentoraz to nebolo ono. I keď
som sa od hlavného peletónu odpútal
už pred prvým stúpaním, mal som čo

aj môj syn a musím povedať, že on
bol tiež iniciátorom toho, že sme do
Tvrdošína prišli. Páčilo sa nám tu
obom, atmosféra bola príjemná organizácia top. Ak budeme zdraví, tak
prídeme aj o rok.“
Zvláštnu odmenu získal tohto roku
opäť Ján Smoleň, ktorý celú trasu
(Pokračovanie na 6. str.)

Tvrdošínska studnička 2007
Pozývame všetky deti, ktoré majú chuť si zasúťažiť a
zaspievať na 6. ročník Tvrdošínskej studničky. Súťaž sa
bude konať 6. júna o 1500 v Malej sále v MsKS Medvedzie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojich učiteliek alebo
priamo v MsKS Medvedzie.
Príďte si zasúťažiť a stráviť príjemné popoludnie plné
spevu!
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Naše mesto má trvalé zastúpenie v dozornej rade
Valného zhromaždenia akcionárov
Oravskej vodárenskej spoločnosti,
a. s., ktoré sa uskutočnilo v Dolnom
Kubíne 17. mája sa zúčastnilo 59 zo
63 akcionárov. OVS je akciovou spo-

ločnosťou obcí a miest a snahou primátorov a starostov je, aby jej efektivita
bola čo najlepšia. Zastúpenie tam má
už aj naše mesto, pretože na tomto valnom zhromaždení bol do dozornej rady

Kruhový objazd je bezpečnejší
S kruhovým objazdom pri Tescu
vyjadrovali nespokojnosť najmä
vodiči a nestotožnilo sa s ním ani
vedenie mesta už v čase výstavby.
Investor však poukazoval, že všet-

aj investora Tesco, aby prehodnotili dopravnú situáciu na tomto
úseku. Hlavným problémom bol
prejazd kamiónov a iných ťažších
vozidiel.

zvolený aj náš primátor Ivan Šaško.
Predsedom dozornej rady OVS sa stal
primátor Námestova Ján Kadera.
Okrem iného akcionári odsúhlasili
aj rozšírenie činnosti vodárenskej
spoločnosti napríklad o montáž, rekonštrukciu a údržbu elektrických
zariadení. „Máme záujem, aby sme
ovplyvňovali dianie v tejto spoločnosti, budeme spolurozhodovať
o efektívnosti či neefektívnosti investícií, vyvíjať tlak na to, aby ceny
vodného a stočného ďalej nerástli a
zodpovedali reálnym nákladom vodárenskej spoločnosti,“ informoval
nás primátor.

Ulice
nášho mesta

Pri úprave kruhového objazdu vypomohli aj naše Technické služby.
ky normy boli dodržané, skutočnosť však bola iná. Primátor mesta
Ivan Šaško k uvedenému problému
zvolal rokovanie za účasti dopravného inšpektorátu, krajského úradu odboru dopravy, projektanta,
ktorý kruhový objazd navrhol, ako

Počas mája prebiehali práce na
kruhovom objazde podľa pripomienok zainteresovaných strán – boli
rozšírené jazdná dráha a nábehové
plochy, upravené chodníky a zvodidlá, kôli bezpečnej a plynulej premávke.
(jh)

Určite sa vyznáte v svojom meste.
Aj tak by sme si mohli položiť otázku,
či poznáte názvy všetkých ulíc v našom meste. Nie je ich mnoho a tak ich
názvy vám dnes predstavíme.
Tvrdošín: Farská, A. Škarvana,
Múčna, Hviezdoslavova, Radničná,
Oravské nábrežie, Školská, Trojičné
námestie, Ústianska, Pod Žiarcom,
Spiežová, Hlísno, Nové Hrádky,
Kukučínova, Bernolákova, A. Hlinku, Cintorínska, SNP, Vojtaššákova,
Vladina.
Mestská časť Krásna Hôrka: M.
R. Štefánika, Hrdinov, Zvoničná, J.
Matúšku, Nová, Staničná, Železničná, Breziny.
Mestská časť Medvedzie: Pod
Velingom, Družstevná, Konopná,
Hríbiky.
Sídlisko Medvedzie: Medvedzie,
Michalské námestie.

Konanie niektorých súdov je bez záujmu o zjednanie nápravy
Od roku 1993 sa mesto súdi o nehnuteľnosť – hotel Limbu.
Ani po 15 rokoch nie je táto záležitosť dovedená do konca. Mesto
sa svojho zákonného práva nevzdáva, koncom apríla bolo na
Okresnom súde v Dolnom Kubíne ďalšie súdne konanie: Mesto
Tvrdošín verzus fiktívna firma TSP s. r. o. pravdepodobne so
sídlom v Limbe.
Počas histórie tejto kauzy vlastníc- priamo likvidátor podniku a pokiaľ by
tvo hotela Limba pre mesto Tvrdošín sa nehnuteľnosti nebolo podarilo predať
potvrdil Okresný súd (OS) v Dolnom ani opakovaním dražby, potom mohlo
Kubíne, Krajský súd v Banskej Bystrici dôjsť k priamemu predaju za súhlasu
a Najvyšší súd SR.
príslušného ústredného orgánu (ministerZ rozhodnutia OS z rokov 1993 a stvo pre správu a privatizáciu národného
1996 vyplýva, že kúpna zmluva, ktorá majetku). Nehnuteľnosti nemohli byť
bola uzavretá medzi predávajúcim: Reš- vzhľadom na likvidáciu podniku zarataurácie Dolný Kubín, š. p. v likvidácii dené do malej privatizácie. Išlo o postup
a kupujúcim: Stavona, s. r. o. so sídlom odporujúci zákonu.“ Najvyšší súd SR takv Tvrdošíne je neplatná. Súd zastavil tiež potvrdil neplatnosť uvedenej zmluvy
Stavone o nakladanie s touto nehnuteľ- a nariadil okresnému súdu nové konanie
nosťou. Tento verdikt potvrdil aj Krajský tohto prípadu.
súd v roku 1997:
Mesto sa usiluje o získanie nehnuteľ„Bývalý štátny podnik Reštaurácie nosti, pretože naplnilo zákonné podmienv Dolnom Kubíne sa v čase uzatvárania ky prechodu vlastníctva do majetku meszmluvy nachádzal v likvidácii, vzťaho- ta. Zákon o malej privatizácii stanovoval,
valo sa naň ust. § 47b, ods.1, zákona ktoré objekty podliehajú prevodu a tiež
č. 92/91 Zb. v znení zákona č. 92/1992 vymedzoval, ktoré do vecí prevodu neZb. Predaj nehnuteľností uvedených podliehajú. Celý proces prevodu majetku
v zmluve sa mohol uskutočniť na ve- z právneho i morálneho hľadiska by mal
rejnej dražbe, ktorú by bol organizoval smerovať na mesto.

Stavona s. r.o. medzičasom zanikla,
pohľadávky boli presunuté na fiktívnu
firmu TSP s. r. o, so sídlom v Tvrdošíne.
Okresný súd v Dolnom Kubíne koncom apríla znova neprisúdil Tvrdošínu
vlastnícke práva k nehnuteľnosti – hotel
Limba s pozemkami, aj keď vyriekol, že
z morálneho hľadiska, podľa názoru súdu,
by súdny proces mal byť dotiahnutý do
konca a vlastníkom by sa malo stať mesto
Tvrdošín podľa zákona O majetku obcí
č. 138/1991 Zb.
S uvedeného vyplýva, že Okresný
súd v Dolnom Kubíne znova nemal
záujem o zjednanie nápravy. Veríme
však, že iný súd to posúdi už spravodlivo s tým, že posledná informácia z Krajského súdu v Žiline, kde
bolo v uplynulých dňoch rozhodnuté, že Správa katastra v Tvrdošíne
musí zapísať hotel Limbu na list
vlastníctva pre mesto Tvrdošín. Rozsudok by mal byť doručený v týchto
dňoch. Ide zrejme o podobnú analógiu ako to bolo v prípade Oravíc,
keď Správa katastra v Tvrdošíne
musela až rozhodnutím súdu prepísať Oravice do Tvrdošína.

Aj takíto kritici žijú v našom meste
Každý deň sa pozerám z okna a stále
je to rovnaké. Pred bytovkou plno detí,
väčšina z nich sa normálne hrá, zabáva, nerobia žiadnu nedobizeň. No občas sa nájdu
medzi nimi takí, pre ktorých je najväčším
potešením ak môžu niečo pokaziť, vyviesť
nejakú zlú vec, urobiť zle kamarátovi. A ja
sedím za oknom, pozerám na túto mlaď,
ako im to dobre ide.
Ešte donedávna tu mali celkom pekné
detské ihrisko, no každým dňom sa z neho
stáva ruina. Aj dnes som bol svedkom toho,
ako nejakí chlapci ničili hojdačku. Videl
som to, ale som nič nepovedal a načo aj,
máme tu predsa mesto a Technické služby
a tie to bez problémov opravia a je to.
Aby však nik nepovedal, že nedbám
o dobré mravy, tak pekne napíšem list na
radnicu, že ako sa nestarajú o naše mesto,
poriadne ich skritizujem a ešte to napíšem
aj do iných novín, nech vidia ako sa to robí
u nás. Čo na tom, že som nezakročil, keď
druhí ničili vytvorené hodnoty, to nie je
moja vec. Na to sú predsa iní ľudia.
Aj tak nejako je to u nás. Nájdu sa medzi nami ľudia, ktorí ľudovo povedané nepreložili krížom ani slamu, ústa však majú

plné kritiky, čo všetko by bolo treba urobiť
a zlepšiť. Ak však majú niečo urobiť pre
toto mesto, tak už nevedia, kde majú pravú
a ľavú ruku, radšej obviňujú druhých, tam
sa predsa toho zmestí dosť. Nuž aj takíto
kritici žijú medzi nami v našom meste.
To však sú len ojedinelé prípady,
rozumným ľuďom sa dá všetko pekne

vysvetliť, tí dokážu pochopiť všetky pre
a proti, ale v prvom rade rozumní ľudia
vedia navrhnúť riešenie aj v takzvaných
neriešiteľných situáciách. A o tom je tiež
kritika, nie je umením kritizovať, ale spoločne hľadať východiská a robiť všetko pre
to, aby sme v našom meste žili ako jedna
rodina.
(jh)

Ďalšia bytovka, ktorá je vo výstavbe si našla svoje miesto na Medvedzí.

Chcú ju odovzdať čo najskôr

Byty, byty a znova byty. Je ich málo
a to aj v dnešnej dobe. Byty žiadajú
všetky vekové kategórie občanov, tí
mladí s perspektívou založiť si rodinu
a starší zase s tým, že z väčšieho bytu by
sa radi presťahovali do menšieho. No
sú tu aj ďalšie skupiny občanov, ktorí
chcú mať tiež niekde svoje miestečko
na zrealizovanie svojich životných plánov. I keď mesto v posledných rokoch
odovzdalo do užívania každý rok jednu
bytovku, stále to nepostačuje, dôležité
je však to, že na mestské brány už začala klopať ďalšia nová bytovka. A to
aj zásluhou toho, že vedenie mesta
a poslanecký zbor nezabúda ani na túto
dôležitú sociálnu oblasť.
Vedenie mesta aj v tomto roku s prí-

chodom jari začalo s výstavbou novej
bytovky na sídlisku Medvedzie, ktorá
si našla svoje miesto vedľa okresného
úradu. Tu bude po dokončení odovzdaných 27 bytov (jedno a dvojizbových),
ale na prízemí budú aj dva bezbariérové byty.
„Práce na bytovke pokračujú, nastali však niektoré technické problémy
a tak sme potrebovali doplniť projektovú dokumentáciu a zároveň sme požiadali Ministerstvo výstavby SR o predlženie doby výstavby tejto bytovky. V našom záujme je však odovzdať bytovku
čo najskôr do užívania, budeme pre to
všetko robiť,“ povedala nám okrem iného zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.
(jh)

Pred SPŠ I. Gessaya na sídlisku
Medvedzie sa v máji zahryzli do zeme
stroje a starý asfaltový chodník zmizol
v nenávratne. Čoskoro na tomto mieste
vyrastie úplne nový chodník, ktorý už
bude čoskoro spĺňať všetky súčasné požadované parametre. Mnohí sa možno
pýtajú prečo práve v tomto čase. S touto otázkou sme sa obrátili na zástupkyňu primátora Vlastu Jančekovú:
„Sídlisko Medvedzie postupne dostáva nový šat. Opravy a rekonštrukcie
verejných priestorov si však vyžadujú
nemalé finančné prostriedky a všetko
sa nedá robiť naraz. Postupne sme na

sídlisku Medvedzie rekonštruovali parkoviská, cesty, chodníky, oddychové
zóny a na rad prídu aj detské ihriská.
Momentálne sa pracuje na chodníku
pred SPŠ a ďalšie rekonštrukčné práce,
ktoré úzko súvisia s životným prostredím v našom meste budú nasledovať
podľa plánu.“
Na záver musíme dodať, že mesto
sa skutočne mení za pochodu, každoročne v Tvrdošíne niečo nové pribudne, staršie sa zrekonštruuje. Najlepšie
to vždy vidia a vedia oceniť tí, ktorí
prídu po dlhšom čase do nášho mesta.
(jh)

Mesto sa mení za pochodu

Pred priemyslovkou sa v týchto dňoch dokončieva výstavba nového chodníka.

Retardery zvýšili bezpečnosť

Technické služby mesta Tvrdošín
nainštalovali spomaľovače rýchlosti
vozidiel - retardéry, aby zvýšili bezpečnosť obyvateľov sídliska Medvedzie, ale najmä vyše 650 detí, ktoré
túto školu navštevujú, čo okamžite
ocenili mnohí rodičia. Retardery boli
osadené hlavne preto, že niektorí nedisciplinovaní vodiči na tomto úseku
cesty jazdili príliš rýchlo.
Vynaliezavosť vodičov aj v tomto

prípade na chvíľu slávila úspech, keď
namiesto prejazdu cez retardery, jazdili niektorí vodiči bokom cez trávnik.
Vôbec ich nemrzelo, že devastujú okolie školy. Našťastie pohotovo zareagovali aj pracovníci Technických služieb
a na uvedené miesto osadili betónový
kvetináč. A tak všetkým vodičom neostáva nič iné, len pred retardermi znížiť rýchlosť a bezpečne prejsť popred
školu.
(jh)

Detské ihriská sa budú obnovovať

O nie najlepšom stave detských ihrísk
vedia hlavne tí občania, ktorí majú malé
deti. Ak deti podrastú, tak už začínajú
mať iné záujmy. Vtedy už potrebujú pre
svoj rast a rozvoj aj iný priestor. To vieme
všetci. Ani vedeniu nášho mesta a poslancom nie je ľahostajný problém detských ihrísk, ale ani „priestor“ pre mládež a ďalšie
skupiny občanov. Ďakujeme všetkým tým,
ktorí prichádzajú s nápadmi a podnetmi
ako zlepšiť život v meste, v ktorom žijeme a veľmi vážne sa týmito problémami
zaoberajú. O obnove detských ihrísk nám
bližšie povedala zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková:
„Mesto už má vybrané lokality, kde

plánuje detské ihriská obnoviť a kde vytvoriť nové. Jednou z nich je priestor pri
Mestskom centre voľného času Radosť,
kde staršie drevené komponenty nahradíme novými a skultúrnime tento priestor
pre našich najmenších. Detské ihrisko sa
vytvorí na Vladine, ale aj v ďalších vytypovaných lokalitách nášho mesta.
Komponenty na detské ihriská sú už
objednané a v najbližších dňoch budú
dodané do mesta a budeme môcť začať
s renováciou detských ihrísk. Samozrejme,
že všetko nejde naraz, ale postupne sa aj
tieto veci budú robiť tak, aby mali aj naše
deti svoj priestor na bezpečné hranie,“
povedala okrem iného V. Jančeková.

Mesto začalo s prípravou výstavby viacúčelového zariadenia
hasičského a záchranného zboru, ktorý bude situovaný vedľa
terajších hasičov na mieste bývalej drobnej prevádzky.
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Ministerstvo pôdohospodárstva SR reagovalo na sťažnosť Urbáru
pred podaním na Ústavný súd a uznalo, že sťažnosť je opodstatnená
Vážený pán predseda,
na Váš list z 23. apríla 2007, ktorým žiadate Ministerstvo
pôdohospodárstva SR o zjednanie nápravy vo veci už vyše pätnásťročného sporu o vlastníctvo nehnuteľností v k. ú. Tvrdošín
a Oravice medzi Urbárom a PD Žiarec Vám odpovedám:
Samotné konanie prebiehalo na Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
správnom orgáne, ktorý mal sídlo v z čoho taktiež vyplýva, že správny
Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a teraz orgán nekonal v zákonom stanovev Námestove, ale aj na Krajskom ných lehotách, čo svedčí o prieťahoch
pozemkovom úrade v Žiline, Mi- v konaní.
nisterstve pôdohospodárstva SR,
Po prešetrení veci bolo zistené,
Krajskom súde v Banskej Bystrici, že sťažnosť Urbárskych spolumaKrajskom súde v Žiline i Najvyššom jiteľov, pozemkové spoločenstvo vo
súde SR. Najmä rozsudky Krajského veci prieťahov , ktoré sa vyskytli v
súdu v Banskej Bystrici a ich právny konaní o vydanie urbárskych nenázor v ďalšom konaní správny hnuteľností v kat. území Tvrdošín
orgán neakceptoval, pričom sú- a Oravice podľa zák. č. 229/1991
stavne pracoval so svojim vlastným Zb. o pôde je opodstatnená.
právnym názorom o čom svedčí aj
Táto opodstatnenosť vychádza
to, že nerešpektoval usmernenie zo šetrených dokladov kde je neMinisterstva pôdohospodárstva sporné, že Urbárski spolumajitelia
SR č. 59/95-430, zo dňa 8.5.1995, Tvrdošín si uplatnili reštitučný nárok
kde podstata veci spočíva v tom, že voči povinnej osobe PD Žiarec dňa
pasienky zo spoločného lesa, ktoré 14.12.1992, kedy sa začalo správne
spolu s lesným majetkom upravo- konanie na bývalom Pozemkovom
val zák. čl. XIX/1898 a ich prechod úrade v Dolnom Kubíne. Toto kona JRD nie je vyznačený v PKV (čo nanie nie je do dnešného dňa právojednoznačne platí pre tento prípad platne ukončené i keď bývalý Pozemspoločenstva) sa postupuje nie pod- kový úrad v Dolnom Kubíne vydal v
ľa tzv. reštitúcie, ale podľa spôsobu konaní meritórne rozhodnutia, tieto
vydať nehnuteľnosti pôvodnému boli len čiastkového charakteru, nevlastníkovi.
riešili reštitučný nárok komplexne,
Vecne je základom rozhodnutie keďže sa týkali len niektorých poPozemkového úradu v Dolnom Ku- zemkov, resp. bola v nich nesprávne
bíne, č. R-194 1/1993 z 22.6.1993, stanovená oprávnená osoba, na čo
právoplatné 29.7. 1993. V sťažnosti poukazovali aj právoplatné rozsudky
požadované zásahy voči rozhodujú- Krajského súdu v Banskej Bystrici, z
cemu správnemu orgánu (Obvodný ktorých taktiež vyplýva, že správny
pozemkový úrad Námestovo) sú v orgán konal už v tom čase nesprávrozpore s platnou právnou úpravou ne a najmä nerešpektoval všetky
menovite zákonom č. 71/67 Zb. zákonné ustanovenia, ktoré s tým
Správnym poriadkom a predstavovali súviseli. Aj z týchto dôvodov boli
by porušenie nezávislosti Obvodného tieto rozhodnutia účastníkmi konania
pozemkového úradu. Ministerstvo napádané riadnymi alebo mimoriadpôdohospodárstva SR preto nemá zá- nymi opravnými prostriedkami, čo
konnú možnosť meritórne zasiahnuť. zbytočne predĺžilo konanie a vlastne
Nadriadeným orgánom Obvodného potvrdzovalo nesprávnosť konania,
pozemkového úradu v Námestove na ktoré poukazoval aj sťažovateľ. V
je Krajský pozemkový úrad v Ži- priebehu reštitučného konania možno
line, ktorý však môže konať len v pokladať len jedno rozhodnutie za
rámci zákona tzn. v prípade, že je právoplatné ( ROK 194-1-A1/1995
odvolacím orgánom, pri preskúmaní zo dňa 24.1.1995 ) aj to len preto,
rozhodnutia mimo odvolacieho ko- že sa Urbár neodvolal z dôvodu, že
nania, pri obnove konania, prípadne toto rozhodnutie znamenalo istý zav zmysle § 50 Správneho poriadku čatý spôsob vydávania nehnuteľnosti,
rozhodnúť namiesto Obvodného po- ktoré však do dnešného dňa nie je
zemkového úradu v Námestove.
ukončené. Rozhodnutie, ktoré bolo
Tieto závery sú Vám známe aj z predmetom zápisu avšak obsahuje
citovaných listov štátneho tajomníka zoznam osôb, ktoré by mali vlast-

Dni Oravíc - Folklórne a Folkové Oravice
Vedenie mesta vás opäť pozýva do
Oravíc a teší sa na stretnutie s vami
počas odpustového sviatku sv. Anny.
Aj tento rok sme pre vás pripravili dva
dni plné folku, folklóru a dobrej zábavy, ktoré začnú už v sobotu 21. júla.
Sobotňajší program začína o 13 00
a predstaví sa v ňom DH Tvrdošanka,
DFS z Varšavy, MS Ilok z Chorvátska. O 15 00 začne folkový program,
v ktorom sa predstavia: country
tanečné skupiny, talenty country
a folkovej hudby Oravy, Mloci z Pre-

šova, Žobráci z Košíc s Michalom
Hudákom, HS Kredenc, po ktorých
nasleduje tanečná zábava.
V nedeľu 22. júla pokračujú slávnosti s programom: o 10 30 ĽH Seniori
a o 1100 Slávnostná odpustová sv.
omša. Po jej skončení sa predstavia:
Trombity Hanaczikowci, DFS Goral,
FS Seniori Oravan, Ľudový rozprávač Pavol Martáň, FS Ilok Chorvátsko, FS Rombaň Chyžné, FS Briezka
a na záver vystúpi známy FS Partizán
z Banskej Bystrice.

Z tvorby Štefana Pelikána
Pozývame širokú verejnosť a záujemcov o výtvarné umenie na výstavu akademického sochára Štefana
Pelikána, ktorá sa uskutoční od 25.
júna do
9. júla
vo Výstavnej
s á l e
MsKS
Medvedzie.
Štefan Pelikán je
umelec
širokého záberu s rozsiahlymi tvorivými záujmami. V jeho tvorbe
dominuje sochárska práca od monumentálnych pamätníkových diel
svetského i sakrálneho charakteru
až po drobnú plastiku, pamätné
medaily a plakety s dôrazom na
portrét, pričom využíva aj modernú
výpočtovú techniku. Bohato je tiež

zastúpená maliarska tvorba, predovšetkým krajinomaľba, portrét
a zátišia, ďalej grafika a v nej voľná
kompozícia, figuratívna tvorba, krajina a úžitkové grafické žánre. Ako
sochár pracuje s hlinou, drevom,
kameňom, bronzom, mosadzou,
meďou i betónom.

niť len 33% z celkové urbárskeho
majetku, pričom zvyšok podielu sa
nachádza stále v právnej neistote,
keďže o ich reštitučnom nároku nie je
doteraz právoplatne rozhodnuté, ale
najmä preto, že v ostatnom podiele je
tam neoprávnene zapísané PD Žiarec
Tvrdošín ako neoprávnený vlastník,
ktorý však v celom konaní má vystupovať len ako povinná osoba.
Z predložených dôkazných listín - rozhodnutí správnych orgánov nadriadených bývalému Pozemkovému úradu v Dolnom Kubíne ako i rozhodnutí príslušných
súdov, ktoré taktiež konali vo veci
vyplýva, že prvostupňový správny
orgán pri vydávaní rozhodnutí
nedostatočne zistil skutkový stav
veci a následne nerešpektoval a
nekonal v intenciách zrušujúcich
rozhodnutí a opätovne rozhodoval bez náležitého právneho
posúdenia niektorých otázok a to
najmä v súvislosti s rozhodovaním
o pasienkoch zo spoločného lesa.
Prvostupňovému orgánu pritom
bol známy obsah metodického pokynu vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR dňa 8.5.1995,
v ktorom sa uvádza, že pasienky
zo spoločného lesa, ktoré spolu s
lesným majetkom upravoval zák.
čl. XIX/1898 a ich prechod na JRD
a nie je vyznačený v PKV sa postupuje pri vydaní nehnuteľnosti
podľa osobitného pokynu. Tento
pokyn korešponduje s právnou

žiaval zákonné lehoty na rozhodnutie
vo veci a v súvislosti so zabezpečovaním potrebných podkladov k
rozhodnutiu nepožiadal nadriadený
správny orgán o predĺženie lehoty .
V konaní prvostupňového orgánu sa
vyskytli obdobia, kedy bez objektívnych príčin tento dlhšie časové
obdobie nekonal , čím vznikli v konaní prieťahy. Je nepochopiteľné, aby
pätnásť rokov od začiatku správneho
konania nebolo toto konanie právoplatne ukončené. Takáto zdĺhavosť
konania totiž v princípe predlžuje
stav právnej neistoty účastníkov
konania a to do tej miery, že sa
ich právo na vlastníctvo urbárskych
pozemkov stáva iluzórnym a teda
ho ohrozuje vo svojej podstate.
Okrem toho, tento stav zapríčiňuje,
že povinná osoba PD Žiarec napriek
ust. § 5 ods. 3 zák. č. 221/1991 Zb.
o pôde v znení neskorších predpisov
naďalej nakladá s pozemkami, ktoré
sú predmetom reštitučného konania
, čím samozrejme poškodzuje Urbárskych spolumajiteľov pozemkové
spoločenstvo Tvrdošín ako obnovené
spoločenstvo po bývalých urbároch
v Tvrdošíne.
Keďže Váš list -sťažnosť má byť
súčasťou konania pred Ústavným súdom SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR má za to, že to bude najsprávnejšie riešenie, ktoré môže ukončiť
doterajšie pätnásťročné konanie vo
veci vydania nehnuteľnosti skutočnému zákonnému vlastníkovi.

Mali by sme sa viac zaujímať o život okolo nás
Veľmi rád si pozorne prečítam
noviny Tvrdošín a práve aj do nich
by som chcel napísať svoj názor na
to, čo ma neteší, ale aj zarmucuje.
Mňa osobne to, že sme veľmi benevolentní voči nášmu okoliu. Stačí sa
ísť pozrieť ku rieke Orava, kde sú
poodhadzované rôzne plasty, elektronika a ďalšie veci, ktoré nepatria
do prírody. Niekedy sa mi zdá, že
nemáme záujem žiť v čistom a peknom prostredí.
Aj za garážami v Krásnej Hôrke je dosť špiny, stačí sa tam ísť
pozrieť, čo všetko majitelia garáží
povyhadzovali. Vôbec im nevadí
to, že tam je rieka Orava a v nej tiež
žijú živočíchy, ktoré majú právo žiť
v čistej vode. A stačí tak málo - od
garáží odniesť odpad do kontajnera
pri železničnej stanici, ktorý je tam
pristavený. Bol by som rád, ak by
sa kompetentné orgány pre životné

Pre krásu
a zdravie

Ak vás niečo bolí, potrebujete sa
prikrášliť, či urobiť masáž - to všetko, ale aj iné služby budú od júna
ponúknuté návštevníkom v priestoroch našich termálnych kúpalísk v
Oraviciach.
Firma Pavol Kubinčák - Maserské
služby ponúkne vaňové rašelinové
kúpele, vírivú, podvodnú, klasickú
masáž, masáž lávovými kameňmi,
elektroliečbu, ale aj rašelinové zábaly
s odpočívaním. Pribudnú - manikúra,
pedikúra, depilácia a ďalšie služby
pre skrášlenie tela. Rehabilitačné
a masérske služby budú ponúknuté
od 4. júna aj na objednávku a pre
návštevníkov budú k dispozícií počas
otvorenia bazénov.
(jh)

Zvyšovanie kvality životného prostredia v Oraviciach
Už takmer tri týždne je v prevádzke v priestoroch našich termálnych
kúpalísk aj nové reštauračné zariadenie, ktoré slúži návštevníkom na
príjemné posedenie a občerstvenie
po dobrom kúpeli. Ako nás informovala jeho vedúca Mária Kuriaková, k
dispozícii pre návštevníkov je takmer
štyridsať miest:
„Všetko ešte nie je ideálne. V súčasnosti návštevníkom ponúkame hlavne
rýchloobčerstvenie - hamburgery, zapekanky, picu, ale aj vyprážaný rezeň.

úpravou uvedenou v § 37 ods.3
zákona č . 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov, kde je uvedené, že
pozemky zo spoločných lesných
nehnuteľností, ktoré prešli do obhospodarovania podľa z. č. 2/1958
Zb. a ktoré sa majú vydať vrátane
pasienkov zo spoločného lesa sa
vydávajú podľa § 22 a 22a zákona
č. 229/1991 Zb. o pôde.
Z Vášho vyjadrenia možno
usúdiť aj to, že správny orgán
dostatočne neskúmal procesné
skutočnosti v tom, akým spôsobom
sa uchádzali o reštitúcie fyzické
osoby, resp. Urbár ako spoločenstvo, pretože z celého konania
vystupujete ako právnická osoba,
kde ako pôvodný vlastník predmetných nehnuteľností boli Bývalí
urbárski spolumajitelia Tvrdošín,
ktorý si uplatňuje iba vydanie nehnuteľnosti, ktoré mu boli odňaté
zákonom 2/58 Zb., aj keď správny
orgán pri konaní využíva právny
názor, ktorý je nesprávne odvodený od rozhodnutia ONV Trstená z
10.marca 1958, ktoré podľa predložených dokladov nemohlo nadobudnúť právoplatnosť, pretože už
11.marca 1958 nadobudlo platnosť
zákon č. 2/58 Zb.
Okrem pochybení v samotnom
posúdení reštitučného nároku prvostupňový orgán konal taktiež v
rozpore s § 49 zák. č. 71/1967 Zb.
Správneho poriadku, keďže nedodr-

Všetko však bude záležať od dopytu.
Uvažujeme postupne rozšíriť ponuku
aj o hotové jedlá. Okrem ních si tu návštevníci môžu pochutiť aj na dezertoch,
osviežiť sa nápojmi, či len tak posedieť
pri tradičnej káve a čaji.“
Pre tých, čo sa chystajú navštíviť
Oravice pripomíname, že reštaurácia je otvorená denne počas prevádzkovania termálnych bazénov
- v letnom období od 15. 5. do 15. 9.
od 10 00 – 20 00, v zimnom období od
16. 9.do 15. 5. od 12 00 – 20 00.

prostredie tam išli pozrieť a majiteľom garáží dali príkaz, aby to všetko
dali do poriadku.
Ak človek nie je od mladosti vedený ku ochrane prírody, tak potom
k nej býva ľahostajný. Ak ja idem do
lesa na hríby a vidím porozhadzované
plasty, sklené fľaše a plechovky, ktoré sú veľmi nebezpečné pre raticovú
zver, tak ich zoberiem a odnesiem do
kontajnera. Ak si totiž raticová zver
navlečie plechovku medzi ratice, po
nejakom čase môže uhynúť pre naše
lajdáctvo. Ak teda chodíte do hôr,
ani tu by ste nemali nechávať odpadky, radšej ich zoberte so sebou.
Už vopred vám za čistotu našich hôr
ďakujem.
Často počujeme, že minulý režim
odnaučil ľudí pracovať, to nie je

pravda. Vtedy platili zákony a kto
nepracoval bol príživník a šiel do
väzenia. A teraz nikoho nezaujíma,
že máme nezamestnaných a niektorí
z nich sa „živia“ rozkrádaním toho,
čo slúži nám všetkým. Stačí sa páni
urbárnici pozrieť na most v Krásnej
Hôrke. Treba dať pozor, aby ho nerozkradli. Myslím, že to robia práve
tí nezamestnaní, aby mali peniaze
na alkohol.
Uvedené som aj nahlásil, ale zatiaľ
nie je záujem, aby to bolo vyšetrené.
Pracovníci zberných surovín by vedeli povedať, kto uvedený materiál
doniesol a zlodej by bol odhalený.
Je mi ľúto, že takto to ide v našej
demokratickej spoločnosti, že často
nás nezaujíma nič okolo nás.
Ondrej Kukura

Skládka sa bude revitalizovať

V Žiline sa 22. mája uskutočnilo
rokovanie ohľadom rozšírenia skládky odpadov (Tvrdošín - Jurčov Laz),
kde zástupcovia VHS – SK - Projekt
s. r. o. predložili zástupcom mesta
Tvrdošín rozpracovanú výkresovú
časť technickej štúdie.
Doterajšia skládka má svoju životnosť do konca roka 2008 a preto
bolo potrebné venovať sa tomuto
problému s predstihom. Podľa tejto
štúdie sa komunálny odpad bude aj
naďalej vyvážať do Jurčového Lazu.
V rámci projektu „Revitalizácie
skládky Tvrdošín“ na súčasnej živej časti skládky navrhol projektant

skládku na interný odpad, kazeta č.
1 s plochou 17 900 m2, v spodnej
časti bude podľa návrhu kazeta č. 2
na nie nebezpečný odpad s plochou
11 800 m2 a v zadnej časti je navrhnutý priestor na uloženie zeminy a
ílového materiálu na použitie pre
budúcu výstavbu skládky.
Okrem skládok bude v týchto
priestoroch vybudovaná garáž pre
kompaktor, priestory pre sklad potrebného materiálu a sociálno-hygienické zariadenia. Po rekonštrukcii
skládka bude spĺňať všetky požadované kritéria, ktoré sa týkajú nielen
životného prostredia.
(jh)

Kto v tomto prípade vyhral?
Pred tromi rokmi Štefan Horváth
na obecnom priestore pred vlastnou
záhradou vysadil takmer dvadsať ihličnatých stromčekov, smrekov a zlatý dážď. Nielen pre svoje potešenie,
ale aj preto aby skrášlil a „vdýchol
viac života“ do lokality Na stráni.
Nemal radosť len on sám, ale prostredie sa páčilo aj občanom, ktorí tadiaľ
prechádzali. Okrem výsadby drevín
sa staral aj o zeleň, ktorú pravidelne
vykášal.
Mohli by sme povedať: „Priam
idylka.“ Žiaľ trvala len tri roky.
V týchto dňoch zažil nemilé prekvapenie, keď maličké stromčeky, sotva
čo sa zakorenili a začali „sa pozerať“
na tento svet, niekto neznámy ich za-

lial nejakou agresívnou tekutinou, po
ktorej začali blednúť a vysýchať.
Bol to pre neho a jeho manželku
doslova šok, že sa niekto dokázal
takýmto spôsobom vyvŕšiť na „nevinných“ smrečkoch.
Je to skutočne nepochopiteľné
s akou „úctou“ niektorí ľudia pristupujú k prírode, ktorá je pre náš
život nenahraditeľná. Je jedinečná
vo svojej forme v akej nám poskytuje nielen obživu, ale aj potešenie.
Tento barbarský čin, po ktorom pri
jednom z uvedených stromčekov
ostala prázdna pet fľaša po neznámej
tekutine, núti zamyslieť sa a položiť
otázku, kto v tomto prípade „vyhral“.
(jh)
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Úrovňou súťaže bol milo prekvapený
Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou sa v našom
„Počas cesty na Oravu som mal
meste nekoná každý deň. O to viac tešia slová uznania a po- veľké šťastie, pretože predo mnou išlo
chvala odborníkov, ktorí ju hodnotili.
nákladné auto a ešte ďalších dvadsať
Tretieho ročníka Koncertného
Ako prvý sa s nami so svojimi áut a preto som nešiel rýchlo ani ja.
akordeónu, ktorý sa uskutočnil v na- dojmami podelil profesor Miroslav Tak som si mohol vychutnať krásu
šom meste 3. a 4. mája sa zúčastnilo Košnár, jeden z predsedov poroty, Oravy a opäť pozrieť neuveriteľný
vyše štyridsať súťažiacich zo Slo- ktorý zhodnotil tohtoročný Kon- kraj, kde sa rodia dobrí akordeovenska a Česka. Cenu
nisti. Tu som našiel
primátora za najlepší
najväčšie talenty Vavýkon v kategóriách
seka, Florekovú a ďalZUŠ nad 18 rokov zísších. Vďaka nim som
kal Roman Poláčik zo
pochodil svet a už sa
ZUŠ Tvrdošín a v kateším na ďalší ročník.
tegóriách konzervatórií
O takejto dokonalosti
Dominik Frčka z Bansa mi ani nesnívalo.
skej Bystrice.
Od samotného začiatku
Medzinárodná súsom bol milo prekvaťaž sa skončila podpený úrovňou súťaže,
večerným koncertom
aj diplomy boli písané
za účasti súťažiacich,
v zhone. Bolo to tým, že
rodinných príslušnísúťažiaci hrali o štyri
kov a ďalších posluaž päť minút dlhšie, než
cháčov po slávnostbolo povolené. My sme
nom odovzdávaní cien
ich však nedokázali zaza jednotlivé pásma
staviť, lebo vlastne na
v Mestskom kultúrnom Diplom a gratulácia patrila všetkým, ktorí sa umiest- konci hrali to najlepstredisku. Bezprostred- nili na popredných miestach v akordeonovej súťaži. šie. To, že súťaž trvala
ne po vyhlásení výsleddlhšie, nie je chyba
kov sme oslovili predsedu poroty a certný akordeón po organizačnej organizátorov súťaže, to je len dôkaz
niektorých víťazov, aby nám priblí- stránke a vyjadril sa k výkonom vysokej úrovne a toho ako sa sprážili svoje bezprostredné pocity.
súťažiacich:
vala porota ku všetkým súťažiacim.

Všetkých pozdravujem a pozývam do Slovenského národného divadla
Sólistu opery SND Ivana Ožváta
sme po vystúpení oslovili, aby nám
povedal ako sa mu u nás páčilo?
„Srdečne pozdravujem všetkých
občanov Tvrdošína, Oravčanov. Veľmi rád chodievam do tohto krásneho
kúta Slovenska, pretože tu mám veľa
vzácnych priateľov, ktorých nikdy neobídem. V minulosti sme v Tvrdošíne
robili výchovné koncerty v školách.

Boli to koncerty, ktoré už dnes upadli
takmer do zabudnutia, nie sú tak cieľavedome riadené ako v minulosti.
Je to škoda, pretože našu mládež
je potrebné vychovávať aj po tejto
stránke. A práve cez tieto výchovné
koncerty, ktorými sme oslovovali
nielen tých najmenších, ale i mládež
v pubertálnom veku, ktorú dnes je
veľkým problémom osloviť dobrým

Flinstone sa narodil v Krásnej Hôrke

Ešte donedávna to bol pekný smrek,
ktorý pokyvoval vietor kdesi v krivskom chotári. Dnes je z neho rozprávková postavička, ktorá urobila
nesmiernu radosť hlavne deťom tvrdošínskych materských škôl, ktoré si

s rukami, ktoré bolo potrebné zdvihnúť
a pribiť. Sochu som vyrezával väčšinou v poobedňajších hodinách, po
práci. Rodina a susedia sa neustále
vypytovali kedy bude hotový, aby sa
mohli pri ňom odfotiť. Flinstone má

Deti sa veľmi živo zaujímali o Flinstona.
ju boli pozrieť priamo v „prírodnej“
dielni Petra Kunika v mestskej časti
Tvrdošína v Krásnej Hôrke a zišla sa
tu ich hádam stovka. Peter ako dobrý
hostiteľ ponúkol každého sladkým
cukríkom, deti mu poďakovali zase
spevom a veľmi sa tešili z pána Freda
Flinstona. A ako napadlo Petra vyrezať
práve túto postavu sme sa dozvedeli od
samotného tvorcu.
„Vlani sme v Jaslovských Bohuniciach vyrezávali postavy Dlhého,
Širokého a Bystrozrakého, ja som tiež
chcel trochu deťom priblížiť nejakú
rozprávkovú postavičku a rozhodol
som sa, že vyrežem Flinstona. Celá
postava sa skladá z troch častí, stredná je z jednej časti, ruky a plecia sú
nalepené a spojené aj klincami. Celú
postavičku som vyrezával takmer
mesiac, ešte mi chýba domaľovať
jednotlivé časti a potom sa Flinstone
prevezie do Nižnej, kde bude vystavený
pre verejnosť. Uvidíme, či ešte k nemu
nepribudne časom jeho rodinka, človek nikdy nevie. Sám by som takúto
vec nezvládol, pri práci mi pomohli
kamaráti, najviac Karol Krilek, hlavne

s podstavcom úctyhodné rozmery: výšku štyri metre, samotná socha 3,5 metra a široký je meter osemdesiat. Socha
je vyrobená zo smrekového dreva, len
krompáč je brezový,“ povedal nám
jeho autor.
(jh)

programom, sme sa poznali aj s vašim pánom primátorom. V jednom
období vďaka výchovným koncertom
sme chodili veľmi často na Oravu.
Zostali nám tu však priatelia a som
veľmi rád, že aj v osobe pána primátora, ktorý si spomenul na mňa
a pozval ma na vystúpenie pre vaše
mamičky. Samozrejme, že koncerty
detí sú pekné, ale aj takto nepriamo
je potrebné dvíhať povedomie národa
aj inou kultúrou.
S úctou sa musíme pozerať na naše
drahé milované mamy, ktoré nás vedú
takmer celým životom a práve tak to
má byť-ako v rodine, aby na koncerte
nechýbali staré mamy, mamy, deti,
otcovia, tak ako tomu bolo aj na
tomto koncerte. Bola tu vynikajúca
atmosféra a som rád, že som mohol
opäť v Tvrdošíne vystupovať, všetci
sme sa tu cítili vynikajúco.
Rád by som pozval všetkých do
Slovenského národného divadla,
kde ich rád aj osobne prijmem
a prevediem novou budovou. Aj keď
sa miestna kultúra robí na vysokej
úrovni, viem, že aj vy tu máte rôzne
folklórne a iné festivaly, nemali by ste
obísť ani SND, aby sme mali všetci
kladný vzťah k nášmu spoločnému
kultúrnemu stánku.
Odkazujem všetkým, aby boli stále takí pracovití, milí a nesmierne
srdeční a hlavne nech im nechýba
zdravíčko. Úprimnosť a srdečnosť
som cítil aj počas koncertu.
Pozdravujem všetkých a som rád,
že som mohol práve v tento deň pobudnúť medzi vami.“
(jh)

Organizátori súťaž zvládli na výbornú. Ďakujem všetkým za perfektne
odvedenú prácu.
Úroveň súťažiacich bola vynikajúca, hore išli i výkony hráčov,
čo bolo pre mňa tým najcennejším.
Ja „fantazírujem“ od roku 1966
o gombičkovom akordeóne a tých
som tu videl veľa. Som rád, že sa
môžem zúčastňovať tejto súťaže
vo vašom meste. Ďakujem všetkým
tým, ktorí pre žiakov ZUŠ vo vašom
meste vytvárajú dobré podmienky.

Absolútny víťaz v rámci ZUŠ
Roman Poláčik.
Do Tvrdošína budem vždy rád prichádzať.“
Oslovili sme aj Romana Poláčika,
absolútneho víťaza v rámci ZUŠ:
„ S týmto úspechom som nepočítal nielen ja, ale ani môj učiteľ, bolo
to pre nás obidvoch veľké prekvapenie. Ja som tu vyhral už pred dvomi
rokmi, ale toto prvenstvo ma veľmi
potešilo. Bol to pre mňa, ako súťažiaceho ZUŠ posledný ročník a o to

Ocenenie pre A. Glombu
Do 8. ročníka medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky zaslali
MŠ a ZUŠ v závere roka 2006 1 761
prác od 1 623 detí v rozpätí rokov 3
- 7 z Čiech, Maďarska, Rakúska a
Slovenska. Pre výstavu, ktorá sa koná
v Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej Strede od 18. mája do 25. júla
vybrala porota 270 prác a z nich ocenenie získalo 40 malých umelcov.
Medzi ocenenými bol aj Adrián
Glomba z nášho mesta. Vedie ho učiteľka ZUŠ Ľudmila Verzálová, ktorá
okrem neho sa venuje ešte 11 deťom.
Diplom za víťaznú prácu si bol Adrián
osobne prebrať pri vernisáži výstavy. Ako nám povedal malý umelec,
ktorý pochádza zo štyroch detí, jeho
obľúbenými motívmi sú domy, kvety a dinosaury. Dozvedeli sme sa, že
talent má pravdepodobne po otcovi,
ktorého maľovanie tiež baví.

Záštitu nad výstavou prevzal Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja.
(jh)

Adrián Glomba s medzinárodným ocenením.

Kinosála plná tanca a hudby

Už po druhýkrát sme v našom
meste privítali deti z materských
škôl z celého tvrdošínskeho okresu
v kine Javor na Benefičnom festiva-

le detí MŠ. Toto podujatie vzniklo z
iniciatívy učiteliek MŠ, aby ukázali,
čo všetko dokážu deti predškolského veku. A veru aj ukázali v

Art Galéria Schürger
Art Galéria Schürger Vás srdečne pozýva
na návštevu stálej predajnej výstavy originálnych diel slovenských výtvarníkov a reprodukcií. Od 25. mája je 86-ta výstava s názvom
„Slovenská moderna“ otvorená v Art Galérii
Schürger, Školská 257, Tvrdošín.
Vystavení autori: Alexy, Hečko, Mouson, Augusta, Jasusch, Mudroch, Bazovský, Katona, Palugyay, Csordák, Kern P.J,
Paštéka, Čunderlík, Kolčáková, Polonyi,
Čemický, Kollárm, Reichentál, Droppa,
Križan, Schurmann, Dubay, Ksander,
Sokol, Foltýn, Laluha, Szepesi Kuszka,
Galanda, Majerník, Szinyei-Merse, Greinerová, Mallý, Šimerová M., Gwerk, Matejka,
Šturdík, Hála, Mednyanszky, Tekel, Hanula, Medvecká, Tillner, Hložník, Mitrovský,
Weiner I. K., Ilavský, Milly, Záborský.

viac ma prvenstvo teší. V ďalšom si
už prídem pozrieť len koncert víťazov. Chcem touto cestou poďakovať
všetkým tým, ktorí mi akoukoľvek
formou pomohli, aby som v tejto súťaži získal najcennejšie ocenenie.“
Slovo sme dali aj Zuzane Vlčkovej z Dubnice nad Váhom, ktorá sa
hre na akordeón venuje už takmer
sedem rokov a je už dvojnásobnou
víťazkou v našej súťaži.
„V Tvrdošíne bolo opäť super,
som tu druhýkrát a opäť sa mi tu
veľmi páčilo. Počas súťaže tu vládla
príjemná atmosféra, ktorá bola na
úrovni. My, súťažiaci, sme si fandili, povzbudzovali a „hecovali“ sa
medzi sebou. Spokojná som aj so
svojím výkonom, keďže som vyhrala
v kategórií C a do Tvrdošína sa opäť
rada vrátim.“
Záverečné hodnotiace slovo patrilo riaditeľovi ZUŠ Stanislavovi
Vasekovi.
„Musím povedať, že úroveň bola
jednoznačne vyššia ako v predchádzajúcom ročníku, čo potvrdili aj
členovia jednotlivých porôt. Pochváliť sa môžeme aj my, pretože
sme neobišli naprázdno. Absolútnym
víťazom ZUŠ sa stal Roman Poláčik,
strieborné pásmo v kategórií F získal
Štefan Zboja, v kategórií D Peter
Cvacho, bronzové pásmo získali Matúš Jantošík v kategórii C a Terézia
Medvecká v kategórií A.
Riaditeľstvo ZUŠ ďakuje všetkým,
ktorí sa podieľali na zabezpečovaní
tejto súťaže: MsÚ Tvrdošín a primátorovi mesta Ivanovi Šaškovi za jeho
ochotu a nezištnú podporu, oddeleniu
kultúry, ZŠ Š. Šmálika, SPŠ a OA Ignáca Gessaya, Rodičovskému združeniu pri ZUŠ, Miroslavovi Bielikovi
(predaj a servis akordeónov), Márií
Kováčovej (Potraviny), Urbáru, s. r.
o. Tvrdošín, firme Jantošík a Agria
- Gabriela Juricová. Ďakujeme aj
riaditeľovi ZŠ Š. Š. Dušanovi Šoltésovi a celému kolektívu za pomoc
pri organizovaní súťaže Koncertný
akordeón 2007.“
(jh)

Deti materských škôl nám na Benefičnom festivale predviedli
svoje umenie.

nedeľu 6. mája. V toto popoludnie
sa javisko premenilo na cirkusovú
manéž, v ktorej vládla „cirkusová
nálada“ všetkých zúčastnených. Veselosť, zábava, sála plná smiechu,
tanca, hudby, verbálnej a neverbálnej komunikácie. Postarali sa o
to nielen vystupujúce deti a skvelé
obecenstvo, ale najmä moderátorky podujatia Monika Lajmonová
a Gabika Šinaľová. Úlohu šašov
zvládli bravúrne a strhli k výkonom
aj vystupujúce deti. Festivalu sa
zúčastnilo 105 detí zo 17-tich MŠ
celého okresu.
Poďakovanie patrí vedeniu mesta, oddeleniu kultúry a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na realizácii tohto krásneho a tak náročného podujatia. A
že to všetko dobre dopadlo, o to sa
postaral organizačný výbor zložený
z učiteliek MŠ nášho mesta. Veríme, že toto podujatie sa v našom
meste stane tradíciou. Finančný
výťažok z festivalu bude použitý
na rozvoj predškolskej výchovy a
financovanie okresných aktivít s
deťmi.
(jh)
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Vezieme sa v tom spolu!
Prvé kolo verejnej zbierky pod
názvom Vezieme sa v tom spolu sa
uskutočnilo v obchodných reťazcoch
Tesco Stores SR od 10. - 13. mája
v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), do ktorého
sa na Slovensku zapojili členovia a
dobrovoľníci SČK z 36 územných
spolkov. Aktívne sa do projektu
zapojil aj Miestny spolok SČK Tvrdošín - Medvedzie zásluhou podpredsedníčky Územného spolku SČK
Oravy doktorky Adriany Raškovej,
ktorá zorganizovala 26 dobrovoľníkov (členky ČK, učiteľov, žiakov
ZŠ a študentky Zdravotnej školy) a tí
vyzbierali v tvrdošínskom TESCU

21 713,50 Sk. Prispeli tak nemalou
sumou k celoslovenskej zbierke,
v rámci ktorej sa po prvom víkende
podarilo vyzbierať 455 006,50 Sk.
Projekt charity roku organizuje
spoločnosť Tesco už po štvrtý raz, ale
je to vôbec po prvý raz, keď cieľovou
skupinou je vekovo najstaršia skupina obyvateľov. Na základe výberového konania sa najlepším návrhom
prezentoval SČK s názvom Vezieme
sa v tom spolu!, aj preto sa táto organizácia stala v tomto roku partnerom
Tesco charita roku 2007.
Prvý projekt v roku 2002 bol organizovaný so Spoločnosťou priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako

Popri školských povinnostiach
Družstvo Domova mládeže pri
Strednej priemyselnej škole Ignáca
Gessaya v Tvrdošíne sa v posledný aprílový piatok vybralo do Dolného Kubína
na súťaž v poskytovaní prvej pomoci,
ktorú organizoval Územný spolok Slovenského červeného kríža. Na stupeň
víťazov sa v konkurencii siedmych
šesťčlenných stredoškolských celkov
neprebojovalo, ale už samotná účasť po
dlhšej odmlke bola príjemným prekvapením a cennou skúsenosťou. Je známe,
že k tejto činnosti majú bližší vzťah
viac dievčatá ako chlapci. Na Tvrdošínčanoch bolo sympatické práve to,
že zostavu družstva tvorilo päť chlapcov a jedno dievča. Pracovníci DM sa
nácviku poskytovania prvej pomoci
venujú už 10 rokov, pričom družstvo,
o ktorom hovoríme, jestvuje v terajšej
zostave tretí rok. Vedúca Domova Ka-

rin Palková na členoch krúžku najviac
oceňuje, že napriek časovo náročným
školským povinnostiam sú ochotní
vzdať sa osobného voľna v prospech
ušľachtilých cieľov.
Autori názvu azda prepáčia, ak
namiesto honosného označenia Domov mládeže, vyjadrujúceho viac
želanie ako skutočnosť, aspoň raz
použijeme vžitý výraz internát. Pre
mladých najčastejšie „intrák“, ktorý
im aj po rokoch bude pripomínať
kopu veselých zážitkov. O jeden sa
postarali, keď na balkóne pre dievčatá
chlapci zo 6. poschodia postavili máj.
Pri spoločnom zdobení sa nasmiali do
sýtosti a ani im nenapadlo zachovať
povinnú chvíľku vážnosti pri zistení,
že sú vlastne dôležitými aktérmi, ktorí sa zaslúžili o obnovenie prerušenej
tradície.
(pa)

Svet rozprávok ako na dlani
Keby sa nahrávacie štúdiá aj
zodrali pri výrobe a vymýšľaní všakovakých animovaných „príšeriek“,
nikdy sa im nepodarí to, čo hociktorej
starej mame, ktorá obyčajnými slovami vyrozpráva svojmu vnúčatku
rozprávku a na dôvažok ho pred spaním pohladká a poprikrýva. Pamäť už
občas zlyháva, no nič to. Aj pravdivý
príbeh spred polstoročia je pre dnešné
deti rozprávkou. Stačí opísať svet, v
ktorom neboli televízory, počítače
ani videokazety a decká sa nesmierne

tešili, keď do dediny zavítalo bábkové divadlo.
A práve toto obdobie nám približuje výstava nazvaná Svet rozprávok,
ktorá obsahuje viac ako 200 bábok,
marionet a historických divadielok zo
zbierok Literárneho múzea a Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Organizátori, mesto Tvrdošín a Oravské
osvetové stredisko ju otvorili v polovici mája vo výstavnej miestnosti
MsKS v Medvedzí, kde bola verejnosti prístupná do konca mája. (pa)

Báseň o Tvrdošíne

Už ako malý brázdil som v kočiari ulice a uličky,
pozerajúc na všetky tie krásy,
ku ktorým sa naše mesto hlási.
Tak napríklad naša rieka Orava,
ktorá dravým prúdom zláka nejedného rybára.
Jej brehy spájajú dva mosty,
ktoré zavedú nás na miesta našej pýchy a radosti.
Centrum nášho mesta zelený park zdobí,
on svojím tieňom v horúcich dňoch ulahodí.
A úsmev na tvárach žijúcich tu ľudí vraví:
„Máme to tu radi“.
Báseň Samuela Betušťáka z 3. A ZŠ Márie Medveckej získala
ocenenie v II. kategórii literárnej súťaže Gessayovo pero.

Prvý jún v Tvrdošíne

dar. Čistý výnos zbierky presiahol tri
štvrte milióna korún. V roku 2005
partnerom bolo Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v
SR, ktoré združuje takmer 10 000 postihnutých detí a dospelých. V tomto
roku sa vyzbieralo 2 231 261 korún.
V roku 2006 sa ním stalo Alexu združenie na pomoc deťom a prírode.
Celkovo sa vtedy vyzbieralo 3 180
094 korún.
Výťažok tohtoročnej zbierky použijú Územné spolky SČK na zvýšenie
starostlivosti o odkázaných starších
občanov v konkrétnych mestách.
Ďalšie akcie sú naplánované v termínoch: 14. - 17. jún, 12. - 15. júl,
16. - 19. august, 13. - 16. september
a 11. - 14. október.
Do zbierky možno prispieť aj
priamo na špeciálne zriadený
účet 665555/0200, variabilný
symbol 888.
(jh)

Pri dobrovoľnej zbierke v Tescu vypomáhali aj žiaci našich
škôl.

Bezplatné sociálne poradenstvo
V snahe sprístupniť obyvateľstvu informácie smerujúce
k východiskám z ťažkej sociálnej situácie zriadil Žilinský samosprávny kraj tri poradenské centrá. Jedno z nich - s pôsobnosťou na území Oravy - sa nachádza v Tvrdošíne, a práve v ňom
sme hľadali odpovede na otázky, týkajúce sa jeho kompetencií
a rozsahu činnosti.
Zo základných údajov vyplýva, že
poradenské centrum prioritne ponúka
pomoc osobám v dôchodkovom veku
a občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím. Nejde však iba o tieto
skupiny. Bezplatné poradenstvo je
určené ľuďom všetkých vekových
kategórií, napríklad aj príbuzným
osôb, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej
situácii. Viac nám už prezrádza sociálna poradkyňa Mária Krkošková:
„Sme poradenskou službou prvého
kontaktu a ponúkame návštevníkom
možnosť dozvedieť sa viac o pomoci, ktorá im môže byť poskytnutá
na základe platnej legislatívy. Sme
pripravení vykonávať poradenskú
prácu aj v teréne, to znamená, že
v nevyhnutnom prípade vycestujem za klientom. Tejto možnosti je
prispôsobený i pracovný program
a konzultačné hodiny.“
A tými sú každý pondelok, streda a piatok, od 8. do 14. hodiny.
V tomto čase je možné využiť hociktorú z troch foriem konzultácií.
Ak sa záujemca rozhodne pre osobný
kontakt, nájde sociálnu poradkyňu
v budove Domova sociálnych služieb pre deti a mládež (oproti budove
Strednej priemyselnej školy). Pokiaľ
uprednostní telefonickú konzultáciu,
umožní mu ju č. tel. 043/532 2746,
a napokon aj užívatelia elektronickej
pošty môžu získať potrebné informácie, ak otázky určené sociálnej poradkyni odošlú na e-mailovú adresu:
poradenskecentrumts@zoznam.sk
Z dennej praxe je známe, že samotná ponuka bezplatného sociálneho poradenstva nestačí na to, aby sa
nová služba stala jedným z bežných
prostriedkov pri zmierňovaní ťažkých sociálnych dopadov. Rovnako
dôležité je odbúrať neopodstatnené
psychické zábrany. Mnohí by možnosť poradenstva radi využili, ale odradí ich zistenie, že u susedov je ešte
horšia situácia a tam ju považujú za
normálnu. Aký stav teda musí nastať,
aby človek sám seba ubezpečil, že sa
môže uchádzať o poradenstvo bez
obáv, že sa zosmiešni a že ktosi začne
jeho problémy bagatelizovať?
Mária Krkošková: „Uvediem
niekoľko najbežnejších príkladov
ťažkej sociálnej situácie. Môže to
byť rodina, v ktorej živiteľ - alkoholik
prepíja prostriedky určené na chod
domácnosti, prípadne rodina, v ktorej
dochádza k domácemu násiliu. Ťažká
sociálna situácia nastáva aj po strate
zamestnania, pri ťažkom zdravotnom
postihnutí alebo neschopnosti občana
postarať sa o domácnosť a podobne.
Tu musím opäť zdôrazniť svoju poradenskú funkciu. Nepatrí k nej vybavovanie podpory v nezamestnanosti
alebo zabezpečenie liečby alkoholika.
Mojou úlohou je navigovať klienta tak, aby bez zbytočného tápania
našiel ustanovizne, ktoré mu môžu
poskytnúť účinnú pomoc. Okrem toho

môžem napríklad nezamestnanému
poradiť, na aké dávky sociálnej pomoci a finančné príspevky má v rámci
platnej legislatívy nárok.“
V závere ešte jedno dôležité upo-

zornenie. Dĺžka pôsobnosti všetkých
troch centier je závislá od záujmu
obyvateľstva. Žilinský samosprávny
kraj ich zriadil v rámci pilotného
projektu Komunikujeme a ich opodstatnenosť prehodnotí v závere roka.
Ak sa preukáže, že sú dostatočne využívané, nič nebude stáť v ceste ich
ďalšej činnosti. Netreba vari ani pripomínať, že by bolo hrubou chybou
vzdať sa výhody, ktorú nemá každý.
Pavel Abraham

Krv darovalo už 862 darcov

Možno ste v týchto dňoch zaregistrovali v médiách výzvy pre darcov
krvi, aby išli darovať krv, ktorej je
momentálne nedostatok. Na Hematologicko-transfúznom oddelení v Trstenej sme sa zastavili 22. mája, aby
sme sa informovali, či aj tu pociťujú
nedostatok krvi.
„Nejaké veľké problémy s nedostatkom krvi nemáme, utorky bývajú
pokojnejšie, viac darcov prichádza
v piatky, kedy je druhý odberný deň
v týždni. Ak máme nedostatok krvi
niektorej krvnej skupiny, tak obvoláme našich darcov a tí ochotne prídu.
Naposledy sme takto obtelefonovali
pätnástich darcov, z ktorých prišlo
v odberný deň trinásť a dvaja na iný
termín, pretože sa nemohli uvoľniť. Naši darcovia sú veľmi ochotní

a vždy nám vychádzajú v ústrety.
Nesmierne si vážime ochotu všetkých
dobrovoľných darcov, ktorí k nám
chodia. Aj touto cestou sa im chcem
za celý kolektív HTO z Trstenej poďakovať. Dobrú spoluprácu máme aj
s HTO Dolný Kubín, ak sa vyskytnú
nejaké problémy vzájomne si vypomáhame. Občas zasielame krv ešte aj
do Národného onkologického centra,“
povedala nám okrem iného primárka
HTO v Trstenej Marta Birasová.
Pre zaujímavosť nazrieme do
štatistiky, ktorá je tiež veľavravná.
V roku 2006 darovalo v Trstenej krv
2 149 darcov. V tomto roku ich tu
už zaevidovali 862, ktorým odobrali
krv. Počas našej návštevy 22. mája tu
bolo štrnásť darcov, medzi ktorými
nechýbali ani ženy.
(jh)

Ponuka kultúrnych a športových podujatí na jún
1. 6. Challenge day spojený s oslavami MDD a kampaňou Na kolesách proti
rakovine – celomestská akcia s kultúrnym a športovým programom pre všetky
deti mesta na Michalskom námestí
1. 6. Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov (MsCVČ)
6. 6. Gitarová súťaž ZUŠ Tvrdošín, Nižná, Námestovo, Trstená (ZUŠ)
- NAJ – celomestská akcia – vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a športovcov základných a stredných škôl v meste (MsCVČ)
- Popoludnie zdravia (ZŠ M. M.)
- Deň životného prostredia - projekty (ZŠ M. M.)
- Hľadanie strateného pokladu - didaktické hry v prírode (ZŠ M. M.)
- Čo sme stihli za školský rok - výstavka prác (ZŠ M. M.)
- Športové súťaže – (ZŠ Š. Š.)
- Študenti SOU-lesníckeho na Majstrovstvách SR v zručnosti žiakov SOU
lesníckych v Bijacovciach - „Zručnosť 2007“
- Na kolesách proti rakovine – športové popoludnie (MsCVČ )
- Chránime prírodu - turistický výlet (MsCVČ)
- Poľovnícka výstava - MsKS (MsÚ)
- Deň životného prostredia - projekty (ZŠ M. M.)
- Výlet predškolákov do prírody (MŠ)
- Zacvičte si s nami – športové aktivity detí MŠ Medvedzie
- Babia Hora –Chyžné –Lipnica- Cyklotúra (Turistický Klub Tvrdošín Medvedzie)
- Roháčska Bagandža - otvorenie turistickej sezóny v Roháčoch - výstup na
Baníkov (Turistický Klub Tvrdošín - Medvedzie)
- Návšteva študentov v družobnej oblasti vo Francúzsku (Gymnázium)
- Návšteva študentov z družobnej školy z Nového Bydžova (Gymnázium)
- Zahájenie letnej sezóny v Oraviciach, popoludnie folklórnej, populárnej a
zábavnej hudby - kúpaliská Oravice (ZUŠ, MsÚ, MsCVČ)
- Rozprávkové dopoludnia (mestská knižnica)
- Letné športové zábavné hry s nohejbalom a dámou (DM pri SPŠ I. G.
Tvrdošín)
- Absolventské skúšky hudobného a výtvarného odboru (ZUŠ)
- Prijímacie talentové, kontrahačné a postupové skúšky (ZUŠ)
- Akordeónová súťaž 7. 6. - Kysucké Nové Mesto (ZUŠ)
- Akordeónová súťaž 15. 6. R. Teplice (ZUŠ)
- Bohúňová plaketa VO - D. Kubín (ZUŠ)
- Daruj úsmev deťom – súťaž zdravotne postihnutých detí v maľovaní
(ZZPO)
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Najnovšie technológie vo vyučovaní
Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya v Tvrdošíne pokračuje v sledovaní moderných trendov využitím grafických
systémov v programovaní CNC strojov. Úspešne zrealizovali
projekt „Implementácia grafických systémov SW INTYS do
vyučovacieho procesu“ za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Uvedený softwér predstavuje
overené didaktické vybavenie na
stredných odborných školách. Na-

chádza využitie v CNC riadení od
renomovaných výrobcov riadiacich
systémov. Pozostáva zo štyroch mo-

Simulátor sústruženia.

dulov: technológia obrábania, CNC
sústruženie, (programovanie a simulácia obrábania), CNC frézovanie,
(programovanie a simulácia obrábania) a programovanie robota.
Technológia trieskového obrábania sústružením predstavuje grafický
programový systém s vysokým stupňom realizmu, umožňujúci na obrazovke počítača simulovať kompletne
činnosť človeka na klasickom sústruhu. Do značnej miery nahrádza praktickú výučbu na obrábacích strojoch.
Systém je zameraný predovšetkým
na efektívne získanie solídnych základov a návykov nevyhnutných k
tomu, aby trieskové obrábanie na
skutočnom stroji bolo bezproblémové. Nadobudnuté poznatky sú neoceniteľné pre zvládnutie problematiky
CNC programovania.
Simulátor CNC sústruhu a frézy
predstavuje grafický programový
systém s vysokým stupňom realizmu, umožňujúci na obrazovke počítača simulovať kompletne činnosť
stroja. Slúži k overeniu správnosti
vytvoreného programu. Program a
jeho kontrolu simuláciou žiak vykonáva na počítači. V prípade chyby
program hlási závadu s jej popisom.

Pretekom prialo aj počasie
(Dokončenie z 1. str.)
absolvoval v chodeckom tempe, druhú
- Zvláštnu cenu manželia Laukovci
z Bratislavy, ktorí boli v Tvrdošíne
po prvýkrát.
„Prišli sme si pozrieť kraj, prírodu
a zabehnúť aj preteky. Informácie sme
našli na internete. V podstate spájame
dve veci - beh a krásy tej lokality, kde
ideme. Dnes po pretekoch si pozrieme
ešte Oravskú priehradu a potom pôjdeme späť do Bratislavy. Na Orave sme
prvýkrát, veľmi sa nám tu páčilo. Sú tu
milí ľudia a prekrásny kraj. S manželkou chodievame po Slovensku, ale aj
mimo Slovenska. Pred dvoma týždňami sme boli na maratóne v Krakowe,
ale na Oravu do Tvrdošína sa radi
vrátime,“ povedali nám manželia Laukovci. Ocenenia pretekárom v detských kategóriách odovzdával Milan
Kováč, predseda športovej komisie
a poslanec mestského zastupiteľstva a
hlavných kategóriách primátor mesta
Ivan Šaško.
Trojičné námestie dopoludnia v nedeľu dýchalo športovou atmosférou
a deťmi, ktoré si po roku opäť vyskúšali svoje bežecké umenie. Najviac sa
asi potešila rodina Bednárovcov, ktorí
si domov aj v tomto ročníku odniesli
dve zlaté a jedno strieborné umiestnenie. Medzi mladými atlétmi sme mali
možnosť vidieť aj našich futbalistov,
ktorí si tiež nepočínali najhoršie. Organizátori v tomto ročníku zaradili do
programu aj vystúpenie Tvrdošanky,
čo zase pritiahlo na námestie tých,
čo si radi vypočujú tento hudobný
žáner.

Piaty ročník je už históriou a do
štatistiky si zapíšeme len výsledky
a mená víťazov, ale aj dobrý pocit, že
táto športová akcia potešila milovníkov behu rôznych vekových kategórií,
ktorí sa v našom meste zišli z rôznych
kútov Slovenska, ale aj spoza hraníc.
Tradične už nechýbal nestor behu na
Orave Stanislav Lofaj z Krivej, najstarší účastník behu, ktorý v minulosti
reprezentoval Lokomotívu Tvrdošín.
Výsledky pretekov:
Kategória muži 18 - 39 rokov
1. Jan Wydra - Poľsko 1,17:31, 2. Gabriel Švajda - AC Nové Zámky 1,20:08,
3. Andrej Šilík - Bk Sliač 1,27:44, 4.
Miloš Franko - Nižná 1,36:57, 5. Peter
Paľa - Nižná 1,40:16, 6. Ján Balún – Tvrdošín 1,53:07.
Kategória 40 - 49 rokov
1. Pavol Faško - Podbrezová, 2. Janusz Wojcik - Poľsko, 3. Peter Zanovit
- Oravská Jasenica, 4. Jozef Jagelka
- Zubrohlava, 5. Peter Valach - Zvolen,
6. Ľudovít Brodňan - Kovo Stránske, 7.
Ladislav Smoroň - Kežmarok.
Kategória muži 50 - 59 rokov
1. Zygmund Lyznicky - Poľsko, 2.
Peter Kypta – Banská bystrica, 3. Peter Mikoviny - Podbrezová, 4. Martin
Lauko - Bratislava.
Kategória muži 60 a viac
1. Stanislav Lofaj - Krivá.
Kategória ženy 18 - 34
1. Anna Balošáková - Stará Bystrica
1,50:44.
Kategória ženy 35 a viac
1. Blažena Lauková - Bratislava.
Kategória MŠ chlapci - dievčatá
1. Maroško Bednár, 2.Martinko

Bednár, 3. Erik Orčo
1. Petra Belopotočanová, 2. Dominika Fučeková, 3. Andrea Holubová
Kategória 1. - 2. ročník chlapci
- dievčatá
1. Marián Mores, 2. Oliver Pánik, 3.
Tomáš Belopotočan
1. Dominika Bednárová, 2. Petra
Pazúriková, 3. Lucia Frančeková
Kategória 3. - 4. ročník chlapci
- dievčatá
1. Patrik Maruniak, 2. Ľuboš Gerát,
3. Lukaš Leja
1. Magdaléna Apolenová, 2. Ivana
Ťapajaková, 3. Diana Vajduliaková
Kategória 5. - 6. ročník chlapci
– dievčatá
1. Ján Kostroš, 2. Michal Gregorec,
3. Rastislav Ťapaják
1. Laura Frielichová, 2. Sabína Bránická, 3. Simona Moresová
Kategória 7. - 8. ročník chlapci
- dievčatá
1. Timotej Frankovič, 2. Peter
Huraj
1. Barbora Bránická, 1. Pavlína
Medvecká, Katarína Bačová
Kategória dorast
1. Lukáš Hýl, 2. Gabriel Balošák, Tomáš Vajduliak
(jh)

Simulátor ponúka okrem toho 8
programových cyklov.
V programovaní robota sú navrhnuté tri základné scény vychádzajúce zo
stupňa obtiažnosti a úrovne získaných
vedomostí.

pre programovanie CNC strojov, ktorý
bol nainštalovaný na 18 počítačov.
Realizáciou projektu sme dosiahli systémové a komplexné riešenie vo výučbe
grafických systémov v oblasti CNC strojov. Uvedený projekt pre školu prinesie

CNC simulátor frézovania.
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v oblasti grafických systémov, prepojiť teoretické vzdelávanie
s pracovnými znalosťami a zručnosťami,
pripravovať kvalifikovanú pracovnú
silu pre zamestnávateľov a tak, vyplniť
priestor vo vznikajúcej potrebe rozvíjajúceho sa strojárskeho priemyslu. Pridelením účelových finančných prostriedkov
na realizáciu projektu sme dosiahli, že
škola sa vybavila potrebným softvérom

prehĺbenie a skvalitnenie vzdelávacieho
procesu v smere jeho prispôsobenia
moderným trendom v oblasti grafických
systémov. Pre študentov sa zvýši reálna
možnosť ich uplatnenia na trhu práce.
Počítame aj s väčším záujmom študentov o našu školu, zároveň chceme vo väčšej
miere zaujať aj sponzorov, a v budúcnosti
plánujeme nadviazať spoluprácu s vlastníkmi CNC strojov v našom regióne.
Miroslav Knaperek, vedúci školských dielní

Lúčenie s mestom a školou

Študentky 4. A Obchodnej akadémie sme streli v Tvrdošíne
na Michalskom námestí, keď si spevom vyberali príspevok ku
maturitným skúškam. Veľmi radi nám zapózovali pred fotoaparátom. Onedlho im ostanú len spomienky na mesto ich štúdia
a mladosti a tak ako povedali, nastáva aj čas lúčenia s mestom,
kde strávili štyri krásne roky.

Absolventský koncert
V Malej sále MsKS sa 22. a 24.
mája uskutočnili dva absolventské
koncerty a výstava prác absolven-

L. Števaňáková, T. Vrobelová a Z.
Stredanská, klaviristka S. Kolejaková a flautistky V. Kordiaková a M.

Bažík v našom meste

V piatok 8. júna sa v kine Javor o 1500 a 1800 uskutoční koncert
v štýle Pop music so živou kapelou a mladými spevákmi. Na koncerte
budú účinkovať učitelia a žiaci ZUŠ Tvrdošín, žiaci so ZŠ R. Dilonga z
Trstenej, z Lieseku, študenti Gymnázia Tvrdošín, tanečná skupina z Ms
CVČ Tvrdošín a na koncerte vystúpi ako hosť finalista súťaže Slovensko
hľadá Superstar Peter Bažík. S myšlienkou pripraviť a zrealizovať koncert
prišiel náš pedagóg hry na gitare Branislav Ondrík. Cieľom koncertu je
reprezentovať školu, mesto, no najmä presvedčiť mladých ľudí, že venovať voľný čas hudbe, umeniu je správne a pre život veľmi kvalitné.

V ich podaní sme si vypočuli
skladby od F. Chopina, D. Kardoša,
M. Theodorakisa a ďalších autorov.
Koncert vhodne dopĺňala výstava
výtvarných prác M. Ďobekovej,
I. Kubinčákovej, S. Kubošovej, J.
Zoššákovej, R. Kovaľčikovej, T.
Korčuškovej a N. Lenčuchovej.
Koncert a výstava bol aj poďakovaním absolventov učiteľom a rodičom, ktorí ich počas celého štúdia
viedli a podporovali. V závere koncertu si všetci absolventi prevzali
z rúk predsedníčky rodičovskej
rady ZUŠ Mariány Oršuliakovej
a riaditeľa školy Stanislava Vaseka
ako spomienku na tento koncert

Pozor na falošné bankovky!
Od začiatku roka polícia vyšetruje
na Orave päť prípadov výskytu falzifikátov bankoviek, v jednom prípade
bola 20 GBP zaistená pri odvode peňazí
v ČSOB v Námestove. V troch prípadoch išlo o 500 Sk bankovky. Jednou
platil zákazník v Kraľovanoch, druhou
na benzínovom čerpadle v D. Kubíne a
tretiu vkladala na účet žena v Slovenskej
sporiteľni v D. Kubíne. Tisíckorunovú
bankovku zadržala pracovníčka filiálky
Slovenskej sporiteľne v Zuberci.
Polícia upozorňuje občanov, aby si
dávali pozor pri preberaní výdavkov
platení, výmene peňazí v zmenárňach,
ale aj u náhodných osôb. Každý by si

mal dôkladne všímať kvalitu papiera,
farbu bankoviek, či je na nej vodoznak.
Osobitnú pozornosť treba venovať
ochrannému okienkovému prúžku na
bankovke, lebo tento páchatelia nahrádzajú často obyčajnou striebornou farbou. Na falošnej bankovke vždy chýba
sútlačová značka, ktorá sa nachádza
v pravom hornom rohu a otočením
bankovky do svetla nevytvára písmeno S. Na origináli je výrazné písmeno
S. Pravosť bankovky je možné overiť
v ktoromkoľvek peňažnom ústave,
v prípadne podozrenia, že ide o falzifikát, môže sa občan obrátiť rovno na
políciu.

tov výtvarného odboru ZUŠ. V prvom sme si vypočuli absolventky a
absolventov v hre na akordeón D.
Čiernu, J. Capuliakovú, V. Dankovú a R. Kordiakovú a klaviristky
N. Kenderovú, D. Badáňovú, S.
Furdekovú a I. Ferenčíkovú. Interpretačné výkony absolventov boli
bodkou za štúdiom na ZUŠ, ktoré
budú ukončené úspešným vykonaním tohtoročných absolventských
skúšok. V druhom koncerte sa predstavili akordeonisti M. Babinský,

Naši čerství absolventi ZUŠ v hudobných a výtvarných odboroch,
ktorí sa koncertom a výstavou predstavili v priestoroch MsKS.
Fonferová. Tretí absolventský koncert sa uskutoční 3. júna v Zuberci.

kytičku a knihu „Potulky svetom
umenia“.
(jh)
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Tvrdošanka v Poľsku

Narodili sa
11. 4.
12. 4.
15. 4.
16. 4.
25. 4.
2. 5.

Dávid Geššay
Eva Hrubošová
Veronika Fuceková
Žaneta Kováčová
Marek Horák
Annamária Vnenková

Sobáše
21. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.

Monika Verzalová – Dominik Watzka
Zuzana Zaičková – Miroslav Pallo
Mgr. art. Jana Froleková – Ing. Peter Bernát
Ing. Silvia Stanová – Ing. Peter Grec
Martina Adamčáková – Marián Kristofčák
Zuzana Brnušáková – Ľubomír Drgáň
Mgr. Andrea Virdzeková – Ing. Miroslav Kralčák
Mgr. Jana Janičová – Mgr. Dušan Tarčák
Andrea Drgáňová – Ing. Richard Súlovec
Lucia Šimánková – Ján Kuník

Odišli z našich radov
8. 5. František Orčo

51-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
80 rokov - Žofia Krúpová,
Tvrdošín
		
Jozef Medvecký,
Medvedzie
		
Štefan Valek, 		
Tvrdošín
		
Anna Vaseková,
Krásna Hôrka
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich
najbližších.

V poľskej Jablonke sa 3. mája usku- ktorá okrem dobrej hudby podfarbila tohto podujatia zúčastňuje takmer od
točnil už 18. ročník súťažnej Prehliad- svoj výstup speváckym duom v podaní jeho založenia.
ky dychových orchestrov z poľskej Zuzky a Vladka. Ich prvé vystúpenie
V súťažnej prehliadke vystúpila
časti Oravy. Ako hostia sa tam pred- v Jablonke sa prítomným divákom aj Detská dychovka z Malej Lipnice
stavili tri dychové hudby zo Sobolowa páčilo aj preto, že Tvrdošanka vytiahla a z Jablonky, ktoré v súčasnosti vedie
(Poľsko) a dve zo Slovenska Tvrdo- zo svojho repertoára typické „dycho- Oravčan Dušan Rybár z Námestova.
šanka z Tvrdošína
V rámci prea Oravanka z Trshliadky nechýtenej. Prehliadku
bala ani súťaž
si nenechali ujsť
O najkrajší máj,
ani „wójt gmini“
do ktorej boli
Jablonka Antoni
prihlásené máje
Karlak, primáz okolitých
tor Trstenej Jozef
obcí. Komisia
Ďubjak a ďalší čelhodnotila nielen
ní predstavitelia
ich výšku, ale
z okolitých oravaj ich výzdobu.
ských obcí.
Vydarená preProgram začínal
hliadka dychopochodom dychoviek, v ktorej
viek cez Jablonku
účinkovalo vyše
až na športový šta150 hudobníkov
dión. V čele spriekončila v nevodu išli svorne
skorých večerTvrdošanka s OraOravanka v poľskej Jablonke svojim vystúpením zaujala prí- ných hodinách
vankou. A potom tomných divákov.
tradičnou májosa už na pódiu pred
vou veselicou.
takmer tisíckou divákov predstavili večky“, ale aj netradičné skladby. Bola bodkou za podujatím, ktorému
jednotlivé súbory so svojim repertoá- Bodku za vydareným
podujatím prialo v tomto roku aj pekné slnečné
rom. Diváci si mohli vypočuť súťažné urobila Oravanka z Trstenej, ktorá sa počasie.
(jh)
dychovky z Podvlka, Hornej Zubrice,
Malej Lipnice a Jablonky. O túto hudbu je v Poľsku záujem, svedčí o tom
V nedeľu 20. 5. v športovej hale vedenia a v tomto trende pokračovali
aj to, že v jednotlivých kapelách hrajú
mladí hudobníci. Najviac sa ich pred- vyvrcholila florbalová liga O pohár počas celého finálového duelu, ktorý s
stavilo zo Sobolowa, ktorú tvoria deti primátora mesta. O piatom mieste sa prehľadom vyhrali a stali sa historicky
od deviatich rokov a nechýbajú medzi rozhodlo medzi Fbk Tvrdošín ženy a prvým víťazom Tvrdošínskej ligy.
Ceny víťazom odovzdal predseda
nimi ani dievčatá. V súčasnosti je ich Zeman zo Zemianskej Dediny, v ktov kapele 45 a ďalších 17 sa už zaúča rom Zemani mali šesť gólový náskok florbalového klubu Tvrdošín Milan
z minulého stretnutia. Dievčatá chceli Burdeľ, ktorý poďakoval účastníkom
do tajov dychovej hudby.
Každá z dychoviek sa predstavila ešte výsledok ovplyvniť, ale príliš a organizátorom, ako aj mestu Tvrdorozdielnym repertoárom. Divákov veľké gólové manko sa im nepodarilo šín za rozvoj a podporu tohto športu
veľmi zaujali aj slovenské dychovky. skorigovať a tak skončili na šiestom v našom meste.
Najproduktívnejším hráčom sa stal
Ako prvá sa predstavila Tvrdošanka, mieste, pred posledným FORDOM
z Trstenej. Zemani obsadili piate Ondrej Kordiak (Boyz), najviac gólov
miesto. V zápase o tretie miesto sa a najlepším strelcom Martin Tomaga
stretli BOYZ a U-17 Tvrdošín. Mladí (Fbk Tvrdošín muži) s počtom gólov
chlapci išli do súboja razantne aj bez 27, najlepším brankárom bol vyhlásený
kultúrnych a športových podujatiach. chýbajúcich opôr v obrane a v útoku Mário Chorvát (Fbk Tvrdošín U-17).
Symbolickú cenu Fiar play s najV 24 prípadoch boli priestupky riešené ukázali ako sa hrá kombinačný florbal
na mieste dohovorom a v 5-tich prípa- a že hra ich baví. Celý zápas boli lepší, menším počtom trestných minút si
mali veľa šancí, po celý čas vyhrávali, odnieslo družstvo žien Fbk Tvrdošín.
doch bola udelená bloková pokuta.
Vysledky: O 5. miesto: Zeman - Fbk
Najviac priestupkov sa vyskyto- v druhom polčase o dva góly. Družstvo
valo pri porušovaní zákazu požívania BOYZ sa nevzdávalo, využilo svoje Tvrdošín ženy 8:1, góly: J. Žuffa 2, M.
alkoholických nápojov na verejných fyzické proporcie a podarilo sa im Dedinský 2, P. Matkuliak 2, Ján Žuffa,
priestranstvách. V hodnotenom období vyrovnať tri minúty pred koncom. O Š. Bolibruch - S. Medvecká
O 3. miesto: Boyz - U-17 Tvrdoboli vykonané 3 represívno - bezpeč- víťazovi rozhodovali samostatné nánostné akcie zamerané na kontrolu jazdy, v ktorých sa šťastena usmiala šín 4:3 (po SN), góly: O. Kordiak 2,
podávania alkoholických nápojov oso- na družstvo BOYZ. Mladých z U-17 M. Jaroš, R. Badura - J. Reguly 2, J.
bám mladším ako 18 rokov. Kontroly treba pochváliť za to, že sa fyzicky Ondreják.
boli vykonané v spolupráci s príslušníkmi OO PZ Tvrdošín v prevádzkach
Synagóga, Senátor bar a Duo bar. Bolo
skontrolovaných 136 osôb, z toho 47
mladistvých, 8 osôb bolo predvedených na OO PZ v Tvrdošíne ohľadom
zistenia informácií.
V uplynulom období MP riešila
67 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, z toho 23
priestupkov bolo riešených blokovou
pokutou zaplatenou na mieste v hodnote 11 000 Sk. Ostatné priestupky
boli prejednané dohovorom, alebo k
priestupkom boli privolaní príslušníci
OO PZ na doriešenie. Išlo hlavne o
porušovanie zákazu vjazdu, státia a
zastavenia.

Prvým víťazom naši muži

Z činnosti mestskej polície
Mestská polícia (MP) ako poriadkový útvar mesta úzko spolupracuje s OO
PZ Tvrdošín a ďalšími organizáciami
v rámci mesta - s Technickými službami, Hasičským zborom, urbárom, ale
aj kriminálnou políciou.
Podieľa sa na rôznych bezpečnostných kontrolách, spoločenských
a športových akciách, ktoré sa konajú
na území mesta, ale aj akciách ktoré
sú zamerané na zabezpečenie preven-

tívno-represívnej činnosti, kontroly
ochrany životného prostredia, priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu, verejnému poriadku a ďalších.
V uplynulom období MP zasahovala v 57 prípadoch proti podnapitým
osobám, ktoré v nočných hodinách
znečisťovali verejné priestranstvo,
úmyselne ničili dopravné značenie, porušovali nočný kľud, podmienky určené na ochranu verejného poriadku, pri

Job centrum ORAVA môže pomôcť záujemcom v rámci projektu
Job centrum a kariérne poradenstvo
pre mladých na Orave nájsť vhodné
pracovné miesto, nielen na Slovensku
ale aj v zahraničí: ponuka školení, stáží, au-pair, študijné pobyty, výmenné
pobyty, príprava na pohovor so zamestnávateľom, pomoc pri napísaní
životopisu, žiadosti, pomoc pri napísaní motivačného listu, konzultácie,
odborné poradenstvo, individuálne
a skupinové vzdelávacie programy,
podporné programy pre jednotlivcov,

psychologické poradenstvo.
Job centrum Orava ponúka aj ďalšie
služby: prístup na internet, kopírovanie,
zalievanie dokumentov, hrebeňovú väzbu. Centrum je otvorené v pondelok až
piatok od 8 00 do 16 00.
Informácie môžete získať aj na
adrese: Jobcentrum Orava, budova
Okresného úradu Tvrdošín - Medvedzie , 4. poschodie, č. dverí 403
– 404, tel.: 043/ 5324 730, fax:
043/5381 130, na internete www.jobcentrum.orava.sk, alebo aj na emailovej adrese jobcentrum@orava.sk.

Vstúpte s nami na trh práce

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín jún 2007:
V pracovné dni od 1600 - 2000 a cez víkend a sviatky od 800 - 2000.
4. 6. - 10. 6.
11. 6. - 17. 6.
18. 6.- 24. 6.
25. 6.- 1. 7.

Tília
Karmel
Zdravotné stredisko
U Murína

Tvrdošín
Trstená
Tvrdošín
Trstená

Pozvánka do kina
V júni sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
DREAMGIRLS – romantická dráma
1. 6. 2007 (piatok) o 18 00
MOJA SUPER EX GIRLFRIEND – romantická komédia
10. 6. 2007 (nedeľa) o 18 00
ŽIVOTY TÝCH DRUHÝCH – akčná dráma
15. 6. 2007 (piatok) o 18 00
TAJOMSTVO ROBINSOVCOV - romantická komédia
24. 6. 2007 (nedeľa) o 18 00

Jablko-citrón
Deti ZŠ sa počas minulého týždňa
zapojili do preventívno-bezpečnostnej akcie s názvom „Jablko-citrón“,
ktorú už po siedmy raz zorganizovala
poisťovňa Generáli a polícia. Akcia
pre deti a vodičov je zameraná na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a predovšetkým na dodržiavanie predpísanej rýchlosti na cestách.
Žiaci vo veku 10 -12 rokov v úlohe
dopravnej polície odmeňovali vodičov podľa zásluh. Disciplinovaných
šoférov jabĺčkami a nedisciplinova
ných, ktorí prekročili rýchlostný
limit kyslým citrónom.
Do podujatia sa zapojili aj žiaci
Základnej školy Márie Medveckej
v našom meste pri hoteli Limba.
„Odmenili“ citrónom 19 vodičov
a jabĺčko si vyslúžilo 15 vodičov.
Upozornenie vodičov, ktorí
nedodržujú predpisy na cestách
a ohrozujú nielen seba, ale aj ostat
ných účastníkov cestnej premávky
od detí je niekedy lepšie ako pokuta.

Pohár primátora v prvom ročníku získali naši muži.
zdatného súpera nezľakli, taktiež za
predvedenú hru a pekné štvrté miesto.
Bronz si odniesol tím BOYZ, ktorý
v semifinálovom kole nemal šťastie,
keď sa rozhodovalo o finalistovi medzi Pepino Orava až v samostatných
nájazdoch.
Prvé finále a zápas medzi Pepino
Orava a Tvrdošín muži bol na začiatku vyrovnaný, neskôr sa „muži“ ujali

Výstava
maľby na skle
Mesto Tvrdošín a OOS
Dolný Kubín Vás srdečne pozývajú na výstavu s názvom
Maľby na skle poľského
umelca Stanislawa Wyrtela ,
ktorá bude vo Výstavnej sále
MsKS od 4. do 22. júna.

Finále: Fbk Pepino Orava - Fbk
Tvrdošín muži 0 : 4, góly: M. Tomaga
2, T. Kunik, P. Trstenský.
Celkové poradie: 1. Fbk Tvrdošín
muži, 2. Fbc Pepino Orava, 3. BOYZ,
4. U-17 Fbk Tvrdošín, 5. ZEMAN,
6. Fbk Tvrdošín ženy, 7. FORDO
Trstená.
Počas ligy padlo 271gólov v priemere na jeden zápas 10 gólov. Bolo
udelených 52 trestných minút v priemere na zápas 1,92 min. Najviac trestných minút udelili družstvu Boyz (22
min.) a najmenej tímu Fbk Tvrdošín
ženy 2 min. Najviac gólov padlo v
zápase Fbk Tvrdošín muži - Fordo Trstená a to 21 gólov v pomere 20:1.
Tri zápasy sa skončili nerozhodne a v dvoch zápasoch sa muselo o
víťazovi rozhodnúť v samostatných
nájazdoch. Celkovo sa ligy zúčastnilo
7 tímov a 89 hráčov. Veríme, že aj v
budúcom ročníku sa bude znova na čo
pozerať.
(mb)
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V dvadsiatom týždni sme neprehrali ani jeden zápas
Dokonale sme našich futbalových
súperov zaskočili v 20. týždni. Nielenže ani jedno naše futbalové družstvo neprehralo ani jeden zápas, ale
svojim súperom futbalisti nastrieľali
34 gólov, čo istotne potešilo nejedného futbalového fanúšika.
Muži
Dokonale sme zaskočili
Oščadnicu
Oščadnica - Tvrdošín 3:6 (1:2),
góly: Krivda, Sedúch, Florek, Sirota,
Palider, Novák.
V oklieštenej zostave dosiahli
naši futbalisti na pôde súpera vysoké
víťazstvo.
Na svoje si prišiel rozhodca
Trebostovo - Tvrdošín 4:2 (2:0),
góly: Sirota, Martini.
Tvrdošín - Kazík, Medvecký
(Martini), Hradský, R. Palider, Baláž, A. Palider, Sedúch, Repka, Jamečný, Novák, Sirota.
Na svoje si v tomto zápase prišli
diváci, ktorí videli šesť gólov, ale
aj hlavný rozhodca, ktorý dokonale
„vykartičkoval“ hosťujúcich hráčov,
ktorým udelil štyri žlté a jednu červenú kartu.
Gólová nádielka v Tvrdošíne
Tvrdošín - Dúbrava 4:1 (2:0),
góly: Jamečný, A. Palider, Krivda
a Sedúch.
Tvrdošín - Kazík, R. Palider, (Hutira), Krivda, Martini, Baláž, Sirota,

Sedúch, Repka, Jamečný Novák, A.
Palider.
Po dvoch prehrách vonku začali
naši ofenzívne, skóre otvoril Jamečný, o päť minút zvýšil A. Palider
na 2:0. V druhom polčase Krivda
zvýšil na 3:0. Hostia znížili v 76.
min. na 3:1 a výsledok zápasu pečatil
na 4:1 pre domácich Sedúch. I keď
niektorým hráčom sa nedarilo, ako
celok sa domáci dokázali zomknúť,
presadiť a štyrmi utešenými gólmi
potešiť divákov.
V Jasenici sme prehrali
Jasenica - Tvrdošín 4:0 (1:0)
Tvrdošín - Kazík, Baláž, Hradský,
Repka, Medvecký, T. Palider, Florek, Novák, Sirota, Hutira, Marton
(Lepáček).
Jasenica potrebovala tento zápas
vyhrať. No úvodné minúty tomu
nenasvedčovali väčšinou sa hralo
v strede ihriska a skôr profesorský
futbal. Tvrdošín začal opatrnejšie aj
kvôli tomu, že mu v základnej zostave chýbali Sedúch, Martini a Jamečný. Naši si nezaslúžili takú krutú
prehru, žiaľ nedokázali premeniť ani
jedenástku a tak z Jasenice odchádzali bez bodu.
V. liga dorast
Sučany - Tvrdošín 1:5 (0:2),
góly: Sirota 2, Betuštiak, Hutira,
Lepáček.
Tvrdošín - B. Potok 4:2 (1:1),
góly: Sirota 3, Hutira.
Tvrdošín - Vrútky 3:0 (Kontumač-

ne, hostia na zápas nepricestovali).
III. liga starší žiaci
Tvrdošín - Sv. Kríž 13:0 (4:0),
góly: Ferenčík 5, Čajka a Pikna po 2,
Precner, Dubovský, Žuffa, Gregorec.
Sučany - Tvrdošín 0:1 (0:0), gól:
Dubovský.
L. Hrádok - Tvrdošín 1:1 (1:0), gól:
Ferenčík
III. liga mladší žiaci
Tvrdošín - Sv. Kríž 10:1 (5:1),
góly: Gregorec a Huraj po 4, Štrbáň, Ferenčík.
Sučany - Tvrdošín 2:2 (1:1), góly:
P. Huraj, Gonda.
L. Hrádok - Tvrdošín 1:2 (1:1),
góly: Gregorec, Ferenčík
Naše futbalové družstvá si vo
svojich súťažiach nepočínajú najhoršie.
Mladší žiaci sú v 3. lige po 23.
kole na prvom mieste so 62 bodmi
a skóre 114:15, starší tiež na prvom
mieste so 60 bodmi a skóre 86:10.
Veľmi dobre si počínajú aj dorastenci v V. lige, ktorí sú tri kolá pred
koncom súťaže na druhom mieste so
46 bodmi a skóre 66:41, so stratou
jedného bodu na T. Teplice a stále
majú nádej na postup do 4. ligy.
Družstvo dospelých je tabuľke IV.
ligy na 8. mieste s 33 bodmi a skóre
40:51.
A naši najmenší futbalisti, prípravka je vo svojej skupine na
druhom mieste so 44 bodmi a skóre
87:37.

Tenisovú abecedu už majú za sebou
Tenisový kurt je trikrát do týždňa k dispozícií našim najmenším tenistom, ktorých tu do tajov tenisového umenia zaúčajú
Juraj Bača a Jozef Dulík a práve toho druhého sme oslovili
priamo na kurtoch, aby nám bližšie priblížil prácu s deťmi
v tenisovom oddiele.
„Už 18. januára sa uskutočnil výber každé dieťa absolvovalo takmer štyžiakov z prvých ročníkov zo základ- ridsať tréningov, ktorý trval hodinu.
ných škôl z Tvrdošína. Záujem o tenis Vzhľadom k tomu, že bolo prihlásených
prejavilo viac detí, ale vybraných bolo viac detí, tieto boli rozdelené do dvoch
osemnásť, ktoré sa potom trikrát do skupín. V takomto veku je bežné v teni-

ľať aj rodičia, mesto v tejto prvej fáze
urobilo veľmi dobrý krok, keď poskytlo
zdarma pre deti kurty, loptičky, trénerov,“ povedal nám okrem iného Jozef
Dulík.
Zdá sa, že nový šport začína v meste zapúšťať korene a dôkazom toho
je najmladší tenisový poter, ktorý sa
pod vedením Juraja Baču a Jozefa
Dulíka zaúča do tajov nielen tenisovej
abecedy.
Tenisové kurty sú denne prístupné
aj pre ostatné vekové kategórie a čo
je dôležité, počas celého roka, stačí
si len zobrať raketu, objednať sa na
určitú hodinu.

Stolní tenisti už začali

Naše najmenšie tenisové nádeje nám veľmi ochotne zapózovali
pred tréningom.
týždňa stretávali na kurtoch. V pondelok a stredu sa im venujem ja a v sobotu tréningy vedie Juraj Bača. Vzhľadom
k tomu, že záujem detí bol veľký a detí
potrebovali viac individuálneho prístupu, tak mne chodil vypomáhať na
kurty ešte Jozef Kobylka.
V prvom rade sme deti naučili základné pohybové vlastnosti, ako obratnosť, ale aj ďalšie jednoduché činnosti
s tenisovou raketou a loptičkou, pretože deti nič neovládali z tenisu. Deti
si zakúpili len rakety, mesto poskytlo
ostatné veci loptičky, tenisové kurty
a trénerov.
Od 29. januára sa uskutočnilo do
konca mája 48 tréningov, v priemere

sových školách, že jeden tréner má na
starosti maximálne troch žiakov.
Zobrali sme na tréning aj dvoch
starších, ktorí sa veľmi intenzívne zaujímali o tenis.
Za seba môžem povedať, že medzi
uvedenými deťmi sú aj veľmi talentované deti a bolo by vhodné s nimi ďalej
pokračovať.
O tréningy detí prejavili záujem
aj rodičia, niektorí chodia na každý
tréning, niektorí aj pomáhajú pri trénovaní, ako napr. pán Huraj.
Bolo to veľmi prospešné, teraz bude
záležať na tom, ako sa ďalej bude s týmito deťmi pokračovať. Podľa mňa by
sa na tréningoch mali finančne podie-

Majstrovstvá okresu v atletike
Vo štvrtok 24. 5. sa na futbalovom
štadióne v Nižnej uskutočnili majstrovstvá okresu Tvrdošín v atletike základných a stredných škôl. Víťazi jednotlivých disciplín postúpili do krajského
kola. Nás môže tešiť, že medzi nimi sú
aj naši atléti, ktorí si vybojovali postup

do krajského kola, ktoré sa uskutoční
v D. Kubíne. V behu na 300 metrov
zvíťazil Tomáš Šutý zo ZŠ M. M. časom
43,2 sek. a Mária Grossová z gymnázia
časom 50,9 sek., ďalej sa prebojoval aj
Filip Motýľ zo ZŠ M. M. vo vrhu guľou,
ktorý zvíťazil výkonom 11,39 m.

Naši stolní tenisti po návrate Zdena Drbiaka do družstva chcú v l. lige
„mútiť“ vodu na špici tabuľky. Na to
sa však musia pripravovať odteraz a
nie v lete driemať. Príprava na l. ligu
sa začala. Jednou z previerok našich
hráčov bola aj pozvánka na medzinárodný turnaj vo Vojčiciach v dňoch
18. - 20. 5. za účasti hráčov z Maďarska, Česka a Ukrajiny. Najviac
sa na spomínanom turnaji darilo Romanovi Belopotočanovi, ktorý v medzinárodnej konkurencii vybojoval
výborné 4. miesto.
(bi)

Oravské derby zvládla lepšie Jasenica.

Na MS v Nemšovej
V Nemšovej sa 28.4 uskutočnili majstrovstvá Slovenska dievčat
v kategórií U 15 vo florbale, ktorých
sa zúčastnili aj naše dievčatá pod
vedením V. Trstenskej.
V mestskej športovej hale sa stretlo päť tímov. Najúspešnejšia bola
domáca Nemšová, ktorá postupne
zdolala Stupavu 3:0, Tvrdošín 7:2 a
Nižnú 3:1. V poslednom súboji o prvé
miesto remizovala s Juventou Žirafa
Žilina 3:3 a vďaka lepšiemu skóre sa
tešili z majstrovského titulu.
Naše odohrali vyrovnaný zápas
so Žilinou, dokonca aj viedli, nako-

niec podľahli a skončili na 5. mieste
aj preto, že na turnaji sa zúčastnila
väčšina dievčat prvýkrát.
Tvrdošín reprezentovali: Denisa
Medvecká, Monika Stredanská, Tatiana Balážová, Barbora Spišiaková,
Júlia Rakytová, Mária Lajmonová,
Marcela Vonšáková, Monika Ptačinová, Barbora Bránicka, Veronika
Medvecká, Lenka Habovská, Monika Chromeková, Tatiana Mišicová a
Radka Šangalová.
Najviac gólov na turnaji strelila R.
Spišiaková a pochvalu si zaslúži aj
brankárka T. Mišicová.
(vt)

Štyria mušketieri v Krakove
V nedeľu 6. 5. sa v Poľsku v Krakove uskutočnil už VI. ročník medzinárodného maratónu CRACOVIA
MARATÓN. Vyše tisícku bežcov
obohatili aj štyria Oravčania Viktor
Fonfer, Ján Balún, Juraj Vajduliak
a Stanislav Lofaj, doposiaľ najpočetnejšia skupina oravských maratóncov
na tomto preteku.
Maratón, ktorý sa bežal v uliciach
Krakova a popri Visle bol náročný,
už aj preto, že mu v prvom rade neprialo počasie, pršalo. I napriek tomu
handicapu dosiahli štyria „mušketieri“ z Oravy v Poľsku veľmi pekné
výsledky.
V kategórií do 30 rokov obsadil

114. miesto V. Fonfer v čase 3,35:43.
V Krakove to bol už jeho piaty maratón, celkovo tridsiaty a v tomto roku
po Bratislave a Wroclawi tretí, 181.
v čase 3,58:10 skončil J. Balún, ktorý
poprvýkrat absolvoval maratónsku
trať pod štyri hodiny a to i napriek
tomu, že si na osemnástom kilometri
bolestivo natiahol sval.
V kategórii do 40 rokov obsadil J.
Vajduliak 83. miesto za čas 3,34:28,
ktorý si zabehol maratón po takmer
dvadsiatich rokoch.
A v kategórií nad 60 rokov sa najlepšie z Oravčanov umiestnil S. Lofaj
na 9. mieste, keď mu stopky v cieli
ukázali výborný čas 3,47:27. (jh)

Pestrofarebný peletón v našom meste
Slávnostným otvorením pred Radarom v Nižnej sa v piatok 25. mája
začal 40. ročník medzinárodného trojdňového cykloturistického podujatia
Okolo Tatier. Cyklisti všetkých vekových kategórií sa potom presúvali
cez naše mesto. V pestrofarebnom
peletóne, v ktorom každoročne nechýbajú ani zástupcovia nášho mesta,
krútilo pedálmi vyše 1 200 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, kde sa večer účastníci zabavili
s hudobnou skupinou Galaxia. V sobotu si cyklisti vyskúšali bicyklové,
alebo pešie túry vo Vysokých Tatrách
a okolí a večer nechýbalo posedenie
pri táboráku.
V nedeľu už všetkých čakala
cesta domov. Oravskí, ale i ďalší
účastníci, ktorí končili podujatie v
Nižnej v dĺžke 120 km, sa presúvali
po trase cez Liptovské Matiašovce,
Zuberec, Habovku Oravský Biely
Potoka a Podbiel.

Štvrté miesto z ME
V dňoch 17. - 20. 5. sa uskutočnili
majstrovstvá Európy trojčlenných
družstiev vo veteránskych kategóriách v nemeckom Cottbuse. V kategórii 50 - 59 ročných reprezentoval
Slovensko aj Ján Buczacki a výdatnou mierou sa pričinil o celkové 4.
miesto družstva. Len zopár maličkostí rozhodlo, že družstvo Slovenska
neskončilo na 2. mieste. Tesné prehry
s Nemeckom a Českom boli zbytočné no z týchto sa poučili.
Na majstrovstvách Európy slovenskí hráči odpozorovali u iných
hráčov najmä profesionálny prístup
v každej oblasti, čo je tiež dobrou školou do ďalších turnajov. J.
Buczacki aj na tomto turnaji dokázal, že medzi veteránmi patrí medzi
slovenskú špičku.

V peletóne cyklistického podujatia „Okolo Tatier“ nechýbali
ani nežnejšie polovičky.
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