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Nové cesty
zmenia tvár
aj nášho mesta

ročník XXIII

číslo 5

Prioritou rokovania boli cesty

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, ako úžasne si ma stvoril. Môžem Ťa prijať v mojom živote. Túžba po nekoPredseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár na Orave, zaoberali sme aj
nečnej kráse, nekonečnej láske, blaženosti je vo
navštívil naše mesto. Na radnici ho privítal primátor mesta tým, ako budeme čerpať eurofondy, pomáhať stredným
mne. Ty dovoľuješ, Ty si praješ, aby som v tejto
Ivan Šaško, ktorý nám vysvetlil účel jeho návštevy.
školám, ale aj ako by sa dali
chvíli oľutoval všetky udalosti, v ktorých som od„Rokovanie sa týkalo vali na mieste nad platným monogram postupu ďalších
využiť finančné prostriedky
vrhol záujem o Teba. Klaniam sa Ti, uznávam Ťa
problémov, ktoré citlivo územným plánom mesta, kde prác obchvatu z Tvrdošína
v tomto regióne na rozvoj
za svojho Boha a za svoje naplnenie vo večnosti.
vnímajú aj naši občania. je už zakreslená cesta ob- smerom na Nižnú.
priemyslu a vytváranie noZvelebujem Ťa, Najsvätejšia Trojica a ďakujem
V prvom rade sme sa zao- chvatu z Tvrdošína smerom
Niektoré záležitosti, ktových pracovných príležitosTi za to, čo mi ponúkaš!
berali problematikou ciest. na Námestovo v nadväznosti ré som osobne konzultoval
tí.“
(jh)
Július Chalupa
Týkalo sa to najmä obchva- na už existujúcu realizač- s ministrom dopravy Ľubotu z Tvrdošína smerom na nú časť výstavby obchvatu mírom Vážnym sú už znáNámestovo, ktorý by sa mal Trstenej, ktorého prvá etapa me, potešiteľné je, že tento
pripravovať. Niektoré otáz- končí vjazdom do Tvrdošína. rok je pre obchvat Tvrdošína
ky sme osobne prediskuto- Taktiež sme si povedali har- pripravených na projektovú
V Bratislave sa na parlamentnej pôde 6. mája uskutočnilo ská republika, ale boli nastolené
prípravu 5,7 mil. korún. Je
rokovanie ministerky Regionálneho rozvoja Poľskej republiky úlohy, ktorých horizont je určený
to aj z toho dôvodu, aby
Alžbiety Bienkovskej s predstaviteľmi Výboru verejnej správy a na ďalších 20 či 30 rokov. Okrem
realizácia obchvatu poza
regionálneho rozvoja, ktorého podpredsedom je Ivan Šaško. iného tu patrí aj dlhodobá prípraTvrdošín bola súbežne nava na spoločné zimné olympijské
pojená najneskoršie v roku
Pracovné rokovanie bolo po„Stretnutie s ministerkou malo hry, ktoré by sa mohli uskutočniť
2010 už na začatý obchvat
kračovaním aktivít primátora veľký význam pre náš región nielen práve v našom zakopanskom a
Trstenej.
mesta a poslanca NR, ktorý inici- z pohľadu riešenia súčasných prob- oravskom regióne. Rokovanie, ktoRiešili sme aj problém
oval stretnutia vo Varšave na jeseň lémov v doprave, životnom prostredí ré bolo aj za účasti diplomatických
nekvalitnej cesty smerom
minulého roka a následne na jar či vzájomnej ochrane investícií, pracovníkov Slovenska a Poľska,
na Oravice, najmä však v
tohto roka v Bratislave, ktoré za ktorých priority sú nasmerované sa nieslo v znamení vzájomných
samotných Oraviciach. Táto
účasti poslancov poľského sejmu na čerpanie eurofondov a ktorých rozvojových programov dôležitých
cesta bola po zimnej sezóne
malo svoje ukončenie na radnici garantom pre poľsko-slovenskú ce- pre obidve krajiny, ktorých život
naozaj v zlom stave. Dnes
(Pokračovanie na 2. str.)
v Tvrdošíne.
zhraničnú spoluprácu je práve Poľuž je zrealizovaná, aby
zvládla prvý nápor turistov.
K novej ceste ostro kontrastuje „bývala družstevná
maštaľ“, ktorú niekto záModel tvrdošínskeho go- predovšetkým hrady a zámky, Plánovali sme ho osadiť v
merne nechal v schátralom
Za budovou bývalého mäsozávodu sa už „za- stave. Ok rem toho sme
tického dreveného kostolíka ako aj vzácne kostolíky. Areál našom areáli v mesiaci máj
hryzli“ stroje do kopca, kadiaľ bude viesť nový prebrali aj ďalšie možnosti
reprezentuje Slovensko od 23. budujeme 4 roky a nachádza sa 2008 tak, aby bol dostupný
obchvat.
Foto: J. Lepáček
mája „na stretnutí európskych v ňom 22 modelov.
verejnosti v letnej turistica vízie cestovného ruchu
Túto zimu sme pracovali na kej sezóne. Začiatkom roka
parkov miniatúr“ EUROMINIATUR II. 2008 v nemeckom modeli vášho dreveného kosto- sme však dostali pozvanie na
mestečku Wehlen
celoeurópske stretnupri Drážďanoch.
tie Parkov miniatúr.
Je jedným zo 17
Slovensko bude na
Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa zišlo na pravidelnom ro- J. M. Hurbana. Socha v nadžimodelov, ktoré si
takomto stretnutí zakovaní 24. apríla malo pomerne náročný program. K najdô- votnej veľkosti bude ozdobou
návštevníci môžu
stúpené po prvýkrát.
ležitejším bodom patrilo prerokovanie a schválenie ročnej mestského parku ako spomienpozrieť do 2. noChceli sme na stretúčtovnej závierky s čerpaním rozpočtu za rok 2007.
ka na významného slovenského
vembra.
nutí prezentovať seba
dejateľa, ktorý v „meruôsmych
Model v mierke
i Slovensko dôstojným
Úvod už tradične patril infor- prácach, súvisiacich s obchvatom rokoch“ pred tvrdošínskou rad1:25 je dielom rezmodelom – vybrali
máciám primátora, ktorý zhrnul Oravy, ceste smerom na Námestovo nicou burcoval obyvateľov za
bárov zo Štiavnika
sme Váš drevený koschronologicky udalosti, ktoré sa i križovatky pri kostole. Poslancov národné práva.
a novinkou tohto
tolík,“ povedal Juraj
Zhodnotil celospoločenské
udiali v našom meste od posled- informoval aj o rekonštrukcii cesty
roku v Parku miHlatký, správca Matúa jej cene v Oraviciach (od Sevaku akcie, akým bol aj Deň učiteľov,
ného zastupiteľstva.
niatúr Matúšovho
šovho kráľovstva.
Bolo otvorené Centrum práv- po termálne kúpaliská), kde na 1 ale aj investičné akcie. „Budekráľovstva, ktorý Primátor I. Šaško s Jurajom HlatV Národnej rade
nej pomoci za účasti Š. Harabina, km sa predpokladá suma 3 milióny, me pokračovať v rekonštrukcii
sa nachádza v obci kým, správcom Matúšovho kráľovstva Slovenskej republiky
radnicu navštívil riaditeľ Správy ale aj o pripravovanej rekonštruk- chodníkov, uskutoční sa reguláPodolie v okrese pri modeli nášho kostolíka v NR SR. sa konali v máji Dni
cia
rieky
Oravice,
vybudujeme
cii
cestného
mosta
ponad
Oravu
ciest a predseda VÚC J. Blanár
líka v mierke 1:25. Má rozmer vidieka, ktorého hlavným
Nové Mesto nad Váhom.
(píšeme o tom na inom mieste). s nadväznosťou na križovatku pri náučný chodník v Oraviciach
„V tomto ojedinelom are- zhruba 65 x 100 cm a výšku organizátorom na Slovensku
„Výstavbu a rekonštrukcie ciest kostole, kde sa uvažuje v budúcom (v sume 15 miliónov z fondov
áli obnovujeme do svojej skoro 70 cm. Každý „šindlík“ bolo združenie VIPA. Tam ho
EÚ), pripravený je aj projekt
v meste a v Oraviciach máme roku aj s jeho realizáciou.
pôvodnej krásy, zmenšené na ňom je individuálne vyre- mali možnosť vidieť poslanci
Venoval sa tiež témam z rokova- na rekultiváciu skládky a ďalstále v trvalej pozornosti,“ zdôvšak 25 – 50 krát, vzácne zaný. Kostolík je zhotovený i návštevníci parlamentu poraznil primátor, ktorý informo- nia zastupiteľstva VÚC, týkajúcich šie projekty, ktoré sa priebežne
objekty slovenského kultúr- podľa výkresovej dokumentá- slednýkrát pred jeho cestou do
(Pokračovanie na 2. str.)
val o najnovších poznatkoch o sa mesta a predstavil model sochy
neho dedičstva. Patria k nim cie pamiatkového úradu SR. Nemecka.

Spoločné zámery k čerpaniu eurofondov

Tvrdošínsky drevený gotický kostol na cestách

Z rokovania mestského zastupiteľstva

MESTO

Pohľad na Oravice.

CEZ

Súťažné foto: Mária Belopotočanová

TELEOBJEKTÍV

Tvrdošín.
Súťažné foto: Miloš Kráľ

Rozžiarená podvečerná lavica.
Súťažné foto: Jozef Lepáček
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V roku 2009 chcú postaviť ďalšiu halu
Firma Hydac Electronic, s. r. o. ešte v decembri 2006 skolaudovala novú výrobnú halu v Tvrdošíne, v miestnej časti
Krásna Hôrka. Firme sa darí napredovať a patrí k perspektívnym firmám. O jej zámeroch a cieľoch, ale aj iných témach
sme sa rozprávali s konateľom firmy Ing. Jozefom Líškom.
Môžete nám na úvod povedať
ako sa v súčasnosti darí firme?
„Firma prosperuje, rozširujeme výrobu a plánujeme v budúcom roku postaviť novú výrobnú
halu.“
Zamestnanosť je iste dôležitým faktorom rozvoja oravského regiónu, nás by zaujímalo
koľko ľudí v súčasnosti pracuje
vo firme, aké výrobky sa tu

vyrábajú a kde ich vaša firma
vyváža?
„V súčasnosti pracuje vo firme
125 zamestnancov. Vyrábajú sa
tu elektromagnety pre ovládanie
hydraulických ventilov, prevažne pre materskú firmu Hydac
International - Nemecko, ale aj
pre iných odberateľov. Týždenne
vyvážame elektromagnety aj do
Chicaga v USA.“

Ako by ste s odstupom času
zhodnotili spoluprácu s mestom
Tvrdošín?
„Mesto Tvrdošín nám trvale
vychádza v ústrety, spolupráca
je veľmi dobrá a veríme, že aj pri
ďalšom rozširovaní firmy bude
táto spolupráca pokračovať.“
Pri otvorení fabriky ste hovorili aj o ďalšom rozšírení firmy
a vytváraní nových pracovných
príležitosti, môžete nám tom povedať niečo konkrétnejšie?
„V roku 2009 chceme postaviť
ďalšiu výrobnú halu o ploche 2
000 m, kde sa uvažuje aj s inou
výrobou, než elektromagnetov.

Bližšiu špecifikáciu nových výrobkov ešte nepoznáme.“
Ak teda budete rozširovať
výrobu a výrobné priestory,
určite budete potrebovať aj
ďalších ľudí, kto by teda mohol
vo vašej firme nájsť uplatnenie,
aké požiadavky máte na novo
prijatých zamestnancov?
„Trvale máme požiadavky pre náš
vývoj, t. j. elektrotechnikov, vývojárov
so znalosťou nemeckého jazyka a
ostatné profesie budeme môcť špecifikovať až po definitívnom rozhodnutí
o novom výrobnom programe.“
Za rozhovor poďakoval:
Juraj Horňák

Z rokovania mestského zastupiteľstva

(Dokončenie z 1. str.)
pripravujú. Potešilo nás, že na
ministerstve výstavby bol prijatý
bol projekt na rekonštrukciu ZŠ
M. Medveckej. Očakávame, že
bude úspešný, venovali sme veľa
síl do kvalitného spracovania
projektu. Mesto po nekonečných
peripetiách už konečne vyhralo
súd ohľadne hotela Limba a v
pláne máme vybudovanie Centra
seniorov na sídlisku Medvedzie,“
povedal primátor.
A potom sa už poslanci venovali jednotlivým správam, ktoré
boli na rokovanie predložené. Ako
prvú prerokovali správu o činnosti
klubov dôchodcov na území mesta
a ich pripravované aktivity pre
nasledujúce obdobie, ktorú predniesla M. Bakošová.
Veľkú pozornosť venovali
poslanci prerokovaniu ročnej
účtovnej závierky s čerpaním
rozpočtu za rok 2007, ktorá bola
pozitívna aj preto, že mesto aj v
minulom roku hospodárilo účelne,
čoho dôkazom bol prebytok, ktorý
bude použitý na ďalšie aktivity pre
rozvoj nášho mesta.
Nemenej zaujímavou boli aj
ďalšie správy o zhodnotení úloh
mesta v sociálnej oblasti s finančným vyhodnotením, príprave a
realizácie investičných zámerov

na úseku výstavby a údržby mesta
v roku 2008.
Riaditeľ technických služieb
predložil na rokovanie tri správy.
Prvá bola o činnosti Technických
služieb mesta so zameraním na
zhodnotenie zvozu PDO, realizácie separovaného zberu s plánom
úloh pre nasledujúce obdobie v oblasti údržby a rozvoja verejnej zelene, čistoty mesta a údržby mesta,
detských ihrísk, športovísk, druhá
sa týkala plánov v tejto oblasti a
tretia vyhodnotenia zimnej údržby
na miestnych komunikáciách.
Poslanci prerokovali aj činnosť mestskej knižnice s plánom
aktivít pre ďalšie obdobie, správu
o činnosti Mestského hasičského
zboru v Tvrdošíne a plnenie úloh
na úseku civilnej obrany a požiarnej ochrany. Záver náročného
rokovania patril správe o zabezpečovaní verejného poriadku na
území mesta, ktorú poslancom
predložil náčelník MsP.
Poslanci na rokovaní okrem
iného schválili záverečný účet
mesta za rok 2007 s tým, že časť
prebytku rozpočtového hospodárenia sa použije na tvorbu rezervného fondu a ďalšie výdavky na
investičné zámery mesta, hospodárenie príspevkovej organizácie
mesta Technických služieb za

Nová cesta a „zruinovaná
maštaľ“. Ide to vôbec k sebe?

Mesto už dávnejšie požadovalo
finančné prostriedky na opravu
cesty v mestskej časti v Oraviciach,
ktorá patrí pod ŽSK. Podarilo sa.
Po rokovaniach primátora s predsedom ŽSK a ďalšími zodpovednými
činiteľmi sa to stalo skutočnosťou
a na najhoršom úseku bol natiahnutý nový asfaltový koberec, ktorý
podstatne zlepšil podmienky pre
návštevníkov Oravíc. Na zostávajúcom úseku cesty sa vykonali
nevyhnuté opravy.
Nová cesta je natiahnutá povedľa našich bazénov, ale aj vedľa
bývalej družstevnej maštale. Tá je

však kontrastom a nevytvára dobrý dojem na návštevníkov Oravíc.
Mesto robí všetko pre to, aby sa
tam všetci cítili spokojne, aby boli
čo najpríťažlivejšie. No na druhej
strane niekto „zámerne“ znehodnocuje túto prácu. Namiesto
toho, aby bola maštaľ asanovaná,
majiteľ ju zubami - nechtami drží
nad vodou. Pravdepodobne sa riadi
heslom: „Čím horšie, tým lepšie“.
Návštevníci Oravíc len nechápavo
krútia hlavami, že je niečo také
v dnešnej dobe možné. A tak si
v závere kladieme otázku: „Dokedy bude pretrvávať takýto stav?

uplynulý rok, zmenu rozpočtu
na rok 2008 podľa predloženého
návrhu, plán mesta Tvrdošín na
zavedenie eura, bola schválená
projektová dokumentácia, ktorá
rieši vybudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva, ktorý je v
súlade s projektom. Jeho zámerom
je zabezpečiť odvod splaškových
vôd vybudovaním splaškovej kanalizácie, čistiarne odpadových

vôd, ako aj zabezpečenie dostupnosti kvalitnej pitnej vody. Schválili aj projektový zámer výstavby
„Penzión seniorov“, ktorý bude
realizovaný v časti objektu ZŠ M.
Medveckej (v prístavbe bývalej
družiny), projektovú prípravu a
realizáciu „Výstavby kľudového
bazénu“ v areáli termálnych kúpalísk Oravice o zastavanej ploche
cca 250m2.
(jh)

Odovzdali sme ďalšiu bytovku

V rámci zahustenia sídliska
Medvedzie sa v minulom roku
začalo s výstavbou nového
bytového domu - 27 bytových
jednotiek, spolu s technickou
vybavenosťou s prípojkami
vodovodu, kanalizácie, elektriky, teplovodu, komunikáciami, parkoviskami a terénnymi
úpravami o celkovom stavebnom náklade cca 32 mil. Sk
Dodávateľom stavby bol - Uniteam spol. s. r. o. Tvrdošín.
Stavebné práce boli realizované v termíne a v pondelok
26. mája sa uskutočnila kolaudácia bytového domu, ktorej
sa zúčastnili príslušné orgány
štátnej správy, správcovia sietí
a zástupcovia mesta.
„Bytovku sme začali stavať
1. 4. 2007, menšie problémy
sme mali s preložením elektrického káblu. Iné problémy
neboli. V apríli 30. 4. sme

odovzdali stavbu mestu a 30. 5.
mestu ešte sme odovzdali parkoviská a okolie. Kolaudačná
komisia nezistila nedostatky a
bytovka tak bude môcť slúžiť
nájomníkom. Do užívania sa
odovzdalo 27 bytov, 15 jedno a
12 dvojizbových, z toho počtu
sú tu aj dva dvojizbové bezbariérové byty,“ povedal nám
Ján Tuka, realizátor stavby
bytového domu.
Jednou z hlavných úloh
mesta je starostlivosť o svojich
obyvateľov po všetkých stránkach, jednou z nich je otázka
bytovej politiky. A v tomto
sa nášmu mestu darí, veď za
posledné roky sme už do užívania odovzdali tretiu bytovku.
Záujem o byty v našom meste
neutícha, je veľký a tak aj táto
bytovka už má svojich obyvateľov, ktorí si kľúče od nových
bytov už prevzali.

riaditeľa Juraja Čermáka zúčastnil
Ivan Šaško, ktorý dal tomuto stretnutiu prednosť pred rokovaním v
parlamente.
„Kontrola stavby, ktorá má
dvoch dodávateľov s tým, že v katastrálnom území Trstená realizujú
stavbu Inžinierske stavby Košice a
v katastrálnom území Tvrdošína
Váhostav Žilina, dopadla veľmi
dobre, pretože práce prebiehajú
podľa stanoveného harmonogramu a bude záležať len na financi-

Ďakujem a prajem zdravie, silu a elán
Vážený pán primátor!
Srdečne Vás pozdravujem, dovŕšila som 95. rok svojho života. K tomuto môjmu sviatku som od Vás dostala blahoželanie a
krásne priania do ďalšieho života. Za to sa Vám chcem veľmi
poďakovať. Cením si , že na nás „starších“ nezabúdate, čo
dokazujete viacerými činmi. Taktiež Vám ďakujem za pozdrav,
ktorý mi od Vás tlmočila pani farárka Žuchová.
Sledujeme Vašu prácu primátora i poslanca v novinách i
televízii a chcem Vám do ďalšieho plodného života popriať
hodne zdravia, síl a elánu. Ďakujem.
Anna Cholvadová

Tvrdošín sa koncom apríla pridal k signatárom Etického kódexu pre zavedenie
eura s cieľom podporiť eurointegračné procesy Slovenskej republiky.
V súvislosti s ním sa
mesto zaväzuje, že zavedenie eura nezneužije na
neodôvodnené zvýšenie
miestnych daní a poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ani
na zvýšenie poplatkov za iné
služby a produkty, ktorých
stanovovanie je v kompetencii mesta. Zaväzuje sa,
že k duálnemu zobrazovaniu
pristúpi v čo najkratšom
možnom termíne a že využije všetky možnosti na
to, aby pomohlo občanom
a právnickým osobám na
svojom území k hladkému
zavedeniu eura.
Mesto ako subjekt verejnej správy sa hlási ku svojej
zodpovednosti za plynulé
zavedenie eura na úseku
všetkých právomocí, kom-

petencií a úloh, ktoré budú
súvisieť so zavedením eura
voči externým a interným
partnerom na svojom území. Zaväzuje sa aktívne
spolupracovať so všetkými
subjektmi a preberá zodpovednosť za organizačnú
a obsahovú prípravu na
zavedenie eura v rozsahu svojich samosprávnych
kompetencií, vrátane zavedenia eura v rozpočtových
a príspevkových organizáciách. V rokoch 2008 a
2009 sa zaväzuje vyčleniť
na tento účel dostatočné
vlastné finančné, materiálne
a ľudské zdroje. Mestské zastupiteľstvo v októbri minulého roka schválilo zloženie
pracovnej skupiny – eurotímu, ktorá pracuje pod vedením zástupkyne primátora
Vlasty Jančekovej. Úlohou
mestského zastupiteľstva
bude monitorovanie plnenia
všetkých úloh, prerokovanie
odporúčanie riešení súvisiacich so zavedením eura.

Informácie o eure v kocke

Vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Medvedzí je od polovice apríla umiestnený panel k informačnej kampani o zavedení eura na Slovensku, ktorý
poskytne občanom Tvrdošína základné informácie o našej novej mene – euro, ktorá by mala vstúpiť do platnosti
počnúc 1. 1. 2009. Súčasťou panela sú aj voľne dostupné
informačné materiály.

Navštívia Európsky parlament

Podpísaním dohody o spolupráci sa mesto
Tvrdošín stalo platným členom spoločenstva
európskych miest v projekte Twin Town. Tento
rok delegácia z Tvrdošína, bude reprezentovať
mesto a Slovensko v Bruseli.
Med zinárod ný projek t a kultúrneho života, čím sa
Twin Town bol prvý krát Tvrdošín stal platným členom
zrealizovaný v roku 2001 vo spoločenstva.
Švédsku. Jeho cieľom je vyV roku 2008 organizuje
tvorenie podmienok vzájom- stretnutie Belgicko. Stretnutie
nej spolupráce medzi predsta- sa uskutoční od 27. do 31. auviteľmi miestnych samospráv gusta. Pre účastníkov je pripraa mládeže. V septembri 2007 vený pracovný program, ktorý
bolo do tohto spoločenstva obsahuje návštevu Európskeho
miest z Belgicka, Poľska, Fín- parlamentu, konferencie, disska, Estónska, Švédska popri kusie, prezentácie miest...
nemeckom meste Weissenburg
Stretnutia Twin Town sa za
a litovskom meste Valka prija- mesto Tvrdošín zúčastnia dvaté aj mesto Tvrdošín. Primá- ja predstavitelia samosprávy,
tor Ivan Šaško v tomto roku dve pedagogické pracovníčky
podpísal Dohodu o spolupráci a šesť vybraných žiakov Gymv oblastiach spoločenského názia Tvrdošín.

Mapovanie brownfieldov na Slovensku
Časť novej cesty v Oraviciach

Nové cesty zmenia tvár aj nášho mesta
V piatok 16. mája sa konal
kontrolný deň na stavbe cesty R3,
ktorá bude riešiť obchvaty miest
a obcí Oravy. Ťažké stavebné
mechanizmy firmy Váhostav sa
zahryzli za bývalým mäsozávodom do nášho katastra, v ktorom
bol položený základ obchvatu
a príjazdových komunikácií do
nášho mesta. Kontrolného dňa
sa za účasti generálneho riaditeľa
Národnej dialničnej spoločnosti
SR Igora Chomu a investičného

Mesto sa prihlásilo
k Etickému kódexu

ách, ktoré vyčlení štátny rozpočet,
aby sme mohli jazdiť po novej
ceste,“ povedal Igor Choma.
Dôležitou časťou tohto kontrolného dňa bolo osobitné stretnutie primátora s predstaviteľmi
Národnej dialničnej spoločnosti,
na ktorom boli dohodnuté ďalšie
kroky pre úspešné zvládnutie
takpovediac stavby storočia na
Orave.
„Realizácia a najmä príprava
ďalších úsekov bude závislá od finančných prostriedkov, o ktorých
sa bude rozhodovať vo vláde a
parlamente, kde sa určia prio-

rity výstavby ciest pre najbližšie
obdobie,“ vysvetlil investičný
riaditeľ Juraj Čermák (nominant
SNS). Toto už bude závisieť od
návrhu vlády a poslancov NR,
ktorí dokážu presadiť priority pre
svoj región.
„Aj keď budeme čitateľov v
našich novinách priebežne informovať o realizácii tejto náročnej
stavby, ktorá zmení aj tvár nášho
mesta, príprava ďalšej etapy obchvatu Tvrdošína je v súčasnom
období finančne zabezpečená tak,
aby realizácia mohla plynule pokračovať,“ dodal Ivan Šaško.

Spoločné zámery k čerpaniu eurofondov
(Dokončenie z 1. str.)
je najviac ovplyvňovaný práve v
prihraničných regiónoch.
Aj keď rokovania na parlamentnej úrovni medzi Poľskom a Slovenskom budú pokračovať podľa
prijatých dohovorov, stretnutie s
ministerkou malo osobitný význam

aj pre región Oravy. Z prijatých
záverov bude potrebné v najbližšom
období toto zužitkovať a sústrediť
sa na tvorbu projektov cezhraničnej spolupráce, resp. čerpania eurofondov pre rozvoj oboch krajín a
dobro našich spoluobčanov,“ dodal
Ivan Šaško.

Na brownfieldy bude možné čerpať finančné
prostriedky z fondov EÚ.
Ako nás informoval Vla- finančných prostriedkov z fondimír Vancel zo SARIO Žili- dov EÚ a zo štátneho rozpočtu
na, problematika brownfieldov na revitalizáciu takýchto areálov
– opustených alebo nedostatočne a budov.
V spolupráci s Ministerstvom
využívaných areálov a chátrajúcich objektov - je jednou z foriem hospodárstva SR agentúra SAskrytých rezerv pre slovenskú RIO pripravila metodológiu
ekonomiku s veľkým potenciá- mapovania brownfieldov, kde
lom. Ako vyplýva z operačného prostredníctvom priloženého
programu štrukturálnych fondov dotazníku získa o nich základné
EÚ Konkurencieschopnosť a informácie. Vytvorená databáza
hospodársky rast, jednou z prio- bude tvoriť podklad pre financorít hospodárskej politiky SR na vanie zo zdrojov EÚ. Brownfielnasledujúce obdobie je príprava dy, ktoré nebudú v tejto databápriemyselných areálov a parkov ze, budú mať ťažšie podmienky
na investičné aktivity hlavne na získanie prostriedkov na revivyužitím brownfieldov. Mestá a talizáciu. O vážnosti tejto probobce, ale aj vlastníci by sa mali lematiky svedčí aj fakt, že by sa
viac angažovať, a to najmä pri mal v roku 2008 prijať zákon o
podpore revitalizácie a znovu podpore revitalizácie brownfielvyužitia takýchto plôch. Nie je dov. V zákone by nemalo chýbať
dôležité, kto je súčasným vlast- aj progresívne každoročné zvýníkom brownfieldu v obci alebo šenie dane z nevyužívaných a
meste, pretože negatívne vplyvy chátrajúcich nehnuteľností. No
takejto plochy dopadajú v koneč- pokiaľ sa majiteľ aktívne zapojí
do pripravovaného procesu revinom dôsledku na celý región.
Aby sa slovenské brownfieldy talizácie, bude to zohľadnené v
stali zaujímavými pre investorov, jeho daňovom zaťažení. Ďalšie
je potrebné v prvom rade vy- informácie: kultura@orava.sk
tvoriť ich databázu, ktorá bude (A.Čelková), vystavba@tvrdozákladom pre možnosti čerpania sin.sk (M. Jaroš) .
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Kauza Limba alebo Neuveriteľný „príbeh“ trval skoro 17 rokov
Občania Tvrdošína, prechádzajúc okolo hotela Limby sa pýtali: „Čo sa stalo,
že kedysi tak úspešný hotel zíva prázdnotou?“ V minulosti sa pýtali častejšie, už
sa nepýtajú. Už z predchádzajúcich článkov, čítajúc naše noviny, vedia len to,
že mesto Tvrdošín sa súdi „raz so spoločnosťou Stavona, neskôr TSP s. r. o.“.
Zvykli si, že občas sa pri hoteli pristaví niekoľko áut, po večeroch autobusy,
ktoré ráno pokradomky odídu a potom je hotel zase zamknutý a prázdny.
Sedemnásť rokov je sedemnásť rokov!
Taký čas otupí aj najzvedavejšieho človeka.
Len tí, ktorí sa tomuto problému venovali, vedia koľko úsilia,
času a nervov stálo za týmto „ neskutočným príbehom“.
Posledným dôležitým dátumom v tejto
kauze je 27. marec 2008:
Krajský súd v Žiline rozhodol, že hotel Limba a
pozemky k nemu priľahlé sú vlastníctvom mesta
Tvrdošín. Tento verdikt rozsudku je právoplatný
a vykonateľný dňom 15. 5. 2008.
Čo všetko predchádzalo tomuto záveru ukazuje
retrospektívny pohľad:
Pre pochopenie tejto
kauzy musíme čitateľa
uviesť do roku 1991 odkedy mal Hotel Limba „ex
lege – zo zákona“ číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí,
ktorý nadobudol účinnosť 1.
mája 1991 patriť mestu
Tvrdošín.
Účelom tohto zákona bolo
stanoviť, ktoré veci z majetku
SR mali prejsť do vlastníctva
obcí a upraviť majetkové postavenie a hospodárenie obcí
s majetkom. Tento zákon
taxatívne určuje veci, ktoré
prechádzajú a neprechádzajú
do vlastníctva obce.
Kauza k Hotelu Limba začala v roku 1992, keď firma
Stavona uzatvorila v rozpore
so zákonom kúpnu zmluvu s
bývalým podnikom Reštaurácie D. Kubín v likvidácii.
Mesto už v tom čase sa domáhalo svojho vlastníckeho práva
vyplývajúceho zo zákona a
malo aj úspech. Okresný súd v
D. Kubíne, vtedy ešte pobočka v Námestove, v roku 1996
svojim rozsudkom „určuje,
že kúpna zmluva zo dňa 9. 3.

1992, ktorá bola uzatvorená
medzi predávajúcim Reštaurácie D. Kubín v likvidácii a
kupujúcim Stavona so sídlom
v Tvrdošíne je absolútne neplatná.“ Aj keď v čase dokazovania Stavona súdu predložila ďalší titul vlastníctva a to
formou dražby, aj tento titul
súd určil za neplatný, pretože
dražba bola právne neúčinná.
Z odôvodnenia rozsudku vyberáme len to najdôležitejšie:
boli porušené zákonné ustanovenia, ktoré presne určujú
spôsob nakladania s národným
majetkom. Aj keď Stavonou
bola vznesená námietka na
určení kúpnej zmluvy, ani tejto
námietke súd nevyhovel, pretože podľa § 2 ods. 2 zákona O
majetku obcí, nehnuteľnosti,
ktoré boli predmetom kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 9.
3. 1992 ak je táto zmluva neplatná, prechádzajú do vlastníctva obce , na ktorej sa tieto
nehnuteľnosti nachádzajú, t.j.
do vlastníctva mesta Tvrdošín.
Rozsudok prvostupňového
súdu potvrdil aj Krajský súd
v Banskej Bystrici dňa 28. 1.
1997, ktorý len potvrdil rozpor
so zákonom v jednotlivých postupoch pri uzatváraní kúpnej

zmluvy, následne aj dražby
a preto zmluva ako celok je
v zmysle § 39 Občianskeho
zákonníka neplatná.
Nateraz je to z čítania
úplne jednoznačné. Ale
prečo toľko peripetií, a až
po skoro sedemnástich rokoch je Limba vlastnícky
zapísaná na Mesto Tvrdošín? A potom ďalšia otázka: Prečo
mesto s majetkom
hotela nenakladalo
ako so svojim vlastníctvom? Je vôbec
možné, aby v právnom štáte vymožiteľnosť práva bola
taká liknavá, resp.
bol to boj o výdrží?
Tých otázok je oveľa
viac, ktoré si naši občania kladú a ktoré nakoniec končia slovami:
„ Asi tomu dostatočne
nerozumieme.“ Nie je to
však celkom tak. Nielen
všední ľudia tomu nerozumejú, ale aj ľudia s
právnym vedomým len
pokyvkávajú hlavami a
končia slovami a myslia
si, že je za tým nejaká
vyššia moc, keď ani
rozhodnutia súdov nemajú tú
správnu moc a silu.
Je ale potrebné, aby sme
čitateľa uviedli aj do obdobia od roku 1997, keď zo
strany Stavony začali opäť
snahy o získanie vlastníctva,
avšak už nie súdnou cestou,
ale kamarátsky cez bývalý
Okresný úrad, katastrálny

Ospravedlniť sa či nie ?
V januárovom čísle našich
novín bol pod názvom Tvrdošín
uverejnený článok „Aby sa ľudia poučili ako neprísť o majetok“. Tento článok bol napísaný
na žiadosť a podľa výpovede
Františka Čuchora, ktorý žiadal,
aby bola uverejnená jeho osobná
skúsenosť pri podpisovaní kúpnej zmluvy Poľnohospodárskemu družstvu Žiarec. Žiadal o
uverejnenie týchto skúseností,
aby si to prečítali iní občania,
aby boli ostražití a vyvarovali sa
chýb pri prevode nehnuteľností.
Zároveň dodal všetky údaje,
ktoré sú potrebné k overeniu
pravdivosti jeho tvrdení.
Úlohou novín Tvrdošín nie
je nikoho obviňovať a písať o
niekom nepravdy a polopravdy, a ani týmto článkom sme
to nemali v úmysle. O pomoc
nás požiadal občan nášho
mesta, požiadal o zverejnenie
svojej skúsenosti a my sme
mu vyhoveli. Nič viac a nič
menej. Právne vedomie občanov, a najmä tých starších je
nedostatočné. Je na občanoch
mesta, aby si urobili svoj názor: „Máme sa – či nemáme
ospravedlniť?“
Ak je to potrebné, tak sa teraz ospravedlňujeme za článok
uverejnený vtedy v našich novinách a ktorý pre lepšie pochopenie uverejňujeme aj teraz.
„Aby sa ľudia poučili, ako
neprísť o majetok“
V závere roka 2007 rozposielalo družstvo Žiarec šeky
- poštové poukážky tým, ktorí dali do družstva pôdu do
prenájmu. Medziiným poslali
šek na peniaze aj 77-ročnému
pánovi Františkovi Čuchorovi
z Tvrdošína. On však dal pôdu
do nájmu urbáru a tak sa išiel
opýtať na družstvo, prečo mu

uvedený šek poslali, keď on
dal predsa pôdu do prenájmu
urbáru.
„Keď som sa na to opýtal
predsedu družstva, tak mi ten
šek zobral, povedal, že to vybavíme a nalial mi do pohárika,
pričom mi povedal, že skupujú
tie parcely, čo sú zastavané
pod maštaľou (údajne Norič,
Tokárovo a Kolkovka, tak nám
to povedal pán Čuchor).
Ja som však nič nevravel, či
chcem, alebo nechcem predať,
predseda družstva mi nalial ešte
jeden a potom prišla úradníčka
Jantošíková a doniesla zmluvy,
aby som ich podpísal.
Okuliare som nemal, podpisoval som všetko, potom sme išli
s agronómom na aute na matriku, overiť podpisy a na kataster
zaniesť zmluvy. Keď už bolo
všetko podpísané, vrátili sme
sa s agronómom na družstvo a
až potom mi vyplatil predseda
pätnásť tisíc korún.
Podpisoval som to preto, že
som si myslel, že podpisujem len
tie tri parcely, čo sú pod maštaľami. Doma som však rozmýšľal, prečo mi dali 15 tisíc korún,
keď môjmu bratovi za parcely
dali len tritisíc korún. Až potom som si uvedomil, že som
asi predal celý svoj majetok.
Ten šek, čo mi prišiel, som mal
hodiť do pece a bolo by dobre.
Ja som chcel podpísať len tie
zmluvy, ktoré sa týkali parciel
pod maštaľami a myslel som, že
som len tieto podpísal. Oni mi
však podstrčili aj iné zmluvy a
tak som prišiel o majetok.
Už som bol aj za právničkou
a tá mi poradila, aby som do 30
dní žiadal odstúpenie od zmluvy, čo som aj urobil.
Prišiel som však aj za vami,
aby ste to dali do novín, aby

to vedeli aj ďalší ľudia, aby sa
poučili, ako som prišiel ja o
majetok, aby tam nešli za ním
druhí.“
Pán Frant išek Čuchor,
18.1.2008 podal na kataster
žiadosť o „Odstúpenie od kúpnej zmluvy pod č. V 1910/07“,
ktorá je vedená na katastrálnom
úrade v Tvrdošíne. Vybrali sme
z nej:
„Odstupujem od kúpnej
zmluvy, vedenej na vašom katastrálnom úrade, ktorá bola
mnou podpísaná dňa 27.12.2007
s kupujúcim Poľnohospodárske
družstvo Žiarec. Predmetom
prevodu boli nehnuteľnosti, ktoré v tomto odstúpení neviem určiť, pretože kupujúci mi nedal k
nahliadnutiu kúpnu zmluvu. Od
tejto kúpnej zmluvy odstupujem
z dôvodu, že pri podpisovaní
kúpnej zmluvy som bol uvedený
do omylu. Mojimi susedmi mi
bolo vysvetlené, že predmetom
prevodu boli zastavané pozemky. Kúpna cena, ktorá mi
bola vyplatená, nezodpovedala
kúpnej cene, za ktorú sa v tomto
meste predávajú stavebné pozemky. Na základe uvedených
skutočností navrhujem, aby Katastrálny úrad, Správa katastra
Tvrdošín vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností
vo veci nepovolil.“
Pán František Čuchor teda
na katastri požiadal o zrušenie
neplatnosti zmluvy a tak budeme so záujmom sledovať aj my
ako sa tento prípad skončí.“
Ospravedlniť sa, či nie? Na
záver možno iba dodať: Kto
z nás by mal takú odvahu postaviť sa proti zlu a klamstvu
a zároveň na to upozorniť aj
ostatných občanov? Za túto
odvahu možno pánovi Čuchorovi iba poďakovať.

jetku obcí aj v tom, že Správa
katastra v Tvrdošíne stále odmieta zapísať nehnuteľnosť na
mesto Tvrdošín, čo má za následok, že túto nehnuteľnosť
neoprávnene užíva subjekt,
ktorý k danej nehnuteľnosti
nemá žiaden zákonný nárok,
aj keď o tejto skutočnosti vedia orgány činné v trestnom
konaní, súdy i prokuratúra.“
Aj keď tento právny názor
vyslovil Okresný súd v D.
Kubíne a následne Krajský
súd v B. Bystrici, ktorý rozhodol v roku 1997, je nám veľmi
ľúto, že ten istý okresný súd
túto skutočnosť v roku 2005
nerešpektoval... V konaní
na krajskom súde bol
predložený aj delimitačný protokol, ktorý
bol uzatvorený medzi
Ministerstvom hospodárstva SR a mestom
Tvrdošín.
A opäť nastáva otázka. Ako bude vykonané
rozhodnutie súdu z 27.
3. 2008, ktoré je právoplatné a nemožno
sa voči nemu odvolať?
Ako dlho bude ešte
okupovať Hotel Limba
konateľ Stavony, ktorý sa už v obchodnom
registri nenachádza, či
konateľ TSP s. r. o., či
už nový konateľ TSP
plus s. r. o., stále pod
tým istým menom ako
konateľ Stavony?
Vchodové dvere do hotela Limba sú ešte zatvorené.
Zákon je jednoznačný, mesto má s
sume 18 mil. Sk. Aj keď mesto Tvrdošín bolo vyhlásené, že hotelom, ktorý roky „leží
v tom čase žiadalo kataster o nie je aktívne legitímne a tým ladom“ plány, aby slúopravu chyby, žiadalo o zápis by nemalo možnosť naďalej žil nielen návštevníkom,
právoplatných rozsudkov sú- si uplatňovať svoje vlastníc- prichádzajúcim do mesta,
dov, po rôznych obštrukciách ke právo. Tento zámer bol ale aj občanom s ponukou
až v roku 2001 bolo rozhod- zmietnutý Najvyšším súdom rozšírenia reštauračných
nuté až Krajským súdom v SR, ktorý dovolaním v roku služieb, samozrejme až
Žiline, ktorý rozsudkom roz- 2005 rozhodol, že rozsudky odvtedy, keď tam budehodnutie správneho orgánu okresného a krajského súdu me môcť prísť ako slušní
zrušil a vec vrátil Okresnému zrušuje a vec vracia na ďalšie ľudia. A nie tak ako doúradu v Tvrdošíne na opravu konanie. V rámci odôvod- teraz, to niekto zneužíval
v katastrálnom operáte s tým, nenia prípustnosť dovolania a takpovediac návštevníže Stavona z listu vlastníctva zdôvodnil okrem iného došlo kov tam púšťal iba pokútbude vymazaná a to aj preto, k porušeniu základného prá- ne a v noci, pričom ráno
že z dôkazov predložených va dovolateľa na spravodlivý už bola Limba zatvorená
Stavonou s. r. o. nemožno proces ...
a na dverách napísané:
vyvodiť objektívny záver o
V ďalších súdnych kona- „Zatvorené.“
tom, že by vydražiteľ zapla- niach boli na podporu vlastA čo na záver dodať?
til doplatok kúpnej ceny vo níckeho práva k Hotelu Limba
Myslíme si, že aj v tejto
výške 9,7 mil. Sk. Záverom v prospech mesta Tvrdošín kauze nám bol nápomocný
sa krajský súd stotožňuje s predložené stanoviská Mi- sv. Michal, ktorý chráni naše
názorom, že katastrálny orgán nisterstva hospodárstva SR mesto modlitbou uverejnenou
má zapísať na list vlastníctva a Krajského úradu v Žiline, v záhlaví našich novín. VeríMesto Tvrdošín. Aj keď voči ktorými bol potvrdený pre- me, že nám dopomohol nielen
rozsudku sa nebolo možné od- chod vlastníctva k predmet- k spravodlivému vyriešeniu
volať, kataster tento rozsudok ným nehnuteľnostiam podľa kauzy Oravíc, ale aj k spraignoroval a opravu na liste zákona O majetku obcí. Zo vodlivému doriešeniu tohto
vlastníctva nevykonal.
stanovísk citujeme: „Aj keď k 17-ročného neuveriteľného
Keďže nebolo možné do- prevodu danej nehnuteľnos- príbehu. Sme presvedčení, že
môcť sa právnej cesty cez ti zo strany mesta Tvrdošín pod jeho ochranou budú dokataster, mesto podalo určo- boli naplnené všetky zákonné riešené aj ďalšie neprávosti,
vaciu žalobu k predmetným podmienky, k dnešnému dňu ktoré boli nášmu mestu a nanehnuteľnostiam. Kým ob- nebol naplnený zákon o ma- šim ľuďom spôsobené.
odbor v Tvrdošíne. Tejto inštitúcii nestačili právoplatné
rozsudky súdov. Nato, aby
Stavona bola zapísaná na liste
vlastníctva najskôr postačovala neplatná kúpna zmluva,
neskôr neplatný úkon dražby,
ktoré tituly už súdy uznali za
absolútne neplatné. To stačilo
na to, aby si vlastník uvedený
na liste vlastníctva STAVONA, spoločnosť s ručením
obmedzeným, zastúpená jej
konateľom uzatvorila zmluvu
o zriadení záložného práva so
Slovenskou sporiteľňou na
nehnuteľnosť Hotel Limba s
príslušenstvom na zabezpečenie pohľadávky z úveru v

štrukčné konania prebiehali
raz na okresnom, raz na krajskom súde, cez ktoré nebolo
priznané vlastnícke právo
mestu Tvrdošín len z dôvodu,
že k prechodu vlastníckeho
práva o majetku obcí súd
žiadal predložiť platne uzatvorený delimitačný protokol,
bolo vyslovené aj to, že Limba
vlastnícky nemôže patriť ani
Stavone, ale ani TSP s. r. o.,
ktorý získal Limbu v roku
2002 kúpnou zmluvou od Stavony. Tento akt prevodu konateľ Stavony pravdepodobne
uskutočnil aj z dôvodu, aby
proces súdneho konania sa
predlžoval, resp. aby mesto

Vytvoríme lepšie podmienky pre seniorov
Mnohí zo seniorov bývajú
vo väčších bytoch, aké dokážu
platiť. Mesto sa v rámci svojich kompetencií a možností
chce o nich postarať. Riešením
pre mnohých, a najmä menej solventných bude Penzión
pre seniorov. „Pripravujeme
projekčnú dokumentáciu, aby
mesto s využitím eurofondov
pomohlo našim občanom,“

povedala zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková. „Chceli by
sme vyhovieť tým, ktorí chcú
mať samostatnú izbu, ale i tým,
ktorí sa boja samoty. Do projektu
sme zadali 30 jednoposteľových
a 10 dvojposteľových izieb. Tak
bude využitá plná kapacita, ktorú
objekt – prístavba, umiestnená
v prístavbe Základnej školy M.
Medveckej poskytuje. Projekt

počíta so samostatnou jedálňou,
spoločenskou miestnosťou, malou kaplnkou a nezabúdame ani
na zdravotnú starostlivosť.“
Ostáva už iba veriť, že projekt sa vedeniu nášho mesta
podarí zrealizovať, čím sa vyrieši problém využitia objektu
prístavby školy na Medvedzí, no
najmä sa vytvoria ideálne podmienky pre našich seniorov.

Oplatí sa učiť
Ak dieťa navštevuje školu a
žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej
núdzi alebo príjem rodiny je
najviac vo výške životného
minima a dieťa má dobrý prospech, môže získať motivačný
príspevok. Výška dotácie, ako
nás informovala vedúca oddelenia správneho, sociálnych
vecí a správy majetku MsÚ K.

Šaradinová, je najviac 500 Sk,
ak dieťa v poslednom školskom
polroku má priemerný prospech
najviac 1,5. Najviac 300 Sk môže
získať dieťa pri prospechu 2,5 a
200 Sk, ak si dieťa v poslednom
školskom polroku zlepšilo priemerný prospech najmenej o 0,5
oproti predchádzajúcemu školskému roku.
„V roku 2007 Úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny po posúdení našej žiadosti a po splnení
kritérií nároku na dotáciu na
motivačný príspevok pre deti
v hmotnej núdzi (žiakov ZŠ
Medvedzie) poukázal finančné
prostriedky vo výške 73 tisíc Sk.
Dotácia na motivačný príspevok
sa poskytuje mesačne s výnimkou
júla a augusta,“ informovala nás
K. Šaradinová.
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Medaila za záchranu života
Lukáš Lepáček z nášho mesta
zachránil zraneného kamaráta
pred utopením. Tento svoj čin on
sám osobne nepovažoval za nič
mimoriadne. I keď pri zachraňovaní kamaráta v novembrovej
nočnej hodine, išlo aj o život jemu
samému. Návrh na jeho ocenenie
poslal učiteľ zo Spojenej školy v
Nižnej Miloš Kazík organizátorom Slovenského Červeného kríža
(SČK).
Do Bratislavy pre ocenenie ho
sprevádzal jeho otec. Slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo v
Primaciálnom paláci v Bratislave,
ešte predtým Lukáš absolvoval s
médiami tlačovú konferenciu, ako
jeden z trojice záchrancov života.
Lukášovi, ako aj ďalším oceneným
ostala pamiatka na celý život. V
zrkadlovej sieni im ocenenie odovzdávali viceprezident SČK Albert
Hačko a čestná prezidentka SČK

Emília Kováčová za účasti ďalších
významných hostí a veľvyslancov
viacerých krajín.
Po recepcii v popoludňajších
hodinách sa Lukáš a všetci ocenení zišli v prezidentskom paláci,
kde ich prijal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
Za svoju odvahu a duchaprítomnosť si Lukáš prevzal medailu Za
záchranu života, ktorú mu udelil
Slovenský Červený kríž počas
akcie Čin humanity 2007.
„Kamarát spadol z mosta a ja
som ho zachránil. To je všetko,“
povedal aj nám sedemnásťročný
Lukáš, ktorý v Nižnej študuje informatiku.
„Po opekačke sme sa vracali
domov, Peťo išiel popredu, zrazu
sme počuli výkrik. Zazrel som Peťa
vo vode, neváhal som a skočil som
do vody za ním. Keď som ho našiel,
mal už hlavu pod vodou, vyniesol

Cieľom je
plnohodnotný život občanov

Druhou oblasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Tvrdošín na roky 2007 – 2013
sú ľudské zdroje, sociálne služby a zdravotníctvo.

som ho na breh. Ako som sa dozvedel, mal viacnásobnú zlomeninu
nôh, dal som mu suché oblečenie
a zavolal sanitku, pomôcť museli

prísť aj hasiči.“
Na otázku, či by urobil s odstupom času to isté, Lukáš bez
zaváhania povedal: „Áno.“

Nečakajú so založenými rukami
„S finančnými prostriedkami, ktoré má mesto vo svojom
rozpočte by sme našu školu
nemohli rekonštruovať v takom
rozsahu, v akom by sme chceli a
v akom ju modernizujeme. Môžem spomenúť rekonštrukciu
soc. zariadení, kde sme preinvestovali cca 3,5 mil. Sk. Práce
na rekonštrukcii boli náročné,
pretože okrem iného sa museli
vybúrať staré obklady a potom
sa tu vymieňala kompletne
kanalizácia, voda, sanitárne
zariadenia (pisoáre a záchody)
a elektrické rozvody.
Uvedenú moder nizáciu
našich vnútorných priestorov
a najmä soc. zariadení sme
mohli realizovať vďaka finančnej dotácii z MŠ SR, o ktorú sa
pre naše mesto osobne zasadil
minister školstva Ján Mikolaj,
ktorému sa aj touto cestou chceme poďakovať,“ povedala
nám úvodom riaditeľka ZŠ M.

Medveckej Dagmar Šašková.
Riaditeľka nezaspala „na
vavrínoch“, o čom svedčí
ďalších sedem projektov z
rôznych oblastí, podaných od
začiatku tohto roku. Projekt za
304 tisíc korún „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy“ má vytvoriť vhodné podmienky na zlepšenie
vyučovania cudzích jazykov
a viesť k zlepšeniu možnosti
štúdia a samoštúdia v cudzom
jazyku, nielen pre žiakov, ale
aj pre ženy, ktoré majú záujem
o prácu v zahraničí.
Projekt „Elektronizácia a
revitalizácia školskej knižnice“ vo výške 120 tisíc Sk by
mala priniesť zvýšenie čitateľskej kultúry žiakov, nákupu
nových publikácií a internetizáciu školskej knižnice.
Cieľom projektu „Športujte
s nami“ s požiadavkou 140 tisíc Sk je zakúpenie športového

náradia, náčinia a športového
materiálu, ktorý bude zameraný na športové aktivity a
aktivity v oblasti olympijskej
prípravy.
„Chutí nám v príjemnom
prostredí“ je názov ďalšieho
projektu vo výške 315 tisíc Sk,
ktorý má zabezpečiť odbúranie hluku v školskej jedálni a
dovybavenie školskej jedálne
moderným nábytkom.
Projekt „Otvorená škola
žiakom, rodičom i verejnosti“,
na ktorý škola požaduje 250
tisíc Sk, zahŕňa využívanie
infor mačných technológií
pri mimoškolských aktivitách smerovaných na žiakov
a obyvateľov mesta a prístup
širokej verejnosti k internetu
v popoludňajších hodinách.
Ďalší projekt „Robme to pre
naše zdravie“ s požadovanou
čiastkou 80 tisíc Sk bude použitý na vybudovanie odbornej

učebne na vyučovanie zložky
predmetu technická výchova
- rodinná príprava. Projekt
smeruje aj k rozvoju výchovy
a vzdelávania žiakov k svojmu
zdraviu.
Enviroprojekt „Zachráňme
seba a svoje deti“ si kladie
za cieľ zistiť stav životného
prostredia v našom meste.
Teraz len dúfame, že projekty prejdú sitom komisií ministerstva a rozvojové projekty
budú finančne podporené. Veľmi bude záležať na tom, ako
budú naše projekty posúdené a
tiež kto nám pomôže presadiť
naše požiadavky na ministerstve školstva. Samozrejme,
že aj teraz sa spoliehame na
nášho primátora, ktorý určite
odôvodní opodstatnenie uvedených projektov, ktorými sa
výrazne zlepšia podmienky a
najmä potreby pre deti z nášho
mesta.

Deň regenerácie pre našich seniorov
Aj tak by sa dala nazvať streda 28. mája, kedy sa naši starší
spoluobčania zapojili do pohybových aktivít Challenge Day. Od
rána na trase Tvrdošín - Oravice

seniori sa už tešili na Meander
park, ktorý im mesto tak, ako po
iné roky zabezpečilo bezplatne,
nechýbalo ani občerstvenie.
Takmer tristo sa ich rozhodlo

ktoré si v tento deň seniori do
sýtosti vychutnali, bol pre mnohých akousi živou vodou. Možno
to bolo spôsobené termálnou
vodou, ale aj tým, že viacerí z
nich sa opäť spolu stretli v Oraviciach, v Meander parku, teda
v tých miestach, kde v mladosti
chodili v letných mesiacoch
častejšie na „gazdovku“, ako za
zábavou.
Dôchodcovia z Krásnej Hôrky, Medvedzia a Tvrdošína sa
veľmi potešili, že sa opäť mohli
vykúpať v Meander Parku.
„Sme radi, že po roku sme sa
opäť mohli vykúpať v Meander
Parku. Cítili sme sa tu vynikajúco. Nezabudnite sa aj cez noviny

poďakovať nášmu pánu primátorovi, že na nás nezabudol,“
vraveli viacerí z nich.
„Viete, že vašim občanom
závidím, keď som sa dozvedel, že
vedenie mesta im prepláca takéto
jednodňové zájazdy za zdravím.
Keby tak robili v každom meste
pre starších, ako v Tvrdošíne,“
povedal nám pán Jozef z Námestova. Aj on by si tiež rád doprial
Meander park, ale žiaľ „skromný
dôchodok“ mu dovolí občas sa
vyhriať aspoň v mestskom termálnom bazéne. Organizátorka
akcie Marta Bakošová a Mária
Gaľasová sa počas celého dňa
starali o to, aby všetko prebiehalo
bez problémov.

Televízny signál
bude čo nevidieť
premával zdarma mimoriadny
autobus. Počasie bolo tiež na
jednotku, slniečko svietilo a

nabrať sily a zregenerovať svoje
telá v liečivej oravickej vode.
Kúpeľ, ale aj ďalšie procedúry,

Podtatranská magistrála pôjde cez Oravice
Magistrála má spojiť významné centrá cestovného ruchu na slovenskej a poľskej
strane Tatier. Pôjde o strategický
projekt enviromentálnej infraštruktúry programu Interreg
III A. Nadstavbou projektu je
plnenie informačných a edukačných úloh pre národné parky na
Slovensku i v Poľsku. Na projekt
je plánovaná čiastka 300 miliónov korún. „Trasa magistrály
bude prechádzať cez Kvačany,
Zuberec smerom na Oravice na
poľskú stranu smerom na Kościelisko. Informácie, ktoré zatiaľ
mám, hovoria o cieľoch zmenšovať tlak návštevnosti na jadrovú
zónu TANAPu, poskytovaní no-

vých enviromentálnych služieb,
novom športovo - rekreačnom
vyžití návštevníkov a organizovaní športových podujatí mimo
územia TANAPu,“ informoval
nás primátor. Pôjde o ekologickú
turisticko-rekreačnú cestu typu
„green way“ na spodnej hranici lesa TANAPu, vedenú po
upravených lesných a poľných
cestách. Pohyb po magistrále
bude možný len pešo, bicyklom,
na koni, v zime aj na lyžiach.
Trasa bude vybavená servisnoinformačnými centrami, ktoré
zabezpečia enviromentálne
funkcie trasy, bezpečnosť návštevníkov a údržbu technického
stavu trasy.

Kedy už bude dotiahnutý televízny signál do mesta? Táto otázka je často kladená občanmi Tvrdošína,
ktorí už netrpezlivo očakávajú kedy budú môcť
sledovať káblové televízne vysielanie. Túto otázku
sme položili Igorovi Medveckému, pod kompetenciu
ktorého tieto práce spadajú.
Na čom v súčasnosti pracujete?
„Pripravujeme cestu pre
optický kábel, ktorý sa bude
pripájať na hlavnú stanicu na
sídlisko Medvedzie.“
Kde už máte natiahnutý
kabel?
„Natiahnutá“ je Vladina,
Oravské nábrežie a časť Hrádok. Prepojenie robíme cez lavicu pre peších smerom na staré Medvedzie a odtiaľ budeme
pokračovať na hlavnú stanicu.
Po prípravných prácach nastúpia zvárači zo Žiliny a začnú
zvárať optický kábel. Ten sa
bude následne oživovať. Ak sa
podarí rýchlo oživiť optiku, tak

potom už nebudú žiadne prekážky na oživenie metalickej
siete a po nej bude nasledovať
oživovanie jednotlivých prípojok do domácností.“
Kedy môžu teda občania
počítať s prvými prípojkami
a televíznym signálom do
domácností?
„Koncom júna, ale všetko
záleží aj od počasia. Ak prší,
tak sa nedá robiť, podobne
to bolo aj vtedy, keď mrzlo,
nemohli sme ťahať optický kábel. Keď je stuhnutý, tak by sa
mohol polámať, robíme však
všetko pre to, aby sme televízny signál, čo najskôr dotiahli
do mesta.“
(jh)

Základnou víziou mesta
v tejto oblasti je vytvorenie takej siete sociálnych
a zdravotníckych služieb,
aby moderné a efektívne
služby pokrývali potreby
obyvateľov mesta a zároveň poskytovali dostatočný priestor pre občianske
aktivity. V oblasti ľudských zdrojov bude cieľom
- prostredníctvom vzdelávania podporovať zamestnateľnosť uchádzačov o
zamestnanie, sprístupniť
všetky stupne vzdelávania, vrátane neformálneho čo najväčšiemu počtu
záujemcov a prospieť tak
k budovaniu vedomostnej
spoločnosti.
Táto oblasť je rozdelená
do štyroch priorít, ktoré sú
napĺňané čiastkovými cieľmi. Priorita 1 predpokladá
zvýšenie kvality ľudských
zdrojov zlepšením prístupu
ku všetkým formám vzdelávania. Len niekoľko mesiacov po schválení PHSR
sa dva z bodov podarilo
naplniť – bolo ním rozšíriť
ponuku o nové štúdijné odbory – o športové triedy a
zlepšiť podmienky pre hendikepované deti. Tento rok
dostane vízia konkrétnu
podobu v ZŠ M. Medveckej a Gymnáziu sa otvoria nové športové triedy.
Medzi ciele tejto priority
patrí rozširovanie a podporovanie mimoškolských
aktivít detí, rozvoj školstva na všetkých stupňoch,
modernizovanie mestskej
knižnice a rozšírenie prístupu k internetu, pomoc
pri partnerstvách škôl na
Slovensku i v zahraničí.
Priorita 2 si kladie za cieľ
zvýšenie uplatniteľnosti na

trhu práce pre uchádzačov
o zamestnanie, vytváranie
podnikateľských inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov, podporovanie
vzniku a fungovania sociálnych podnikov na území
mesta. Zlepšenie kvality
sociálnych služieb je hlavnou myšlienkou Priority 3,
čo znamená podporovanie
programov terénnej sociálnej práce ako prevencie
sociálne nepriazniv ých
situácií občanov. Veľký
význam v PHSR venovalo
mesto službám pre seniorov: udržanie a vytvorenie
nových služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, prepojenie
jestvujúcich budov domova dôchodcov a rozšírenie
služieb o denný stacionár,
rozšírenie možností bývania, poskytovanie komplexných služieb vrátane
spoločného stravovania a
rozvozu stravy. Priorita
4 rieši posilnenie úlohy
tretieho sektora v meste.
Medzi najdôležitejšie ciele
patrí podpora na vytvorenie komunitných centier
podľa potrieb a záujmu občanov, pomoc pri vytváraní
špecializovaných zariadení
ako sú multifunkčné centrá
(denné centrá) pre zdravotne postihnutých, seniorov,
matky na materskej dovolenke. Mesto bude pozornosť venovať aj zdravotnej
starostlivosti – udržiavať a
modernizovať jestvujúce
zariadenia, ktoré rozšíri
o jednodňové (v týždni)
odborné ambulancie, zriadi pohotovostnú službu a
bude vytvárať podmienky
pre rozširovanie zdravotných služieb.

Zacielené na úsporu tepla
Bytový dom 158/40 zaujme
vari každého okoloidúceho.
Ešte pred mesiacom bol rovnako
ošarpaný ako susedné budovy na
Medvedzí, no teraz už vykazuje
neklamné známky dôkladnej
rekonštrukcie. Z nápisu možno
vyčítať, že investorom je Spoločenstvo vlastníkov domu 158/40,
termínom začatia je tohtoročný
apríl a termínom ukončenia október 2009.
Zostáva ešte zistiť, čo všetko
sa za názvom Obnova bytového
domu skrýva, a o tom nás informuje správkyňa domu Elena
Košturiaková: „Obnova zahŕňa
zateplenie domu a jeho suterénu,
opravu a presklenie balkónov,

zateplenie strechy, výmenu rozvodov v stúpačkách, vymaľovanie
spoločných priestorov, výmenu podlahových krytín, stavbu
vchodovej striešky, zamurovanie
nadbytočných okien a osadenie
plastových okien v spoločných
priestoroch.“
Rovnaký rozsah prác čaká
od konca mája bytovky 159/41 a
122/13, ktoré má E. Košturiaková taktiež v správe. Samozrejme,
nič nie je zadarmo, ale výsledný
efekt stojí za úvahu. Hodnota
bytov vzrastie a významným
prínosom bude úspora tepla,
ktorá predstavuje približne 7000
korún ročne u jednej domácnosti.
(pa)

Bývali a pracovali v spoločnosti bomby
V roku 1945 spadla v Krásnej Hôrke, dnes v miestnej časti
Tvrdošín, na dom bývalého
prednostu železničnej stanice
pána Farbakyho bomba, kým rodina bola ukrytá v dome naproti.
Bomba prerazila strechu, strop,
dlážku a zastavila sa až v násype, ktorý bol pod dlážkou, našťastie nevybuchla. Pán Farbaky
po vojne opravil strechu, strop
i dlážku a v rodinnom dome
bývali naďalej. Okrem nich sa
tam vystriedali ďalšie rodiny
Varadyovcov, Marušakovcov,
Žuffovcov a Ferenčíkovcov a dokonca tam naposledy mali kancelárie, sklad a dielňu Technické
služby mesta Tvrdošín. Nik sa
nesťažoval a ľudia bývali a pracovali „na bombe“. Potom dom

spustol. Keď sa v týchto dňoch
sa začalo s asanačnými prácami,
bola 9. mája pri búraní tohto rodinného domu v blízkosti kina
Javor nájdená bomba z obdobia
II. svetovej vojny. Šťastie mal aj
bagrista, ktorý ju vybagroval,
okamžite zavolal políciu a tí pyrotechnika, ktorý bombu zaistil
a odviezol na likvidáciu.
Až teraz, po toľkých rokoch si človek uvedomuje, čo
mohla táto bomba pri explózii napáchať, nielen na tomto
dome, ale aj v jeho okolí. Nálezy munície z obdobia II. svetovej vojny, ktoré sú nájdené aj
po vyše šesťdesiatich rokoch,
sú stále hrozbou. Pri takomto
náleze je dôležité kontaktovať
políciu.
(jh)
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Milan Rastislav Štefánik by mal radosť Profesorka Kollárová: „Splnil sa mi životný sen.“
Mestská radnica sa 28. apríla zaplnila študentmi a družobných škôl Gymnázia mestá, ale „zakorenila sa“ aj
a učiteľmi z Francúzska, ktorí do nášho mesta cho- Tvrdošín a College Les Fontai- v rodinách, pretože niektorí z
dia tradične už niekoľko rokov v rámci družobných nettes v Saint Aubin en Bray, účastníkov sa zvyknú navšte- Prví bakalári z tvrdošínskej
stykov s našim Gymnáziom. Na radnici ich prijal a kde nebude chýbať prezentá- vovať aj mimo týchto oficiálpozdravil primátor mesta.
cia a pre mladých diskotéka. nych stretnutí.
„liahne“
Ak si zaspomíname a vráPre športovcov je pripravené
„Je dobré, ak sa mladí ľudia
takto vzájomne spoznávajú a
dokonca aj osobne navštevujú. Vaši žiaci spoznávajú našu
kultúru a obyčaje a naopak,
naši zase vaše zvyky a tradície.
Osobne sledujem túto spoluprácu a teší ma, že pokračuje
aj naďalej. Verím, že aj vám,
ktorí ste prvýkrát u nás v Tvrdošíne a na Slovensku, sa tu
bude páčiť. Nech aj toto dnešné
stretnutie vo vás zanechá len
tie najlepšie dojmy. Budem
rád, ak vás budem môcť aj naďalej stretávať v našom meste.
Odovzdajte vo Francúzsku pozdravy vedeniu školy a mestu.
Želám vám príjemný pobyt a
šťastný návrat domov, “ povedal okrem iného primátor.
Každý z účastníkov dostal
suvenír, ktorý im bude pripomínať naše mesto a radnicu.
Veľmi milo učitelia z Francúzska prijali dar, ktorý primátor
osobne odovzdal pre riaditeľa
školy. Ešte pred symbolickým
prípitkom s učiteľmi, odovzdali francúzske deti primátorovi

obraz, ktorý osobne nakreslil
jeden z ich žiakov.
„Sme radi, že ste nás takto
milo prijali na radnici, na
mieste tak dôležitom pre mesto.
Chcel by som poďakovať za
toto vaše prijatie, darčeky a za
všetko, čo mesto robí pre naše
dve školy,“ zaznelo z úst jedného z francúzskych učiteľov.
A potom už na chvíľu znela
v priestoroch radnice po roku
opäť francúzština, kým sa deti
a učitelia nezapísali do pamätnej knihy mesta.
„Pre všetkých hostí z Francúzska je na Slovensku pripravený bohatý program, v
ktorom okrem školských povinností nebude chýbať návšteva skanzenu v Roháčoch,
termálnych kúpalísk v Oraviciach, Oravskej priehrady, kde
sa žiaci zapoja aj do čistenia
pláže.
V rámci jedného z odpoludní sa v priestoroch MsKS uskutoční spoločenský večer pre
účastníkov spoločnej družby
regiónu Oravy a Pays de Bray

florbalové trojstretnutie Slovensko-Francúzsko-Poľsko,“
povedala A. Poláčiková, učiteľka francúzštiny a jedna z
hlavných postáv tejto družby.
Francúzska delegácia počas
svojho pobytu absolvovala
dvojdňový výlet, navštívili Levice, kostol sv. Jakuba, pozreli
si klietku hanby, Mestské múzeum, navštívili Spišský hrad,
nechýbala prehliadka Košíc,
hradu Krásna Hôrka, kaštieľa
Betliar a ďalších pozoruhodností Slovenska,“ povedala
nám učiteľka francúzštiny
Marcela Kozáková.
Francúzi boli ubytovaní v
rodinách a tak nechýbali ani
rodinné posedenia, krátke
výlety a samozrejme, spoznávanie sa.
V pondelok 5. mája nadišiel
pre všetkých hádam „najťažší
deň“, nastalo totiž lúčenie.
Nechýbala slzička na tvárach
detí, ale aj dospelých, pretože
družba, ktorá už trvá niekoľko rokov sa stala trvalým
základom nielen pre školy a

time sa trochu do histórie, tak
priateľské zväzky medzi Slovenskom a Francúzskom sa
tvorili aj počas života hádam
najznámejšieho Slováka vo
Francúzsku Milana Rastislava
Štefánika. A ten, kto len trochu
pozná históriu Slovenského
národného povstania vie, že
francúzski partizáni položili
svoje životy aj za našu slobodu, čo nám pripomína Pamätník francúzskym partizánom
pri Strečne, ktorý stojí na
vŕšku Zvonica. Slávnostne ho
odhalili 29. augusta 1956.
Na jeseň 1944 bolo okolie
obce Strečno pod rovnomenným hradom miestom ťažkých
bojov. Vojenských operácii sa
na strane povstalcov zúčastnila aj skupina 52 Francúzov pod
vedením kapitána Georgesa de
Lannurien.
Dnes sa táto družba pretavila do spoločných stretnutí a
projektov prostredníctvom učiteľov, žiakov a vedúcich predstaviteľov celospoločenského
života.
(jh)

Cena primátora ostala na Slovensku

V našom meste sa 9.mája
uskutočnil už IV. ročník celoslovenskej akordeónovej
súťaže s medzinárodnou účasťou „Koncer tný akordeón
2008“. Predstavilo sa tu 31
súťažiacich v štyroch kategóriách ZUŠ a 24 súťažiacich v
dvoch kategóriách konzervatórií. Zišli sa tu akordeonisti
z Kysuckého Nového Mesta,
Kremnice, Košíc, Giraltoviec,
Tvrdošína, Rajca, Dolného
Kubína, Námestova, Serede,
Trstenej, P. Bystrice, Nitry,
Žiliny, B. Bystrice a z Česka
z Bohumína a Ostravy.
Súťažné výkony hodnotili
trojčlenné poroty, predsedom
poroty pre kategórie A,B,C
bol profesor Miroslav Košnár
zo Žiliny, kategóriu E viedol
profesor konzervatória z Košíc
Mgr. art. Jozef Demjan a porote pre kategóriu D a F predsedal profesor konzervatória z B.
Bystrice Mgr. art. Igor Vlach.
„Účastníci súťaže si pochvaľovali, že súťaž bola sústredená na jednom mieste,
zásluhou toho nedochádzalo
k časovým stratám a mohol
sa zvládnuť časovo náročný program, ktorý sa začal
v ranných hodinách a končil odovzdávaním diplomov,
cien a koncertom víťazov vo
Veľkej sále MsKS. Predse-

dovia porôt skonštatovali, že
úroveň súťaže bola vysoká a z
roka na rok rastie. Koncertný
akordeón je jediná súťaž na
Slovensku, kde môžu súťažiť
hráči od najmenších detí až po
absolventov konzervatórií. Nemalým prínosom je i možnosť
stretnutia pedagógov, skladateľov, výmena odborných
názorov, notového materiálu,
problematika výučby akordeónu na jednotlivých školách a
podobne.
Záverečný koncert víťazov,
ktorý moderovala E. Balleková, svojimi výkonmi potvrdil
skutočnosť kvalitatívneho rastu súťaže Koncertného akordeónu. Poďakovanie za hladký
priebeh koncertu patrí pracovníkom ZUŠ, ktorý pod taktovkou zástupkyne D. Pavkovovej
pracovali ako jeden tím, ale
aj sponzorom, hlavne MsÚ
v Tvrdošíne, MsKS, ZŠ ŠŠ,
Spojenej škole, Rodičovskému
združeniu pri ZUŠ, M. Bielikovi zo Žiliny, M. Kováčovej
- potraviny, Urbári s.r.o., firme
Jantošík, firme AGRIA - Ing.
G. Juricová, Ing. J. Kozlíkovi
a Daniele Zoššákovej. Taktiež
riaditeľovi ZŠ Štefana Šmálika
Mgr. Dušanovi Šoltésovi, ktorý poskytol školské priestory
pre súťaž, zladil vyučovanie
so súťažou, ako aj kuchárkam

školskej jedálne ZŠ ŠŠ,“ povedal okrem iného riaditeľ ZUŠ
Mgr. art. Stanislav Vasek.
Umiestnenie našich akordeonistov:
ZUŠ kategória A do 11
rokov: zlaté pásmo: 1. miesto
- Radovan Vrana, Jozef Kompan, striebor né pásmo: 2.
miesto - Andrea Puchelová.
Kategória B - do 14 rokov,
zlaté pásmo: Andrej Chorvát, strieborné pásmo: Lenka
Turčáková, bronzové pásmo:
Alexandra Poláčiková.
Kategória D - nad 18 rokov,
bronzové pásmo: Peter Cvacho
a Zdenko Harmata.
Konzervatóriá: 1. - 3. ročník, kategória E, strieborné

pásmo: Ján Špirec - Žilina.
Cena primátora mesta Tvrdošín za najlepší výkon v kategóriách ZUŠ patrí Eve Ptačinovej z Námestova a v kategóriách konzervatórií Michalovi
Ochodnickému zo Žiliny.
„Milo som bol prekvapený
ako sa za rok zlepšila kategória
mladých akordeonistov, vidno,
že sa tu urobilo veľa práce.
Úroveň akordeónu z roka na
rok stúpa a som rád, že táto
súťaž sa koná práve v Tvrdošíne. Podmienky, ktoré mesto
a škola vytvárajú sú ideálne,
ďakujem všetkým za predvedené výkony a už sa teším na
stretnutie za rok,“ povedal nám
profesor M. Košnár.
(jh)

najmä deti. Pre detské pieskoviská platia naozaj prísne
hygienické predpisy a tak
mesto aj kvôli nesvedomitým
a nezodpovedným majiteľom
psov musí pieskovisko, ktoré
bolo znečistené vyčistiť, vydezinfikovať a nanovo naviesť
piesok. A verte vôbec to nie
je najlacnejšie. Skutočne v takomto prípade, aby napr. neochorelo dieťa nič iné neostáva
len zrušiť pieskovisko. A tu
vyvstáva ďalšia otázka, kde sa
majú naše deti hrať?
V našom meste je zaevidovaných 329 psov, preto je potrebné a žiaduce zachovávať v
tejto oblasti poriadok a správať
sa tak, aby sme brali ohľad na
všetkých obyvateľov mesta.
Pes je živý tvor, má svoje
pocity a vnemy a prirodzene
potrebuje „chodiť von“. Ešte
predtým, kým si chceme zadovážiť psa, musíme zvážiť, či

keď mu tak oduševnene ďakovala. „To by ste sa mali spýtať
jej,“ odpovedá primátor Ivan
Šaško, „ja môžem iba dodať,
že sme mali aj kúsok šťastia.
V čase, keď sme sa pokúšali
umožniť ľuďom z mesta a
okolia vysokoškolské štúdium
v Tvrdošíne, bol rektorom banskobystrickej univerzity Milan
Murgaš. Sám kedysi študoval
na tunajšej priemyslovke a
profesorka Kollárová mu bola
dokonca triednou. Nebolo potrebné dvakrát ho presviedčať,
najmä keď sme mu bezplatne
ponúkli vhodné priestory.
Pôvodne mala výučba prebiehať v mestskom kultúrnom
stredisku, nakoniec začala
v priemyslovke, a keď tá ich
neskôr prenajala Slovenskej
sporiteľni, uvoľnil som univerzite a jej študentom zasadačku
mestského úradu aj s priľahlými miestnosťami. Nebolo to
síce štandardné riešenie, ale
vychádzal som z presvedčenia,
že ak je zasadačka dôstojným
miestom na prijímanie závažných rozhodnutí, nijako jej neuškodí, ak sa stane aj miestom,
v ktorom možno získať vysokoškolské vzdelanie. Nevidel
som problém v priestoroch,
skôr som sa obával, či externisti také náročné štúdium
zvládnu. Dokázali to a mám z
nich radosť.“
Nie je sám. Radosťou žiaria
noví bakalári aj ich pedagógovia. Mnohí si až teraz naplno
uvedomujú hodnotu úspechu,
ktorý dosiahli popri povinnostiach dospelých ľudí tým, že
sa počas troch rokov zriekli
voľného času.
Pavel Abraham

Zlato a striebro do Tvrdošína

V dňoch 30. apríla - 2. mája
sa žiaci našej ZUŠ, Radovan
Vrana a Roman Poláčik z
„akordeónovej triedy“ Mgr.
Mareka Kuku, zúčastnili celoslovenskej akordeónovej
súťaže – Detského hudobného festivalu Jána Cikkera
v Banskej Bystrici, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Na tomto
vrcholnom, umeleckom podujatí, konanom len raz za 4
roky, získal Radko Vrana v

I. kategórii (do 11 rokov) 1.
miesto a Roman Poláčik, ktorý
súťažil v najstaršej IV. kategórii (do 20 rokov) 2. miesto.
Ich umelecké výkony hodnotila odborná porota zložená z
najvýznamnejších kapacít v
akordeónovom a hudobnom
dianí na Slovensku: doc. R. Kákoni, prof. I. Gajan, prof. I. Vlach,
prof. M. Vaculčiak, prof. P. Katina
a Mgr.art. I. Valenta, skladateľ a
riaditeľ vydavateľstva Hudobný
fond.
(mk)

Nestačí len ráno a večer ho ísť „vyvenčiť“ pred panelák
A opäť tá známa problematika: pes a jeho majiteľ,
ktorá rezonuje medzi občanmi nášho mesta takmer denne. Väčšina z nich by psov
najradšej na sídlisku nevidela. Ani sa im nečudujem,
pretože pre mnohých štvornohých miláčikoch ostávajú
na sídlisku ich výkaly, ktoré
znepríjemňujú nám život.
Mnohým sa už prihodilo,
že nevedomky stúpili do,
nazvime to pravým menom,
„hovna“. Občania sa v tomto prípade právom sťažujú,
pretože výkaly po svojich
psoch sú povinní odpratávať
ich majitelia.
Ďalším závažným problémom je aj to, že niektorí
z majiteľov psov ich chodia
venčiť na miesta s prísnym
zákazom. Jedná sa väčšinou
o detské ihriská a verejné
pieskoviská, kde sa zdržujú

Ubehlo to ako voda. Tri roky
štúdia v Tvrdošíne zavŕšili pred
pár dňami obhajobami záverečných prác na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici, a zrazu
je tu prvá júnová nedeľa, ktorá
zastihla všetkých – pedagógov
i čerstvých bakalárov – na spoločnom stretnutí v reštaurácii
hotela Radar v Nižnej.
Do začiatku ostáva ešte
niekoľko minút, práve toľko,
koľko treba autorke študijného
programu profesorke Eve Kollárovej, ktorá bola garantkou
i gestorkou štúdia, na vyjadrenie prvých pocitov: „Som
šťastná, splnil sa mi životný
sen. V prvom rade chcem
vyjadriť vďaku primátorovi
Tvrdošína Ivanovi Šaškovi.
Neviem ani zrátať, koľkokrát
nám pomohol, jednoducho,
bez jeho pomoci by sme dnes
nemali čo oslavovať.“
A bolo čo. Externe študovať
začalo 22 záujemcov, skončilo
19. Pre porovnanie: v sídle
banskobystrickej univerzity
ukončilo štúdium 20 bakalárov, ale z pôvodného počtu
150 (!).
Bakalárske skúšky pozostávali z obhajoby záverečnej
práce a zo štyroch štúdií, z
ktorých dve museli absolvovať v cudzom jazyku. Oravci
„zdolávali“ cudzojazyčne antické a ruské kultúrne štúdie,
v slovenčine potom nemecké
a francúzske. To všetko vyplýva z besedy, ktorá sa počas
stretnutia naplno rozprúdila aj
s ukážkou speváckych schopností bakalárov.
Nastal čas spýtať sa čestného hosťa, čo vlastne mala
profesorka Kollárová na mysli,

mu budeme môcť poskytnúť aj
dostačujúcu starostlivosť. Viacerí ľudia sú totiž veľmi pohodlní a myslia si, že mať doma
psa je jednoduché a stačí len
ráno a večer ísť ho „vyvenčiť“
pred panelák a bodka, alebo ho
vypustiť samotného von, veď
on sa po čase vráti. Nie je to
tak. O psa sa treba zodpovedne
starať. A pri prechádzke s ním
musíte dbať aj na to, aby pes
neznečisťoval nielen detské ihriská či pieskoviská ale verejné
priestranstvá vôbec.
Aj v našom meste platí
všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré hovorí o
tom, aké konkrétne poplatky
je potrebné platiť vo forme
daní za chov psa, a nielen to.
Nie je ani možné, aby sa pes
voľne pohyboval na verejnom
priestranstve.
Ak sa v tomto smere neurobí pozitívna náprava, v takom

prípade neostáva nič iné
len majiteľov psov sankcionovať finančnou pokutou,
prostredníctvom VZN. Každý občan, ktorý vedie psa na
verejnom priestranstve je
povinný bezprostredne po
znečistení zodvihnúť jeho
výkaly a dať ich do koša.
Pre majiteľov psov v tejto
situácii nie je iné východisko, len rešpektovať základné ľudské pravidlá a teda
sebakriticky sa pozrieť na
seba. Pes za svojho majiteľa
v žiadnom prípade nemôže.
Na druhej strane práve aj
pes je dôkazom toho, ako
sa niektorí majitelia správajú ku svojim susedom a
spoluobčanom, s ktorými
žijú v spoločnom priestore.
Symbióza je vždy založená
na vzájomnej dôvere, úcte a
rešpektovaní spoločenských
pravidiel.

Naši zlatí akordeonisti, zľava Radovan Vrana a Roman Poláčik.

Nultý ročník pre
predškolákov

Od septembra tohto roku
bude v Základnej škole Márie
Medveckej prvýkrát otvorený nultý ročník pre žiakov
s odloženým nástupom do
prvého ročníka základnej
školy. Ako nás informovala riaditeľka školy Dagmar
Šašková, ide o deti, ktoré sú
hravejšie, menej komunikatívnejšie, alebo zle vyslovujú
niektoré písmenká. Zatiaľ je
do nultého ročníka prihlásených jedenásť detí. Školské
zariadenia úzko spolupracujú
s psychologičkou, ktorá deti
po testoch školskej zrelosti
neodporučila k nástupu do
prvého ročníka. Okrem toho
bol aj záujem rodičov, aby
trieda pre takéto deti bola
otvorená v základnej škole.
Vyučovanie bude svojim
spôsobom podobné ako majú
predškoláci v materských ško-

lách, ale niektoré z činností
budú mať zamerané tak, ako
v škole, napr. budú sedieť
po dvaja v laviciach. Deti tu
budú okrem pohybových a
hudobných aktivít rozvíjať aj
svoju predstavivosť kreslením
rôznych geometrických obrazcov, lastovičiek, vlnoviek, oblúčikov, prístupným spôsobom
budú pripravované na bezproblémový prechod do prvého
ročníka základnej školy. Deti
budú pod dohľadom špeciálneho pedagóga a školského logopéda, čo bude prínosom pre
tieto deti. Poobede budú môcť
deti ostať ešte v školskom klube do štvrtej hodiny.
„Nultý ročník, ktorý otvárame aj po dohode s riaditeľkami materských škôl, je
dobrou predprípravou na nástup do školy,“ povedala nám
riaditeľka školy D. Šašková.
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Vo februári 1849 J. pred mestským domom prehovoril k občanom Tvrdošína, ktorým objasnil
cieľ a poslanie slovenského dobrovoľníctva. Pramene uvádzajú,
že rečnil zápalisto a naliehavo, čo
sa prejavilo hlavne pri zmienkach
o útlaku roľníkov aristokraciou,
o arogancii a novom natískaní
maďarčiny do úradov. Vyzýval
k vstupu medzi dobrovoľníkov
a pranieroval tých úradníkov,
ktorí prenasledovali Slovákov.
Prezentoval názor, že riešenie
slovenskej národnej otázky musí
byť úzko prepojené s demokratizáciou spoločnosti a sociálnou

emancipáciou najnižších vrstiev.
Spojením národných hodnôt so
sociálnymi túžbami roľníkov si
získaval sympatie ľudí, vedel ich
získať pre verejné záujmy.
Pri príchode Hurbana a ďalších
dobrovoľníkov „slušne privítali“ Tvrdošínčania v mestskom dome. Zvolali
hneď schôdzu meštianstva a dali zvoliť nový úrad zo spoľahlivých ľudí.
Richtárom sa stal Karol Lippay.
Keď slovenskí dobrovoľníci na
čele s Hurbanom a spolu s cisárskym vojskom prechádzali v roku
1849 cez Oravu, župa proti nim
postavila 1400 gardistov, z toho
500 mužov z okresu zámockého
a to po 100 z Tvrdošína, Studenej
doliny, Nižnej a Dlhej vrátane
Oravského Podzámku.

V obradnej miestnosti mestského úradu sa 17. apríla uskutočnilo slávnostné uvítanie
novorodeniatok do spoločenstva mesta, ktoré sa už stalo
tradíciou. Po uvítaní rodičov
matrikárkou Máriou Smutnou
a kultúrnom programe, poďakovala v slávnostnom príhovore zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková prítomným
rodičom.

rodičmi chcete byť aj vy a k
tejto snahe vám prajeme veľa
trpezlivosti a šťastia. Nech
život vašich detí sprevádzajú
šťastné kroky. Prajeme vám,
aby vám vaše deti boli šťastím
v prítomnosti, potešením v
budúcnosti a oporou v starobe,“ povedala okrem iného V.
Jančeková.
V slávnostnej atmosfére
pristupovali rodičia k obrad-

Rečnil pred mestským domom

Stopa po Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, jednom z velikánov nášho národa, zostala aj v našom
meste.

Na fotografii z roku 1910 pred radnicou, postavenou v rokoch 1872 – 1875, stojí nenápadná, no pre
históriu mesta významná budova – mestský dom,
ktorý bol zbúraný v roku 1910.

Súťaž
Kto to bol a čo znamenal
pre Slovensko ?

Územie Slovenka bolo stáročia súčasťou rôznych štátnych
útvarov. Boj za národnú identitu
sa začal v 19. storočí a jedným
z najvýznačnejších pilierov pri
jeho zrode bol J. M. Hurban.
Má veľkú zásluhu, že sa Slovensko stalo sebavedomým a
zvrchovaným štátom. Historici
ho vnímajú ako skoro renesančnú všestrannú osobnosť, muža
činu, človeka plného invencie,
tvorivosti, ale predovšetkým šľa-

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

Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomenieme jeho život a dielo.
O tom, že táto osobnosť má význam pre naše mesto a budeme
jej venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné
ceny, ktoré budú vyžrebované zo správnych odpovedí v závere
súťaže. Súťažné kupóny posielajte na adresu: Mestské kultúrne
stredisko, Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1. V Hurbanovom detstve bolo nosti slovenskí študenti získanajšťastnejším okamihom odchod vali hlbšie vedomosti a svojom
na bratislavské evanjelické lý- národe. Boli to hodiny histórie,
ceum. Tam sa stretol s Ľ. Štúrom literatúry, národopisu, jazyka,
a následne sa stal neformálnym spoločne chodievali na výlety k
členom študentskej spoločnosti. historickým pamiatkam, spoloDo denníka si zapísal: „Dosiaľ čenské stretnutia mali národné
som bol mŕtvym Slovanom, teraz zameranie.
3. Keď v dôsledku študentbudem počítaný medzi slovanské
ských demonštrácií Spoločnosť
duše žijúce Slovanstvu...
1. Kedy sa Hurban stretol so zanikla, študenti si vytvorili
nový spolok, ktorý sa volal:
Ľ. Štúrom?
a/ Ústav reči a literatúry česa/ v máji koncom školského
ko-slovenskej
roka 1834/35
b/ Spolok reči slovenskej
b/ v máj koncom školského
c/ Spolok reči a literatúry
roka 1835/36
c/ v máji koncom školského slovenskej
4. Slovenská národná rada
roka 1833/34
2. Veľký význam pre život (SND) vznikla vo Viedni. ÚloSpoločnosti mal pamätný výstup hy SND a návrh na jej zloženie
na hrad Devín k „hrobom dáv- predniesol Ľ. Štúr a potom ich
nej slávy“. Pri tejto príležitosti prítomní schválili ako vojenský
Hurban prijal meno Miloslav a orgán povstania a dočasnú poliprisahal „žiť pravde Božej a ná- tickú reprezentáciu Slovákov. Na
rodu“. Devín sa stal v povedomí čele stáli traja slovenskí politickí
štúrovskej mládeže stelesnením predstavitelia J.M. Hurban, Ľ.
slávnej minulosti Slovákov. Na Štúr, M.M. Hodža.
4. Kedy vznikla Slovenská
vtedajšiu ťažkú situáciu mala
nadviazať slávna budúcnosť, národná rada:
a/ 16. septembra 1947
inšpirovaná filozofiou J. G. Herb/ 16. septembra 1948
dera o blížiacom sa rozkvete,
c/ 16. septembra 1949
veku Slovanstva.
5. J. M. Hurban bol pred2. V ktorom roku sa uskusedom Slovenskej národnej
točnil výstup na Devín?
rady
a/ v roku 1935
a/ od roku 1848 do 1918
b/ v roku 1936
b/ od roku 1847 do 1916
c/ v roku 1937
c/ od roku 1849 do 1917
3. Na stretnutiach SpoločOtázka č. Správ. odpoveď

1
2
3
4
5

KUPÓN č. 1
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Zastupovali Oravu na celonárodných oslavách
Dňa 10. mája 1848 sa zrodil
dokument Žiadosti slovenského
národa. Hurbanovi sa podarilo
presadiť požiadavky, ktoré spĺňali sociálny aj demokratický
aspekt. Delegácia SNS z Oravy,
ktorú viedol poslanec NR SR
a primátor mesta Ivan Šaško
sa zúčastnila na celonárodnej
oslave v Liptovskom Mikuláši
, kde si prítomní pripomenuli
160 rokov, ktoré uplynuli od
vyhlásenia Žiadosti slovenského
národa. Celonárodných osláv
sa zúčastnil predseda vlády SR
Robert Fico a ďalší významní

Radnica sa zaplnila najmladšími občanmi

prejav vďačnosti mesta. Tridsaťjeden nových občanov
(16 chlapcov a 15 dievčat) bolo
slávnostne uvítaných na mestskej radnici a my im prajeme,
aby ich ďalší život
sprevádzali len šťastné kroky. Niektorí svoje ja dali najavo hlasnejším plačom, akoby
chceli povedať: „Už sme tu
medzi vami.“ Tentoraz medzi
nimi nechýbali ani dvojčatá
- Martin a Mária Garabašovci.
(jh)

činitelia. Hlavným organizátorom spomienkových slávností
bolo mesto Liptovský Mikuláš,
spoluorganizátorom SNS. So
slávnostným prejavom vystúpil
aj predseda SNS Ján Slota.
Žiadosti riešili otázku národnostnú, jazykovú, školskú,
dotkli sa zrušenia poddanstva,
požadovali zavedenie všeobecného hlasovacieho práva a i. V
žiadostiach požadovali samobytnosť, rovnoprávnosť a bratské
spolunažívanie všetkých národov v Uhorsku, účasť na krajinskom sneme a zároveň zriadenie
vlastného slovenského snemu,
slovenčinu ako úradný jazyk a
aj na školách, národnú zástavu,
zavedenie všeobecného rovného
hlasovacieho práva, neobmedzeného majetkom ani vzdelaním,
slobodu tlače a vydávanie novín
bez kaucie, slobodu zhromažďovania, zrušenie poddanskej
závislosti pre všetkých poddaných, vrátenie pôdy roľníkom,
ktorú im zemepáni odobrali a
prepustenie Janka Kráľa a Jána
Rotaridesa z väzenia. Odpor
maďarských vládnucich kruhov
však nedovolil Žiadosti slovenského národa splniť.

Ako prejav úcty a vďaky

„Nie je iste ľahké priviesť
na svet dieťa a vychovať z
neho človeka, z ktorého chcú
mať radosť obidvaja rodičia.
Sme presvedčení, že takýmito

nému stolu, aby sa podpísali
do pamätnej knihy mesta a
zároveň si z rúk V. Jančekovej prevzali darček v podobe
knihy a finančný darček, ako

Dr uhá májová nedeľa
patrí už tradične v našom
meste našim mamičkám,
starým mamám, ale aj ostatným ženám, ktoré „darovali“ tomuto svetu život. Na
Deň matiek mesto každoročne pripravuje kultúrny
program, ako prejav vďaky
a úcty. Kino Javor sa aj tento
rok zaplnilo do posledného
miestečka.
V programovej kytičke sa na úvod predstavili

mažoretky z CVČ a Eliška
Vrláková básňou o matke.
Po nej nasledoval príhovor
primátora, ktorý si každoročne osobne príde uctiť
matky.
„Chcem sa vám osobne poďakovať za to, že ste
si našli čas a prišli stráviť nedeľné odpoludnie
pri kultúrnom programe,
ktorý mesto pre vás pripravilo. Osobne sa chcem
poďakovať tu prítomným
matkám, ale aj ostatným
ženám nášho mesta za ich
trpezlivosť pri výchove našich detí. Prítomnosť matky
v živote dieťaťa je nenahraditeľná. Viem, že život
nie vždy prináša len pekné
chvíle, sú aj také, ktoré si
vyžadujú pri prekonávaní
rôznych prekážok od našich
matiek veľa úsilia, lásky
a obetavosti, ktoré odmala vštepujú svojim deťom.
Rola matky v živote detí
je nenahraditeľná. Chcem
vám aj ja osobne prisľúbiť,
že mesto bude aj naďalej
nápomocné aspoň v tom, že
pre vaše deti bude naďalej
pripravovať čo najlepšie
podmienky pre ich ďalší
osobný rast v živote, či už
v kultúre, školstve, alebo
športe,“ povedal ok rem
iného primátor.
A potom už pre oslávenkyne čakal prvý darček v
podobe kultúrneho programu, v ktorom sa predstavili
deti z materských škôl. Najmenšie deti si vyslúžili potlesk a ten nechýbal ani po
vystúpení dievčat z CVČ.
Nasledovala kytička pesničiek v podaní vokálneho
Dua ADJA z Prešova. Andrea Majtnerová a Janko
Koščák so svojimi tanečnicami a pesničkami z minulých rokov potešili nejedno
srdiečko. Pesničky od Karla
Gotta, Mariky Gombitovej,
ale aj ďalších spevákov boli
prekrásnou bodkou za nedeľným odpoludním.
Po skončení programu
oslávenkyniam vo vstupnej hale osobne gratuloval
primátor Ivan Šaško a poslanec MsZ Milan Kováč,
ktorí odovzdali pre každú
mamičku karafiát a vkusne
zabalenú šáločku, ako spomienku na toto nedeľné podujatie.
(jh)
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Deti z detského domova v Tvrdošíne

Narodili sa

1. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
2. 5.

Janka Grobarčíková
Filip Tuhý
Nikola Greššová
Filip Krivda
Rebeka Sťahuliaková

Sobáše

11. 1.
29. 3.
29. 3.
26. 4.
19. 4.
19. 4.
2. 5.
10. 5.
10. 5.
10. 5.
17. 5.

Janka Privitzerová – Abraham Sahno - sobáš: Švajčiarsko
Ing. Miriam Pafčová – Mgr. Jaroslav Bojňanský
Galyna Zharská – Juraj Medvecký
Jana Bielčiková – Milan Růžička
Lucia Poláková – Ján Hučala
Adriana Balažíková – Ľubomír Červeň
Zuzana Romaňáková – Ing. Martin Bugaj PhD.
Zuzana Ulrichová – František Šmirina
Veronika Iskrová – Miloš Kočner
Mária Roháčková – Daniel Kubas
Ivana Brisudová – Radoslav Adámek

Odišli z našich radov
4. 4.
8. 4.
19. 4.
25. 4.

Jozef Targoš
Alena Žáková
Etela Marušáková
Anton Gáll

80 ročný
59 ročná
85 ročná
70 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožil náš
spoluobčan:
Máj

80 rokov - Žofia Obtulovičová, Medvedzie
Ján Kepšta, Tvrdošín
Ján Planieta, Tvrdošín
85 rokov - Matej Koniar, Krásna Hôrka
Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my
a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.

Dni

Skupinka piatich detí - súrodencov z detského domova pri Zvolene
navštívila mladých dobrovoľníkov z
OZ Misia mladých. Tí pre deti pripravili celodenný program - počnúc
člnkovaním na vyrovnávacej nádrži
Tvrdošín, spoločnou prípravou obeda, hrami v klubovni Open Space
a končiac futbalovým turnajom.
Nezabudnuteľným zážitkom najmä
pre dvoch mladších súrodencov

predstavovalo stretnutie s Ľubomírom Margeťákom z Mestskej
polície, ktorý deťom predviedol
policajné vybavenie a previezol ich
v policajnom aute. Touto cestou by
som rád vyjadril poďakovanie Ľ.
Margeťákovi ako aj mladým ľuďom
- dobrovoľníkom, ktorí obetovali
svoj voľný čas a pomáhali vytvárať
radostnú atmosféru na tomto priateľskom stretnutí.
(am)

Deň otvorených dverí Deň matiek
Rodičia sa 5. mája 2008
mali možnosť oboznámiť s
prácou učiteliek a detí v III.
MŠ Medvedzie. V triedach
ich už netr pezlivo čakali
učiteľky, ktoré mali s deťmi
činnosti podľa Programu
výchovno vzdelávacej práce.
Rodičia si tiež so záujmom
pozreli priestory MŠ a celú
budovu MŠ. Svoje dojmy a
poďakovanie napísali do kroniky MŠ.

„Všetky kvety do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy, za jej lásku
plnú nehy, za zelené detské brehy“.
Takéto básne, piesne, tance,
zaznievali 12. mája v triedach
III. MŠ Medvedzie, konala sa
tam Besiedka s príležitosti Dňa
matiek. Mamičky boli dojaté z
vystúpenia a darčekov svojich
najmilších. Ďakujeme rodičom,
mamičkám, babičkám za účasť a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Kolektív III. MŠ Medvedzie

Challenge Day je dňom národnej súťaže v pohybových aktivitách. Po piatich rokoch, kedy
sa táto súťaž naposledy v našom
meste konala, sme 28. mája
súťažili s Revúcou. Challenge
Day je súťažou dvoch miest
s približne rovnakým počtom
obyvateľov, ktorí sa v priebehu
dňa zapojili do ľubovoľných
pohybových aktivít, zvyšujúcich
pulzovú frekvenciu, ako napr.
chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, tanec a pod. Najviac boli
zapojené školské zariadenia,
pochváliť môžeme seniorov i
ďalších občanov a návštevníkov Tvrdošína a mestskej časti

Oravice. Challenge Day bol
podporený aj kultúrnym programom na Michalskom námestí,
v ktorom sa predstavili žiaci
základnej umeleckej školy a
súkromnej umeleckej školy.
Od Jána Holku, predsedu Asociácie športu pre všetkých SR dostali 29. mája správu: „Blahoželám
Vám k dosiahnutému zapojeniu
občanov do Challenge Day 2008
i úspechu v porovnaní s Revúcou.
Mesto Revúca eviduje 12 942
obyvateľov, do súťaže sa zapojilo
4 643, čo je 35,8 percentná úspešnosť.“ V Tvrdošíne a v Oraviciach
sa zapojilo 4 023, čo znamená
43,56 percent počtu obyvateľov.

V Dolnom Kubíne sa 18.
apríla konalo regionálne kolo
Tanečnej súťaže, kde sa stretlo
36 skupín, aby si zmerali svoje
tanečné schopnosti. Centrum

V kategórií od 5 - 11 rokov Superstar-ky získali 1.
miesto. Jumble v kategórií
od 12 - 15 rokov sa nedali zahanbiť pred mladšími

voľného času Tvrdošín reprezentovali skupiny Jumble
a Superstar-ky pod vedením
Ivety Hutyrovej. Súťažili v
kategórii ZŠ, MsKS a CVČ.

tanečníkmi a tiež si svojou
choreografiou vybojovali 1.
miesto. V krajskej súťaži si
prvé miesto obhájili.
CVČ Tvrdošín

Tri prvé miesta pre CVČ

Oravský Repeťák
Juraj Tomadlík – JUTO, umelecká agentúra
a MsKS Tvrdošín pripravili pre vás

7. júla o 1800 v kine Javor
„Prehliadku oravských
sólistov v oldies návratoch“.
Hosťami programu budú známi zabávači KAJZER a MELUŠ. Vstupné je
160 Sk, vstupenka je zároveň vstupenkou na Country Oravice 2008 (19. 7.).

Oravíc

Vedenie mesta pripravilo i tento rok pre vás zaujímavý kultúrny program v prírodnom amfiteátri Oraviciach.

Country Oravice,

ktoré organizuje Juraj Tomadlík – JUTO, umelecká agentúra sa uskutočnia

19. júla od 11.00 do 22.00.

Na prehliadku country tanečných a hudobných skupín a sólistov Oravy bude nadväzovať hlavný programhudobné skupiny Mloci, Žobráci s Michalom Hudákom,
Bukasový Masív, Allan Mikušek. Sprievodnými akcia-

Súťažili sme a zvíťazili

mi búdú súťaž vo varení firemného guľášu a akcia na
bicykli o bicykel. Vstupné je 50 Sk, súčasťou vstupenky
je 20 % zľava na vstupné do Western City Šikluv Mlýn
v Liptovskom Mikuláši.

18. ročník Folklórnych Oravíc

Naši štartovali na Michalskom námestí
V piatok 23. mája v Nižnej
opäť nasadli na svojich tátošov
cykloturisti, ktorí sa zúčastnili už
41. ročníka medzinárodného cyk-

pokračujú po poľskom území
cez Zakopané na Lysú Poľanu,
Javorinu, Ždiar, Tatranskú Kotlinu do Tatranskej Lomnice, kde

loturistického okruhu OKOLO
TATIER cez Poľsko. V peletóne
bolo tentoraz vyše 1 200 účastníkov všetkých vekových kategórii.
I keď počasie na štarte neprialo
v peletóne vládla veľmi dobrá
nálada. Pestrofarebný medzinárodný peletón na slovenskej časti
trasy prišlo povzbudiť pozdraviť
nemálo detí zo škôl.
Trasa okruhu dlhého asi 250
km začala v Nižnej a pokračovala cez Tvrdošín, Trstenú, Liesek,
Čimhovú, Vitanovú, Hladovku
do Suchej Hory, kde sa cyklisti

ukončia úvodnú 125 km trasu.
V sobotu cykloturisti obdivovali krásy pod Tatrami a na Spiši, kde absolvovali okružné trasy. V nedeľu zakončili trojdennú
cestu cez tatranské osady na
Podbanské, Liptovský Hrádok
do Liptovského Mikuláša. Na
Oravských cykloturistov čakala
ešte náročná cesta cez Liptovské
Matiašovce a Zuberec. Podujatia
sa zúčastnili aj naši cykloturisti,
spolu s českými priateľmi, ktorí
sa na cestu vydali z Michalského
námestia.
(jh)

sa začne 27. júla o 1100 sv. omšou v kostolíku sv. Anny v Oraviciach.

Po nej sa o pohodu postará ĽH Rovňan Rabčice. Slávnostné otvorenie Folklórnych Oravíc je
naplánované na 1300. V programe sa predstavia:
Trombity Hanaczikovci zo Zakopaného (Poľsko),
DFS Kašunka z Rabčíc, DFS Podbielan z Pod-

biela, Terchovská muzika Rosutec zo Žiliny, FS
z Poľska, Serafín Ganobčík- heligonkár z O. Veselého, FSS Orava z D. Kubína. Zlatým klincom
folklórneho dňa bude vystúpenie FS Brezovan z
Brezovej pod Bradlom.

Postavičky z rozprávkového sveta pre radosť detí
Detské hračky na ihriská,
tak nazval svoje drevené „rozprávkové postavičky“ dvadsaťsedemročný umelecký rezbár
Peter Kuník z Tvrdošína, ktoré
boli osadzované koncom mája
na detské ihriská v našom meste. Potešili sa im hlavne deti, ale
aj dospelí kvitovali túto aktivitu
mesta, ktoré ich dalo vyrobiť
pre skrášlenie detských ihrísk.
Krtko, korytnačka na kolobežke
a ježko s jablkami sa stali „obyvateľmi“ sídliska Medvedzie,

zajac futbalista dozerá na hrajúce sa detí na Hrádkoch a múdra
sova poučuje detí na Vladine.
Štyri mesiace trvalo Petrovi,
kým vyrezal túto rozprávkovú
družinu, ktorá má aj patričnú
výšku, veď tieto postavičky
merajú od 2,7 do 2,9 metra. A
páčia sa nielen deťom, pretože
hýria aj farbami ako kvety na
lúke a to možno aj zásluhou
jeho priateľky Ľubice Iglarčíkovej, ktorá mu pomáhala pri
maľovaní.

Peter nie je medzi rezbármi
žiadnym nováčikom, veď ako
nám povedal, vyrezal už vyše
tridsať päť väčších vecí, ktoré si
našli miesto v rôznych častiach
Slovenska. S vyrezávaním začínal v šiestej triede základnej
školy a po vyučení za umeleckého rezbára už deväť rokov sa
tejto práci venuje profesionálne.
Lásku ku drevu mu vštepoval
už jeho dedo a neskoršie otec
Emanuel, ktorí sa tiež amatérsky venovali rezbárstvu. S dre-

vom P. Kuník pracuje neustále,
keďže vo firme robí stolára.
Z jeho nedávnych prác by
sme mohli spomenúť Flinstona, výrobu orloja pre Starú
Bystricu a ďalšie. A čo robí v
súčasnosti Peter?
„V súčasnosti vyrezávam
1,4 metra vysokého Pinocia do
Námestova a po ňom má už požiadala jedna rodina z Banskej
Bystrice o vyrezanie 2,5 metrového Shrecka,“ povedal nám P.
Kunik.
(jh)

Medzinárodný nohejbalový turnaj
Stredné odborné lesnícke učilište
v Tvrdošíne zorganizovalo 6. mája 1.
ročník Medzinárodného nohejbalového turnaja za účasti družstiev z
Čiech a Slovenska. Turnaj slávnostne
otvoril riaditeľ SOUL Tvrdošín Ján
Vorčák.
A potom sa už začali boje v juniorských a seniorských kategóriách,
kde družstvá absolvovali štyridsať
zápasov, ktoré rozhodoval Pavol
Cabada.
V junioroch prvenstvo získalo
SOUL Tvrdošín, druhý skončil
SOUS a L Štenberk, tretí SOUL a R
Bzenec, štvrtý SŠZL Frýdek Místek
a na piatom mieste Spojená škola

Tvrdošín. Najlepším hráčom sa stal
Michal Martinka.
Medzi seniormi zvíťazil SOUS
a L Štenberk, druhé skončilo SOUL
Tvrdošín, tretí SŠZL Frýdek Místek,
štvrtá Spojená škola Tvrdošín a piatu
priečku obsadila SOUL a R Bzenec.
Ceny slávnostne odovzdávali Ladislav Jurkemik, predseda športovej
komisie a poslanec MsZ Milan Kováč
a riaditeľ Ján Vorčák.
V závere J. Vorčák poďakoval
všetkým zúčastneným hráčom za
aktívnu účasť a korektné duely, ale
aj všetkým sponzorom, hlavne však
MsÚ Tvrdošín, ktorí prispeli na toto
podujatie.
(jh)

Pozvánka
do kina

Víťazné družstvo juniorov z SOUL Tvrdošín. Foto: J. Horňák

V júni sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
HONBA ZA POKLADOM - akčný thriller
8. 6. 2008 (nedeľa) o 1800
ZBOHOM BEJBY - thriller
13. 6. 2008 (piatok) o 1800
ZAČAROVANÍ – romantická komédia
22. 6. 2008 (nedeľa) o 1800
V Kine Javor Krásna Hôrka môžete použiť na filmové
predstavenia kultúrne poukazy.

8

Na štart sa postavilo takmer dvesto pretekárov
Nedeľné dopoludnie 18. mája
v našom meste patrilo bežcom.
Uskutočnil sa tu už VI. ročník
bežeckého podujatia s názvom
„Tvrdošínska dvanástka“. Po
piatich ročníkoch sa výrazne
skrátila trať a to prilákalo na štart
nemálo bežcov zo Slovenska a
Poľska. V detských a mládežníckych kategóriách si svoje bežecké schopnosti vyskúšalo takmer
stodvadsať bežcov a v hlavnej
kategórii takmer sedemdesiat.
Najstarším účastníkom podujatia bol 83-ročný Tibor Vaňo z
Topolčian, ktorý ešte pretekal s
legendárnym Emilom Zátopkom
a najmladším bol jednoročný Vi-

desať mesiacov. Dnes sa mi
však bežalo pomerne dobre. Som
šťastná, že sa mi tu podarilo vyhrať, ak budem zdravá, tak opäť
prídem do Tvrdošína,“ dodala
S. Wydra.
Zvláštnu odmenu získal Ján
Smoleň, ktorý celú trasu absolvoval v chodeckom tempe.
Ocenenia pretekárom v hlavných
kategóriách odovzdával primátor
mesta Ivan Šaško a v detských
kategóriách Milan Kováč, predseda športovej komisie a poslanec mestského zastupiteľstva.
Poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, predovšetkým mestskému úradu a ďalším, ktorí

Ženy 12 km - kategória E, 18
- 34 rokov: 1. S. Wydra Poľsko
- 0:50:00, 4. M. Belvončíková,
Tvrdošín - 1:04:00.
Ženy 12 km - kategória F, 35
a viac rokov: 1. A. Balošáková,
Čadca - 0:52:07.
Kategória MŠ chlapci - dievčatá 200 m: 1. T. Mahút, 2. M.
Horvát, 3. M. Habovštiak, 1. R.
Orčová, 2. E. Ťapajáková, 3. A.
Mahútová.
Kategória 1. - 2. ročník chlapci - dievčatá 200 m:
1. T. Belopotočan - Nižná, J.
Bebej - Tvrdošín, 2. M. Bednár
- Tvrdošín, 3. M. Benák - Tvrdošín. 1. M. Hirčáková - Tvrdošín,

V derby s Oravskou Jasenicou sme vyhrali.

Futbal 4. liga sever

liam Šutý z Tvrdošína. Za početnej diváckej kulisy a rodinných
príslušníkov bežali najmladší
adepti bežeckého športu.
Na štart sa postavili pretekári
v dvanástich kategóriách. Najlepšími z domácich pretekárov
boli Mária Belvončíková a Michal Brienik.
„Trasa bola náročná, bežalo
sa mi pomerne dobre, ale aj moji
súperi, hlavne Poliaci ukázali, že majú veľa síl a o svojom
víťazstve som vlastne rozhodol
pred cieľovou rovinkou, keď som
nasadil trhák. Preteky boli dobre
zorganizované, páčilo sa mi tu a
možno sa tu opäť vrátim,“ povedal nám M. Dávidik.
Medzi ženami sa ukázala byť
najlepšou Sabina Wydra z Poľska.
„Vlani som sa pretekov nemohla zúčastniť, pretože som
čakala dieťatko, ktoré má už

pomáhali zabezpečovať chod
pretekov, ale aj futbalovému trénerovi dorastencov J. Pafčovi,
ktorý poskytol nocľah Tiborovi
Vaňovi a jeho kolegovi.
Výsledky pretekov:
Muži 12 km - kategória A, 18
- 39 rokov: 1. M. Dávidik, Bratislava - 0:39:00, 2. A. Dlugoš,
Bardejov - 0:39:10, 3. J. Wydra,
Poľsko - 0:39:50, 14. M. Brienik
a 17. V. Fonfer, Tvrdošín.
Muži 12 km - kategória B, 40
- 49 rokov: 1. M. Celerin, Martin
- 0:40:00.
Muži 12 km - kategória C,
50 - 59 rokov: 1. Z. Lyznický,
Poľsko - 0:44:50.
Muži 12 km - kategória D,
60 a viac rokov: 1. J. Vladár,
Turč. Teplice - 0:49:15, 4. S. Lofaj, Krivá - 0:56:54, 6. T. Vaňo,
Topoľčany - najstarší 83-ročný
účastník podujatia.

Do finále MK-Šport a Jamajka
Výsledky III. kola play off:
Mšk Trstená - Zeman 5:3, (2:2),
Fbc Pepino Orava - Fbk Tvrdošín
U-17 3:7, (3:0), MK-Šport Nižná
- Unihoc Team (PL) 7:12, (3:3),
Fbk Tvrdošín - Jamajka Florabal
Team 4:5 (3:2), po samostatných
nájazdoch.
Najlepším strelec a najproduk-

tívnejším hráčom je M. Tomaga z
Fbk Tvrdošín, ktorý zaznamenal
31 gólov a 16 prihrávok.
Program finálového kola play
off: 800 Pepino Orava - Zeman,
900 U-17 Tvrdošín - Mšk Trstená,
1000 Unihoc Team - Fbk Tvrdošín
a 1100 Jamajka Team - MK-Šport
Nižná.

2. B. Ulrichová - Tvrdošín, 3. K.
Belicová - Tvrdošín.
Kategória 3. - 4. ročník chlapci - dievčatá 400 m: 1. P. Maruniak - D. Kubín, 2. J. Vladár
- Tur. Teplice, 3. P. Gallas - Tvrdošín, 1. M. Apolenová - Tvrdošín, 2. I. Ťapajaková - D. Kubín,
3. S. Šimáková - Tvrdošín.
Kategória 5. - 6. ročník chlapci - dievčatá 600 m: 1. R. Ťapaják
- D. Kubín, 2. J. Kostroš - D.
Kubín, 3. J. Balún - Tvrdošín, 1.
I. Babinská - Zubrohlava, 2. D.
Grobarčíková - Tvrdošín, 3. L.
Tuturová - D. Kubín.
Kategória 7. - 9. ročník chlapci - dievčatá 800 m: 1. D. Babinský - Zubrohlava, 2. M. Mráz
- Liptovská Ondrašová, 3. R.
Hulín - Skalité, 1. S. Ferenčíková,
2. L. Kakačková - Tvrdošín.
Kategória dorast 6 km: 1. T.
Zboroň 25:30, 2. T. Vajduliak Tvrdošín 28:54.
(jh)

Pozvánka
na florbal
V dňoch 14.-15. júna

sa v mestskej športovej
hale uskutoční II. ročník medzinárodného
f lorbalového turnaja
mužov „O putovný pohár primátora mesta“ za
účasti družstiev z Čiech,
Slovenska a Poľska.

Oščadnica - Tvrdošín 2:0 (2:0).
Valča - Tvrdošín 3:2 (2:1),
góly: Martin Sirota 2.
Tvrdošín - Stráňavy 2:1, (1:1),
góly: Krivda, Palider.
Kotrčina Lúčka - Tvrdošín
5:1(2:0), gól: Plančo.
Tvrdošín - Or. Jasenica 3:0
(0:0), Marton 2, Baláž.
Zostava: Kazík, Krivda, Hradský, Maslo, Baláž, Palider, Korbeľ, Sučák, Plančo, Novák, Marton, striedal Florek.
Na tradičnom oravskom derby
nechýbala početná divácka kulisa.
Polčas skončil bez gólov, v druhom
v 50. min. po rýchlom protiútoku
Maslo ideálne našiel Martona a
ten polovysokou strelou nedal
Čiernikovi šancu. V 69. min. sa
blysol peknou akciou Novák, ktorý
sa predral do šestnástky a našiel
ideálne Martona, ktorý sa opäť
nemýlil a viedli sme 2:0. V nastavenom čase Martona faulovali,
loptu si postavil Baláž a nádherne
ponad múr zavesil pod brvno a dal
bodku za celým zápasom.
Dúbrava - Tvrdošín 2:0 (2:0)

Tvrdošín - Belá 0:0.
K. Lieskovec - Tvrdošín
5:0, nedohrané.
4. liga dorast
Tvrdošín - Hôrky 3:1 (2:1),
góly: Sirota 2, vlastný.
L. Sliače - Tvrdošín 2:2 (1:2),
góly: S. Zaťko 2.
Rajec - Tvrdošín 1:3 (0:1),
góly: Sirota 2, Schweiner.
Tvrdošín - Stráňavy 2:1 (0:1),
góly domácich: A. Kováč, Ľ.
Vajdečka.
Černová - Tvrdošín 5:0 (3:0).
Tvrdošín - Predmier 4:1 (2:1), góly:
Schweiner, Sirota, Zaťko, Bukový.
Zuberec - Tvrdošín 1:2 (0:1),
góly: Zaťko 2.
Tvrdošín - Závažná Poruba
0:0.
Lisková - Tvrdošín 0:6 (0:2),
Sirota 3, Zaťko, Bukový, Stroka.
2. liga starší žiaci
Tvrdošín - Martin B 1:0 (0:0),
gól: Gregorec.
Tvrdošín - K.N.Mesto 2:0
(1:0), góly: Žuffa 2.
T. Teplice - Tvrdošín 0:3
(0:1), góly: Pikna, Dreveňák,

Gregorec.
Tvrdošín - Žilina B 2:1 (0:1),
góly: Žuffa, Bača.
Belá - Tvrdošín 4 : 2 (2:1),
góly: Gregorec 2
Tvrdošín - Bytča 1:0 (0:0),
gól: Janček
Dlhá - Tvrdošín 0:7, Žuffa
2, Čajka, Pňaček, Janček, Bača
a Gregorec.
Tvrdošín - V. Rovné 1:1 (0:1).
Mladší žiaci
Tvrdošín - Martin B 2:3 (1:0),
góly: Galas, Pajerchin.
Tvrdošín - K. N. Mesto 0:11 (0:6).
T. Teplice - Tvrdošín 5:0 (2:0).
Tvrdošín - Žilina B 0:9 (0:5).
20. kolo Belá - Tvrdošín 10:0 (3:0).
Tvrdošín - Bytča 0:3 (0:3).
Dlhá - Tvrdošín 7:0 (5:0).
Tvrdošín - V. Rovné 5:0
(4:0), Mravec 4, M. Lajš.
Prípravka skupina E
Tvrdošín - Zuberec 10:0 (4:0),
góly: Michal Lajš 5, Matej Lajš
2, L. Gerát 2, P. Gallas. Vasiľov
- Tvrdošín 0:3 kont.
Tabuľka sk. E:
1. Tvrdošín 10 10 0 0 127:1 30

Šachisti bilancovali
Do súťažného ročníka 2007/08
sme vstúpili s jediným cieľom a to,
aby sa A družstvo udržalo v 3. lige.
Oproti uplynulému ročníku nastali
zmeny v základnej zostave, keď od
nás odišli Anton Šingliar a Pavol
Palider, ktorí boli výraznými posilami. Podarilo sa nám však posilniť
mužstvo rovnocennými náhradami
z Martina Jurajom Závarským a
Vladimírom Bálintom.
Cieľ, ktorý sme si dali, sme
naplnili nad očakávanie. Z boja o
záchranu bol nakoniec boj o čelné
umiestnenie. Skončili sme na 6.
mieste. Nebyť zbytočných prehier
s ŠK Radosť Kys. N. Mesto a taktiež s Čadcou C sme mohli skončiť
tretí. Pochvala za to patrí celému
družstvu. Každý k zápasom pristupoval zodpovedne. Niekomu sa

darilo viac, niekomu menej. Dobre
výsledky uhrali aj Ján Španko, Ľubomír Vnenk a Ján Šebesta.
Naše B družstvo si v 4. lige
neviedlo najhoršie, kde sme dali
možnosť zahrať všetkým hráčom. Skončilo na piatom mieste a
tak po vlaňajšom druhom mieste
to bolo tak trocha sklamaním a za

ich možnosťami. Mohlo bojovať
o čelné priečky. Nebyť totálne
zbytočných prehier v L. Hrádku s posledným celkom súťaže,
ako aj vo Važci, taktiež remíza s
Ondrašovou 4:4 bola zbytočná. I
cez to celé mužstvo podalo dobré
výkony, za čo impatrí poďakovanie.
(fm)

Máme nových trénerov
V Ostrave sa konal kurz florbalových trénerov a náš oddiel sa môže
pochváliť licencovanými trénermi s
florbalovou licenciu „C“. Na kurze
sa účastníci počas dvoch víkendov
zdokonaľovali hlavne v tom, ako
správne pracovať s mládežou a viesť
tréningy na vyššej úrovni. Tréneri s

licenciou „C“ : Michal Cvanciger,
Milan Burdeľ, Soňa Brnová a Lukáš
Lepáček.
Poďakovanie patrí mestu Tvrdošín za finančnú podporu a to, že sa
tohto školenia mohli zúčastniť, ale aj
Michalovi Cvancigerovi za to, že ich
na školenie vozil vlastným autom.

Naše detské ihriská zdobia nielen deti, ale aj rozprávkové postavičky
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