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Mestské zastupiteľstvo sa vrhlo do práce
Nové mestské zastupiteľstvo sa
po decembrovom ustanovujúcom
zasadnutí stretlo koncom februára a
čakalo na nich nemálo úloh, ktoré je
nutné riešiť. Prioritou je v súčasnosti

ných zdrojov. Vypracovanie plánu
je nutnou požiadavkou pri uchádzaní
sa o finančné prostriedky z fondov
Európskej únie.
„Mesto sa bude rozvíjať smerom

Mestské zastupiteľstvo na prvom tohtoročnom zasadnutí.
„Územný plán mesta - Prieskumy
a rozbory a Krajinno – ekologický
plán“, o ktorom sme vás už informovali v predchádzajúcom čísle
našich novín. Nadobúda konkrétnejšiu podobu, začala sa jeho prvá
etapa. Spracovatelia dokumentácie
v zhodnotení predpokladov rozvoja mesta uvádzajú: „Vzhľadom na
postavenie mesta v sídelnej sieti,
štruktúru výrobných podnikov, poľnohospodárskeho potenciálu územia,
ako aj rekreačné možnosti vo väzbe
na prírodné danosti územia, plní
mesto funkciu kultúrno–spoločenského, administratívno–správneho,
hospodárskeho a rekreačného centra
regiónu. Od tohto sa budú odvíjať
rozvojové aktivity mesta, ktoré
budú zohľadňovať priority funkcií
vyššej a špecifickej až nadmestskej
občianskej vybavenosti, bývania so
základnou občianskou vybavenosťou, výrobou a rekreáciou.“
Na územný plán získalo mesto
1,7 milióna korún z fondov EÚ a
investovalo okolo 200 000 z vlast-

k Trstenej aj k Nižnej. Vedeli by sme
pripraviť podmienky na vybudovanie väčšieho priemyselného parku,
ale keďže sa v meste takáto plocha
nenachádza, musíme priemyselnú
výstavbu smerovať do menších lokalít. Teraz je priestor na to, aby sme
dopĺňali pripravený územný plán,
aby sa do jeho zadania dostali nové
myšlienky,“ zdôraznil primátor, ktorý informoval poslancov aj o zmene
projektovej dokumentácie bytového
domu 27 b. j. pri okresnom úrade.
Projekt bol prepracovaný a rozšírený
o podpivničenie časti tohto bytového domu a čoskoro sa začne s jeho
výstavbou.
Primátor s poslancami diskutovali
o údržbe a rekonštrukcii mestských
ciest, hlavne o výtlkoch po zime,
rekonštrukcii Medveckého potoka,
odrazení potoka Hlísnik do rieky
Oravy, výstavbe mestského parku a zaradili ich do plánu činnosti
mesta, riešili výstavbu obytnej zóny
Pod Žiarcom. Primátor podčiarkol
potrebu využitia fondov Európskej

únie, ktoré môžu výraznou mierou
pomôcť pri rozvoji mesta. Záujem
vzbudili aj jeho informácie o plánovaných investíciách v Oraviciach
– chodníky, parkoviská, služby, výstavba novej reštaurácie i vstupného
objektu k bazénom. Tieto aktivity
sú nutné z hľadiska zvyšujúceho sa
počtu návštevníkov Oravíc. Mestské
zastupiteľstvo schválilo spracovanie
strategického dokumentu – Správu o
hodnotení pre proces posudzovania
vplyvov na životné prostredie, ktorý
je potrebný v rámci vypracovania
ÚPN SÚ Tvrdošín, pričlenenie obce
Podbiel do Spoločného školského
úradu od 1. marca a pričlenenie obce
Podbiel do Spoločného stavebného
úradu k termínu od 1. februára.
Do programu zastupiteľstva bolo
zaradené aj zhodnotenie výchovnovyučovacích výsledkov v školách,
školských a predškolských zariadeniach za prvý polrok školského
roka 2006/2007, schválenie kalendára kultúrno-spoločenských a
športových podujatí na tento rok,
plány všetkých komisií mestského
zastupiteľstva a správy o inventarizácii majetku mesta za rok 2006.
Na tomto zasadnutí bol schválený
aj Pracovný poriadok a Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o
konaní a rozhodovaní Mestského
zastupiteľstva Tvrdošín o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove
Trojjediný Bože, uvedomujem si, že strácam svoj život každým
dňom znovu a znovu. Koľko som už stratil zo svojho života pre svoje
pohodlie! Koľko pre svoju ctižiadostivosť! Koľko som stratil len tak
pre nič za nič. Ako málo som stratil zo svojho života, aby si Ty bol
oslávený, Bože, vo mne a v mojom okolí. Týmto Ti mám poslúžiť, že
Ťa oslávim v sebe a vo svojom okolí! Za to mi chystáš aj odmenu:
Tvoju poctu, Tvoje oslavovanie môjho života v Tvojom okolí, Bože.
Za tak málo, tak veľa. V Duchu Svätom Ťa prosím, Pane, osláv vo
mne svoje meno!
Július Chalupa

„Vyznávame o Ježišovi Kristovi, že je svetlo. Oslavujeme svetlo Veľkej noci, ktoré presvecuje ľudské počiatky, ľudský život a
ľudskú smrť. Jedine Ježiš to dokáže. Lebo izba Ježišovho života
je zaplnená milovaním.“

Milostiplné veľkonočné sviatky, naplnené vďačnosťou a láskou, veľa zdravia a pohody v rodinnom
kruhu vám želá
primátor mesta Ivan Šaško

Primátor v parlamentnej delegácii na Ukrajine
V polovici marca sa primátor
mesta Ivan Šaško spolu s predsedom
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj Tiborom Cabajom a členom výboru Alexandrom
Slafkovským zúčastnil 3-dňovej
zahraničnej pracovnej návštevy na
Ukrajine. „K našim najdôležitejším
stretnutiam patrili stretnutia s predsedom Výboru Najvyššej rady Ukrajiny
pre otázky štátnej výstavby, regionálnej politiky a miestnej samosprávy,
námestníkom ministerstva financií,
predsedom slovensko-ukrajinskej

Aby deti boli šťastím
V obradnej sieni radnice sa 7.
marca uskutočnilo slávnostné uvítanie 33 novorodeniatok do života, 20
chlapcov a 13 dievčat. Po krátkom
kultúrnom programe sa ku prítomným rodičom prihovorila zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková, ktorá
vo svojom príhovore zvýraznila
jedinečnosť ženy, matky v tom, že
len ona dokáže dávať ten najväčší
dar - život.
„Nie je jednoduché priviesť na
svet dieťa, z ktorého chcú jeho rodičia neskôr vychovať človeka zdravého s vysokými morálnymi hodnotami a s optimistickým pohľadom na
svet. Najväčším príkladom a vzorom
pre výchovu detí sú ich rodičia.
Prajeme všetkým rodičom, aby mali
pri tejto snahe veľa trpezlivosti, ale
aj srdce plné lásky. Prajeme vám,
aby vaše deti boli vaším šťastím v
súčasnosti, potešením pri dospievaní a oporou v starobe,“ povedala

Na sezónu
sa
pripravovali
zodpovedne
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Riešením je
komplexné
dobudovanie
rýchlostnej cesty

medziparlamentnej skupiny a veľvyslancom SR U. Rusnákom. Tlmočili
sme záujem vlády SR pokračovať v
intenzívnych dvojstranných kontaktoch, ponúkli sme im bohaté skúsenosti z oblasti verejnej diplomacie
pred našim vstupom do NATO i
ďalšie skúseností a poznatky z reforiem uskutočnených na Slovensku.

Spolupráca s Ukrajinou patrí medzi
priority zahraničnej politiky SR, vychádza z národných záujmov a preto
nechýbali ani rozhovory o rozvoji
obchodno-ekonomickej spolupráce
a kontaktoch na úrovni jednotlivých
miest. Stretnutia boli inšpiratívne a
užitočné pre obidve strany,“ informoval nás primátor.

Budú zastupovať Tvrdošín
Zasadnutia XVII. snemu Únie
miest Slovenska, ktorý sa bude konať
30. marca v Bratislave sa za mesto
Tvrdošín zúčastní zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková a tiež primátor
ako poslanec NR SR a podpredseda
výboru pre verejnú správu a regio-

nálny rozvoj, pod ktorý spadá priama
gescia NR pre obce a mestá Slovenska. V programe snemu je zahrnuté
zhodnotenie súčasného stavu verejnej
správy a prijatie programového zamerania a stratégie ďalšieho postupu
pre nasledujúce volebné obdobie.

Deň učiteľov

Slávnostné uvítanie detí do života.
okrem iného V. Jančeková.
V tejto slávnostnej atmosfére rodičia pristupovali k obradnému stolu,
aby sa podpísali do pamätnej knihy

nášho mesta a zároveň od zástupkyne
primátora prevzali darček, ktorý im
bude túto slávnostnú chvíľu pripomínať po celý život.
(jh)

Poďakovanie za náročnú prácu patrí
všetkým učiteľom, vychovávateľom a pracovníkom v predškolských a školských zariadeniach v našom meste, ktorí sa starajú o
výchovu a vzdelanie našich detí a mládeže.
Poďakovanie patrí stredoškolským učiteľom, profesorom Univerzity Mateja Bella,
ktorí svoje vedomosti odovzdávajú našim
študentom na fakulte humanitných vied, ktorej pobočka ma sídlo v našom meste.
Všetkým vám z príležitosti sviatku učiteľov želám len to najlepšie.
Vďaka vám naši milí učitelia za prvé
písmenka, za iskru poznania, za rozlet v mladosti, za dvere otvorené k
poznaniu nášho sveta....
S prianím všetkého najlepšieho
primátor mesta Ivan Šaško
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Tvrdošín, Trstená a Nižná spolupracujú!
Tvrdý úder odvekej rivalite

Výkričník za nadtitulkom je oprávnený, pretože ešte prednedávnom by podobné tvrdenie nikto nebral vážne. Pravdou je,
že ľady prinajmenej chladných vzťahov začali po nedávnych
voľbách do samospráv povážlivo praskať, ale chýbal rozhodujúci impulz. Ten poskytla profesorka Univerzity M. Bella Eva
Kollárova, ktorá opäť potvrdila svoju schopnosť byť pri všetkom,
čo súvisí s pokrokom. Počas jazdy autom zachytila informáciu,
týkajúcu sa pripravovanej súťaže o Európske hlavné mesto
kultúry. Nenechala si ju pre seba, ale okamžite ju telefonicky
tlmočila tvrdošínskemu primátorovi. Ten reagoval rovnako
pohotovo a s návrhom - zúčastniť sa projektu spoločne - oboznámil primátora Trstenej a starostu Nižnej.
Svedkami prvého stretnutia predsta- stanoviská primátorov a starostu, dúfajúc,
viteľov samospráv nad pripravovaným že nebudú iba diplomatické. A neboli. Z
projektom, ktoré sa uskutočnilo 9. marca úst primátora Trstenej Jozefa Ďubjaka,
v zasadačke tvrdošínskej radnice, bola starostu Nižnej Eugena Dedinského a
nepríliš početná, ale nanajvýš kompe- primátora Tvrdošína Ivana Šaška zaznetentná skupina ľudí z oblasti školstva, li chlapské slová, ktorými sa prihlásili
kultúry, architektúry, výtvarného umenia k vzájomnej spolupráci. Každý z nich
a práce s mládežou. Všetci si pozorne ponúkol to, čím môže ku nej prispieť a
vypočuli informácie a návrhy Anny Čel- o chvíľu už ani nepostrehli, že z rýdzo
kovej z hostiteľského mestského úradu, kultúrnej oblasti sa preniesli do budúcale napätie nepovoľovalo. Každý čakal na nosti s reálnymi predstavami o silnom

Riešením je komplexné dobudovanie rýchlostnej cesty
Primátor Ivan Šaško (SNS) interpeloval v národnej rade ministra dopravy Ľubomíra Vážneho (Smer) vo veci požiadavky
na riešenie dopravnej situácie na Orave.
„V súvislosti so zavedením elektro- a najmä postupu výstavby cesty R3 v
nického mýta v Českej republike pozo- úseku štátnej hranice Chyžné po Dolný
rujeme na Orave ďalší zvýšený presun Kubín aj v nadväznosti na dokončenie
kamiónovej dopravy na prechode Chyžné úseku Oravský Podzámok a pripravo– Trstená na ceste I/ 59, ktorá je aj tak vanej akcie od hranice s Poľskom ako
neúmerne zaťažená. Súčasný nárast súčasti rýchlostnej cesty R3. Zároveň
kamiónovej dopravy, hlavne prechodu žiadam o prehodnotenie súčasného stavu
oravských obcí a miest po Dolný Kubín a usmernenie ťažkej dopravy z Poľska na
zvyšuje nehodovosť a hustotu premávky, Slovensko, pretože daný stav na Orave už
ktorá je už toho času aj tak neúnosná. neznesie odklad tohto riešenia.“
Problém sa dá riešiť iba komplexným
K uvedenej téme aj v zmysle tejto indobudovaním rýchlostnej komunikácie terpelácie prebehla v médiách diskusia,
R3, ktorá je tohto času vo výstavbe len v ku ktorej sa primátor aj ako poslanec NR
úseku Oravský Podzámok a problém vy- SR viackrát osobne stretol v parlamente
rieši iba čiastočne. Touto cestou žiadam s ministrom dopravy, kde zo strany miministra dopravy, pôšt a telekomunikácií nistra bol daný prísľub na riešenie tohto
SR o urýchlené prehodnotenie prípravy naliehavého problému Oravy.

Rokovanie o kruhovom objazde

S kruhovým objazdom pri Tescu vyjadrujú nespokojnosť najmä vodiči a nestotožnilo sa s ním ani vedenie nášho mesta
už v čase jeho výstavby. Investor však
poukazoval, že všetky normy sú dodržané,
skutočnosť však je iná. Na túto nespokojnosť zareagoval primátor, ktorý v týchto
dňoch zvolal rokovanie za účasti dopravného inšpektorátu, krajského úradu odboru
dopravy, projektanta, ktorý tento kruhový
objazd navrhol, ako aj investora Tesco,
aby sa uvedená dopravná situácia na tomto
úseku prehodnotila. Hlavným problémom,
ako to vyplynulo z využívania tohto kruhového objazdu, je prejazd kamiónov a iných
ťažších vozidiel. Prehodnotenie by sa malo
uskutočniť do konca marca.
„Budem apelovať na všetkých zúčastnených, aby sa uvedený kruhový objazd
rozšíril, urobili sa nové obrubníky, osade-

nie, zvodidlá tak, aby uvedený úsek cesty
spĺňal všetky požadované bezpečnostné
kritéria. O výsledkoch rokovania, čo sa v
tejto veci bude realizovať, budeme informovať verejnosť. Tento problém budeme
mať neustále pod dohľadom, až do jeho
konečného vyriešenia,“ povedal primátor
mesta.
(jh)

Koncom januára vyhlásila
Národná rada
SR rok 2007
za rok Jozefa
Miloslava Hurbana pri príležitosti 190. vý-

Prvé stretnutie zástupcov Tvrdošína, Trstenej a Nižnej
na našej radnici.

Sen sa môže stať realitou

V roku 1985 sa myšlienka gréckej
ministerky Meliny Mercouri – projekt
Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)
- stal skutočnosťou a akceptovala ho Rada
ministrov kultúry Európskej únie (EÚ).
Ide o najväčšie kultúrne podujatie organizované na úrovni EÚ a jeho výsledkom
sú kultúrne podujatia medzinárodného
významu a vznik partnerstiev. Predpokladá sa dlhodobý kultúrny a sociálny rozvoj
zúčastnených miest s prílevom investícií

z EÚ. Od roku 2004, kedy sa Slovensko
stalo členom EÚ, jedno z miest nášho štátu
má možnosť uchádzať sa o titul Európske
hlavné mesto kultúry v roku 2013. V tom
istom roku druhým Európskym hlavným
mestom kultúry bude víťazné mesto, určí
Francúzsko.
Z hľadiska veľkosti nášho mesta a
možností, ktoré v súčasnosti máme, sa
tento projekt zdá nereálny, ale keď si ho
premeníme „na drobné“, čo značí, že

Predseda Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) Juraj Blanár navštívil 6.
marca SPŠ a OA v Tvrdošíne, kde sa
stretol s vedením školy. Ako nás informoval riaditeľ školy Ing. Ján Korenčiak
predseda sa prišiel osobne presvedčiť v
akom stave je toto školské zariadenie,
ktoré spadá pod ŽSK.
J. Blanár si postupne prešiel areál ško-

ly, oboznámil sa s novými, odbornými,
klasickými učebňami, ale aj s jedálňou.
Páčili sa mu priestory informačného centra, veľkej multimediálnej učebne. Veľmi
živo sa zaujímal aj o nový študijný odbor
- technika a prevádzka dopravy. Skonštatoval, že aj v tejto škole by bolo vhodné
priestory zatepliť, navrhol možné riešenia
a prisľúbil aj pomoc.
Navštívil aj dielne a po rozhovore
s riaditeľom J. Korenčiakom vyslovil
podporu jeho návrhom dať tieto niekomu
do prenájmu tak, aby si škola čiastočne
privyrobila na svoju činnosť.
V závere krátkej návštevy J. Blanára
sa hovorilo aj o spájaní škôl. Chcú aby
po zlúčení SPŠ s OA mali názov školy
Spojená stredná škola, čo akceptoval aj
predseda ŽSK.
(jh)

Juraj Blanár v SPŠ a OA

Nový chodník do Krásnej Hôrky
Projekčne je už pripravená aj oprava
chodníka od Tesca smerom ku Krásnej
Hôrke, kde na tomto mieste vyteká na
cestu voda. S realizáciou uvedeného
úseku by sa malo začať po veľkonočných
sviatkoch, aby sa uvedený stav dal do
náležitého poriadku. Voda bude zvedená
pretlakom popod štátnu cestu na druhú
stranu, odvodní sa svah, dajú sa tu nové
obrubníky, dlažba a chodník sa čiastočne
rozšíria zarezaním do svahu.
Okrem uvedeného chodníka sa v najbližších dňoch začnú realizovať aj opravy
mestských a miestnych komunikácií, ktoré zostali poničené po zimnej sezóne.

Hurban pred 158 rokmi v Tvrdošíne

dôvodu, k návrhom na zriaďovanie a
zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, k správe o
výsledkoch výchovno-vzdelávacieho
procesu na školách.
(jh)

ročia jeho narodenia. Predseda
parlamentu P. Paška pri tejto príležitosti zdôraznil celospoločenský
prínos človeka, ktorý položil korene slovenského parlamentarizmu,
slovenskej štátnosti a demokratického vývoja slovenskej spoločnosti. V tejto súvislosti je nutné
pripomenúť, že J. M. Hurban navštívil vo februári 1849 Tvrdošín,
kde prehovoril k zhromaždeným
občanom o cieľoch a poslaní
slovenského dobrovoľníctva. Na
tvrdošínskej radnici za jeho účasti boli zvolení noví úradníci „zo
spoľahlivých ľudí“. Richtárom sa
vtedy stal Karol Lippaj.
Viac v budúcom čísle novín.

Oslavy 50. výročia Rímskej
zmluvy sa uskutočnia aj na Slovensku. 9. mája budú školy v celej Európe oslavovať Deň Európy
organizovaním debát o vonkajšej
pomoci EÚ a politike rozvojovej
spolupráce.
Jarný deň pre Európu sa bude
konať od 26. marca - osláv 50.
výročia podpísania Rímskej zmluvy do 30. júna, pričom osobitne

významným bude Deň Európy
- 9. máj.
Na školách po celej Európe budú
prebiehať rôzne podujatia, ako napríklad debaty a stretnutia s odborníkmi
(osobnosťami EÚ, miestnymi orgánmi atď.), diskusie on-line, rozhovory
medzi žiakmi škôl z rôznych regiónov a krajín, Európske dni, Európske
trhy a iné. Školy sa môžu zúčastniť
podľa svojich vlastných možností.

Máme kvalitné zastúpenie v kraji
V sídle Žilinského samosprávneho kraja sa 20. februára uskutočnila
voľba členov a predsedu Územnej
školskej rady (ÚŠR). Nás môže tešiť,
že v jedenásťčlennej ÚŠR je až šesť
Oravcov, predsedom sa stal Mgr.
Peter Spišský - SPŠ Tvrdošín, zástupcom Ing. Ján Vorčák, PhD. - SOU-L
Tvrdošín, tajomníčkou Bc. Mária
Garbiarová - SOU Nižná a členmi Ing.
Miroslav Rabčan - Tvrdošín, Ing. Vladimír Klocok - Dolný Kubín a Mgr.
František Adamčák - Tvrdošín.
Územná školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym
orgánom. Vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy miestnej samosprávy
a záujmov rodičov, pedagogických
pracovníkov a ďalších zamestnancov
škôl a školských zariadení, žiakov a
študentov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepcii
rozvoja škôl a školských zariadení,
k rozpisu finančných prostriedkov
poskytnutých školám a školským
zariadeniam, k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam
zamestnancov škôl a školských
zariadení, k požiadavkám ŽSK na
skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb a k spôsobu
úhrady nákladov zvýšených z tohto

trojmestí, ktoré by rozlohou, potenciálom
a významom zaručilo svojim obyvateľom
väčšie životné istoty.
Spolupráca na poli kultúry sa stala
prvou lastovičkou a vôbec nie je podstatné, či participácia na projekte bude
iba symbolická alebo prinesie úspech.
Oveľa dôležitejšie je, že Trstenčania,
Tvrdošínčania a Nižňania našli spoločnú
reč, nevnímajú svoju budúcnosť iba v rozmedzí jedného volebného obdobia a chcú
spolupracovať. To pozitívum treba zdôrazniť - chcú!
Pavol Abrahám

Deň Európy

mesto nezíska titul len pre to, čím je a čo
robí v súčasnosti, ale získa ho za nápady,
za vytvorenie osobitných kultúrnych a
iných podujatí v priebehu určeného roka,
veríme, že máme šancu. Program sa netýka
len kultúry, zahŕňa cestovný ruch, sociálnu
oblasť, vzdelávanie, šport, mládežnícke
aktivity a ďalšie. Ponúka šancu umelcom,
neziskovým organizáciám, mladým ľuďom, všetkým, ktorí by mohli premeniť
sen na skutočnosť. V náš prospech hovorí
aj klauzula „každé mesto má možnosť
zahrnúť do svojho programu aj okolitý
región“, viď článok Tvrdošín, Trstená a
Nižná spolupracujú!
Prvý krok urobili primátori a starosta,
ktorým naozaj záleží na rozvoji svojich
miest a obcí, ale aj okolitého regiónu. Ďalší
krok je na občanoch, od ktorých sa očakáva
to isté. Ak máte nápady, viete sa zapojiť do
inšpiratívneho procesu, ktorý vás obohatí
už v procese tvorenia projektu, ponúkame
vám príležitosť. Informácie získate v MsKS
a MsÚ v Medvedzí (A. Čelková). Projekt
je potrebné vytvoriť do konca októbra a na
Ministerstvo kultúry SR zaslať do polovice
novembra. Výberová komisia z prihlásených miest určí tie, ktoré postúpia do 2.
kola. Ukončenie súťaže je plánované na
jún 2008 a v decembri t. r. budeme poznať
víťazné mesto zo Slovenska a Francúzska,
na ktoré sa budú v roku 2013 „upierať oči“
obyvateľov Európskej únie.

Znížili sa dlžoby od neplatičov
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa 14. marca
zišli predstavitelia firmy BSS s. r. o. Ing. Marián Medveď a
Milan Šnapko na pracovnej schôdzi so zástupcami vlastníkov
bytov zo sídliska Medvedzie, aby prehodnotili činnosť za uplynulý rok a stanovili si ciele v tomto roku.
Po úvodných slovách Ing. M. Med- aj štítové steny v bytovke č. 24. So
veďa, ktorý poďakoval prítomným záujmom si všetci vypočuli aj správu
za dobrú spoluprácu a v stručnosti o hospodárení s fondom opráv, ale aj
oboznámil prítomných s cieľmi a zá- o zníženej cene za tepelnú energiu,
mermi na najbližšie obdobie, sa ujal ktorú sa im podarilo dosiahnuť pri
slova M. Šnapko, ktorý predniesol rokovaní s firmou Komterm.
vyhodnotenie uznesenia za uplynulý
V živej diskusii padlo viacero nárok. Prítomných zástupcov vlastní- metov a otázok na rôznu problemakov bytov oboznámil s tým, čo sa tiku spojenú s bytovými jednotkami
spoločnými silami podarilo v roku na sídlisku, týkali sa spotreby vody,
2006 zrealizovať. Spomenúť by sme tepla, výťahov, dotácií zo ŠFRB, inmohli opravy balkónov na siedmich ternetových služieb a ďalších vecí.
bytovkách a to aj zásluhou toho, že Teší to, že oproti minulému roku sa
zo Štátneho fondu rozvoja bývania podarilo znížiť dlžoby od neplatičov
bolo vlani zásluhou dobrých projektov z 2,4 mil. Sk na 1,4 mil. Sk.
získané 4,3 milióna nenávratných fiV závere pracovnej porady prijali
nančných prostriedkov. Celkovo bola prítomní uznesenie pre rok 2007, podna sídlisku Medvedzie zrealizovaná ľa ktorého sa musí vykonať výmena
oprava balkónov na 11 bytovkách. bytových vodomerov na teplú vodu,
Pokračovalo sa v oprave striech, vý- revízia hasiacich prístrojov, šachiet,
ťahov, vytmeľovaní škár na vonkaj- prehliadka elektrických rozvodní a
ších stenách bytoviek, ale zateplili sa zariadení a ďalších vecí. (jh)

Do lavíc zasadne 103 prváčikov

Poďakovanie prišlo z Považskej Bystrice
Vážený pán primátor,
chceli by sme sa Vám poďakovať priamo z Oravy za krásne prežitý
prázdninový týždeň, počas ktorého sme načerpali veľa síl a pekných zážitkov, k čomu ste prispeli aj Vy, za čo Vám ďakujeme. S prianím všetkého
dobrého zostávajú
deti a zamestnanci Detského charitného domu z Považskej Bystrice

Od nového školského roku v septembri by malo zasadnúť do
prvých tried v našom meste 103 prváčikov. Vyplynulo to zo zápisov, ktoré sa v školách uskutočnili. V Základnej škole Márie
Medveckej bolo zapísaných 64 predškolákov a 39 v Základnej
škole Štefana Šmálika.
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V meste pribudne nová moderná fabrika

V priestoroch za panelárňou, v mestskej časti Krásna Hôrka, čoskoro pribudne
nová moderná výrobná hala, ktorú stavia Panax F. C. S., s. r. o. a my sme pri tejto
príležitosti položili niekoľko otázok riaditeľovi firmy Ing. Petrovi Zaičkovi.
Prečo ste sa rozhodli pre túto alter- investičná akcia stavať nedá. Ďakujeme
natívu - postaviť novú výrobnú halu?
Ľudovej banke, že bola k nám ústretová.
V súčasnosti sídlime v prenajatých Máme dobré vzťahy aj s Tatrabankou,
priestoroch. Tieto nám už nevyhovujú ktorá nám pomáha prefinancovať výrobu.
priestorovo, sú tam veľké úniky energie. Budeme obmieňať technológiu, zvyšovať
Hlavným dôvodom je ale to, že chceme kapacitu výroby a pri tom očakávame aj
vybudovať modernú firmu s prienikom zvyšovanie počtu zamestnancov.
na európske trhy a to sa v starých nevyIde určite o veľkú investičnú akhovujúcich priestoroch nedá zabezpečiť. ciu?
Samozrejme, že chceme zvýšiť kvalitu
Investičné náklady sú okolo tridsať
produkciu a objem výroby.
miliónov. Uvidíme, či to za túto sumu
Čo konkrétne budete v nových vý- zvládneme, alebo bude nutné ju ešte
robných priestoroch vyrábať?
zvýšiť pre ďalšie práce.
Špeciálne prestavby zdravotníckych
Kedy ste začali s výstavbou a kedy
vozidiel - sanitky, pre potravinárov chla- plánujete s jej ukončením?
diarenské a mraziace vozy, prestavby pre
Prvý výkop sme urobili 7. decembra
armádu, vozidlá pre pohrebníctvo, rôzne 2006, a keď nám bude počasie priať, tak
pojazdné monitorovacie pracoviská a tiež niekedy v polovičke roka by sme chceli
malé autobusy v kategórii midibusy.
stavbu skolaudovať. Následne presťaSortiment výrobkov je široký, hovať prevádzky a koncom leta začať
plánujete vo firme aj so zvýšením za- výrobnú činnosť v nových priestoroch.
mestnanosti?
Mali ste nejaké problémy s poSamozrejme, už v súčasnosti prijíma- zemkami?
me zamestnancov. Všetko však bude záleS pozemkami sme nemali problémy,
žať od toho, ako nám to dovolia finančné lebo staviame na našom pozemku, ktorý
prostriedky, pretože bez úverov sa takáto sme už dávnejšie odkúpili. Rokujeme

však s vedením mesta o prístupových
cestách a ďalších technologických veciach. Tu budeme potrebovať súčinnosť
mesta a vedenie mesta nám prisľúbilo
pomoc. Myslím si, že táto spolupráca
je veľmi dobrá a pokiaľ bude pokračovať, že sa nám spoločne s vedením
mesta podarí úspešne túto investíciu
zrealizovať.
Ktoré firmy sa podieľajú na výstavbe?
Máme viacero firiem. Stavbu si však
manažujeme sami, naše záujmy zastupuje Ing. Ján Pohančaník. Betonárske
práce a všetky spodné práce, ako kanalizáciu a ďalšie nám robil stavebný podnik
z Námestova a hornú oceľovú stavbu dodáva firma z Brna.
(jh)

Od tohto roku sa zmenil termín na
zber separovaného odpadu v našom
meste. Odpad je odvážaný prvý týždeň
v mesiaci v utorok (3. apríla, v stredu
2. mája, 5. júna, 3. júla, 7. augusta, 4.
septembra, 2. októbra, 6. novembra a 4.
decembra). Dôležité je, aby jednotlivé
druhy odpadu neboli pomiešané, lebo
tým sa znehodnotí celý jeho obsah.
Pripomeňme si, čo patrí do separovaného odpadu a čo nie.
Papier - noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, škatule
z tvrdého papiera. Nepatria sem
umelohmotné obaly, vrstvené obaly
(voskovaný papier, papier spolu s
alobalovou fóliou, škatule na mlieko,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky
od cigariet), kopírovací papier, špinavý či mastný papier.
Sklo - predmety z bieleho priehľadného skla, nevratné a poškodené
fľaše, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo. Nepatria sem:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán,
keramika, zrkadlá, drôtované sklo.
Umelé hmoty - mäkké umelé

hmoty - igelitové fólie, vrecká a
tašky, umelohmotné obaly od potravín - tégliky a fľaše, vrecká od
mlieka. Nepatria sem znečistené
obaly chemikáliami a olejmi, výrobky z tvrdých umelých hmôt (bakelit,
novodur, elektrické svorkovnice,
odpadové potrubia), podlahové
krytiny (linoleum), penové umelé
hmoty (molitan, penový polystyrén),
vrstvené obaly.
Občania by mali tiež vedieť, že je
zakázané ukladať a zhromažďovať na
stanovištiach kontajnerových odpadových nádob veľkorozmerný komunálny odpad, akým je biela technika,
kusy nábytku, stavebný odpad atď.
Pri stavebných a iných prácach je
možnosť objednania si veľkokapacitného kontajnera. Kto takto nekoná,
dopúšťa sa priestupku a môže byť
finančne sankcionovaný.
Dvakrát do roka na jar a na jeseň
sa v našom meste robí aj zber ďalšieho odpadu, železného šrotu, bielej
techniky, ropných látok, olejov a podobne, termín je vždy s predstihom
vyhlásený v mestskom rozhlase tak,

Vyhodnotením hospodárskej a
pestovnej činnosti uplynulého roka
sa 11. februára zaoberalo valné zhromaždenie Komposesorátu a Spoločenstvo majiteľov súkromných lesov
v Medvedzí. Viac ako šesťdesiat členov, z ktorých mnohí sú členmi obidvoch nezávislých organizácií sa v
úvode zoznámilo s novým odborným
lesným hospodárom Ing. Jurajom
Žuffom, ktorý bude mať na starosti
odbornú starostlivosť o lesný porast
a v konečnej fáze sa bude starať o
dodržiavanie pestovnej i ťažobnej
činnosti. Zo správy o činnosti obidvoch organizácií v podaní predsedu
Miroslava Gejdoša zazneli negatíva
i pozitíva, ktorý aj napriek zložitosti
podmienok uplynulého roka hodnotil
dosiahnuté výsledky pozitívne. No
a práve pozitívne výsledky a dobré
zhodnotenie vyťaženej drevnej suroviny umožnili vyplatiť svojim členom aj podiely. V tejto súvislosti bolo
však zdôraznené, že ťažobná činnosť
sa sústreďovala predovšetkým na
vyťaženie kalamitného dreva a
ostatná ťažba bola vykonávaná len v

zmysle plánovanej ťažobnej činnosti.
Okrem toho však bolo vysadených
1 800 sadeníc smreka. Aj napriek
nedostatku sadeníc plánujú v rámci
obnovy lesa aj v tomto roku vysadiť
minimálne tisíc sadeníc smreka a na
druhej strane v pláne práce zakotvené
je aj vyťaženie 480 kubíkov drevnej
hmoty, o ktorú, podľa predsedu, bude
v tomto roku ešte vyšší záujem než
v minulom. Úlohou výboru bude
dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie vyťaženej drevnej hmoty, ktorá
rastie na 120 obhospodarovaných
hektároch. Okrem toho sa výbor bude
musieť vysporiadať aj so zvyšujúcim
sa záujmom o palivové drevo a jeho
prideľovanie veľmi rozumne a citlivo
rozdeľovať.
J. Medvecký

Čo sa momentálne robí a pripravuje na
realizáciu v rámci investičných akcií sme
sa opýtali zástupkyne primátora Vlasty
Jančekovej.
„V rámci IBV sa pod Žiarcom začína
robiť dažďová kanalizácia a súbežne s ňou
sa robí aj odvodnenie miestnych komunikácií, vonkajší rigol a ďalšie veci s tým
spojené. Tieto práce by mali byť ukončené
a odovzdané v júny mesiaci. K ním sa bude
robiť ešte verejné osvetlenie, ktoré budú
realizovať naše technické služby. V tejto
časti sa vybavuje aj pozemok so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý sa týka
cesty a vodovodu pod Žiarcom.

Za prinavrátenie plných práv a kompetencií

Pri ostatnej úprave štátnej správy v
roku 2003 boli niektoré kompetencie z
okresného úradu v Tvrdošíne presunuté
do úradov v Dolnom Kubíne a Námestove. „S týmto krokom sme nesúhlasili
a ani nesúhlasíme. Sme za prinavrátenie
plných práv a kompetencií do Tvrdošína.
Naše úsilie je podporované Združením
miest a obcí hornej Oravy. Vychádzame
z vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala,
že sa bude usilovať, aby orgány štátnej

Separovanému odpadu treba venovať pozornosť
Či si to chceme priznať, alebo nie, separovaný zber odpadu
je záležitosťou každého z nás, dotýka sa nás čoraz viac. A ak
chceme žiť v súlade so zákonmi prírody, musíme životnému
prostrediu venovať čoraz viac pozornosti a času. Týka sa to
aj nášho mesta, kde na separovaný odpad máme umiestnené
farebne rozlíšené kontajnery. Do žltého sa separujú plasty, do
zeleného sklo a do modrého papier. Pre vlastníkov rodinných
domov poskytlo mesto na separovaný zber farebné vrecia. Je
však iróniou, že nie všetci využívame určené kontajnery na separovaný zber a často si ich aj vedomky zamieňame s kontajnermi
na komunálny odpad, čo robí nemalé problémy pracovníkom
technických služieb, ktorí musia potom tento odpad opätovne
vytriediť, aby mohol byť ďalej recyklovaný.

Realizácia a príprava investičných akcií

aby každý občan mal čas pripraviť
nepotrebné veci na odvoz. Ak sa
vyskytne mimoriadna situácia, nie je
problémom odviezť uvedený odpad
na dočasnú skládku v priestoroch
technických služieb.
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec
nevznikne, pretože každý výrobok
viac či menej poškodzuje životné
prostredie a príroda samotná nedokáže odpad vyprodukovaný človekom
„spracovať“.
(jh)

Pripravuje sa tiež realizácia chodníka
na Hviezdoslavovej ulici. V návrhoch je aj
úprava parku na tejto ulici, či už prekrytím
potoka, vytvorením detských plôch a podobne, to znamená dotvoriť toto prostredie
tak, aby sa tu ľudia cítili príjemnejšie.
S Lidlom je dohodnutá úprava ich
okolia. Tu je potrebné ukončiť zatrávnenie
niektorých plôch. V rámci reklamácie sa
bude robiť aj nová dažďová vpust na prechode pre chodcov a zároveň sa bude dokončievať aj úprava plochy pred kostolom“.

Získali sme ďalšie
finančné prostriedky

správy a samosprávy uľahčovali život
občanom. Tento problém je nanajvýš
aktuálny a bol čiastočne riešený na 8.
schôdzi národnej rady, kde sme diskutovali o zrušení krajských úradov i o
analýze vývoja a stavu verejnej správy a
odzneli tu i návrhy opatrení,“ zdôraznil
primátor Ivan Šaško.
K problému sa vyjadril podpredseda
vlády a minister vnútra Robert Kaliňák:
„Najaktuálnejším zámerom programového vyhlásenia vo verejnej správe je
v čo najkratšom termíne zrušiť krajské
úrady. Preto má analýza posúdiť aj
možnosti zredukovania organizačnej
členitosti a personálnej náročnosti
štruktúr štátnej správy, ako aj možnosti
prenesenia niektorých ďalších kompetencií verejných služieb na iné orgány. Podľa programového vyhlásenia
však vláda posúdi aj administratívne
usporiadanie štátu, nakoľko súčasné
usporiadanie nezodpovedá územným
obvodom pôsobnosti prvostupňových
orgánov miestnej štátnej správy, avšak
s cieľom pripraviť návrhy na riešenie v
ďalšom volebnom období.“

Pred okresným úradom bol asanovaný
objekt, ktorý využívalo SOU-lesnícke.
Mesto tento pozemok získalo za korunu
od Žilinského samosprávneho kraja a na
ňom by mal vyrásť nový bytový dom s
27 bytovými jednotkami. Opýtali sme sa
zástupkyne primátora Vlasty Jančekovej
v akom štádiu je táto výstavba.
„S výstavbou sa už začalo, zistili sme
však, že je tam kábel elektrického vedenia, ktorý sa musí preložiť. Do siedmich
dní by mali byť tieto práce uskutočnené.
Následne začneme s výkopovými a ďalšími prácami. Bytovka by sa mala dokončiť za rok. Vzhľadom na nepredvídané
okolnosti (prekládka elektrického kábla),
ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby
budeme žiadať dodatkom o predlženie
výstavby.
Dodatočne bola požiadaná aj dotácia
z MVRR SR, pretože tam nebolo zahrnuté
parkovisko, prípojky a ďalšie veci. Na
parkovisko sa nám podarilo získať ďalšie
finančné prostriedky.
V novej bytovke pribudnú jedno a
dvojizbové byty, o ktoré je v súčasnosti
najväčší záujem, hlavne medzi staršou
generáciou“.
(jh)

musí neustále dávať do poriadku
životné prostredie v našom meste a
jeho okolí. Divoké skládky by som
nazval akousi „rakovinou“ našej
spoločnosti. Človek akoby zabúdal,
že po nás prídu iní, ktorí by tiež radi
mali okolo seba pekné prostredie,
čistú vodu a prírodu, v ktorej sa bude
dariť všetkým živým tvorom. Každý z nás je povinný chrániť životné
prostredie, to vyplýva zo zákonov
o komunálnych odpadoch, kto tak
nekoná, bude sankcionovaný finančnou pokutou príslušnými orgánmi. A

nielen to, občania sú povinní takýchto znečisťovateľov nahlásiť na úrad
oddelenia životného prostredia, alebo
mestskú políciu.
Nesprávajme sa teda macošsky
k prostrediu, v ktorom žijeme, ale
uchovajme ho takým, aké nám ho
odovzdali naši predkovia. Robme
skôr všetko pre to, aby naše mesto,
jeho okolie, vodné toky boli vždy
čisté a plné života. Divoké skládky sú
aj o kultúrnosti a vyspelosti človeka,
teda nás všetkých. Kto z nás chce žiť
v „bordeli“? Myslím, že nik. (jh)

Aby neboli „rakovinou spoločnosti“

Stali sme sa spoločnosťou konzumu - sme nároční na produkty
a výrobky, uprednostňujeme veci
jednorazové, krátko slúžiace. Svojím správaním a životnou filozofiou
podporujeme hromadenie odpadkov
a nielen to, navyše robíme vo svojom okolí aj divoké skládky. Odpad
zo svojej domácnosti vyvážame na
rôzne miesta, často aj tam, kde sa
nesmie vyvážať. Najhoršia situácia s
divokými skládkami v našom meste
je pri píle. I napriek tomu, že sú tam
veľkoobjemové kontajnery a neustále
sú tieto priestory čistené (niekedy
až dvakrát do mesiaca), sú medzi
nami jednotlivci, ktorí ich opätovne
znečisťujú. Dokonca sú až tak leniví, že nedokážu vysypať odpad do
prázdneho kontajnera, ale vysypú
ho vedľa neho. Poniektorí zase podobný odpad (stavebný) vysypávajú
pod rúškom tmy za mäsozávod a na
ďalšie miesta. Tých, ktorí to robia,
vôbec nezaujíma, že po nich niekto

Nielen fotodokumentácia, ale aj postih

Činnosť komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia pri MsZ v Tvrdošíne je zameraná na plnenie pláno-

Smutný ako aj veliteľ mestskej polície
Ľ. Margeťák. V súčasnom období komisia pravidelne mapuje stav divokých

Aby bolo
Úspešný rok Komposesorátu v Medvedzí mesto pekné
Aj v tomto roku sa bude v jarnom
období robiť „Týždeň čistoty“ v našom meste, do ktorej sa môžu zapojiť
všetci občania. Mesto, tak ako po iné
roky zabezpečí kontajnery na odvoz
odpadu z mesta a pre nás to znamená,
aby sme si vyčistili okolie svojich
domov, dvorov, pivníc a ďalších
priestorov, ktoré po zimnom období
ostali znečistené.
Ak sa chceme v našom životnom
prostredí cítiť dobre a mať ho aj
pekné, tak priložme všetci spoločne
ruku k dielu. Presný termín, kedy sa
uvedený „Týždeň čistoty“ uskutoční, bude dopredu oznámený. Okrem
upratovania v meste sa budú čistiť aj
priestory v prímestskej časti Oravice.
(jh)

Dreviny môžu skrášľovať okolie bytov

Na verejné priestranstvá pri bytových domoch je možné vysadiť dreviny,
ktoré poskytne mestský úrad. Podmienkou je dohovor správcu bytov alebo
domovníka, ktorý sa zaručí, že poskytnuté dreviny vysadí na vopred dohodnutom mieste a bude sa starať o ne v priebehu roka. Ďalšie informácie
vám poskytnú pracovníci oddelenia výstavby mestského úradu.

Majiteľ tohto objektu bol viackrát upozornený na zlý stav budovy, svojim stavebno – technickým stavom ohrozuje zdravie a
životy osôb, pohybujúcich sa v objekte a jeho okolí.
vaných úloh v zmysle jej kompetencií.
Komisia v zložení - predseda Ing. J.
Pafčo, tajomník M. Jaroš, členovia J.
Kavuljak, J. Gonda, Ing. K. Krasula,
Ing. Š. Lukáči, F. Zárevucký a Ing M.
Obtulovič zasadá pravidelne jedenkrát
za dva mesiace a v prípade potreby
riešenia aktuálnych problémov sa členovia komisie schádzajú operatívne.
Na zasadnutia komisie sú pozývaní
riaditeľ technických služieb Ing. A.

skládok odpadu, stavebného materiálu
a iných skládok na území mesta, ktoré
narúšajú životné prostredie našich občanov. Komisia taktiež mapuje stavebno-technický stav schátralých objektov
v súlade s § 43 a zák. č. 50/76 Z. z. a
spôsob zabezpečenia opravy objektov
konzultuje s vlastníkmi týchto objektov. Z uvedených akcií komisie je
spracovaná aj fotodokumentácia.
Jozef Pafčo

4

Potrebujú obnoviť lesnú techniku
V súčasnosti navštevuje Stredné odborné učilište lesnícke 220
žiakov. Dnes patrí počtom žiakov medzi najväčšie školy v rámci
Slovenska v lesníckych odboroch. O tom, ako sa škole darí, sme
sa porozprávali s jej riaditeľom Ing. Jánom Vorčákom.
Čo sa chystá v škole v najbližšej
budúcnosti?
„V tomto roku budú maturovať aj
naši žiaci. Už pripravujeme zadania
na maturitné skúšky. Maturovať budú
zo slovenského a cudzieho jazyka a

z odborných predmetov. Praktické
trasy odborných zložiek maturitnej
skúšky budú na Magurke. V tomto
roku bude maturovať 21 denných
študentov a dvanásť, ktorí študujú
diaľkovo.“
Vieme, že spolupracujete školami s rovnakým zameraním aj
v Čechách, darí sa vám v tejto
oblasti?
„Samozrejme, pokračujeme v práci na projektoch s českými školami
v Harachove a Svobode nad Úpou.
Dokonca sa črtá pre našich žiakov
aj možnosť bezplatného štúdia vo
Fínsku spolu s českými žiakmi. Je to
niečo podobné ako na báze bývalých

podnikových škôl. Všetky náklady na
vyučovanie hradí fínska strana. Uvažujeme s dvomi žiakmi z našej školy.
Základom je znalosť anglického jazyka a ten sa u nás vyučuje. So školou
v Svobode nad Úpou máme nadštandardne vzťahy. Naši najlepší žiaci tu
majú možnosť pracovať s najnovšími
technológiami, (harvestory a pod.),
ktoré im my nemôžeme poskytnúť. Tu
majú aj trenažér na modernú výučbu.
V Českej republike máme štyroch žiakov. Pri ukončovaní štúdia dokonca
v minulosti dosiahli lepšie výsledky z
češtiny ako domáci.“
Je záujem zo strany žiakov o
túto školu a pripravili ste niečo
nové v tomto smere?
„Záujem je, do klasických odborov sa nám hlási viac žiakov ako
do trojročného učebného odboru
lesokrajinár, chceli by sme, aby aj
tento odbor bol štvorročný. Veľmi
zaujímavý odbor by bol aj lesokrajinár - tesár, ktorý by bol zameraný
na drevené stavby, zruby a podobne,
ktoré bytostne patria do tohto regiónu. Drevené zruby sú dnes veľmi
atraktívne, ľudia sa vracajú ku drevu
a pôvodnej architektúre a my by sme
chceli aj v tomto odbore pripravovať
žiakov, ktorí by iste našli uplatnenie
na trhu práce. Musím povedať, že žiaci, ktorí vychádzajú z našej školy sa
dokážu bez problémov zamestnať a je

o nich záujem. Máme také poznatky,
že naši absolventi po ukončení školy
môžu ako živnostníci zarobiť od tridsať do päťdesiat tisíc korún. Myslím
si, že to nie je málo.“
Čo vás v súčasnosti najviac
trápi?
„Hlavnou otázkou v súčasnosti
je obnova lesnej techniky, pretože
začíname technologicky zaostávať za
výrobou. Pri tomto probléme chceme
osloviť aj primátora mesta, aby nám
pomohol v rámci svojich možností.
Jednou z mojich myšlienok je, aby
sa na Slovensku vytvorili centrá,
kde by sa napr. v jednej škole venovali harvestorom, v ďalšej lanovým
systémom, inde zase štiepkovačom,
biomase a podobne. Žiaci by potom
rotovali po Slovensku a mohli by si
urobiť kurzy na moderných zariadeniach. Bol by som rád, keby sa to
podarilo zrealizovať. Každá škola
by bola niečím špecifická a nemuseli
by sme sa všetci venovať všetkému,
verím, že by boli ušetrené aj finančné
prostriedky. Dobrý nie je ani zákon
o financovaní škôl, pretože sú uprednostňované skôr gymnaziálne, alebo
všeobecné vzdelávacie školy voči
odborným. Dnes už na trhu práce
začínajú chýbať práve absolventi
v odborných profesiách (zvárači,
obrábači kovov, murári a pod.). Ak
sme už pri financiách, len pre zaujímavosť, škola si vlani „zarobila“
5,5 mil. Sk. Tieto peniaze sme museli
použiť na prevádzku školy, ak by boli
dotácie primerané, škola by si mohla
za takto zarobené peniaze skvalitniť

Úspechy, ktoré tešia
Žiaci Základnej umeleckej
školy v Tvrdošíne od začiatku
tohto roka zaznamenali viacero
úspechov. V našej škole sa 6. a
7. februára uskutočnil 3. ročník
školskej súťaže v hudobnom
odbore. Súťaže sa zúčastnilo 49
detí v hre na klavíri, akordeóne
a flaute. Cieľom súťaže je skvalitnenie, no najmä zviditeľnenie
práce pedagóga a snaha školy
zapojiť do súťaže čo najviac
detí. Najlepšie výkony boli patrične ocenené a pre verejnosť
prístupné na koncerte víťazov.
Milé prekvapenie nám pripravili
žiaci pod vedením učiteľky Mgr.
Z. Vasekovej,
v krajskom kole súťaže Hnúšťanský akord (v hudobnej náuke), získali 1.miesto v kategórii
C a postupujú do celoslovenského kola.
Žiaci výtvarného odboru pod
vedením učiteľky Verzálovej
získali ocenenia na celooravskej
súťaži Poľovníctvo a príroda
očami detí - 3. miesto a zvláštnu cenu -1. miesto. Na Bienále
fantázie v Martine - medzinárodná súťaž - získali žiaci prípravného štúdia čestné uznania.
Na Bohúňovej palete v Dolnom
Kubíne získali ocenenie v zla-

tom pásme, bronzovom pásme a
čestné uznanie. Žiaci výtvarného
odboru sa zapojili do projektu
Umenie zblízka, kde získali
ocenenie, vystavenú vlastnú
prácu – Madona s dieťaťom, si

exkurziu do Bratislavy nám
prispela za ocenenú prácu Galéria mesta Bratislavy, Mestský
úrad Tvrdošín, sponzor firma Xflor-priemyselné podlahy a tiež
rodičia zúčastnených žiakov, za

Víťazi jednotlivých kategórií si urobili spoločnú fotografiu ešte
pred koncertom.
mohli pozrieť osobne v Galérii
mesta Bratislavy na exkurzii
13. októbra minulého roka. Na

čo im touto cestou veľmi pekne
ďakujeme.
Dana Pavkovová, zástupca riaditeľa

Spoznávanie športom
V Gymnáziu v našom
meste sa 14. marca konalo
príjemne športové – medzinárodné stretnutie. Z neďalekého poľského mestečka
Nového Targu, prišli študenti zo školy – Zespól szkól nr.
3 im. Šw. Jadwigi Królowej
na návštevu, ale aj odohrať
florbalový zápas. Po krátkej
prehliadke mesta Tvrdošín
a prehliadke historického
kostolíka to v športovej hale
vrelo, povzbudzovali naši aj
Poliaci. Konečný výsledok
bol v prospech študentov
gymnázia, ktorí to vyhrali so
sedembodovým náskokom.
Počas hry sa uskutočnili
rokovania medzi vedeniami škôl o predpokladaných
spoločných jazykových projektoch. Veríme, že sa budú
tieto vzťahy ďalej rozvíjať.
Ing. L. Kovaliková

napr. vozový park a podobne.“
Robíte nejaké odborné kurzy aj
pre občanov?
„U nás si môžu občania urobiť
kompletný vodičský kurz pre všetky
skupiny. Robíme aj zváračské kurzy, kurzy pre prácu s motorovými
pílami, pre hydraulické ruky, pre
univerzálne a špeciálne traktory, krovinorezy, lanové vyťahovače a ďalšie.
Kurzy otvárame permanentne. Po
absolvovaní kurzu získajú občania
osvedčenie.“
Kde prevažne praxujú vaši
žiaci?
„V súčasnosti majú žiaci odbornú prax pri Oravskej priehrade pri
Ústí, prerezávky sa budú sa robiť na
Magurke, TANAP chce od nás nejakú
prácu, robili sme aj na Vtáčom ostrove. Ak bude podporený projekt „Ľudia pre stromy“, tak by sme tam mali
robiť výsadbu, prebierku a ošetrenie
stromov od marca do apríla, alebo na
jeseň koncom októbra v lokalite Slanického ostrova. Zalesňovali sme aj
Biabohorský národný park v Poľsku.
Žiaci praxujú aj v okolitých urbároch,
štátnych lesoch a podobne. Pomáhame aj pri ošetrovaní okolia, drevín na
zjazdovke v Zuberci v Janovkách. Je
to výhodné aj pre nás, pretože žiaci
prvých ročníkov potom majú za túto
službu lyžiarsky výcvik zdarma.“

Chystáte sa na súťaže aj v tomto
roku?
„V tomto roku bude súťaž zručnosti v Bijacovciach a my sa jej opäť
zúčastnime. Najlepší žiaci sa zúčastnia súťaže o najlepšieho drevorubača v Námestove. Vlani sme boli aj v
Estónsku na majstrovstvách sveta,
pravidelne pomáhame v Zuberci
pri organizovaní ME psích záprahov, kde našich 20 žiakov pôsobilo
v tomto roku ako pomocní - traťoví
rozhodcovia.“
Aká je spolupráca s ostatnými
školami a mestom?
„So školami veľmi dobrá, vychádzame si v ústrety. Samozrejme aj s mestom, ak nás požiada
mesto o pomoc veľmi radi pomôžeme, robili sme nejaké práce
aj v mestskom parku, úpravy v
škôlkach, pri gymnáziu a tam,
kde to bolo potrebné. Myslím si,
že spolupráca s vedením mesta a
primátorom je na veľmi dobrej
úrovni, vychádzame si v ústrety.
Musím povedať, že Tvrdošín má z
môjho pohľadu veľmi kultivovanú
zeleň a z okolitých miest najlepšie
upravenú, usporiadanú a v najlepšej zdravotnej kvalite, môžem povedať, že to je málokde vidno.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Nech je 28. marec skutočne „Váš deň“
Konečne nastal ten správny čas,
kedy môžem vyjadriť poďakovanie
i v mene mojej dcérky Kristínky.
Ako prvej - pani riaditeľke ZŠ-Márie Medveckej Tvrdošín-Medvedzie
Mgr. Dagmar Šaškovej, ktorá nám podala pomocnú ruku
zriadením špeciálnej
učebne pre handicapované detičky v našom meste.
Ďalej našim milým, obetavým, starostlivým a hlavne
trpezlivým paniam
učiteľkám: Mgr. Márii Burganovej, špeciálnej pedagogičke z
Námestova a pani Ľubomíre Brnovej, tiež
špeciálnej pedagogičke z TvrdošínaMedvedziaktoré vedú, vzdelávajú
naše deti podľa osnov špeciálnej
pedagogiky s individuálnym prístupom. Nesmierne si vážim ich prácu,
ktorá je namáhavá a vyčerpávajúca.
Sú to učiteľky, ktoré majú pre všetky
naše deti srdcia plné lásky a hrejivú
dlaň hladkajúcu bez rozdielu detské
tváričky i v tých nie najľahších situáciách. VĎAKA - za prvé kostrbaté
písmenká - keď ste jemnou grafomotorikou viedli deťom nie príliš ohybné rúčky, za básničky a pesničky - i
keď zo začiatku boli naznačované len
mimikou či gestom.
VĎAKA - za ten prvý roztomilý
tanček, ktorý ste dokázali nacvičovať
s takým neúnavným temperamentom
a tak ste nás vlastne presvedčili, že
naše deťúrence i keď žijú svoj vlastný
svet sú schopné dokázať i niečo viac
- niečo čo chytí človeka za srdce. A
potom so slzami v očiach skonštatujeme, že i tieto detičky majú na tomto
svete nejaké zvláštne poslanie. Aké?
To si už odpovie každý sám.
VĎAKA - za tie krásne nápadité
výtvory (kostýmčeky k vystúpeniam,

rôzne pomôcky), ktoré pre deti zhotovujete na úkor svojho voľného času.
ba niekedy možno i v neskorých
nočných hodinách.
Neraz aj svoju desiatu rozdelíte

deťom len preto, že majú chuť práve
na tú vašu. Nestačilo by hádam ani
napísanie knihy za čo všetko by som
mala ešte ďakovať. Je toho tak veľa...,
pretože práca s týmito deťmi si vyžaduje celého človeka vyzbrojeného
obrovskou dávkou trpezlivosti. Je to
mravenčia práca, pri ktorej sa úspechy dostavia len zriedka.
Samotný nadpis hovorí za všetko.
Je to deň s veľkým „D“. Do ďalších
dní vám preto želám hlavne pevné
zdravie, spokojnosť a porozumenie
ako v osobnom tak i v pracovnom
živote.
Na záver by som si však neodpustila tiež pri tejto príležitosti poďakovať kolektívu obetavých učiteliek
MŠ-Medvedzie pod vedením pani
riaditeľky M. Luckej, ktoré Kristínku
integrovali v predškolskom zariadení
i napriek sťaženým podmienkam, bez
špeciálnych pedagógov, bez asistentov. Bola to pre ne vlastne práca
navyše - ustrážiť handicapované,
hyperaktívne dieťa. Ešte raz Vám
ďakujem! Nech 28. marec je skutočne
„Váš deň“
Zdenka Zarevúcka

Projekt Sokrates
V dňoch od 19. - 23. 3. sa v Tvrdošíne v SPŠ a OA Ignáca Gessaya
stretli účastníci medzinárodného
projektu Sokrates zo Španielska,
Talianska, Česka a Slovenska. V
úvode účastníkov projektu jedenástich pedagógov a pätnástich žiakov
krátkym príhovorom privítal riaditeľ školy Ing. Ján Korenčiak a ďalší
zástupcovia školy.
Medzinárodný projekt SOCRATES pokračoval tentoraz na SPŠ I.
G. a OA Tvrdošín s názvom E-teaching each other, ide o projekt na
rozvoj školy. Hlavnými projektovými oblasťami sú informačné a komunikačné technológie, zlepšenie
študijných výsledkov žiakov, porovnávanie vzdelávacích systémov

a pedagogické metódy. Hlavným
zameraním projektu je samotný
proces medzinárodnej spolupráce
medzi školami - výmena pedagogických skúseností, tvorba učebných
pomôcok študentmi, ktoré môžu
využiť všetky partnerské školy,
ústna i písomná komunikácia v
angličtine. Jednou z koordinátoriek
projektu zo Slovenska z Tvrdošína
je pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie
predmety RNDr. Mgr. Štefánia
Škuligová.
Pre účastníkov z Prahy, Janova,
Leonu a Tvrdošína je pripravený
bohatý program v škole, ale okrem
iného majú naplánovanú aj návštevu Oravíc Krakova a Žiliny. (jh)
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Najpočetnejšia organizácia na Orave
V priestoroch mestského kultúrneho strediska sa 13. februára
uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie
Združenia zdravotne postihnutých občanov, na ktorej nechýbal
ani predseda združenia Mgr. Martin Gočala.
Správu o činnosti predniesla tajomníčka združenia Marta
Bakošová, z ktorej sme vybrali podstatné časti.
„V regióne Oravy je založených
31 ZO-ZZPO s takmer 2 000 členmi. Naša organizácia v meste je
najpočetnejšia na Orave a v súčasnosti eviduje vyše 200 členov. Veľmi
dobrú spoluprácu máme s klubmi
dôchodcov na území nášho mesta.
Každoročne organizujeme rekondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach a v Oraviciach. Rekondičného
pobytu v Oraviciach sa zúčastnilo
5 a v T. Tepliciach 33 našich členov. V rámci akcie „Urob niečo pre
svoje zdravie“ sme sa boli zdarma
vykúpať v Meander parku, dopravu
a pobyt nám mesto zabezpečilo zdarma. V auguste mali výlet do Oravíc
zdravotne postihnutí občania nášho
mesta, ktorí sa vykúpali v termálnom
kúpalisku a na Chate Oravice bol pre

nich pripravený zdarma chutný obed
z prostriedkov našej ZO. Srdečné poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu
patrí mestskému úradu a primátorovi
mesta, ktorý nám všemožne vychádza
v ústrety. Spomenúť by sme mohli
bezplatné poskytovanie autobusov
do Oravíc, bezplatné poskytovanie
miestností na stretnutie, bezplatné
vyhlasovanie našich aktivít v miestnom rozhlase, vstupné na kúpaliská
v Oraviciach za symbolický poplatok. Na predvianočných stretnutiach
dostávajú hodnotné darčeky plne
invalidní občania, ale aj finančné
príspevky. Veľkou pomocou je aj donáška teplej stravy domov a aj v tom,
že občanom starším nad 70 rokov a
držiteľom preukazov ŤZP boli znížené
dane a odpustené poplatky za odvoz

Činnosť bola vlani pestrá

Klub dôchodcov Skalka je v našom meste najmladší, no jeho činnosť
bola v minulom roku pomerne pestrá,
o čom sme sa dozvedeli od predsedníčky klubu Anny Šablatúrovej.
„Všetky naplánované akcie sa
nám nepodarilo zrealizovať, prvý
polrok sme mali aktívnejší.
Z našej činnosti v 1. polroku spomeniem Deň zdravia (každý prvý
týždeň v mesiaci) s meraním energetických dráh, masážami a meraním
krvného tlaku. Pravidelne v pondelok
sme cvičili cviky na „lumbálno ischiatický syndróm“. V klube sme boli
oboznámení s produktmi rôznych
firiem, vo februári sme si urobili
„Fašiangové posedenie“ pri domácich šiškách. V marci sme spoločne
oslávili MDŽ, keď nám kolegovia
pripravili prekvapenie s malým kultúrnym programom. Tento mesiac
nám pani Belvončíková ukázala
techniku maľovania voskovými farbičkami. V máji sme boli spoločne na
divadelnom predstavení a pripravili
spoločné stretnutie na Deň matiek.
V júni sme boli v termálnom kúpalisku Meander a guláš sme si uvarili
v záhradke u Vicenovcov. V septembri sme boli na výlete v Kvačanskej

doline, v decembri sme pripravili
„Katarínske posedenie“ a v závere
roka predvianočnú kapustnicu.
Poďakovanie za celoročnú prácu
si zaslúži kronikárka pani Majchrová, pokladníčka pani Kubalová,
ale aj pán Vicen, ktorý bol mojou
„pravou rukou“, nakoľko podpredsedníčka pani Gandiová bola na
dlhodobej PN, ale samozrejme aj tie
členky, ktoré pomáhali pri upratovaní a ďalších aktivitách klubu a všetci
ostatní členovia, ktorí sa pričinili o
zveľaďovanie klubu.“
Plán klubu na tento rok je tiež
bohatý, okrem vlastných akcií sa
veľmi radi zúčastnia aj tých, ktoré
sa uskutočnia v rámci mesta. Veľmi
ich potešilo aj to, že primátor mesta
im poskytol finančné prostriedky
na zakúpenie spoločenských hier,
ktoré využívajú v rámci klubových
stretnutí a aj touto cestou mu za to
ďakujú.
V klube sú vítaní aj ďalší, ktorí
majú záujem o posedenie, či spoločné akcie. Potenciálnych záujemcov
informujeme, že klubové dvere sú
pre nich otvorené v pondelok od 1500
do 1700, stredu od 1500 do 1800 a vo
štvrtok od 1500 do 1700.
(jh)

domového odpadu. Štedrým sponzorom je Urbár, ktorý nám aj v tomto
roku poskytol na činnosť 10 000 Sk,
Pekáreň Švarc, ktorá nám na VČS
schôdzu poskytla zdarma chlebíky. V
decembri 2005 naše združenie uskutočnilo verejnú zbierku v Tescu v D.

V spolupráci so ZŠ M. Medveckej sme
pripravili stretnutie s Mikulášom pre
37 detí. Táto akcia bola organizovaná pod záštitou predsedu ŽSK Juraja
Blanára.
Keďže o rekondičné pobyty je
veľký záujem aj tohto roku ich plá-

Členovia ZO ZZPO sa na výročnom rokovaní stretli v priestoroch mestského kultúrneho strediska.
Kubíne „Pomôžte spolu s nami“, kde
bolo vyzbierané 23 tisíc korún. Tieto
prostriedky boli rozdelené všetkým
základným organizáciám v regióne
Oravy.
Pripravili sme už II. ročník detskej
výtvarnej súťaže „Daruj úsmev deťom“, súťaž vyvrcholila 5. decembra.

nujeme zorganizovať v T. Tepliciach
a v Oraviciach od 9. 7. do 14. 7. pre
zdravotne postihnuté deti s rodičmi.
Termíny pre dospelých sú od 9. 7.
do 14. 7. a od 6. 8. do 11. 8. 2007 v
T. Tepliciach a od 9. 9. do 19. 9. 2007
v Oraviciach. Cena pobytu je 2 600
Sk. V tomto roku pokračujeme už

III. ročníku detskej výtvarnej súťaže
„Daruj úsmev deťom“, ktorá potrvá
do 31. 10. 2007. V letných mesiacoch
plánujeme výlet do Oravíc a ďalšie
aktivity pre našich členov.
Prioritou nášho združenia je
predovšetkým vykonávať sociálnu
prevenciu a poskytovať sociálne
poradenstvo nielen pre našich členov, ale pre všetkých, ktorí pomoc
potrebujú.
Našou úlohou je tiež spolupracovať so štátnou správou - úradmi
sociálnych vecí, ale aj samosprávou
a myslím, že sa nám to darí.“
Správu revíznej komisie o nakladaní s finančnými prostriedkami
predniesla Mária Gaľasová.
V ďalšej časti rokovania sa ku prítomným prihovoril M. Gočala, ktorý
ich informoval o možnosti poskytnutia kompenzačných príspevkov.
„V tejto oblasti už Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny SR
pripravuje ďalšiu reformu a tak si
musíme počkať na zmeny, ktoré nastanú, členovia združenia budú včas
o nich informovaní. Niektorí majú
mylnú predstavu, že majú nárok
na taký, či iný príspevok, no každý
príspevok je poskytovaný podľa osobitného individuálneho posúdenia a
zdravotného postihnutia“, povedal
okrem iného M. Gočala.
V následnej diskusii rezonovala
hádam najviac otázka vydávania
znakov pre držiteľov motorových
vozidiel. Najlepšie by bolo, aby sa
tieto vydávali v okresných úradoch,
nie až v Žiline, čo istotne pre mnohých zdravotne postihnutých je dosť
veľkým problémom.
(jh)

Feminka si už našla miesto v našom meste
Materské centrum Feminka (MCF)
vzniklo 9. januára 2006 v priestoroch
MŠ na Medvedzí. Oficiálne začalo
ponúkať svoje služby slávnostným
otvorením 9. apríla, kedy sa tu zišlo
niekoľko desiatok návštevníkov, aby
sa oboznámili s jeho činnosťou. V
tom istom mesiaci sa MCF stalo členom Únie materských centier, ktorá
zastrešuje 84 materských centier na
Slovensku.
V období mesiacov apríl - jún bolo
MCF otvorené v pondelok a stredu
od 800 - 1800. Počas letných prázdnin
bolo zatvorené (uskutočnil sa len kurz
prípravy na materstvo), v mesiacoch
september - december z organizačných
dôvodov MCF fungovalo v pondelok a
stredu v čase od 1200 - 1800.

O svojich aktivitách pravidelne informovalo širokú verejnosť v
miestnych, regionálnych novinách,
prostredníctvom plagátov, web stránky
a mestského rozhlasu.
Z významnejších aktivít je treba
spomenúť prednášku s MUDr. Brečkovou na tému „Zdravie môjho dieťatka“,
Deň matiek, kde nechýbali kaderník,
kozmetička, vizážistka s masérkou,
diskusiu s MUDr. P. Šaškom, prednášku s MUDr. Koubekovou, turistický výstup s kočíkmi na Ťatliakovú chatu, diskusiu so školskou pedagogičkou

Vianoce Konta Orange, n. f.“ a bol
schválený v plnej výške 5 900 Sk. Na
projekt „Pohyb pre naše deti aj v zime“
získali materiálne vybavenie (fitlopty,
karimatky, DVD prehrávač) od spoločnosti Tesco Stores SK, a. s.
V spolupráci so ZŠ M. Medveckej,
vďaka projektu „Digitálni Štúrovci“
získalo základné znalosti pri práci s
počítačmi 41 mamičiek. Veľmi pomohlo mesto, ktoré pred otvorením
MCF zabezpečilo úpravu priestorov.
Ostatné potrebné vybavenie získali od
darcov a sponzorov.

Rozdáva radosť svojím umením

Nožík, dlátko a rezbárstvo mu robil pre ľudí. Ešte, keď mama žila,
J. Targoša však mnohí poznaprirástli k srdcu. Hovoríme o pánovi tak jeho vyrezávané veci zaplňovali jú ako bývalého hasiča. Pri tomto
Jozefovi Targošovi z nášho mesta, rodičovský dom. K nim patrili aj vy- zamestnaní si odkrútil dvadsaťšesť
ktorý sa vyrezávaniu venuje takmer rezávané poličky, zrkadlá, garniže a rokov, predtým pracoval na píle a
sedemdesiat rokov. Už ako malý ďalšie veci.
v podniku Stredoslovenské stavby.
chlapec veľmi rád vyrezával rôzne
„Najviac odo mňa ľudia požado- Dnes už je na zaslúženom dôchodku
veci z dreva. Všimol si to aj jeho vali koníky, voly, ovečky a rôzne po- a v rodičovskom dome žije spolu so
učiteľ Šangala a otcovi J. Targoša stavičky, jednu som dokázal vyrezať sestrou Elenou, ktorá mu pomáha pri
odporučil, aby ho nechal vyučiť za za deň a mojím obľúbeným drevom je vedení domácnosti. Živo sa zaujíma
rezbára. Doba bola však iná. V prvom breza. I keď som vyrezával aj z iného aj o dianie a život okolo seba, veľmi
rade bola práca na majetku a tak J. dreva,“ hovorí J. Targoš.
rád si pozrie správy v televízii, ako
Targoš sa nevyučil v
nám povedal, tie bojové
tejto profesii.
filmy, ktoré sú často v
„Otec povedal nie,“
televízii nemá rád. V
rozhovoril sa pán Tartýchto dňoch bude J. Targoš. „Pri hospodárstve
goš v kruhu svojej rodiny
bola súrnejšia práca. A
oslavovať 79. narodenitak mi neostávalo nič
ny. Aj my mu prajeme v
iné, len sa s tým zmiejeho ďalšom živote ešte
riť. Rezbárstvu som sa
veľa síl a hlavne zdravia.
potom už venoval len vo
Veríme, že Jozef Targoš
voľnom čase a venujem
nás ešte poteší svojou
sa mu dodnes. I keď mi
prácou.
ruky už tak neslúžia ako
Rezbárstvo má v nav mladosti. Dokonca
šom meste tradíciu a
dnes je problémom kúku známym rezbárom
piť dobrý nôž na vyrezáz nášho mesta môžeme
vanie. Také „sarajevo“,
smelo zaradiť aj Jozefa
to bol dobrý nožík. Aj
Targoša, ktorého vyrezádlátka som si sám porované figúrky a zvieratká
bil z gátrovej píly.“
dokázali svojou profesioJozef Targoš a časť z jeho rezbárskej tvorby.
Medzi jeho najväčnalitou osloviť veľa ľudí.
šie úspechy v začiatJe dobré, že takíto ľudia
koch patril vyrezávaný
ako J. Targoš žijú medzi
Oravský hrad z jedného kusa dreva,
Jeho tvorba bola obohatená aj o nami a rozdávajú nám radosť svojim
ktorý putoval po viacerých výsta- betlehemy. Vyrezal ich niekoľko, no ľudovým umením. Ako človek je
vách. K jeho obľúbeným motívom ani jeden z nich nezdobí jeho domác- skromný, nerád sa zbytočne chváli,
však patria zvieratká a postavičky. nosť. Jeho príbuzní a známi sa však no o to má väčšie srdce, ktoré dokáže
Tých vyrezal neúrekom a väčšina tešia z jeho majstrovskej práce, ktorá vždy rozdať medzi svojich najbližz nich zdobí nejednu domácnosť na skutočne stojí za to. Kto videl prácu ších, priateľov a známych, aj preto ho
Orave, pretože J. Targoš vždy rád pána Targoša, vie o čom hovorím.
majú ľudia tak radi.
(jh)

Matky s deťmi, ktoré sa stretli na spoločnej akcii vo Feminke.
E. Planietovou, Deň zdravia, Burzu
detského ošatenia, „helovinsky“ večer,
prezentáciu nechtového dizajnérstva,
Mikuláš, Vianočné posedenie s osamelými matkami a rodinou v hmotnej
núdzi a športové popoludnie v telocvični ZŠ M. Medveckej.
Medzi pravidelné aktivity v mesiacoch júl - september patrila príprava
na materstvo, tento kurz od januára
pokračuje aj v tomto roku. V mesiacoch máj - december sa uskutočnil
počítačový kurz „Základy práce s
počítačom a internetom“ v spolupráci
so ZŠ M. Medveckej, v septembri a
decembri kurz anglického jazyka pre
začiatočníkov, v mesiacoch október
– december plávanie detí s rodičmi v
plavárni v Nižnej v spolupráci s Marianou Jurkovcovou.
V roku 2006 podalo MCF 4 projekty na získanie financií potrebných na
zabezpečenie rôznych potrieb, pomôcok a zariadenia, taktiež na zabezpečenie čo najkvalitnejšieho programu
pre návštevníkov. Úspešné boli dva.
Projekt „Vianoce sú pre všetkých“ sa
uskutočnil vďaka programu „Darujte

Od septembra do decembra vykonávali traja uchádzači o zamestnanie v
MCF aktivačnú činnosť. Členky MCF
sa aktívne zapájali do školení organizovaných Úniou materských centier. V
rámci mimoriadnych aktivít navštívilo
Feminku 254 osôb (deti, dospelí) a v
mesiacoch október - december 188 návštevníkov (z toho 82 dospelých), čo je
62 návštevníkov priemerne za mesiac.
Aj v tomto roku pripravila Feminka
pre svojich návštevníkov rôzne aktivity
- v marci to bude výstavka domácich
zvieratiek, v apríli veľkonočné zdobenie a burza detského oblečenia, v máji
Deň matiek, v júni športový deň detí
a príprava detí na vstup do materskej
školy, v letných mesiacoch júl - august
turistické vychádzky do prírody, v septembri púšťanie šarkanov, v októbri
týždeň aktívneho dojčenia a sledovanie
slovenských a českých večerníčkových
rozprávok, v novembri helovinsky lampiónový podvečer a v decembri - vianočné prekvapenie pri stromčeku.
Pre tých, ktorí by chceli prispieť
finančne MCF, uvádzame číslo účtu:
2124313657/0200.
(jh)
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Orava im prirástla k srdcu
Herec František Výrostko, rodák z východného Slovenska je od roku 1976
v martinskom divadle, ako sám hovorí, tu dostal veľa príležitostí zahrať si
hlavné aj vedľajšie postavy. Martin mu prirástol k srdcu aj preto, že si tu
založil rodinu a naplno rozvinul svoj umelecký talent. V Tvrdošíne sme ho
mali možnosť vidieť už niekoľkokrát a vždy dokázal svojim hereckým prejavom nadchnúť publikum. Nebolo tomu ani inak na divadelnom predstavení
Tri sestry 7. marca. Pri tejto príležitostí sme mu položili niekoľko otázok.
Predviedli ste nám vynikajúce
Sme totiž aj zájazdové divadlo
predstavenie, môžete nám povedať a úprimne môžem povedať, že som
s akými pocitmi ste išli na Oravu do niektorými mestami nemilo prekvapeTvrdošína?
ný, keď nás nechcú zobrať a tvrdia, že
„Všetci herci s radosťou, my tu sa to nepredá, že sa na tom prerobí. A
máme vždy vynikajúce publikum a naj- pritom, keď prídeme do Tvrdošína, tu
mä to, že u vás je vždy vypredané. Takže je neustále vypredané. Takže je to asi
sa tu vždy veľmi radi vraciame.“
otázka ľudí, ktorí v kultúrnych domoch
Hrali ste okrem Tvrdošína aj pracujú a vedia predstavenie ponúknuť
niekde inde na Orave?
takým spôsobom, že divák „na nás prí„Áno, divadelné predstavenie okrem de“. A v Tvrdošíne sa nám to absolútne
Tvrdošína sme odohrali aj v Dolnom potvrdilo. Keď prídeme, tak zakaždým
Kubíne.“
je plný dom a to je pre herca to najHosťujete ešte aj v inom divadle? podstatnejšie. Lebo v takej atmosfére
„Ja osobne chodievam do Bratislavy sa nám dobré hrá.“
na Novú scénu, kde hosťujem v predstaČo plánujete v najbližšej budúcvení „Maľované na skle“.
nosti?
Kde budete so svojimi kolegami
„Bol by som rád, keby sa už konečne
najbližšie hrať?
otvorilo naše Martinské divadlo (Ná„Čaká nás cesta do Veľkého Krtíša, rodný dom, ktorý bol v minulosti postakde odohráme divadelnú hru -Vrecká vený zo zbierok ľudu), ktoré je rekonplné peňazí.
štruované už niekoľko rokov. Chceme sa

Karneval prešpikovaný súťažami

presťahovať do vynovených priestorov,
predpokladáme, že by to mohlo byť v
máji a pri tejto príležitosti odohráme
divadelnú premiéru od Nadašiho „Cesta životom“. Všetci veríme, že už bude
v tomto termíne dokončené.“
Ak by ste mali porovnať naše
obecenstvo s väčšími mestami, je tam
nejaký rozdiel?
„Práve, keď sme prišli do Tvrdošína,
tak mi kolegyňa Janka Oľhová hovorila
pri nástupe na javisko, že tu sa lepšie
hrá ako doma. Pretože atmosféra je
skutočne taká privátna - domáca. Je
to aj tým, že je tu menšia sála a plná
divákov, pre nás je to veľká výhoda,
lebo pri plnom dome je aj vynikajúca
atmosféra.“
Nie je žiadnym tajomstvom, že
Orava vám prirástla k srdcu. „Už sa
teším na leto, lebo takmer polovičku
prázdnin každý rok strávim na Oravskej
priehrade. Máme chatu z námestovskej
strany a ja tu už dlhé roky prázdninujem
s mojou manželkou, synom a svokrou.
Pritom nikdy nevynechám ani Tvrdošín.
Vždy tu chodíme aj na nákupy, občas
si zájdeme aj do Poľska, do Zakopaného.“
Ide syn vo vašich šľapajách?
„Syn teraz končí Vysokú školu múzických umení, hru na kontrabas. On je
vlastne muzikant a hrá v kapele Istropolitana. Som rád, že si nevybral herectvo,
aj keď v mladosti to skúšal ako väčšina
detí v rozprávkach.“

A čo pani manželka?
„Ona je výtvarníčka. Veľmi rada
spomína na svoju mladosť, pretože kedysi so svojim otcom chodili spoločne
na Oravu, na chatu. Tento nádherný
kraj je pre ňu veľkou inšpiráciou pri
kreslení, maľovaní a vyrezávaní rôznych námetov z dreva, pretože je aj
rezbárka. Manželka tiež Oravu miluje
a má k nej naozaj veľmi vrúcny vzťah,
takisto ako aj môj syn, pretože pre mňa
dovolenka je naozaj Orava, ryby a hríby
a príroda.“

Čo by ste chceli dodať na záver?
„Také pozorné, vnímavé a najmä
vďačné publikum ako je v Tvrdošíne, no
neviem či niekde inde máme. Nechcem
sa nikoho dotknúť, žiadnych kultúrnych
inštitúcií, ktoré nás pozývajú na zájazdy. Naozaj opakujem tým všetkým,
ktorí nás nechcú zobrať s tvrdením, že
sa to nepredá a o divadlo nie je záujem,
tak Tvrdošín a jeho publikum to môže
smelo vyvrátiť.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Centrum bolo plné detí
Počas zimných prázdnin prebiehali
v Mestskom centre voľného času Radosť rôzne aktivity. V dopoludňajších
hodinách sme pripravili programy
pre deti, akými boli zábavno-súťažné
dopoludnie pod názvom „Inkognito“,
videoprojekciu – posedenie pri filme,
turistickú vychádzku spojenú s kúpaním v Oraviciach, „Hip-hopové“
dopoludnie, kde si deti mohli osvo-

jiť nové tanečné prvky moderných
tancov. Súbežne prebiehali futbalové krúžky a stolnotenisový turnaj
– dvojhra a štvorhra.
V popoludňajších hodinách sme
do programu zaradili stretnutie tanečníkov Break dancu a Hip-hopu,
aerobicu a kalanetiky a videoprojekciu zaujímavých filmov.
Daniela Jurincová

Z činnosti fotoklubu
Šiesti členovia tvrdošínskeho Fotoklubu Orava sa stretli 9. marca v
Dolnom Kubíne s metodičkou Oravského osvetového strediska Jarmilou
Štelbackou. ktorá ich oboznámila s
propozíciami celoslovenskej fotosúťaže AMFO. „Urobili sme výber fotografií na klubovú výstavu, zaoberali

sme sa technickými a ďalšími otázkami. Jednoducho, rozbehli sme sa,“
povedal Milan Lackovič. Členovia
fotoklubu pripravujú výstavy zo starších aj súčasných prác vo viacerých
mestách a obciach Oravy a chystajú
sa na Fotografický plenér v rámci
Bačovských dní v Malatinej.

Fašiangové obdobie končilo mestským bálom

Deti sa vo veľkej sále vyšantili.
Úvodné hodiny popoludnia 20.
februára možno pokojne označiť za
čas príprav, no kým manželské páry
ešte len riešili otázku svojej účasti
či neúčasti pri „pochovávaní basy“,
o programe detí bolo už dávno rozhodnuté.
Mestské centrum voľného času
pre ne pripravilo vo Veľkej spoločenskej sále karneval s programom,
ktorý zaujal nielen drobizg, ale aj
početnú skupinu sprevádzajúcich
rodičov. Plánovaný sprievod masiek
mestom zmarila nielen hanblivosť
aktérov, ale predovšetkým počasie,
nevhodné najmä pre dievčatká v
tenkých sukničkách. Obava o účasť
sa ukázala byť neopodstatnenou, pre-

tože už dávno pred začiatkom o 15.
hodine bolo v sále viac ako sto detí,
a ďalšie prichádzali. Mnohí z rodičov
prišli vyzbrojení fotoaparátmi, a dobre urobili, pretože toho, čo stálo za
„zvečnenie“, bolo naozaj dosť.
Karneval otvorila skupina mladších mažoretiek z CVČ, ktoré roztočili takmer štvorhodinový kolotoč
zábavy na parkete i na javisku. Prehliadka a vyhodnotenie masiek, športové, tanečné a vedomostné súťaže,
vyžrebovanie tomboly a záverečná
diskotéka - to všetko spôsobilo, že
obyčajný školský deň pokračoval popoludním, ktoré možno nazvať nielen
zábavným, ale zásluhou stvárnených
postavičiek aj rozprávkovým. (pa)

Karneval plný hier
„Karneval má také zvyky, mení
deti na bábiky, na princov i na
zvieratá. Kto to všetko správne
zráta?“
Vo vyzdobených triedach našej

ťažká. Deti sa pochytali za ruky a
rozkrútili sa v tanečnom rytme. Hier,
tancov a radosti bolo v každej triede
neúrekom, ba niektorí sa aj riadne
spotili. Bolo treba končiť, vyzliecť

Pestrofarebná paleta masiek nechýbala ani na karnevale škôlkarov.
materskej školy sa deti 14. februára
premenili na rozprávkové bytosti.
Od rána bolo veselo, lebo mamičky
aj pani učiteľky hádali, kto sa skrýva pod maskou. Úloha to bola neraz

masky a pochutnať si na dobrom obede. Ďakujeme mamičkám za pomoc a
veríme že aj na budúci rok sa stretneme znovu spolu na karnevale.
Kolektív MŠ III Medvedzie

Tohtoročná plesová sezóna poďakoval všetkým sponzorom,
bola podstatne kratšia ako vlani ktorí prispeli na bohatú tombolu.
a tak v ten istý večer bolo niekoľko
plesov na rôznych
miestach. V našom
meste fašiangovú
sezónu končil tradične mestský bál,
ktorý sa konal v
piatok 16. februára
vo Veľkej spoločenskej sále a bol
na vysokej úrovni.
Plesová atmosféra bola navodená už pri vstupe,
kde hosťom vyhrávala Ľudová
hudba Skorušina.
Každá dáma dostala milú pozornosť
vo forme kvietka.
Na mestskom bále vládla výborná nálada.
Devätnásty ročník
mestského bálu už
tradične otvoril primátor mesta O dobrú náladu až do ranných hoIvan Šaško, ktorý prítomných dín sa postarali hudobná skupina
pozdravil, zaželal dobrú náladu a Formát a DJ Miro Gáll.

V programe vystúpil tanečný
pár Kopáskovcov z Liptovského Mikuláša, ktorí
sa predstavili spoločenskými i latinskoamerickými tancami, deti z MsCVČ
Radosť a Folklórny
súbor Seniori Oravan. Po polnoci sa
konala bohatá tombola s 110 cenami od
štedrých sponzorov.
Ceny boli zaujímavé
a aj hodnotné. Prvú
cenu v hodnote 15
000 Sk si odniesol
Peter Kristofčák z
Tvrdošína.
Naše poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli
do bohatej tomboly.
Ďakujeme!
Tohtoročný mestský bál sa vydaril a už teraz sa
tešíme na jubilejný 20. mestský
bál.
(eč)

Inšpiratívny sprievodca
Nielen tradičné podujatia, akými sa stali Dni mesta,
Folklórne Oravice, Michalský jarmok či Sviatok príbuznosti, ale ucelený ročný prehľad spoločenských, kultúrnych a športových podujatí obsahuje útla brožúrka s názvom Kalendárium, ktorú začiatkom marca vydal mestský
úrad. Ako uviedol v jej úvode primátor mesta Ivan Šaško,
chce byť nielen sprievodcom, ale aj inšpiráciou pre ďalšie
aktivity, ktoré sa zrodia v priebehu roka.
Mnohé z avizovaných podujatí sú v tomto období
ešte v štádiu príprav a bolo by preto predčasné určovať

už teraz presný dátum. Aj túto dilemu vyriešili zostavovatelia predvídavo a na záverečných stránkach uviedli
telefónne čísla, e-mailové a webové adresy, na ktorých
možno získať aktuálne informácie.
Okrem informačnej hodnoty má Kalendárium ešte jednu
prednosť: takmer vreckový formát s rozmermi 21 x 15 cm nezaberie veľa miesta a čitateľ dostane takpovediac „v kocke“ všetko,
čo možno vopred naplánovať. Ďalšia výhoda sa vzťahuje na užívateľov internetu. V Kalendáriu si možno zalistovať na webovej
stránke www.tvrdosin.sk.
P. Abraham

Ponuka kultúrnych a športových podujatí na apríl
2. 4. Cyklotúra Oravice (Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie).
11. 4. OK Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8 (MsCVČ Tvrdošín).
27. 4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej a výtvarnej súťaže Gessayovo pero a Medveckej paleta spojené s
vernisážou vo výstavnej sále MsKS za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov.
29. 4. Celomestská akcia „Stavanie mája“ na Trojičnom námestí - kultúrny program pre verejnosť. Predstaví sa DH
Tvrdošanka, žiaci ZUŠ a MsCVČ.
Mestské centrum voľného času Radosť pripravilo akcie: Zhotovenie veľkonočných vajíčok, Besiedka pre mamičky
- ukážka záujmových útvarov. V rámci Dňa narcisov sa zapoja do verejnej zbierky spolu so ZŠ M. Medveckej.
ZŠ Márie Medveckej: Beseda o dospievaní s lekárom, Mesiac lesov a Deň zeme, Beseda o histórií a súčasnosti nášho
mesta.
ZUŠ: Okresná súťaž ZUŠ v Trstenej, Absolventské a triedne prehrávky, Výtvarné alternatívy výtvarného odboru, Regionálna akordeónová prehliadka – Martin, Vrútky.
Domov mládeže pri pri SPŠ I. G. Tvrdošín: Veľkonočné sviatky a zvyky, aktivity pri príležitosti Dňa narcisov.
MŠ: Rozprávkový aerobik - cvičenie detí s rodičmi.
ZŠ Š. Šmálika: Kultúrne podujatie pre žiakov.
Mestská knižnica: Výstava nových kníh v knižnici, Výstava výkresov.
SPŠ I. G. a OA: Športový deň - medzitriedny futbalový alebo volejbalový zápas študentov.
Materské centrum Feminka: Veľkonočné zdobenie, Burza detského oblečenia.
Gymnázium: Deň narcisov - beseda zameraná na onkologickú výchovu, boj proti fajčeniu.
MsKS: Deň učiteľov.
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Narodili sa	
6. 2.
7. 2.
14. 2.
15. 2.
25. 2.
2. 3.
2. 3.
5. 3.
6. 3.
8. 3.
12. 3.

Vanesa Krivdová
Kamil Lonek
Jakub Putško
Dávid Bebej
Filip Vrana
Dario Ondreják
Iveta Poláčiková
Kristína Sotáková
Emma Rabčanová
Karin Obtulovičová
Martina Kudlejová

Sobáše		

17. 2. Ivana Medvecká – Andrej Kováč

Odišli z našich radov

10. 2.
12. 2.
15. 2.
16. 2.
22. 2.
22.2.
25.2.
4. 3.
11. 3.

Eduard Hvolka
Klára Murínová
Anna Kaníková
Jaromír Horák
Štefan Štrbík
Mária Gronská
Viktor Máčik
Terézia Kurťáková
Jozef Jurči

65 ročný
92 ročná
85 ročná
61 ročný
62 ročný
82 ročná
81 ročný
73 ročná
93 ročný

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Alojz Lucký, Krásna Hôrka
80 rokov - Jozef Kovaľ, Tvrdošín
		
Margita Šupáková, Medvedzie

Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich
najbližších.

Prezentácia na internete

Internet je okno do budúcnosti, ktoré si čoraz viac podmaňuje život okolo
nás. A ten, kto chce ísť s dobou, musí
sa vážne zaoberať prezentáciou svojej
práce, činnosti, či ponuky na internete.
Pre občanov nášho mesta ponúkame
možnosť zviditeľniť sa na internetovej
stránke nášho mesta.
A preto - ak chcete prezentovať
svoju firmu, organizáciu, či občianske

združenie, využite túto možnosť, ktorú vám ponúka webová stránka www.
tvrdosin.sk. Informácie o svojej firme,
pripravovaných, ale aj uskutočnených
akciách je potrebné dodať na mestské
kultúrne stredisko, kde budú spracované a následne umiestnené na tejto
webovej stránke. Bližšie informácie
vám poskytnú na č. tel.: 5322167,
5322163.

Tvrdošínčania na javisku i v hľadisku

Kinosála Domu kultúry v Nižnej
praskala v nedeľa večer 18. febru¬ára
vo švíkoch a z do posledného miestečka zaplnenej kinosály ostala prekvapená aj moderátorská dvojica Tvrdošínčania Janka Cabadová a Gustáv
Socháň, ktorí uviedli celovečerný
program „Fašiang 2007“. Hlavnými
protago¬nistami programu boli členovia FS Senior ORAVAN, ktorí vhodne
lade¬ným programom svoje fašiangové pásmo popretkávali vystúpeniami
pozvaných hostí. Z už tradičným
fašiangovým pásmom sa predstavila
Folklórna skupina z Nižnej, po ktorej
už patril priestor FS Senior ORAVAN
s choreograficky dobre gradovaným
programom muziky, spevu a tanca.
Nepochybne však prítomných najviac
zaujala časť programu pod názvom „Tí
oravskí majstri na fašiangovom bale v
Nižnej“. Starodávne tance, z ktorých
dominoval najmä tanec „šimi“ pútal
pozornosť najmä staršej generácie a
akože ináč, „oravanci“ museli pridávať. Záverečná tanečná ekvilibristika
Gusta Socháňa s pripútanou umelou
tanečnou figurínou nemala chybu.
Vystúpenia hostí možno jednoznačne
považovať za premiérové, pretože v
programe sa prvýkrát predstavil humorným rozprávaním Paľo Martáň,
alias tetka Mara z Or. Bieleho Potoka,

ale aj dvojica Alojz Dulík a Gusto
Socháň v scénke z veselohry KUBO.
Kuba stvárnil Alojz Dulík a ujčoka
Loveckého Gusto Socháň. Na scéne
sa však nečakane objavil aj 75-ročný
heligonkár z hontianskeho Hrušova
Anton Bendík, ktorý sa o tomto programe dozvedel z rozhlasu a z nahrávania
v Banskej Bystrici sa namiesto na juh
vybral na sever do Nižnej. Anton Bendík je nižnianskej verejnosti známy
z kultúrneho programu Pútnického
dňa pred niekoľkými rokmi, ale absolvoval aj niekoľko vystúpení s FS
ORAVAN.
FS Senior ORAVAN vstúpil do piateho roka svojej existencie naozaj impozantne a v uplynulom roku sa svojím
programom predstavil nielen na domácich pódiách, ale oravský a slovenský
folklór reprezentoval aj v Chorvátsku a
Česku. Bolo to dovedna 28 ucelených
vystúpení. Z bohatého tohtoročného
plánu načim predovšetkým spomenúť
plánovanú účasť na Medzinárodnom
folklórnom festivale v nórskom Arendale v závere júna tohto roka.
K výbornej úrovni tohto kultúrneho
podujatia prispeli aj účinkujúci, členovia FS Senior ORAVAN z Tvrdošína,
ako aj nadšenci folklóru z nášho mesta
v zaplnenom hľadisku.
J. Medvecký

Pozvánka do kina
V apríli sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
MY DVAJA A MAGOR - komédia
13. 4. 2007 (piatok) o 18.00
EXTRÉMNE SVAHY – akčný film
15. 4. 2007 (nedeľa) o 18.00
DEJA VU - akčný thriller
22. 4. 2007 (nedeľa) o 18.00
ZABIŤ ESO - akčná komédia
27. 4. 2007 (piatok) o 18.00

Primátor mesta medzi turistami

Posledná februárová sobota patrila
už tradične zimnému turistickému
podujatiu pod názvom MEDVECKÁ 12, ktorá tohto roku zaknihovala
už svoj 19. ročník. Punc dôležitosti
a oficiálnosti podujatia sa naplnil
hneď ráno, keď medzi organizátorov a čelných predstaviteľov OZ
Medvedzie zavítal aj primátor mesta
Ivan Šaško.
Napriek tomu, že v nižších polohách už sneh chýbal, na kopcoch
prechodu ho bolo dosť a vôbec nevadilo, že stopa bola stvrdnutá. Možno
práve táto skutočnosť spôsobila, že
medzi takmer stovkou účastníkov
bolo tentokrát veľa peších turistov.
O dobrú náladu v príjemnom počasí
a dobrej atmosfére sa na najvyššom
bode prechodu na Javorovom vrchu
staral Fero Medvecký „Koco“ aj so
svojou nerozlučnou harmonikou.
Vôbec mu nevadilo, že kým zišiel
do Pohostinstva v Medvedzí, ocitol
sa niekoľkokrát na zemi. Na zohriatie
každému dobre padol pohár vareného
vína, či kalíštek ostrého.
Aj keď toto podujatie nemá súťažný, ale rekreačný charakter, do cieľa
prechodu prišli traja priatelia, manažéri oravských firiem Rudolf Fukas,
Anton Tekeľ a premiérovo aj Ján
Bujna z Dolného Kubína. Všetci traja

si podujatie pochvaľovali a na veľké
prekvapenie im ne¬vadila ani tvrdšia
stopa. Z Javorového vrchu zišli až do
údolia na lyžiach. Pod kopcom sme
mali možnosť v ranných hodinách

pustnici, jaternicovej kaši, zemiakoch
a kyslej kapuste, ba poniektorí to zaliali pivom. To všetko bolo súčasťou
účastníckeho poplatku. Za výbornú
organizáciu podujatia patrí poďa-

Poslanec NR SR a primátor mesta medzi organizátormi turistického podujatia MEDVECKÁ 12. Text a foto J. Medvecký
zaregistrovať aj Václava Horáčka z
Tvrdošína, ale aj početnú skupinu
mladých dievčat a chlapcov, peších
turistov. V cieli podujatia si potom
všetci pochutili na zabíjačkovej ka-

kovanie členom OZ Medvedzie, ale
predovšetkým majstrom kuchárom
Jarovi Domagalovi a Antonovi Krivdovi, ako aj turistickým nadšencom,
ktorí vyznačili trať.

Futbalové jarné rozlosovanie

IV. liga muži - skupina SEVER
15. kolo 1. apríla 2007 o 15.30
Tvrdošín - Belá-Dulice
16. kolo 8. apríla 2007 o 15.30
Nižná - Tvrdošín
17. kolo 15. apríla 2007 o 15.30
Tvrdošín - T. Štiavnička
18. kolo 22. apríla 2007 o 16.00
Lip. Štiavnica - Tvrdošín
19. kolo 29. apríla 2007 o 16.00
Tvrdošín - Makov
20. kolo 6. mája 2007 o 16.30
Valča - Tvrdošín
21. kolo 13. mája 2007 o 16.30
Tvrdošín - Dúbrava
22. kolo 20. mája 2007 o 17.00
Oščadnica - Tvrdošín
23. kolo 27. mája 2007 o 17.00
Or. Jasenica - Tvrdošín
24. kolo 3. júna 2007 o 17.00
Tvrdošín - Stráňavy
25. kolo 10. júna 2007 o 17.00
St. Bystrica - Tvrdošín
26. kolo 17. júna 2007 o 17.00
Tvrdošín - Kys. Lieskovec

V. liga dorast - skupina „B“
15. kolo 1. apríla 2007 o 13.00
Tvrdošín - Bziny
16. kolo 8. apríla 2007 o 13.00
Palúdzka - Tvrdošín
17. kolo 15. apríla 2007 o 13.00
Tvrdošín - Trebostovo
18. kolo 22. apríla 2007 o 13.30
L. Lúžna - Tvrdošín
19. kolo 29. apríla 2007 o 13.30
Tvrdošín - Iľanovo
20. kolo 6. mája 2007 o 14.00
Rabča - Tvrdošín
21. kolo 13. mája 2007 o 14.00
Tvrdošín - B. Potok
22. kolo 20. mája 2007 o 14.30
Sučany - Tvrdošín
23. kolo 27. mája 2007 o 14.30
Tvrdošín – Vrútky
24. kolo 3. júna 2007 o 14.30
Nižná - Tvrdošín
25. kolo 10. júna 2007 o 14.30
Tvrdošín - Trstená
26. kolo 17. júna 2007 o 14.30
O. Jasenica - Tvrdošín

III. liga SŽ a MŽ - skupina „B“
15. kolo 31. marca 2007 o 10.00 -12.00
Or. Veselé - Tvrdošín
16. kolo 7. apríla 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - Nižná
17. kolo 14. apríla 2007 o 10.00 -12.00
Liesek - Tvrdošín
18. kolo 21. apríla 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - Lokca
19. kolo 28. apríla 2007 o 10.00 -12.00
Rabča - Tvrdošín
20. kolo 5. mája 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - Lisková
21. kolo 12. mája 2007 o 10.00 -12.00
Sučany - Tvrdošín
22. kolo 19. mája 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - S. Kríž
23. kolo 26. mája 2007 o 10.00 -12.00
L. Hrádok - Tvrdošín
24. kolo 2. júna 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - Blatnica
25. kolo 9. júna 2007 o 10.00 -12.00
Tvrdošín - L. Mikuláš „B“
26. kolo 16. júna 2007 o 10.00 -12.00
Z. Poruba - Tvrdošín

Celkovo tretí
Posledné kolo Nižnianskej florbalovej ligy znamenalo pre Fbk
Tvrdošín boj o celkovú tretiu priečku florbalovej ligy mužov v Nižnej.
Našim súperom bol tím Autsajdrov,
ktorý vzišiel zo semifinálového
duelu so 601. Do polčasu sme
prehrávali 4:2. V druhom polčase
sme sa dokázali na súpera gólovo
dotiahnuť a priebeh hry strhnúť
v náš prospech. Nakoniec sme s
prehľadom zvíťazili o štyri góly.

Monitor je
už za nimi
Monitor 9 písalo na Slovensku
13. marca vyše 60-tisíc deviatakov.
Testy z matematiky a materinského
jazyka rozdali žiakom už po piaty
raz. Do Monitora 9 sa po druhýkrát
zapojili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ich
testy sú však technicky upravené.
Vychádzajú z učiva od 5. ročníka až
po prvý polrok 9. ročníka základnej
školy. Obsahujú po 30 úloh. V našom
meste testy písalo testy 129 deviatakov, 89 v ZŠ Márie Medveckej a 40
v ZŠ Štefana Šmálika. Náročnejší
pre niektorých bol možno test z
matematiky, ktorý trval deväťdesiat
minút a na slovenský jazyk mali žiaci
šesťdesiat minút.
Ako sme sa boli osobne presvedčiť
v ZŠ M. Medveckej, žiaci sa testom
venovali s plnou vážnosťou a po prvých vyplnených otázkach istotne z
viacerých žiakov „spadli“ obavy a
stres, ako to dopadne.
(jh)

Toto víťazstvo pre nás znamenalo
celkové tretie miesto.
S pohľadu celkového účinkovania NFL sme z jedenástich zápasov
prehrali dvakrát a to len s jediným
súperom tohtoročným finalistom
U-19. Celkovo sme vsietili 85 gólov a dostali sme 50 gólov. Najviac
gólov strelil Martin Tomaga – 26,
ktorý bol aj najproduktívnejším
hráčom v našom tíme s 39 bodmi.
Všetci chalani v lige podali výborný
výkon, za čo im treba poďakovať.
Za účinkovanie vo florbalovej lige
ďakujeme mestu Tvrdošín.
O tretie miesto: FBK Tvrdošín
- Autsajdri 9 : 5 (2:4), góly: J. Medvecký 3, M. Tomaga 3, T. Kunik, A.
Lonek a J. Bača.

Celkové poradie:
1. 601, 2. U-19, 3. Fbk Tvrdošín,
4. Autsajdri, 5. Stars, 6. Nsp EGIS, 7.
Aldan, 8. Spartak, 9. Zeman.

Letný čas nekončí

Podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky aj v rokoch 2007 až
2011, bude u nás zavedený letný čas.
Tento rok sa letný čas začal v nedeľu
25. marca a končí v nedeľu 28. októbra. V ďalších rokoch je upravený
takto: 2008 - nedeľa 30. marca až do
nedele 26. októbra, 2009 - nedeľa 29.
marec do nedele 25. októbra, 2010
- nedeľa 28. marec do nedele 31.
októbra a v roku 2011 - nedeľa 27.
marec do nedele 30. októbra.

Lekárenské pohotovostné služby
pre okres Tvrdošín na marec, apríl, máj, jún 2007:
v pracovné dni od 1600 - 2000 a cez víkend a sviatky od 800 - 2000.
26.3. - 1.4. Tília
- Tvrdošín
2.4. - 5.4. Karmel
- Trstená
6.4. - 9.4. Pri nemocnici
- Trstená
10.4. - 15.4. Zdravotné stredisko - Tvrdošín
16.4. - 22.4. U Murína
- Trstená
23.4. - 29.4. Pri nemocnici
- Trstená
30.4. - 6.5. Tília
- Tvrdošín
7.5. - 13.5. Karmel
- Trstená
14.5. - 20.5. Zdravotné stredisko - Tvrdošín
21.5. - 27.5. U Murína
- Trstená
28.5. - 3.6. Pri nemocnici
- Trstená
4.6. - 10.6. Tília
- Tvrdošín
11.6. - 17.6. Karmel
- Trstená
18.6. - 24.6. Zdravotné stredisko - Tvrdošín
25.6. - 1.7. U Murína
- Trstená
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Na sezónu sa pripravovali zodpovedne
Prípravné zápasy sú akýmsi testom pred jarnou futbalovou sezónou.
Tréneri sa snažia overiť si rôzne
variácie, otestovať hráčov a čo najlepšie pripraviť mužstvo na sezónu.
Nebolo tomu inak ani v štvrtoligovom Tvrdošíne, ktorý odohral šesť
prípravných zápasov so súpermi z
rôznych súťaží.
Výsledky prípravných zápasov:
Tvrdošín - Námestovo 1:3, gól:

Lepáček. Hralo sa na umelej tráve
v Dolnom Kubíne bez posíl a s viacerými dorastencami.
Tvrdošín - Dlhá 6:1, góly: Novák
2, Lepáček, Baláž, Sirota, Repka.
Tvrdošín - Ludrová 11:0, góly:
Novák 4, Sedúch 3, Lepáček 2, Baláž
a Repka.
V zápase mužstvo nastúpilo aj so
staronovými posilami.
Tvrdošín - Or. Veselé 6:0, góly:

Víťazom Bedrichspol
Družstvo Fešákov vyhralo Mestskú
halovú futbalovú ligu, no keďže ich
výsledky sa do celkovej súťaže nezarátavali, oficiálnym víťazom sa stalo
družstvo Bedrich s. r. o. a najlepším
strelcom Martin Sirota s 26 gólmi, druhý skončil Jozef Vrabček (Dravci) - 25
a tretí J. Balún (Devils) s 15 gólmi.

Zredukovaná tabuľka
1. Bedrich s r. o. 12 10 1 1 72: 33
2. Dravci
12 7 3 2 63: 33
3. Pivnica
12 7 1 4 53: 35
4. Leiber Nižná 12 6 0 6 59: 47
5. Mat & Til 12 3 4 5 38: 48
6. Starci
12 3 1 8 29: 76
8. Devils
12 1 0 11 32: 74

31
24
22
18
13
10
3

Novák 2, Sedúch 2, Jamečný a Sirota
Tvrdošín - Dlhá 6:0, góly: Sedúch
3, Sirota, Jamečný, Marton.
Tvrdošín - Námestovo 1:0, gól:
R. Sučák.
V kádri mužstva Tvrdošína na jarnú časť figuruje devätnásť hráčov.
Na post brankárov: L. Kazík, T.
Račák a J. Korbel.
V obrane by mali nastupovať: J.
Hradský, M. Martini, E. Baláž, J.
Krivda, R. Palider, M. Medvecký a
L. Repka.
V zálohe: P. Sedúch, M. Jamečný,
M. Sirota, M. Hutira, A. Palider, J.
Florek.
V útoku: F. Novák, M. Lepáček, J.
Balún a R. Sučák v riešení. (jh)

Nielen fanúšikovia, ale aj futbalisti sa už tešia na majstrovské zápolenia.

Tvrdošín Cup 2007
V športovej hale sa 17. februára
uskutočnil florbalový turnaj mužov
„O pohár primátora mesta“ pod názvom Tvrdošín cup 2007, ktorého sa
zúčastnilo osem tímov z Oravy.
Po vyrovnaných bojoch v skupinách do semifinále postúpili Máme
radi Vila z Nižnej s U-19 Nižná zo
skupiny „A“ a z „B“ skupiny to boli
Jamajka a Fbk Tvrdošín.
Fbk Tvrdošín sa stretol s celkom
Máme radi Vila Nižná, žiaľ prehral

2:0, a tak muselo hrať o tretiu priečku
s tímom Jamajka z Dolného Kubína
nad ktorým vyhrali 2:1 a obsadili 3.
miesto.
Turnaj prilákal niekoľko kvalitných tímov z celej Oravy. Ďakujeme
mestu Tvrdošín za podporu, vedeniu Fbk Tvrdošín a všetkým, ktorí
sa pričinili o tento krásny športový
zážitok.
Výsledky: A skupina: Máme
radi Vila - Zeman 2: 1, U-19 Nižná

Najúspešnejšia šachová sezóna v Tvrdošíne
V záverečnom turnaji „O majstra oddielu“sa veľmi urputne
bojovalo na všetkých šachovniciach.
Foto: (jm)

Volejbalistky doma nezaváhali
2. liga ženy:
Krupina - Tvrdošín 2:3 (26, -13,
26, -11, -8) a 0:3 (-21 -10 -18).
Po nie najlepšom začiatku zápasu
sa dievčatá postupne dostávali do
tempa a nakoniec dotiahli zápas do
víťazného konca.
V druhom zápase tréner vystriedal
ďalšie hráčky, ktoré tentoraz zvládli
zápas bez problémov.
Brezno - Tvrdošín 1:3 (-20, 17,
-23, -13) a 3:0 (22, 20, 17)

Zostava: Sirotová, Kolejáková,
Tarajová, K. Rehmová, Marcoňová,
Trabalíková.
Striedali: T. Rehmová, Kurťáková, Bakošová, Chudobová.
Po výhre v prvom zápase prišiel
útlm a druhý zápas naše dievčatá
prehrali.
Tvrdošín – Martin 3:2 (-15, -18,
28, 20,13) a 3:1 (16,-20, 21,22)
Dievčatá na domácej pôde nezaváhali a vyhrali obidve stretnutia.

Naďalej bez prehry
Naši stolní tenisti naďalej kráčajú bez
prehry za postupom do prvej ligy a vedú
druholigový peletón s 84 bodmi pred
Zvolenom.
Žilina B - SK Tvrdošín/Nižná 2:16,
body: Argaláš a Teplanský po 4,5; Vidiečan a Buczacki po 3,5
Teplička - SK Tvrdošín/Nižná 6:12,
body: Belopotočan 4, Argaláš 3,5; Teplanský 2,5; Buczacki 2
Tvrdošín/Nižná - Višňové 14:4,
body: R. Belopotočan 4,5; J. Argaláš
4, M. Bednár 4 a J. Buczacki 3,5.

Tvrdošín/Nižná - Rajec 16:2,
body: R. Belopotočan 4,5; J. Argaláš
4, M. Bednár 4 a J. Buczacki 1,5.
III. liga
Po víťazstvách v Bobrovci a Černovej sa B družstvo v III. lige definitívne zachránilo.
Bobrovec – SK Tvrdošín/Nižná
8:10, body: Argaláš a Teplanský po
3,5; Janidžár 2,5; Vidiečan 0,5
Černová - SK Tvrdošín/Nižná
1:17, body: Argaláš 4,5; Teplanský
a Janidžár po 4,5; Vidiečan 3,5

Roman Belopotočan na M-SR
V nedeľu 4. februára sa v Ružomberku uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenského regiónu jednotlivcov mužov
a žien v stolnom tenise. Vo dvojhre sa
stretlo 32 mužov a zo skupiny postúpil
do ďalších bojov iba R. Belopotočan.
Roman skončil ako druhý najlepší a
kvalifikoval sa na Majstrovstvá Sloven-

ska, kde sa mu už nedarilo a nepostúpil
zo skupiny ďalej. Senzáciu vyrobili Belopotočan a Buczacki vo štvorhre, keď
sa postupne prebojovali až do finále.
Vo vyrovnanom finále však nestačili na
dvojicu Krkoška, Petráš z Čadce. Druhé
miesto je aj tak veľkým a príjemným prekvapením.
J. Buczacki

Jakub a Filip majstrami okresu
V nedeľu 11. februára sa v Lokci
uskutočnili stolnotenisové majstrovstvá okresu starších žiakov. Súťaže sa
zúčastnilo 55 žiakov a jedna žiačka.
Nechýbali medzi nimi ani naši stolní

tenisti Jakub Kuloštiak a Filip Palider,
ktorí sa vo štvorhre stali majstrami
okresu. Darilo sa im aj v dvojhre, kde
Jakub skončil na 3. mieste a Filip na
4. mieste.
(jh)

Tretia marcová nedeľa bola pre šachistov
Tvrdošína dvojnásobne významná a príťažlivá. Stretli sa na výročnom rokovaní, ktoré
bolo z hľadiska výsledkov, ktoré dosiahli
v uplynulom hracom ročníku historicky
najúspešnejším. Predseda oddielu František
Medvecký mohol s potešením a radosťou
konštatovať, že sa im podarilo naplniť
všetky ciele a predsavzatia, ktoré si pred
začiatkom sezóny dali. Družstvo účinkujúce
v III. šachovej lige potvrdilo svoje ambície
a obsadilo historicky najlepšie umiestnenie
na 4. mieste. Rezerva hrajúca v IV. lige obsadila veľmi pekné 2. miesto. V súťažných
stretnutiach najviac bodovali František Comorek a František Medvecký, ale z pohľadu
úspešnosti sa najlepšie darilo Františkovi
Kružliakovi. V nasledujúcej sezóne, ktorá
začne v jeseni nechcú zo svojich cieľov nič
zľaviť. Družstvo po posilnení na jednej z
prvých troch šachovníc chce pri priaznivej
konštelácií zabojovať o čelné umiestnenie a
to isté chce docieliť aj rezerva v IV. lige, ba
tu by sa mohol črtať aj postup vyššie.
Záver hodnotiacej schôdze patril už tradične turnaju v bleskovom šachu „O majstra
oddielu“. Najlepšie sa darilo a najpevnejšie

nervy v partiách trvajúcich 5 minút preukázal Ľubomír Vnenk, ktorý tak v konkurencii
18. šachistov oddielu obhájil lanské prvenstvo. Druhé miesto obhájil aj Ján Španko a
tretie miesto patrilo Františkovi Comorekovi. Šesť najlepších šachistov bolo ocenených
vecnými cenami. Bol to veľmi vydarený
záver sezóny, už aj preto, že šachový oddiel
patrí medzi najlepšie oddiely ŠK Tvrdošín a
má aj patričnú podporu od vedenia mesta a
primátora.
J. Medvecký

- Žatva 5:2, Máme radi Vila - U-19
Nižná 2:0, Zeman - Žatva 7:2, Žatva
- Máme radi Vila 2:2, Zeman - U-19
Nižná 3:3.
B Skupina: Fbk Tvrdošín - AK 47 4:1, Spartak - Jamajka 0:4, Spartak
- Fbk Tvrdošín 2:1.
Jamajka - AK- 47 2:0, Fbk Tvrdošín - Jamajka 3:2, AK-47 - Spartak 2:0.
Semifinále: Máme radi Vila - Fbk
Tvrdošín 2:0, U-19 Nižná - Jamajka 2:1 (na samostatné nájazdy), o 7.
miesto: Zeman - AK-47 1:2 (na samostatné nájazdy), o 5. miesto: Žatva
- Spartak 4:1, o 3. miesto: Fbk Tvrdošín - Jamajka 2:1, finále: Máme radi
Vila - U-19 Nižná 6:2.
Celkové poradie: 1. Máme radi
Vila Nižná, 2. U-19 Nižná, 3. Fbk
Tvrdošín, 4. Jamajka D. Kubín, 5.
Žatva D. Kubín, 6. Spartak Nižná, 7.
AK - 47 D. Kubín, 8. Zeman Nižná
Najlepším strelcom sa stal Mário
Seman (U-19 Nižná) - 6 gólov, najproduktívnejším hráčom Peter Flajs
(Žatva D. K) a najlepším brankárom
Lukáš Kunik z (Fbk Tvrdošín).(mb)

Začala sa florbalová liga
Prvé kolo Tvrdošínskej florbalovej
ligy o „Pohár primátora mesta“ sa
uskutočnilo v sobotu 19.3. v športovej
hale a zúčastnilo sa ho sedem družstiev, šesť mužských a jedno ženské.
Výsledky po I. kole:
FBC Pepino Orava - FBK Tvrdošín ženy 10:0, góly: M. Seman 4, J.
Daňa 3, S. Schweiner, F. Zembiak,
T. Šróba - V. Hutirová.
FBK Tvrdošín - U-17 Tvrdošín

7:2, góly: M. Tomaga 3, T. Kunik,
M. Pavlík, T. Šurina – F. Motýľ, J.
Kuloštiak
Fordo Trstená - Zeman 0:11, góly:
P. Žuffa 2, M. Klimčík 2, J. Monťa
2, J. Žuffa 2, P. Gašper, D. Kubala,
R. Čierny
V druhom kole sa stretli:
Fbk TS Muži - Boys
Zeman - Fbk Ts Ženy
Fbc Pepino Orava - Fbk TS U-17

Víťazom ALL STARS a ČAPTÁCI
Posledným finálovým kolom bola
uzavretá florbalová liga v Základnej
škole M. Medveckej pod názvom M.
M. Blast florbalová liga.
V dievčenskej kategórii sa víťazom tretieho ročníka stali dievčatá z
tímu Čaptákov, ktoré počas celej ligy
nenašli premožiteľa. Dievčatá urobili
vo florbale veľký krok dopredu, za
čo treba poďakovať ich učiteľke a
trénerke v jednej osobe Vierke Trstenskej, ktorá bola hlavným koordinátorom tejto ligy.
Taktiež treba poďakovať sponzorom, riaditeľke D. Šaškovej a
M. Burdelovi.
Chlapci o 3. miesto, Gladiátori
- Draci 8:7 (4:4), finále: Devils - All
Stars 5:8 (2:4).
Najlepším strelcom sa stal Jakub
Kuloštiak (All Stars) - 39 gólov,
najproduktívnejším hráčom: Jozef
Reguly (All Stars) - 34 + 38 = 72
bodov a najlepším brankárom Mário
Chorvát (Devils).
Celkové poradie: 1. ALL STARS,
2. DEVILS, 3. GLADIATORI, 4.
DRACI, 5. RAJO KLASIK, 6. SLOVAKIA CHIPS.

Dievčatá:
Čaptáci - Harpúny 20:1, Bobríky
- Harpúny 12:7, Čaptáci - Bobríky
6:3.
Najlepšia strelkyňa: Barbora
Spišiaková (Bobríky) - 35 gólov,
najproduktívnejšia hráčka: Veroni-

ka Turčáková (Čaptáci) - 28 + 25 =
53 bodov, najlepšia brankárka: Veronika Stredanská (Čaptáci).
Celkové poradie: 1. ČAPTÁCI, 2.
BOBRÍKY, 3. HARPÚNY, 4. ŠIMPANZI, 5. RAFŤÁCI.
Milan Burdel

Spoločná fotografia víťazných florbalových družstiev chlapcov a dievčat.
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