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Dni mesta mali
trochu inakšiu
prichuť ako po
iné roky, nová
výzdoba, pútavý program a
vďační diváci.
Počas dvoch
dní mesto žilo
kultúrou, športom, ale aj osobnými stretnutiami
známych i neznámych ľudí. A ešte
niečím novým sa predstavil tohtoročný jarmok. Pribudol rezbársky plenér, do mesta sa nasťahovali ľudoví
umelci, aby nám tu zanechali útržky
našej histórie aj v podobe historických osobností. V piatok dopoludnia
sa okolie začalo plniť stánkami a
popoludniu vládla kultúra. Diváci si
vypočuli kytičku tónov a pesničiek
v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ. Na
námestí koncertovala Tvrdošanka,
zaspievala Marcela Bielopotocká a
Richard Zaťko, ale najväčším magnetom bol Drišľak.
„Publikum bolo fantastické, vyspelé, bavilo sa a spievalo sa s nami.
Vyšlo vám počasie a do Tvrdošína

prídeme vždy, keď nás zavoláte, cítime sa u vás ako doma,“ povedal Ján
Jakubčin“. A nám pri drišľakovskom
humore tiež krivilo ústa a šteklilo
bránice.

Chvíľu patrilo pódium aj primátorovi, keď sa prihovoril občanom ,
poďakoval sa rezbárom a odovzdal
im ďakovné listy. Sochy, ktoré vytvorili, budú súčasťou nášho historického jadra pri drevenom gotickom
kostolíku v cintoríne.
„Plenér sa vydaril, ľudoví rezbári
Ján Šeliga z Hruštína, Pavol Vaják
zo Zákamenného, Peter Kuník, Juraj
Ľabdík a ja sme ukázali, že niečo dokážeme vytvoriť. Teší ma, že sochy si
nájdu svoje miesto tam, kde spočíva
kus našej histórie. Nechýbalo nám
nič, aj počasie nám prialo,“ povedal
Stanislav Ondrík, „otec“ myšlienky
urobiť plenér v Tvrdošíne.
Tešilo nás, že práve zásluhou S.
Ondríka sme mohli obdivovať prácu
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Posila v slove

rámci projektu SFZ a UEFA „Výstavba
futbalových miniihrísk“ s podporou
Ministerstva školstva SR. Ihrisko je
vybudované z odolných trvácnych a
ľahko udržiavateľných materiálov a
je nenáročné na údržbu. Povrch tvorí
umelý trávnik, vyplnený kremičitým
pieskom. Prvé ihrisko tohto typu bolo
odovzdané v septembri 2004 v Bratislave a presne o dva roky si našlo cestu
do Tvrdošína. „Lokalita bola vybraná
na základe viacerých kritérií. Uspieť
s týmto projektom znamená, že opäť
sme pre mesto získali športovisko,
na financovaní ktorého sa mesto
podieľalo 20 percentami a zemnými
prácami. Ďalšie finančné prostriedky
na vybudovanie ihriska išli zo SFZ,
UEFA, získaného partnera – sponzora projektu a Ministerstva školstva SR. Ihrisko, umiestnené v areáli
futbalového štadióna bude slúžiť na
športové aktivity najmä pre deti a
mládež,“ povedal primátor.
(Pokračovanie na 3. str.)

Dni mesta spojené s Michalským jarmokom
Michalské námestie sa v piatok 22.
septembra vlnilo ako rieka, keď na
pódium prišla skupina Drišľak. Asi to
bol hlavný magnet, ktorý stmelil ľudí
do nášho „prírodného amfiteátra“.

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.

číslo 9

Otvorené za účasti Galisa a Tittela

Ihrisko bolo slávnostne otvorené 23. septembra za účasti Dušana Galisa, Dušana Tittela a primátora Ivana Šašku.
Na základe rozhodnutia Výkonné- pre výstavbu futbalového ihriska pre
ho výboru Slovenského futbalového rok 2006. Ide o futbalové ihrisko s
zväzu bol Tvrdošín v marci vybratý rozmermi 33 x 18 m, zhotovené v
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Pozemok
pre
mesto
za korunu

rezbárov v priamom prenose. Svoj
zámer splnili a vytvorené sochy budú
môcť obdivovať nielen naši občania,
ale aj návštevníci nášho mesta. V
závere prvého dňa nám zahrali ešte
Šimekovci zo Suchej Hory a do tanca a na počúvanie hral DJ Dalibor
Leginus.
V sobotu dopoludnia sa hlavne
mladšia generácia presunula na futbalový štadión, kultúrny program
pokračoval na Michalskom námestí
od dvanástej hodiny vystúpením detí
z CVČ, husličky „premastili“ aj Ľudová hudba Murínovcov z Podbiela
a divákov zaujal aj FS Vienok zo
Štefanova.
Dni mesta spojené s jarmokom,
plné slnečného
svetla a ľudskej
fantázie boli dvojdňovým oddychom
pre našich občanov,
ale aj pre návštevníkov z okolitých
miest a obcí, ktorí
vysoko kvitovali
kultúrny program,
ktorý mesto už tradične poskytuje pre
občanov zdarma.
K jarmoku už
tradične patria jarmočné špeciality,
niekto si dá pohárik burčiaku, iný
varenú kukuricu či niečo iné. Tí, čo
nepohrdli sladkosťami, si tiež prišli
(Pokračovanie na 3. str.)

Áno, Bože, najväčšou prekážkou šťastného žitia je čakanie, ktoré je závislé na zajtrajšku a stráca dnešok. Pane, čakám, že budem lepší vo viere
zajtra, pozajtra, keď zostarnem. A pritom strácam dnes radostné spojenie
s Tebou. Bože, v Duchu Svätom Ťa prosím, nech sa viem obracať na Teba.
Pane, pomôž mi zbudovať mňa, aby som sa mohol s dôverou obracať zo seba
na Teba. Potrebujem Tvoju ochranu a ďakujem Ti, že ma chceš vypočuť.
Július Chalupa

Bohoslužba na Skalke v Medvedzí
Sedembolestná Panna Mária bola
v roku 1966 pápežom Pavlom VI. oficiálne vyhlásená za hlavnú patrónku
Slovenska a tak sa 15. september stal
pre veriacich Slovenska najväčším
mariánskym sviatkom. Pre tvrdošínsku farnosť bol aj tohtoročný 15.
september o to významnejší, že na
pútnickom mieste na Skalke v Medvedzí sa v odpoludňajších hodinách zišlo
množstvo veriacich nielen z farnosti,
ale aj zo širokého okolia. Na tomto
pútnickom mieste sa prvá svätá omša
konala práve pred piatimi rokmi, keď
tu bola oficiálne vysvätená kamenná
kaplnka, ktorá spolu s prírodou vytvoreným skalným masívom tvorí jednu
ucelenú súčasť. V kamennej kaplnke
je v skalnom otvore umiestnená socha

Panny Márie a je tu aj socha svätej
Bernadety.
Po modlitbe svätého ruženca k
Sedembolestnej Panne Márii správca
tvrdošínskej farnosti vdp. Ján Marhefka celebroval slávnostnú svätú omšu.
Homíliu k Sedembolestnej Panne
Márii predniesol spolucelebrant vdp
kaplán Pavel Jurčaga. V závere svätej omše vdp. J. Marhefka poďakoval
všetkým, ktorí sa organizačne a technicky podieľali na tom, že sa tu mohla
uskutočniť oslava Sedembolestnej
Panny Márie, Patrónky Slovenska a
po jej skončení, krížikom požehnal
všetky deti - od tých najmenších, ktoré
k nemu prichádzali po svojich alebo v
náručí svojich rodičov.
Jozef Medvecký

Na Skalke nad Medvedzím sa 15. septembra zišlo množstvo
veriacich, aby mohli byť účastní na slávnostnej svätej omši k sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska.
Foto:(jm)

Prvé kroky k štátnickým povinnostiam
Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval 25. septembra kambodžský kráľ Norodom Sihamoni,
ktorý v ten deň absolvoval stretnutie s prezidentom a premiérom.
V parlamentnej delegácii, zloženej
zo zástupcov poslaneckých klubov
sa o deň neskôr stretnutia s kráľom
zúčastnil v Bratislavskom hrade aj
primátor Ivan Šaško, ako podpredseda poslaneckého klubu za SNS.
„So svojim pracovným časom
musím narábať veľmi efektívne.
Popri poslaneckých povinnostiach

mám na zreteli neustále záujmy
nášho mesta a Oravy a preto si
každú návštevu Bratislavy organizujem tak, aby som vybavil a vyriešil viacero vecí. Tentokrát som sa
stretol na pracovnom obede s ministrom školstva, v popoludňajších
hodinách som rokoval s ministrom
životného prostredia a štátnym tajomníkom ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií, s ktorými
som riešil aktuálne otázky nielen
regiónu Orava, ale aj budúcnosť
samotného mesta Tvrdošín.

Z poslaneckej lavice
Jedným zo zákonov, ktorý v ostatnej dobe schválil slovenský parlament bol vianočný príspevok pre
dôchodcov. V médiách prebiehala
diskusia, či je dobrý a spravodlivý,
keď v ňom neboli zahrnutí dôchodcovia, ktorí odišli do predčasného
dôchodku, diskutovalo sa o jeho výške. „K tejto téme sa chcem vyjadriť.

Hlasoval som za prijatie tohto zákona
a musím povedať, že v našom meste
sme predbehli schválenie zákona slovenským parlamentom o 15 rokov,“
hovorí primátor Ivan Šaško. „V roku
1991 sme dôchodcom v Tvrdošíne
prvýkrát pred Vianocami „pribalili“
finančný príspevok. „Darčekom“ sme
ich chceli potešiť, vyjadriť, že si ich

vážime a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Nerobili sme žiadne
rozdiely medzi nimi, určili sme hranicu od 65 rokov a zaradili k nim aj
invalidných dôchodcov. Odvtedy sa
každý rok snažíme okrem finančného
príspevku pripraviť pre nich aj kultúrny program s posedením, ktorý
(Pokračovanie na 3. str.)
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Pozemky získali novú kvalitu

„Sú tam fundovaní ľudia a vedia robiť, tak som prezentoval
bývalú fabriku Tesla Orava v Nižnej, keď som prechádzal Oravou
s nemeckým majiteľom firmy Hydac z Poľska do Martina v roku
1999,“ povedal Jozef Líška riaditeľ firmy Hydac, s. r. o Martin,
bývalý študent SPŠ-E Tvrdošín.
„Hovoril som mu aj o elektrotech- ktorých by sme sa mohli obrátiť. „Prešli“
nickom priemysle, ktorý tu mal vyše sme Nižnú, Trstenú, Tvrdošín. Myšlien40-ročnú históriu, vzdelaných a šikov- ka, zájsť za mojím bývalým profesorom
ných ľuďoch, dobrých odborníkoch.“ na SPŠ-E Ivanom Šaškom sa ukázala ako
Jeho slová nezostali bez odozvy, a hoci veľmi užitočná. Odporučil mi priestory,
majiteľ mamutieho podniku Hydac, nasmeroval ma na konkrétnych ľudí. Za
ktorý má dcérske podniky v 42 krajinách 6 mesiacov sme dali do užívania výrobné
sveta, strávil na Slovensku len 20 hodín, priestory, prijali ľudí do zamestnania a
zapamätal zápalisté slová Jozefa Líšku. vo februári 2001 zahájili výrobu v Niž-

Majiteľ prišiel o krátky čas s návrhom
vyrábať elektromagnetické cievky a vyvíjať elektronické prvky pre hydraulické
systémy. Rozhodoval sa medzi Čechami
a Slovenskom. Jozef Líška presvedčil,
padlo rozhodnutie – výroba pôjde na
Slovensko do okolia podniku Tesla
Orava v Nižnej. „Bolo to prvýkrát, čo
bola výroba tejto firmy presťahovaná
z Nemecka na Slovensko. Hľadali sme
vhodné priestory na výrobu a ľudí, na

nej. „Naša „materská firma“ nechá novú
firmu fungovať 5 rokov, počas ktorých
dokáže, či je životaschopná. V Nižnej
sme to dokázali a vtedy som dostal ďalší
pokyn - vybudovať vlastnú fabriku s
možnosťou zamestnať viacerých ľudí.
Prvý priestor na výstavbu fabriky, o
ktorý sme sa vážnejšie zaujímali sme
mali vyhliadnutý v Podbieli smerom na
Zuberec. Stretli sme sa tam s podmienkami, ktoré nemotivujú žiadneho investora.

Pod myšlienku vystaviť ju v Tvrdošíne
– Krásnej Hôrke sa podpísalo lobovanie
primátora Ivana Šašku i vhodné prostredie danej lokality. No nezostalo len pri
lobovaní, dostali sme rýchlu pomoc od
mesta pri vysporiadavaní pozemkov, čo
pomohlo urýchliť výstavbu. Dokázali v
tejto dobe neuveriteľne rýchlo presvedčiť
okolo 200 majiteľov pozemkov a hlavne
– vysporiadať ich. Pri takejto pomoci
investor neváha a význam to má pre obe
strany. Mesto nás oslobodilo od zdĺhavej administratívnej práce a my pre ľudí
tohto mesta prinášame prácu.“
Práce na výstavbe závodu prebiehajú
podľa stanoveného harmonogramu.
Koncom septembra sa začala výstavba
oceľovej konštrukcie haly a koncom novembra budú prevezené stroje z Nižnej a
zakúpené nové. Od januára začne výroba
v novom závode. V súčasnosti prebieha
prvá etapa výstavby, stavia sa na ploche
6 000 m2. „V súčasnosti vlastníme 20 000
m2, čo chceme v krátkom horizonte najbližších rokov využiť na výstavbu ďalších
výrobných hál, čo znamená perspektívu
a stabilitu.“ Majiteľ zatiaľ investoval do
výstavby viac ako 60 miliónov (ďalšie
milióny pôjdu technológie). Podľa Jozefa Líšku počet zamestnancov z necelej
stovky v súčasnosti sa pomerne rýchlo
zvýši na 300 a v konečnej fáze bude zamestnaných okolo 500 ľudí. „Záujem o
prácu v našom podniku má viac ľudí, ako
môžeme prijať, v súčasnosti má „zelenú“
každý inžinier, konštruktér, ktorý ovláda
nemecký jazyk. Vieme pre nich pripraviť
motivujúce prostredie i dobré finančné
podmienky,“ dodal Jozef Líška.

Kamerový systém zvýši bezpečnosť
Oravice zostávajú naďalej v
trvalej pozornosti mesta, ako centrum cestovného ruchu nám doslova rastú pred očami, podmienky pre
návštevníkov sa neustále zlepšujú.
Po minuloročnej rekonštrukcii
sociálnych objektov v termálnych
kúpaliskách sa v súčasnosti pripravuje nová technológia na zmiešanie teplej a studenej vody. Netýka
sa len úpravy, ale aj chlórovania
vody. Podľa slov primátora je to
potrebné urobiť, pretože pôvodné
zariadenie už dosluhuje a nevyhovuje. Ďalším plánom je vybudovanie vlastného zdroja vody, ktorý
by mal byť zrealizovaný ešte v

tomto roku. V záujme bezpečnosti
a kontroly areálu termálnych kúpalísk bol už dobudovaný kamerový
systém, ktorý zvýši bezpečnosť
návštevníkov. Tento systém bude
napojený aj na infolinku, kontrolovateľný bude aj z mestského úradu
a Oravice sa objavia aj na televíznej
obrazovke Slovenskej televízie v
programoch, kde sú poskytované
informácie o rekreačných zariadeniach. Okrem Slovenskej televízie
sa v krátkom čase objavia aktuálne
informácie o Oraviciach, Meander
parku, Ski parku a termálnych
kúpaliskách aj v Poľskej televízii.
(jh)

Nové parkoviská na sídlisku
Isto to mnohí poznáte, pred
bytovkami sú „naukladané“ osobné automobily a často nie je kde
zaparkovať na sídlisku. Aj touto
problematikou sa zaoberalo vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo.

jednotlivé mestské časti sú postupne
rekonštruované. Dnes nie je núdza o
firmy, ktoré tieto práce vykonávajú,
dôležité je zabezpečiť financie a to
je už iná kapitola. V našom meste
ich zatiaľ máme, dôkazom toho

Výsledok je vidieť práve v týchto
dňoch na sídlisku Medvedzie, kde
sú rozširované jestvujúce parkoviska a sú budované aj nové.
Možno niektorí namietajú, že prečo
práve teraz. Ale každý súdny človek
predsa vie, že všetko sa nedá robiť
naraz ani v domácnosti, musí mať
svoju postupnosť, tak sa to robí aj
v našom meste. Centrum mesta aj

je, že každoročne sa v meste niečo
nové postaví, ale aj zrekonštruuje
– podľa priorít. Ak sa pozriete v
súčasnosti na okolité mestá, tak v
nich takýto stavebný ruch nevládne. V meste sa všetko robí podľa
stanoveného plánu, popri nových
chodníkoch sa rozšíria aj cesty, čo
kvitujú mnohí obyvatelia sídliska.
(jh)

Tesco bude otvorené v polovici novembra
„Práce na výstavbe nového obchodu Tesco v Tvrdošíne pokračujú podľa plánu, dnes je už skelet budovy hotový, taktiež sú
dokončené prípojky na inžinierske siete. Pracuje sa na fasáde a
na streche, ako aj na dopravnom pripojení k budúcemu obchodu, konkrétne na kruhovej križovatke,“ informovala nás Oľga
Hrnčiarová, manažérka oddelenia vonkajších vzťahov Tesco
Stores SR, a.s. Bratislava.
Podľa jej slov bude nový obchod pokon v Tvrdošíne boli vytvorené
s predajnou plochou 1 000 m2 uspô- aj dobre podmienky na to, aby
sobený tak, aby poskytol maximálny Tesco tu mohlo stavať, čo bolo výkomfort zákazníkom. Ide o menší
typ formátu, ktorý Tesco stavia aj v
iných menších mestách. Počítajú, že
ponuke bude vyše 2 500 druhov výrobkov. Najväčší priestor bude patriť
potravinám, zákazníci si však budú
môcť vybrať aj z ponuky spotrebného
tovaru, drogérie, ako aj maličkostí na
oblečenie.
„Tesco sa chce dostať stále bližšie k zákazníkom, aby nemuseli
ďaleko cestovať, teda míňať čas a
peniaze, a aby takto ušetrené peniaze mohli investovať do iných
položiek rodinného rozpočtu. Na-

sledkom aj veľmi dobrej spolupráce a ústretovosti mestských organov a inštitúcií, ako aj samotného
primátora. Boli nám maximálne
nápomocní, aby sme obchod pre
občanov mesta čo najskôr postavili
a otvorili. Obyvatelia Tvrdošína sa
môžu tešiť na nákupné pohodlie a
vysokú kvalitu výrobkov, a tiež na
nízke ceny.“

Pozemok pod výstavbu nových bytov získalo mesto od VÚC za korunu
Z ostatného zasadnutia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 4. septembra odchádzal primátor Ivan Šaško
spokojný. Odpredávaný učebný montovaný blok Stredným učilišťom lesníckym v Tvrdošíne sa dostal do majetku mesta, ktoré
má investičný zámer, na parcele chce postaviť bytový dom s 27
bytovými jednotkami.
„Bol som veľmi rád, že sa nám
podarilo túto parcelu pre mesto
získať, pretože okrem ďalších výhod – v jej blízkosti sú zavedené
aj inžinierske siete, ktoré nám pomôžu rýchlejšie naplniť náš zámer
– vybudovať bytový dom s malometrážnymi jeden a dvojizbovými
bytmi, o ktoré je medzi mladými
rodinami aj staršími ľuďmi nášho
mesta veľký záujem. Rozšíri sa
tak ponuka bytov, kde tí, ktorí
nedokážu z rôznych príčin platiť
veľké byty, alebo ich nepotrebujú, budú mať možnosť výberu.
Zároveň tieto malometrážne byty
budú slúžiť ako východiskový bod
pre mladé rodiny, ktoré nemajú
finančné prostriedky na zakúpenie
väčších bytov. Som rád, že ako
poslancovi Žilinského samosprávneho kraja sa mi podarilo získať
pre mesto pozemok a tak urýchliť
začatie výstavby nových bytov.
Všeobecne prospešný záujem bol
hnacím motorom, ktorý zvíťazil
nad ďalšími ponukami presadzujúcimi individuálne záujmy. Náš
zámer schválilo Ministerstvo

výstavby a regionálneho rozvoja
SR s určeným termínom začatia
výstavby ešte v tomto roku. Mrzí
ma, že pri mojom presadzovaní
záujmu mesta chcel túto skutoč-

nosť prekaziť poslanec z nášho
mesta, ktorý navrhol ich klubu
hlasovať proti tomuto prevodu pre
mesto a tým aj možnosti výstavby
nových bytov. V tomto prípade
už v súčasnosti nie je dôležitá
minulosť v kuloároch, ale výsledok – zastupiteľstvo Žilinského
kraja schválilo tento pozemok pre
mesto za 1 korunu, aj keď v skutočnosti má hodnotu minimálne
1 milión korún.

Nevznikla nám žiadna škoda

Poškodený most, vedúci na
roľnícke družstvo sa stal živnou
pôdou pre regionálne, celoštátne
média, pre rozhlas, ale aj pre televíziu. Komu to vtedy vyhovovalo,
aby sa táto takzvaná kauza dostala
do ústredných médií, si môžete
domyslieť. Dnes, s odstupom
času, sme boli navštíviť firmu
Banuli, sídliacu za uvedeným
mostom, konkrétne Vladimíra
Ulricha, ktorý podniká spolu s
Petrom Bandošťákom pri oprave
nákladných automobilov od roku
1996. Svoje služby tu poskytujú
hlavne firmám, ktoré majú nákladnú dopravu, napr. mliekárni,
Verexu, technickým službám a
ďalším. V. Ulricha sme sa opýtali,
či uvedená „kauza“ poškodila ich

firmu a či mali nejaké straty.
- Za seba môžem povedať, že
som rád, že poškodená časť mosta
bola v takom rýchlom čase opravená a je len samozrejmé, že aj
pre našu firmu bola rýchla oprava
mosta dôležitá. Ako firma sme nemali vôbec žiadnu škodu, naopak,
rýchle riešenie bolo pre všetkých
prínosom. Myslím si, že to kvitovali družstevníci a aj ostatní ľudia,
ktorí tadiaľ prechádzali. Hneď po
havárií bola urobená lavička, aby
sa cez most dalo prechádzať. Sme
radi, že sa to všetko skončilo s
dobrým koncom. Ešte keby niekto
opravil aj druhú časť mosta, tak by
bolo všetko v najlepšom poriadku
a most by slúžil ďalších niekoľko
desiatok rokov.
(jh)

Bytovka pre mladých, ale aj seniorov
S rozmachom mesta úzko súvisí aj výstavba nových bytov
pre všetky kategórie občanov. S
radosťou môžeme konštatovať,
že takmer každý rok pribudne
v našom meste nová bytovka,
ktorá je odovzdaná do užívania.
A nebude tomu inak ani v tomto
roku. Na sídlisku sa v súčasnosti

dokončuje nová bytovka pri ZŠ
M. Medveckej. Ďalších 24 bytov
bude ešte v tomto roku odovzdaných mladým rodinám a ďalším
záujemcom o bývanie, ktorí už
netrpezlivo čakajú na vlastný byt.
V súčasnosti mesto eviduje 111
žiadateľov, ktorí majú záujem o
byt.
(jh)

Výstavba tenisovej haly už začala
Za gymnáziom a ZŠ Š. Šmálika
už začali s výstavbou tenisovej haly.
Na ploche takmer 400 m2 budú
vybudované dva tenisové kurty.
ktoré budú slúžiť nielen pre školskú
mládež, ale aj pre širokú verejnosť.
Na tvrdošínskom tenisovom centre sú už urobené všetky terénne a
zemné práce, ako aj vybudované
základy haly. Už v októbri tohto
roku bude tenisové centrum otvorené. Tešiť sa môžu všetci tí, ktorí
holdujú tomuto športu, ktorý je aj

olympijským športom. A ktohovie,
či časom aj u nás nevyrastú takí
tenisti, ktorí sa budú zúčastňovať
významných slovenských, či svetových turnajov.
Mládež bude mať o zábavu a
vyplnenie voľného času postarané, potom už bude záležať len na
nich, ako sa dokážu presadiť aj v
tomto športe a či ich tenis chytí za
srdce. Po hokejovom štadióne pribudne do mesta ďalší nový športový areál.
(jh)

Päť korún za recept
Pacienti budú od 1. októbra platiť v lekárni za recept už len päť korún,
namiesto doterajších 20 korún. Vládny kabinet Roberta Fica už v lete
zrušil dvadsať a päťdesiat korunový poplatok za návštevu lekára a pobyt
v nemocnici.
Poplatok za recept, ktorý platia pacienti v lekárni, bude teda po novom
rovnaký pre všetkých.
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Otvorené za účasti Galisa a Tittela
(Dokončenie z 1. str.)
Futbalové ihrisko v sobotu zakvitlo
našou mládežou, ktorá prišla na slávnostné otvorenie ďalšieho športového
areálu. Kultúrny program v podaní
dievčat z CVČ, ale aj športové zápolenia našich starších, mladších žiakov, prípravky a futbalového zápasu
dievčat si pozreli naši vzácni hostia,
generálny sekretár SFZ Dušan Tittel a
poslanec NR SR, reprezentačný tréner
a splnomocnenec vlády pre mládež a
šport Dušan Galis, ktorí prijali pozvanie primátora mesta.
Po krátkom úvodnom príhovore
primátora mesta, ktorý poďakoval
za podporu našim hosťom, ale aj tým
všetkým, ktorí sa na výstavbe toho
areálu podieľali, nasledovalo prestri-

hnutie pásky, krst šampanským a prvé
tri góly v sieti po strelách D. Galisa,
D. Tittela a nášho primátora.
-Sme radi, že sme mohli v Tvrdošíne otvoriť tento areál, na ktorom
veríme budú vyrastať nové futbalové
talenty, povedali okrem iného naši
hostia.
Potom už ihrisko patrilo našej
mládeži a Dušanovia Galis a Tittel
mali plné ruky práce na autogramiáde, ktorú využili nielen deti, ale aj ich
rodičia. Len pre zaujímavosť, obidvaja
Dušanovia futbalovo vyrastali práve
na Orave, odkiaľ sa rozbehli do šíreho
sveta a dobre poznajú naše futbalové
ihrisko v Krásnej Hôrke, kde v mladých rokoch hrávali.
Športovému sviatku prialo aj poča-

sie, ale to je už akýmsi sprievodným
znakom všetkých športových a kultúrnych akcii, ktoré mesto pre svojich
občanov pripravuje. A tak aj tento
sviatok sa po všetkých stránkach vydaril, ten, kto sa ho v uvedenú sobotu
zúčastnil, bol veľmi milo prekvapený
hojnou účasťou našej mládeže, pretože ako povedal primátor, hlavne pre
nich sa športoviská v meste otvárajú.
A v uvedenú sobotu pribudlo ďalšie.
Nuž čo dodať na záver? Tvrdošín má
primátora, ktorý má veľkú zásluhu na
tom, že uvedené športové zariadenia
v meste rastú ako huby po daždi.
Dievčatá zo ZŠ M. Medveckej a Š.
Šmálika so zanietením nám v sobotu
predvádzali futbalové umenie a radosť z tejto novej trávnatej plochy.

Deti majú lepšie podmienky ako sme mali my
Primátor a Dušan Galis sedia vedľa seba v parlamente a aj
keď sú z rôznych politických strán, spájajú ich spoločné názory
na šport a mládež, obidvaja majú veľký záujem, aby sa región
Oravy naďalej rozvíjal.
Pán Galis, čo hovorite na náš chlapcov stali aj reprezentanti. Aby
športový areál a ako sa cítite u nás mali vyššie ambície, pretože talent
v Tvrdošíne?
určite majú, čo som mal možnosť
- Ak mám byť úprimný, tak som vidieť aj dnes. Záleží na nich, ako
veľmi milo prekvapený, pretože som sa uvedenej šance chytia. Orava
nečakal, že takýto športový areál a Tvrdošín sa o budúcnosť športu
nájdem v Tvrdošíne. Určite je to nemusí obávať.

zásluha mesta a jeho vedenia. Skutočne som tým zaskočený, pretože
ako chlapec som tu chodil hrávať
do Krásnej Hôrky a to sa vôbec
nedá porovnať s vtedajšími štadiónmi. Určite dnes deti majú lepšie
podmienky aké sme mali my a treba
pracovať na tom, aby mali aj odborné vedenie a potom, aby sa z týchto

Môžete nám povedať ako sa
vám spolupracuje s našim primátorom?
- Spoznali sme sa na predvolebnej
kampani, keď som bol aj vo vašom
meste a osobne som sa s nim stretol.
Prvé kroky boli skôr oficiálne, ale
obidvaja máme radi Oravu a našli
sme spoločnú reč, spoločnú cestu

Dni mesta spojené s Michalským jarmokom
(Dokončenie z 1. str.)
na svoje, tak ako deti pri skákajúcom
hrade, či sladkej vate.
„Sladkosti išli na odbyt, pretože už
v piatok večer chýbal turecký med.
Všetko sme predali,“ povedal nám
pán, ktorý predával rôzne sladkosti.
„V sobotu tu už nebudeme, lebo by
sme nemali čo predávať.“ Aj keď
bolo pomerne teplo, sladký jazýček
veru neváhal a zamaškrtil si aj na
týchto jarmočných pochúťkach. A

chlapi si zase pochvaľovali výber
burčiaku a jeho kvalitu.
A ku všetkému tomu nám pribalil
pekné slnečné dni aj pánbožko a tak
aj organizátori mohli byť spokojní s
ďalším vydareným Michalským jarmokom. Poďakovať sa patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tohtoročnom jarmoku, ale
aj všetkým tým, čo sa prišli zabaviť a
nechali na čas svoje starosti doma.
Juraj Horňák

Z poslaneckej lavice
(Dokončenie z 1. str.)
sme nazvali Sviatkom príbuznosti.
Športová hala pri gymnáziu, najväčší
priestor na takéto podujatie, praská
vo švíkoch, čomu sa tešíme.
Keďže sa blížia komunálne voľby,
ozývajú sa niektoré „hlasy“, ktoré
tvrdia, že sú to peniaze daňových poplatníkov. Tieto „informácie“ môžem
vyvrátiť. Tí, ktorí to tvrdia, nemajú ani
predstavu, koľko stojí napríklad len samotné verejné osvetlenie. Z daní, ktoré
občania Tvrdošína platia sa naozaj nedajú robiť zázraky. Peniaze, určené na
vianočný príspevok pre dôchodcov a
invalidných dôchodcov, mesto ušetrilo,
získalo, zarobilo, „pomohli aj Oravice“.
Keď sme s touto aktivitou začínali, boli
sme prví z okolitých miest a obcí. Aj do
budúcnosti s príspevkom počítame, po-

važujem ho za správny. Na najbližšom
mestskom zastupiteľstve navrhnem,
aby poslanci schválili výšku nie 500,
ale 700 korún. Očakávam, že zastupiteľstvo návrh schváli a všetci tí, ktorých
sa to týka, dostanú pred Vianocami 700
korún.“
(ač)

a čím ďalej máme viac spoločných
názorov. Myslím si, že si budeme
čoraz viac pomáhať a budeme mať
radosť z toho, keď sa bude o Orave
hovoriť ako o regióne, kde sa urobilo
kus poctivej práce, kde mládež športuje, nedroguje, kde deti sa tešia na
takéto areály, kde sa stretávajú a kde
rodičia nemajú problémy s deťmi.
Skôr by ma tešilo keby mali rodičia
problémy ako dostať deti domov zo
športovísk.
A čo vy a reprezentácia ? Ste
trénerom najsledovanejšieho
športového odvetia.
- Túto otázku som prediskutoval
s ľuďmi okolo športu, ale aj doma s
rodinou. Vo futbale je to tak, keď vyhráte, tak sa nehodnotí nič a vyhrali
sme všetci, naopak, ak prehráme,
tak som prehral ja. Kritika na mňa
je veľká. Ak ma nebudú chcieť ľudia
a hráči, tak zajtra odídem. Nerobím
to pre seba, ale pre ľudí a hráčov.
Ak si myslia, že som zlý, tak nech
to zoberie niekto iný. Nemám s tým
problém. Nik nehovorí a nepíše, že
sme zarobili peniaze pre mládežnícky futbal, ale že sme prehrali s Českom, tak ma za to všetci vinia. Ak si
myslia slovenskí novinári, že robím
problémy, tak som pripravený odísť.
S hráčmi nemám problémy, naopak
hráči ma chcú. Média sú dnes také,
že z „Mojsejovcov“ urobia hrdinov
a z poctivého človeka blbca. Ani
manželka a deti nechcú, aby som
bol neustále „prepieraný“, tak asi
bude lepšie odísť, ale to všetko záleží
na zväze.
V čom bude spočívať vaša práca vo funkcii splnomocnenca?
- Určite budem mať na starosti
mládež a šport, takže by som chcel,
aby viac peňazí išlo z Tiposu do
športu a pre mládež a aby boli určené v športe hlavné priority. Jednou z nich je výstavba národného
futbalového a hokejového štadióna.
Prial by som si, aby sa do škôl a
takýchto krásnych športovísk aké
máte v Tvrdošíne viacej investovalo
a hlavne aby sme našli peniaze pre
mládež. Technika v posledných rokoch ovplyvnila hlavne deti, preto
ja veľmi vítam také niečo, ako ste
urobili vo vašom meste. A chcel
by som nie v mojom mene, ale ľudí
ktorí robia okolo športu poďakovať
primátorovi a vašim ľuďom, že ste
tu postavili taký krásny areál, kde sa
budú stretávať nielen deti, ale celé
rodiny, pretože šport spája ľudí .
Takže na Oravu a Tvrdošín
nezabudnete?
- Nie ja tu chodím často, mám tu
veľa priateľov, chodil som tu hrávať
nielen futbal, ale aj basketbal. Pribudli mi ďalší priatelia a Orava je
Orava, ak tu niekto vyrastie, tak sa
vždy na Oravu vracia a najlepšie sa
tu cítim aj ja.
(jh)

Plnia, čo sľúbili

Aj poslanecky klub SNS sa podieľal
na tom, aby boli prijaté nové zákony v
oblasti sociálnej politiky a zdravotníctva. Predošlá vláda odobrala niektorým
invalidom dôchodky a ďalším ich znížila. Táto vládna koalícia urobila nápravu aj v tomto smere a všetky uvedené dôchodky sa budú prehodnocovať.
Za tento zákon, ale aj za to, aby sa u

lekára a v nemocnici nemuselo platiť
zahlasoval aj náš primátor.
„Chceme, aby boli čo najskôr vyplatené
peniaze všetkým tým dôchodcom, ktorým
ich predchádzajúca vláda odobrala. Ide o
jednu z dôležitých oblasti života našich občanov a ja sa o ňu aktívne zaujímam, plníme, čo sme pred voľbami sľúbili,“ povedal
primátor mesta.
(jh)

Teší ma, že s pomocou mesta
sme postavili nové ihrisko
Bývalému vynikajúcemu futbalovému reprezentantovi Dušanovi Tittelovi, rodákovi z Oravy, sme položili pri jeho návšteve
Tvrdošína tri otázky.
- V futbalovom zväze už máme
Pán Tittel, dlhšiu dobu ste neboli v Tvrdošíne, ako sa tu cítite a plán, verím, že na budúci rok bude
otvorená futbalová akadémia. Chceako sa vám u nás páči?
- Keď môžem, tak na Oravu chodím me v každom regióne zriadiť futbačasto, ale skutočne po dlhšej dobe som lovú akadémiu, kde by mohli najv Tvrdošíne. Naposledy, keď som tu lepší chlapci z celého Slovenska aj
hral, tak som mal asi dvanásť rokov študovať aj trénovať, takže to bude
a hrali sme v Krásnej Hôrke. Dnes najdôležitejší čin, ktorý pripravusom rád, že som tu a príjemne ma jeme pre mladých. Naďalej chceme
prekvapil váš futbalový areál, ktorý tu pokračovať v budovaní týchto ihrísk,
máte. Samozrejme, že ma veľmi teší, ktorých sme už postavili vyše stovky
že s pomocou mesta sme postavili toto po celom Slovensku. Samozrejme, že
nové ihrisko. Teší ma to, keď som tu zo všetkých síl sa budem snažiť pomávidel vašich žiakov hrať futbalové zá- hať Orave a tým aj Tvrdošínu.
A neťahá vás to dnes na futbalopolenie, verím, že im to veľmi pomôže
v napredovaní. Verím, že v budúcnosti vý trávnik, keď často vidíme, ako
tu budú vyrastať talentovaní futbalisti. sa trápia naše „futbalové hviezdy“,
Aj v minulosti horná Orava patrila k aby ste v niečom pomohli?
- Musím povedať, že áno, naposliahni dobrých futbalistov, tak verím,
že to bude pokračovať aj u vás. Nebo- ledy to bol zápas s Českom, keď nám
jím sa o to, že tomu nebude tak u vás, to nevyšlo podľa našich predstáv, ale
váš primátor má nielen cit pre šport, moja etapa už skončila, roky sa nedajú zastaviť, takže ja sa budem snažiť
ale aj pochopenie.
Bude SFZ pokračovať v podob- sledovať mladých chlapcov a vyberať
(jh)
ných aktivitách aj v iných mestách? ich do reprezentácie.

V meste pribúdajú
parkoviská a nové chodníky
Často si ani nevšimneme, že v niektorých častiach mesta sa niečo nové
urobilo, opravilo, alebo zrekonštruovalo. O tom, čo bolo na tomto úseku
urobené, nás informoval Michal Jaroš
z odboru výstavby MÚ.
„Pri ZUŠ a gymnáziu sme demontovali plot, tým spôsobom sa

pohostinského zariadenia Poľovník
urobili nový asfaltový chodník s
obrubníkmi. Práce pokračujú následne na križovatke, kde sa upravujú dva
cestné ostrovčeky, ale aj ďalšia časť
chodníkov, cesty a parkovisko pod
bytovkou č. 19.
Opravuje sa aj celý chodník, sme-

„otvoril“ priestor ku gymnáziu a základnej umeleckej škole. Okrem toho
sme tam dali novú zámkovú dlažbu a
obrubníky. Nový chodník bol potiahnutý až ku ZŠ Š. Šmálika. Konečné
úpravy sme zavŕšili výsadbou zelene
a kvetov.“
Ďalšie úpravy chodníkov a cestných komunikácií sa robia na sídlisku Medvedzie. Cestné stavby tu od

rujúci ku schodom ZŠ M. Medveckej,
tu bude vytvorené nové parkovisko
pre automobily z obidvoch strán
chodníka.
V centre mesta bol vybudovaný
nový chodník okolo budovy mestského
úradu až po Prietrž i na náprotivnej
strane Trojičného námestia a na Spiežovej ulici. Na týchto miestach bola natiahnutá aj nová asfaltová cesta. (jh)
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Mesto má záujem o to, aby sa gymnázium rozvíjalo
S riaditeľkou Gymnázia Tvrdošín PhDr.Alenou Golboňovou
o škole a aktivitách, ktoré škola vyvíja.
Koľko študentov nastúpilo do
prvých ročníkov?
„V prvých ročníkoch máme taký
počet študentov, aký sme si želali.
V štvorročnom štúdiu máme 34 a v
osemročnom 30 študentov, takže stav
sme naplnili.
Prihlásených ich bolo viac, ale
po prestupoch k začiatku školského
roka nám zostal tento počet. Pre nás
nie je vhodné ani navršovať tieto
počty, aj keď z ekonomického hľadiska by to bolo zaujímavé, musíme
brať do úvahy aj psychohygienické
podmienky.“
Sú nejaké zmeny v pedagogickom zbore?
„Do dôchodku odišla nemčinárka pani Matkuliaková, nahradila ju
magistra Ficeková, rozlúčili sme sa
aj so slovenčinárkou a francúzštinárkou a prijali sme francúzštinárku
Marcelu Kozákovú, už aj vzhľadom
na dlhodobý projekt a spoluprácu s
Francúzmi.“
Zmenilo sa niečo počas prázdnin?
„Bolo upravené prostredie pred
budovou gymnázia, buduje sa tu nová
tenisová hala. V budove školy sme v
uplynulom roku opravili s pomocou
mestského úradu priestory v suteréne a vybudovali novú drenáž. Každý
rok cez prázdniny maľujeme niektoré
priestory, občas nám praskne aj dlažba, ktorú priebežne počas školského
roka vymieňame, cez prázdniny robíme však kompletnejšiu výmenu.“
Čoskoro pribudne za gymnáziom nová tenisová hala, istotne

ju budú využívať aj študenti z
gymnázia.
Predčasné je v súčasnosti hovoriť
o tom, koľko z našich študentov sa
bude venovať tenisu, no istotne bude-

Ako zo svojho pohľadu hodnotíte spoluprácu s mestom?
„Keď potrebujeme niečo riešiť,
vždy sa vieme s vedením mesta dohodnúť k obojstrannej spokojnosti.
Mesto je nám vždy ochotné pomôcť.
Aj doposiaľ najväčšiu opravu, čo
sa týkala presakovania vody do su-

vyučovať slovenčinu ako nepovinný
predmet.
V tomto roku sa pravdepodobne
zapojíme ešte do ďalšieho programu
Sokrates v spolupráci s viedenskou
školou, na ktorom bude participovať
Rakúsko, Belgicko, Španielsko a Slovensko. V najbližšej dobe nás čaká
ešte návšteva gymnázia v Novom Bydžove v Čechách. Spolupráca vznikla
v roku 1994 a trvá dodnes. Prvý októbrový víkend tam odchádzame na
poznávací zájazd, v rámci ktorého
okrem iného navštívime aj Prahu.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Nie je práve jednoduché starať
sa o výchovu hendikepovaného
dieťaťa, no ešte zložitejšia situácia
nastáva, keď dieťa dorastie do školopovinného veku. Vedenie Špeciálnej
základnej školy v Námestove vyšlo
preto rodičom v ústrety a zriadilo v
Základnej škole Márie Medveckej
špeciálnu elokovanú triedu, do ktorej
nastúpilo v septembri šesť žiakov s
ľahším mentálnym postihnutím. Ani
samotná tvrdošínska škola s 669 žiakmi v tomto smere nezaostáva. Má dve
vlastné špeciálne triedy. Prvá funguje
už deviaty rok a je určená zdravotne
hendikepovaným deťom a druhá,
ktorá slúži žiakom s miernym mentálnym postihnutím, je v prevádzke
štvrtý rok.
Každý nový školský rok už akosi
mechanicky spájame aj s novotami.
Nie sme sami. Riaditeľka ZŠ M.
Medveckej Dagmar Šašková v súvis-

losti s úspešnými projektmi uvažuje
podobne: „Prvou bude multimediálna
učebňa vybavená počítačom, projektorom, multimediálnou tabuľou
a softwerom s výukovými programami, ktoré môžu učitelia postupne
rozširovať. Uvediem príklad jej využitia v slovenčine. Na tabuli budú
vyprojektované vybrané slová. Úlohou žiaka je vpísať do nich magnetickým perom chýbajúce „i“ alebo „y“.
Trieda bude dostupná všetkým ročníkom ako doplnok klasickej výučby.
Tabuľu v hodnote 101 tisíc korún už
máme, čakáme len na presieťovanie
a to je záležitosť jedného týždňa. Na
výučbu angličtiny, nemčiny a ruštiny
pripravujeme ďalšiu jazykovú triedu.
Tam nás čakajú ešte stavebné úpravy
a konanie súvisiace s dodávkou vybavenia, no myslím si, že v priebehu
mesiaca by mohla byť uvedená do
prevádzky.“
(pa)

S ďalšou špeciálnou triedou

me aj tieto priestory využívať v rámci
našich možnosti. V našej škole vznikla nová aktivita – hra bedmintonu,
ktorú sme podporili aj finančne. Boli
by sme radi, ak by sa do nej zapojilo
čo najviac našich študentov. Máme
však aj celkom úspešný florbalový
krúžok. V rámci mimoškolských aktivít je tu dosť priestoru a aktivít, aby
sa študenti mohli plne realizovať v tej
oblasti, ktorá ich najviac zaujíma.“

terénnych priestorov, sme riešili v
spolupráci s mestom. Ešte som sa
nestretla s tým, že by zo strany mesta
nebola ochota pomôcť riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v škole. Myslím
si, že mesto má záujem o to, aby sa
gymnázium rozvíjalo naďalej, aby
sa tu vzdelávali deti. Hodnotím túto
spoluprácu vysoko pozitívne.“
Spolupracujete aj so zahraničnými partnermi?

Najviac žiakov od založenia školy

V tomto roku sa do lesníckeho
učilišťa prihlásilo do prvých ročníkov 96 žiakov, ktorých zaradili do
štyroch tried, 12 žiakov sa bude učiť
formou diaľkového štúdia. Celkovo
bude v učilišti študovať 220 žiakov.
Zatiaľ sú to všetci chlapci, no vedenie
školy uvažuje aj so zaradením študijného učebného odboru „krajinárske
úpravy“, kde očakávajú aj záujem
dievčat.
„Dnes je taký trend, že na 3-ročné učebné odbory sa veľa žiakov
nehlási, skôr majú záujem o 4-ročné
študijné odbory a práve o takejto
alternatíve uvažujeme aj v našom

O trvalej spolupráci sa dá hovoriť
s francúzskymi školami. Aj tento rok
naši študenti navštívia Francúzsko
od 7. do 16. novembra. Ide o výchovno-vzdelávací pobyt, počas ktorého
študenti z kvarty, kvinty a sexty budú
navštevovať aj vyučovanie vo francúzskej škole. Pobyt bude prípravnou
návštevou v rámci projektu Sokrates,
ktorý je spoločne pripravovaný za
spolupráce Poliakov a Španielov.
Do Francúzska pôjdu aj pedagógovia, ktorí sa do uvedeného projektu
zapoja a Francúzi prídu k nám opäť v
lete. Zaujímavou novinkou je, že naši
francúzski priatelia začali v škole

učilišti,“ povedal riaditeľ SOU-L
Ján Vorčák. Trend vo svete je podľa
jeho slov iný. Žiaci najprv prechádzajú učebnými odbormi, následne
si urobia maturitu a tí najlepší pokračujú na univerzitách, čo je najlepším
predpokladom pre prepojenie vedomostí s praxou. „Našim študentom
vo väčšine prípadov chýba praktická
zručnosť. Často je však dôležitejšia
známka v indexe, ako to, čo vie absolvent urobiť. Prax na Slovensku vo
všetkých typoch škôl chýba. Netýka
sa to našej školy, pretože absolventi
nášho učilištia „praxujú“ priamo v
lese a keď ukončia školu, tak začínajú

Deň otvorených dverí

hneď pracovať, nepotrebujú žiadnu
adaptáciu, robia to, čo sa naučili na
praxi u nás.“
O tom, že je záujem o študentov z
tohto učilištia svedčí aj pozvanie na
brigádu do Rakúska. Počas letných
prázdnin boli na brigáde pri ťažbe
dreva, s ich prácou pri ťažbe dreva
boli Rakúšania spokojní. Spokojnosť
bola aj na strane študentov, ktorí si
zarobili „pekné“ peniaze.
Aj v tomto roku pôjdu najlepší
študenti do Českej republiky - Svobody nad Úpou, kde sa budú venovať „harvestorom“, tzv. lesným
kombajnom.
V tomto školskom roku sa rozšíril
aj pedagogický zbor o troch učiteľov
vzhľadom k tomu, že sa prihlásilo
viac žiakov do prvých ročníkov ako
očakávali. V učilišti bude študovať
220 žiakov, teda najvyšší počet od
založenia školy, ktorí po skončení
školy väčšinou pracujú vo svojom
odbore.
V rámci projektu Leonardo sa od
18. septembra začala spolupráca s
poľskými partnermi, prostredníctvom
ďalšieho projektu Digitálni Štúrovci
sa môže široká verejnosť oboznamovať s prácou pri počítačoch. Do
mimoškolskej činnosti je zaradených
niekoľko krúžkov, napr. rezbárske,
jazykové, športové a ďalšie. Škola má
v súčasnosti študentov z celého Žilinského a Trenčianskeho kraja. Radí sa
medzi najlepšie lesnícke školy tohto
typu v rámci Slovenska.
Juraj Horňák

Lesníci pozývajú

Lesníci pozývajú na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční v
stredu 4. októbra v priestoroch Lesníckeho učilištia. Okrem obhliadky
priestorov školy sa návštevníci budú
môcť oboznámiť so všetkými aktivitami, ktoré žiaci počas štúdia vykonávajú, ale presvedčiť sa aj ako žiaci
ovládajú techniku. Nebudú tu chýbať
ani firmy, ktoré vyrábajú stroje a
zariadenia pre lesné hospodárstvo,
návštevníci budú vidieť aj ukážky
lesnej techniky pri práci v lese.
Deň otvorených dverí budú „lemovať“ aj športové aktivity ako
streľba z kuše a iné, pre hladošov sa
bude variť aj chutný guláš.
Snímky: archív redakcie.

Úprimná vďaka všetkým

Chcela by som vyjadriť poďakovanie vedeniu mesta a riaditeľke ZŠ
Márie Medveckej Mgr. Dagmar Šaškovej, ktorí nám spríjemnili a hlavne
uľahčili vstup do novej kapitoly života našich prváčikov tým, že vytvorili
podmienky pre výučbu a chod špeciálnej zriadenej učebne.
Osobitné poďakovanie patrí špeciálnym pedagogičkám z Námestova,
ktoré denne dochádzajú za našimi prváčikmi do nášho mesta.
Zdenka Zarevúcka

V základných školách 1038 žiakov
Kvietky, rozžiarené tváre, ale aj slzičky sa objavili v očkách prváčikov,
ktorí po prvýkrát prekročili školský
prah ZŠ M. Medveckej už ako ško-

V tomto školskom roku navštevuje ZŠ M. Medveckej 669 žiakov,
z tohto počtu je 74 prvákov, ktorí sú
zaradení do troch tried. Okrem vyu-

láci. Spoločne s rodičmi sa presunuli
do klubovne, kde pre nich pripravili
starší spolužiaci krátky kultúrny
program. Nasledoval uvítací príhovor
riaditeľky školy Dagmar Šaškovej,
po ktorom sa „novoškoláci“ presunuli do svojich tried, kde na čakali
pripravené šlabikáre. Nasledovali
prvé vyučovacie hodiny, pripravené
zaujímavou a zábavnou formou.

čovania je v škole pre žiakov pripravených niekoľko krúžkov, kde sa
môžu v mimoškolskej činnosti pod
odborným vedením zdokonaľovať
a tráviť svoj voľný čas užitočným
spôsobom.
Základnú školu Š. Šmálika v
tomto školskom roku navštevuje
369 žiakov, z tohto počtu je 35 prvákov.
(jh)

Na slávnostnom otvorení nového
školského v Strednej priemyselnej
škole I. G. a OA Tvrdošín sa tak ako
po iné roky prihovoril ku prítomným
študentom a pedagógom riaditeľ
školy Ján Korenčiak, ktorý im poprial veľa úspechov v nastávajúcom
školskom roku.
V SPŠ I. G. študuje 525 žiakov, z
toho 127 prvákov v odboroch elek-

trotechnika, technické a informatické
služby, technika a prevádzka dopravy
a odbor doprava – prevádzka a údržba
cestných vozidiel. V Obchodnej akadémií študuje 261 žiakov, z toho 64
prvákov v odbore obchodná akadémia. V rámci mimoškolskej činnosti
sa môžu žiaci zapojiť do 29 záujmových krúžkov.
Štefánia Škuligová

O 191 študentov viac
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Jazykové laboratórium v gymnáziu
V rámci projektu „Centrum pre rozvoj Európskych jazykov“
tvrdošínske gymnázium dostalo od Ministerstva školstva SR 150
tisíc korún na vybudovanie jazykového laboratória. Opýtali sme
sa riaditeľky A. Golboňovej k akému účelu bude slúžiť.
-Vzhľadom k tomu, že sme dostali v rámci projektu peniaze na
jazykové laboratórium, budujeme
v našich priestoroch tzv. Centrum
pre Európske jazyky. Chceme, aby
slúžilo nielen našim deťom, ale tak,
ako to bolo v projekte napísané,
aj širokej verejnosti. Budeme tu
organizovať jazykové kurzy, ktoré
sme v podstate realizovali aj doteraz. Tieto však budú určite na vyššej úrovni, lebo k výučbe sa bude

používať aj počítačová technika.
Pre mnohých to bude istotne modernejšie vyučovanie a dúfame, že
verejnosť prejaví patričný záujem.
Jazyková zdatnosť v dnešnej dobe
je skutočne nevyhnutná už aj pri
takom výbere, ako je predavačka
v obchode.
Výber týchto projektov robili
najskôr kraje, ktoré potom najlepšie
poslali na ministerstvo. Tam ich vyhodnocovala komisia a sme radi, že

sa nám to podarilo. Náhradníkom v
rámci Žilinského kraja je gymnázium
v Námestove. Projekt vypracovali
Janka Podstrelená a Michal Masnica
a sú v ňom zakomponované práve tie
kurzy, ktoré pre verejnosť robíme, či
už je to angličtina, nemčina, francúzština. Ak by bol záujem aj o ruštinu,
tak sme schopní robiť aj tento kurz.
Na všetky máme kvalifikovaných
ľudí. Zatiaľ je najväčší záujem práve
o anglicky jazyk. Veríme, že časom
sa zatraktívnia aj ďalšie jazyky, ktoré
sú v rámci EÚ potrebné, napr. ruština.
V jednom roku sme dokonca robili
kurz francúzštiny aj pre dospelých.
Na výučbu angličtiny máme certifikát
Ministerstva školstva SR a chceme
takýto certifikát získať aj pre nemčinu.
(jh)

CVČ Radosť pripravuje
Letné prázdniny sú minulosťou a
činnosť centra voľného času Radosť
sa opäť dostáva do pôvodného tempa. Tanečná skupina B-ATTACK
CREW, ktorá sa venuje disciplíne
známej ako Break dance, sa už vrátila k nácviku náročnejších prvkov.
Chlapcom nechýba ochota zapózovať
pred fotoaparátom a jeden z nich, s
prezývkou Model, sa prejavuje ako
rodený hovorca: „Volám sa Jaroslav Hradský a mám úplne krásnych
21 rokov. Je nás osem a fungujeme
už dva roky. Doteraz sme tancovali
najďalej v Dolnom Kubíne a v Ru-

žomberku. Boli by sme strašne radi,
keby sa nám ušlo viac peňazí, aby
sme sa mohli posunúť ďalej, pretože
títo chalani na to majú, fakt!“
Daniela Jurincová, ktorá celému
zariadeniu šéfuje, má už podrobne
rozpracovaný ročný plán činnosti.
Je pomerne obsiahly, preto z neho
vyberáme aspoň názvy akcií, ktoré
sa uskutočnia do konca kalendárneho
roka: turistická vychádzka spojená
s „opekačkou“ a hrami, Michalský
jarmok, Deň športu pre všetkých,
výlet do Zakopaného, protidrogová
prednáška, Deň študentstva s disko-

tékou, Katarínska Kinder párty, 20.
výročie založenia CVČ, Mikuláš v
našom meste, otvorenie klziska, rodinný volejbalový turnaj, hokejový
turnaj, stretnutie HIP HOP.
Príťažlivé sú aj názvy záujmových
útvarov: Anglický jazyk, Mažoretky, Country tance, Roztlieskávačky,
Džezgymnastika, Aerobic, Kalanetika, Break dance, Basketbal, Hip Hop,
Show tance, Stolný tenis, Rytmicko
pohybové tance, Futbal. Ak tieto
riadky čítajú záujemcovia o niektoré
zo záujmových útvarov, pokojne ich
môžu považovať za pozvánku. (pa)

ZUŠ je jednou z dôležitých vzdelávacích inštitúcii, oslovili sme riaditeľa školy
Stanislava Vaseka, aby čitateľom našich novín priblížil dianie na tejto škole.
Pán riaditeľ koľko žiakov v súčas- a heligonkárov do Krivej, zúčastniť sa chcenosti navštevuje ZUŠ, sú nejaké zmeny me aj súťaže umeleckých škôl v Trstenej,
oproti vlaňajšiemu roku?
kde chodia klaviristi a akordeonisti. I keď
- V hudobnom odbore 224 žiakov a sme vlani nerobili koncertný akordeón z
213 vo výtvarnom. Oproti minulému roku dôvodu výročia ZUŠ, v tomto školskom
máme menej žiakov, ale to je aj tým, že roku, pravdepodobne v máji sa uskutoční
aj v ostatných školách sa učí menej detí, už jeho tretí ročník. Pravidelne chodíme
povedal by som, že sa rodí menej detí. V do Domova sociálnych služieb a Domu
prípravke v tomto školskom roku máme dôchodcov v Tvrdošíne. Peknou akciou,
15 nových žiakov. V súčasnosti učí v škole ktorej sa zúčastňujeme je aj Európsky deň
23 pedagógov aj na vysunutých pracovis- rodičov a škôl, ktorý sa uskutoční v októbkách, potrebovali by sme posilniť hudobný ri v MsKS, termín ešte spresníme. Čakajú
odbor klaviristom.
nás aj ďalšie regionálne a celoslovenské
Čo máte nové v škole?
súťaže, kde každoročne naši žiaci veľmi
- Cez prázdniny sa nerobili väčšie dobre reprezentujú naše mesto a dosahujú
opravy v priestoroch školy. Ešte v úvode veľmi pekné výsledky. Súbežne s každým
roka bola potiahnutá voda na poschodie, koncertom sa verejnosti predstavujeme aj
vymenili sklá a urobili nové hygienické s výstavami výtvarných prác našich žiakov
zariadenia. Po prázdninách nás však z výtvarného odboru.
čakalo úplne vynovené prostredie pred
Máju záujem o ZUŠ aj dospelí?
školou, skrášlili nám vonkajšie priestory,
- V súčasnosti máme len jednu žiačku
položením novej zámkovej dlažby, ale aj druhého ročníka v štúdiu pre dospelých,
vytvorením pekných trávnatých priestorov zvyšuje si kvalifikáciu a u nás sa učí hrať na
a za to chcem poďakovať mestu, že sa takto klavíri. Na štúdium pre dospelých sa môžu
stará aj o to, aby už samotný vstup do školy prihlásiť aj ďalší záujemcovia, škola je v
pôsobil kultivovane.
tomto smere otvorená pre všetkých.
Chystáte sa na nejaké súťaže a kde
Na aké hudobné nástroje sa tu učia
budete najbližšie koncertovať?
hrať žiaci?
- Pôjdeme na prehliadku akordeonistov
- Máme tu klaviristov, akordeonistov,

huslistov, flautistov a najnovšie nám pribudli nástroje dychového orchestra, ktoré
vyučuje kapelník Tvrdošanky Daniel Koleják. Samozrejme, že k tomu patrí aj hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.
A ako je to s výtvarným odborom?
- Výtvarný odbor má nosné predmety,
akými sú kresba, maľba, grafika a doplňujúce dekoratívne činnosti, k tomu patrí aj
niekoľko hodín modelovania, ktoré musia
v školskom roku absolvovať všetci žiaci výtvarného odboru.
Juraj Horňák

Materské centrum Feminka začalo
svoju činnosť v apríli toho roku, jeho
služby mohli mamičky využívať do
konca júna. Cez prázdninové dni aj tu
mali voľno, hlavne preto, že aj väčšina
mamičiek mala dovolenky.
- My z centra sme tiež potrebovali
načerpať nové sily, informácie a pripraviť sa na obdobie po prázdninách.
Naplánovať si svoje aktivity tak,
aby vyhovovali pre tých, ktorým sú
určené.
Centrum pre verejnosť sme otvorili začiatkom septembra a otvorené
bude až do nasledujúcich prázdnin,
povedala nám koordinátorka Silvia
Pekarčíková.
Pre mamičky sa zmenili aj otváracie hodiny v dopoludňajších hodinách
je otvorené od 830 - 1200 a poobede od
1330 - 1800. Sú tu aj dve pracovníčky
z úradu práce, ktoré vypomáhajú v
rámci aktivačných prác a ešte by im
mala pribudnúť chlapská ruka, ktorá
bude mať na starosti záhradnícke a
opravárenské práce.
K práci by veľmi potrebovali
počítač a tak sa rozhodli, že oslovia
niektoré, podnikateľské subjekty, aby
im v tomto pomohli, prisľúbenú majú
aj internetovú stránku, ktorú im budú
financovať. Prisľúb na počítač už je,
ale chýbajú im ešte nejaké finančné
prostriedky na jeho zakúpenie. Naj-

mamičky by si ho nemali zamieňať s
materskou školou, pretože Feminka
nesupluje materskú školu.
Ďalšou novinkou, ktorú môžu mamičky využiť je možnosť objednať
si priestory v čase voľna na rôzne
oslavy pre deti, či už sú narodeniny,
alebo meniny.
Veľmi by ich potešilo, keby sa prihlásili za členky ďalšie mamičky a pomohli tak s prácou vo Feminke. Každá
aktivita, ktorú im ponúknu je pre nich
vítaná, pretože, ako nám povedala S.
Pekarčíková, obohacuje to obidve
strany a prináša kvalitu. Táto činnosť
je len na báze dobrovoľnosti.
Na to stačí niekedy málo, prísť do
Feminky a pozrieť sa ako to tu funguje
a čo všetko je tu možné robiť. Je dôležité, aby sa mamičky aj s deťmi na
vlastne oči presvedčili, že Feminka je
tu pre nich.
Október bude vo Feminke zameraný na odborné prednášky, v pláne je
stretnutie s pľúcnym lekárom, vzhľadom k tomu, že mamičky mali záujem
o takúto prednášku, ktorá úzko súvisí
s respiračnými chorobami. V pláne sú
aj túry, ale to bude záležať od záujmu
mamičiek.
Aj z tohto výpočtu vidieť, že Feminka sa už dostáva do povedomia
mamičiek a detí nielen z nášho mesta,
ale aj širokého okolia.
(jh)

Predstavoval som si niektoré veci trochu inak
Misia mladých je dobrovoľné
občianske združenie, ktoré v našom
meste pôsobí už niekoľko rokov.
Predsedom združenia je už vyše roka
Anton Michalica, ktorý študuje na
Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici..
Čo je hlavnou úlohou združenia?
„Zameriavame sa mládež z tohto
mesta a ponúkame im aj netradičné aktivity, ktoré vzbudzujú ich záujem. Aktivity
uskutočňujeme buď v našej klubovni,
alebo vonku - v prírode. Z posledných
aktivít by som rád spomenul napr. cyklotúru, diskotéku, víkendové bláznenie,

pozorovanie hviezd a pod. Do klubovne
chodieva okolo 30 detí, na väčšie akcie
príde niekedy okolo 50 detí. Klubovňa pre
mladých je otvorená štyrikrát do týždňa
od 1900 do 2130 v utorok, štvrtok a sobotu,
v nedeľu od 1500 do 1700.“
Kto je zodpovedný za klub?
„Všetci sme dobrovoľníci. Počas
fungovania klubovne sme získali veľa
dobrých skúsenosti.“
Darí sa vám v tejto práci?
„Predstavoval som si niektoré veci
inak, ale je dôležité aby sme plnili naše
poslanie - pomáhať mladým ľuďom poznávať dobro.“

Diskusné fórum
V klubovni Občianskeho združenia
Misia mladých sa 13. septembra uskutočnilo diskusné fórum na tému „Čím žijú
mladí“. Ako povedal vedúci OZ Anton
Michalica, diskusia vznikla z potreby riešiť negatívne javy v súvislosti s mladými
ľuďmi v našom meste, ktorých je v súčasnosti najviac na sídlisku Medvedzie.
Do diskusného fóra prijali pozvanie
lekárka A. Rašková, správca farnosti
Ján Marhefka, pracovníčka polície na
úseku prevencie kriminality mládeže
A. Vojvodová, psychologička, učitelia,

negatívne javy sú súčasťou nášho každodenného života a bezprostredne sa nás dotýkajú. Účastníci diskusie skonštatovali,
že je potrebné negatívnym javom predchádzať, riešiť ich čo najskôr a zapojiť do
riešenia problému čo najširší okruh ľudí.
Mladých je potrebné orientovať do širokého spektra rôznorodých aktivít, aby počas
voľného času nemali čas na nudu.
Z takmer dvojhodinového úvodného
stretnutia vzišiel aj konkrétny záver.
Úlohou združenie bude pozývať takzvanú problémovú mládež zo základných a

vysokoškolskí študenti, ale aj žiaci zo
ZŠ Š. Šmálika.
V úvodnom kole, každý z prítomných
vyjadril svoj názor a postrehy na uvedenú
problematiku. Zhodli sa v jednom - mládež a kriminalita sú často úzko spojené
nádoby či sa nám to páči alebo nie. Tieto

stredných škôl na spoločné stretnutia, kde
im budú k dispozícii fundovaní odborníci.
A nielen to, na každom takom stretnutí si
budú môcť vyskúšať aj svoju fantáziu pri
rôznych aktivitách či prácach, akými sú
batikovanie, maľovanie tričiek a podobne.
(jh)

Projekt ,,Job centrum a kariérne
poradenstvo pre mladých na Orave“
je financovaný Európskym sociálnym
fondom. Špecializuje sa na sprostredkovanie zamestnania, vyhľadávanie
zamestnávateľov, voľných pracovných
miest a záujemcov hľadajúcich prácu.
Súčasťou sprostredkovania je evidenčná
činnosť, informačné a poradenské služby, zverejňovanie zoznamov voľných
pracovných miest, uchádzačov o zamestnanie na našich internetovej stránke.
Poskytuje poradenstvo hlavne mladým
absolventom stredných a vysokých škôl
v procese ďalšieho vzdelávania a prípravy
na povolanie. Nachádza pre nich nové
možnosti uplatnenia sa na trhu práce,
mladým pomáhajú aj pri písaní štrukturovaného životopisu, motivačného listu,
žiadosti o zamestnanie či pri práci s PC
a internetom.
Centrum nadviazalo spoluprácu so
slovenskými zamestnávateľmi, ktorí ich
pravidelne informujú o aktuálnych voľných pracovných miestach.
Základom je vyplnenie dotazníka, ktorým sa záujemca o zamestnanie zaraďuje
do databázy uchádzačov o zamestnanie.
Dotazník uchádzača je k dispozícii v kancelárii Job centra Orava alebo na www.
jobcentrum.orava.sk.
- Klienta, prihláseného do našej internetovej databázy, informujeme ihneď po
nájdení vhodného pracovného miesta a
odporučíme firmy, v ktorých by sa mohol
uchádzať o zamestnanie.
Nahliadnuť do svojich údajov v databáze majú možnosť nielen všetci evidovaní uchádzači, ale aj zamestnávatelia, ktorí
sú vedení v našej databáze pre zamestnávateľov a firmy. Títo zamestnávatelia
majú prístup iba k údajom o pracovných
skúsenostiach uchádzača.
V súčasnosti je najväčší záujem o bri-

gády a sezónne práce na Slovensku a v
zahraničí. Spolupracujú tiež s viacerými
pracovnými agentúrami, ktoré im sprostredkovávajú voľné pracovné pozície.
Vycestovanie do zahraničia za účelom
práce nesie so sebou rôzne riziká. Mnohí
mladí ľudia majú zlé skúsenosti s dôveryhodnosťou pracovných agentúr, ktoré im
sprostredkovali prácu, preto Job centrum
overuje ich serióznosť.
Okrem toho Job centrum ponúka aj
odborné poradenstvo, rôzne vzdelávacie
programy, kariérové a psychologické
poradenstvo, pilotné overovanie poradenstva, psychodiagnostické testy, individuálne konzultácie, odbornú činnosť,
organizovanie školení, bezplatný prístup
na internet za účelom hľadania práce,
kopírovanie a iné.
Kanceláriu Job centra navštívi denne v
priemere 15 klientov, ktorí majú záujem o
sprostredkovanie práce nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Najväčší záujem o
prácu na Slovensku je v oblasti administratívy a vo výrobe. O prácu v zahraničí sa
informujú hlavne mladí ľudia, ktorí hľadajú uplatnenie v gastronómii, v práci na
farmách, továrňach a v stavebníctve. Veľký záujem je aj o sezónne práce a brigády
počas letnej sezóny. Prostredníctvom Job
centra našiel nejeden klient uplatnenie na
Slovensku a v zahraničí.
Medzi služby Job centra patrí informovanie o štruktúre Európskeho životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania,
overovanie pracovných agentúr a mnoho
ďalších služieb.
Job centrum Orava sídli v budove
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v
Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie, otvorené je počas pracovných dní od 800
do 1600 .
Kontakty: www. jobcentrum. orava.
sk, alebo telefón 532 4730.

Pribudli im nástroje dychového orchestra

Medzi 17 najlepšími
Žiaci základnej umeleckej školy sa
zapojili do vzdelávacieho programu
Umenie zblízka, organizovanom Galériou mesta Bratislava. Do projektu zaslali svoje práce zo 100 základných škôl,
ZUŠ a osemročných gymnázií. Z vyše 2
000 zaslaných prác, komisia ocenila 17.
Medzi ocenenými bolo kolektívna práca
- plastika Madona s Ježiškom, ktorú vytvorili 8 až 12-roční žiaci ZUŠ Tvrdošín
pod pedagogickým vedením Ľudmily
Verzálovej. Žiaci za odmenu môžu zadarmo navštíviť Galériu mesta Bratislavy,
zúčastniť sa na vernisáži alebo výstavy
počas jej trvania.
(ač)

Porodili už tri mamičky...
väčším problémom sú však finančné
prostriedky na akcie, ktoré sa budú
organizovať vo Feminke.
Novinkou, ktorú začínajú ponúkať
je plávanie matiek s deťmi v bazéne,
ktorý je prispôsobený pre deti v Trstenej v hoteli Skalka. K dispozícií tam
bude aj sauna a ďalšie priestory pre
deti. Kúpanie bude vždy vo štvrtok
v dopoludňajších hodinách od 1000
do 1130. Všetko bude predbiehať pod
zdravotným dozorom.
Rozbiehajú aj kurzy angličtiny,
nemčiny a možno aj francúzštiny
pre mamičky i oteckov. V ponuke
sú aj kurzy, kde sa mamičky naučia
ako poskytovať masáž deťom a dojčatám.
Od začiatku tu „funguje“ na veľmi
dobrej báze príprava na materstvo, pochváliť sa môžu tým, že už tri mamičky, zučastňujúce sa kurzov, porodili.
Záujem je aj z okolitých miest a obcí,
pretože tu chodia ženy z Námestova,
zo Zuberca a dokonca aj z Banskej
Bystrice tu chodí jedna mamička.
Neustále sa vzdelávajú aj pracovníčky Feminky, aby mohli poskytnúť
mamičkám a deťom, čo najviac potrebných informácii, ktoré súvisia s
deťmi a ich opaterou.
Stálou službou je aj krátkodobé
opatrovanie detičiek v čase otváracích
hodín, ktoré nepresiahne tri hodiny a
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Do Oravíc ubolení, z Oravíc s úsmevom
Slniečko, voda a príjemné prostredie aj tohto roku prilákali do
Oravíc zdravotne postihnutých občanov na rekondičný pobyt,
ktorý organizovalo Združenie zdravotne postihnutých Oravy z
Tvrdošína. Rekondičný pobyt absolvovalo 38 členov, z nich bolo
11 zo spriateleného združenia zdravotne postihnutých z Nitry.
Už od prvého dňa pobytu 3. septembra mali účastníci pripravený bohatý program, čo si mnohí pochvaľovali a keď im
ešte k tomu prialo aj počasie, o príjemné zážitky a pobyt nebola
núdza.
„Hlavným zameraním rekondičného pobytu je regenerácia telesných, ale aj duševných síl,“ povedala
tajomníčka ZZPO Marta Bakošová.
A Oravice sú na takýto pobyt priam
stvorené. Tí, ktorí boli zdatnejší, absolvovali po okolitej prírode rôzne
turistické vychádzky. Najviac im
však imponovalo kúpanie v mestských termálnych kúpaliskách. Počas
celého pobytu mali účastníci zľavnené vstupné, ktoré pre nich poskytlo
mesto Tvrdošín. „Pán primátor nás
ešte nikdy neodmietol a tak ak touto
cestou mu vyslovujeme poďakovanie,“ doplnila M. Bakošová. Veľkú
radosť mali zdravotne postihnutí aj z
kúpania v Meander parku. I tu im vyšlo vedenie v ústrety a trikrát sa mohli
vykúpať za zľavnené vstupné.
No nebolo to len kúpanie a vychádzky, ale v programe mali aj
plánovanú prednášku o nových
smerniciach zákona sociálnej pomoci
pre zdravotne postihnutých obča-

nov. Prednášku im urobil predseda
ZZPO Mgr. Martin Gočala. Denne
nechýbalo ani meranie tlaku naslovovzatým odborníkom doktorom

Jozefom Blšákom, jeho manželka
zase na požiadanie urobila zdarma
účastníkom masáž.
Príjemným prekvapením pre nich
boli aj vlastné „umelecké“ vystúpenia, či Vtip paráda M. Bakošovej.
Zlatým klincom bolo aj vystúpenie
tria z Turčianskych Teplíc, jeho vedúca má tiež zdravotne problémy, ale
na jej výkone a speve to vôbec nebolo poznať. Ba naopak, počas celého
večera z nej sálala akási životodarná
miazga.
Na svoje si prišli aj ôsmi jubilanti,

ktorí dostali symbolické darčeky. Za
všetkých spomeniem Oľgu Kyškovú,
ktorá sa dožila 85 rokov. I napriek
vysokému veku je pani Kyšková
príkladom ako sa dajú životné ťažkosti zvládať s úsmevom na tvári, i
keď telo už dobre neslúži.
„Bol tu výborný kolektív, musím
všetkých pochváliť. Príkladne sa o
mňa starali a dokonca ma odviezli
aj do Meander parku, kde som sa
mohla vykúpať. Som rada, že som
v Oraviciach opäť mohla byť, je tu
toľko dobrých ľudí a taká prekrásna
príroda mi opäť dodá ďalšie sily v
mojom živote,“ povedala okrem iného pani Kyšková, ktorá svoje mladé
roky prežila v Tvrdošíne.
Spokojnosť bola aj so stravou,
ktorá bola pestrá a bohatá, nechýbali
pri raňajkách aj cereálie a mliečne
výrobky, za čo si vyslúžili poďakovanie aj pracovníci chaty na čele

s jej vedúcim Milanom Kuriakom.
Ale asi najviac si účastníci z Oravy
a Nitry pochvaľovali doslova rodinné prostredie, ktoré si tu na pár dni
vytvorili. Pobyt v Oraviciach im končil v piatok, no už teraz v predstihu
niektorí z nich boli ochotní zaplatiť
za pobyt v budúcom roku, tak sa im
tu páčilo.
Za pobyt poďakovala tajomníčka
SZZP Nitrianskeho kraja Mária ŽukOlszewska, ktorá zároveň pozvala
členov ZZPO na najbližšiu akciu,
ktorá sa bude konať u nich.
Slniečko ešte navečer nakukalo do
izieb a vyháňalo účastníkov pobytu
na večernú prechádzku a návštevu
kúpaliska, pretože čas odchodu sa nenávratne blížil. Do Oravíc prichádzali
ubolení a z Oravíc odchádzali s úsmevom na tvári a v duši s blahodarným
pokojom, ktorí tu stihli počas týždňa
načerpať.
(jh)

Po letnej prestávke
Nič slávnostné, hoci sa zišli prvýkrát po prázdninovej prestávke. Ženy
upratujú a prestierajú obrusy, ktoré
doma vyprali, mužské ruky zamestnáva montáž vešiakov na odev. Budia
dojem starousadlíkov, i keď záznam v
kronike tvrdí opak. Klub dôchodcov
Skalka na sídlisku Medvezie funguje

Tabuľka pri vchode informuje, že
klub je otvorený vždy v pondelok
od 15. do 17., v stredu od 14. do 18.
a vo štvrtok od 15. do 17. hodiny.
Zápisné je 100 Sk a ročný členský
príspevok 50 Sk. Aj pravidelné
programy sú dôkazom premyslenej
koncepcie. Pondelok patrí telesným

od 1. februára 2005. Je teda najmladším spomedzi tvrdošínskych a to
nielen podľa dátumu vzniku. Členskú
základňu tvorí 45 ľudí vo veku od 55
do 70 rokov.

cvičeniam, v stredu sa dostávajú ku
slovu spoločenské hry, rozprávanie
a čítanie, štvrtok je vyhradený zdravovedným prednáškam a prezentáciám tovaru spojených s nákupom.
Prvý prevádzkový deň v mesiaci si
môžu dať členovia premerať krvný
tlak a dožičiť si klasickú masáž,
preto ho aj nazvali Dňom zdravia.
Málokde býva zvykom, že zdravotnícke a masérske služby poskytuje predsedníčka klubu, ale Anna
Šablatúrová je kvalifikovanou zdravotnou sestrou a masérkou, ktorá sa
dobrovoľne stará o fyzickú kondíciu
dôchodcov.
Z príležitostných akcií uskutočnených v tomto roku spomeňme
aspoň fašiangové posedenie, úpravu
zeleniny na rôzny spôsob, výstavku ručných prác, jarné upratovanie
klubu a jeho okolia, Medzinárodný
deň žien, posedenie v záhradkárskej
osade pri guláši a opekaní slaniny,
návštevu divadelného predstavenia,
Deň matiek a návštevu kúpalísk v
Oraviciach. Do konca roka majú ešte
v pláne besedy s lekármi, prezentácie
výrobkov, výstup na roháčske plesá,
posedenie pri harmonike, výstavu
ručných prác, Katarínsku zábavu, výmenu kuchárskych receptov, pečenie
a zdobenie medovníkov, zdobenie
vianočného stromčeka a posedenie
pri vianočnej kapustnici.
Predsedníčka Anna Šablatúrová sa
netají ani ambicióznejšími zámermi.
Pripravuje projekt rehabilitačného
centra pre dôchodcov s klasickými
a vibračnými masážami, meraním
krvného tlaku a hladiny cholesterolu,
bahnovými a parafínovými zábalmi,
bylinkovými a perličkovými kúpeľmi. Uvedomuje si, že cesta k cieľu
býva kľukatá a nie všetko sa musí vydariť. Ale riadi sa starými ľudovými
múdrosťami a tie tvrdia, že trpezlivosť ruže prináša a odvážnemu šťastie žičí.
Pavel Abraham

V závere rekondičného pobytu si účastníci vypočuli hodnotiacu správu a tajomníčka ZZPO Marta Bakošová odovzdala členom výboru symbolické darčeky.

Rozlúčka s prázdninami
Posledné nedeľné augustové
popoludnie patrilo v našom meste
rodinám. Akciu s názvom Rozlúčka
s prázdninami zorganizoval Farský
úrad v Tvrdošíne v spolupráci s rodičmi detí.
Na Skalke nad Medvedzím sa
zišli tí, ktorí chceli spoločne prežiť
krásne nedeľné popoludnie. Hoci
dážď na chvíľu urobil organizátorom
vrásky na tvári, počasie sa čoskoro
umúdrilo a celý program sa mohol
rozbehnúť. Začiatok patril mod-

litbe svätého ruženca. Po ňom, pri
vstupnej bráne do kráľovstva hier,
deti v sprievode svojich rodičov,
privítala dobrá víla, ktorá ich pustila
do svojej ríše, kde mohli súťažiť v
lukostreľbe, v behu labyrintom so
zaviazanými očami, hľadaní “ihly v
kope sena”, vedomostných hrách…
Mohli si vyskúšať chodúle, maľovanie so zavretými očami, gelovanie
vlasov a na záver si dať pomaľovať
tvár. Celý čas hrala pre potešenie
dobrá hudba, a preto deti využili aj

Pobyt plný súťaží a športu
Každý rok strávia obyvatelia DSS
– Tvrdošín týždňové pobyty v kempe
Tília-Gäceľ a ani tento rok nebol výnimkou. V kempe sa v mesiacoch jún
a august vystriedalo 52 obyvateľov
domova. Krásne slnečné počasie sme
využívali na turistické vychádzky do
Dolného Kubína a Oravskej Poruby,
aby sme spoznali ich okolie. Voľné
chvíle sme trávili spevom, rôznymi

hrami, akými boli „Receptár prima nápadov“, športové súťaže „Olympijské
hry“, nechýbal ani vedomostný kvíz
„Páli vám to“. Teplé letné večery boli
priam stvorené na „pyžamovú party“
a opekanie špekáčikov. Vynikajúca
nálada, dobré jedlá – to všetko v nás
zanechalo nezabudnuteľné zážitky a
už sa tešíme na budúci rok, že sa tam
opäť vrátime. Sylvia Paliderová

príležitosť naučiť sa eRkárske tance,
ktoré sú veľmi pekné a sú súčasťou
takmer všetkých akcií, ktoré eRkári
organizujú. Tak sa deti v sprievode
hudby a po absolvovaní všetkých
súťažných stanoviští dostali znova
k dobrej víle, ktorá každé dieťa odmenila sladkou odmenou.
Podujatie bolo síce určené predovšetkým deťom, ale nemalou mierou
sa na výbornej atmosfére podieľali
rodičia i starí rodičia, ktorí si zaspomínali na svoje detstvo a prázdniny
a mnohí využili možnosť spolu s
deťmi si aj zasúťažiť. Tak sa na konci
spoločného popoludnia prechádzali
po lúke malí i veľkí „spidermanovia“, tigríkovia a iné rozprávkové
postavičky s pomaľovanými tvárami. No najdôležitejšie bolo, že spoza
farieb bolo vidieť spokojných ľudí,
ktorí sa síce lúčili s prázdninami,
no veria, že tie ďalšie budú rovnako
príjemné, ak nie príjemnejšie.

Kočíky na Ťatliakovej chate
Materské centrum Feminka zorganizovalo 10. septembra zaujímavú akciu s názvom „Túra s kočíkmi
na Ťatliakovú chatu“.
„Hlavným zameraním bolo, aby
mamičky prišli v prírode na iné
myšlienky a pokochali sa aj krásami našej prírody,“ povedala nám

pred prvé pleso. Jednému z oteckov
to nestačilo, preto so svojimi deťmi
absolvoval túru ku Roháčskym vodopádom a zvyšným plesám. Ostatní
si zatiaľ urobili spoločné posedenie
s občerstvením a kávičkou. Veľmi
živo sa o túto nevšednú skupinku
„turistov“ zaujímali aj českí turisti,

koordinátorka MC Feminka Silvia
Pekarčíková. Akcia nebola určená
len pre mamičky, zúčastnili sa jej
aj oteckovia a ďalší rodinní príslušníci.
Výstupu na Ťatliačku sa zúčastnili aj mamičky z Trstenej a Zuberca.
Za ideálneho slnečného počasia vyšli zo Zuberca za deväťdesiat minút

ktorí ich v tejto myšlienke podporili.
Zľavu za svoju odvahu dostali aj na
parkovisku.
Výlet do Roháčov sa vydaril a tak
MC Feminka chce akcie podobného
typu do okolitej prekrásnej oravskej
prírody znova zorganizovať. Všetko
však bude záležať od záujmu mamičiek a ich detí.
Juraj Horňák

Výlet so Slniečkom
Súťaž predplatiteľov časopisu Slniečko, ktorým bol dvojdňový výlet,
vyhralo v rámci Slovenska 24 detí
učiteľky E. Sýkorovej zo ZŠ Štefana
Šmálika.
Počas výletu navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu, nasledovala
prehliadka Betliaru. V tajuplnom
podzemí si pozreli múmiu Egypťana, černošského dieťaťa a vysušenú
hlavu neznámeho Polynézana. V
chate Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej strávili deti pekné chvíle
pri športe a táboráku. Na druhý deň
ich čakala prehliadka hradu Krásna Hôrka s múmiou v hrobke a iné
hradné zaujímavosti. Výlet skončil
návštevou Ochtinskej aragonitovej

jaskyne, ktorá je našou, ale aj svetovou raritou. Pri rozlúčke deti krásne
zaspievali a venovali Slniečku pekné
obrázky. Za pekný výlet sa poďakovali chatárom Eltschlägerovcom
z Vyšnej Slanej, šoférovi Žulkovi
a všetkým deťom a pedagogickým
kamarátom učiteľky Sýkorovej z
Tvrdošína. „Veríme, že tieto nezabudnuteľné chvíle zostanú v nás a
budú nám pripomínať aj rozlúčku s
našou pani učiteľkou E. Sýkorovou,
ktorá nás viedla k poznávaniu krás
našej vlasti, ďakujeme aj redaktorke
Ľubici Kepštovej, ktorá nás počas
výletu sprevádzala,“ vyjadrila za
všetkých žiakov Alicka Lofajová.
A.Lofajová a E. Sýkorová
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Narodili sa	
9.8.
9.8.
20.8.
22.8.
24.8.
27.8.
28.8.
29.8.
29.8.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
13.9.
13.9.

Katarína Mačňáková
Samuel Krivda
Mário Habo
Samuel Kovalčík
Sára Kolenová
Adam Drndáš
Šimon Šimalčík
Patrícia Kohárová
Tomáš Topalov
Karin Gondová
Alica Divinská
Kristián Palider
Lukáš Medvecký
Linda Hrubošová
Radovan Slimák

Sobáše
8.7. Lívia Šulcová – Dušan Podoba
12.8. Katarína Hládeková – Martin Oberhauser
19.8. Ivana Jakubíková – Tomáš Paľa
26.8. Mária Tarajová – PharmDr. Miloš Vrana
26.8. Bernardeta Farkasová – Miroslav Betušťák
2.9. Ivana Kovaliková – František Jantošík
2.9. Dana Šamajová – Ľubomír Kurcin
2.9. Eva Benčíková – Juraj Bajdich
9.9. Dáša Leskourová – Peter Zaťko
9.9. Antónia Lukačková – Marián Vasek
9.9. Mgr. Jolana Janošková – Mgr. Martin Gočala
9.9. Ivana Kompanová – Peter Dedinský
16.9. Ing. Katarína Medvecká – Mgr. Pavol Danko
16.9. Katarína Kuricová – Michal Kostrbík
16.9. Denisa Jadroňová – Ján Hofrej
23.9. Lýdia Betušťáková – Jozef Kotúľ
23.9. Mgr. Martina Kišková - Zdenko Kubinec

Odišli z našich radov
4.8.
1.9.
3.9.
4.9.
7.9.
8.9.
11.9.
17.9.

Anna Galčíková
František Mrkva
Ing. Alojzia Fodorová
František Medvecký
Žofia Diežková
Mária Kubániová
Viktor Kubalák
Jozef Pafčo

O najkrajší kvetinový balkón
Aj v tomto
roku pokračovala
súťaž, vyhlásená
mestským úra dom O najkrajší
kvetinový balkón
v našom meste.
Komisia, ktorá
hodnotila balkóny
a predzáhradky,
mala plné ruky
práce, aby určila
víťazov v jednotlivých mestských
častiach. Nebola
to ľahká úloha,
každým rokom sú
záhradky krajšie,
kvetov pribúda.
Cenu získala
Oľga Bednárová z
bytovky 122/13-9
zo sídliska Medvedzie, Anna Koleštíková z Medvedzia, ul. Hríbiky, Elena Vranová
z Krásnej Hôrky,
Viera Iskrová –
Tvrdošína – Vladiny a Eva Diežková
z Tvrdošína.

Najkrajší kvetinový balkón a predzáhradka v Tvrdošíne patrí podľa hodnotenia poroty rodine Diežkovcov. „Vždy ma poteší pohľad na upravené prostredie,
na záhony kvetov, a nielen vo vlastnej záhrade,“ povedala Eva Diežková, podľa
ktorej je jej záhrada najkrajšia v máji.
Snímka: (jl)

Krásu treba vedieť vnímať
„Svet okolo nás je plný farieb.
Všade môžeme obdivovať množstvo
farebných tónov. Nachádzajú sa vo
výtvarnom umení, v hudbe, speve…

Keď sa na chvíľku zastavíme v našom
uponáhľanom živote, upúta nás krása,
len ju treba vedieť vnímať,“ tvrdí výtvarníčka Ľudmila Verzálová, ktorej

57 ročná
32 ročný
48 ročná
72 ročný
91 ročná
82 ročná
85 ročný
68 ročný

Bude nám chýbať
Mgr. art. Ľubomír Vasek odišiel od nás náhle a nečakane vo veku 44 rokov.
Ostala po ňom nedokončená práca, hlboký smútok najbližších rodinných príslušníkov, priateľov
a kolegov zo ZUŠ.
Ľ. Vasek vyštudoval Hudobnú fakultu VŠMU
v Bratislave, odbor Hudobná teória a kritika.
Od roku 1985 učil dva roky klavír v ZUŠ v
Tvrdošíne, v rokoch 1988 – 1993 bol učiteľom
a riaditeľom ZUŠ v Trstenej. Skúsil aj podnikať,
v Krásnej Hôrke viedol obchod s potravinami.
Nakoniec zanechal podnikateľské aktivity a vrátil
sa opäť k tomu, v čom vynikal - opäť sa venoval hudbe ako učiteľ klavíra v ZUŠ. Popri plnení si pedagogických povinnosti bol aj vynikajúci
korepetítor (doprevádzač) huslí, spevu, flauty a pod.
Jeho úsmev, entuziazmus, skromnosť a nadovšetko odbornosť bude
chýbať všetkým.
Česť jeho pamiatke!

Ďakujeme
Osud nás ranil - maminku vzal, bolesť nám
spôsobil - trpkosť a žiaľ. Celý Tvoj život bol
ťažká práca, odpočívaj tíško, spi sladko drahá
matka.
Za prejavy sústrasti, spoluúčasť, za úprimný
stisk ruky pri bolestnom lúčení s našou drahou
zosnulou mamou Máriou Kubániovou, ktorá nás opustila 8. 9. 2006, vyslovujeme Vám v mene celej smútiacej rodiny
hlbokú vďaku.
Deti s rodinami

Autorka s manželom pri vernisáži výstavy.

Snímka: (eč)

Priatelia Pustého hradu
v Tvrdošíne

Účastníci Hviezdicovej cyklojazdy histórie Spišský hrad – Visla
–Visegrad – Slavkov u Brna – Pustý
hrad Zvolen sa zastavili 7. septembra v Tvrdošíne. „ Na svojej trase si
vymieňame pozdravy jednotlivých
miest, spájajúcich najväčšie kultúrne
pamiatky na Slovensku a ďalších troch
štátov Visegradskej štvorky,“ povedal
Pavel Bačiak, ekonomický riaditeľ
cyklojazdy. Jedna zo štyroch vetiev 5.

ročníka cyklojazdy začínala v poľskej
Wisle. Tvrdošín bol po Rabči druhou
zastávkou tejto vetvy cyklistov na
Orave, ktorí trasu 260 km prekonali
za dva dni. Svoju „púť“ zakončili
vo Zvolene výstupom na Pustý hrad.
„Spoločensko - turistické podujatie
nám dáva možnosť spoznávať nové
krajiny a ľudí, šíriť priateľstvo medzi
nimi,“ doplnil Michal Kovačic, vedúci
tejto cyklistickej skupiny.
(ač)

výtvarnú tvorbu z rokov 1999 – 2006
mali možnosť vidieť návštevníci od
25. augusta do 14. septembra vo výstavnej sieni MsKS.
Rodáčka z hornonitrianskej obce
Sebedražie žije so svojou rodinou v
Tvrdošíne od roku 1976. Absolventka umeleckej priemyslovky v Bratislave pracovala v odbytovej propagácii v Tesle Orava v Nižná 15 rokov
a 2 roky podnikala v oblasti reklamy
a propagácie. Odvtedy až do súčasnosti pracuje v Základnej umeleckej
škole v Tvrdošíne. Mnohí z jej žiakov dosiahli úspechy v celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
Zúčastnila sa mnohých seminárov a
tvorivých dielní, ktoré využila aj pri
tvorbe svojich diel. Viaceré z nich už
tešia jej priateľov a našli si miesto v
ich domácnostiach. Autorka používa
mnohé techniky a materiály, inšpiruje ju najmä krajina, stromy, kvety,
drobné detaily, veľmi dôležitá je pre
ňu hra farieb, ktorými tlmočí svoje
pocity.
(ač)

Keď svadba,
tak šaty od nás
Salón
MILKA
Tvrdošín

Pozvánka
do kina
V októbri sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:

ZATHURA- Vesmírne dobrodružstvo – dobrodružné sci-fi
1. 10. 2006 (nedeľa) o 1800
GARFIELD 2 – rodinná komédia
15. 10. 2006 (nedeľa) o 1600 a 1800
RÝCHLO A ZBESILO: Tokijská
jazda – akčný thriller
20. 10. 2006 (piatok) o 1800

Účastníci cyklojazdy z Poľska, Slovenska a Čiech s poslancom Milanom Kováčom.

Koncert Honzu Nedvěda
Srdečne Vás pozývame na koncert známeho českého speváka Honzu Nedvěda so svojou hudobnou skupinou v stredu 25.
októbra o 1800 v kine Javor v Krásnej Hôrke.
Cena vstupenky je 199 Sk. Predpredaj bude v MsKS Medvedzie. Možnosť využitia kultúrnych poukazov!

Rozširuje prevádzku o zákazkové šitie a požičiavanie svadobných
šiat za výhodné ceny.
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok:
830 – 1630
Tel: +421 908 932 379
Salón sa nachádza v budove
Slovenskej sporiteľne na poschodí
(č. dverí 13)
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Turnaj „O pohár primátora mesta“
Na novom štadióne sa 26. augusta
uskutočnil už IX. ročník futbalového
turnaja „O Pohár primátora mesta“ za
účasti štyroch celkov sídlisko Medvedzie, Krásna Hôrka, Medvedzie (dedina),
Tvrdošín. Turnaj organizovala Krásna
Hôrka a futbalové zápolenia si prišlo
pozrieť vyše 150 divákov.
V prvom stretnutí nastúpila Krásna Hôrka proti Medvedziu (dedina)
a vyhrala 3 : 1, keď všetky tri góly
strelil Marek Tomaga. V druhom
stretnutí sa stretli Tvrdošín - sídlisko
Medvedzie a zrodila sa remíza 2 : 2.
V jedenástkovom rozstrele malo viac
šťastia družstvo sídliska Medvedzie,
ktoré premenilo štyri penalty (4:2) a
postúpilo do finále.
Stretnutie o 3. a 4. miesto medzi
Tvrdošínom - Medvedzím (dedina)
skončilo nerozhodne, na pokutové

kopy zvíťazilo mužstvo Medvedzia.
Vo finálovom zápase sa stretli
mužstvá K. Hôrky a Medvedzia a vo
vyrovnanom zápase nakoniec zvíťazilo mužstvo Medvedzia (sídlisko)
0:1 a získalo pohár pre seba.
Najlepším hráčom turnaja bol
vyhlásený Dušan Bednár (sídlisko),
najlepším brankárom Ľubo Záhora
(Medvedzie - dedina). Ceny jednotlivým mužstvám odovzdal primátor
Ivan Šaško.
Usporiadateľ ďakuje všetkým zúčastneným za korektnú a slušnú hru a
vystupovanie, mestu Tvrdošín a primátorovi Ivanovi Šaškovi za pomoc
pri organizovaní turnaja. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí pomáhali
pri organizovaní turnaja. Už teraz sa
tešíme na jubilejný X. ročník.
Štefan Belopotočan

Tri body z Dúbravy
Dúbrava - Tvrdošín 2:3 (1:2)
Úvodný gól dal Jamečný už v 1. min,
v šestnástej minúte to už bolo 0:2, zakončil Novák. Domáci znížili v 45. min.
V 65. min keď zakoncertovali na
ihrisku Baláž s Martonom a posledne
menovaný pohodlne zvýšil na 1:3.
Domáci po náhodnej akcii znížili v
nadstavenom čase na 2:3. Naši si víťazstvo plne zaslúžili, pretože počas
celého zápasu bojovali, výborne sa na
ihrisku dopĺňali a domácich nepustili
do žiadnej nebezpečnejšej akcie aj
preto si odniesli z Dúbravy tri body.
Zahodili sme, čo sa dalo
Tvrdošín - Lipt. Štiavnica 1:1 (0:1)
Hostia sa po náhodnej akcii v 38.
min. ujali vedenia. Vyrovnal Jamečný
v druhom polčase, ktorý nádherne
obstrelil múr. Spokojnejší s remízou
boli hostia, pretože nebyť streleckej
smoly domácich, mohli tri body zostať doma.
Nedarilo sa vo finálnej fáze
Tvrdošín - Valča 0:1 (0:0)
Domácich i keď sa snažili, často
neposlúchala lopta a nedarilo sa
im hlavne vo finálnej fáze. Chýbala
presnejšia prihrávka, pohyb a čo je
najdôležitejšie vo futbale - góly.
V. liga dorast
Tvrdošín – Rabča 4:1 (4:0)
Góly: Hutira 3, Sirota.

Iľanovo - Tvrdošín 1:5 (0:5), Sirota 2, Betuštiak 2, Hutira.
Tvrdošín - L. Lužná 3:2 (2:0), Hutira 2, Betuštiak.
Trebostovo - Tvrdošín 4:3 (2:1),
Betuštiak, Sirota, Hutira.
Bziny - Tvrdošín 3:0 (1:0)
T. Teplice - Tvrdošín 5:3 (2:2),
Hutira, Zaťko, Lepáček.
Starší žiaci
Tvrdošín - Liesek 6:1 (2:1), Ferenčík 4, Dreveňák (11m), Pikna.
Lokca - Tvrdošín 0:6 (0:1), Ferenčík, Precner 2, Sojka, Dreveňák.
Tvrdošín - Rabča 6:0 (1:0), Precner 2, Ferenčík, Dreveňák, Planieta,
vlastný.
Lisková - Tvrdošín 0:2 (0:1),
Čajka 2.
Tvrdošín - Sučany 1:2 (1:1), Ferenčík.
Mladší žiaci
Tvrdošín - Liesek 4:0 (2:0), Gregorec 2, Štrbáň, Huraj.
Lokca - Tvrdošín 1:3 (1:3), Gregorec, Huraj, Janček.
Tvrdošín - Rabča 5:0 (2:0) Gašpar,
Huraj, Štrbáň, Janček, Stašák.
Lisková - Tvrdošín 0:5 (0:2), Ferenčík, Gregorec, Gonda, Štrbáň,
Kráľ.
Tvrdošín - Sučany 4:1 (1:0), Gregorec, Kráľ, Huraj, Ferenčík.
(jh)

Dievčatá zo ZŠ M. Medveckej a Š. Šmálika si nenechali újsť príležitosť, aby sa neodfotografovali
s D. Tittelom, D. Galisom a primátorom mesta.

Stolnotenisová herňa ožila mládežou
Zastihli sme ich v tenisovej herni, keď sa vrteli okolo tenisových
stolov a všemožnými pohybmi sa snažili ovládnuť to malé biele
čudo, stolnotenisovú loptičku. Tí, ktorí tu už chodia druhý rok,
boli v plnej pohybovej permanencii s Jánom Buczackim, ktorý sa
venuje tenisovému poteru už pekných pár desiatok rokov. Z chlapcov vyžarovalo odhodlanie a chuť ovládnuť túto bielu loptičku.
Pri tejto príležitosti sme vyspovedali predsedu stolonotenisového
oddielu a trénera v jednej osobe Jána Buczackého, ktorý začal
vyučovať stolnotenisovú abecedu chlapcov už 3. septembra.
Do akých vekových kategórií
- Všetko to závisí predovšetkým
patria vaši žiaci a ako často tré- od nich ako sa ku tomuto športu
nujete?
postavia deti a ich rodičia a ako sa
- Väčšinou sú to druháci, ktorí sa zaú- im bude dariť. Dopredu to neviem
čajú do tajov stolného tenisu. Je ich dva- povedať. I keď tu rodičia nechodia,
násť. K nim patria aj traja piataci Martin
Pajerchin, Jakub Michalčik a Mario Lubas, ktorí chodia do stolnotenisovej herne
už druhý rok. Tréningy sa uskutočňujú od
pondelka do štvrtka od 14-tej hodiny. V
septembri budeme trénovať po hodine a
postupne im budem čas pridávať.
Pomáha vám ešte niekto s týmto
mladým poterom?
- Nie, všetko zatiaľ robím s týmito
malými sám. Keď sa už zlepšia tak
ako Jakub Kuloštiak, alebo Filip
Palider, teda tí, čo už hrajú a majú
registračné preukazy, tak chodia na
tréningy s dospelými.
Objavili sa medzi nimi nejaké talenty?

Florbalistky z Targu v našom meste
Športovej hale 16. a 17. septembra
„vládli“ florbalisti. Dva víkendové dni u nás
bolo extraligové družstvo ŠK DFA Nitra a
v sobotu pricestovali ženy z Noweho Targu
na priateľský exhibičný zápas.

dobrých hráčov. Verím, že sa im to časom
podarí. S celkovým sústredením som nadmieru spokojný, za čo sa chcem poďakovať
vedeniu Fbk Tvrdošín a jeho predsedovi M.
Burdeľovi,“ povedal Ľ. Klosík.

Aj florbalistky si už urobili dobré meno v rámci Slovenska a niektoré z nich si dokonca vyskúšali reprezentačný dres Slovenska.
„Na Orave mám veľa priateľov, hlavne
čo sa florbalu týka a často ju navštevujem aj
kvôli obchodom. Keďže Tvrdošín má veľmi
dobré podmienky pre tento šport urobili sme
sústredenie tu. Náš tím v extralige posilnia z
Fbk Tvrdošín obranca M. Burdeľ a útočník
M. Uhlík. Škoda, že Tvrdošín neštartuje v
extralige, lebo má vo svojich radoch veľa

Ďalšou výraznou poctou bola pre nás
návšteva kvalitného ženského tímu z Noweho Targu, ktorý patrí medzi špičku a k nám
pricestoval, aby si porovnal sily s domácim
tímom žien.
„Tento zápas bol z našej strany plný
očakávania, pretože florbal na Oravu prišiel
práve z Poľska a naše dievčatá sa vo svojej

histórii ešte nestreli s poľským tímom.
Hrali sme už proti Fínkam, Češkám, proti
majstrom Slovenska, ktorým sme uštedrili
prehru 4:2 na prestížnom turnaji Slovak
Open v Bratislave. Úvod naším dievčatám
vyšiel nad očakávanie. Druhé dejstvo zápasu
bolo vyrovnanejšie a Poľky sa postupne ujímali hry. Súper však svojimi skúsenosťami
a vytrvalosťou vyškolil naše dievčatá a dal
jasne najavo, kto je favoritom na palubovke.
Zápas sme prehrali v pomere 5:11,“ povedal
domáci tréner Michal Cvanciger.
„Cez prázdniny sme vôbec netrénovali,
mali sme pauzu a to sa odrazilo na celkovej
hre, 3x20 min. bolo pre nás veľké „sústo“.
Celkovo som spokojná hlavne s herným
prejavom dievčat. Verím, že tento nedostatok
odstránime a v odvete podáme lepší výkon.
Vieme, čo nám chýba a chceme na sebe poctivo pracovať. V ženskom tíme je veľký potenciál, dievčatá sú žiadané do iných klubov
aj do reprezentácie,“ povedala kapitánka a
kondičná trénerka Soňa Brnová. V reprezentácii na ME v Nemecku v kategórii U-19 sa
predstaví Zuzana Stredanská. Držíme jej palce.
(mb)

bol by som rád, aby sa tiež zaujímali
o ich činnosť. Deti za nič neplatia.
K dispozícií majú rakety, loptičky a

zackim. Povedal nám, že sa mu tam
veľmi páči a aj naďalej bude chodiť
trénovať so svojimi kamarátmi. (jh)

Deväť v prvej dvadsiatke
V aktuálnom stolnotenisovom
rebríčku oravských hráčov figuruje v
prvej dvadsiatke až deväť našich hráčov 1. T. Bednár, 3. J. Buczacki, 4. M.
Bednár, 5. M. Belopotočan, 6. J. Teplanský, 7. J. Argaláš, 13. A. Vidiečan,
14. P. Šimalčík, 18. J. Janidžár.

Ak by sme do neho zarátali aj tých,
ktorí u nás vyrastali a dnes hrajú inde,
tak z rebríčka jednoznačne vyplýva,
že zatiaľ jednoznačne oravskému
stolnému tenisu dominujú súčasní, ale aj bývali hráči Sk Tvrdošín
/Nižná.

Stolní tenisti s Krušetnicou
Pred nami je ďalší súťažný ročník stolného tenisu. Po úspešných rokoch, kedy sa v
meste hrala extraliga, ustúpil tento šport trochu do pozadia. Najlepší hráči sa rozbehli do
iných družstiev a tak sa súťaž musela hrať s
tými, čo ostali verní tvrdošínskym farbám.

Šachisti začínajú doma
Sezóna začína už aj šachistom.
Naše B družstvo, ktoré hrá svoju
súťaž v 4. lige si zmeria sily s jedenástimi družstvami TJ Lúčky,
MŠK Dolný Kubín, ŠO Kriváň
Ondrašová B, OŠK Bešeňová,
KTK Liptovský Mikuláš, ŠK Važec, Tesla Liptovský Hrádok, ŠŠ

tenisové stoly. Ide o to, aby si aj rodič
skontroloval, či jeho dieťa bolo na
tréningu a keď nie, tak prečo.
Majú záujem o stolný tenis aj
dievčatá?
- Prihlásilo sa mi desať dievčat,
ale na tréning neprišla ani jedna.
Na záver rozhovoru s trénerom
sme dali slovo Jakubovi Michalčíkovi, žiakovi 5. B triedy zo ZŠ. M.
Medveckej, ktorý do stolnotenisovej
herne na tréning chodí už druhý rok,
čo bolo vidno aj na jeho hernom
prejave, keď bol za stolom s J. Buc-

Liptovský Mikuláš, Kohiweg Bodo
Stankovany, ŠK Ružomberok B a
ŠK Biely Potok.
Začiatky domácich stretnutí
budú vždy o 930 a v prvom kole
sa stretneme s KTK Liptovský Mikuláš. Zápasy prvého družstva ešte
zatiaľ nie sú vylosované.

Čo nového má oddiel pred novým
súťažným ročníkom sme sa opýtali Jána
Buczackého.
- Sme v štádiu príprav na súťaž, trénujeme. V súťaži budeme mať dve družstvá mužov
v druhej a tretej lige a jedno žiacke družstvo v
najvyššej krajskej súťaži. Práve po minulých
ročníkoch, keď nám dobrí hráči poodchádzali, tak ostalo dosť priestoru a budeme sa
ho snažiť vyplniť mladými, novými a skúšať
ďalej. Život ani nezačína, ani nekončí, „ono“
sa to stále krúti. Raz je človek hore, inokedy
dole. Dnes je doba trochu inakšia, ako bola
pred rokmi, deti často veľmi rýchlo odídu
niekde inde za iným cieľom.
Kedy vám začína sezóna?
- Siedmeho októbra v stolnotenisovej
herni hrá A družstvo doma s Krušetnicou a
„béčko“ ide do Novote.
(jh)
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