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Prezidenti Poľska a Slovenska v Oraviciach
Na pozvanie Ivana
Gašparoviča sa v sobotu 3. marca konalo
v Oraviciach spoločné pracovné stretnutie
s prezidentom Poľska
Bronislawom Komorowskim, ktorého sa
zúčastnil wojt gminy
Kościelisko Bohdan Pitoň a primátor mesta
Ivan Šaško.
Išlo o stretnutia, ktoré
mali svoju symboliku
nielen v návštevách su-

sedných prihraničných
regiónov Kościeliska
a Tvrdošína, kde sa prezidenti zaujímali o život občanov, ale témou
stretnutí boli aj plány
budúcej cezhraničnej
spolupráce v cestovnom
ruchu, ktorá by okrem
iných skutočností mohla
pokračovať v príprave
a realizácii cest ného
prepoja so Zakopaným.
Viac o tejto návšteve
v budúcom čísle novín.

Novoročná čaša má za cieľ spájať ľudí
Na stretnutí pod názvom
Úvod patril kultúr nemu
„Novoročná čaša“ sa 3. febru- programu, v ktorom vystúpili
ára stretli zástupcovia mesta, dievčatá z centra voľného času,
poslanci, hostia, riaditelia ktoré svojimi tanečno-akroba-

ktorého farby reprezentujú.
Pri pochode sálou sa postupne
k nim pridávali jednotlivé športové oddiely a ich zástupcovia,
čo bolo umocnené nahrávkou
a prezentáciou o histórii športu
v našom meste.
„Novoročná čaša má za cieľ
spájať ľudí, vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu a
vyjadriť príslušnosť k svojmu

mestu, aby sme spoločne
sústredili svoje sily na jeho
rozvoj a prosperitu. Stretli
sme sa tu, aby sme zhodnotili uplynulý rok v športových
činnostiach, ale aj to, čo všetko sa udialo v našom meste,
pretože si myslíme, že si to
zaslúži osobitné ocenenie.
Pri tomto stretnutí zvyčajne
(Pokračovanie na 2. str.)

Ocenení športovci
škôl a organizácií, športovci
a podnikatelia, ktorí svojím
dielom prispievajú k rozvoju nášho mesta. Títo všetci
prijali pozvanie primátora
mesta. I keď vonku poriadne
„prituhovalo“, v priestoroch
mestskej sály nad hasičmi
vládla príjemná sviatočná
atmosféra.

tickými kúskami v pestrofarebných kostýmoch roztlieskali
zaplnenú sálu.
Po nich sa ku slovu dostali
športové oddiely a ocenení
športovci, ktorí sa postupne sálou presúvali ku pódiu.
V čele zoradeného sprievodu
naši mladí futbalisti niesli za- Ocenenie si prevzali Bohdan Pitoń, Marián Metes,
pálenú fakľu a vlajku mesta, Juraj Choma, Kamil Krasuľa a Jozef Líška.

Sviatok zimy pod Osobitou
V sobotu 18. februára sa
v Oraviciach pod Osobitou pri
„koniarni“ ozývalo erdžanie
krásnych koní a zvuk nádherných postrojov, pretože sa tu
v rámci projektu “Pieseň znie
oravickou a kościeliskou dolinou“, ktorý je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v
rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovenská
republika 2007 - 2013 uskutočnili
„Furmanské Oravice“.
Úvod športového zápolenia
patril prehliadke furmanov a ich
koníkov. Počas sprievodu nechýbala ľudová hudba v podaní
harmonikárov a záver patril veselému fašiangu a fašiangovým
maskám. Furmanský sviatok
pod Osobitou si vychutnali aj
účastníci z Poľska na čele s wójtom Bohdanom Pitońom z družobnej Gminy Kościelisko. O

zachovanie furmanskej tradície a
jej priblíženie verejnosti sa tentoraz na vlastné oči presvedčila aj
početná skupina divákov od tých

kou Iskra. V ďalšej disciplíne práca
s drevom sa darilo Petrovi Gnidovi
s koňom Buro. Najatraktívnejšia
pre divákov bola tretia disciplína

najmenších, až po tých najstarších.
Nechýbali ani propagačné jazdy
na saniach po prekrásnej oravickej
prírode i súťaže furmanov. Divákom prialo aj počasie.
Preteky odštartoval primátor
mesta. Ako prvý sa na trať slalomu
vydal Daniel Gnida s koňom Nero
a po ňom ďalších jedenásť koníkov
a pohoničov. Najrýchlejším sa ukázal byť Tomáš Chovančák s kobyl-

ťažký ťah, kde mali možnosť diváci vidieť, koľko síl v sebe skrývajú
jednotlivé tátoše. Veď potiahnuť
štyri brvná bolo nad sily mnohých.
Najviac síl mal Nero Milana Chovančáka, ktorý potiahol náklad na
značku 20,75 m, veľmi dobre si
počínal najstarší účastník týchto
pretekov 73-ročný Ľudovít Kabáč
s koňom Mišo, ktorý potiahol náklad do vzdialenosti 20 metrov. Na

všetko dohliadala rozhodcovská
trojica v zložení Jozef Medvecký,
Marek Šimánek a Rudolf Fabry.
Najlepší v celkovom hodnotení
si odniesli víťazné vence, sošky konských hláv, ale aj ďalšie
darčeky, naprázdno neobišli ani
diskvalifikovaní furmani, ktorí
dostali cenu útechy. Zo svojich
pocitov sa nám po pretekoch vyznal najstarší účastník, 73-ročný
Ľudovít Kabáč z Liesku.
„Pri koňoch ma drží zdravie,
pracoval som aj v bani, ale od
roku 1965 sa venujem práci v lese.
Ešte pracujem v tvrdošínskom
urbári. Súťaž sa mi veľmi páči
a možno aj preto, že v Oraviciach
som si prvýkrát v živote skúsil aj
zasúťažiť.“
Furmanské preteky ťažných
koní spestrila tradičná zabíjačka a pochúťky z nej. O tom, že
chutili, svedčili aj ďakovné slová
od mnohých účastníkov a našich
spoluobčanov. Pre občanov mesta
v uvedený deň premával zdarma
aj autobus a ten, kto si so sebou
zobral plavky, nemusel platiť ani
za vstup do termálnych bazénov.
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V Oraviciach
postavíme
amfiteáter
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste pot ulujú.

Posila v slove

Pane, Ježišu, ako málo je len rozumieť. Porozumieť
je len pomôcka! Pomôž nám žiť, aby sme vytvárali dary
vo svojich milujúcich srdciach. Aby sme vedeli obdarovať tých, s ktorými žijeme a aby sme si vedeli vážiť
Tvoje dary, Bože. Pomôž nám k tomu, Duchu Svätý. Keď
si uvedomujem, že som hriešny a koľko zloby už prešlo
mojím životom, ďakujem Ti, Ježišu, za obraz Nebeského Otca, odpúšťajúceho a zachraňujúceho! Vstanem a
pôjdem k Otcovi. Budem si vážiť Božie dary! Keď toto
rozhodnutie v sebe robím, Boh ide s otvorenou náručou
ku mne. Ďakujem Ti za tvoju dobrotu, Bože, a prosím
Ťa, nech mám i chuť i silu vytvárať vo svojom srdci dary
pre blížnych.
Július Chalupa

Začali sme štyridsaťdňové
obdobie veľkonočného pôstu

Pápež Ján Pavol II.
málokedy používal imperatív „musíme“. Ak
sa rozhodol pre takýto
naliehavý apel práve na
Popolcovú stredu, určite mal na to závažné
dôvody.
Popolec sa nesústreďuje iba na vonkajšie
prejavy pokánia, ale ide
predovšetkým o vnútornú zmenu v srdci človeka.
Pôstne obdobie je najvhodnejším časom prijať túto výzvu, pretože
je zároveň príležitosťou
preukázať viac citlivej
pozornosti voči potrebám našich blízkych.
Kresťania dňom udeľovania popolca uznávajú
svoju ľudskú hriešnosť,
prosia o Božie odpustenie v úprimnej túžbe po
obrátení. Začínajú tak asketickú púť odriekania,
ktorá ich dovedie k veľkonočnému trojdniu –
srdcu liturgického roka.
Existuje úzka súvislosť
medzi pôstom a modlitbou. Modliť sa znamená
načúvať Bohu a postiť
sa zasa prispieva k tomu,
aby mu človek otvoril
svoje srdce. Preto nech
sebectvo nahradí solidarita a láska.
Pôstne obdobie má
za svoju hlavnú tému
krásnu vetu zo Skutkov
apoštolov: „Blaženejšie

je dávať, ako prijímať.“
Pokiaľ prijmeme vnútornú logiku novozákonného výroku, môžeme dúfať v spoločenský
poriadok, ktorý nie je
založený na neistej rovnováhe protichodných
záujmov, ale na spravodlivom a solidárnom úsilí
o spoločné dobro.
Nech sa toto obdobie
pôstu za mier premení na konkrétne gestá
zmierenia od rodinného
prostredia po solidárne
a spravodlivé vzťahy.
Kiež by sme sa všetci
vnútorne, s presvedčením cítili a stali zodpovednými za osudy
dnešných pokolení, ktorého posolstvo je zhmotnené aj vo veršoch Matúšovho evanjelia:
„A Boh pokoja, ktorý
bedlivo skúma úmysly
sŕdc a nazýva svojich
synov tvorcami pokoja,
nedá, aby im chýbala
jeho odmena.“
Na začiatku tohto
pôstneho obdobia si
preto musíme uvedomiť, že sme všetci povinní prevziať zodpovednosť a spoločne sa
usilovať, aby sa ľudstvo
vyhlo rôznym konfliktom s prosbou o obrátenie srdca, v ktorom
sa zakoreňujú rôzne
podoby zla.

Všetko najlepšie k MDŽ
všetkým ženám
nášho mesta
praje
Váš primátor
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Novoročná čaša má za cieľ spájať ľudí
(Dokončenie z 1. str.)
zhodnotíme športovcov a ich
úspechy, ktorým každoročne
odovzdáme zaslúžené ocenenia. Reprezentovať mesto je
tá najväčšia česť, ktorou sa
majú mladí ľudia možnosť
preukázať. Máme medzi nami
športovcov, ktorí reprezentujú aj Slovensku republiku.
Osobitne privítanie patrilo aj
hosťom, ktorí majú zásluhu
na tom, že naše mesto je o
čosi lepšie a krajšie. K hosťom
patril wojt gminy Kościelisko
Bohdan Piton, Jozef Líška,
riaditeľ firmy Hydac, ktorý
mal rozhodujúce zásluhy na
tom, že firma Hydac je postavená v Tvrdošíne, Juraj
Choma, ktorý vynaložil maximálnu snahu, aby sa Meander park vybudoval, stále
sa rozširoval a vytváral čo
najlepšie podmienky pri rozvoji cestovného ruchu Oravíc,
Marián Metes, konateľ firmy,
ktorý má zásluhu na napĺňa-

ní rozvojového programu cez
uskutočnený zámer výstavby
nového objektu stanice technickej kontroly s ďalšími plánovanými aktivitami.
Poďakovanie patrilo aj
ostatným podnikateľom z
nášho mesta, ktorí sa podieľajú na tom, aby sa nám v meste dobre žilo, za vytváranie
a udržateľnosť pracovných
miest a vytváranie kultúrnych
podmienok, ktoré sú súčasťou
života našich ľudí. Všetkým
športovcom za reprezentáciu
mesta, trénerom, organizátorom a funkcionárom za ich záslužnú činnosť, ktorí sa venujú
najmä našej mládeži. Uznanie
bolo vyslovené aj riaditeľom
škôl a predškolských zariadení na území mesta za ich
prácu pri výchove mládeže,
ale tiež poslancom MsZ za to,
čo všetko spoločne vytvárame
a robíme pre toto mesto. Toto
stretnutie je aj o tom, aby sme
si popriali do nového roku to,

čo si určite všetci želáme, len
to najlepšie,“ povedal okrem
iného Ivan Šaško.
Po novoročnom príhovore
stmavli svetlá a na filmovom
plátne sa postupne predstavovali ocenení športovci a športový kolektív, ktorým následne primátor mesta odovzdal
ocenenie úspešný športovec
nášho mesta. Najviac ocenení
si v tomto roku odniesli florbalisti a extraligový kolektív
dievčat, ktoré sa už pravidelne
objavujú v reprezentačných
výberoch Slovenska.
V nasledujúcich filmových
dokumentoch si mali možnosť
prítomní pozrieť, čo podstatné
sa za uplynulé obdobie podarilo dosiahnuť. Film priblížil
dianie v meste za uplynulý
rok. Bol výpoveďou o ľuďoch,
živote, práci, úspechoch a tých
najdôležitejších udalostiach.
Novinkou bol filmový dokument o podnikateľoch a prezentácie firiem. Po ukončení

filmovej projekcie bola udelená Cena primátora mesta Tvrdošín firmám a spoločnostiam
za prínos pri rozvoji mesta za
rok 2011. Ocenenie za rozvoj
a udržateľnosť zamestnanosti odovzdal primátor Ing.
Jozefovi Liškovi, riaditeľovi
spoločnosti Hydac Slovensko.
Za vytváranie podmienok pre
ďalší rozvoj územia Oravíc
bola cena udelená spoločnosti
Cestné stavby - stavebný obvod Tvrdošín, ktorú prevzal
zástupca firmy Ing. Kamil
Krasula. Ocenenie za zásluhy
o udržateľnosť cestovného ruchu v Oraviciach bolo udelené
Jurajovi Chomovi, konateľovi
Meander park a Ski park,
Marián Metes, konateľ spoločnosti EMADE si prevzal
cenu za rozvoj a rozširovanie
služieb mesta a wójt Gminy
Kościelisko Bohdan Pitoń
si prevzal cenu za rozvoj a
udržateľnosť cezhraničnej
spolupráce.

Som presvedčený, že fabrika bude naďalej rásť
Cenu primátora za rozvoj a
udržateľnosť zamestnanosti si na
Novoročnej čaši prevzal riaditeľ
spoločnosti Hydac Slovensko Ing.
Jozef Líška a my sme využili túto
príležitosť a položili sme mu niekoľko otázok.
Aký je váš vzťah k Tvrdošínu?
V Tvrdošíne som dospieval od
pätnástich rokov. Keď otec zistil,
že je tu elektrotechnická škola a ja
som mal veľkú chuť učiť sa v tejto oblasti, pretože som si už ako
chlapec robil „kryštálky“ a iné
veci, otec zo všetkých síl podporil, aby som mohol navštevovať
priemyslovku vo vašom meste
a zároveň som tu aj býval. Počas

štúdia som tu stretol veľa vynikajúcich učiteľov, ktorí ma výborne
pripravili na vysokú školu do Bratislavy. Môj vzťah k tomuto mestu
je dodnes vynikajúci. Pri výstavbe
firmy nám veľmi pomohol môj
bývalý profesor z SPŠ-E Ivan
Šaško, ktorý nám navrhol vhodné
prostredie v Tvrdošíne - Krásnej
Hôrke. Mesto nám podalo pomocnú ruku aj pri vysporiadavaní
pozemkov, čo podstatne urýchlilo výstavbu, oslobodilo nás od
zdĺhavej administratívnej práce a
my sme pre ľudí tohto mesta zase
priniesli prácu. Veľmi ústretoví
boli aj majitelia pozemkov, za čo
sme veľmi vďační, a fabrika sa
postupne rozrástla až do dnešnej

podoby. Musím povedať, že Oravci sú aj dnes pre celé Slovensko
príkladom svojou usilovnosťou
a pracovitosťou, a to sa prejavuje
v Hydacu aj teraz.
Takže myslíte si, že kvalita
práce a fortieľ terajších zamestnancov fabriky Hydac je
na patričnej úrovni?
Kvalita práce je výborná. Samozrejme, že musí byť kontrola,
a keď je kontrola a súlad ľudí,
tak to ide nádherne. I keď pri
zavádzaní novej výroby, nových
vecí, sú niekedy aj výpadky, ale
potom, keď sa to rozbehne, tak
to ide. To sú milióny elektromagnetov, ktoré sa tu ročne vyrábajú, už ani neviem v koľkých

prevedeniach a ďalšie vývojové
práce iných systémov, ktoré idú
priamo do výroby veľkých Hydacových nemeckých liniek. Za
tých desať rokov, čo firma podniká na Slovensku, si myslím, že
je spokojná.
Čo by vás osobne potešilo v
blízkej budúcnosti?
Som presvedčený, že fabrika
bude rásť naďalej. Majiteľ firmy
nepozná pojem kríza, on nám
len vždy povie, máte málo objednávok a mali by ste s tým niečo
robiť. Verím tomu, že to bude pokračovať ďalej míľovými krokmi
dopredu, nasvedčuje tomu aj náš
vývoj, firma Hydac je už etablovaná v 55 štátoch sveta.

Ďakujem za ocenenie

Prvá dohoda o spolupráci
medzi poľskou gminou Kościelisko a mestom Tvrdošín
bola podpísaná 23. júla 2000 v
Oraviciach. Odvtedy sa upevnili a prehĺbili vzájomné kontakty vo všetkých formách
spoločenského, kultúrneho, či
športového života. Na Novoročnej čaši si Wójt gminy Kościelisko Bohdan Pitoń prevzal
cenu za rozvoj a udržateľnosť
cezhraničnej spolupráce. Opýtali sme sa ho, ako vníma tuto
skutočnosť.
„Na pódiu, pri preberaní ocenenia, som sa cítil ako hviezda
v Holywoode, pretože nie veľmi
často máme my predstavitelia
samosprávy možnosť byť oceňovaní za prácu, ktorá sa robí
v prospech našich obcí, miest a
ľudí, pretože v prvom rade je to
náš záväzok a úloha. Ďakujem
primátorovi Ivanovi Šaškovi, že

ocenil našu dlhoročnú poľskoslovenskú spoluprácu, ktorá má
za sebou pekných pár rokov. To,
čo sa podarilo doteraz dosiahnuť
gmine Kościelisko a Tvrdošínu,
je dobrým predpokladom pre
našu ďalšiu spoluprácu. Svedčia
o tom všetky naše spoločné aktivity, a nebolo ich málo, ktoré
naše regióny posunuli dopredu.
Verím, že táto spolupráca bude
pokračovať naďalej. Využívajúc
túto príležitosť chcem všetkým
športovcom mesta zagratulovať
k výkonom za uplynulý rok,
ktoré dosiahli a želám im, aby
v tomto roku dosahovali ešte
lepšie výsledky. Úprimne zo
srdca ďakujem za ocenenie,
ktoré má veľkú cenu nielen pre
mňa, ale aj pre všetkých mojich
spolupracovníkov a ľudí, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na poľskoslovenskej spolupráci.“

V zozname pamiatkového fondu
má naša nová kultúrna pamiatka č. 11821

Aj keď si to zväčša neuvedomujeme, kultúrne dedičstvo, pamiatkový fond alebo kultúrne pamiatky sprevádzajú každého z nás
a predstavujú pre väčšinu z nás veľmi dôležitú súčasť života. Kultúrne dedičstvo je potrebné chrániť a zveľaďovať, pretože je dokladom
historických koreňov každého národa a každej komunity. Pokiaľ sa
zničí väzba na tieto korene stratí národ či komunita dôkazy svojej
historickej kontinuity v čase i v priestore. Preto je ochrana kultúrneho dedičstva deklarovaná ako verejný záujem a je zakotvená
aj v Ústave Slovenskej republiky /čl. 44 ods. 2: „Každý je povinný
chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.“
Zachované zhmotnené dedičstvo po minulých generáciách nám
dáva do rúk pomyslenú štafetu od našich predkov, ktorú budeme
odovzdávať ďalej našim potomkom. To, čo nebude zničené a bude
schopné sprostredkovať autentické, neskreslené informácie o živote, duchovnej, kultúrnej a hospodárskej vyspelosti v minulosti
našej spoločnosti, závisí od každého z nás. Aj keď sme z právneho
hľadiska často výhradnými vlastníkmi tej – ktorej časti kultúrneho
dedičstva, z časového hľadiska ju spravujeme iba na prechodný čas.
Preto máme nielen právnu zodpovednosť, ale aj morálnu povinnosť
starať sa o kultúrne pamiatky.

Z rokovania zastupiteľstva
Prvé tohtoročné rokovanie
mestského zastupiteľstva sa
uskutočnilo 23. februára. Na
úvod rokovania oboznámil
primátor prítomných s informáciami, ktoré sa udiali od
ostatného zastupiteľstva.
V tomto období sa uskutočnilo viacero stretnutí,
ktoré úzko súvisia s naším
mestom. Boli to rokovania
s Národnou diaľničnou spoločnosťou, kde predmetom
bolo urýchlené ukončenie
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a prípravné
konania pre samotnú realizáciu obchvatu nášho mesta
so Slovenskou správou ciest,
kde hlavná téma bola príprava harmonogramu prác
pre pok račovanie ok r užnej križovatky pri kostole,
ako aj ďalšie rokovania na
samosprávnom kraji ako
riadiacim orgánom pri ukončovaní projektov z programu
ROP, pracovné rokovanie
v Kościelisku pri prejednávaní projektu cezhraničného
významu, jednania s firmou
Hydac, s Cestnými stavbami
a ďalšími subjektmi, ktoré by
mohli pri uskutočnení svojich
zámerov už v tomto roku,
resp. už v najbližšom období
investovať v našom meste.
Rozpracovaný máme veľký
projekt zberného dvora, ten
by mal byť ukončený v máji.
Časť projektu už bola zrealizovaná a stroje a zariadenia
už slúžia svojmu účelu celý
rok, len firma, ktorá získala
stavebnú zákazku cez verejné
obstarávanie má časový sklz
3 mesiace. Problémy sú aj pri
výstavbe Domu dôchodcov i
keď bola zmluva podpísaná,
ministerstvo bez vydania
rozhodnutia, len oznámením

od zmluvy odstúpilo. Vedenie mesta však robí všetko
pre to, aby sa aj tento projekt
naplnil. Cezhraničný projekt
Centrum turizmu a tradícii sa
blíži k realizácii, skončilo posudzovanie vo Varšave, Krakove a Bratislave a veríme, že
čoskoro bude aj Limba slúžiť
svojmu účelu. Aj tento rok
má mesto v pláne ďalšie investície, výstavbu amfiteátru
v Oraviciach, chceme začať s
výstavbou nájomných bytov,
dokončuje sa územný plán
v Oraviciach a pripravené
sú aj ďalšie investičné akcie,
ktoré sa budú dotýkať zlepšenia podmienok v našom meste. V rámci významnejších
spoločenských a športových
akcií sa uskutočnil volejbalový turnaj, Novoročná čaša a
akcie v Oraviciach - Furmanské Oravice, Oravická lyža
a medzinárodné bežkárske
preteky pod názvom Stopa
bez hraníc. I napriek tomu,
že v tomto roku nás zima
poriadne precvičila, prežili
sme ju pomerne dobre s tým,
že sme nezaznamenali problémy väčšieho charakteru, o
ktorých sme boli informovaní
prostredníctvom slovenských
médií v iných mestách a obciach.
V ďalšej časti programu sa
poslanci sústredili na prerokovanie materiálu k inventarizácii majetku mesta, z ktorého vyplynulo, že mesto
okrem iného spravovalo k 31.
12. 2011 nehnuteľný majetok
mestského úradu a školských
zariadení vo výške takmer
23 mil. eur, tiež bol odprezentovaný plán kultúrnospoločenských a športových
podujatí na rok 2012, ktorý
je veľmi bohatý na kultúrne,

športové, detské a spoločenské podujatia po celých 12
mesiacov. V prázdninovom
období nebudú chýbať Country a Folklórne Oravice, v auguste sú Dni mesta, Rockové
leto pre mladých, Fordych,
Michalský jarmok, Mikuláš
a ďalšie zaujímavé aktivity.
Ďalším zaujímavým bodom
bola Správa o činnosti Technických služieb, kde sa konštatovalo, že sa zvýšil zber
separovaného odpadu a znížil
sa vývoz veľkoobjemových
kontajnerov. Kým v roku
2010 bolo vyvezených 1 500
VOK vlani už len 819. Mesto
účinne prijatými opatreniami
v predchádzajúcom období
ušetrilo ďalšie financie, ale
hlavne umiestňovaním VOK
v časových intervaloch, tak
zastavilo enormný nárast
odpadu na skládku, ako aj
čiastočne zamedzilo vývozu
smetí do našich kontajnerov
občanom z okolitých obcí.
Správu o pripravených investičných zámeroch mesta na
rok 2012 už čiastočne informoval primátor na začiatku
programu, čo malo náväznosť
na už uskutočnené pracovné stretnutia a rokovania.
V plánovaných investičných
zámeroch sa tiež počíta aj
s výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií,
chodníkov a parkovísk, ale
aj s rekonštrukciou domu
smútku v Medvedzí. Správu
o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch v školských a
predškolských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta za I. polrok školského
roka predniesla vedúca oddelenia, z ktorej vyplynulo,
že CVČ navštevuje 1177 detí
v 127 záujmových útvaroch.

Na rokovaní sa poslanci zaoberali aj činnosťou mestskej
polície, kde sa konštatovalo,
že stav na území mesta nie je
najhorší. K poriadku napomáha aj obnovený a rozšírený
mestský kamerový systém,
ktorého služby využíva aj
štátna polícia.
V závere rokovania zastupiteľstvo okrem iného schválilo inventarizáciu majetku
mesta, zadanie pre Územný
plán mesta Tvrdošín (doplnenie pre k.ú. Oravice), ale
aj podpornú výzvu, v ktorej
žiadajú a vyzývajú Obvodný pozemkový úrad v Námestove ako správny orgán
pri spracovaní diela ROEP
k.ú. Tvrdošín, aby zabezpečil opravu predloženého
diela s tým, že vlastníctvo
mestských pozemkov bude
v súlade s právnym stavom.
Zároveň žiada zabezpečiť
výmaz všetkých protiprávnych záznamov, na základe
ktorých je tam neoprávnene
zapísaný vlastník PD Žiarec
Tvrdošín.
Poslanci MsZ vyzývajú
Obvodný pozemkový úrad,
aby opravu v diele ROEP
uskutočnil v čo najkratšom
čase a nerobil prieťahy v
tomto konaní, na ktoré komisia poukazuje už niekoľko
rokov a aby v zmysle zákona
č. 180/95 Z.z. v znení neskorších úprav rešpektoval
určených členov komisie
za mesto, ktorí zastupujú
vlastníkov, nájomcov, resp.
držiteľov pozemkov a ktorí
boli MsZ schválení v nasledovnom zložení: Ing. Ivan
Šaško, predseda komisie,
Mgr. Vlasta Jančeková, Ing.
Jozef Pafčo, a Jozef Kavuljak,
určení členovia komisie.

OZNÁMENIE
o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa § 22, ods. 3 Zákona NR
SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení
neskorších predpisov.
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky č. PÚ-12/77-2/251 zo dňa 9.1.2012, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 1.2.2012, bola do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
zapísaná nehnuteľná kultúrna pamiatka:
Názov pamiatky: archeologické nálezisko opevnenie
Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 11821/0
Adresa
Obec: Tvrdošín
Okres: Tvrdošín
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Tvrdošín
Parcelné čísla: 1823/1
Vlastník /správca/: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie
185, 027 44 Tvrdošín
Dôvod ochrany:
Archeologický nález, opevnenie v polohe „Dielce“ tvorí
intaktnú archeologickú lokalitu s vysokým predpokladom
výskytu neporušených a výpovedných nálezových situácií,
ako aj zachovaných stavebných častí architektúry objektov
opevnenia, disponujúc historickými, architektonickými
a krajinnými pamiatkovými hodnotami.
PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka

Pôdorys polohy podľa A. Habovštiaka a situovanie archeologických sónd - výskumná dokumentácia AÚ SAV č. 795/57.
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V Oraviciach postavíme amfiteáter
Oravice sa už stali významným turistickým centrom regiónu. Ich výhodou je to, že
turistom a návštevníkom majú
čo ponúknuť v každom ročnom
období. Nechýbajú tu ani rôzne
kultúrne a športové akcie, a čo
je podstatné, každým rokom sa

končuje sa regulácia Oravice.
V tomto trende budeme pokračovať, pretože chceme, aby sa
tu ľudia dobre cítili. V tomto
roku plánujeme postaviť krytú
scénu spolu s areálom amfiteátra, kde nebudú chýbať základné
vybavenia pre oddych. Scéna

táto naša mestská časť skulturňuje, pretvára k lepšiemu, o čom
svedčia aj posledné investície,
ktoré sa tu dokončili alebo pokračujú, ale to nám už bližšie
priblížil primátor mesta.
„Oravice sa za posledné roky
podstatne zmenili k lepšiemu,
spomeniem len tie najväčšie
investície, vybudoval sa tu
Meander Park, Ski Park s kompletným vybavením pre lyžiarov, opravili a postavili sa nové
cesty, rozšírili sme vodovod,
vybudovali novú kanalizáciu,
čističku odpadových vôd, do-

bude slúžiť na rôzne kultúrno-spoločenské a športové
podujatia organizované hlavne
mestom, ale aj inými záujmovými a spoločenskými organizáciami. Financovanie krytej
scény bolo čiastočne schválené
aj z Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko-Slovenská
republika pod názvom „Pieseň
znie oravickou a kościeliskou
dolinou vo výške 20 tis. eur.
Mala by to byť spoločná investícia Urbárskeho spoločenstva a mesta Tvrdošín, kde po
jej dokončení by to malo byť

ďalšie miesto oddychu, ktorým
sa budeme môcť pochváliť nielen pred celým Slovenskom,
ale ja pred zahraničnými návštevníkmi.
Aj keď hovoríme o našom
významnom turistickom centre,
hovoríme aj o tom, že každým
rokom robíme všetko preto,
aby naše územie bolo kultúrnejším. No žiaľ, nedarí sa nám
to podľa našich predstáv. Stále
máme najväčší problém s družstvom, ktoré urbárnikom pred
niekoľkými rokmi protiprávne
predalo viacero urbárskych
nehnuteľností, kde spomenieme aspoň jednu okolo bývalej
družstevnej maštale o výmere viac ako 7000 m 2, kde zo
zmluvy z roku 2004 vyplýva,

mil. Sk. Zo súčasného stavu
tiež vyplýva, že tento subjekt
sa neustále snaží aj o ďalšie prepisy, čo urbár bráni viacerými
prebiehajúcimi súdnymi konaniami na krajskom súde, kde urbár už vo viacerých prípadoch
uspel, a niektoré protiprávne
predaje pozemkov družstvom
boli zrušené. Názorná ukážka zdevastovanej maštale je
dôkazom týchto skutočností,
čo je zo strany občanov mesta
a najmä turistov kritizovaný
stav územia Oravíc, pričom odpoveď mesta je iba jedna a tou
je, že tento stav niekto spôsobil
zámerne, ba dokonca súčasný
vlastník prehlasuje už niekoľko
rokov, že tento objekt si chce
zachovať, aj keď vieme že dnes

Pýtame sa každého družstevníka - kto nám
asi takúto maštaľ v Oraviciach zanechal?
že tento úkon predaja podpísali
štatutári družstva v tom čase za
pozemok o čiastke viac ako 3,5
mil. Sk a za zrúcaninu maštale
v tom čase získali viac ako 1,3

je to ruina, ktorá sa nedá, a ani
nebude môcť dať nikdy zachrániť, okrem iného aj preto,
že v územnom pláne je tento
objekt na odstránenie.

Nezabudnuteľný zážitok z oravickej prírody
Oslavy zimy v Oraviciach
na celodennom špor tovokultúrnom podujatí vyzneli pre prítomných skutočne
skvostne. Každý kto zavítal
do malebného prostredia Oravíc si určite prišiel na svoje.
K dispozícii mu bola skutočne
pestrá ponuka vyžitia.
Úvod podujat ia pat r il
takmer dvojstovke lyžiarov
a peších turistov z Tvrdošína
a jeho okolia regiónu Oravy,
ale aj Poľska z družobnej
gminy Kościelisko, ktorí sa
podujali absolvovať prechod
Tichou a Bobroveckou dolinou. Zimný lyžiarsky prechod
- Oravická lyža mal dve trasy,
kratší 9 km úsek s kontrolným
stanovišťom a ponukou občerstvenia čerstvých pagáčov
a teplým čajom. Rozšírená
bežkárska trať pre tých náročnejších pokračovala okruhom v Magure a napájala sa
opäť na cieľovú trať Tichou

Opäť som sa v Oraviciach
stretol s predstaviteľmi mesta, kde naša gmina podpísala
prvú zmluvu o spolupráci
s Tvrdošínom. Odvtedy prešlo pekných pár rokov a naša
vzájomná spolupráca sa rozvinula do takmer všetkých spo-

Ivanom Šaškom, Vlastou Jančekovou a za spolupráce wojta Bohdanom Pitońom odovzdaná symbolická medaila
s logom bežkára označená
názvom „Oravická lyža“. Po
krátkom vydýchnutí sa všetci
športovci presúvali do areálu

ločenských oblastí, ktoré sú
prínosom pre obidve strany.“
V čase, kým sa po trati pohybovali bežkári a „pešiaci“,
na pripravovanom priestranstve súťažili deti. Odmenou
pre víťazov boli pre deti neod-

občerstvovacej stanice, kde
na nich čakala horúca kapustnica a zabíjačkové špeciality.
Lákadlom pre bežkárov bolo
aj vstupenka na kúpanie
v termálnych kúpaliskách, čo
po bežkárskej túre to väčšine
padlo ako blahodarný nezaplatiteľný relax. V priestoroch cieľa bolo veselo aj po
skončení prechodu, so svojim
spevácko-tanečným programom sa predstavil Folklórny
súbor Oravan Senior, ktorý
svojim ľudovým umením

nám predstavil tradičné oravské zvyky.
„Pozdrav zime spojený
so športovaním, zábavou,
relaxom v termálnych bazénoch spojený s kultúrnym
programom sme zvolili hlavne
preto, aby sa ľudia zabavili,
zasúťažili si a hlavne oddýchli
v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Veríme, že
táto vydarená aktivita uskutočnená cez program cezhraničného projektu sa ujme ako
tradícia, ktorú sme práve založili a v ktorej máme predstavu
pokračovať. Návštevníci sa
bavili, zabíjačkové špeciality chutili, ľudia odchádzali
spokojní, takže spokojní sme
aj my v meste,“ vyjadril sa
primátor.
Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v rámci projektu „Pieseň
znie oravickou a kościeliskou
dolinou, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská
republika 2007 - 2013 naplnilo svoj cieľ a účel. Spojilo pri
kultúre a športe ľudí z dvoch
priľahlých prihraničných regiónov, ktorým sa len ťažko
z tohto prekrásneho zasneženého územia odchádzalo.

Výstavba obchvatu mesta
začína byť realitou

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia výstavby obchvatu
mesta – R3 bola na ministerstvo
podaná 21. februára 2012 s tým,
že stavebné povolenie by v prípade ideálnych podmienok mohlo
byť vydané začiatkom mája. Za
tým by mal nasledovať výber dodávateľa stavby v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní, ktorý
má tiež svoje časové limity, no
môže mať aj iné nástrahy.
V prípade, že budú splnené
všetky náležitosti a pri výbere
dodávateľa nevzniknú nejaké
obštrukcie, začatie výstavby je
reálne už v októbri tohto roku.
Súčasný aktuálny stav prípravy nadväzuje na právoplatné
územné rozhodnutie z roku 2009,
kde pre úsek 5,2 kilometra rýchlostnej cesty s príslušenstvom je
spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu a v uplynulých dňoch bolo vydané rozhodnutie o vyvlastňovacom konaní
KSÚ v Žiline podľa ustanovenia
§ 114 ods. 1 stavebného zákona
zo dňa 23. 2. 2012.
Aj keď sme v predchádzajúcich číslach našich novín spomínali problémy s majetkoprávnym
vysporiadaním pozemkov pod
plánovanú cestu R3, dnes sa väčšinou tieto problémy usporiadali
k spokojnosti.
Ako jediný závažný problém, ktorý sme zaznamenali
v tomto rozhodnutí, ktorý hraničí s protiústavnosťou a ktorý
zatiaľ nevieme ovplyvniť je to,
ako niektorí ľudia mohli prísť,
či prídu o svoje majetky a vôbec

o tom nemusia vedieť, pretože do
roku 1989 mal každý pozemok
svojho vlastníka a JRD Tvrdošín bol iba ich užívateľom. Žiaľ,
po roku 1990 sa v pozemkových
knihách a mapách Tvrdošína
udiali neskutočné veci, ktoré si
organizovali niektorí úradníci
s niektorými geodetmi pod riadením „Gorily“ tak, že si dokázali
vaše pozemky prepísať na družstvo a ktoré im vyhovovali, tie
už aj predali.
Dnes rôznymi podvodmi,
rôznymi úradníkmi, niektorými geodetmi, no najmä tými, čo
sledujú jediný cieľ, okradnúť
skutočných vlastníkov, je to,
že Slovenský pozemkový fond
– zastupujúci „štát“ získa na
tomto úseku pripravovanej
cesty viac ako 100 tisíc eur (viac
ako 3 mil. Sk) a Žiarec PD Tvrdošín, ktorý nebol vlastníkom
týchto pozemkov (dnes je ale na
katastri zapísaný ako vlastník)
má získať viac ako 150 tisíc eur
(takmer 5 mil. korún), ktoré
mu nepatria, pretože tieto majú
patriť skutočným vlastníkom.
Tieto skutočnosti sú vybraté
z rozhodnutia správneho orgánu,
ktoré sa nachádza v kancelárii
Urbáru.
Veríme, že touto informáciou
už konečne občania – skutoční
vlastníci pochopia, ktoré gorily
sa pohybujú na úradoch, ale aj
„istých“ subjektoch, ktorí majú
svojich štatutárov, sledujú istý
cieľ a ktorí majú horšie pozadie
a robia horšie skutky v Tvrdošíne
ako tie „Gorily v Bratislave“.

V Nemecku je v prevádzke takmer štyritisíc bioplynových staníc, a tieto stanice
úspešne pracujú už niekoľko
desaťročí v krajinách Európskej únie, či v iných častiach
sveta.
Ako nás informoval primátor mesta, prvé rokovania o alternatíve výstavby
bioplynovej stanice (BPS)
v katastri nášho mesta sa už
uskutočnili. BPS by mala byť
umiestnená vedľa skládky
komunálneho odpadu v Jurčovom laze.
V stručnosti si predstavíme bioplynové stanice.
Tieto môžeme rozdeliť do
nasledovných skupín: poľnohospodárske, priemyselné
a komunálne, ktoré spracovávajú komunálne odpady,
kde najväčší podiel tvorí biologický rozložiteľný podiel
komunálneho odpadu, odpad
z reštaurácií, jedální a zelený odpad z údržby obecnej
zelene. V tomto zariadení
sa biologickou fermentáciou
skvášajú poľnohospodárske
produkty, organické odpady,
vedľajšie produkty živočíšnej výroby, ale tiež zmes
organických odpadov či komunálnych odpadov. Z tejto
zmesi sa pôsobením baktérií
generuje bioplyn, ktorý sa za-

chytáva v plynových zásobníkoch, odkiaľ je dopravovaný
do čistiaceho zariadenia. Po
očistení je plyn vedený do
kogeneračnej jednotky, kde sa
jeho spaľovaním vyrába elektrická energia a teplo. Elektrická energia je dodávaná do
rozvodnej siete vysokého napätia, teplo môže byť využité
na ohrev TÚV, vykurovanie
domácností alebo ako technologické teplo. Vedľajším produktom podľa druhu biomasy
môžu byť aj tuhé a kvapalné
suroviny, ktoré sú od seba
oddelené v separačnej jednotke a môžu sa ďalej využívať
v poľnohospodárstve, napr.
ako hnojivo, ktoré je vysoko
kvalitné a organické.
Ku obnoviteľným zdrojom
energie okrem veterných,
slnečných a vodných elektrární je potrebné zarátať
aj bioplynové stanice. Ako
dobre vieme, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov
energií je strategickým zámerom Európskej únie, ako
aj Slovenskej republiky s
cieľom zníženia stavu emisií. Záväzným cieľom pre
Slovensko v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do
roku 2020 je dosiahnuť ich
14-percentný podiel na jej
konečnej spotrebe.

Investor plánuje vybudovať bioplynovú stanicu

Z rokovania ŽSK

dolinou spolu v dĺžke 15 kilometrov. Ku všetkým účastníkom sa v úvode podujatia
prihovoril primátor mesta a
poľskú ekipu prišiel povzbudiť
aj wójt gminy Bohdan Pitoń,
ktorý nám povedal.
„Teším sa, že som sa mohol zúčastniť tohto podujatia.

mysliteľne hračky a množstvo
sladkých dobrôt.
V cieli účastníkov prechodu vítali rozprávkové bytosti, ktoré dotvárali zimnú
atmosféru celého prechodu
pod končiar mi Osobitej.
Každému účastníkovi tohto
podujatia bola organizátormi

Z ostatného rokovania
Žilinského samosprávneho
kraja nám poskytol informácie poslanec ŽSK Ivan
Šaško.
Na rokovaní sme riešili aj
situáciu v krajskom zdravotníctve, ktorá nie je najlepšia,
pretože hospodársky výsledok nemocníc k 30. 11. 2011
vykazoval stratu 2,2 mil.
eur. I keď v nemocnici v Trstenej bol limit finančných
prostriedkov zo zdravotnej
poisťovne vyšší, aj napriek
tomu hospodársky výsledok
nemocnice bol horší v porov-

naní s rokom 2010. Dôvodom
vyššieho finančného limitu
od zdravotných poisťovní
bola skutočnosť, že do limitu
bol od januára 2011 zahrnutý
liek cerezyme za 11 mesiacov
roku 2011 išlo o čiastku 585
tis. eur. Dôvodom vyšších
nákladov v nemocnici bolo
aj to, že sa vykonali úpravy
priestorov urgentného príjmu
a neurológie, prebudovalo sa
lôžkové oddelenie TaRCH a
ORL oddelenia po ich zrušení (Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou a.s.) na denný
stacionár a viac sa investova-

lo aj do údržby zdravotníckej
techniky. Zaoberali sme sa
aj aktuálnym vývojom situácie v zdravotníctve, ktorá
sa dotýka financovania zo
strany štátu a zdravotných
poisťovní, krajské nemocnice sú dnes podkapitalizované
a viac financií bude potrebné
pre navýšenie platov lekárom a zdravotným sestrám.
Aby sa nemuselo pristúpiť
k u nejak ý m radikálny m
opatreniam a aby to v prvom
rade nepocítili pacienti, tak
je potrebné zvýšiť platby od
zdravotných poisťovni.

Na programe rokovania
bolo aj bilancovanie roka
2011 v otázkach čerpania
krajského rozpočtu vo využití dotácií kraja na podporu
stredoškolských športových
aktivít v programe „Vráťme
šport do škôl“. Schválili sme
5% spolufinancovanie mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013 na
podporu sociokultúrneho a
hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a tiež
vznik krajskej organizácie
cestovného ruchu.
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Niečo na aktuálnu tému, nielen pred voľbami, očami bývalého poslanca NR SR Pozvanie k voľbám
Sergej Chelemendik: Americké gorily a európska jar

Svoje rozprávanie o budúcich otrasoch v Európe
začnem Slovenskom.
Táto dobrá, milá, nevinná krajina náhle zahorela
vášňami a horí už niekoľko t ýždňov. Na Slovensko dorazila „politická jar“
arabského vzoru. Ľudí tu,
pravda, zatiaľ netrhajú na
kusy, nerežú pred rozbesneným davom, ktorý si toto
“divadlo“ nahráva na svoje
mobilné telefóny. To však je
iba začiatok.
Veď aj v neďalekom Rumunsku je všetko hrubšie
a bližšie k arabskému modelu.
Na Slovensku sa už niekoľko týždňov konajú dôkladne organizované, medializované, televízovane
a štedro zaplatené mítingy
- Protest Gorila 1,2,3...Na
Slovákov zaútočili gorily!
Kto sú tieto gorily? Sú
to slovenskí politici, všetci,
alebo takmer všetci, ktorí sú
zapletení do škandálu s únikom informácií a odpočúvania Slovenskej informačnej
služby, ktorá nahrávala dlhé
rozhovory finančníkov a politikov na tému, ako správne
minúť štátne peniaze. Tieto
banálne epizódy demokratického procesu nahrali v
roku 2006, zverejňovať ich
však začali až teraz, čím
vyvolali výbuch národného
hnevu. Prečo sa slovenskí
politici tak náhle zmenili v
očiach svojich spoluobčanov na gorily, na hrozných
korupčníkov, prečo proti
nim tak úspešne poštvali
naraz všetky hollywoodske metafory a archetypy,
počínajúc Planétou opíc, až
po Godzilu? Pretože prišla
ZOPA a rozhodla, že nastal
ten správny čas. ZOPA je
to, čo v Rusku nesprávne a
omylom nazývajú slovným
spojením ZaOceánski PArtneri. Úsilím autora týchto
riadkov sa správne označenie ZOPA ujíma. Tak teda
ZOPA dorazila na Slovensko
a navalila sa celým svojím
mohutným, fastfudom vykŕmeným telom. Opíšem
teraz túto technológiu, ktorú som predtým videl iba v
televízii, a teraz si ju mohol
vychutnať naživo, priamo
v centre Bratislavy. Bol to
dosť odpudivý obraz.
Opisujem konkrétny míting z 3. februára. Na Slovensku má technológia taký
mäkký, soft variant.
Podstata je však rovnaká pre celý svet. Vezmú sa
dve-tri umom nie príliš obdarené, zato poslušné mladé
dievčatá - veľmi dôkladne
overené, z mimovládnych
organizácií, obyčajne zo
sorosovských fondov - a
z týchto obyčajných, no poslušných dievčat sa začínajú
vyrábať revolucionárky.
Prečo práve dievčatá,
opýta sa čitateľ. Pretože
mladí samci homo sapiens
sú na Slovensku veľmi plachí, nesmelí a majú strach,
že by mohli dostať po papuli - mítingový živel takúto
možnosť prakticky garantuje. Veru, bojazliví sú tu samci, ani peniazmi sa nedajú
zlákať. Zato dievčatá, to je
niečo iné. Dobrosrdeční,
mäkkí Slováci im po papuli
nedajú - a tak hor sa vpred,
hrdinky novej nežnej revolúcie! Dievčatám sa rozdajú
rovnaké pre celý svet texty, zľahka prispôsobené k
miestnym reáliám a ony ich
začínajú trochu zadŕhavo
čítať pred kamerami. Prečo
zadŕhavo? Lebo taká je ge-

nerácia, číta ťažko, pretože
texty sú dlhé a zložité. To
všetko sú však len detaily. Pokým dievčatá čítajú,
naženú k nim celý slovenský mediálny mainstream - vlastníci slovenských
médií sú väčšinou americké
mediálne spoločnosti a ich
pobočky. To, ako dievčatá
čítajú, v zásade nie je také
dôležité. Pretože na míting
najskôr nahnali mainstream a ten neskôr nahnal dav.
Oproti rečníkom stojí platené jadro mítingu - skupina
zovňajškom deklasovaných
občanov, polovica z nich
vyzerajú ako bezdomovci a
zrejme nielen vyzerajú. Títo
ľudia na povel kričia, tlieskajú a hrozia päsťami.
Je ich približne päťdesiat.
Novinárov je oveľa viac práve oni predstavujú druhé
a hlavné jadro tohto „spontánneho protestu ľudových
más“.
Konkrétne na tomto mítingu som ich nepočítal, no
Slovensko je malá krajina, v
ktorej sa venujem politike a
médiám veľa rokov a mnohé
ich tváre poznám.
Novinárov bolo niečo
vyše stovky. Kamier približne tridsať - rôznych.
Živé vysielania rozhlasových staníc. Štyri televízne
prenosové vozy so satelitmi
na streche. A samozrejme,
stovky rôznostraníckych
aktivistov a entuziastov s
mobilmi - „bezdomovecké“
jadro zaplatených takéto
možnosti nemá, pretože
máva päsťami, reve, píska
a mobily niektorí z dôvodu
chudoby nemajú.
Na celé toto predstavenie
sa však zásluhou titanského
úsilia mediálneho mainstreamu naženú stovky zvedavcov, úprimných entuziastov
a najmä organizovaných
spolucítiacich, ktorí prichádzajú v skupinkách po päť
až pätnásť ľudí a tieto skupiny rozpoznať zdiaľky. Ak
im nezaplatili, potom minimálne aspoň sľúbili. Keď
mimovládne dievčatá-revolucionárky prečítajú papiere
s obvineniami z korupcie
voči súčasnej vláde, prenechajú tribúnu kanadskému
občanovi, ktorý je súčasne
aj slovenským novinárom
proamerických novín a autorom škandalóznej knihy
o korupcii v najvyšších kruhoch slovenskej moci.
Všetko je tu priam ukážkovo správne - ako všade, za
iniciátorov, za tzv. shit distrurber sa najčastejšie berú
americkí občania, alebo občania spriatelenej Kanady,
ktorých má ich privilegované občianstvo zachrániť
pred osudom nešťastnej
obete ukrajinskej oranžovej
revolúcie novinára Hehorija
Gongadzeho, ktorého odrezanú hlavu ukrajinská vláda
nachádzala niekoľko ráz,
pričom vždy tvrdila, že je
tá pravá. Pre Gongadzeho sa
neskôr jeden ukrajinský minister zastrelil, aby nemohol
poskytnúť pravdivé svedectvá. Zastrelil sa tak umne, že
dodnes sa vedú spory o tom,
ako sa mu podarilo streliť
sa najprv zdola do brady a
potom zboku do spánkov!
Pritom div nie minútu predtým, ako ho prišla zobrať
prepadová skupina.
Tak teda kanadský hľadač pravdy hovoriaci dobrou slovenčinou vystupuje
a odhaľuje vládu, drví ju a
nadáva, napriek tomu, že
sa po celé predchádzajúce
roky živil novinami, ktoré

túto vládu podporovali zo
všetkých síl a za veľké peniaze, napriek tomu, že jeho
manželka, Slovenka, bola a
zostáva do volieb štátnou
tajomníčkou ministerstva
sociálnych vecí vo vláde, na
ktorú hromží z tribúny. Jeho
manželka síce nemá vysokoškolské vzdelanie, ale načo
by jej bolo, ak jej muž je
Kanaďan a ona štátna tajomníčka na ministerstve, kde
sa delí veľká časť štátneho
rozpočtu. A tak Kanaďan
drví korupciu, potom sa číta
výzva, neskôr dav smeruje k
sídlu slovenskej vlády, kde
sa začína „vymykať spod
kontroly“, teda začína hádzať cez plot petardy a rôzne
svinstvo.
Organizátori spontánneho protestu sa v tom okamihu zhromažďujú pred
kamerami a rozpačito oznamujú, že dav sa vymkol
spod kontroly, ale oni s tým
nemajú nič spoločné, hoci
práve oni ich viedli jeden a
pol kilometra k budove vlády, ale vôbec ich nenapadlo,
že dav bude takto vyvádzať.
Potom sa zotmie a prichádza
záverečná časť dejstva. V
dave sa nájdu „extrémisti“,
ktorým nie je zaťažko ísť
ďalších jeden a pol kilometra
pešo, aby vyvolali zrážky s
políciou pred budovou slovenského parlamentu. Kto
sú títo extrémisti, zostáva
tajomstvom. Médiá sa o to
nezaujímajú, akurát narážajú na to, že zrejme ide
o výtržníkov futbalových
fanúšikov. Polícia krotí extrémistov, pričom minister vnútra, taký slovenský
Sarkozy, vyhlasuje, že je v
duchu s protestujúcimi, je
proti korupcii, chápe ich
ušľachtilý hnev, ale je nútený uzemniť radikálov.
Nakoniec, keď si všetci
znalci slovenskej politiky čo je približne polovica celej
dospelej populácie krajiny
- lámu hlavy nad tým, pre
koho sú výhodné tieto čudné, pre Slovensko nezvyklé
udalosti, objavia sa megaboardy s gorilou a výzvou voliť
celkom novú stranu, ktorá
navrhuje odstrániť všetko
nespravodlivé a všetkých
obviňuje z korupcie. Strana
existuje iba niekoľko mesiacov a jej lídri sú absolútne
neznámi okrajoví ľudia. Na
svoju reklamu strana našla
bezprecedentné peniaze
a mediálne technológie a
spolu s protestmi Gorila
1,2,3... a má šance dostať sa
do parlamentu napriek všetkému. Poviete si, aké prosté,
priehľadné a naivné. Áno,
ale funguje to a nielen na
Slovensku, funguje to všade.
Rovnakou technológiou boli
realizované „farebné“ revolúcie a povstania v Strednej
Ázii a celkom nedávno epizóda v Kazachstane.
Oveľa horšie a serióznejšie je to teraz v Rumunsku,
niečo podobné už neraz
bolo - a bude - v Bulharsku,
Pobaltsku. Niečo podobné
dozrieva v Maďarsku.
Lukašenka sa snažia zlomiť pomocou rovnakých
predstavení už veľa rokov.
Nakoniec, oranžový mor
dorazil aj do Moskvy, kde
dúfam, aj nájde svoj Stalingrad. Teraz sa však vráťme späť do Európy. Prečo
ZOPA rozkolísava Európu,
ktorá už aj tak nie veľmi
pevne stojí na nohách a stále
dumá, či neprišiel náhodou
čas padnúť, alebo, či má
ešte predsa len trochu postáť? Práve v tomto spočí-

va hlavná otázka. Málokto
čakal, že v pokojnom a poslušnom Slovensku niekto
začne pripravovať vzbury
podľa oranžovej schémy.
Zdalo by sa, načo aj, i tak sú
všetci poslušní, plnia aj tie
najmenšie želania, premiéri
aj premiérka, počínajúc od
roku 1998, sú to najoddanejší, najvernejší atlantisti
a príkladní vykonávatelia
všetkých želaní štátneho
departmentu, aj tých najpochybnejších.
S výnimkou populárneho
Roberta Fica, ktorý niekoľkokrát navštívil Moskvu,
stretal sa s Putinom a hral
sa na nezávislosť, ale aj to
nebolo nič iné ako hra.
Aj Fico bude poslúchať
ZOPU, ani nehlesne, ak mu
šťastena opäť dopraje, aby
si pošoféroval. Načo sú tieto
vzbury? Pretože tak treba.
Pretože doktor tak predpísal. Pretože za slobodu treba
bojovať stále a za peniaze
staručkého dedka Sorosa,
pretože inak to nie je sloboda, ale iba akási svojvôľa.
Existuje otázka, na ktorú
sa ešte stále ostýchajú odpovedať: prečo bolo odrazu
potrebné „meniť“ v dôsledku „arabskej jari“ takmer
všetkých lídrov arabských
štátov, hoci oni súhlasili so
všetkým a všetci oddane
slúžili? Prečo treba mučiť
starého Mubaraka, ktorý
tak oddane slúžil USA? S
Husajnom a Kaddáfim je to
jasnejšie: sú mŕtvi a niekto
hneď zbohatol o stovky miliárd. Cena otázky je príliš
lákavá. Prečo ale ostatných
arabských vodcov likvidovali prakticky podľa jedného metra? Podobne ako
keď Stalin odpratával starú
revolučnú gardu.
Aby sa v arabskom svete k moci dostali islamisti,
ktorí sú náboženskí fanatici a nepriatelia slobody,
nepriatelia USA a Izraelu,
hoci len v slovách?
Pretože, tak treba. Kto to
potrebuje? Tí, ktorí to plánujú, naši ZaOceánski PArtneri. Po víťaznej arabskej jari,
ktorá má prerásť do vleklej
arabsko-islamskej vojny,
sa čoraz aktuálnejšia stáva
európska jar, so všetkými z
toho vyplývajúcimi dôsledkami. S perspektívou vleklej
európskej vojny, niečo na
spôsob Juhoslávie v roku
1999, päť - až desaťnásobne umocnenej v rôznych
miestach. Teda stane sa
reťazou regionálnych konfliktov. Tieto riadky budú
možno čítať aj politici v
Rusku, obraciam ich pozornosť na procesy v Európe,
ktoré netreba ignorovať. To,
že udalosti, ktoré sa dejú v
Rusku, sú súčasťou opisovanej epidémie všemožných
„jarí“, je myslím politikom
jasné.
Dôležité je však pozerať
na veci širšie a vidieť celý
front blížiacich sa nešťastí.
Tí, čo riadia náš svet,
Yankeeovia, vytvorili a
rozvinuli technológiu vzbúr
pomocou nov ých informačných a manipulačných
metód. Túto zbraň v takej
dokonalej podobe zatiaľ
majú iba oni. Sami ju vynašli, sami ju aj používajú.
V svoj vlastný prospech,
druhým na škodu. Ak v
Rusku tento „jarný mor“,
zdá sa, narazil na seriózny
odpor, arabský svet uviedol
do chaosu a ženie sa ďalej
do Európy. Taká je krutá
realita nášho sveta.
http://www.chelemendik.sk/

Vážení občania - voliči, veríme, že využijete svoje
právo a uplatníte svoju zodpovednosť a zúčastníte sa
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné
miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 10. marca
2012 o 700 a zostanú otvorené do 2200 hodiny.
Volebný obvod č. 1 - Spoločenská sála, ulice: Farská,
A. Škarvana, Múčna, Radničná Hviezdoslavova, Oravské
nábrežie, Trojičné námestie, Nové Hrádky, Kukučínova,
Bernolákova, A. Hlinku, Cintorínska, SNP, Vojtaššákova,
Spiežová, Hlísno.
Volebný obvod č. 2 - Základná škola Š. Šmálika, ulice:
Vladina, Školská, Ústianska, Pod Žiarcom.
Volebný obvod č. 3 - Mestské kultúrne stredisko, bytové
domy číslo: 127/2, 130/3, 129/4, 128/5.

Volebný obvod č. 4 - Základná škola M. Medveckej,
bytové domy číslo: 123/10, 122/13, 168/38.
Volebný obvod č. 5 - Materská škola, bytové domy číslo:
145/21, 142/24, 144/26, 146/27, 147/28.
Volebný obvod č. 6 - kino Javor Krásna Hôrka, ulice: M.
R. Štefánika, Staničná, Hrdinov.
Volebný obvod č. 7 - Obecný dom Medvedzie, ulice: Pod
Velingom, Konopná, Družstevná, Hríbiky.

Voliť alebo nevoliť, či koho voliť?
Toho, koho poznáme alebo nejakú stranu,
v ktorej nevieme, kto je kto.

Iste si mnohí z nás v týchto
dňoch kladú takúto otázku a
oprávnene. Možno aj preto,
čo sa momentálne deje na
našej politickej scéne. Mohli
by sme to nazvať skôr chaos.
Politickú scénu „zasiahla“
gorila, na ktorej sa však chcú
priživiť všetci. Výsledkom je
tiež nezáujem ísť do volebných miestností, prípadne
ľudia sa začali stotožňovať
s novými neštandardnými
stranami - ak môžeme takto
nazvať niektoré zoskupenia,
ktoré odovzdali v zákonnom
termíne kandidačné listiny
pre parlamentné voľby (celkovo 26 politických strán a
subjektov). Marcové predčasné parlamentné voľby držia
niekoľko rekordov. Kandiduje najviac politických strán a
subjektov a doteraz aj najviac
ľudí sa kandidatúry vzdalo.
Je zaujímavé, že vo výsledkoch prieskumov sa diametrálne odlišujú aj prieskumné
agentúry a ani vyjadrenia politológov voličom nepomáhajú orientovať sa v tejto spleti.
Neočakávané preferencie
sa tak pre niektoré strany
môžu stať za istých okolností skutočnosťou, nie však
pre programové hodnoty. Na
neschopnosti pravice možno
parazitujú práve tie politické
zoskupenia, ktoré vznikli
krátko pred voľbami.

K voľbám by sme však
mali ísť všetci, nie je to len
naša povinnosť, ale aj naše
volebné právo, aby sme vystavili vysvedčenie tým, ktorí boli doteraz v parlamente.
Bolo by chybou nazdávať
sa, že voľby dopadnú presne
tak, ako o tom vypovedajú
niektoré prieskumy. Volebnými kartami môžu v deň
volieb zamiešať aj nerozhodnutí voliči, pretože nik z nás
nevie, čo sa ešte môže stať
krátko pred voľbami.
A tak všetko ostáva predovšetkým na nás, na našom
rozhodnutí, či budeme voliť
strany alebo ľudí v nich. To
však už, vážení voliči, nechávame na vás či sa rozhodnete, že dáte svoj hlas kandidátovi z nášho mesta, o ktorom
viete, že vám alebo nášmu
mestu pomôže alebo sa rozhodnete pre nejakú stranu,
v ktorej vám nikto doteraz
nepomohol a myslíme si, že
ani nepomôže. Váš hlas bude
mať svoju hodnotu iba vtedy,
keď budete vedieť, že vás ten,
koho ste volili nesklame.
Za predchádzajúce roky
sme mali všetci dosť príkladov,
z ktorých sme sa mohli dostatočne poučiť, a preto aj vy, čo
ste boli rozhodnutí, že nepôjdete voliť skúste ešte porozmýšľať a skúste tentoraz ísť predsa
do volebných miestností.

Pomáhať ľuďom a nevzdávať sa je jeho krédom

A k by ste sa opý t ali
MUDr. Petra Šašku, bývalého vynikajúceho jachtára,
čo je preň v živote dôležitejšie, povedal by vám, že jeho
rodina a pomáhať ľuďom.
Peter bol úspešným slovenským a československým
reprezentantom v jachtingu,
13-krát sa stal majstrom SR
v jachtingu.
Bol aj posledným majstrom Československa v
roku 1992 a víťazom Československého putovného
pohára, ktorý mu už ostal
natrvalo, a tieto úspechy
ho zaradili do ankety najlepších športovcov storočia
nášho mesta. Reprezentoval
Československo, neskôr Slovensko na Majstrovstvách
sveta a Európy, zúčastňoval
sa na národných majstrovstvách európskych štátov. Je
víťazom mnohých medzinárodných jachtárskych prete-

kov. Šport dokázal skĺbiť so
štúdiom na vysokej škole a
úspešne absolvoval Lekársku
fakultu ÚK v Bratislave. V
súčasnosti pôsobí ako lekárgynekológ.
Peter sa počas pretekov
naučil veľmi dobre reagovať
v krízových situáciách, a táto
skúsenosť mu pomáha aj
dnes, keď už nesadá do pretekárskej lode ale ako lekár
ponúka svoje služby. Okrem
toho, že vedel dobre kĺzať na
vodnej hladine, kde sa musel
spoliehať sám na seba, zodpovedne prijíma aj životné
výzvy a vždy je pre neho
dôležité dostať sa k jadru
veci. Jednou z nich je aj jeho
účasť v týchto parlamentných
voľbách. Nech už dopadnú
akokoľvek, Peter výzvu prijal
a rád sa s ňou popasuje tak,
ako v čase aktívnej pretekárskej činnosti so svojou loďou
na vodnej hladine.
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Cvičenie splnilo svoj účel
„Počas dňa prišlo k dopravnej nehode na úseku štátnej cesty
II/520 za Tvrdošínom v smere na
Námestovo. Účastníkmi boli dve
osobné vozidlá, autobus a nákladné vozidla. Autobus prerazil
zvodidla a viackrát sa prevrátil
dolu svahom. Účastníkmi nehody bolo 27 osôb, pričom viaceré
z nich boli zranené. Následkom
nehody začalo jedno osobné auto
horieť, požiar uhasili hasiči,
vyslobodili zakliesnené osoby,
poskytli im prvú pomoc a osoby
z autobusu transportovali hore
strmým svahom na vozovku. Na
cvičení sa zúčastnili príslušníci
hasičských zborov z Námestova,
Dolného Kubína, Tvrdošína, polícia, záchranná zdravotná služba
a členovia obecných hasičských
zborov z Tvrdošína, Trstenej a členovia Rescue systému Orava. Išlo
o Krajské taktické cvičenie, ktoré-

ho účelom je prehĺbiť schopnosti
veliteľov zásahov pri riadení síl
a nasadzovaní hasičskej techniky a tiež precvičiť súčinnosť

tol Marek Vrobel veliteľ hasičskej
stanice v Tvrdošíne, ktorý bol pri
cvičení veliteľom zásahu.
Táto akcia bola pripravovaná

jednotlivých zložiek záchranného
systému,“ povedala nám na úvod
hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Žiline Miroslava Ondrichová.
Ďalšie informácie nám posky-

dopredu a boli do nej zapracované
všetky zložky integrovaného záchranného systému. Išlo o precvičenie všetkých zložiek pri takejto
dopravnej nehode. Celé cvičenie
bolo o tom, aby sa prekontrolovalo,

ako tento systém funguje v rámci
spojenia 112 s operačnými strediskami v Kubíne a Žiline. Uskutočnilo sa v nepriaznivých klimatických
podmienkach, čo bolo dobré aj na
to, aby sa v takýchto podmienkach
vyskúšala technika. Potvrdilo sa,
že niektorá technika má problém
pri väčších mrazoch. Cvičenie
splnilo účel a chyby, ktoré sa vyskytli, sa tiež budú musieť podrobiť analýze. Poznatky z neho budú
do budúcna využité ako pomôcka
pre školy a diplomovú prácu. My
ešte dodávame, že figurantmi bolo
aj 15 žiakov a dvaja učitelia zo ZŠ
Š. Šmálika.
Riaditeľ OR HaZZ Jozef
Púčik odovzdal ďakovné
listy za aktívnu pomoc a
spoluprácu pri príprave a realizácii cvičenia primátorovi
mesta a nášmu dobrovoľníckemu hasičskému zboru.

Ani si možno neuvedomujeme aká náročná
je práca členov Hasičského a záchranného
zboru, koľko síl musia vynaložiť pri zachraňovaní ľudských životov a majetku. Ale to nám
už bližšie priblížil mjr. Ing. Marek Vrobel, veliteľ hasičskej stanice v našom meste.

zvýšenie fyzickej zdatnosti. Vo
voľnom čase tiež pripravujeme
akcie pre rodinných príslušníkov,
mikulášske posedenie s deťmi
a podobne.
Aká je spolupráca s mestským dobrovoľným hasičským
zborom?
Dobra. Spolu s primátorom sa
nám podarilo pre dobrovoľníkov
získať modernejšiu techniku,
zásahové vozidlo s výbavou, vyprosťovacie zariadenie, mašinu

PS 12, ktorá sa využíva pri požiaroch a povodňových prácach a
nielen to. Do úspešného konca sa
nám podarilo dotiahnuť priestory, ktoré boli v súdnom spore
vyše dvanásť rokov a v radoch
dobrovoľníkov pôsobia aj naši
profesionálni hasiči. V minulom
roku sa nám z rozpočtu mesta
podarilo zrepasovať mašinu PS
12, ktorá sa využíva na výcvik a
súťaže dobrovoľníkov a zakúpili
sme aj plávajúce čerpadlo.

Spolupráca s dobrovoľnými hasičmi je na veľmi dobrej úrovni

Ako sa prejavuje zimné obdobie v hasičskom zbore, máte
menej alebo viac zásahov ako
v lete?
Celkovo, čo sa týka zásahov v
rámci roka pre našu stanicu a celý
okres Dolný Kubín je to asi 60
až sedemdesiat percent výjazdov
k dopravným nehodám a iným
zásahom. V zimnom období je to
zase okolo sedemdesiat percent
výjazdov ku požiarom.
Mohl i by ste spomenúť
niektoré z tohtoročných prípadov?
Už 1. januára sme zasahovali
pri požiari parketárne v Tvrdošíne, výpomoc nám poskytli hasiči
z Námestova a Dolného Kubína.
Boli tu použité až tri cisterny
a uchránené majetkové hodnoty
predstavovali sumu vyše 100 tisíc
eur. Začiatkom februára sme hasili
požiar na prístave, kde horela drevená chata. Len pre zaujímavosť
dodám, že po skončení taktického
cvičenia (10. 2.) sme mali do konca
zmeny štyri výjazdy, dva z nich boli
na Medvedzie ku stĺpu elektrického vedenia a odpadovému košu.
Ste dostatočne vybavení technikou?
Techniku máme modernú, horšie je to už s priestorovými podmienkami, privítali by sme keby
sme mali školiacu, protiplynovú,
spojovú miestnosť a všetko, čo
hasiči k výkonu svojho povolania
potrebujú.
Ste mladší alebo starší kolektív?

V rámci sociálneho zákona
odišli od nás príslušníci, ktorí
mali odslúžených viac ako 28
rokov. Kolektív je mladší, fyzický
zdatnejší, ale na druhej strane
sa teraz viac venujeme odbornej
príprave, aby sme získali viac
skúsenosti, ktoré „odišli“ so
staršími. Dosť sme sa od nich naučili, pretože svoje poznatky nám
postupne odovzdávali, hlavne pri
zásahoch. Za posledné dva roky
od nás odišiel na dôchodok Ján
Frielich a na výsluhový dôchodok
Jozef Kováč, Ján Jantošík, Peter
Kováč a Albert Gross.
Koľko rokov a aké vzdelanie
musí mať človek, ktorý by chcel
vykonávať toto povolanie?
Podľa zákona č. 315/2001 Z.
z. o Hasičskom a záchrannom
zbore hasičom môže byť občan
Slovenskej republiky starší ako
18 rokov, ktorý o prijatie písomne
požiada, ak je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby.
Musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie,
do ktorej má byť vymenovaný,
je zdravotne, telesne, fyzicky a
psychicky spôsobilý na vykonávanie služby.
Čo robia hasiči, keď nie sú
na zásahu a vo voľnom čase?
Máme to presne rozpísané,
ráno sa preberá technika, nasleduje zdokonaľovacia príprava, obedná prestávka, údržba
a kontrola techniky, v poobedňajších hodinách nechýba špecializovaná telesná príprava na

Aj tak, by sme mohli nazvať
tie dni kedy nám sneh, ľad i vietor
sťažovali situáciu, nielen v našom
meste a na Slovensku, ale takmer
v celej Európe. Kolabovala doprava, mrzla voda, praskali koľajnice
a čo je najhoršie, v mrazivých
dňoch vyhasínali aj ľudské životy.
Ani v našom meste tomu nebolo inak, technické služby so
všetkou technikou a ďalší pracovníci sa snažili pri odpratávaní
snehu dopady zimy zmierňovať.
Nemuseli sme vyhlasovať mimoriadnu situáciu, deti chodili do
školy a neviazlo ani zásobovanie
potravinami, čomu sa žiaľ nevyhli
v niektorých obciach a regiónoch
Slovenska. Hlavnou prioritou
v snežných dňoch v našom meste
bolo sprejazdniť miestne komunikácie, vyčistiť chodníky, parkoviská a ďalšie priestranstvá, kde sa
najviac pohybovali ľudia. O tom
nám bližšie povedal riaditeľ Technických služieb Alojz Smutný.
„V týchto dňoch zima ukázala
svoju silu, najprv mrazy a potom
nárazové silnejšie sneženie pod-

statne zhoršilo dopravnú situáciu
v meste. Na cesty a chodníky v
správe mesta bola okamžite nasadená všetka technika, ktorou
disponujú Technické služby. Aj
napriek tomu nie je možné byť
naraz na všetkých plochách zasypaných snehom. Technické

Kŕmidlo pre operencov
V záhradkárskej osade pod
cestou v smere na Štefanov má
svoje miesto aj záhradka Cyrila
Hlaváčika. Poviete si, možno
nič zvláštne, no predsa nás len

upútalo priam „rozprávkové“
kŕmidlo pre operencov, a tak
sme sa ho opýtali, kto mu vnukol takýto nápad.
„Pri návšteve jedného kamaráta som zazrel starý a prasknutý dvojak. Ani som nevedel
prečo a povedal som mu, že za
fľašku vína si ho zreparujem a
na niečo použijem. Vtedy som
mal v pláne urobiť nejaký informačný tothem s tabuľkami, kde

by boli rozmiestnení moji kamaráti záhradkári. Potom som
si spomenul na film „Dáždnik
svätého Petra“ a napadlo mi
urobiť veľký dáždnik pre vtáčiky, ako kŕmidlo, a to
som nepredpokladal, že
bude taká treskúca zima.
Ešte v lete som sa pustil do stavby, troška som
zainvestoval a výsledok
veľmi potešil mňa aj mojich priateľov.“
Osadiť ho prišli pomôcť kamaráti a po prvom naplnení kŕmidla ho
začali navštevovať prvé
hladné vtáčence.
„Mám neskutočnú radosť, koľko sýkoriek a iných
vtáčikov tam denne prilieta.
Aj spotreba je tomu úmerná,
doposiaľ som spotreboval 48
kg slnečnice, a to ešte zima
nekončí. Ale tie kilá sa nedajú porovnať s tým štebotom,
ktorý si vychutnávam. Hlavné
však je to, že to plní svoj účel
a pomáha prežiť zimu našim
najmenším operencom“, doplnil C. Hlaváčik.

Nemuseli sme vyhlasovať mimoriadnu situáciu

služby sa riadia plánom zimnej
údržby, ktorý jednoznačne určuje
postupnosť odstraňovania snehu z
mestských komunikácií, chodníkov a ostatných plôch. Najväčšie

problémy počas zimnej údržby
nám robí sneh, hlavne vtedy,
keď intenzívnejšie padá, pretože
nie na každom mieste v meste
môžeme byť. Na jednom mieste
odhrnieme cestu a zatiaľ, už je na
druhom konci mesta zasnežená,
problémom sú aj teploty okolo

dvoch stupňoch a nižšie, vtedy sa
aj neprimerane šmýka. Cesty, ktoré boli už niekoľkýkrát odhrnuté,
sú v miestach so silným vetrom
po krátkom čase opäť zaviate. I z

tohto dôvodu sa niektorým občanom mohlo zdať, že ich cesta, či
chodník boli upravené neskôr ako
v inej časti mesta.
I keď máme k dispozícii na
odhŕňanie 4 traktory, na posyp
vozidlo Liaz, sú miesta, kde sa
musí posýpať ručne. Na neprístupné miesta, kde sa nedostane
traktor s radlicou, hlavne na užšie
chodníky a centrum mesta používame štvorkolku a snehovú frézu,
odvoz snehu z mesta zabezpečujeme Tatrou a Honkou. Okrem
našich ľudí nám pri zimnej údržbe vypomáhajú aj ľudia, ktorí sú
na verejnoprospešných prácach,
hlavne pri čistení autobusových
nástupíšť, schodov, ľadovej plochy
a ďalších verejných priestranstiev.
Robili sme všetko pre to, aby sme
zmierňovali závady v zjazdnosti
spôsobenými zimnými poveternostnými podmienkami a pri
tom by nám mohli pomôcť aj
niektorí vodiči motorových vozidiel, majmä tí, ktorí ich majú zle
odparkované na komunikáciách
a chodníkoch.“

Všetko zlé je na niečo dobré a naopak
O nedávnom proteste ale aj
iných problémoch sme sa porozprávali s riaditeľom Spojenej školy
Jánom Korenčiakom.
Pán riaditeľ, ako vnímate protest vašich žiakov?
Začnem optimistický. Návštevy,
ktoré prichádzajú do našej školy, sa
o nej pochvalne vyjadrujú - páči sa
im riešenie vstupnej haly, zeleň v
škole, veľké presklené átriá, čistota.
Škola pozostáva zo šiestich budov,
(hlavná budova školy v strede s veľkým preskleným átriom, pavilón
odborných učební, strojné dielne,
telocvičňa, školská jedáleň, školský
internát). Pamätáme si obdobie,
keď sme chodili medzi budovami
po daždi, snehu a blate. Chodníky
sme nahradili spojovacími chodbami, tie sa však nevykurujú. Toto
veľkolepé riešenie má aj svoje nároky na teplo, hlavne v zime ako
bolo tomu nedávno, keď teplomer
denne atakoval mínusové teploty
od – 20 do – 30 ºC.
Nepokúsili ste sa získať finančné prostriedky na zateplenie
z európskych fondov?
Z európskych fondov nie.
ŽSK nás zaradil v roku 2007 do
akčného plánu na rok 2011. Pre
našu školu plánoval zabezpečiť
finančné prostriedky z vlastných
zdrojov vo výške 26 mil. Sk, mali
byť použité na výmenu okien
a realizovanie vonkajšieho zatepľovacieho plášťa školy. V roku
2009 prišla hospodárska kríza
a plány sa stali neuskutočniteľné.
Z finančných prostriedkov ŽSK
sme však zrealizovali zateplenie
a rekonštrukciu strechy v hlavnej
budove školy, na dielňach a spojovacích chodbách.
Ako zabezpečujete teplo pre
areál školy?
K dispozícii máme 5 lokálnych
plynových kotolní. Pomocou nich
dokážeme zabezpečiť teplo do
učební a dielní. Problémovými zostávajú dve a v poslednom čase už
len jedna učebňa č. 06, ktorá je situovaná v koncovom krídle školy.
Čo sa týka priestorov spojovacích
chodieb žiaci majú pravdu. V lete
je tu horúco a v zime naopak.
Preto som nariadil vyučujúcim,

aby počas prestávok v extrémnych
mrazoch umožnili žiakom ostať
v učebniach.
Ako hodnotíte samotný protest žiakov za prítomnosti televízie Markíza?
Bol som zaskočený. Bolo to
perfektné načasovanie - pondelok ráno, po víkende, tesne pred
vyučovaním. Budovy v tomto
čase nabiehajú na tepelný režim.
Pred začiatkom prvej vyučovacej
hodiny boli odchytení žiaci, ktorí
prichádzali z oneskorených spojov. Synchrónne, práve včas je na
mieste prítomný aj kameraman
Markízy. Bez problémov sme
umožnili televízii zmerať teploty
tam, kde chceli. Nasmerovaní boli
práve na spomínanú učebňu č. 06.
Nezaujímali ich ostatné učebne.
V týchto extrémnych mrazoch
sme nešetrili plynom, prekračovali sme stanovený denný limit
a sme si vedomí nasledovných
penálov. Páčili sa mi piati parlamentári - žiaci, boli veľmi slušní
a nebol žiadny problém sa dohodnúť. Nepáčili sa mi však niektorí
žiaci, ktorí podľahli davovej
psychóze a ich správanie nebolo
vhodné, čo ma veľmi mrzí.
Aký je však váš záver?
Som učiteľ a často pri riešení
výchovných problémov si spomeniem, akí sme boli my v takomto
veku. Boli sme veľmi podobní. So
správaním žiakov a ich výchovou
som spokojný. Vedia nahnevať, aj
potešiť. Napríklad Kristián Stroka nedávno vyhral krajskú súťaž
v rýchlosti písania, porazili sme
všetky obchodné akadémie v rámci ŽSK. Podobný majstrovský kúsok sa podaril Petrovi Uhlíkovi,
ktorý zvíťazil v olympiáde z anglického jazyka. Obaja postupujú
do celoštátneho kola. Na záver
si dovolím krátke zamyslenie:
Prečo žiaci použili sofistikovaný
(do detailov pripravený) spôsob
protestu? Ich cieľ - skrátenie vyučovania - bol jednoducho splniteľný. Nebolo v tomto dianí aj niečo
iné a iné ciele? To nám ukáže čas.
Optimisticky som začal a s rovnakým optimizmom končím „Všetko
zlé je na niečo dobré a naopak“.

Posledný januárový deň sa
uskutočnila v priestoroch MsKS
výročná členská schôdza Združenia zdravotne postihnutých Oravy,
o.z., ktorej sa zúčastnili predsedovia a zástupcovia jednotlivých
organizácií. Zo správy predsedu
Martina Gočala sme vybrali.
„I vlani sme sa vo svojej praxi stretli s absurdnosťami, ktoré
postretávajú ľudí so zdravotným hendikepom pri vybavovaní
kompenzačných príspevkov. A
práve poskytovanie bezplatného
poradenstvo pre týchto občanov,
formou osobnej návštevy, cez
telefón, prípadne internetom je
účelom združenia. Už niekoľko
rokov sa organizujú rekondičné
pobyty, vlani túto možnosť využilo 97 dospelých osôb, 20 detí a
20 sprievodcov. Vďaka podpore
darcov a neúnavnej snahe mladých
hendikepovaných ľudí podarilo sa
zorganizovať týždňový pobyt pri
mori v Taliansku. Združenie par-

ticipovalo aj na projekte Orava bez
bariér s občianskym združením
Misia mladých. Hlavným cieľom
projektu je zlepšenie podmienok a
uplatniteľnosti práv osôb so zdravotným postihnutím v regióne Orava. Organizácia aktívne spolupracovala aj so štátnymi inštitúciami,
mestskými a obecnými úradmi,
ktoré si za ústretovosť zaslúžia
poďakovanie. Tu by sme mohli
spomenúť Tvrdošín a primátora
mesta, ktorý zdravotne postihnutým z Oravy vychádza v ústrety o
čom svedčí aj symbolické vstupné
pri návšteve mestských termálnych
bazénov. Poďakovanie si zaslúžia
všetci predsedovia a dobrovoľníci,
ktorí sa aktívne a bezplatne zapájajú do dobrovoľníckej činnosti.“
Cieľom organizácií je neustále
zlepšovať svoju činnosť, rozširovať ju a prioritne zapájať mládež
a deti so zdravotným postihnutím
do týchto aktivít a rozširovať tak
dobrovoľníctvo v tomto regióne.

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. v Tvrdošíne organizuje rekondičné
pobyty pre dospelých občanov
a deti so zdravotným postihnutím v týchto termínoch.
Pobyt pre deti: od 9. 7. 14. 7., miesto pobytu chata
Oravice. Cena pobytu s plnou
penziou je 95 eur - sprievodca, 70 eur dieťa s preukazom
ŤZP-S. Počet účastníkov: 20
detí + 20 rodičov/sprievodcov. Upozornenie: ZZPO,
o. z. nezabezpečuje žiadny
rehabilitačný, zdravotný, ani
pedagogický dozor.
Pobyt pre dospelých: od

30. 7. - 4. 8. - 40 účastníkov,
od 13. 8. - 18. 8., miesto: chata Oravice - 40 účastníkov.
Pobyty sú určené občanov z
regiónu Orava - držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S a osoby
s nepriaznivým zdravotným
stavom (aj bez preukazov).
Cena pobytu s plnou penziou
je 95 eur. Dátum uzávierky
prihlášok pre deti a dospelých:
do 30. mája.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0944 16 06
16, emailom na zzpo@zzpo.
sk, kde získajú základné informácie o pobyte a spôsobe
platby.

Aby si všetci viac uvedomovali cenu zdravia

Prihláška na rekondičné pobyty
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Najlepší športovci nášho mesta
Ocenenie z rúk primátora
si na Novoročnej čaši prevzali naši najúspešnejší športovci, prvýkrát bol vyhodnotený
aj najlepší športový kolektív
a športovec mesta.
Veronika Paňková - Talentovaná 18
ročná útočn íč k a , š t u dentka SOU
Slanická Osada. Florbalu
sa venuje od
malička. Nominovaná do reprezentácie
Slovenska na nadchádzajúce
WFC junioriek žien, ktoré sa
uskutočnia na Slovensku tento
rok v máji. Jej prednosťou je
palicová technika.
Veronika Turčáková 20 ročná obrankyňa,
viacnásobná
reprezentantka Slovenska,
študentka
Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Je spoľahlivou
oporou zadných radov, Veronika nielenže dobre bráni,
ale jej prednosťou je aj to,
že dokáže dávať góly o čom
svedčí aj jej štatistika v kanadskom bodovaní florbalovej
extraligy.
Jozef Planieta - 19 ročný útočník,
hráč druhej
najvyššej
Slovenskej
súťaže. Florbalu sa venuje od malička. Má za
sebou niekoľko úspechov
v mládežníckych kategóriách.
Talentovaný hráč a veľká opora družstva mužov. Jeho prednosťami sú výborná palicová
technika a strela.
Anton Palider - 25 ročný hráč futbalového
družstva
mu žov 4.
ligy. Aj on
svojimi výkonmi a gólmi prispel
k tomu, že
muži sa po roku prebojovali
z piatej ligy do štvrtej. Anton
patrí k univerzálnym hráčom
mužstva, dokáže dobre brániť,
hrať na poste záložníka, ale aj
útočníka a jeho devízou je, že
dokáže strieľať góly.

Peter Pňaček - 18 ročný
st op é r do rastu štvrtej
ligy, študent
gymnázia,
kapitán družstva. Peter je
spoľahlivou
oporou zadných radov. Jeho výkony si
všimol aj tréner mužov a Peter
si mohol v niektorých zápasoch vyskúšať svoje futbalové
umenie aj medzi dospelými.
Martin Kysel - veľ ká
športová
nádej klubu, ktorý vo
svojej vekovej kategórii
- n ajm la d ší žiaci - je
momentálne najlepší hráč na Slovensku a figuruje na 1. mieste
Slovenského stolnotenisového
rebríčka. Majster Oravy aj Žilinského kraja v roku 2011.
Lucia Dzureková - 19 ročná
volejbalistka,
študentka medicíny v Košiciach. Svojou
univerzálnosťou patrí medzi najlepšie
mladé hráčky,
a to na všetkých postoch (nahrávka, smeč, blok). Svojou húževnatosťou a zodpovednosťou je
príkladom pre ďalšie hráčky.
Ján Španko - 52 ročný šachista s
osobným koef icientom
FIDE 2013.
Je spoľahlivou oporou
dr užstva,
svojimi výkonmi za šachovnicou výrazne
prispieva k úspešným výsledkom
družstva v 3-tej a 4-tej lige a je
ho ťažké poraziť. Je nielen hráčom, ale aj organizačným pracovníkom družstva.
Peter Smolár - 21 ročný kulturista, študent
v Žiline, pomaturitné štúdium
zubný technik.
Na majstrovstvách Slovenska
v kulturistike juniorov, klasickej
kulturistike, body fitness junioriek a fitness juniorov a junioriek, úspešne reprezentoval naše
mesto a pod vedením majstra
Európy Petra Kokošku sa stal

druhým vicemajstrom Slovenska
v kulturistike v kategórii nad 80
kilogramov.
Hendikepovaný športovec
Jaroslav Kulina - 46 ročný,
hráč tenisu, už
niekoľko rokov sa venuje
tenisu, kde dosahuje vynikajúce výsledky,
zásluhou trénerky Tatiany Jelenčíkovej. Na
Svetových letných hrách špeciálnych olympiád v Aténach, kde sa
prezentovalo 7000 športovcov zo
175 krajín sveta získal zlatú medailu v štvorhre so spoluhráčom
z Bardejova a striebornú medailu
v dvojhre.
Najúspešnejším športovým
kolektívom mesta sa stali flor-

balistky. Florbal počas 7-ich
rokov zaznamenal výkonnostný
vzostup, o čom svedčia získané ocenenia. Ženy pravidelne
hrávajú v slovenskej extralige
o najvyššie priečky, vlani obsadili štvrtú priečku, predvlani
bronzovú. Dievčatá si svojimi
výkonmi vybojovali pozvánky
do reprezentačných družstiev
Slovenska junioriek a senioriek,
kde sú platnými hráčkami. Dobré
meno si urobili aj za hranicami na
medzinárodnom turnaji v Brne
Hummel Open Game v roku
2010 zvíťazili, vlani získali druhé
miesto, z mládežníckeho turnaja
Prague Games 2011 si doniesli
bronzové medaily, veľmi dobre
nás reprezentovali mladé dievčatá aj na turnaji žien v Ostrave
pod názvom Women Fat Pipe
Cup 2011.

Písali sme v našich novinách
Chata v Oraviciach
Pred dvadsiatimi rokmi:
Chata v Oraviciach bola postavená z rozhodnutia vtedajšej
vlády po skončení II. svetovej
vojny ako vojnová náhrada za
spálenú chatu SKTL Tvrdošín,
ktorú vlastnil v Oraviciach. Tak
ako boli zo štátnych prostriedkov obnovené cesty, mosty,
dediny a mestá, tak vtedajšia
vláda rozhodla nahradiť Tvrdošínčanom škodu tým, že im
umožnila výstavbu novej chaty,
ku ktorej sa v minulosti kdekto neprávom domáhal spoluvlastníctva. Zákon č. 173/1990
Zb. ako aj vládne nariadenie
č. 321/1991 Zb. určuje spôsob
navrátenia majetkových práv k
majetku podľa stavu, aký bol k
31. marcu 1948. Všetky ostatné zápisy po tomto nemožno
brať do úvahy. Týkalo sa to aj
zápisu, ktorý bol uvedený v pozemkovej knihe č. d. 145/1950 v

Trstenej - vtedajšom okresnom
meste, ktorý nebol pravdivý,
pretože stavebné povolenie
bolo vydané len a len pre SKTL
Tvrdošín z 12.5. 1947. Takže
Krajský súd v Banskej Bystrici
rozhodol správne, keď určil Interhotelom Ružomberok vydať
túto chatu SKTL Tvrdošín.
* * *
Už v roku 1992 v rámci
prvej etapy plynofikácie
mesto uvažovalo s troma
vetvami, ktoré pokryjú centrum mesta, Trojičné námestie s vetvou k základnej
škole, Vojtaššakovu ulicu
k mliekarni s priemyselnou
časťou mesta a samostatnou
vetvou ku kotolni priemyselnej školy.
Dnes je mesto nielen celé
splynofikované, ale každá
domácnosť má vodovod a v
celom meste je kanalizácia.

Túžby detí sa zrealizovali

Najlepším športovcom mesta sa stala florbalistka Milota
Hutirová - 21 ročná útočníčka, študentka Univerzity v Žiline,
patrí medzi najlepšie hráčky. Svojou rýchlosťou a bojovnosťou
pravidelne zaťažuje kontá súperov. Skromná a obetavá hráčka
si postupom času získala dôveru aj u reprezentačných trénerov.
Viacnásobná reprezentantka, naposledy reprezentovala Slovensko na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom St. Galene.

Z histórie športu

Spomínate, najlepší športovec storočia a futbalová jedenástka storočia bola vyhlásená komisiou a hlasovaním
čitateľov mestských novín v
roku 2001, niektorí z nich sú
aktívni ešte aj dnes, iní sa venujú trénerskej alebo organizátorskej činnosti. Ceny športovcom vtedy odovzdával aj
Zdeno Chára, jeden z našich
najlepších hokejistov, ktorý v
súčasnosti hrá v NHL.
Športovci storočia: Tomáš Brna - triatlon, Roman
Belopotočan - stolný tenis,
Stanislav Buloň - triatlon,
RNDr. Ján Cieker - orientačný beh, Viera Marcoňo-

vá - Trstenská - lyžovanie,
Ladislav Pajerchin - futbal,
Eva Schürgerová - Smolková - lyžovanie, MUDr. Peter
Šaško - jachting, Ing. Katarína Šašková - jachting, Zuzana
Vojteková - triatlon.
Futbalová jedenástka
storočia: Alojz Belopotočan
- útočník, Stanislav Bydžovský - útočník Eduard Drgáň
- obranca, Milan Dulík - útočník, Ján Maťoška - brankár,
Ladislav Pajerchin - záložník,
Ladislav Repka - útočník,
Milan Sirota - útočník, Jozef
Stankovič - útočník, Ján Šimánek- útočník a Vladimír
Vajduliak - obranca.

Pripomíname si naše významné osobnosti
Akademická maliarka
Mária Medvecká (*11.
september 1914, Medvedzie - † 23. apríl 1987,
Bratislava - 25. výročie
od úmrtia národnej umelkyne) bola slovenská maliarka, predstaviteľka slovenského realistického
impresionizmu.
Pochádzala zo šľachtického rodu Medvecký
z Medvedzieho a Malého
Bysterca.( Medveczky de
Medveczei és Kis Bisterczei). Po maturite v Košiciach študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka

v Zubrohlave, Tvrdošíne,
Jablonke a Námestove. Po
vojne pokračovala v štúdiu
na Akadémii výtvarných
umení vo Viedni a v Prahe
u profesora Želibského. Od
roku 1950 pracovala na Orave, ktorá prežívala rozsiahle
premeny. Jej prvým maliarskym ateliérom sa stala stavba Oravskej priehrady, kde
takmer po dvojročnom pôsobení usporiadala výstavu
priamo na pracovisku. Viac
diel namaľovala v Kovohutách v Istebnom. Stala sa
predstaviteľkou realistickej
orientácie slovenského výtvarného vývinu 20. storo-

čia. V tvorbe 60. a 70. rokov
sa zamerala na cyklické spracúvanie motívov z Oravy,

Konfal, Július - lesný
odborník (3. 2. 1897 Krásna
Hôrka - 4. 9. 1982 Bratislava,
115 rokov od narodenia, 30
rokov od úmrtia). Otec Jozef
Konfal (1860 - 1946), matka
Mária, rod. Kunová (18691953), mal 5 súrodencov, z
nich Mária Kratochvílová
(1893 - 1979), logopedička.

Študoval na Gymnáziu v Trstenej a v Budapešti; roky 1917
- 23 na Vysokej škole baníckej
a lesníckej v Banskej Štiavnici
a v Šoprone, 1924 vykonal štátnu skúšku v Budapešti, lesný
inžinier. Po štúdiách pôsobil
na Orave ako zamestnanec
Oravského komposesorátu,
bol správcom lesnej železnice

Lokca -Oravská Lesná; od roku
1933 železnice Lokca - Oščadnica, 1945 - 48 vedúci stavebného oddelenia Riaditeľstva
Oravského komposesorátu v
Oravskom Podzámku, od roku
1948 pracovník, neskôr vedúci
stavebného odboru Ústredného riaditeľstva štátnych lesov
v Bratislave, 1956 technik

žánrové portrétne štúdie,
figurálne kompozície, krajinomaľby a kvetinové zátišia. V jej tvorbe sa odráža
aj SNP a mierová tematika.
Zúčastnila sa kolektívnych
výstav výtvarného umenia
doma i v zahraničí. V roku
1979 bola sprístupnená
verejnosti trvalá expozícia
Oravskej galérie - Galérie
Márie Medveckej. Je to
autobiografická expozícia
z celoživotného diela maliarky.
Po národnej umelkyni
je pomenovaná aj Základná škola na sídlisku Medvedzie.

pre lesné železnice Hlavnej
správy lesov Povereníctva
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, od roku 1959
vedúci oddelenia technického
rozvoja a výstavby, od 1960
na dôchodku. Zameral sa na
výstavbu a prevádzku lesných
železníc, autor predpisov o
ich prevádzke a údržbe.

Pred pätnástimi rokmi:
Splnené nádeje, aj tak by
sme mohli prezentovať list,
ktorí žiaci písali primátorovi
mesta pred pätnástimi rokmi, veď posúďte sami.
Sme žiaci 2. C triedy na
ZŠ Medvedzie a chceli by
sme Vás o niečo poprosiť. V
škole sme hovorili o našom
meste a zamýšľali sme sa
nad tým, čo by naše mesto
skrášlilo. Čo nám tu, deťom,
chýba. Radi športujeme.
Naše ihriská na sídlisku sú
veľmi zničené. Mnohí sa
vieme aj korčuľovať. Chýba
nám zimný štadión. Určite
tieto naše túžby a sny sa
nemôžu hneď premeniť na
skutočnosť. Možno niečo z
toho sa bude môcť niekedy
uskutočniť. Chceme byť

hrdí na naše mesto. Záleží
nám, aby bolo pekné. Želáme Vám vo Vašej práci veľa
úspechov a síl pri budovaní
nášho mesta.
* * *
Reakcia primátora: Vynasnažím sa splniť čo najviac
z požiadaviek detí i pedagógov. Bude treba ešte veľa
práce, aby sa mesto Tvrdošín
vyrovnalo nedávnym okresným sídlam, predovšetkým v
spomenutých oblastiach.

Pred desiatimi rokmi:
Trinásteho februára 2002
dostalo mesto list od štátneho okresného hygienika, v
ktorom sa písalo: Kontrolou
vykonanou pracovníčkami
zdravotného ústavu v ZŠ
M. Medveckej 28. januára
2002 boli zistené závažné nedostatky. V malej a
veľkej telocvični je značne
poškodená strecha, následkom čoho dochádza už viac
rokov k zatekaniu do vnútorných priestorov, parkety
sú poškodené, prehnité a
povypadávané, z dôvodu
čoho hrozí úraz pri vyučovaní telesnej výchovy. Steny
v obidvoch telocvičniach
sú následkom zatekajúcej
strechy poškodené, povypadávaná výmurovka panelov,

v rohoch sú diery, ktorými
vlietajú vtáky do vnútorných
priestorov. Zariadenia osobnej hygieny sú zastaralé,
chýbajú umývadlá, odpadové potrubie je prehrdzavené
a miestami začína pretekať.
Okná a dvere sú prehnité a
poškodené, nedá sa vetrať.
Na základe tohto listu sa
prevádzka malej a veľkej
telocvične zastavila.
Dnes po desiatich rokoch
sú v poriadku nielen uvedené telocvične, ale kompletne
sa zrekonštruovala celá škola. Neprišlo to však samé od
seba, bolo potrebné vynaložiť veľa práce a úsilia, aby
uvedená škola bola v takom
stave, ako je dnes. Mesto sa
ukázalo, že je zodpovedným
vlastníkom majetku.

Pred piatimi rokmi: Hydac
Elektronic s. r. o. postavil v
Tvrdošíne - Krásnej Hôrke
novú výrobnú halu, ktorá
vyrástla za rekordne krátku
dobu, na čom má nemalú zásluhu aj naše mesto. Tvrdošín
sa objavil na mape sveta, pretože výrobky - elektromagnety na hydraulické komponenty, ale aj ďalšie putujú z tejto
firmy do celého sveta. Firma

s 93 zamestnancami začínala
v trojzmennej prevádzke, hoci
požiadali štát o peniaze na
vytvorené pracovné miesta,
nedostali ani korunu.

Firma sa i napriek tomu
naďalej rozrastá a v minulom roku dali do užívania
novú dvojpodlažnú budovu,
kde nájdu prácu aj ďalší
naši spoluobčania.

Na mieste, kde v minulosti chlapci chodili v zime
hrávať hokej na „močile“,
bola pred piatimi rokmi postavená nová tenisová hala
s umelou trávou o ploche
takmer 1 400 m², ktorá určite urobila radosť všetkým

priaznivcom tenisu. Otcom
myšlienky postaviť tenisovú halu bol primátor, ktorý
ju doviedol do úspešného
konca a do dnešného dňa sa
v jej priestoroch vystriedalo
veľké množstvo hráčov z
regiónu Oravy.

Deti a mládež nášho mesta, ale aj občania sa dočkali,
podmienky na športovanie
sa v našom meste veľmi zlepšili. Vybudovali sme nové ihriská, postavili nové športové
haly a samozrejmosťou je aj
ľadová plocha.

Telocvične boli v kolapse

Výrobky do celého sveta

Nová tenisová hala
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Môj kamarát snehuliak

Narodili sa

4.
10.
11.
12.
19.
19.
20.
20.
21.
25.
28.
6.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

Sára Jarošová
Sebastián Gašinec
Karolína Pjonteková
Filip Končír
Ema Kožienková
Vanesa Ivanková
Marko Kajanek
Dorota Stredanská
Michal Šubjak
Tomáš Mores
Nela Balleková
Melissa Habovská

Snehová nádielka, ktorá k
nám tento rok zavítala až po
vianočných prázdninách, nás
s deťmi inšpirovala k tomu,

rodičmi využili naozaj rozmanitý materiál - papier, textil,
plast, vatu, zeleninu, škatule,
nite, vlnu...

aby sme sa naučili básničku o
snehuliakovi. Keďže nadšenie
detí z tejto básne bolo veľké,
vybrali sme sa do zasneženej
prírody stavať skutočných
snehuliakov. No a práve pri
tejto aktivite nám napadla
fantastická myšlienka, a to, že
snehuliakov je možné vyrobiť
aj z niečoho iného ako len zo
snehu. Tak sme teda vyhlásili
v našej MŠ súťaž pre deti a
ich rodičov pod názvom: „O
najkrajšieho snehuliaka“. Na
naše veľké prekvapenie sa o
pár dní začala plniť triedna
výstavka snehuliačikmi od
výmyslu sveta. Deti spolu s

Úspech výstavky snehuliakov bol naozaj veľký. Výstavku navštívili aj deti s
pani učiteľkami z iných tried,
ktorých pochvala bola pre deti
veľkou odmenou. Vybrať najkrajšieho snehuliaka bolo viac
menej nemožné, a tak sme
sa rozhodli, že výhercami sú
všetky deti spolu so svojimi
snehuliakmi.
Ďakujeme všetkým rodičom za ochotu zapojiť sa do
súťaže a tým prehĺbiť spoluprácu s materskou školou a
samozrejme-aj za všetky tie
nádherné nápady.
Kolektív MŠ Medvedzie

Do Základnej školy M.
Medveckej sa bolo zapísať 70
predškolákov z toho 40 dievčat
a 32 chlapcov. V triedach riešili rôzne úlohy, ktoré by budúci
školáci mali ovládať. Predškoláci sa nedali zahanbiť a so
záujmom plnili zadané úlohy.
Ako nás informoval riaditeľ

ZŠ Štefana Šmálika tu sa bolo
zapísať 38 predškolákov z toho
školy 16 dievčat a 22 chlapcov,
viac ako vlani, i keď nie všetci
z nich pravdepodobne nastúpia
do prvého ročníka.
Budúcim prvákom prajeme v školských laviciach veľa
úspechov.

„ Arteterapia a farebná zima“
Arteterapia, alebo „liečba
umením“ je metóda, ktorá sa
úspešne využíva pri liečbe najrôznejšich ochorení. Hlavným
liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav. Umožňuje nielen nadviazanie kontaktu
s deťmi, ktoré nevedia verbálne
komunikovať, sú príliš citlivé
alebo autistické, ale prostredníc-

maľovaní do snehu na tému
„Farebná zima“. Hry na snehu
spojené s prácou pri tvorení rôznych útvarov snehových pohorí,
farebné písanie a kreslenie do
snehu s použitím farieb v odpadovom materiáli z plastových
fliaš, boli vyjadrovaním nielen
myšlienok a emócií detí, ale
hlavne podpora učenia „nebáť

tvom výtvarných dielok im dáva
priestor na vyjadrenie svojho
vnútorného sveta.
Tohtoročnú zimu a jej snehovú nádielku naplno využili
deti zo špeciálnych tried ZŠ
M. Medveckej pri kreatívnom

sa plochy“. Naším cieľom bolo,
aby deti prostredníctvom kresby
na veľkej snehovej ploche spoznávali seba samého, uvoľnili sa,
boli šťastné, tvorivé a naplnené
zmyslom.
Bc. Ľubomíra Brnová

Už 24. ročník Medveckej 12
sa uskutočnil v sobotu 26. 2.
za účasti vyše 100 účastníkov,
ktorí sa vybrali na zimný prechod medveckým chotárom.
I keď sa trochu oteplilo, snehu

okolitú prírodu. Horšie to už
bolo so zostupom, čo nám potvrdili viacerí, pretože i keď
bol dostatok snehu účastníci
sa doň doslova zabárali. A tak
pre mnohých dobre padlo tra-

bolo tentoraz dosť, a tak okrem
peších turistov, si trasu chceli
vychutnať hlavne bežkári, nechýbali však ani účastníci so
štvornohými miláčikmi.
Ako nám povedal Miroslav
Jakubek, Javorový vrch turistov privítal pekným počasím,
a tak si mnohí doslova vychutnali nádherný pohľad na

dičné posedenie pri kapustnici
a zabíjačkových špecialitách
v krčme u Koca.
Okrem už tradičnej rannej
zabíjačky sa po prvýkrát konala súťaž o najchutnejšieho
utopenca, do ktorej sa prihlásili sedem účastníkov. Víťazstvo si nakoniec odniesol
Jozef Šturek.

Sobáše
14.
28.
28.
4.
11.

1. Marcela Svajčíková – Ján Záhradník
1. Eva Miková – Jozef Páterek
1. Ing. Ľubica Bedrichová – Miroslav Biňas
2. Radovana Kakačková – Lukáš Kajan
2. Lucia Kovaláková – Lukáš Žmiják

Blahoželáme jubilantom

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

Tvrdošín

80 rokov
Peter Iskra
Mária Jarinová,
Vendelín Jaroš
Štefan Molitoris
Elena Pazúriková

Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Medvedzie
Tvrdošín
Tvrdošín

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

Odišli z našich radov
18. 1.
5. 2.
6. 2.
19. 2.
25. 2.

Rufin Bednár
Karol Tyrol
Anton Dulka
Anna Jurčíková
Ľubica Jurigová

47-ročný
80-ročný
81-ročný
52-ročná
49-ročná

Spomienka
Dňa 25. februára uplynul

rok ako sme na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého manžela, otca, syna, brata

Jaroslava
Vajduľáka

vo veku 40 rokov.
Odišiel navždy, ostal však v
našich mysliach ako milujúci a
láskavý otec.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, deti a ostatná rodina.

Smútočné poďakovanie
Ú p r i m n e ďa k u j e m e
všetkým príbuzným, priateľom a známym za pomoc,
modlitby, prejavenú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke
s našou drahou

Ľubicou
Jurigovou,

ktorá nás navždy opustila 25. februára vo veku 49
rokov.
Smútiaca rodina.

Poďakovanie

Dňa 12. 1. 2012 dotĺklo srdce môjho manžela, nášho otca
a starkého otca

Jozefa Tmáka

vo veku 80 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom za dôstojnú
rozlúčku, sústrastné slová a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Ďakuje manželka s rodinou

Zápis do základnej školy

Medvecká dvanástka

Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej

Mesto Tvrdošín vyhlasuje 7. ročník literárnej a výtvarnej
súťaže pre žiakov ZŠ, stredných škol a dospelých pod názvom „Gessayovo pero a Paleta M. Medveckej. Uzávierka
prác bude 30. apríla. Vernisáž a vyhodnotenie výstavy sa
uskutoční v MsKS 23. mája a výstava bude sprístupnená
verejnosti do 8.6. Viac info. na www.tvrdosin.sk

Mesto očami fotografa

Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž pre obyvateľov mesta. Uzávierka súťaže je 31. 10. 2012. Vernisáž
a vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch MsKS 7. 11. a
výstava potrvá do 30. novembra. Viac info. na www.tvrdosin.sk

Tvrdošín má talent

Mesto Tvrdošín v spolupráci s CVČ vyhlasuje 3. ročník
okresnej súťaže „Tvrdošín má talent“. Výberové kolo sa
uskutočnilo 2. marca v priestoroch CVČ Tvrdošín. Finálové
kolo sa uskutoční v nedeľu 18. 3. v kine Javor v Krásnej
Hôrke. Hlavná cena pre víťaza 200 eur.

Výstava najkrajších kraslíc

Vo výstavnej sále MsKS Medvedzie sa uskutoční od 26.
3. do 11. 4. výstava 9. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže
„O najkrajšiu kraslicu“. Na vlaňajšej výstave sa prezentovalo viac ako 80 tvorcov zo Slovenska a Českej republiky.
Výstavu každoročne pripravuje OKS D. Kubín v spolupráci
s Mestom Tvrdošín. Všetci ste srdečne pozvaní!

Detský karneval v CVČ

Centrum voľného času usporiadalo detský karneval na ktorom sa zúčastnilo 120 masiek. Každá maska dostala sladkú odmenu a najlepších 6 masiek bolo ocenených plyšovou hračkou.
Pre deti bol pripravený kultúrny program, rôzne hry a súťaže
a samozrejme diskotéka. Ďakujeme rodičom, že pripravili krásne masky a tešíme sa o rok.
Daniela Jurincová, CVČ

Ako vzniká dielo

O tom sa mohli presvedčiť tí,
ktorí navštívili výstavu fotografií
a detských prác z tvorivých dielní, ktorá bola inštalovaná od 20.
do 29. februára vo výstavných

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás
v marci a apríli

o 1800

9. 3. (piatok)
LÓVE - romantická dráma
25. 3. (nedeľa)
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ - anim. rozprávka
30. 3. (piatok)
MUŽI V NÁDEJI - komédia
13. 4. (piatok)
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3 - anim. rozprávka
20. 4. (piatok)
TWILIGHT - ÚSVIT - horor
27. 4. (piatok)
SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV
- akčný , dobrodružný film

priestoroch nášho kultúrneho
strediska. Boli tu prezentované
práce detí z tvorivých dielní,
ktoré sa v rámci projektu „Aj ty
môžeš byť ľudovým umelcom“,
realizovali vlani na Orave a severnej Morave. Deti sa mohli

prostredníctvom fotografií, artefaktov a videofilmu zoznámiť s
procesom vzniku a tvorby vybratých umeleckých a remeselných
techník. Na výstave bola takýmto spôsobom
prezentovaná
sklomaľ ba,
košikárst vo,
textilná hračka, drôtovan ie, v ý roba
sviečok a dekor at ív nych
predmetov zo
šúpolia a hrnčiarstvo.
Výstavu pripravilo
Oravské kultúrne stredisko,
organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Tvrdošín
a zahraničný partner - Valašské
múzeum v prírode v Rožnově pod
Radhoštěm.

8

Prvé miesto pre domácich veteránov
Klzisko Pod Velingom patrilo 25. februára hokejovým
nadšenom. Uskutočnil sa tu
hokejový turnaj o „Pohár primátora mesta“, ktorého sa zúčastnili štyri družstvá z Oravy:
Rangers Námestovo, Javorek
team Trstená, Torpédo Štefanov
a domáceho družstva Vasek
team Tvrdošín. Prihlásených
bolo viac družstiev, ale ďalšie
sa odhlásili kvôli počasiu. To
však v sobotu hokejistom prialo. Hokejové zápolenia, ktoré sa
hrali na dva pätnásťminútove
polčasy mali svoje grády a hráči
aj diváci sa pri hokeji zabávali.
Najlepšie do turnaja vykročil
Tvrdošín, ktorý v prvom zápase nastrieľal Námestovu desať
gólov, i keď po polčase bol nerozhodný výsledok. Zaujímavý
bol aj duel medzi Štefanovom
a Trstenou, šancí na oboch stranách bolo dosť, no minútu pred

koncom po chybe Trstenčanov
rozhodli svoj duel pre seba. Vo
finálovom zápase Tvrdošínčania
proti Štefanovu viedli už 3:0, ale
obetavo bojujúci hostia dokázali
vyrovnať. V druhom polčase sa
už prejavila taktická vyspelosť
a skúsenosti domácich veteránov, ktorí dotiahli duel do víťazného konca a tešili sa z prvého
miesta. Hokejista, organizátor
a rozhodca v jednej osobe, Tomáš Chudý v závere poďakoval
zúčastneným mužstvám, organizátorom, sponzorovi Mariánovi
Vasekovi a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto hokejovom turnaji a pozval ich na ďalší ročník.
Mestu Tvrdošín za podmienky,
Tabuľka:
1. Vasek team Tvrdošín
2. Torpédo Štefanov
3. Javorek team Trstená
4. Rangers Námestovo

ktoré im vytvorilo, aby sa mohol
tento turnaj uskutočniť.
Výsledky: Tvrdošín - Námestovo 10:3, Tvrdošín - Trstená 8:6, Tvrdošín - Štefanov
7:4, Štefanov - Námestovo 5:3,
Štefanov - Trstená 5:4, Trstená
- Námestovo 5:3.
Pre zaujímavosť na turnaji
padlo 63 gólov, vyše päť gólov
na zápas, každý prvý polčas
sa skončil remízou. Najstarším
družstvom bol Vasek team Tvrdošín s priemerom 50,8 roka.
Možno skúsenosti týchto veteránov rozhodli o tom, že skončili
v turnaji na prvom mieste. Po
turnaji všetkým účastníkom istotne dobre padla kapustnica.
3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

25
14
15
9

:
:
:
:

13
14
16
20

6
4
2
0

V halovej futbalovej lige na čele Rebeli
V dvanástom kole všetci favoriti vo svojich zápasoch nezaváhali a dosiahli vysoké víťazstvo.
Najvyrovnanejší bol zápas medzi
Poľovníkom a dorastencami (Kuriak team). Poradie na predných
priečkach je stále vyrovnané. Na
čele sú Rebeli vďaka lepšiemu
skóre. Posledné kolo sa uskutoční
v nedeľa 11. marca a tam sa možno rozhodne, kto získa víťaznú
trofej.
12. kolo: Dravci - Senátor
14:1, góly: T. Ferenčík 3, Š. Palider 3, L. Repka 3, Mišaga 2, Jozef
Vrabček, D. Brčák, Šuttý - Korbeľ,
Forest Gump - Rebeli 3:14, góly
Rebelov: L. Hucík 9, Šeling 2,
Mravec, Španko, Daňa, Masistav
- Rotek 13:3, góly Masistavu: M.
Sirota ml. 3, M. Sirota st., Novák
3, Belopotočan 3, Koleják 2, Machunka, Kuriak team - Poľovník

0:4, góly: A. Palider 2, Pavčo,
Kováčik
11. kolo: Rebeli - Dravci 6:4,
góly: L. Hucík 4, Miro Repka, J.
Daňa - T. Ferenčík 3, Šutty, Forest
Gump - Rotek 4:6, góly: M. Gill
2, J. Gill, M. Šroba - S. Zaťko 2, J.
Balún, P. Balún, P. Szabo, M. Kuboš, Kuriak team - Senátor 5:4,
góly: Michal Gregorec 3, Matúš
Gregorec 2 - A. Ficek 2, S. Gavula,
J. Maťoška, Poľovník - Masistav
4:11, góly: J. Pavčo 2, R. Petrek 2 Š. Macko 4, I. Bukový 3, M. Sirota
ml. 2, Martin Sirota 2.
10. kolo: Dravci - Rotek 6:5,
góly: T. Ferenčík 2, D. Brčák, L.
Repka, Š. Palider, V. Šutty - A. Brčák 2, Zaťko, Kuboš, Rénner, Rebeli - Senátor 8:5, góly: Šeling 4,
Daňa 2, Hucík 2 - Ulrich 2, Schweiner 2, Gavula, Masistav - Kuriak
team 2:2, góly: Machunka, Macko

Pohár putoval na Kysuce

Tretie miesto v turnaji patrilo nášmu družstvu.
V športovej hale sa uskutočnil - Trstená 4:1, Tvrdošín - Kysucké
futbalový turnaj starších žiakov, Nové mesto 3:1, Tvrdošín - Púktorého sa zúčastnilo osem kva- chov 0:3, semifinále Tvrdošín
litných družstiev. Najviac sa da- - Kysucké Nové mesto 0:3, Nárilo Kysučanom, ktorí vo finále mestovo - Tvrdošín 1:2. Konečné
porazili Púchov 4:2, naši v boji o poradie: 1. Kysucké Nové mesto,
tretiu priečku Námestovo 2:1. Naj- 2. Púchov, 3. Tvrdošín, 4. Námeslepším hráčom sa stal náš Michal tovo, 5. Ružomberok, 6. Belá, 7.
Lajš. Výsledky našich: Tvrdošín Trstená, 8. Oravská Jasenica.

Striedavé úspechy
Naši šachisti v tretej lige s Liptákmi prehrali. Naopak s Ružomberkom vyhrali bez problémov. Do
konca sezóny im ostávajú zohrať
ešte dva duely s ŠO Nesluša - K. N.
Mesto a posledný zápas odohrajú
11. marca s TZOB Bytča.
III. liga - skupina C1
Tvrdošín A - KTK Liptovský
Mikuláš 2,5:5,5; body: Š. Kružliak
1, J. Zavarský 0,5, D. Gembala 0,5,
P. Chmelár 0,5.
Tvrdošín A - Ružomberok A

6,5:1,5; body: P. Palider, J. Zavarský, D. Gembala, P. Chmelár, V.
Bobek po 1, J. Španko, F. Medvecký, Š. Kružliak po 0,5.
IV. liga
ŠK Važec - ŠK Tvrdošín B
3,5:4,5; body: Kružliak 1, Remiaz
1, Šebesta1, Španko, Medvecký
a Bobek po 0,5.
ŠK Tvrdošín B - LŠŠ Liptovský Mikuláš Juniori C 2,5:5,5;
body: Remiaz a Jandura po 1,
Chmelár 0,5.

- Michal Gregorec, Pňaček, Forest
Gump - Poľovník 2:15, góly hostí:
J. Pavčo 4, R. Petrek 4, A. Palider
2, Pavelek, Medvecký, Hradský,
Pazúrik, J. Repka.
9. kolo: Masistav - Forest
Gump 7:4, góly: M. Sirota ml.
3, M. Sirota st. 2, Martin Sirota
2 - M. Šroba2, J. Gill, J. Jarina,
Poľovník - Dravci 2:4, góly: J.
Hradský, P. Pazúrik - T. Ferenčík
2, D. Brčák 2, Rotek - Senátor
5:4, góly: A. Brčák 2, S. Zaťko 2,
P. Szabo - J. Maťoška 4, Rebeli Kuriak team 5:3, góly: Hucík 2, J.
Daňa 2, Šeling - Matúš Gregorec,
Bača, Dreveňák.
8. kolo: Rebeli - Rotek 9:2,
góly: Hucík 5, R. Šeling 3, J. Daňa
- S. Zaťko, R. Lukáčik.
Dravci - Masistav 0:4, góly:
Milan Sirota ml. 2, Martin Sirota,
F. Novák, Poľovník - Senátor 5:0
a Kuriak Team - Forest Gump
5:0 - kontumačne.
7. kolo: Rebeli - Poľovník 2:3,
góly: Iglarčík, Ľ. Jarina - A. Palider 2, Hradský, Rotek - Kuriak
Team 3:3, góly: M. Kuboš 2, Kajan
- Michal Gregorec 2, Matúš Gregorec, Senátor - Masistav 2:10,
góly: S. Schweiner 2 - Milan Sirota
ml. 3, Milan Sirota st. 2, Martin
Sirota, Novák, Koleják, Bukový,
Belopotočan, Dravci - Forest
Gump 16:0, góly: T. Ferenčík 7,
Jozef Vrabček 5, Š. Palider 2, D.
Brčák, Žilavý.
Tabuľka:
1. Rebeli
12 8 2 2 74 : 39 26
2. Masistav
12 8 2 2 79 : 45 26
3. Poľovník
12 8 1 3 74 : 41 25
4. Dravci
12 7 0 5 71 : 45 21
5. Kuriak
12 5 4 3 50 : 33 19
6. Rotek
12 4 2 6 48 : 66 14
7. Senátor
12 1 1 10 38: 79 4
8. Forest Gump 12 1 0 11 30:116 3

Jendriškov pohár
pre Tvrdošín
V Chlebniciach sa uskutočnil prvý ročník Jendriškovho
pohára žiakov, ktorého sa
zúčastnili Tvrdošín, Dlhá A,
Dlhá B, Oravský Podzámok,
Dolný Kubín, Krivá a Chlebnice. Prvé miesto na turnaji
si vybojovali naši futbalisti,
ktorí vo finále zdolali áčko Dlhej. Najlepším strelcom sa stal
náš Maroš Bednár. Výsledky
našich: Tvrdošín - Dlhá A
3:2, Tvrdošín - Chlebnice
5:2, semifinále - Tvrdošín Dolný Kubín 2:0 a vo finále
naši porazili Tvrdošín - Dlhá
A - 5:1.

Spoločná fotograf ia účastníkov hokejového turnaja Pod Velingom .

Stolným tenistom sa darí
2. liga
Naše A mužstvo v 2. lige je
zatiaľ na 5. mieste a do konca
súťaže im ostáva odohrať ešte
šesť zápasov. Už v sobotu 17.
marca o 1000 odohrajú doma
zápas s Bytčou a o 1500 s Kysuckým Novým mestom, 14.
apríla privítajú doma Martin
a Energodatu Žilina.
RIALL B. Bystrica A Tvrdošín A 9:9, Krupina A Tvrdošín A 9:9, Tvrdošín A
- Višňové A 16:2 a Tvrdošín
A - Stránske A 13:5.
5. liga
V predbežnej tabuľke je
naše béčko na 1. mieste, keď
v priamej konfrontácii porazilo Nižnú a sú na najlepšej
ceste postúpiť so štvrtej ligy.
Do konca súťaže im ostávajú
odohrať ešte štyri zápasy von-

ku s Mútnym A a Oravskou
Porubou A a doma privítajú
o 1800 23. 3. Oravský Biely
Potok a 30. marca Rabču B.
Tvrdošín B - Nižná A 12:6,
Oravská Lesná B - Tvrdošín
B 9:9, Sedl. Dubová A - Tvrdošín B 4:14, Tvrdošín B Lokca B 17:1

skončilo na prvom mieste
a postúpilo do 7. ligy a E-čko
obsadilo šiestu priečku.
Tvrdošín D - ŠK Párnica
B 11:7, Nižná C - Tvrdošín
E 18:0, Tvrdošín E - Malatiná B
ŠK Párnica A - Tvrdošín
D 3:15.

6. liga
Hruštín B - Tvrdošín C
7:11, Tvrdošín C - Sedl.Dubová B 13:5, Bziny B - Tvrdošín C
Tvrdošín C - Zuberec B
10:8, v tabuľke sú naši zatiaľ
na druhom mieste a do konca
súťaže ich čakajú ešte štyri
duely.

Striebro z Pezinka

8. liga
V súťaži v tejto lige sme
mali dve družstvá, déčko

V ďalšom kole Slovenského pohára v stolnom tenise
najmladších žiakov v Pezinku bojoval aj náš hráč Martin
Kysel ml., ktorý sa prebojoval až do finále, kde však
nestačil na Dika z Námestova a obsadil výbornú druhú
priečku.

Budeme hrať o majstra Slovenska
V tvrdošínskej športovej
hale sa 12. 2. odohrala florbalová kvalifikácia mladších
a starších žiačok na majstrovstvá Slovenska. Kvalifikácie
sa zúčastnili tri družstvá
zo Stredoslovenského kraja.
V oboch kategóriách mali
zastúpenie Fbk Quick Šport
Banská Bystrica, Fbk Kysucké Nové Mesto a domáci
Fbk Tvrdošín. V kategórii
mladších žiačok si postup vybojovalo naše družstvo, ktoré
skončilo na prvom mieste.
Staršie žiačky tiež neprehrali
ani jeden zápas, ale postup
ešte nemajú istý, pred sebou
majú ešte jedno kvalifikačné
kolo v Banskej Bystrici.
Výsledky, mladšie žiačky:
Tvrdošín - Kysucké Nové

Volejbal
Tvrdošín - Prievidza 1:3
(-16, 16, -20, -20) a 3:2 (21, -25,
25, -15, 11).
V prvom zápase sa dievčatám nedarilo podľa predstáv
trénera, chýbal najmä pohyb
v poli. V druhom zápase sa
dievčatá zlepšili, v koncovkách však opäť chybovali.
I napriek tomu dotiahli druhý duel po päťsetovom boji v
tajbreku do víťazného konca.
Zostava: Kuchťáková, Kováčová, Melková, Mišicová, Reháková, Vicenová, striedala:
Jančeková.
Považská Bystrica - Tvrdošín 3:0 a 3:0, na pôde súpera
sa našim kadetkám vôbec
nedarilo.
Tvrdošín - Námestovo 0:3
(-16, -21, -20), 1:3 (20, -15, -20,
-13), Lip. Hrádok - Tvrdošín
3:0 (7, 22, 18), 3:0 (10, 22, 5).

Mesto 4:3, góly: Miriam Buková 2, Mária Hirčáková, Alexandra Chorvátová, B. Bystrica - Tvrdošín 0:6, Miriam
Buková 4, Rebeka Kráľová,
Kristína Belicová.
Staršie žiačky: Tvrdošín
- Kysucké Nové Mesto 4:1,
Erika Piknová 2, Rebeka Kráľová, Nikola Gogoláková, B.
Bystrica - Tvrdošín 0:4, Erika
Piknová 2, Miriam Buková,
Madeleine Apolenová.
Poradie: mladšie žiačky: 1.
Fbk Tvrdošín, 2. Fbk Kysucké
Nové Mesto, 3. Fbk Quick
Šport B. Bystrica, staršie žiačky: 1. Fbk Tvrdošín, 2. Fbk
Kysucké Nové Mesto, 3. Fbk
Quick Šport B. Bystrica.
Mladšie žiačky reprezentovali: Michaela Bobáková, An-

drea Habovská, Miriam Buková, Rebeka Kráľová, Sandra Harakbuzová, Alexandra
Chorvátová, Alica Kovaľová,
Alexandra Olbertová, Linda
Lemonová, Kristína Belicová,
Mária Hirčáková, Dominika
Fučeková, Patrícia Šipošová
a Dominika Bednárová.
Staršie žiačky: Michaela
Bobáková, Andrea Habovská,
Miriam Buková, Rebeka Kráľová, Sandra Harakbuzová,
Alexandra Chorvátová, Alica
Kovaľová, Patrícia Šipošová,
Dominika Bednárová, Kristína Belicová, Laura Lacková,
Erika Piknová, Nikola Gogoláková, Nikola Harkabuzová,
Madeleine Apolenová, Dominika Garajová a Kristína
Medvecká.

Futbalisti sa pripravujú
Jarná časť futbalovej ligy sa
blíži, podľa vylosovania by naši
muži mali odohrať prvý zápas
na pôde Kysuckého Lieskovca
25. marca a prvý domáci zápas
1. apríla s Makovom o 1530. Na
sezónu sa futbalisti zodpovedne
pripravujú pod vedením nového

v Oraviciach. Odohrali však
už aj niekoľko prípravných
zápasov, zvíťazili na domácom
halovom turnaji, remizovali
s Klinom 1:1, porazili dorastencov Námestova a Hrochoť 1:0
a vyhrali so Závažnou Porubou
3:1. V tréningovej príprave ne-

trénera Bohuša Bugana. Chlapci v zimnej príprave okrem
iného absolvovali sústredenie

zaháľajú ani naše mládežnícke
družstvá pod rukami osvedčených trénerov.
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