Apríl 2012

ročník XXVII

Prezidenti dvoch štátov v Oraviciach
Forme cezhraničnej spolupráce medzi našim mestom
a poľskou gminou Kościelisko sa dostalo najvyššieho
ocenenia. Spoločné športové podujatie podporili svojou
účasťou prezident Ivan Gašparovič a poľský prezident
Bronislaw Komorowski.

Energia, ktorú venujú lyžiarskemu preteku Stopa bez
hraníc primátor Ivan Šaško
a wójt gminy Kościelisko

čuť naše ciele a vízie v oblasti
cestovného ruchu. S wójtom
už niekoľko rokov hľadáme
riešenia, ako pomôcť regiónu

Neformálne stretnutie s prezidentmi vo Witowe.
Bohdan Pitoń za spolupráce
spoločnosti Meander Park
a biatlonového strediska vo
Witowe bola pretavená do
podujatia, ktoré si získava
čoraz väčšiu obľubu u lyžiarov i divákov. So štartom vo
Witowe sa 3. marca uskutočnil 4. ročník cezhraničných
pretekov v behu na lyžiach,
ktorý mal cieľovú stanicu
v Oraviciach. Odštartovali ho prezidenti, ktorých
ďalší program pokračoval
nefor málnym stretnutím
a brífingom. Trať dlhú 12
km absolvovalo vyše 200
bežkárov.
„Pre nás je to veľká udalosť už tým, že sa u nás stretli prezidenti dvoch štátov,
a zároveň, že si mohli vypo-

týkajú regionálnej turistickocestnej spojovacej komunikácie nie sú také, že by sa nedali
naplniť a prezidenti vo svojich
vládach dokážu túto pomoc
presadiť.“ Dobrú spoluprácu
potvrdil aj poľský prezident:
„Máme v podstate rovnaké
záujmy a to nám pomáha rozvíjať spoluprácu medzi našimi
národmi a občanmi. Je to veľká spokojnosť pre obidvoch
prezidentov, keďže prieskumy
verejnej mienky ukazujú, že
Slováci sú v Poľsku najlepšie
vnímaným národom.“
Prezidenti hovorili o budúcnosti Európy, o blízkom
stretnutí 16 prezidentov na
Ukrajine a ďalších témach.
Pre náš región je dôležité, že
podporili cestné prepojenie
medzi Oravicami a poľským
Zakopaným, o ktoré sa už niekoľko rokov usiluje primátor
aj wójt. Ako nás informoval
wójt B. Pitoń, na poľskej strane je prísľub a budú sa usilovať
získať podporu ôsmich obcí,
ktoré by pomohli s vybudo-

vaním tejto cesty. Pre občanov a turistov by tak bolo
vybudované cestné spojenie,
ktorým by mohli prechádzať
cyklisti, peší turisti i konské
bričky.
Podľa primátora I. Šašku
tak vznikne možnosť, aby
turisti zo Zakopaného prichádzali vo väčšom počte do
Oravíc a naopak, využívajúc
tak turistické, pešie a cykloturistické trate. Oravice
majú ambíciu byť konkurencieschopnou destináciou na
európskom trhu cestovného
ruchu. Dvanásť kilometrová
cesta medzi Witowom a Oravicami je údajne len začiatkom, pretože 40 miliónové
Poľsko je pre Slovensko stále
najlepším klientom.
Na tomto stretnutí odznela i ďalšia téma, ktorá je
v súčasnosti v štádiu vízie,
a ktorá nie je neuskutočniteľná v budúcnosti – organizácia
zimných olympijských hier,
na ktorých by sa podieľali aj
slovenské zimné strediská.

aj v tejto oblasti a s pocitom
radosti môžem skonštatovať, že sa nám
darí ich napĺňať,“ povedal I. Šaško, ktorý
inicioval prítomnosť
prezidentov na podujatí.
„Toto stretnutie je
účelové,“ povedal I.
Gašparovič na brífingu. „Chceme pomôcť tomuto regiónu
v rozvoji turizmu.
Dobrá cezhraničná
spolupráca rozvíja
spoluprácu v širšom
rozsahu. Som rád, že
sme sa mohli stretnúť s predstaviteľmi
mesta i regiónu. Ich
požiadavky, ktoré sa Záverečné okamihy v Oraviciach po skončení podujatia.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
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 pot ulujú.

Posila v slove

Trojjediný Bože, znak Tvojho milovania je kríž. Až akej
horúcosti si schopný, vidím na kríži. Pre milovanie ľudstva si tam odvisol. Pane, akých znakov milovania som ja
schopný? Uvedomujem si svoje sebectvo a potom aj nudu
a smútok z neho. Duchu Svätý, Ty horúcosť Božia, pomôž
mi nadchnúť sa, aby som ukazoval znaky milovania tým,
s ktorými sa stretávam ! Nech vidia na mne milujúceho
človeka. Nech môžu z môjho milovania vidieť veriaceho
človeka. Pomáhaj mi, Bože.
Július Chalupa

Matka je malým ostrovom
vo veľkom prúde života
Milé mamy a staré mamy,
Deň matiek je príležitosťou, aby som vám k tomuto
vášmu sviatku vyjadril nesmiernu vďaku a úctu za
vašu lásku, obetavosť, starostlivosť a výchovu detí.
Privádzate na svet deti,
pomáhate im pri prvých krôčikoch, celý život sa staráte
o ne a celú rodinu, trpezlivo
každý deň prinášate všetkým
svoju lásku. Sumár vašej
skromnej nenápadnej práce
rozkrúca náš obrovský prúd
života a aktivít.
Matka stojí pri nás, keď
nás niekto sklame, keď nám
nevyjdú iluzorné nádeje
a očakávania. Nenápadne
stojí za nami pri dosahovaní
našich cieľov. Ich láska nás
sprevádza od narodenia cez
dospievanie až po dospelosť.
Matka je dobrom v našom živote. Učí nás, že schopnosť
dosiahnuť šťastie a všetko,
čo potrebujeme, je v každom
z nás.

Ochraňuje nás, vedie,
rôznymi spôsobmi ovplyvňuje. Z pozadia sa díva ako
rastieme svojimi skúsenosťami.
Veľkí myslitelia sveta
tvrdia, že vďačnosť je jedným z najvyšších prejavov
lásky. Buďme im vďační,
a nielen v myšlienkach, ale
aj v skutkoch.
Dovoľte mi, aby som sa
vám poďakoval za dar života, materinskú lásku, nežnosť a šťastie, ktoré denne
priehrštím rozdávate.
Úprimne vám ďakujem
i za váš prínos k rozvoju
mesta. Som vám vďačný
za váš aktívny prístup k životu.
Prajem vám dobré zdravie, spokojnosť, porozumenie, lásku, šťastie, veľa
úspechov v osobnom i pracovnom živote. Želám vám
to, z čoho sa viete tešiť najviac. Je to radosť zo šťastia
svojich detí.
Váš primátor

Vďaka učiteľom, čo z dieťaťa vychovávajú človeka
Pedagógovia a zamestnanci školských zariadení spadajúcich zaslúžilom dôchodku a dlhé roky
pracovali v našich školských
do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta oslávili Deň učiteľov.
a predškolských zariadeniach.
Každá spoločnosť vždy klá- Zároveň poďakoval aj všetkým
Plaketou J. A. Komenského
dla na učiteľa a vychovávateľa prevádzkovým pracovníkom, ocenil učiteľov, ktorí v tomto
vysoké nároky, kladúc si za ktorí zabezpečujú bezproblémový školskom roku odchádzajú do dôcieľ vychovávať vynikajúce chod našich škôl. Zvlášť privítal chodku a niekoľko desaťročí svoosobnosti, kvalitných odborní- učiteľky a učiteľov, ktorí sú na jím pedagogickým majstrovstvom
kov, ale predovšetkým dobrých
ľudí, za čo im patrí naše uznanie. V duchu hesla „lebo ľahšie
je horu preniesť, rieku zahatať,
naučiť proti prúdu tiecť, ako
vychovať človeka dobrého, so
srdcom i dušou ľudskou“ sa
nieslo celé stretnutie.
Primátor Ivan Šaško vo svojom príhovore pripomenul učiteľa národov J.A.Komenského
a jeho vplyv na výchovu a školstvo. Poďakoval za zodpovednú,
náročnú a tvorivú prácu každého
učiteľa, vyzdvihol jej dôležitosť
a prejavil im svoju úctu za vedomosti a výchovu, ktorú denne
odovzdávajú deťom žiakom. V pestrom programe zažiarili deti z Centra voľného

ovplyvnili niekoľko generácií.
Osobitne vyzdvihol dlhoročnú
a svedomitú prácu v školstve
Evy Gibalovej a Alexandry
Orčíkovej z MŠ Medvedzie,
Alžbety Ottovej a Petra Ottu zo
ZŠ M. Medveckej a Ireny Strná(Pokračovanie na 2. str.)

Oceníme Matku mesta 2011

času.

Počas celomestského podujatia osláv Dňa matiek bude
udelené ocenenie Matka roka Tvrdošín za rok 2011.
Podnety a návrhy, na ktorých bude uvedené meno matky, vek, adresa a zdôvodnenie, prečo si ocenenie zaslúži,
prosíme zaslať alebo priniesť do 11. mája do Mestského
kultúrneho strediska Medvedzie spolu s vaším menom, resp.
podpisom alebo zaslať na e-mail msksts@orava.sk.
Veríme, že v našom meste máme výnimočné matky,
ktoré si takéto ocenenie zaslúžia a aj vaše návrhy pomôžu
pri výbere „Matky mesta“, aby toto ocenenie bolo udelené
objektívne a spravodlivo.
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Podpísanie dohody je pokračovaním cezhraničnej spolupráce
Podpísanie dohody je potvrdením dobrých vzťahov.
Naše mesto má niekoľko
dohôd o partnerstve so slovenskými a zahraničnými
mestami, ktoré sa po niekoľkých rokoch obnovujú.
Začiatkom marca podpísalo
vedenie mesta dohodu o pokračovaní spolupráce s mestami Kobylnica, Zarszyn,
Kościelisko, Walce (Poľsko),
Nižná Sitnica, Oľka (Slovensko) a Malá Morávka
(Čechy).
Dohoda v sebe zahŕňa rozvoj znalostí o jednotlivých

špecialistov na vzdelávanie,
pracovníkov kultúry, predstaviteľov spoločenských
organizácií a malého podnikania. Prioritou budú výmeny medzi školami, členmi
spoločenských organizácií
a združení mládeže. Dohoda
je podpísaná na 5 rokov.
V rámci tejto dohody mali
možnosť žiaci našich škôl sa
niekoľko rokov zúčastňovať
medzinárodných podujatí
v poľskej gmine Kobylnica. Tento rok na základe
predchádzajúcej spolupráce
pripravujú poľskí partneri

Križovatka bude dokončená o štyri mesiace
Projekt, ktorého investorom je Slovenská správa
ciest, postupuje podľa stanoveného harmonogramu.
Pred tromi rokmi bola na medzinárodnej ceste, vedúcej do
Poľska neúnosná situácia. Podľa
štatistík našim mestom denne
prechádzalo okolo 13 tisíc vozidiel. Po mnohých rokovaniach
s kompetentnými pracovníkmi bol
Krajskou správou ciest vybudovaný kruhový objazd pred Tescom
a následne sa začal rekonštruovať
most cez rieku Oravu.
„Bolo to využitie možností,
ktoré som mal ako poslanec Národnej rady SR. Veľakrát som sa
stretol z dôvodu rekonštrukcie
mosta s riaditeľom Slovenskej
správy ciest, ktorého som informoval o jeho kritickej situácii, o jeho
havarijnom stave, pretože do tohto
mosta nebolo viac ako polstoročie
investované. A keďže musíme
stále myslieť aj do budúcnosti,

usilovali sme sa k tejto stavbe
priradiť aj rekonštrukciu kruhovej
križovatky pri kostole. Myslím si,
že sme v tom čase urobili veľa.
Obidve rekonštrukcie prispejú

ku skvalitneniu dopravnej situácie
v našom meste. Neviem, či by bola
v budúcnosti taká možnosť, aby
sme získali investície na opravu
mosta a popri tom aj na výstavbu
kruhovej križovatky, chodníkov a
osvetlenia.“
Prípravné práce na kruhovom

V súčasnosti práce na križovatke prebiehajú za
sčasti obmedzenej premávky.

objazde sa začali minulý rok.
Po zimnej prestávke pokračujú
záverečné práce na moste a súčasne prebieha výstavba kruhovej
križovatky. Najskôr budú búrané
deliace ostrovčeky, potom sa bude
rozširovať komunikácia a budovať
chodník v smere od Námestova,
kde budú zároveň premiestnené
prechody pre chodcov, ako aj
bude vybudovaný priestor pre
umiestnenie autobusovej zastávky.
Práce budú pokračovať rozšírením
druhej strany vozovky. Nakoniec
budú dobudované deliace ostrovčeky so zachovaním prejazdnej
šírky pre každý jazdný pruh. „Aj
keď termín ukončenia tejto stavby je koniec augusta, veríme, že
sa zrealizuje o nejaký ten týždeň
skôr, čím naše mesto dostane novú
tvár a zlepší sa dopravná situácia
a skultúrni sa centrum. Aj touto
cestou žiadame našich občanov
o trpezlivosť.“

Nové pracovné miesta pri protipovodňových prácach
Vedenie mesta pri podpise zmluvy s Bohdanom
Pitońom, wójtom gminy Kościelisko.
mestách, spoluprácu medzi Multi-kultúrny divadelný
školami, výmenu skupín festival, na ktorý dostali
detí a mládeže, spoluprácu pozvanie zástupcovia mesta
v oblasti kultúrnej, športovej a deti základných škôl. Pred
a cestovného ruchu, nadvia- deťmi sa otvára možnosť
zanie bezprostredných kon- spoznávať kultúru viacerých
taktov medzi samosprávami, krajín, precvičiť si znalosti
výmenu skúseností v oblasti jazykov, vytvárať priateľživotného prostredia a jeho stvá, ale najmä prezentovať
ochrany. Implementovaná naše tradície, históriu a kulbude prostredníctvom vý- túru na pobreží Baltického
meny zástupcov samospráv, mora.

Aby boli vychovávaní s láskou

Narodenie dieťaťa je jedinečnou udalosťou, ktorá
prináša radosť a šťastie do
rodín. Naše mesto udržuje
dlhoročnú tradíciu a pravidelne pripravuje slávnostný
akt uvítania novonarodených
detí do života.
V obradnej sieni sa 28.
marca usk utočnilo pr vé
tohtoročné uvítanie detí na
radnici. Tam ich privítala
Vlasta Jančeková, zástupky-

ších. Popriala im, aby vyrastali v atmosfére domova,
v ovzduší pokoja, bezpečia
a rodičom aby mali pri výchove vždy dostatok lásky,
trpezlivosti a pochopenia.
Po jej slávnostnom príhovore boli, zapísaním sa
do pamätnej knihy mesta,
uvedené do radov našich
občanov. Z rúk zástupkyne
si rodičia prevzali finančný darček a knihu, ktorá

ňa primátora, ktorá všetkým
zaželala zdravie a šťastie, 20
dievčatám a 20 chlapcom
bezstarostné a pokojné detstvo a aby boli vychovávané
s láskou všetkých najbliž-

im bude pripomínať túto
slávnostnú chvíľu. Rodičia,
rodina i priatelia si môžu
fotografie z tohto stretnutia pozrieť na web-stránke
mesta.

Pozvanie do Fínska

Zástupcovia nášho mesta a študentov sa zúčastnia
medzinárodného stretnutia Twin Town vo fínskom meste
Orimattila.
Od roku 2007 je naše 10 partnerských miest z 8
mesto členom európskeho členských štátov EÚ, ktorého
klubu miest, ktorý má za hlavnou témou je dizajn ako
cieľ rozvíjať spoluprácu na nástroj pre medzinárodnú
úrovni samospráv a škol- komunikáciu vo veľkom
stva. Minulý rok sa podľa meradle. Poznanie a poohlasov všetkých zúčastne- rozumenie rozličných kultúr,
ných veľmi dobre tejto úlohy otázky trvaloudržateľnézhostilo naše mesto, ktoré ho rozvoja a jeho význam
podniklo kroky k poznaniu pre ekonomickú produkciu
našej kultúry, dedičstva v budúcnosti a podpora výa prispelo k rozvoju cestov- menného dizajnu je článkom
ku globálnej zodpovednosti.
ného ruchu.
Tento rok sme dostali Oblasť a mestá, ktoré navštípozvanie do mesta Orimat- vi naša delegácia sú vo svete
tila. V dňoch od 3. do 7. au- známe dizajnerskou tradígusta sa delegácia zúčastní ciou a exkluzívnym vzdelámedzinárodného stretnutia vaním v tejto oblasti.

Vypracovaním projektu na realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami sa naše mesto zapojilo do
Programu revitalizácie krajiny, ktorý zastrešuje Úrad vlády
SR. Prácu získalo 14 dlhodobo nezamestnaných občanov
nášho mesta.
Mesto sa snaží využiť každú
príležitosť, ktorá vytvára podmienky pre vznik nových pracovných miest. V tomto prípade
okrem spoločensky prospešnej
práce nás zaujímajú aj vedľajšie efekty tohto projektu, čím
je možnosť zamestnať našich
dlhodobo nezamestnaných
občanov.
Od 1. apríla do 30. septembra budú títo občania pracovať
na protipovodňových opatreniach pri zabezpečovaní prietokovej kapacity korýt vodných

tokov, akými sú čistenie korýt
od nánosov, vyčistenie a vypratanie okolia vodných tokov,
kosenie, výrub stromov, úprava
rizikových miest (nevhodné
priepusty, lávky a pod.), údržba
brehov.
Ochranné práce pred povodňami sa vykonávajú na miestnych vodných tokoch, ktorých
správcom sú Lesy SR, š.p. Ide
o toky Čierny, Spiežový, prítoky Oravice, Bučník, Rakytník
a Čistý potok a toky, ktorých
správcom je Slovenský vodo-

hospodársky podnik – Orava,
Oravica a jej prítoky Šomravý,
Krátky, Krivý, Pletenec, Dĺžnik

a Suchý. Na mzde zamestnancov sa mesto podieľať piatimi
percentami.

Čistenie nánosov v oravickom potoku.

Prvé kroky k cestnému prepojeniu
Dva týždne po stretnutí prezidentov Slovenska a Poľska
sa v Oraviciach stretli členovia Urbáru Tvrdošín a Urbáru
z poľského Kościeliska. Hlavnou témou ich rozhovorov bola
príprava cestného prepojenia z Oravíc do Zakopaného.
Vybudovať t úto cestu sa podujali dve urbárske spoločenstvá, majitelia
pozemkov, ktorými bude
pripravovaná cesta prechádzať. „Naše stretnutie je logickým záverom rokovaní
oboch prezidentov. Je to
najjednoduchší spôsob, ako
naplniť tento cieľ, pretože
najzdĺhavejšie a najťažšie
pri takýchto projektoch

je vysporiadanie pozemkov,“ povedal na stretnutí
I. Šaško, ktorý bol spolu
s B. Pitońom iniciátorom
vytvorenia budúceho spoločného cezh raničného
slovensko-poľského projektu.
Na stretnutí sa členovia
oboch urbárov bližšie zoznámili a hovorili o možnostiach a podmienkach na

vysporiadanie vlastníctva
pozemkov. Pre Tvrdošín
je to jednoduchšia úloha,
pretože trasa cesty vedie
po urbárskych pozemkoch
takmer po poľskú hranicu,
pozemky štátnych lesov
tvoria len časť tejto trasy.
Na poľskej strane bude
viesť dlhším úsekom, prechádza ôsmimi poľskými
obcami.
Ako nás informoval primátor, trasa bežkárskeho
preteku Stopa bez hraníc
bola ukážkou, kadiaľ povedie budúca cesta. V priebe-

hu tohto roka budú obidve
spoločenstvá intenzívne
pracovať na príprave cesty, ktorá zatraktívni túto
oblasť využívaním na lyžiarske športy v zime, korčuľovanie a cykloturistiku
v letnom období.
Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov a pripravení všetkých náležitostí
predložia spoločný projekt
na príslušné ministerstvá
Slovenska a Poľska, aby
s pomocou oboch prezidentov získali naň investičné
prostriedky.

Vďaka učiteľom, čo z dieťaťa vychovávajú človeka
(Dokončenie z 1. str.)
delovej z Centra voľného času.
Za dlhoročnú pedagogickú
prácu pri výchove a vzdelávaní
detí a mládeže a tiež pri príležitosti významných životných jubileí
poďakoval a odovzdal ďakovné
listy Márii Bugajovej a Márii
Frolekovej, Anne Kovalíkovej,
Margite Kozubíkovej a Márii Dominovej. Poprial im krásne chvíle
prežité v zdraví a radosti s prianím nech v dobrom spomínajú na
roky strávené v školstve.
Primátor prostredníctvom
riaditeliek ocenil za výsledky
práce všetkých zamestnancov
aj finančnou odmenou a kvietkom.
Stretnutie bolo popretkávané
kultúrnym programom. Odprezentovali ho žiaci a pedagógovia
Centra voľného času, základných umeleckých škôl, ZŠ M.
Medveckej, ktorým dokázali,
že ich učitelia rozvíjajú ich talent pre ich radosť a radosť nás
všetkých. O vynikajúcu náladu
pri dobrej hudbe sa postaral
riaditeľ SZUŠ Martin Rosi-

na s Rastislavom Zembjakom.
Dňa učiteľov sa zúčastnila
aj regionálna televízia TV Oravia. Vyberáme z ich príspevku.
Prvá otázka smerovala k primátorovi.

mýšľali ste v určitom životnom
okamihu, že sa vrátite k učiteľovaniu?“
„Veľmi rád si spomínam na to
obdobie, keď som učil na priemyslovke. Bolo to od roku 1970

Pedagógovia ocenení Plaketou J. A. Komenského. Zľava I.
Strnadelová, A. Orčíková, E. Gibalová, P. Otto a A. Ottová.
Keď ste v roku 1986 nastupovali na primátorskú stoličku,
predtým ste boli učiteľom, neroz-

do roku 1985 a myslím si, že vo
mne ostal spôsob pozerania sa na
svet, najmä na mladého človeka,

kde si myslím, že každý mladý
človek si zaslúži, aby sme sa mu
venovali, aby sme mu odovzdali
všetko to, čo môžeme, a najmä,
aby sme mu išli samozrejme príkladom. Návrat možno bol v tých
prvých rokoch, keď som si povedal, že sa určite vrátim, ale akosi
to ďalšie obdobie ma priviazalo
k tomuto mestu možno, že s iným
poslaním a možno, že sa to pre
toto mesto oplatilo.“
Pedagóg Peter Otto na otázku: „Ste známy tým, že rád
mapujete históriu, čo poviete na
tú svoju históriu súvisiacu s učiteľskou činnosťou?“ odpovedal:
„Myslím si, že bola krásna, bola
pekná, celý ten život ale veľmi
rýchlo ubehol. Ani som sa nenazdal a som bol prekvapený, keď
človek bol mladý a myslel si, že
ako dlho to ešte bude a odrazu to
ubehlo veľmi rýchlo.“
„Čo hovoríte na tie štyri dekády, zmenilo sa hodne vecí?“
„Pomenilo sa dosť, ale mladí
sú stále mladí, v škole sa človek
cíti stále mladý medzi mladými
ľuďmi.“
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Projekt Zberného dvora bol v ohrození - nie všetko je samozrejmosť
Najskôr bol nápad, potom vypracovaný projekt. Po jeho
zaradení medzi úspešné nasledovala radosť: Pomôžeme
nášmu mestu. A potom niečo zaškrípalo. Veľké sklamanie,
no vzdať sa nie je možné.
Celý svet sa borí s tonami
odpadov. Problém majú najmä
veľké mestá, no nevyhýba sa
ani menším. Pre naše mesto je
veľmi dobré, že máme vlastnú
skládku komunálneho odpadu. Jej vybudovanie bol krok
do budúcnosti. Naň logicky
nadväzovalo úsilie o efektívnu
a hospodárnu likvidáciu odpadu kôli ochrane životného
prostredia. Z tohto dôvodu
mesto vypracovalo projekt
s názvom „Zberný dvor Tvrdošín“ a žiadosť bola zaslaná na
ministerstvo životného prostredia. Bol úspešný v celom rozsahu, čo znamenalo získanie
techniky – špeciálneho kuka
vozu s príslušenstvom, špeciálneho vozu na odvoz veľkoob-

líšením na separáciu ďalších.
Táto technika bola dovezená
do Tvrdošína a podľa plánovanej druhej etapy projektu
sa mala postaviť prevádzková

si najnižšie cenové relácie za
materiál i práce, čím bola podľa
súčasných pravidiel verejného
obstarávania posunutá k víťazstvu v súťaži. Táto firma stano-

Súčasný pohľad na areál zberného dvora, ktorý sa rozprestiera na
jemových kontajnerov, traktora hala zberného dvora. Stavať vila také ceny, ktoré už v dobe
s napojením na štiepkovač, veľ- ho mal istá firma, ktorá vo obstarávania neboli reálne
koobjemových tisíclitrových verejnom obstarávaní vysú- a navyše v plánovanom čase
kontajnerov s farebným roz- ťažila túto stavbu. Stanovila nezačala zberný dvor stavať.

„Ocitli sme sa v zložitej situácii, ktorú nám spôsobila táto
firma. Hrozilo nám, že prídeme
o dotáciu z eurofondov, a zároveň budeme musieť vrátiť

takmer 4 tisíc m2 .
už dodanú techniku,“ netajil
svoje rozhorčenie primátor.
„Rozkrútil“ kolotoč rokovaní
a v hekticky krátkom čase sa

našlo riešenie. Od 26. marca
začala zberný dvor stavať iná
firma, ktorá ho musí postaviť
v rekordnom čase. Musí byť
postavená do konca mája, aby
bol splnený plánovaný termín
ukončenia projektu a neprišli
sme tak o peniaze z eurofondov.
Zberný dvor sa stavia a len
tí, ktorí sa týmto problémom
zaoberali, vedia koľko „nervov“, času a úsilia stálo v stanovenom čase podľa zmluvy s
príslušným ministerstvom ho
zrealizovať.
Tým druhým príkladom
je, podľa primátora, ukážkou
toho, že „niektoré veci sa dajú
dotiahnuť do konca a niektoré
nie“. Takým je v súčasnosti
projekt Dom Senior, ktorý bol
na ministerstve posunutý „pod
čiaru úspešnosti“ s odôvodnením nesplnenia formálnych
náležitostí.

Prípravné práce na obchvate mesta pokračujú Efektívny spôsob
daní
a nebude im prekážkou ani naša národná kultúrna pamiatka Dobreplatenia
pripravený tím pracovníčok mesta, rýchle vybaveKrajský stavebný úrad zvolal na 10. mája stretnutie
k prerokovaniu a vysporiadaniu pozemkov pod rýchlostnú
komunikáciu R3 v katastrálnom území Tvrdošín – Nižná.
Jedná sa o ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov alebo ich častí
potrebných pre realizáciu tejto
cesty. Pôjde o trvalý, ročný
alebo dočasný zber pozemkov,
ktorých vysporiadanie je potrebné pre vydanie stavebného
povolenia.
V súčasnosti prebieha stavebné konanie a čaká sa len na časť
majiteľov, ktorých vlastnícke
práva ešte nie sú vysporiadané.
Stavebný úrad po tomto konaní zazmluvní dodatok na
vypracovanie súťažných pod-

mienok pre zhotoviteľa stavby
a súbežne zadá podmienky pre
verejné obstarávanie. Podľa najnovších informácií by malo byť
koncom júna stavebné povolenie
právoplatné.
Národná diaľničná spoločnosť súčasne pokračuje v prácach na ukončení projektu a jeho
spracovaní pre verejnú súťaž na
dodávateľa, ktorá by sa mala
uskutočniť v priebehu leta a tým
je termín – jeseň tohto roka
reálnym na začatie výstavby
obchvatu.
V predchádzajúcich číslach

našich novín sme vás informovali, že pri trase obchvatu sa nachádza významné archeologické
nálezisko, ktoré bolo zaradené
k najvýznamnejším historickým,
architektonickým a krajinným
pamiatkam v rámci Slovenska.
Pre projektantov tak pri súčasnom rozpracovaní podkladov pre
obchvat vyvstala obava, či trasa,
ktorú vytýčili sa nedotýka tejto
pamiatkovej zóny. Po preskúmaní skutkového stavu sa ich obavy
nepotvrdili. Rýchlostná cesta ju
bude v dostatočnej vzdialenosti
obchádzať. Do budúcnosti sa naopak črtá zvýšená publicita tejto
pamiatky už tým, že sa nachádza
v blízkosti medzinárodnej cesty.
Mesto plánuje do budúcnosti

vyvinúť úsilie na označenie s
propagáciou tejto pamiatky, získavanie informácií o opevnení
v širšom historickom kontexte,
najmä z Poľska a iniciovať ďalší
archeologický výskum, na ktorý
v súčasnej dobe nie sú finančné
prostriedky. Budovaním cesty
sa naskytla reálna možnosť získania investícií, očakávame že
sa bude robiť archeologický výskum, pri ktorom bude odkrytá
aj časť opevnenia.
Archeologický nález je významný tým, že pridáva historickú kultúrnu hodnotu nášmu
mestu, na území ktorého sa
nachádzajú dve národné kultúrne pamiatky, ale aj celému
regiónu.

nie pri platbe za dane presvedčili väčšinu obyvateľov mesta,
že zaplatiť dane v stanovenom čase sa vyplatí.
Od 19. do 30. marca mali nálny odpad na Technických
možnosť naši spoluobčania službách.
Pozitívny ohlas mala skusplniť si svoju daňovú povinnosť a zaplatiť daň z ne- točnosť, že na jednom mieste
hnuteľností na rok 2012 a po- mohli občania zaplatiť dane
platok za komunálny odpad z nehnuteľností aj poplatok
v hotovosti ako aj platobnou za komunálny odpad a hlavkartou cez terminál. Väčšina ne skutočnosť, že nemuseli
z nich pristupovala k plateniu platiť viac ako za minulý rok.
daní a poplatku zodpovedne. Sadzby daní a poplatkov ostáZ celkového počtu 2840 vajú už niekoľko rokov nedaňovníkov – fyzických osôb zmenené, čím sa Mesto Tvrprišlo 2342 (82,5%), čo je o 32 došín radí medzi mestá s najdaňovníkov viac ako minulý nižšou daňou z nehnuteľností
rok. Poplatok za komunálny v pomere k celoslovenskému
odpad prišlo zaplatiť 1926 priemeru. Za porovnanie stojí
občanov, z celkového počtu suma za komunálny odpad. V
2400 čo predstavuje 80,3% Tvrdošíne zaplatíme za celú
. Organizáciám a tým da- rodinu v bytovom dome 19,90
ňovníkom, ktorí nebývajú eur a napr. v Trstenej zaplatí
v meste Tvrdošín boli zaslané 22 eur každý občan.
Veríme, že každý občan
rozhodnutia a poštové poukážky. Ostatní občania majú nášho mesta si splní svoju damožnosť do 30. apríla 2012 ňovú a poplatkovú povinnosť
zaplatiť daň z nehnuteľností včas, čím predíde uloženiu
v úradných hodinách v miest- úroku z omeškania v zmysnosti mestského úradu na le zákona č.563/2009 Z. z.
prízemí a poplatok za komu- o správe daní.

Termálne kúpaliská sú pripravené na letnú sezónu

1-Archeologický nález bývalého opevnenia sa nachádza na ľavom brehu rieky Oravica v lokalite Šance v polohe nazvanej Dielec.

Do areálu pribudol mobiliár, medzi ktorý patrí aj
detská preliezačka s hojdačkou.

Ide o unikátne novoveké
opevnenie vybudované podľa
dostupných písomných prameňov počas posledného protihabsburgského povstania Františka II. Rákocziho v roku 1709.
Sondážny archeologický výskum
realizovaný v roku 1957 preukázal okrem zvyškov drevených
trámov z konštrukcie opevnenia
aj kamenné murivo pozostávajúce z pieskovcového lomového
kameňa spájané hlinitou zeminou a v niektorých miestach
vápennou maltou. Ďalší výskum
robil Krajský pamiatkový úrad
Žilina, ktorý v novembri minulého roku začal správne konanie

200 jazdcov a okrem toho
plukovník L. Ocskay mal
tiež do 200 vojakov. Každý
deň vraj do 100 strážcov
vykomandovali jazdci a
vojaci z Ocskayových husárov do Trstenej, ktorí sa
na noc vrátili do mesta. O
opevňovaní Tvrdošína sa
dozvedeli kuruci už koncom
júna a ich spišský veliteľ
gr. B. Csáky navrhoval to
prekaziť mohutným vpádom na Oravu. Vpád sa
uskutočnil v polovici júla,
ale len s malou skupinou

o vyhlásení archeologického
nálezu za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnosť je na umelej
vyvýšenine a tvoria ju dve línie.
Centrálna, vyvýšená časť v tvare
šesť-sedemhranu bola na dvoch
miestach zakončená bastiónmi.
Tretí pravdepodobný bastión bol
situovaný na severnej strane vyvýšeniny. Okolo centrálnej časti
opevnenia bola vyhĺbená priekopa. Celková rozloha opevnenia je
3 922 m2 a bola postavená v roku
1709. Hoci pevnosť bola obývaná
len dva roky, pre naše mesto je to
o to významnejšie, že na Orave
sa nachádza len pomerne málo
archeogologických lokalít.

O pevnosti na Šancoch
v Tvrdošíne sa píše tiež
v kronike Zywca a spomínajú ju aj ďalší historici.
Z kroniky v Žywci sa
dozvedáme: „Cisárske vojsko dalo vybudovať nad
mestom na kopci nazývanom Dielec akúsi pevnosť
na spôsob dreveného zámku, ktorá bola obohnaná
násypom a ohradou a bola
určená na obranu proti
rebelantom. Pevnosť vraj
nazvali citadelou.“
Na objasnenie toho,

aký mala pevnosť rozsah
sme využili informácie z
monografie Viktora Buššu
700 rokov Tvrdošína, kde
sa píše: „Istý Juro Kuzma,
zemplínsky hajdúch, ktorý
utiekol zo zajatia cisárskych
vojakov z Tvrdošína ešte 10.
7. 1709, udával v Rožňave pri výsluchu, že šiance
plnili drevom a zemou; že
boli také priestranné, že
mohlo tam vojsť 1000 ľudí
a že aj kanóny tam mali dať.
O počte vojakov uviedol,
že v Tvrdošíne bolo okolo

(75 husárov I. Gellérta),
ktorú cisárski vojaci čiastočne pobili a rozprášili
pri Trstenej. Ďalší vpád na
Oravu opakovali kuruci v
polovici septembra, keď
došlo k veľkým bojom v
Tvrdošíne. Kuruci najprv
vytisli cisársku pechotu
z predných Šancov. Keď
sa uchýlila do pevnosti
(reduty), kuruci zrabovali a do základov vypálili
Tvrdošín (mysliac, že aj
pevnosť sa chytí, avšak
zostala).“
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Kedy bude dosiahnutá spravodlivosť?
Príbeh o nevymožiteľnosti práva Mesta Tvrdošín v spore
o vyprataní hotela Limba pokračuje už neuveriteľných 18
rokov.
by). Totižto v tomto čase stále
Spor o vlastníctvo Mesta Tvr- nevieme, akým spôsobom bol
došín k hotelu Limba sa začal ešte zobratý na túto nehnuteľnosť zo
v roku 1993. Bol to nekonečný, Slovenskej sporiteľne aj úver vo
a najmä dlhotrvajúci príbeh, výške 20 mil. Sk. Máme zato, že
keď mesto ako skutočný vlastník toto bol veľký podvod a že štátu
hotela, muselo celých 18 rokov bo- tieto peniaze nechýbali, v tomto
jovať a preukazovať vlastníctvo bol veľký otáznik, ktorý nebol
raz na okresnom súde (pôvodne doriešený ani vyšetrovateľmi
v Dolnom Kubíne a neskôr v Ná- z odboru ekonomickej kriminalimestove), inokedy na krajskom ty, ktorí túto záležitosť uzatvorili
súde (v Banskej Bystrici, resp. ako premlčanie, kým niekto si za
v Žiline). Bodku za definitívnym 20 mil. Sk užíval.
ukončením sporu o vlastníctvo
Mesto, využívajúc svoje právo
dal až Najvyšší súd Slovenskej sa však nevzdávalo a opätovne
republiky z 29. septembra 2009, konalo, až zdalo by sa, do víťaznéktorý potvrdil, že vlastníkom ho konca. To však nehralo do kanehnuteľnosti hotela Limba je rát neexistujúcej firme, a začala
Mesto Tvrdošín. Medzitým bolo znova s ďalšími obštrukciami na
neskutočné množstvo súdnych úrovni okresného ako aj krajského
pojednávaní, viac ako 50, na súdu. A tak muselo mesto znovu
ktorých zástupcovia mesta bojo- bojovať, tentoraz na Najvyššom
vali voči rôznym obštrukciám zo súde SR, ktorý pripustil dovolanie
strany právnikov a tých, ktorí sa Mesta Tvrdošín a rozhodol, že
neoprávnene domáhali vlastníc- konaním okresného a krajského
tva k hotelu Limba, používajúc súdu nebol dodržaný spravodlivý
pritom všetky možné, a najmä súdny proces a rozsudky týchto
nekalé prostriedky za účelom súdov zrušil rozsudkom zo dňa
zvrátiť situáciu vo svoj pro- 31.8.2006.
spech. Totiž už v roku 1993 bolo
Kauza teda pokračovala na
okresným súdom rozhodnuté, že Okresnom súde v Dolnom Kukúpna zmluva, na základe ktorej bíne, ktorý napriek tomu, že
„Stavona, s.r.o. Tvrdošín“ kúpila neprisúdil Mestu Tvrdošín jeho
hotel Limba, je neplatná! Túto zákonné právo, avšak pripustil, že
skutočnosť potvrdil aj odvolací mesto by sa malo stať vlastníkom
Krajský súd v Banskej Bystrici spornej nehnuteľnosti podľa záv roku 1997. Aj napriek tomu, kona o majetku obcí. Nasledovalo
že označená spoločnosť, ktorá ďalšie súdne konanie na Krajskom
v skutočnosti dávno neexistuje súde v Žiline, kde bolo definitívne
(bola vymazaná z obchodného rozhodnuté, že hotel Limba patrí
registra) s tým, že vznikla (len na mestu s tým, že voči rozsudku sa
papieri), ďalšia neexistujúca firma nemožno odvolať (právoplatným
s novým názvom, ale s tým istým a vykonateľným sa stal dňom
konateľom, ktorý v roku 2001 do- 15.5.2008 ). Proti tomuto verdiktu
siahol zápis k predmetnej nehnu- druhej strane už nepomohol ani
teľnosti v katastri nehnuteľností Ústavný súd, ktorý jeho podanie
vo svoj prospech, a to na základe zamietol. Zdalo by sa, že mesto
neplatnej listiny (zápisnice z draž- Tvrdošín má definitívne vyhraté

a že druhá strana mu konečne
odovzdá objekt, ktorý medzitým
chátral a je v takom zlom stavebnotechnickom stave, že na jeho
opravu bude nevyhnutné vynaložiť vysokú sumu financií.
Píše sa rok 2012 a vlastník ešte
stále nemôže vstúpiť do objektu.
Čo sa zase udialo ?
V súlade s právoplatným rozhodnutím požiadalo mesto o vydanie nehnuteľnosti. Dr uhá
strana však na požiadavku mesta
nereagovala, ani na rozsudok
a mesto bolo nútené opätovne
cestou súdu žiadať o zákaz jej
vstupu do objektu a nakladať
s týmto majetkom, čo sa stalo vykonateľným odo dňa 28.07.2008.
Neexistujúca firma prostredníctvom svojich právnikov opäť
tromfuje a darí sa jej pri nových
obštrukčných konaniach.
Ani po 18 rokoch trvajúcich
súdnych konaní, ktorých počet
možno vyčísliť na viac ako 50
a k tomu možno priradiť ďalšie
vynaložené prostriedky a úsilie,
čo sa nedá spočítať, a to nehovoriac o trpezlivosti, ktorú muselo
vynaložiť vedenie mesta v tomto
konaní, v ktorom síce definitívne
vyhralo spor o právo, no napriek
tomu sa do zdevastovaného objektu nemôže dostať.
Pritom jediným cieľom a snahou je opraviť hotel, aby mohol
slúžiť tomuto mestu, reprezentovať ho v oblasti cestovného
ruchu, reprezentovať občanov
nášho mesta, ktorým bude sprístupnený, pretože pohľad na
chátrajúcu budovu hotela je
priam deprimujúci a je hanbou
nás všetkých.
Súdy, právnici sú však v konaní o vypratanie nehnuteľnosti
úžasným príkladom ako to v našom právnom systéme vyzerá,
už ani nevieme, k akému bezprávnemu štátu by sme sa mohli

prirovnať. Už od roku 2008,
kedy sa mesto stalo definitívnym
vlastníkom sa snaží, aby mu tento
objekt bol aj odovzdaný. Aj keď
Okresný súd v Námestove rozsudkom zo dňa 21. apríla 2010
rozhodol o povinnosti vypratania z hotela Limba, nestalo sa
tak z dôvodu ďalších obštrukcií
druhej strany, ktorá sa odvolala
voči rozsudku, a keďže nemala
na zaplatenie súdneho poplatku,
požiadala o jeho oslobodenie.
To sa jej podarilo dosiahnuť,
avšak pokračovala ďalej, pretože
nechce odovzdať objekt, ktorý
jej nepatrí (ani nikdy nepatril).
A teda opätovne rozhodoval
Krajský súd, ktorý rozsudkom
zo dňa 22. marca 2012 zrušil
rozsudok okresného súdu a vec
vrátil na ďalšie konanie s banálnym odôvodnením, že „odporca nebol vypočutý v konaní
navrhovateľa, ktorý uviedol, že
objekty chátrajú a nie sú nikým
užívané. Podľa nášho názoru
takéto odôvodnenie súdu nie je
ničím podložené, keďže odporca
mal možnosť vyjadriť sa a aj sa
vyjadril, a teda ak by krajský súd
mal záujem na vyriešení tohto
nekonečného prípadu, sám by vo
veci rozhodol.
Čo k tomuto dodať? Sme opäť
na začiatku a sme odkázaní len na
súdy, kedy sa rozhodnú konať a skutočný vlastník je takýmto konaním
poškodený značnou majetkovou, ale
aj morálnou ujmou, ktorú si zaiste
bude uplatňovať na Ústavnom súde
za už uvádzané prieťahy v konaní.
Aký záver vyplýva z tohto už
pomenovaného nekonečného príbehu? Odpovedzme si spoločne. Sme
vôbec právny štát alebo vymožiteľnosť práva je u nás v nedohľadne,
pretože ňou manipulujú právnici
(česť výnimkám).

Obrazy z Tvrdošína v zbierkach prezidentov

Pri príležitosti podujatia Stopa bez hraníc boli prezidentom Slovenskej republiky a Poľska darované obrazy známeho, uznávaného a množstvom cien oceneného výtvarníka
Mgr. art. Miroslava Knapa.
Ste autorom 24 cien, udelených v bývalej Juhoslávii,
Čechách, Belgicku, Poľsku,
Francúzsku, Taliansku, Grécku
a na Slovensku. Ktoré z nich si
ceníte najviac a prečo?
Každú s cien si veľmi cením
a som šťastný, že som ich získal.
Ceny sú vlastne vyjadrením uznania kvality mojej tvorby, ktorou sa
prezentujem v zahraničí, a samozrejme aj naše Slovensko a naše
mesto Tvrdošín. Z vybraných cien
spomeniem prestížne ocenenie:
Nositeľ “Identifikačného kódu Slovenska” s podporou Ministerstva
kultúry SR, bol som nominovaný
ako najmladší umelec a bol som
zaradený medzi top umelcov na
Slovensku. Bol to úžasný pocit pri
preberaní ceny na Bratislavskom
hrade a spomeniem ešte „Svetovú
cenu Salvadora Dalího, Praha
- Espana“. Táto cena je veľkým
uznaním mojej doterajšej tvorby

zase vo svetovom meradle. Samozrejme je to pre mňa záväzok
v pokračovaní mojej umeleckej
dráhy.

Vaše meno je uvedené v Encyclopaedii Bio-Bibliographical
of the Art of the Contemporary

Ex libris vydanej v Portugalsku,
píše sa o vás v odborných časopisoch. Čím je pre vás Tvrdošín,
čo vás tu „drží“? Neláka vás presťahovať sa do hlavného mesta,
centra kultúrneho diania?
Túto otázku dostávam pravidelne. Orava je úžasné miesto na
Slovensku, kde sa nachádza moje

rodné mesto Tvrdošín. Cítim sa tu
fajn, mám tu priestor na tvorenie
a je tu veľa úžasných ľudí, ktorí by

mi chýbali. V Bratislave som mal
zopár výstav, ktoré boli úspešné.
Momentálne ma neláka presťahovať sa do centra kultúry, ale človek
nikdy nevie aká príde ponuka.
Na čom v súčasnosti pracujete?
V súčasnosti pripravujem nové
propagačné plagáty pre Oravský
hrad a paralelne pracujem na
príprave nových obrazov na výstavu do Prezidentského paláca v
Bratislave v roku 2013.
Čo je zdrojom vašich inspirácií?
Zdrojom mojich inšpirácií je
imaginárny svet v mojom vnútri,
je to môj osobný raj. V mojich
kresbách, ktoré vytváram kombináciou techník maľby, perokresby,
akrylu, moridiel a iných médií postupne odkrývam vrstvy farebných
štruktúr a škvŕn, ktoré dopĺňam
svojím životným príbehom, snami
a osudom mojich hlavných postáv.
Fascinuje ma svet fantázie, ktorá
nemá hraníc. Stále niečo nové objavujete a to je cesta, ktorá otvára
ďalšiu cestu istému druhu pravdy
alebo poznania sveta.

Za nedovolený výrub zelene „mastná“ pokuta
Pri poškodení drevín, resp. ich nepovolenom výrube sa fyzická osoba dopúšťa priestupku a právnická
osoba iného správneho deliktu, za ktoré môže byť
uložená pokuta do 6.638,78 eur, resp. 9.958,17 eur
a prepadnutie veci alebo trestného činu.
Ako nás informoval RNDr. Vladimír Migra, z Obvodného úradu
životného prostredia Dolný Kubín
v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (§ 47) sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Napriek
tomu sme často svedkami toho, že
dochádza v menšom ale i väčšom
rozsahu k nelegálnemu výrubu stromov a krovín na miestach bývalých
pasienkov, na svahoch, na brehoch

riek a potokov, v ľudských sídlach,
pričom sa na tento výrub vyžaduje v
zmysle zákona súhlas orgánu ochrany prírody, t.j. príslušného obecného
(mestského) úradu, resp. obvodného
úradu životného prostredia. Súhlas
na výrub dreviny sa nevyžaduje na
stromy s obvodom kmeňa do 40
cm meraným vo výške 130 cm nad
zemou a krovité porasty s výmerou
do 10 m2, pri obnove produkčných
ovocných drevín, ak sa výsadba

nových ovocných drevín uskutoční
do 6 mesiacov odo dňa výrubu; pri
bezprostrednom ohrození zdravia
alebo života človeka, alebo značnej
škody na majetku, na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným
vo výške 130 cm nad zemou, ak
rastú v súkromných záhradách a
záhradkárskych osadách.
Ak drevina rastie na území s
2. alebo 3. stupňom ochrany, na
cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene, vyžaduje sa súhlas
orgánu ochrany prírody na každý
exemplár.
Ak niekto vyrúbal drevinu z
dôvodu bezprostredného ohrozenia
zdravia alebo života človeka alebo

hrozby značnej škody na majetku,
je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na obecný, mestský
úrad, resp. obvodný úrad životného
prostredia najneskôr do 5 dní od
uskutočnenia výrubu. Nepovolený
výrub drevín, resp. ich poškodenie
riešia príslušný obvodný úrad životného prostredia, resp. Slovenská
inšpekcia životného prostredia. Pri
stanovovaní výšky škody sa stanovuje tzv. spoločenská hodnota
drevín.
Apelujeme na občanov, aby sa
vystríhali od nelegálneho výrubu
drevín. Súhlas na výrub drevín poskytujú pracovníci MsÚ na odbore
výstavby.

Popri rekonštrukcii nová učebňa

ZŠ M. Medveckej prešla
v predchádzajúcich rokoch
rozsiahlou rekonštrukciou budovy a interiéru z prostriedkov eurofondov a mestského
rozpočtu. Teraz prišla na rad
aj školská jedáleň, ktorej

ný, čím vznikol priestor na
novú odbornú učebňu. Ako
nás informovala riaditeľka
Dagmar Šašková, v súčasnosti prebiehajú dokončievacie práce. Po ich skončení
bude učebňa slúžiť svojmu

sa výrazné stavebné zmeny
nedotkli 30 rokov. Na jej
rekonštrukciu využili jarné
prázdniny. Na jedálni boli zamurované bočné steny, urobené nové výdajné okienka,
vybudované vchodové dvere
do jedálne a kuchyne. Chodbový priestor s nevyužitými
umývadlami bol zamurova-

účelu. Jedáleň zodpovedá
vysokým normám kultúrneho stravovania, hygieny
a bezpečnosti. Stravuje sa tu
okolo 350 stravníkov, žiakov
a zamestnancov školy a dôchodcov. Pre imobilných dôchodcov zabezpečuje mesto
rozvoz stravy z tejto jedálne
až do domácností.

Najkrajšie sídlisko
Takýto prívlastok dostalo sídlisko Medvedzie v regionálnej televízii i tlači. Autor označil toto sídlisko za jedno
z najkrajších na Slovensku a my môžeme dodať, že takýchto
názorov od návštevníkov mesta sme počuli viac. Ocenil, že
obyvatelia sa v hojnom počte zapojili do upratovania okolia
svojich bytoviek, vedia si takéto práce zorganizovať aj vďaka nie veľmi vysokej anonymite, ktorá je charakteristickým
znakom sídlisk. Mnohí z nich sa do Tvrdošína prisťahovali
a žijú tu viac ako polstoročie.

Nie je nám ľahostajné v akom prostredí žijeme

Na výzvu mesta zapojiť sa do jarného upratovania okolia svojich
domov sa tento rok zapojila väčšina obyvateľov, čím dokázala, že
si želá žiť v čistom a peknom prostredí. Na splnenie tohto cieľa
vytvorilo mesto vhodné podmienky rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov a zapojením pracovníkov technických služieb. V priebehu troch dní odviezli technické služby 36 plných
veľkoobjemových kontajnerov zo všetkých stanovíšť v meste.
V tomto čase sa uskutočnil aj zber odpadu s obsahom škodlivín
a elektroodpadu. Občania nazbierali 9 925 kg odpadu, ktoré boli
vyvezené na zhodnotenie. Množstvo odvezeného odpadu svedčí
o tom, že občania urobili pre seba kus užitočnej práce, za ktorú
patrí všetkým poďakovanie.

Naše mesto bude krásne a plné zelene

„Vážim si všetkých ľudí, ktorí sa zapojili do jarného upratovania a po celý rok sa starajú o čistotu a poriadok v okolí svojich
domovov,“ povedal nám riaditeľ technických služieb. „Aj tento rok
urobíme všetko preto, aby sme skultúrňovali naše prostredie.“
Už od začiatku marca boli ručne čistené chodníky a časti
miestnych komunikácií. Treba podotknúť, že v tom čase boli ešte
sčasti zľadovatelé, a preto preto ich bolo treba čistiť na tých istých

Mesto zhodnocuje biologický odpad.
miestach dva až trikrát. Potom čistenie ciest pokračovalo zametacími a polievacími autami. Napriek nepriaznivému počasiu boli všetky chodníky a cesty vyčistené od zimného posypového materiálu
a umyté do Veľkej noci. Technické služby za pomoci pracovníkov
verejnoprospešných prác vyčistili rigoly v celom meste, ale aj okolo
hlavnej cesty a zároveň vyzbierali odpad. Počas tohto obdobia kosili
aj suchú trávu, strihali stromové aleje, opiľovali a spiľovali stromy
podľa požiadaviek občanov a návrhov pracovníkov technických
služieb v zmysle zákona na výrub stromov. Konáre a ďalšia drevná hmota boli štiepkované. Po monitoringu detských ihrísk boli
vymenené pokazené hojdačky na detských ihriskách, vyčistený
trávnatý breh vedľa ľadovej plochy, ktorý bol znečistený kameňmi
a zeminou pri rekonštrukcii mesta. Od apríla boli nainštalované
plátenné strechy nad pódiom na Trojičnom námestí, osadené
lavičky, kvetináče, začatá jarná výsadba kvetinových záhonov.
Na tento rok je naplánované osadenie 24 lavičiek, z ktorých prvé
boli inštalované pri bytovkách č. 27 a 53. Pre najbližšie obdobie
sa pripravuje kvetinová výsadba letničiek, záhonov v meste a na
troch mestských cintorínoch, muškátových pyramíd a závesných
kvetináčov na stĺpoch verejného osvetlenia. Náhradou za spílené
stromy bude výsadba nových stromčekov.
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Jeho cieľom je vystúpiť na najvyšší vrch sveta
Majiteľa fitnes centra v mestskej časti Krásna Hôrka Milana Džugana čaká tento rok krásna, no veľmi ťažká cesta.
Spolu s dvoma priateľmi horolezcami, tiež Slovákmi sa
pripravuje na výstup na najvyšší vrch sveta Mont EVEREST.
Vlajku mesta Tvrdošín už vztýčil aj pred dvomi rokmi (2009)
na CHO-OJU 8 201m vysokej Himalájskej hore.
Čím je pre vás horolezectvo
a čo vás ženie zdolávať najvyššie vrchy sveta?
Horolezectvo je pre mňa
ako jeden s koníčkov .Liezť len
pre svoje potešenie a zdolávať
vysoké hory ma baví ináč, ako
sme zvyknutí v technickom horolezectve. Leziem v duchu môjho
motta: Nikdy nevieš, čo dokážeš,
kým to neskúsiš!
Pre nás, „bežných smrteľníkov“ je nepredstaviteľné
„hľadieť Pánu Bohu do okien“.
Aký je to pocit?
Vo vysokých horách si celkom
neviem vychutnať tie príjemné
pocity z dosiahnutého cieľa.
Lezieme bez prídavného kyslíka,

Morena, Morena, kde si prebývala?

Ako každý rok sme aj tento krát na prvý jarný deň spoločne s deťmi vyhnali zimu z nášho chotára. Starý ľudový zvyk
– vynášanie a pálenie Moreny prenášame aj do súčasnej modernej doby. Ľudovými piesňami, riekankami a tancami sme
sa rozlúčili s krutou zimou. Udržiavaním tradičných ľudových
zvykov pestujeme u detí národnú hrdosť a povedomie.
Kolektív MŠ Tvrdošín

Rapkáče i tento rok nahradili zvony

Občianske združenie Medvedzie i tento rok pod vedením jeho člena S. Ceglára zorganizovalo sprievod rapkáčov počas veľkonočných sviatkov. Znovuobnovenie týchto
zvykov prináša do nášho pretechnizovaného sveta čaro
dávnych čias.

a preto tam hore, na rozjímanie
nie je čas, ani energia. Zážitok
z výstupu sa mi premietne, až
keď som už dolu a v bezpečí.
Pocit v horách je pre mňa
sloboda a uspokojenie v prekonávaní seba a prekážok, ktoré

nám príroda vytvorila.
Ako ste sa dostali do tohto
medzinárodného tímu horolezcov? I tentokrát s vami pôjde
Anton Dobeš, kolega, s ktorým
sa inšpirujete k čoraz náročnejším výkonom?
Nápad pokúsiť sa o vrchol
Everestu bol môj, a tak som si
expedíciu musel aj zorganizovať.
Samozrejme, ostatní pomohli
ako sa len dalo. Môj priateľ Anton Dobeš, s ktorým som prešiel
väčšinu vysokohorských výstupov, samozrejme ide aj teraz na
Everest.
Náš plán je vyliezť na horu
športovo. Bez prídavného kyslíka, bez pomoci šerpov a bez
predchádzajúceho zaistenia
trasy lanami.
S pokorou prosíme horu, aby
nám dovolila splniť náš cieľ.
Pripravení sme dobre a s
trochou šťastia verím, že sa nám
to podarí.

Za zlepšovaním podmienok je práca navyše

Základná škola M. Medveckej vytvorila niekoľko
projektov, ktorými chce
získať finančné prostriedky na skvalitňovanie výchov no -vzdelávacieho
procesu. Na Úrad vlády
bol zaslaný projekt „Tvoja
správna voľba“, ktorým
chce vytvárať podmienky
k posilňovaniu zdravého
životného štýlu bez drog
a hodnotového systému
detí v smere správania.
Ďalšie tri projekty boli
podané na ministerstvo
školstva. „Pomôž mi, aby
som to dokázal sám“ má
pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením.
„Studnica zdravia“ má
viesť k upevňovaniu vedomostí o zdraví a životnom
štýle, v spolupráci s políciou má byť prevenciou

záškoláctvu, agresivite
a kriminalite. „Zbieraj,
tvor a objavuj“ je projektom, ktorý rieši vzťah k životnému prostrediu.
Centrum voľného času
vytvorilo projekty „Podpora mladých talentov“
na prezentovanie výnimočnosti a jedinečnosti
mládeže v rôznych oblastiach(spev, tanec,...).
Projekty zaslali florbalisti,
stolní tenisti a volejbalisti.
Aj materské školy sa
zapojili do tvorby projektov, ktoré poslali na
ministerstvo školstva. MŠ
Tvrdošín sa zamerala na
materiálne vybavenie novovybudovanej telocvične,
MŠ Medvedzie si dalo za
cieľ podporiť predškolskú
gramotnosť detí.

Už roky mesiac marec
spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Pre našich žiakov tretiakov sme pripravili viaceré
akcie, ktoré boli zamerané na bližšie spoznávanie
sa s detskou literatúrou,
detsk ý mi spisovateľmi
a ilustrátormi. Vydareným
podujatím bolo tzv. „nočné
čítanie“. Deti prišli do školy v piatok podvečer vybavené spacími vakmi, nočnými úbormi a samozrejme aj písacími potrebami.
Hlasné čítanie rozprávky
Tri holúbky, ktorej hlavnou
postavou je Popoluška, jej
reprodukcia a sledovanie
animovanej rozprávky deti
naplno zaujali poobede, ale
aj vo večerných hodinách

pri skupinovom čítaní. Na
d r u hý deň pok račovali
v skupinovej práci. Z detí
sa stali aj šikovní ilustrátori. Potom nasledoval kvíz
zameraný na rozdiely medzi prečítanou knihou a jej
filmovou podobou. Test bol
pomerne rozsiahly a jednotlivé skupiny ho zvládli
veľmi dobre.
Činnosť tr vala až do
poludňajších hodín, kedy si
deti prišli ku škole prevziať
rodičia. Tie odchádzali obohatené o množstvo zážitkov
zo spoločne strávených
chvíľ a nás vyučujúce hrial
veľmi dobrý pocit z toho,
že na ľudové rozprávky sa
predsa len nezabúda ani
v dnešnej dobe.
Mgr. M. Kollárová

Strávili sme víkend s rozprávkou

Rod Medveckých má svojho herolda

Početnej skupine obyvateľov nášho mesta, nositeľom
priezviska Medvecký dávame do pozornosti, že Rudolfovi
Medveckému, PHA z Košíc bol udelený titul Herold Medvedzie.
Existujú určité rodové spo- rodových združení, najználočenstvá, ktorých členovia mejšie sú združenia rodu Forpoužívajú ten istý erb, prípad- gáčovcov, či Medveckých. Tie
ne variant toho istého erbu. majú svoj erb - ako erb právNajznámejším príkladom sú nickej osoby - občianskeho
tradičné rodové združenia v združenia (koreniaci v starom
Škótsku - klany. Klan má svoj erbe rodu), pričom jednotliví
erb, no o tom, kto smie tento členovia, po prijatí do združeerb používať rozhoduje - z po- nia, sa môžu uchádzať o poverenia škótskeho hlavného užívanie variantu tohto erbu.
herolda lorda Lyona - herold Vzhľadom na to, že je nad sily
klanu. Je v jeho kompetencii a možnosti herolda Slovensko
rozhodnúť, kto z členov klanu skúmať genealogické vzťahy
môže používať celý erb, kto každého člena takéhoto rodoiba klenot. Takýto herold rieši vého združenia Heraldické
aj niektoré právno-heraldické kolégium, poradný orgán
záležitosti, no jeho kompeten- ministerstva, ktorý menuje
cia je prísne obmedzená na herolda Slovensko, prípadne
členov rodového združenia. ďalších heroldov vyhovelo
Na Slovensku pôsobí viacero želaniu Rodového združenia

Folklórne slávnosti
v novom amfiteátri
Vstup do Európskej únie
nám otvoril väčšie dvere
k rozvíjaniu dobrých susedských vzťahov v prihraničných regiónoch, k rozvíjaniu
cezhraničnej spolupráce,
ktorá je podporená aj fondmi
EÚ. Mesto reaguje na všetky
výzvy k tvorbe cezhraničných projektov, aktívne sa
zapája a výsledky tohto snaženia sú už preukázateľné.
Po dokončenej rekonštrukcii
mestského kultúrneho strediska vchádza do záverečnej
fázy aj mikroprojekt Pieseň
znie oravickou a kościeliskou dolinou. V apríli sa začne stavať pódium – krytá
scéna v Oraviciach. Keďže
prostriedky z eurofondov
nepokryjú ani trištvrte nákla-

dov, spoluúčasť mesta bude
vyššia ako bolo plánované. V
tomto projekte pomocnú ruku
podá aj Urbár Tvrdošín.
Postavenie amfiteátra je
ďalším krokom ku propagácii a zvyšovaniu kultúrneho
prostredia Oravíc. Rad je
teraz aj na obyvateľoch
a majiteľoch nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v tejto
mestskej časti, aby sa všetci
napojili na novovybudovanú
kanalizačnú sieť, čo zo zákona je už ich povinnosťou.
Je to ich malý diel povinnosti vzhľadom k tomu, že
tak výborne vybudovanú
infraštruktúru odpadového
hospodárstva ako je v Oraviciach, nemajú mnohé obce
na Slovensku.

Nový projekt so školami v Česku a Poľsku

V ZŠ Štefana Šmálika sa aktívne venujú programu
partnerstva európskych škôl eTwinning, ktorý je spojený s uplatňovaním inovačných metód vo vyučovaní a
využívaním nových technológií.
Projektové vyučovanie s
eTwinning má v škole dlhoročnú tradíciu. V súťaži o najlepší
eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2010/2011
získali 1. miesto s projektom
Meriam okolitý svet. Tento rok
žiaci 7. ročníka pod vedením
učiteľky Mgr. Beáty Marasovej
pripravili projekt Zima, teplo, teplejšie, prihorieva alebo
skúmame teplo, do ktorého sú
zapojené školy zo Slovenska,
Čiech a Poľska. „Žiaci spoznávajú deje súvisiace s teplotou
a teplom prostredníctvom experimentov a meraní, čím sa
učia chápať rozdiel medzi fyzikálnymi veličinami, skúmajú ich a na základe skúseností
vedia vysvetliť fyzikálne deje.
Taktiež skúmajú deje prebie-

vetra, vlhkosti vzduchu, tlaku
vzduchu. Na hodinách informatiky nadväzujú na prácu
z hodín fyziky a vytvárajú tabuľky, grafy, videá a tajničky
pre svojich partnerov. Okrem
rozvíjania fyzikálneho myslenia, vyjadrovania a digitálnych
zručností žiaci prostredníctvom
projektu objavujú podobnosti a
rozdielnosti v slovenskom, českom a poľskom jazyku.
S partnermi z poľského Krakowa sa naši žiaci stretli 13.
marca v Tvrdošíne a spoločne
riešili úlohy aj s českým partnerom cez skype. Poľskí kamaráti
so záujmom sledovali priebehy
pokusov. Pre mňa ako učiteľku
fyziky, bolo hrdosťou počúvať
ako pekne naši žiaci predvádzajú experimenty, kladú otáz-

hajúce v atmosfére našej Zeme
- počasie. Téma projektu úzko
súvisí s časovo-tematickým
plánom vyučovacích predmetov fyziky a informatiky, čím
sa na projekte plne využívajú
medzipredmetové vzťahy. Žiaci si úlohami utvrdzujú učivo
fyziky, získavajú zručnosti
pri meraní rôznych fyzikálnych veličín a pri zostrojovaní
vlastných meradiel na meranie
teploty vzduchu, množstva
zrážok, smeru vetra, rýchlosti

ky: „Prečo je to tak? Ako je to
možné?“ a vedia ich fyzikálne
zdôvodniť. Bola som veľmi spokojná aj tým, že sme nezostali
ako škola, ktorá neoplýva dostatkom finančných prostriedkov pred súkromnou školou
z Krakowa v zahanbení.
Celkovým víťazom sa stali
poľskí eTwinningoví partneri, ktorí nás pozvali koncom
školského roka na recipročnú
návštevu,“ povedala nám B.
Marasová.

Nadácia Kvapka nádeje a spoločnosť Zberné
suroviny, a.s. so spoluorganizátorom a sponzorom
encyklopédie Univerzum
A-Ţ vyhlásili benefičnú
a charitatívnu súťaž pre
základné školy s názvom
Výprava nádeje, ktorá sa
uskutoční na celom území Slovenskej republiky
v období od marca do júna.
Školy na celom Slovensku
sa môžu do projektu zapojiť formou súťaží v zbere
papiera a druhotných surovín a do vedomostných
kvízov vo viacerých kolách s unikátnou encyk-

lopédiou Univerzum A-Ţ.
Organizátori sa dali za
cieľ prostredníctvom tejto
súťaže spopularizovať u
detí environmentálnu problematiku spracovania odpadu, ale tiež prebudiť v nich
filantropické povedomie,
aby si osvojili pocit spolupatričnosti a solidarity s
chorými kamarátmi, ktorí
bojujú so zákernou onkologickou chorobou. Súťaž
podporilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Ministerstvo
životného prostredia SR
ako aj Združenie miest a
obcí Slovenska.

Naše školy sa zapojili do Kvapky nádeje

Medvedzie a konštituovalo
herolda tohto združenia. Herold Slovensko do budúcna
bude prihliadať na odporú-

čanie Herolda Medvedzie
zapísať, či nezapísať variant
erbu rodového združenia do
Heraldického registra SR
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Úspech na celoslovenskom kole
Cesta za dosiahnutím vysnívaného cieľa stať sa raz víťazom
býva neraz plná prekážok,
rôznych emócií, rozhodnutí ísť
ďalej aj napriek neúspechu a
nájsť si čas trochu naviac. Ovocie takého úsilia a rozhodnutia
nevzdávať to aj v oblasti hudobnej náuky sa ukázalo v podobe prvenstva na XIV. ročníku
súťaže žiakov ZUŠ v predmete
hudobná náuka „Hnúšťanský
akord“ 2011/2012, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a
športu SR, usporiadateľom a
organizátorom ZUŠ a MsÚ v
Hnúšti. Celoslovenské kolo sa
v tomto roku konalo v Rimavskej Sobote 18. a 19. marca.

Žiačky riaditeľky Mgr. Zuzany
Vasekovej a zároveň tohtoročné absolventky ZUŠ Tvrdošín
Petra Kekeláková, Klaudia
Dyttertová a Denisa Žemličková súťažili už po tretíkrát na
v celoslovenskom kole, a o to
viac bola radosť z dosiahnutého
úspechu, ktorý si svojimi vedomosťami, zručnosťou a rýchlym
uvažovaním zaslúžili spomedzi
ostatných zúčastnených krajov
Slovenska. V nižšej kategórii sa
zúčastnili aj minuloroční víťazi
Adela Romaňáková, Dávid Kováľ a Simona Zuberská, žiaci
učiteľky Kataríny Zuberskej,
ktorým sa v ťažkej konkurenci
nepodarilo obhájiť titul, ale o
rok sa o to pokúsia opäť.

Rozvíjanie digitálnej zručnosti detí
Rozvíjanie digitálnych
kompetencií u detí predškolského veku je dnes už prirodzenou súčasťou výchovno
– vzdelávacieho procesu aj
v materskej škole. Doterajšie skúsenosti, efektívne
postupy a nové trendy v tejto oblasti si prišli 8. marca
v čase jarných prázdnin do
MŠ Medvedzie vzájomne
vymeniť a ukázať učiteľky
z materských škôl okresu
Tvrdošín. Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj Mgr.

Daniela Filková, štátna školská inšpektorka, PaedDr.
Iveta Šurinová, metodička
spoločného školského úradu
v Tvrdošíne a Bc. Terézia
Loffajová, metodička Kabinetu pre predškolskú výchovu. Spoločné stretnutie bolo
pre všetkých prítomných
prínosom pre ďalší a snáď
ešte efektívnejší rozvoj digitálnych kompetencií detí ešte
pred vstupom do základnej
školy.
Mgr. Monika Lajmonová

V mestskom kultúrnom stredisku v Medvedzí sa 13. marca
uskutočnil koncert víťazov a
výstava víťazných výtvarných
prác 8. ročníka školskej súťaže,
ktorá prebiehala v dňoch od 27.
februára do 2. marca v ZUŠ
Tvrdošín.
Žiaci súťažili vo výtvarnom
a v hudobnom odbore v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov. Z počtu 310 žiakov v hudobnom odbore sa zapojilo do
súťaže 67 žiakov a ocenených
bolo 52 mladých hudobníkov.
Vo výtvarnom odbore porota

vyberala z 200 prác, z ktorých
bolo ocenených 33 prác. V
hudobnom odbore sa súťažilo
podľa nástrojov v hre na akordeóne, klavíri, gitare, husliach,
dychových drevených nástrojoch - v hre na zobcovej a priečnej flaute, klarinete a saxofóne.
Žiaci na prvých troch miestach
boli ocenení diplomom a vecnou cenou. Ďakujeme víťazom
za krásny umelecký zážitok,
krásne obrazy pestrých farieb
a nádhernú atmosféru, ktorá
v ten večer zavládla.
Mgr. Z. Vaseková

Koncert víťazov a výstava prác ZUŠ Tvrdošín

Skĺbili tvorivosť so zručnosťou
„Marec – Mesiac knihy“
si pripomenuli žiaci zo ZŠ
M. Medveckej viacerými aktivitami. Jednou z nich bola
tvorba animovaných rozprávok. Najskôr sa žiaci zahĺbili
do čítania rozprávky Čarovné
topánky. Jej pokračovanie
a koniec museli najskôr vymyslieť, potom napísať a nakoniec aj spracovať do animácie
v jednoduchom detskom grafickom programe, v ktorom
žiaci pracujú aj na hodinách
informatiky použijúc atribúty
rozprávky, keď dobro zvíťazí
nad zlom. Vzniklo tak viacero zaujímavých „rozuzlení“
príbehu. Zaujímavá aktivita

podnecuje tvorivosť a rozširuje vedomosti žiakov.
Počítačovú zr učnosť si
overili aj žiaci 4. B. Na internete vyhľadávali autorov
detskej literatúry a ich diela.
Naštudovali si ich a z týchto
informácií vytvorili otázky do
literárneho kvízu. Precvičili
si tak vyhľadávanie informácií a spoznali diela desiatich
autorov súčasnej literatúry.
Spojenie počítačových aktivít
s hravou formou kvízu vedie
k zvýšenému záujmu o knihy.
Vytvorené práce poslúžia ako
vhodná učebná pomôcka na
hodiny literatúry pre ostatných
žiakov. Mgr. Margeťáková

V súčasnej dobe elektronizácie nám veľa voľného času
kradne televízia a počítače
a my odsúvame bohatstvo
ukryté v detskej literatúre na
okraj našich záujmov. Voľný
čas, ktorý sme mali počas jarných prázdnin sme s tretiakmi
využili zmysluplne tým, že
sme navštívili našu mestskú
knižnicu. Vedúca knižnice Bc. A. Šimičáková nám

predstavila najznámejších
detských spisovateľov, ilustrátorov a najnovšie tituly detskej
literatúry. Ochotne žiakom
odpovedala na všetky otázky,
ktoré jej položili. Zoznámili sa
s usporiadaním kníh v knižnici, venovali sa tichému čítaniu
a ilustrovaniu vybratej knihy.
Splnili sme si tak cieľ rozšíriť
čitateľské zručnosti a slovnú
zásobu. Mgr. M. Kollárová

Počas prázdnin s knihou

Dotácia do Mestskej knižnice
Na konci roka 2011 sme
poslali žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu projektu
v roku 2012 s názvom „Nákup
knižného fondu do Mestskej
knižnice v Tvrdošíne“. A vyplatilo sa. V marci tohto roku nám
schválilo Ministerstvo kultúry
SR dotáciu 1200 €, za ktoré
plánujeme zakúpiť nové knihy
pre všetkých našich čitateľov.
Rozšírime tak knižničný fond
o nové tituly z oblasti náučnej
literatúry, krásnej literatúry pre
dospelých a literatúry pre deti
a mládež.
Nákupom nových kníh
okrem zlepšenia situácie v do-

plňovaní, aktualizácie knižničného fondu, veríme, že by
sme získali aj nových čitateľov
hlavne z radov detí a mládeže.
Novými titulmi, o ktoré je
stále veľký záujem, by sme
chceli nielen rozšíriť vedomosti z rôznych oblastí, ale
i uspokojiť čitateľov, ktorí radi
siahajú po detektívkach, románoch, či už slovenských, alebo
svetových autorov. Nákup
knižného fondu do knižnice
plánujeme uskutočniť pravdepodobne v letných mesiacoch po pridelení finančných
prostriedkov.
Bc. Amália Šimičáková

Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy Európskej
únie udelila 27. februára ocenenie „Príklad dobrej praxe“
za prínos v oblasti vzdelávania
projektu „Podpora zmien k modernej škole tretieho tisícročia“
Základnej škole Štefana Šmálika. Projekt bol spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom a štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky.
Na modernizáciu vyučovania z neho zakúpila škola
mininotebooky, ktoré zabezpečujú využitie informačných
komunikačných technológií
(IKT) pri všetkých predmetoch, umožnia lepšiu prácu v
skupinách, využitie internetu priamo na hodinách ako
zdroj informácií, pripojenie k
interaktívnej tabuli, možnosť

vzdelávania žiakov aj mimo
školy, videokonferencie medzi
skupinami žiakov - vyučovanie
inovatívnymi metódami.
Notebooky využívajú žiaci (ide o systém prenosných
učební) s možnosťou pripojenia na internet, majú využitie
v medzinárodných projektoch.
Sú zapojení viacerí žiaci, čím
sa využíva tímová práca. Využívajú ich tiež učitelia pri
vzdelávaní v oblasti IKT alebo
pri spolupráci v projektovom
vyučovaní, pri tvorbe školského vzdelávacieho programu v
rámci predmetových komisií.
Prostredníctvom toho projektu sa učitelia zúčastnili školenia „Projektové vyučovanie
ako ďalšia vzdelávacia aktivita“, kde sa oboznámili s metodikou a základnými princípmi
projektového vyučovania a jeho
jednotlivými fázami.

Ocenenie za projekt

Čím obohatili ľudskú civilizáciu?

Na otázku odpovedá leták zostavený pracovníkmi pamiatkových úradov a ľudí zapojených okolo prác na zachovaní
a propagácii drevených kostolov zapísaných do Zoznamu
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, medzi ktoré patrí aj náš kostol Všetkých svätých. Leták bol vydaný
s podporou ministerstva kultúry prostredníctvom programu
Obnovme si svoj dom. Od mája bude obohatením informačných materiálov v našom kostole.

Písali sme v našich novinách
Investičné akcie natrvalo zmenili tvár nášho mesta

Pred 25 rokmi
Odišla, ale ostáva žiť v nás
Naša významná rodáčka,
národná umelkyňa Mária
Medvecká nás opustila 23.
apríla 1987. Narodená v Medvedzí a celou svojou bytosťou
pevne pripútaná k svojmu
rodisku doniesla si do života
mimoriadne maliarske nadanie, ktoré ju predurčilo pre
umeleckú dráhu. Za viac než
štyri desaťročia vytvorila
dielo zriedkavé rozsahom,
ale predovšetkým výnimočné
svojimi umeleckými hodnotami. A celé toto dielo je posvätené milovanej Orave. Svojim
umeleckým vyznaním sa stala
Mária Medvecká najvýznamnejšou maliarkou nášho kraja.
V jej obrazoch je uložená hlboká láska a úcta k oravskému
ľudu a k oravskej prírode.
Aj v súčasnosti si spomíname na našu slávnu rodáčku. Sme hrdí, že pochádzala
z nášho mesta a že tu zanechala množstvo krásnych obrazov, ktoré môžu návštevníci
obdivovať v jej galérii. Mnohí
ľudia cez jej diela poznali náš
Tvrdošín a krásnu Oravu. Od
roku 1998 nesie naša základná
škola čestný názov ZŠ M. Medveckej. Diela, ktoré po sebe
zanechala, sú posolstvom pre
mladú generáciu, ktorá v jej
odkaze nájde hold ľudskosti,
skromnosti a lásky.
Spoločenská sála otvorená
Dva roky čakali občania
nášho mesta na dokončenie

spoločenskej sály MsKS v Tvrdošíne. Bolo to potrebné v záujme zlepšenia podmienok
pre kultúrne a spoločenské
akcie v meste. Celá prestavba
znamenala nemálo nákladov
na rekonštrukciu vnútorných
priestorov, vrátane nového zariadenia. Dňa 25. apríla 1987
bola spoločenským večerom
MsNV sála MsKS slávnostne otvorená a odovzdaná do
užívania. Slávnostný príhovor
predniesol predseda MsNV
Ing. Ivan Šaško. Prítomný bol
i hlavný projektant tejto akcie
Ing. Juraj Staško a ďalší hostia.
V príjemnom prostredí a v rytme melódií populárnej skupiny
Golf a ĽH Spiežovec prítomní
ocenili obetavú prácu všetkých
zainteresovaných zložiek pri
tejto významnej akcii.
Spoločenská sála je aj v súčasnosti využívaná na plesy,
svadby, stužkové, posedenia,
rôzne mestské slávnosti a iné
akcie. Od roku 1987 sála už
prešla ďalšou rekonštrukciou, a to v roku 2010, keď
boli v sále vymenené drevené
okná za plastové, inštalované
nové ústredné kúrenie, rekonštruované sociálne zariadenia
a oteplená celá budova.
Pred 10 rokmi
V celom meste pokračujú
investičné a rekonštrukčné práce
Investičné zámery uskutočnené v roku 2002: Výstavba športového areálu.
V stavebných prácach sa ďalej

pokračuje s tým, že podľa
harmonogramu prác by sa
mali zrealizovať práce na obvodovom plášti až po samotné
prekrytie objektu.
Boli zrealizované a ukončené inžinierske siete k obytným súborom individuálnej
bytovej výstavby Hrádky
a Vladina pre 26 rodinných
domov.
Dokončenie inžinierskych
sietí a výstavba odstavných
a parkovacích plôch pri výstavbe bytového domu 65 b.j.
Príprava a začatie výstavby novej 16 b.j. v Medvedzí.
Prvá etapa výstavby námestia na sídlisku Medvedzie
s príslušenstvom a sadovými
úpravami.
Výstavba nových chodníkov so zámkovou dlažbou,
nových obrubníkov, obnova
pouličných svetiel a položenie
nového asfaltového koberca na
komunikáciách pri vstupe na
sídlisko Medvedzie. Obnova
detského ihriska s doplnkami,
lavičkami pri MŠ IV.
Rekonštrukcia ihrísk pri
ZŠ M. Medveckej a na Vladine a vstupného priestoru pred
kostolom v Krásnej Hôrke,
výstavba kamenného chodníka okolo dreveného gotického
kostola.
Oprava školy
Na základe kompetenčného zákona od 1. 7. 2002 prešli
pod pôsobnosť miest a obcí
školské a predškolské zariadenia. Možnože si mnohí ešte

spomeniete v akom technickom stave.
Najhoršie na tom bola vtedy ZŠ Márie Medveckej. Budovu bolo potrebné opravovať
zvonku a v doslova biednom
stave bol aj interiér, bolo nutné
upraviť okolie a v nefunkčnom stave bola aj telocvičňa.
Po desiatich rokoch sú
zásluhou vedenia mesta nielen ZŠ, ale všetky školské
a predškolské zariadenia vo
veľmi dobrom stave. Svedčí
to o tom, že o zverený majetok sa mesto príkladne stará.
Na opravu a rekonštrukciu
týchto zariadení sme získali
nemálo finančných prostriedkov z projektov Európskej
únie, ďalšie muselo vyčleniť
mesto zo svojho rozpočtu.
Výsledok však stál za to a na
ďalších niekoľko desiatok
rokov mesto zabezpečilo pre
naše deti a pedagogický zbor
veľmi dobré podmienky na
vzdelávanie.
Oravice opäť slúžia verejnosti
Takmer po viac ako rok
trvajúcej kauze boli Oravice
opäť vrátené Tvrdošínu . Od
soboty 9. marca 2002 bolo
opäť otvorené termálne kúpalisko v Oraviciach. Mesto
Tvrdošín sa vrátilo na svoje
katastrálne územie do Oravíc
a v tejto rekreačnej oblasti začalo vykonávať správu, ktorá
je mestu daná zo zákona.
Nové ihrisko
Nielen ZŠ M. Medveckej sa
postupne opravuje, ale aj oko-

lie školy. Začalo sa s výstavbou nového ihriska a úplnou
rekonštrukciou školského dvora. Robia sa operné múry, nové
obrubníky a celá plocha sa
pokryje asfaltovým kobercom.
Postupne sa budú upravovať aj
doskočiská a ostatné priestory.
Nové ihrisko budú môcť využívať nielen cez vyučovanie,
ale aj vo voľnom čase.
Rekonštrukcia vstupného
priestoru pred kostolíkom
v Krásnej Hôrke
Výstavba štadióna
Pre mesto a jeho obyvateľov sú potrebné nielen byty,
ale aj športoviská. A v Tvrdošíne sa týmto zámerom
cieľavedome venujú. Prebiehajú práce na vybavenosti pre
športový štadión za bývalou
panelárňou. Okrem hracej
plochy trávnik, ktorý bude
nutné ošetrovať. Boli tu ukončené sadové úpravy, ktoré sa
týkali výsadby ochranného
valu štadióna, nasadili sa tu
stromky. Prebiehajú prvopočiatočné práce na zakladaní
stavby ako výstavba šatní,
prezliekarni, klubovej časti
a zdravotníckej.
Pred 5 rokmi
V rámci investičných akcií
boli vybudované inžinierske
siete v lokalite Pod Žiarcom,
rekonštruované chodníky v
centre mesta, pri priemyslovke, Pod Velingom, rozšírené
parkovacie miesta, prebiehala
stavba bytovky pri okresnom

úrade, boli vymenené strechy na zdravotnom stredisku
a materskej škole, rozšírené
oddychové plochy a upravené
podkrovie budovy na termálnom kúpalisku, nová zjazdovka s vlekom v Oraviciach
a ďalšie.
27. januára pribudol v našom meste nový športový
areál tenisová hala a za ten čas
sa tu vystriedalo nemálo te
nisových nadšencoch rôznych
vekových kategórií. Mesto
pre tento šport vytvorilo veľmi
dobré podmienky, ktoré dokázali zužitkovať nielen amatéri,
ale aj tí, ktorí sa tenisu venujú profesionálne. Nechýba
tu ani tenisová škola, kde sa
tí najmenší učia základom
tenisu a niektorí z nich nás
už reprezentujú na rôznych
turnajoch na Slovensku, ale
aj za hranicami.
V mestskej časti Krásna
Hôrka bola daná do užívania
novopostavená hala pre firmu
PANAX FCS, s. r. o., ktorá
práve v tom roku oslavovala
aj 10. výročie jej založenia.
Firma sa zaoberá hlavne prestavbou motorových vozidiel
na špeciálne účely - ako sú
sanitné vozidlá, vozidlá rýchlej lekárskej pomoci, potravinárske vozy, pohrebné vozidlá, ale aj úpravou osobných
automobilov pre zdravotne
postihnuté osoby a ďalších
špeciálnych vozidiel.
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Za krásou kraslíc prichádzali aj z iných miest

Narodili sa

22.
24.
25.
27.
28.
4.
6.
12.
21.
25.
26.
2.

2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.

Kristián Medvecký
Lukáš Štrpka
Dávid Kovaľák
Natália Janoušová
Veronika Pániková
Leo Baránek
Dávid Gembala
Peter Škumát
Adriána Vajduľáková
Veronika Balúnová
Ján Záhradník
Karin Gabarová

To najlepšie zo súťažnej
tvorby výrobcov veľkonočných ozdôb sme videli vo výstavnej sále.
„Nádherné,“ počuli sme
z úst návštevníkov pri otvorení
celoslovenskej posúťažnej výstavy, ktorú vyhlásilo Okresné
kultúrne stredisko Dolný Kubín a organizovalo ju v spolupráci s MsKS. Veľkonočné
ozdoby od viac ako 50 tvorcov
mohli návštevníci obdivovať
od 26. marca do 14. apríla.
Tento rok patril prím krasliciam. Klasické techniky ich
zdobenia boli rozšírené o nové
formy a materiály, a čo je

Sobáše
10. 3. Ivana Hrčková – Peter Vajdík
14. 4. Nina Klusová – Ján Hacek

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili
naši spoluobčania:
85 rokov

Jozef Kovaľ
Margita Šupáková

Tvrdošín
Medvedzie

Pri tejto príležitosti im blahoželáme a pra
jeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.

Odišli z našich radov
19. 2.
1. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
14. 3.
24. 3.
2. 4.
9. 4.
9. 4.
10. 4.

Anna Jurčíková
Anna Medvecká
Anton Lonek
Mária Mlynarčíková
Mgr. Ján Vojtašák
Pavol Pecho
Agneša Medvecká
Ing. Bohumil Žila
Július Žuffa
Anna Adamčová
Tibor Solík

52-ročná
61-ročná
66-ročný
99-ročná
56-ročný
81-ročný
82-ročná
80-ročný
68-ročný
74-ročná
50-rokov

Galéria zahájila sezónu

Tento rok je v Galérii M.
Medveckej popri stálej expozícii národnej umelkyne od 12.
apríla inštalovaná výstava Posolstvo kalvárie z roku 1843.
Toto dielo bolo v čase svojho
vzniku prvou kompletnou
kalváriou s krížovou cestou v
Spišskej diecéze.
Cyklus zastavení Krížovej
cesty pochádza z Kalvárie na
Slanici. Jeho vznik sa zrejme
spája s klasicistickou prestavbou slanického kostola (1843).
Časť komplexu spolu s dedinou zmizla v roku 1953 pod
hladinou Oravskej priehrady,
no návršie s kostolom a 11
murovanými zastaveniami sa
zachovalo v podobe ostrova

dodnes. Maliarsky cyklus zo
Slanice sa nezachoval kompletne, zo 14 zastavení sa
v zbierkach Oravskej galérie
nachádza 11 výjavov. Ich autorom je neznámy slovenský
maliar z 1. štvrtiny 20. storočia. Výstava popri maliarskom
cykle Kalvárie, ktorý tvorí jej
nosnú časť, predstaví súbor
sakrálnych diel zo zbierok
Oravskej galérie. Zámerom
výstavy je prostredníctvom
vybraných výtvarných diel
sprostredkovať duchovný
odkaz ukrižovania ako vyvrcholenia Ježišovej obety za
vykúpenie ľudstva.
Výstava potrvá do 30. septembra.

Súťažiaci potvrdili talent a cieľavedomosť

Rozvoj akýchkoľvek schopností je prínosom pre jednotlivca i pre spoločnosť. O tom,
že sa medzi našou mládežou
nachádza množstvo talentov
sme sa mohli presvedčiť počas
3. ročníka okresnej súťaže s názvom Tvrdošín má talent, ktorej

predseda poroty, Richard Zaťko,
úroveň súťažiacich sa z roka na
rok zvyšuje a bolo veľmi ťažké
určiť víťaza hlavnej ceny. Tú
získala tanečná skupina Izabella zo Zuberca pod vedením
p. Brečkovej. Svojím stepom
očarila nielen porotu, ale aj di-

Národné slávnosti na Devíne
Pod záštitou predsedu Matice slovenskej
sa pri príležitosti blížiaceho sa 1 150 výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda
uskutoční otvárací ročník národných slávností, v ktorom je zaradená Cyrilometodská púť
a púť na Devínsky hrad.

135 rokov od narodenia
Ján Gessay, (Gešaj), krajanský
pracovník v USA, redaktor, syn
Ignáca Gessaya sa narodil 16.
3. 1877 v Tvrdošíne. Aktívne
pôsobil v krajanskom hnutí Slovákov v Amerike. V roku 1910
vydával v Pittsburghu mesačník
Mládež, v roku 1912 redigoval
v Scrantone (štát Pensylvánia)
mesačník Nová vlasť. Iniciatívne
sa angažoval na akciách amerických Slovákov.
110 rokov od narodenia
Ľudovít Obtulovič - právnik,
redaktor (9. 3. 1902 Tvrdošín
- 22. 7. 1968 Bratislava). Štu-

doval na Gymnáziu v Trstenej
a v Spišskej Novej Vsi. Právo
absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe, kde bol členom
Voľného združenia a DAVu.
Po štúdiách pôsobil ako advokátsky koncipient v Užhorode,
potom advokát v Nových Zámkoch (do roku 1939) a v Bratislave. Bol právnym zástupcom
Spolku sv. Vojtecha. V období
totality bol prenasledovaný, v
roku 1947 uväznený a odsúdený na 8 rokov. V rokoch
1924 - 1926 bol vydavateľom
a zodpovedným redaktorom
časopisu DAV.

Jednoznačne ovládli Tanec bez hraníc

V polovici apríla sa deti Centra voľného času zúčastnili rovnomennej tanečnej súťaže v Námestove. Na súťaž si pripravili
päť choreografií a za každú z nich získali cenu.

Druhy Európskeho významu na Slovensku
organizátorom je mesto Tvrdošín v spolupráci s CVČ. Do
súťaže sa prihlásilo 33 jednotlivcov a kolektívov, z ktorých
po výberovom kole do hlavnej
súťaže 18. marca postúpilo
13 najlepších z oblasti hudby,
spevu a tanca. Úvod programu
v kine Javor patril Patrikovi
Kánikovi z Brezovice, ktorý
nesúťažne predviedol bravúrne žonglovanie s futbalovou
loptou.
Ako povedal na záver súťaže

vákov. Porota ocenila aj ďalšie
štyri súťažné čísla – Mariku
Kohárovú (mažoretka), Ivanu
Lajmonovú (hra na klavíri),
tvrdošínske Roztlieskavačky
(tanec a akrobacia), Great dance
school (break dance), ktorým
udelila darčekové koše.
Záujem o súťaž a priaznivé ohlasy publika nás uisťujú
v tom, že súťaž je zaujímavá
a užitočná. Tešíme sa na nové
talenty v nasledujúcom ročníku. Daniela Jurincová, CVČ

Detský letný tábor

V dňoch od 30. 4 do 10. 5.
bude v priestoroch MsKS nainštalovaná putovná výstava,
ktorú pripravila Štátna ochrana
prírody SR z projektu „Propagácia chránených území a
druhov NATURA 2000“. Putovná výstava prostredníctvom
textu a unikátnych fotografií na
desiatich plastových baneroch
vysvetlí problematiku sústavy
chránených území NATURA
2000 a priblíži druhy rastlín
a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa

vyskytujú na Slovensku. Prvý
panel je venovaný problematike
sústavy chránených území NATURA 2000. Ostatné banery
predstavia vybrané rastliny
a živočíchy tematicky usporiadané podľa biotopov, teda
od tečúcich a stojatých vôd,
cez lúky, pasienky a travino
- bylinnú vegetáciu, rastliny a
živočíchy rašelinísk, rastliny a
živočíchy poľnohospodárskej
krajiny a krovín, rastliny a
živočíchy skál a jaskýň, až po
rastliny a živočíchy lesov.

Privítame príchod mája

CVČ organizuje detský letný tábor Čaradice od 1. – 7. 7.
V cene 125 eur je zahrnuté 5x denne strava, pitný režim, doprava, vstupy na kúpalisko, poistenie, výlet do Mochoviec.
Prihlášku nájdete v CVČ Tvrdošín alebo www.ceveckotvrdosin.
php5.sk alebo na čísle telefónu 043/5322168.

Máj symbol lásky, krásy a nového života sa oslavuje dlhé
stáročia. Jeho príchod si pripomenieme

Centrum voľného času a mesto Tvrdošín vás pozývajú 2.
4. na ďalší ročník Batôžkového majálesu, ktorý sa uskutoční
19. 5. o 1900 hod. v spoločenskej sále v Tvrdošíne. O zábavu sa
postará DJ Miro Gáll. Vstupné na túto skvelú akciu je 5 eur.
Vstupenky si môžete zakúpiť v CVČ (2. poschodie prístavba ZŠ
M. Medveckej) alebo objednať na t. č. 043/532 2168.

kde je pre účastníkov pripravený pestrý kultúrny program
so zvykoslovnými prvkami v podaní detí a žiakov našich škôl
a dychovej hudby Tvrdošanka s jej obnoveným repertoárom.
Prijmite srdečné pozvanie na nedeľné odpoludnie.

Pozvánka do kina Batôžkový majáles
V Kine Javor môžete využiť
na filmové predstavenia
kultúrne poukazy!
18. 5. (piatok)
KOCÚR V ČIŽMÁCH - animovaná rozprávka
25. 5. (piatok)
BLÁZNIVÁ HLÚPA LÁSKA - komédia
1. 6. (piatok)
BASTARDI 2 - dráma
8. 6. (piatok)
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ – komédia

Pripomíname si naše významné osobnosti

V Show Dance získali mladšie žiačky všetky tri ceny: 1.
miesto skupina Jess, 2. Bodky a 3. miesto Roztlieskavačky.
V Show Dance starších žiakov sa Ministarky umiestnili na 2.
mieste a v kategórii Disco získala 2. miesto K. Chomisteková.

Poďakovanie
„Život je energia, nemôže len tak zmiznúť.
Len sa zmení forma a bude ďalej kvitnúť a smrť nie
je koniec, len to znamená, že musíš nájsť nový kopec a
ísť hore...“
Dňa 9. 4. 2012 dotĺklo srdce nášho
manžela, otca a dedka
Júliusa Žuffu
vo veku nedožitých 69 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a priateľom za dôstojnú rozlúčku,
sústrastné slová a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmieriť náš
hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

potešiteľné, vo veľkej miere
sa do súťaže zapojili aj deti.
Porota udelila 6 cien v kategórii dospelých a 11 v detských
kategóriách.
Za drôtované kraslice bola
ocenená Anna Benková ml.
z Poproča, za voskované Miroslava Škvareninová z Liptovskej Teplej, za škrabané Ľubomíra Šutáková zo Spišského
Štiavnika a za iné techniky
Mária Čerevková z Košíc a
Anna Sivčáková zo Zákamenného.
V kategórii detí získali všetky ceny deti oravských základných a umeleckých škôl.

Pozvanie na divadelné predstavenie

Mesto Tvrdošín a Divadlo Actores Rožňava pozývajú deti na
divadelné predstavenie „Pipi dlhá pančucha“, ktoré sa uskutoční
v pondelok 14. mája v kine Javor K. Hôrka. Ide o príbeh neobyčajného dievčaťa spracovaný na motívy románu A. Lindgrenovej.

stavaním mestského mája
v nedeľu 29. apríla o 1500
na Trojičnom námestí,

Základná umelecká škola v Tvrdošíne v tomto
školskom roku slávi svoje tridsiate výročie založenia
školy. 15. júna v kine Javor sa uskutoční slávnostná
akadémia. Podrobnosti o vývoji umeleckého školstva v Tvrdošíne a programe akadémie uverejníme
v budúcom čísle novín.
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Futbalisti vykročili do jarnej sezóny úspešne
Do jarnej sezóny veľmi dobre
vykročili futbalisti. Muži v IV.
lige pod vedením nového trénera
Bohuša Bugana zatiaľ neprehrali
a svojimi výkonmi potešili futbalových fanúšikov.
K. Lieskovec - Tvrdošín 0:1,
mužstvo si po dobrom výkone
odnieslo tri body z horúcej pôdy
gólom M. Sirotu. Tvrdošín - Makov
2:1, góly: Macko, Sirota, D. Tížina
- Tvrdošín 0:0, Oravské Veselé Tvrdošín 2:2, v hornooravskom
derby sme dvakrát viedli, domácim
sa však podarilo vyrovnať, góly:
Jobko, Palider.
Tvrdošín - Oravská Jasenica 1:0
(0:0), gól: Sirota.

Súboj s Oravskou Jasenicou
naši futbalisti zvládli. Nebol to
však vôbec ľahký zápas, pretože
hostia úporne bránili a nakopávanými loptami sa snažili ohroziť
Machunku. Po prvom polčase
naši pridali na dôraze a v 48.
min. Sirota v súboji s brankárom
hlavou stanovil výsledok zápasu,
ktorý sme ešte mohli prikrášliť, ale
Bukový, ani Baláž vo vyložených
šanciach nedokázali prekonať
brankára hostí. Naši sú priebežne
na 3. mieste.
Zostava: Machunka, Bukový, Jobko, Dreveňák, Hradský, Oršuliak, Palider, Sirota, Laurinc, Petrek, Mac-

ko, striedali: Baláž a Pikna.
Podobne ako muži si počínajú
aj dorastenci v štvrtej lige, ktorí
zatiaľ ešte neokúsili prehru, keď
v prvom domácom zápase porazili Černovú 5:1, góly zaznamenali Matúš Gregorec 3, Michal
Gregorec a Žuffa, darilo sa im aj
v Staškove, kde remizovali 3:3,
keď góly našich zariadili Michal
Gregorec 2 a Pikna. V priebežnej tabuľke sú zatiaľ na peknom
štvrtom mieste. Tvrdošín - Stráňavy 6:0, góly: Michal Gregorec
3, Lajčin 2, Pikna.
Starší žiaci: Bytča - Tvrdošín
3:0, ml. žiaci: Bytča - Tvrdošín
1:1, gól: Bebej.

Po základnej časti florbalovej extraligy žien naše dievčatá
skončili na treťom mieste za Žilinou a Pruským. Už v tejto časti
súťaže dokázali, že majú najlepší

útok, keď v súťaži nastrieľali
najviac gólov - 178. Darilo sa im
aj vo štvrťfinálových zápasoch,
kde sa stretli s Nitru s ktorou si
poradili v troch zápasoch bez

problémov, keď im nastrieľali
tridsaťdeväť gólov a postúpili do
semifinále. Tu ich čakalo Pruské,
s ktorým na jeho pôde odohrali
dva zápasy. V prvom prehrali
10:5, ale v druhom po bojovnom
výkone rozhodli o svojom víťazstve v predlžení, keď vyhrali 5:4,
a tak sa úvodná séria za stavu 1:1
presunula do nášho mesta.
Ďalšie dva domáce zápasy
dievčatám nevyšli a tak do finále
postúpilo Pruské. Nás môže však
tešiť, že po vlaňajšom štvrtom
mieste v tomto roku získali dievčatá bronzové medaily.
Štvrťfinále: FBK Tvrdošín
- ŠK Slávia SPU DFA Nitra 18:3
(8:2, 1:0, 9:1), góly: Turčáková 4,
Spišiaková 3, Buková 2, Hutirová
2, Stredanská 2, Piknová 2, Brčáková, Ješšová a Paňková.
Tvrdošín - Nitra 13:5 (5:2,
5:2, 3:1), góly: Spišiaková 3, Buková 3, Hutirová 2, Balážová,
Ješšová, Paňková, Stredanská
a Turčáková.
Nitra - Tvrdošín 3:8 (1:3, 1:3,
1:2), góly: Buková 2, Hutirová
2, Stredanská 2, Lacková a Balážová.
Semifinále: ŠK 98 Pruské Tvrdošín 10:5 (1:2, 4:1, 5:2), góly:
Stredanská 3, Hutirová 2.
Pruské - Tvrdošín 4:5 (0:4,
0:0, 4:0 0:1), góly: Paňková 2, Brčáková, Hutirová a Ješšová.
Tvrdošín - Pruské 3:7 góly:
Paňková, Spišiaková, Stredanská. Tvrdošín - Pruské 1:7, gól:
Hutirová.

Florbalistky získali bronzové medaily

Každá obrana aj brankárka sa musia mať na pozore, keď útočia naše dievčatá.

V reprezentácii Slovenska
Do nominácie slovenskej
reprezentácie na majstrovstvá
sveta junioriek U-19 vo florbale, ktoré sa konajú v Nitre
od 1. do 5. mája sa dostali aj
dievčatá z nášho družstva
Barbora Spišiaková, Monika
Stredanská, Michaela Ješšová
a Veronika Paňková a asisten-

tom reprezentačného trénera
je Michal Cvanciger. Veríme,
že tento štvorlístok prinesie
šťastie aj reprezentačnému kolektívu a dievčatá z majstrovstiev sveta si odnesú medailu
aj zásluhou našich dievčat.
Držíme im palce a prajeme
úspech.

Striedavé úspechy za šachovnicou
Skrytý tajný cieľ v sezóne
2011/12, a to postup A družstva do 2 ligy sa nepodarilo
splniť. Šachisti začali veľmi
dobre, veď z prvých štyroch
zápasov tri vyhrali s Turzovkou 6,5:1,5, Čadcou 4,5:3,5.
V 3. kole smoliarsky prehrali
s LŠŠ L. Mikuláš 4,5:3,5 a vo
4. kole vyhrali v Ondrašovej
5:3. Následne v derby zápase v D. Kubíne remizovali
4:4, ktorý vyhral 3-tiu ligu
a postúpil. V 6. kole prehrali
doma s Centrál Žilina 3:5 a
následne s Mladosťou Žilina
hladko 6:2 a bolo po postupe.
Keď v 8. kole doma ako vysoký favorit prehrali s KTK
L. Mikuláš 2,5:5,5, visela
hrozba možnosti zostupu.
Tu zažehnali výhrami, doma
s Ružomberkom 6,5:1,5 a v
Nesluši - K.N. Mesto tiež
6,5:1,5. V poslednom kole
v Bytči prehrali 5,5:2,5 a
celkovo skončili na 6. mieste. Tento ročník bol veľmi
vyrovnaný, ani postupujúci
celok sa nevyhol prehrám.
Menej sa darilo aj B družstvu, ktoré hrá 4-tú ligu.
Pred posledným kolom sa
delia o 6-e až 8-e miesto. V

prípade výhry v poslednom
kole s L. Sliačmi by sa mohli
posunúť na 5-te miesto. V B
družstve dostávajú si možnosť zahrať všetci hráči,
hlavne mládež.
Za šachovnicou najviac bodov získal Václav Bobek. Za A
družstvo 8 bodov z 11 zápasov
a za B družstvo 7/ 9 zápasov.
Dobré výsledky dosiahli za
A-čko aj Palider - 6/10, Chmelár - 6,5/11, Zavarský - 6/11,
tiež Španko, ktorý prehral iba

jednu partiu a uhral 6/11, ako
aj Kružliak - 5,5/8. Za B-čko
dobre hrali: Kružliak - 5,5/8,
Šebesta 5,5/10, Remiaz - 4/8 a
Jandura - 3/5z.
Naše C družstvo ešte čaká
okresná súťaž, ktorá sa hrá
turnajovým spôsobom medzi
družstvami okresu Tvrdošín.
Právo účasti majú všetky
5-členné družstvá, ktoré sa do
súťaže prihlásia. Rozhodcom
súťaže je F. Medvecký.
F. Medvecký

Po skončení medzinárodného lyžiarskeho podujatia Stopa bez hraníc, si účastníci z nášho mesta urobili spoločnú fotografiu.

Stolnotenisové úspechy
Slovenský pohár
najmladších
Vo Vranove nad Topľou sa 10. 3. konal posledný
turnaj Slovenského pohára najmladších žiakov a najlepšie si na ňom počínal náš hráč Martin Kysel, turnaj vyhral a stal sa celkovým víťazom Slovenského
pohára najmladších žiakov pre sezónu 2011/2012 na
druhom mieste skončil Dalibor Diko z Námestova.
V tom istom termíne sa Majcichove konal aj štvrtý turnaj Slovenského pohára najmladších žiačok.
Podujatia sa zúčastnili aj naše dievčatá Natália Divínska obsadila konečné 7. miesto a Sabína Chylová
skončila ôsma.
Majstrovstvá kraja
V Námestove sa 11.3. konali majstrovstvá kraja starších žiakov v stolnom tenise pre rok 2012.
Dievčatá a chlapci súťažili v piatich disciplínach.
Majsterkou kraja sa stala Katarína Belopotočanová
pred Denisou Jantošovou z Ružomberka. Majstrami kraja vo štvorhre dievčat sa stala dvojica Katka
Belopotočanová s D. Jantošovou na druhom mieste
skončili naše dievčatá Natália Divínska a Sabína
Chylová.
International Slovak
Mini Cadet Open
V Malackách sa dňoch 16.-18. 3. uskutočnili v stolnom tenise medzinárodné majstrovstvá Slovenska International Slovak Mini Cadet Open 2012. Slovensko
reprezentovali Martin Kysel, Katarína Belopotočanová
a Dalibor Diko z Námestova, ktorí pred uvedeným podujatím absolvovali dvojdňové sústredenie pod vedením
reprezentačných trénerov v Slovenskom stolnotenisovom
centre v Bratislave.
Martin vo dvojhre jednotlivcov po prehre s Rumunom
Radoi obsadil konečné 5.-8. miesto, lepšie sa mu darilo
vo štvorhre s Dikom, kde obsadili 3. miesto. Slovenský
reprezentačný pár Belopotočanová-Labošova podľahol
až vo finále súťaže štvorhier rumunskému páru.

Sedem medailí
do Tvrdošína
V Ružomberku sa 15. 4. konali majstrovstvá žilinského kraja jednotlivcov v kategórii mladšieho žiactva.
O celkom nečakaný úspech sa postarali naši mladí
hráči, keď so ziskom 7 medailí sa stali najúspešnejšou
výpravou. Zlaté medaily získali vo štvorhre žiakov Jaroslav Bebej s Martinom Kyselom a vo štvorhre žiačok
Natália Divinská a Sabína Chylová.
Strieborné medaily získali Martin Kysel a Natália
Divinská v zmiešanej štvorhre, Martin Kysel v dvojhre
žiakov a Natália Divinská vo dvojhre žiačok. Bronzové
vybojovali Jaroslav Bebej a Sabína Chylová v zmiešanej štvorhre a Sabína Chylová vo dvojhre žiačok.
Úspech je o to cennejší, že sa jedná o veľmi mladých hráčov, keď len Jaroslav Bebej patrí
do tejto kategórie, ostatní sú mladší a ich hlavné súťaže sú vo vekovej kategórii najmladšieho
žiactva.
-bi-

Hokejisti skončili druhí
O víťazovi v Kubínsko-tatranskej hokejovej ligy
rozhodli až samostatné nájazdy. Naši hokejisti sa svojimi výkonmi počas sezóny 2011/2012 dostali až do
finále turnaja v ktorom narazili na mužstvo ŠERIFI
Liptovský Mikuláš, s ktorým odohrali dva vyrovnané duely. V prvom vyhrali naši 5:4 a v druhom zase
Liptovský Mikuláš 4:1. Rozhodovalo sa teda v predlžení a keďže ani v tom nepadlo rozhodnutie, tak na
rad prišli trestné strieľania a tu mali viac šťastia na
svojich hokejkách ŠERIFI, ktorí tak získali pohár za
prvenstvo, naši obsadili druhú priečku. Konečné poradie v KTHL: 1. HK Šerifi Liptovský Mikuláš, 2. HK
Tvrdošín, 3. HK 09 Liptovský Mikuláš, 4. TJ Havran
Ľubochňa, 5.Popradskí krokodíli, 6. HK Slovan Trstená, 7. HK Tigre Kraľovany, 8. CCCP Poprad.

Majstrom sa stal Masistav
Slávnostné ukončenie Mestskej halovej futbalovej ligy
2011/2012, sa uskutočnilo v spoločenskej sále 17. marca. Organizátori podujatia Jaroslav a Jozef
Vrabčekovci sa dobre zhostili
svojej úlohy a na záver pripravili

M. Sirotom st., ktorý sa spolu s
družstvom Masistav stal víťazom
súťaže pred Poľovníkom, bronzovú priečku obsadili Rebeli,
za nimi skončili mladíci Kuriak
team, Dravci, Rotek, Senátor a
Forest Gump, ktorý však získal

ta ml. a T. Ferenčík. Najlepším
brankárom sa stal P. Machunka,
hráčom M. Sirota ml.. V závere
J. Vrabček, ktorý moderoval
uvedený večer, poďakoval hráčom, rozhodcom, organizátorom,
sponzorom a ostatným, ktorí sa

Oravci proti šachovým majstrom
V Poľsku v Kościelisku sa
konal medzinárodný šachový
turnaj aj za účasti oravských
šachistov.
V hlavnej kategórii štartovalo deväť šachistov. Medzi
nimi aj František Medvecký
a Štefan Kružliak, ktorí reprezentujú Tvrdošín v tretej
slovenskej šachovej lige. Posledný marcový týždeň bojovali so silnou konkurenciou.
V priamom súboji sa stretli
s tromi GM veľmajstrami z
Ukrajiny, s ktorými zohrali

vyrovnané partie. Na prvých
troch miestach skončili Ukrajinci Malaňuk, Šuškin a Šarapov. Z oravských šachistov sa
lepšie darilo Štefanovi Kružliakovi, ktorý so ziskom 3,5
bodu skončil piaty. František
Medvecký so ziskom 2,5 bodu
bol siedmy.
Pre oravských účastníkov
turnaja to bola obrovská skúsenosť. V šachovej kariére sa
ešte nikdy nestretli v priamom
súboji až s troma veľmajstrami.
(jm)

Spoločná fotografia účastníkov mestskej halovej ligy.
pre zúčastnených pekný kultúrno-spoločenský večer, spojený
s odmeňovaním tých najlepších.
Ocenenia odovzdávali spolu s
prezidentom futbalového klubu

pohár Fair play, kráľom strelcov
sa stal M. Sirota ml. z Masistavu
z 38 gólmi. V zostave All stars
najviac hlasov získali P. Machunka, J. Hradský, J. Daňa, M. Siro-

na chode halovej ligy podieľali
a taktiež mestu Tvrdošín a primátorovi. Vynikajúcu futbalovú
atmosféru počas večera vhodne
doplnil DJ Miro Gál.
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