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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Posila v slove

Výsledok hospodárenia mesta za uplynulý rok bol jeden z najlepších za posledné roky

Trojjediný Bože, tebe záleží na tom, aby ľudská rodina tvorila radosť.
Tebe záleží na tom, aby blížny blížnemu budoval úsmev. Ďakujeme Ti za
tvoju pomoc, Ježišu Kriste, pri budovaní úsmevu v druhom. Ďakujem Ti,
že môžeme počítať s Tebou, keď nám budú druhí rúcať radosť. Ďakujeme
Ti za ponuku vzkriesenia pre náš život. Viem, že keď nebudem rúcať radosť
a budem milovať Teba a blížnych, môžem byť vzkriesený pre život večnej
radosti v Tebe. Ďakujem Ti za túto možnosť.
Dobrý Bože, uvedomujem si, ako mám ďaleko ešte k Tebe, aby si bol
mojím. Koľko všednosti a koľko chladu je v mojom vzťahu k Tebe. Trojjediný
Bože, v Duchu svätom pomáhaj mi prelomiť svoj nezáujem o Teba! Pomáhaj
mi v Duchu svätom, Ježišu, aby som spoznal zmysel Tvojej lásky pre môj
život a aby som spoznal zmysel mojej lásky k Tebe pre moju večnosť. V Duchu svätom, Pane, Ťa prosím, zrúcaj vo mne sebaistotu, ktorá ma oddeľuje
Július Chalupa
od lásky k blížnym a od Teba!

27. februára t.r. sa konalo riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva. V úvode primátor Ivan Šaško

informoval prítomných o dianí
v meste, ktoré sa uskutočnilo od
posledného zasadnutia mestského

Duchovné slovo pri posviacke zimného strediska
Doc. PaedDr. ThDr. Ľubomírom Pekarčíkom, PhD. dekanom - farárom
Vaša excelencia pán prezident, milé dámy
a páni
Šport už od samého začiatku ovplyvňoval
a ovplyvňuje myslenie a konanie človeka. Človek sa kľudne môže stať otrokom športu, môže sa
deformovať nesprávnym trávením voľného času,
alebo naopak športom môže rásť v láske k Bohu
a k blížnemu.
Stelesneným príkladom v hľadaní správneho
pohľadu na šport je zosnulý pápež Ján Pavol II.,
ktorý sa vo svojich prejavoch nielen rád vyjadroval k otázke významu športu i jeho mravnosti, ale
sám rád športoval. Tento veľký pápež ozrejmil,
že schopnosť stať sa športovcom je veľký Boží
dar. Tak ho on vnímal, a tak ho aj praktizoval.
Ako mladý kňaz, ale rovnako ako aj krakovský
arcibiskup a kardinál, bol zanieteným lyžiarom.
Rád navštevoval Vysoké Tatry. Takto dal každému
vzor, ako možno spájať modlitbu, duchovnú
činnosť, šport a oddych. Sám veľký pápež to
vyjadril pri príležitosti Jubilea športovcov vo svojom príhovore takto: „Šport má slúžiť stretnutiu
a dialógu, má prekonávať všetky hranice jazykov
a kultúr. Potrebujeme šport, ktorý chráni slabých
a nevylučuje nikoho. Potrebujeme šport, ktorý

prispieva k láske a životu a učí nás obetavosti,
úcte a zodpovednosti. Ide nám o šport, ktorý
prispieva k tomu, aby sme milovali život, o šport,
ktorý vychováva človeka od egoizmu a vedie ho
k úcte druhých a k zodpovednosti.“
Podľa slov pápeža sa človek pri športe nemá
cvičiť iba v telesnej forme, nemá iba trénovať
telo, aby bolo vo forme, ale má si rozvíjať aj
čnosti. Pri športe si človek veľmi ľahko môže
osvojiť: solidaritu, spoluprácu, iniciatívnosť,
čestné súperenie, dodržiavanie pravidiel, rešpekt k druhým, lojalitu, dôveru, ale aj prijatie
porážky. V tomto zmysle šport môže upevňovať
charakter jednotlivca. Môže rozvíjať čestnosť,
zásadovosť a zmysel pre spravodlivosť.
Pri príležitosti otvorenia tohto lyžiarskeho
komplexu v duchu slov pápeža Jána Pavla vnímame toto miesto ako priestor na to známe biblické
actio et contemplatio. Činnosť a priblíženie sa k
Bohu cez blížnych. Nádherná príroda a panoráma
je dokonalým prostredím pre modlitbu. A šport,
ktorý tu budeme realizovať, nech buduje náš
charakter, aby v nás každom silnela túžba
využívať voľný čas pre telesný a duchovný
rozvoj seba i druhých.

Druhá májová nedeľa
je sviatkom našich matiek.
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško
Vás pozýva v nedeľu 14. mája o 14. hod. do kina Javor,
kde poďakovanie a kytičku kvetov pre Vás uvijú deti
z nášho mesta a známy spevák Otto Weiter

zastupiteľstva. Z tých významných
celospoločenských akcií to bolo
otvorenie Ski parku v Oraviciach,
ktorého sa zúčastnil aj prezident
SR Ivan Gašparovič, „Novoročná
čaša“ s vyhlasovaním najlepších
športovcov, mestský ples, volejbalový turnaj o Pohár mesta.
Uskutočnili sa ďalšie rokovania
s TESCOM, LIDLOM a intezívne rokovania sa uskutočňovali aj
so zástupcami firmy HYDAC.
Hlavným bodom rokovania bolo
prerokovanie a schválenie bez výhrad čerpania rozpočtu mesta za
rok 2005 s ročnou účtovnou uzávierkou. Mesto v uplynulom roku
hospodárilo s prebytkom a tento
bol prerozdelený a schválený do
rozvojových programov mesta pre
rok 2006.
Nemenej dôležitá bola aj hodnotiaca správa o inventarizácii majetku mesta, prerokovanie plánov činnosti komisií MsZ na rok 2006, ako
aj správa o činnosti mestskej polície za rok 2005 s pripravovanými
zámermi a aktivitami pre rok 2006.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že
mestská polícia v uplynulom období v priestupkoch proti verejnému
poriadku zasahovala 56-krát a riešila 78 priestupkov proti plynulosti
a bezpečnosti cestnej premávky
z nich 22 bolo riešených blokovou
pokutou. Išlo najmä o zákazy vjazdu, státia, zastavenia.
Poslanci sa na rokovaní zaoberali aj hodnotením výchovno-vyučovacích výsledkov v školách,
školských a predškolských zariadeniach za I. polrok školského roka
2005/2006, ktoré patria pod správu
mesta. V ďalšej časti rokovania
poslanci schválili plán kultúrnej
činnosti mesta a kalendárium kultúrno-spoločenských a športových
podujatí.
K zásadným otázkam sa mestské
zastupiteľstvo vyjadrilo aj k doplnkom územného plánu mesta pre výstavbu obchodného domu TESCO,
k príprave priemyselného parku
pre výstavbu fabriky HYDAC kde
zatiaľ úspešne prebieha územná
(Pokračovanie na 2. str.)

28. marec - Deň učiteľov
Poďakovanie patrí
všetkým učiteľom, vychovávateľom a
pracovníkom
v školstve v
našom meste,
ktorí sa starajú o výchovu a vzdelanie našich
detí a mládeže.
Touto cestou chceme vysloviť
poďakovanie a uznanie aj profesorom a pedagógom Univerzity
Mateja Bela z Banskej Bystrice,
ktorí nezištne odovzdávajú vedo-

mosti našim študentom na Fakulte
humanitných vied, ktorej pobočka
ma sídlo v našom meste.
Všetkým Vám z príležitosti
sviatku učiteľov želáme len to
najlepšie.
Vďaka vám, moji učitelia,
za každú iskru poznania,
za ten hlas, čo si vo mne spieva,
keď sa chce ľuďom privrávať,
za lásku, v ktorej slovo klíči,
aby vždy bolo bez dverí,
aby sme čísi - a nie ničí,
hmatkali ľudskosť na Zemi.

Celooravská poľovnícka výstava

Viac informácií o výstave si môžete prečítať na 5. strane.

Blížia sa predčasné voľby do Slovenského parlamentu
Primátor mesta na zvoliteľnom mieste
Z náhodného prieskumu v našom meste, a v obciach Oravy
veľa ľudí vyslovuje spokojnosť, že primátor Ivan Šaško by sa
veľmi reálne mohol stať poslancom Národnej rady.
Po vyhlásení predčasných parla- SNS trvale umiestňuje nad hranicou
mentných volieb, ktoré sa na Slo- zvoliteľnosti pri opakovaných prefevensku uskutočnia 17. júna 2006, renciách od 7,5 do 9,5 percenta, čo
začali politické strany s prípravou predstavuje reálne 12 - 16 poslancov,
na tieto voľby. Svoju činnosť za- ktorí by v slovenskom parlamente začala aj Ústredná volebná komisia, stupovali Slovenskú národnú stranu.
ktorá do zákonného termínu zaLídrom a jednotkou na kandidátnej
registrovala 21 politických strán, listine SNS je primátor Žiliny a predktoré sa budú u občanov uchádzať seda SNS Ján Slota.
nielen o vstup do parlamentu, ale
Okrem toho, že náš primátor má
aj do vlády.
dobré vzťahy s Jánom Slotom, obaja
Medzi kandidátmi na poslancov sú už druhé volebné obdobie aj poNárodnej rady je na zvoliteľnom slancami Žilinského samosprávneho
9. mieste za Slovenskú národnú kraja, v ktorom nielenže sedia vedľa
stranu predsedníctvom schválený seba, ale aj spoločne bojujú nielen za
a zaregistrovaný Ing. Ivan Šaško. Žilinu a Tvrdošín, ale tiež za rozvoj
Podľa posledných prieskumov sa celého Žilinského kraja.

Takže deviate zvoliteľné miesto
primátora nášho mesta na kandidátke SNS nie je vôbec náhodné,
pretože v parlamentných voľbách
do Národnej rady za SNS kandidoval primátor Ivan Šaško aj
v rokoch 1994 i 1998, kde svojimi
preferenčnými hlasmi sa výrazne
posunul v kandidátke na popredné
miesta.
Ostáva iba veriť, že absolútna
väčšina občanov nášho mesta príjme túto skutočnosť s pochopením
a bude voliť primátora ako osobnosť s tým, že po dlhých rokoch
môže mať naše mesto v Národnej
rade svoje zastúpenie a priestor
na obhajobu spravodlivosti a práv
pre každého občana nášho mesta
i celého Slovenska.
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Voľme tých, v ktorých je záruka rozvoja nášho regiónu
Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky sa budú konať v sobotu 17. júna 2006.
Občania teda nepôjdu k urnám po dva dni, ako to
bývalo po iné roky. Pre niekoho možno výhoda,
alebo naopak. Nič na tom však nemení fakt, že
o dôveru voličov sa bude v uvedený deň uchádzať
2 353 kandidátov, z toho 529 žien.
Aj keď do volieb zostávajú už len tri mesiace,
politické strany sa neponáhľajú. Väčšina zo strán,
ktoré sa budú uchádzať o hlasy vo voľbách, si
necháva predstavenie svojho programu až na
koniec apríla. Vtedy plánujú naostro spustiť
kampaň. Niektoré strany dokonca ešte ani nevedia, kedy tak urobia. Pripúšťajú, že ich predčasné
voľby zaskočili.
Šancu strhnúť voliča dostanú politici aj cez
súkromné televízie a rádiá. Tie sa vôbec po
prvý raz môžu zapojiť do kampane pred parlamentnými voľbami. Nad ich nestrannosťou má
bdieť licenčná rada. Či sa tak stane a bude sa
dodržiavať nestrannosť, o tom sa dá pochybovať.
Kampaň sa nebude robiť asi v „rukavičkách“, aj
to je nám jasné.
Kandidačné listiny do júnových parlamentných volieb odovzdalo do určeného termínu
na Ministerstve vnútra SR 21 politických subjektov.
Kandidátky odovzdali SDKÚ-DS (počet kandidátov 150/ z toho 34 žien), SMK-Magyar Koa-

líció Pártja (150/23), SDĽ (29/7), KDH (150/25),
Agrárna strana vidieka (78/15), Smer-sociálna
demokracia (150/25), Združenie robotníkov Slovenska (119/34), Komunistická strana Slovenska
(150/26), Prosperita Slovenska (53/13), NÁDEJ
(31/10), Misia 21 - Nová kresťanská demokracia
(39/9), Strana občianskej solidarity (97/33),
Hnutie za demokraciu (150/35), Slobodné fórum
(150/48), Slovenská národná strana (150/22),
Ľavicový blok (50/11), OKS (150/31), ANO
(150/50), Ľudová strana - HZDS (150/44), Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
(150/33) a Slovenská ľudová strana (57/1).
Ešte jedna novinka nás čaká v tejto predvolebnej kampani. Tým je zrušenie volebného moratória, preto strany budú môcť prostredníctvom
médií mobilizovať občanov až do poslednej
chvíle. Máme sa teda na čo tešiť.
Pre nás z Oravy je dôležité, že za jednotlivé
strany do parlamentu kandidujú aj občania Oravy
a dokonca aj z nášho mesta. Teda ľudia, ktorých
poznáme, s ktorými sa denne stretávame, s ktorými komunikujeme a sú akosi bližšie. Niektorí
z nich sú dokonca na takých miestach v kandidátkach, ktoré im takpovediac zaručujú účasť v
parlamente podľa predbežných preferencií, ktoré
robia rôzne agentúry. I keď aj v tomto prípade si
musíme uvedomiť, že ani takto zistené preferencie
nie sú zárukou úspešného volebného výsledku.

Veď si to priznajme, že často sa voliči, hlavne tí
nerozhodní, priklonia práve na takú stranu, kde
sa to najmenej očakáva. Pre vašu informáciu
uvádzame niektoré mená voličov z jednotlivých
kandidačných listín aj s poradovým číslom kandidáta: 5. Jozef Tarčák - HZDS, 9. Ivan Šaško
- SNS, 13. Jozef Miklušičák - KDH, ktorí sú na
reálne zvoliteľných miestach.
Aj v týchto voľbách budú ľudia istotne
preferovať „stranícke tričká“, a to je, myslím si,
chyba, pretože voľby nemajú byť o straníckych
tričkách, ale o ľuďoch. O ich konkrétnej práci, o
tom, čo vykonali a čo dokázali. A práve takýchto
ľudí by sme mali voliť aj v týchto nastávajúcich
parlamentných voľbách. Za tie roky, čo sme už
mali možnosť ísť ku volebným urnám, sme sa
isto dostatočne poučili o sľuboch, ktoré v predvolebných kampaniach padali. A žiaľ, skutočnosť
je v dnešnej dobe iná. Majetok, ktorý niekto
celé roky budoval, sa porozpredával za smiešne
peniaze, niekoľko vyvolených sa nabalilo a ďalším ostali len prázdne vrecká a často ani strecha
nad hlavou.
Nerobme tu istú chybu a nedajme sa zlákať
na často nesplniteľné sľuby, skúsme voliť ľudí,
ktorým veríme a ktorí môžu pre nás skutočne
niečo urobiť. Aj v tomto prípade by malo platiť,
že voľme radšej tých, v ktorých je záruka rozvoja
nášho regiónu.

Územná lokalizácia firmy HYDAC má už svoje miesto

Vitajte na Orave
Pod týmto názvom vyšiel regionálny katalóg hlavne pre turistov, v
ktorom sú obšírne informácie o troch
oravských okresoch. Čitateľ tu nájde
bohaté informácie o atraktívnych
turistických oblastiach, ubytovaní,
oravskej fauny, ale aj o historických
osobnostiach a významných súčasných rodákoch, o kultúre, ľudovej
architektúre a ďalšie informácie,

ktoré sa týkajú nášho regiónu. V
tomto katalógu má svoje miesto aj
naše okresné mesto a samozrejme,
nechýbajú tu ani Oravice.
Súčasťou tohoto hodnotného
propagačného materiálu sú pozvania do nášho mesta s textovou časťou, v ktorej je spracovaná história
nášho mesta a príhovor primátora
Ivana Šašku.

Ďakujeme za vašu prácu

„Umenie všetkých umení je vzdelávať človeka...“
Ján Amos Komenský
28. marec si u nás pripomíname ží na tom, aby pripravili do života
ako sviatok určený všetkým učiteľom. vzdelaných ľudí. Prácu učiteľov si
Je spätý s menom učiteľa národov však uvedomujeme často až vtedy,
- Jána Amosa Komenského. Tento keď opustíme školské lavice. Vtedy
český mysliteľ, pedagóg, teológ a filo- si spomenieme na učiteľov, ktorí nás
zof sa svojimi úvahami o metóde a ob- učili základom abecedy, matematiky,
sahu vyučovania stal zakladateľom ale aj spoznávanie ďalších predmemodernej pedagogiky. Komenský tov, ktoré nám rozšírili náš detský
chápal svet ako školu života a život svet, priviedli ku zelenej stužke, či
ako ustavičný proces vzdelávania sa. vysokoškolskému diplomu.
Náročnú prácu učiteľa a jeho poVyučovanie v škole môže tento proces
podporiť, ale nie nahradiť. Komenský slanie si uvedomujú aj predstavitelia
sa narodil 28. 3. 1592 v Nivniciach v našom meste, ktorí aj touto cestou
a zomrel 15. 11. 1670 v Amsterdame vyslovujú uznanie a poďakovanie
všetkým učiteľom a pracovníkom vo
vo veku 78 rokov.
Navrhol štvorstupňový školský všetkých školách nášho mesta.
Tohoročné stretnutie učiteľov
systém s materskou školou (pre deti
od 1 do 6 rokov) cez školu, v ktorej a pracovníkov školstva, ktorí sú
by sa žiaci učili vo svojej materčine v pôsobnosti mesta sa pripravuje
(od 7 do 12 rokov), až po latinskú vzhľadom na pôstne obdobie po
školu alebo iné vzdelávanie (od 13 veľkonočných sviatkoch v piatok
do 18 rokov), na ktorú by nadväzo- 21. apríla.
No už dnes všetkým pedagogicvalo akademické vzdelanie (od 19 do
24 rokov). V rámci tohto systému sa kým pracovníkom symbolickou kymali diferencovane podľa schopností tičkou ĎAKUJEME za ich náročnú
žiakov vyučovať jazyky a predmety, a zodpovednú prácu pri výchove mlaktorých obsahom bol okolitý svet. dej generácie, ktorá po nás prevezme
V popredí bola samostatnosť žiakov opraty diania každodenného života.
Pre všetkých je pripravený bohatý
a názornosť vyučovacích predmetov.
Úzko spájal výučbu jazykov s vecnou kultúrny program, v ktorom vystúpia
okrem iných aj estrádna umelkyňa
výučbou.
V jeho ideách pokračujú učitelia Marika Godová a hudobný skladateľ
i dnes. I keď dnešná doba školstvu Anton Čukan v programe „Najkrajšie
príliš nepraje. Učiteľom však zále- melódie“.

Prípravné práce na výstavbe novej fabriky HYDAC
v Krásnej Hôrke intenzívne
pokračujú nielen v náročnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom,
ale súčasne sa uskutočňuje aj
samotná projektová príprava, ktorej schematické časti
sú zobrazené na projekte pre
územné rozhodnutie.
Je potrebné opakovane poďakovať občanom Krásnej
Hôrky, ktorí sa veľmi pozitívne stavajú k prevodom
svojich pozemkov pre výstavbu tejto novej fabriky.
Intenzívne rokovania s
vedením firmy HYDAC
smerujú k tomu aby sa čo
najskôr započalo s výstavbou, aby do konca novembra
začala výroba v týchto nových priestoroch v ktorých
postupne nájde prácu až 500
ľudí.

Plaváreň je opäť otvorená
V týchto dňoch bol opätovne vyriešený pretrvávajúci problém prevádzkovania plavárne v Nižnej.
Zariadenie plavárne, ktoré je
vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja v správe SOU
Nižná, vykazuje dlhodobo straty, ktoré sa musia každoročne
riešiť s vedením VÚC v Žiline.
Tak ako v minulých rokoch,
mal tento zložitý problém vo
svojej pozornosti primátor nášho
mesta Ivan Šaško, ktorý v uplynulom aj súčasnom volebnom
období je zároveň poslancom
Žilinského kraja, sa mu aj teraz
podarilo túto situáciu vyriešiť
k spokojnosti samotnej plavárne
i v záujme celého regiónu.
Od nedele 26. marca je plaváreň znova otvorená pre verejnosť a pre všetkých školákov
našich hornooravských škôl,

ktorí budú môcť absolvovať
svoj plavecký výcvik a naučiť
sa plávať.
Naše mesto v snahe pomôcť
udržať túto plaváreň v prevádzke, ale aj výjsť našim občanom
v ústrety, aby si utužovali svoje
zdravie, bolo rozhodnuté, že občania mesta Tvrdošín budú môcť
túto plaváreň navštíviť vždy s 50
percentnou zľavou, keď rozdiel
nákladov bude vykrytý z doplnkových zdrojov rozpočtu mesta.
A bolo tomu tak aj v predchádzajúcich rokoch.
Takže aj touto cestou vás
všetkých pozývame na návštevu
plavárne v Nižnej, kde môžete
urobyť veľa pre zdravie seba
i svojich detí.

Rokovalo mestské zastupiteľstvo
(Dokončenie z 1. str.)
a projektová príprava budúcej výstavby. Bolo tiež konštatované, že
vlastníci pozemkov v k.ú. Krásna
Hôrka sa veľmi ústretovo stavajú
k tejto akcii a sú veľmi radi, že
môžu prispieť k vytváraniu nových
pracovných miest.
Poslanci na rokovaní schválili aj
doplnok k územnému plánu mesta,
podľa ktorého sa navrhuje výstavba
bytového domu 27 bytových jednotiek, kde budú takzvané sociálne
byty a byty pre dôchodcov (15 jed-

noizbových a 12 dvojizbových a v
tom aj dva bezbariérové byty).
Tešiť sa môžu aj športovci, poslanci schválili, že časť z prebytku
mesta je vyčlenená na výstavbu
tenisových kurtov s umelou trávou
a samotnou tenisovou halou.
Finančné prostriedky, ktoré
mesto ušetrilo v minulom roku,
budú použité na rekonštrukciu
objektov mesta, škôl, materských
škôlok, na opravu ciest, osvetlenia
a ďalších nevyhnutných potrieb,
ktorých je v meste neúrekom.

Prieskum využitia krajiny
Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy a Európsky štatistický úrad oznamuje, že v období od
13.3. - 10.6. 2006 sa začal vykonávať
projekt „Prieskum využitia krajiny
a krajinnej pokrývky“ (LUCAS).
Cieľom je zber poľnohospodárskych a environmentálnych údajov
prostredníctvom pozemného pozorovania s použitím prijímačov globálneho polohového systému (GPS)
a vyhotovenie fotodokumentácie
daných bodov.
Počet bodov pre terénny výskum

je 3392, ktoré boli vybrané EUROSTATOM. Vybrané body budú
navštívené pracovníkmi Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy (VÚPOP), ktorí body zamerajú a zdokumentujú. Prieskumníci
sa budú pohybovať na území nášho
mesta, na požiadanie sa preukážu
služobným preukazom VÚPOP a akreditačným dokumentom. Metóda
prieskumu nespôsobí škodu na pozemkoch.
V prípade záujmu ďalšie informácie dostanete na MsÚ

Materské centrum už aj v našom meste
S nápadom založiť materské centrum v našom meste prišla Mariana
Knapová, keď sa z internetu dozvedela, že takéto zariadenia už fungujú
vo viacerých mestách na Slovensku.
No nebola sama, ktorá sa podujala na
tento experiment. Nemohla to založiť sama, a tak požiadala svoje
známe, či by jej v tom nepomohli.
Našli sa štyri odvážne Martina Pániková, Silvia Pekarčíková, Oľga
Čičmanová a Ria Balková, ktoré
sa toho nápadu chytili. Nápad je
však jedna vec a realizácia druhá.
Bolo potrebné poobzerať sa po
vhodných priestoroch.
- So svojou myšlienkou sme
sa zverili primátorovi mesta
a poprosili sme ho, či by sme
nemohli využívať tie priestory,
kde predtým sídlila internetová
kaviareň. Musím povedať, že táto
myšlienka primátora oslovila a bol
nám veľmi nápomocný, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme. Bolo to pre
nás veľkou vzpruhou, že nás takto
primátor podporil. Na náklady mesta
sa priestory dvoch miestností upravili, zrenovovali a mesto nám poskytlo
aj ďalšie potrebné vecí. Pomohli
nám však aj ďalší. ZŠ M. Medveckej
nám poskytla lavice a stoličky pre
dospelých. Oslovili sme aj ďalších
sponzorov, zverejnili výzvy, v ktorých sme poprosili ľudí, aby nám pomohli s hračkami, knižkami, detským
nábytkom, ktorí už nepotrebujú.
Niečo sme priniesli my. Veríme, že
centrum bude slúžiť všetkým, ktorý
sa u nás zastavia a budú potrebovať
našu pomoc. Zohnali sme niektoré
veci, chýba nám však prebaľovací
pult, potrebovali by sme mikrovlnku,
vysávač. Chceme sa zapísať aj do
Únie materských centier Slovenska,
aby nás zapájali do jednotlivých

kurzov, a tam sa musí platiť členský
príspevok povedala nám úvodom M.
Knapová.
Materské centrum Feminka bude
hlavne pre ženy na materskej dovolenke, ale aj pre všetkých, ktorí budú

jeho pomoc potrebovať. Nebude to
len stretávanie sa pri kávičke, plánujú sa tu rôzne odborné prednášky,
cvičenia pre tehotné ženy, predpôrodné kurzy a ďalšie aktivity, ktorých
zmyslom je ponúknuť nielen zábavu a relaxáciu, ale aj vzdelávanie.
Všetko to bude záležať od záujmu
mamičiek. Otvorené by to malo byť
zatiaľ dvakrát do týždňa v pondelok
a v stredu v dopoludňajších a v popo-

ludňajších hodinách. Ak bude väčší
záujem, tak sa to prispôsobí. Chcú
tu zaviesť aj opatrovateľskú službu.
Službu zatiaľ bude mať niektorá
z nich, časom chcú do toho zapojiť
aj tie mamičky, čo tam budú chodiť.
Každá z uvedených aktivít
sa bude v materskom centre
odvíjať podľa toho, čo budú
požadovať mamičky. Ak by si
niekto myslel, že materské centrum je len pre ženy, tak je na
omyle. Jeho služby budú môcť
využívať aj muži.
Podľa slov predsedníčky, do
Feminky bude mať každý návštevník bezplatný vstup. Ak sa
však budú organizovať rôzne
vzdelávacie kurzy, tie už budú
platené. Bude tu možnosť nechať si dieťa aj vtedy, ak bude
rodič potrebovať navštíviť lekára,
alebo vybaviť nejakú nevyhnutne
potrebnú vec.
Podrobnosti všetkým poskytnú na
telefónnom čísle 0903-017942.
A kedy možno očakávať otvorenie
materského centra?
Presne sa to nedá povedať, ešte
potrebujeme dotiahnuť niektoré veci.
Veríme, že čo najskôr, ako ma ubezpečili zakladateľky Feminky. (jh)

Otvorenie hradnej kaplnky
V sobotu 22. apríla sa v priestoroch Oravského hradu uskutoční
slávnostné otvorenie zreštaurovanej
kaplnky sv. Michala, ktorú po niekoľkých rokoch znova budú môcť
vzhliadnuť návštevníci tejto najznámejšej oravskej kultúrnej pamiatky.
Prieskumné práce sa započali už
v roku 1993, odkedy bola kaplnka
zatvorená. V rokoch 2003-2005 za

mimoriadneho prispenia Žilinského
samosprávneho kraja, jeho predsedu, či niektorých poslancov VÚC
sa uskutočnila komplexná obnova
interiéru hradnej kaplnky. Účasť na
slávnostnom otvorení kaplnky prisľúbil pán prezident Ivan Gašparovič.
Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude
konať o 11. hod. bude celebrovať
Otec biskup Spišskej diecézy.
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100 rokov urbáru v slobodnom kráľovskom meste v Tvrdošíne

si jeho členovia pripomenú na slávnostnej valnej hromade v júni toho roku (presný termín bude včas oznamený).
Z príležitosti tejto storočnice urbár pre svojich členov pripravuje vydať pamätnú mincu,
ako aj knižnú faktografickú pamätnicu o histórií a súčasnosti Tvrdošínskeho urbariátu.
Vedenie urbáru pre svojich členov zabezpečuje také hospodárske výsledky, aby pred konaním tejto slávnostnej valnej
hromady boli dôstojné dividendy, ktorých výška vo forme nájmu by zodpovedala tejto významnej a slávnostnej udalosti.

Urbár v minulosti

H

istorický vývoj vlastníckych vzťahov k pôde na Slovensku pozná viaceré
formy prechodu týchto majetkov na
bývalých poddaných, ktoré tieto získavali postupne po zrušení poddanstva
ako aj existenciu rôznych spôsobov
evidovania, ktoré slúžili zemepánom na
vyberanie daní.
Už od roku 1526 sa na území dnešného Slovenska začalo so zakladaním
a evidovaním urbárov. Urbár je slovo
latinského pôvodu, ktoré v preklade
znamená povinnosť platiť dane. Urbármi boli súpisy poddaných a ich pracovných povinností, pozemkov a renty
z pozemkov, ktoré slúžili zemepánom
na kontrolu a vyberanie poplatkov.
Evidencia urbárov spadala do kompetencie panovníckych úradníkov. Zápis
vlastníctva – držby sa vykonával nie na
základe právnych listín, alebo vyhlásenia
vlastníkov, ale zisťovaním panovníckeho
úradníka. Zápisy a nákresy sa vykonávali
bez technického predpisu individuálne
pre každé panstvo iným spôsobom. Základom terezianskej urbárskej úpravy
bola poddanská usadlosť. S podstatou

nosti užívala, aby platila nižšie dane
a takáto neoverená výmera je zapísaná
v pozemkovej knihe. Pozemková kniha
mala list „A“, kde boli vyznačené názvy
parciel a iných nehnuteľností, a list
„B“, kde bol uvedený skutočný vlastník. Zápisy spoločných nehnuteľností
sa začali vykonávať podľa nariadenia
z roku 1869 tak, že na strane „A“ sa
uviedlo: „Spoločný majetok bývalých
urbárnikov“ v časti „B“ sa neuvádzali
mená individuálnych vlastníkov.
Na základe ďalších nariadení z roku
1889 pri zakladaní pozemnoknižných
vložiek a pretvorením pozemkovej knihy
pri zápisoch spoločných nehnuteľností
bývalých urbárnikov sa spoločné nehnuteľnosti zapísali do základnej kmeňovej
vložky.
Individuálne podiely jednotlivých
spoluvlastníkov sa zapisovali v ostatných vložkách ako posledný zápis na
strane „A“. Preto podiely prináležiace
spoločnému majetku sú rozpísané vo
viacerých vložkách, avšak sumár podielov sa rovná celku.
Pri evidencii vlastníckych vzťahov
u nás v Tvrdošíne bol dôležitý rok 1906,

zemepánovi vo forme daní a najmä to,
ako dokázali gazdovať na spoločnom
pre spoločnú vec, pre svoju dedinu či
mesto, čo si vo svojom meste vybudovali ako spoločný majetok na prospech
všetkých ľudí. Zo spoločne ugazdované-

ho si mohli v obci postaviť krčmu, mlyn,
pílu, obecný dom, či postaviť kostol
alebo faru. Vieme aj to, že v Tvrdošíne
bol urbár, ako sa mu v skratke hovorilo,
celkom dobrý a tiež nebol celkom chudobný, pretože sa rozvíjal ako mestský
a najmä v období do roku 1922, keď
Tvrdošín bol okresom, potreboval byť

Po takmer 15 rokoch obštrukcií štátna
správa uznáva, že urbár je v práve
Pri rôznych konaniach a súdoch Urbár Tvrdošín namietal, že
po roku 1990 PD Žiarec Tvrdošín v rozpore so zákonom, no najmä v rozpore s morálkou odpredalo urbárske nehnuteľnosti iným
subjektom za niekoľko miliónov korún, ktoré urbári ako skutoční
vlastníci nikdy nevideli. Krajský súd v Žiline v konaní pod číslom
10 Sp 5/2005 rozsudkom prijal zadosťučinenie, keď zrušil protizákonné rozhodnutie obvodného pozemkového úradu a vyriekol
zásadný právny názor, že takýto postup družstva bol v rozpore so
zákonom. Ďalej v rozsudku krajský súd uvádza, že takéto úkony sa
považujú za neplatné bez toho, aby bolo potrebné takúto neplatnosť
definovať v osobitnom konaní. Takáto neplatnosť totiž nastáva
a vyplýva priamo zo zákona.
Krajský súd Žilina v tom istom konaní vyriekol právny názor, že JRD v
Tvrdošíne síce vzniklo v roku 1957, avšak nemohlo vzniknúť pretvorením
z Urbáru Tvrdošín a tým nemohlo vzniknúť podľa zákona č. 69/49 Zb.,
čo bola jedna z podmienok, aby vlastníctvo urbáru mohlo podľa zákona
č. 81/1949 Zb. prejsť v tom čase na JRD. Súd vo svojom odôvodnení
zvýrazňuje, že vtedajšie rozhodnutie bývalého ONV v Trstenej zo dňa
20.2.1957 bol iba akt vtedajšej politickej moci za účelom, aby
bolo možné zriadiť príslušné JRD v Tvrdošíne, aj keď to bolo v rozpore
so zákonom. Vzhľadom na uvedené nemohlo ísť teda zo strany ONV
Trstená o účinné pretvorenie urbáru na družstvo v pravom slova zmysle,
a teda JRD Tvrdošín nemohlo potom právne vzniknúť v zmysle zákona
č. 69/1949 Zb. /zrejme vzniklo iným spôsobom/
Krajský súd v Žiline v konaní pod č. 10 Sp/5/2005 vlastne
potvrdil takmer 15-ročné úsilie Urbáru Tvrdošín v dokazovaní pravdy, že urbárske nehnuteľnosti sa nikdy podľa zákona nemohli stať vlastníctvom JRD Tvrdošín. Z uvedeného
vyplýva, že PD Žiarec Tvrdošín sa nikdy nemohol správať
ako vlastník urbárskych nehnuteľností a nikdy ich nemohol
predať či scudziť v prospech inej právnickej či fyzickej
osoby tak, ako to družstvo urobilo v mnohých prípadoch
po roku 1990.
Aj keď táto skutočnosť od roku 1990 bola známa orgánom štátnej
správy i vedeniu družstva, títo tieto danosti nerešpektovali a napriek tomu
družstvo po roku 1990 odpredalo urbársky majetok iným subjektom za
niekoľko miliónov korún, čo bolo v rozpore so zákonom, no najmä s morálkou, pretože vedenie družstva aj z iných rozhodnutí vedelo, že urbársky
majetok nepatrí družstvu a družstvo s ním nemôže disponovať.
Veľmi smutné konštatovanie po 15 rokoch úporného snaženia vedenia
urbáru, ktoré iste na Slovensku nemá obdobu, pretože takéto konania,
aké v tomto období robilo vedenie družstva Tvrdošín, by si na Slovensku
nemohol nikto a nikdy dovoliť

Vybraté z knihy
Oravci o svojej minulosti

usadlosti poddaní nemohli voľne nakladať. Nemohli usadlosť ani jej jednotlivé
pozemky natrvalo odcudziť, vymeniť,
ponechať inému do užívania, pretože
všetky dispozície mal zemepán. Vlastníctvo pôdy patrilo zemepánovi. Postupným
vývojom dochádzalo k presnejším súpisom poddanskej pôdy, keď vznikli rôzne
katastre, napr. Prvý Tereziansky (1748),
Jozefský /1789/ resp. Stabilný /1818/,
kde na označovanie pozemkov sa začali
používať čísla parciel a zaviedli sa katastrálne mapy. Práce na tomto katastri
sa ukončievali niekedy v roku 1860. Vyššie uvedené katastrálne operáty slúžili
výhradne k vyberaniu daní z pozemkov
ako základného výrobného prostriedku.
Zákonným článkom IX/1848 dochádza
ku zrušeniu urbárskych pomerov. Pozemky, ktoré dosiaľ užívali urbárnici,
prešli do ich vlastníctva bezplatne. Podľa
zákona z roku 1871 v dôsledku zrušenia
urbárskych záväzkov z roku 1848 bývalí
podanní majú právo úplného vlastníctva
a slobodného nakladania držbou, nachádzajúcou sa v ich rukách.
Po zrušení urbárskych záväzkov
v roku 1848 do vlastníctva bývalých
urbárnikov patrili pasienky a lesy,
ktoré boli urbárnikom dané na miesto
urbárneho stínania dreva. Zákon umožňuje, aby každý bývalý poddaný mohol
žiadať, a aby mu bola oddelená časť
spoločného pasienku podľa toho, koľko mu náležalo. K založeniu pozemkovej knihy na Slovensku sa pristúpilo
podľa cisárskeho patentu v roku 1852.
Výmera pozemkov sa určovala podľa
množstva výsevu, podľa doby kosenia
alebo odkrokovaním. Výmera sa uvádzala v siahovej miere. Pri daňovom
provizóriu väčšina užívateľov udávala
menšiu výmeru pozemku ako v skutoč-

kedy pre spoločné obhospodarovanie
bola ustanovená spoločnosť a prijaté
stanovy, podľa ktorých bývalé urbárske
majetky prešli do spoločného obhospodarovania. Menný zoznam a ich pomerovú príslušnosť zostavila ustanovujúca
schôdza dňa 8.októbra 1906. Podľa
tohto zoznamu ustanovujúca schôdza
jednohlasným rozhodnutím stanovila
319 členov ako spoločných majiteľov
uvedených lesov a pasienkov. Od tohto
obdobia sa v Urbáre Tvrdošín veľa zmenilo. Rôznymi spôsobmi nadobudnutia
vlastníctva dedením, kúpou, darovaním
je v súčasnom období 712 spoluvlastníkov, ktorých počet sa bude prirodzene
zväčšovať a najmä s pribúdajúcimi
rokmi aj meniť. Toto spoločenstvo, ktoré
sa utvorilo v roku 1906 sa počas celého
obdobia riadilo týmito stanovami až do
roku 1958, kedy zákonom č. 2 boli v tom
roku urbáre zrušené. Zároveň týmto
zákonom prešli tieto spoločné nehnuteľnosti do obhospodarovania štátnych
lesov, resp. JRD. Vlastníctvo ostalo vždy
zachované aj počas celého tohto obdobia, t.j. od roku 1958 do roku 1990, keď
vlastníkmi vždy boli pôvodní vlastníci,
resp. ich dedičia či noví zákonní vlastníci. V tejto otázke neboli žiadne problémy
so štátnymi lesmi, ktoré v zmysle zákonov nám vydali všetky naše lesy.
Pri študovaní historických daností
urbárov sa môžeme dozvedieť aj to,
že v urbáre išlo o formu určitého spoločného hospodárskeho organizovania
života v meste a dedinách počas celej
existencie, ako i to, že urbáre boli chudobné i bohaté.
To všetko však záviselo od ľudí,
ktorí si svoj život organizovali v tomto
spoločenstve, ako hospodárili, koľko potrebovali na živobytie, koľko odovzdali

lepší ako okolité obce. Znova z archívnych záznamov sa dozvedáme, že urbár,
ktorý mal okrem spoločných nehnuteľností lesa a ostatných pozemkov a ktoré
tvorili spoločný majetok aj majetok,
ktorý si vytvoril svojou hospodárskou
činnosťou a ktorý potreboval jednak pre
svoju činnosť, ale aj pre potreby svojich
ľudí. Boli to najmä píly, mlyny, lesné
škôlky, pivovar, krčmy, kováčske dielne
či ďalšie nehnuteľné i hnuteľné majetky
slúžiace pre potreby ľudí.
Do ďalšej kategórie patrili celomestské potreby, ktoré si ľudia v jedinom
celomestskom spoločenstve v urbáre vytvárali pre seba z hodnôt, ktoré vytvárali
v lese či na píle pri zhodnocovaní dreva.
Z čoho by asi v meste postavili kostol či
faru, školy pre deti alebo obecný dom
pre všetkých? Tak vybudovali v meste
aj umelý protipožiarny kanál, ktorý vo
forme potoka pretekal celým mestom.
Tvrdošín bol známy aj tým, že ako prvý
na Orave mal vodovod i kanalizáciu cez
ulicu od železničnej stanice po Oravu.
K pokrokom Tvrdošína patrila aj malá
elektráreň na píle, ktorá vyrábala
svetlo pre celé mesto. Vieme aj to, že
iba z hodnôt, ktoré vytvorilo urbárske
spoločenstvo, sa v meste robili cesty,
dláždené chodníky, rigoly na cestách.
Kto a za čo sa staral o mestský park, o
cintorín či o kostolík v Oraviciach? Boli
to predsa ľudia tohto mesta, ktorí tu žili,
pracovali a vytvárali hodnoty cez svoje
spoločenstvo v urbáre pre naše mesto.
Aj pred sto rokmi mysleli naši dedovia
v urbáre na budúcnosť, pretože vedeli,
že prídeme po nich a budeme žiť v tomto
meste. Vedeli to, a preto dnes môžeme
pokračovať v tom, čo oni začínali. Preto
dnes môžeme zbierať úrodu ich myslenia
i celoživotnej práce v urbáre.

Maľi zme v Oravicáh lúki

Do dnešného čísla sme zaradili autentické rozprávanie
Petra Čuchora, ktorý sa narodil v roku 23. 10. 1908 v Tvrdošíne a zomrel 4. 8. 1985 a jeho rozprávanie zaznamenal
Anton Habovštiak v roku 1970 ako reč a slovesnosť Oravského ľudu.
Maľi zme v Oravicáh lúki pri
Aľe terás to už inakšie f tíh
kostoľíku na Hradách. Choďiľi Oravicách, ako to bívalo ftedi.
zme tam eš s Tvrdošina sušiť seno. Seno šetko zme ftedi vozili domuof.
Maľi ľudá koňe, na koňoch sa tam Šetko sa do domu vozievalo a tag
šlo, veť to bol aj kus cesti. Ešťe tí ďeľako. Báli zme sa do seňíkof
starí ľudá tam porobili koľibi, čuo klásť, žebi nám ho dachto ňezatam aj spávaľi. To bolo tak, já vám paľili, keď nás tam ňebude alebo
to poviem. Takie truhľice zme maľi že ho dachto muože aj odviesť.
porobenie, čuo sa tam aj strava A to vieťe, s tím bolo modz roboti.
zala. No to si do tích truhľíc po- I kosiď i sušíť treba bolo a keť si
braľi strovi a vezľi zo sebuof, keť nasušil na vos, na dva, uťekal si
šli tam. No keť sa strova míňala, chitro domuof ho zviesť. Rovno do
chtosi mal koňe, zapráhol a uťekal Tvrdošína si ho zaviezol a zase si
do domu. Doviezol strovu a zas tam sa vráťil do Oravíc a po druhuo.
ostaľi ďalej.
A to hodní kúsek.
A keď bol pekní čas, za dva tížňe
Aj náš statek sa tam pásol. Maľi
uťekľi ľuďá stamoteľ. Posušiľi seno zme tam jalovetá, to kŕdeľ tam
a pozberaľi. No ale ak čaz oťáhol, bol teho. Potom takích ťisíc tristo
aj mesác tam ľuďá šiplaľi. Takie oviec tam pásľi, ako kedi. Za staršopi tam boľi porobenie, v ňíh aj ších čás tam aj Poľáci pásavaľi.
spávalo šetko. Tam aj peť, šez roďín Poľáci si tam aj kravi pásľi, kúpiľi
nocovalo f tej kolibe. Hej! No aj va- od nás pastvu a pásli.
rievaľi si tam, akože inakšie bi toľie
Oj, čo sa já ftedi nocuof načaši vidoľeľi. Maľi takie trajfúzi, choďil, keť som mal svoje koňe.
takie tri nuoški to malo, položil sa V noci som šiel večinouf s fúruof
na to hrňiedz aj z gulášom, čuo- sena, aľe aj z drevom. Keď boľi
koľvek sa varilo. Aj kapustu variľi, v ľeťe horúce dňi, úpeki, račej šľi
brávaľi si šunku a to variľi. To je- koňe zo senom v noci, bo íh mucha
den potkladal pot trajfús triesočki ňešťípala. Lebo na udňi strašne
a to uš tam vrelo. Aľe keď bolo ko- ťaľi muchi. Račej ťahalo fúru, ako
seňá, večinuof si len kuľašu varili. sa malo ometať pred muchamí. Nuš
Mľieka do teho kislieho vľáľi a uš som gľajchal stamoteľíz v noci.
chitro kosiť, hrabaď uťekaľi. To
Oj, koľo rás som aj zaspal na
najšikouňejšuo vareňá bolo. A keď voze. Človeg bol ustatí pri tej robobol planí čas, keď nastaľi mrcha ťe. Kosiť, sušiť a voziť takí kuz dodňi, koľo rás som koňe zapráhol, muof, z Oravídz ež do Tvrdošína.
uťiekol som domuof.
Nečudo, že aj spal na tom voze.
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Vedecká hračka v našom meste

V pondelok 13.3. t.r. sme si mali
možnosť pozrieť netradičnú výstavu
v klubovni ZŠ M. Medveckej pod
názvom „Vedecká hračka“, ktorú pripravili Občianske združenie Vedecká
hračka a ZŠ M. Medveckej.
Na výstave v rámci vyučovacích
hodín mali žiaci možnosť oboznámiť,
ale aj zahrať sa s vystavovanými exponátmi
a naučiť sa mnohým
zákonitostiam prírody,
fyziky a ďalších iných
zákonitostí, pretože vedecká hračka jednoduchým, nenásilným
spôsobom približuje
alebo využíva nejakú
prírodnú zákonitosť,
alebo jav a je určená
na poznávaciu hru pre
všetky vekové kategórie.
Ten, kto navštívil
uvedenú výstavu, si
mohol pozrieť i odskúšať rôzne hračky od
veselých - kráčajúci budík, oči na okuliaroch, šach pre troch
i kúzelnícke - zlodejská pokladnička,
kaleidoskopy, klasické jojo, moderné
- hologramy, do bytu - kinetón, do
tmy - tiene blesku, praktické - magické pero, slovenské - kocka z puzzle
a zahraničné - trubica zvukov, optické – očkoklamy, nechýbali tu ani
zvukové - hudba rastlín, a mnoho
ďalších.
- V Tvrdošíne prejavili záujem
o túto výstavu, s ktorou putujeme po
celom Slovensku. Pripravili sme už
takmer stovku výstav, ktoré doteraz
navštívilo vyše 150 000 tisíc platiacich
návštevníkov a tých, ktorí to videli bez
platenia, ani netušíme.
Väčšina exponátov je nakúpená
v rôznych štátoch sveta. Sú to normálne bežné hračky, ale u nás väčšinou
nie sú dostať. Vystavované sú tu hrač-

ky z dvadsiatich dvoch štátov, ako aj
prototypy, ktoré vyrobili učitelia a deti. Z výstavy, čo putuje po školách, nič
nezmizne, skôr nám niečo pribudne,
pretože na každej škole nám niečo
nové dajú.
Hlavným dôvodom založiť toto
združenie bolo to, že súťaž o „Vedec-

kú hračku“ už končila. Nemali už sily
pokračovať v tejto súťaži a my sme
to chceli zachovať, tak sme založili
občianske združenie Vedecká hračka.
Osobne som presvedčená, že hračky
patria do školy, lebo dobrý učiteľ vie
hračku použiť aj pri vyučovaní. Hračky sa snažím neskladovať, skôr putujú po rôznych výstavách a školách,
ináč ich mám v byte alebo u kolegyne
v pivnici.
Aj touto aktivitou sa snažíme o zmenu v školskom systéme, poprípade alternovať nové metódy do vyučovania,
povedala nám úvodom Ing. Beata
Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka, ktoré
pracuje na báze dobrovoľnosti.
Prvá interaktívna výstava „Vedecká hračka - prekvapenie, potešenie,
poznanie“ bola otvorená v Múzeu

Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici v roku 1998. Do
konca roka 2005 bolo vytvorených 10
zostáv výstav, ktorých názvy začínali
spojením „vedecká hračka“. Boli reinštalované v slovenských múzeách,
galériách, domoch kultúry, školách,
centrách voľného času, ale aj v kláštore, dome techniky
a knižnici. Na 96 výstavách v 59 mestách
a obciach, v 74 inštitúciách sa pohralo
viac ako 150 000 najmä mladých návštevníkov. Od 25. júna
2002 je stála výstava
v škole skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea
v Nitre. V apríli 2004
bola prvá zahraničná
výstava „„Vedecká
hračka putuje Európou“ v Békešskej
Čabe v Maďarsku.
Okrem toho exponátmi participovali na
výstavách, ktoré usporiadali iní, napr.
Schola ludus v Bratislave, Bienále
fantázie v Martine apod.
Veľmi zaujímavý bol aj seminár,
pod názvom „Majú, alebo nemajú byť
hračky v škole?“, ktorý sa uskutočnil
v priestoroch ZŠ M. Medveckej, ktorý viedla PaedDr. Eva Balážová pre
učiteľov učiteľov základných a materských škôl.
Dobrý pocit zo seminára a výstavy
som mal osobne aj ja, pretože či si to
chce človek priznať alebo nie, celý
život sa s niečím hráme a nezáleží
na veku. Zvlášť deti sa ťažšie lúčia
s hračkou, na ktorú sú citovo naviazaní. Ako nám povedala aj riaditeľka
ZŠ M. Medveckej D. Šašková, hračky
patria aj do školy, veď často slúžia
ako prostriedok výchovy i duševného
rozvoja detí.

Naše noviny
Náhodný prieskum i stretnutia
s občanmi jednoznačne nasvedčujú,
že naše noviny sú v domácnostiach
nášho mesta veľmi obľúbené a ich
obsah, ale najmä spôsob informovania
občanom vyhovuje.
Z dlhoročných poznatkov máme
iba priaznivé informácie nielen od
našich spoluobčanov, ale aj od našich
rodákov, či bývalých spoluobčanov,
ktorí sú roztrúsení po celom Slovensku a ktorí si žiadajú posielať naše
noviny do ich terajších domovov.
Keďže nám veľmi záleží, aby naše
noviny spĺňali svoje poslanie najmä
v tom, aby sme boli vzájomne prepojení s každou domácnosťou, s každým občanom nášho mesta, veľmi
radi prijmeme každý dobrý podnet,
či príspevok, ktorý by posunul naše
noviny i naše mesto do vyšších sfér
kultúry nášho života.
To, že noviny nášho mesta dostáva
každá domácnosť zdarma je počin,
ktorý na Slovensku má len málo nasle-

dovníkov a to, že každá rodina si nájde
pravidelne noviny vo svojej schránke,
je dlhoročná danosť nášho mesta, ku
ktorej ťažko nájdeme prirovnanie v iných mestách Slovenska.
Pri práci, ktorá je spojená s vydávaním novín Tvrdošín, sme si ani
neuvedomili, že je to už 20 rokov, ako
sa pravidelne tieto noviny vydávajú,
ktoré zároveň svojim obsahom nahrádzajú kroniku nášho mesta, ako aj
to, že sa s odstupom času z nich veľa
dozvieme. Poznáme veľa našich spoluobčanov, ktorí si naše mestské noviny odkladajú, aby raz z nich mohli
čítať aj pre svoje vnúčatá.
Z doterajších poznatkov a priaznivých ohlasov absolútnej väčšiny
našich spoluobčanov chceme pokračovať v tejto práci, chceme občanov
nášho mesta pravdivo informovať
o všetkých dôležitých udalostiach,
ktoré sa udejú v našom meste, chceme
prezentovať naše školy, či dobré podnikateľské počiny, chceme pochváliť

našich dobrých športovcov, ale chceme aj našej mládeži pripomínať
históriu nášho mesta, ktorá si zaslúži
náležitú pozornosť.
Vieme tiež, že naše mesto má aj
neprajníkov, ktorí priam zúria, keď
sa mestu darí, pretože ich životné
krédo je, že čím by bolo v našom
meste horšie, tak pre nich by to bolo
lepšie. Keďže dokážu komunikovať
len anonymami aj vo vzťahu k našim
novinám, chceme im aj touto cestou
odkázať iba to, že je to tá najpodlejšia metóda, akou sa človek môže vo
svojom živote prejaviť. Keď nechcú
čítať naše noviny, nech nám to dajú
na známosť a noviny im prestaneme
doručovať.
Veríme, že sú to však iba jedinci,
ktorých život pre naše mesto nemá
až takú hodnotu a bez ktorých bude
naše mesto aj tak napredovať. A to
aj zásluhou našich spoločných mestských novín, ktoré patria iba vám, tej
absolútnej väčšine spoluobčanov.

Príprava na Veľkú noc
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého
si kresťania pripomínajú umučenie,
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské
veľkonočné sviatky - paschu.
Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu
zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi
hriechmi.
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte.
Faraón nebol ochotný prepustiť
svojich izraelských otrokov, a preto
Boh trestal krajinu desiatimi ranami.
Až po poslednej z nich, keď zomreli
všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud.
Židov, ktorí pomazali veraje
svojich dverí krvou baránka, sa táto
pohroma netýkala, a anjel smrti ich
obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás

všetkých zachránila od večného
zatratenia. Ako sa ďalej uvádza
v Biblii, po vyslobodení z Egypta
previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú
pôvod tradičného židovského názvu
pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní
slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa a vzťahujú ho na
anjela smrti, ktorý obchádzal domy
potreté krvou. Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj
ľud, a preto každoročnú spomienku
na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou
nocou. Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do
kresťanstva ako prechod z hriechu
do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením
sa odohrali práve počas pésachu,
a preto sa židovská a kresťanská
Veľká noc kryje aj časovo.
Termín sviatkov Veľkej noci je

teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu.
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký
týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je
Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri
dni už od 4. storočia, z toho je názov
Veľkonočné trojdnie. Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa.
Začína sa omšou Večere Pána na
Zelený štvrtok a končí sa vešperami
Veľkonočnej nedele. Veľký týždeň
– je slovenské pomenovanie obdobia
známeho v liturgii ako Hebdomada
sancta (Svätý týždeň).
Posledné tri dni Veľkého týždňa tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie
alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku.
Je to spoločné pomenovanie troch
dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich
historickom poradí: Kristovu smrť
na Veľký piatok, Krista uloženého
v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo
zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú
nedeľu.

Kvietok a srdiečko k MDŽ
Medzinárodný deň presadzovať rovnaké práva mužov
žien v minulosti spre- a žien a bojovať proti diskriminávádzali spoločenské cii na základe pohlavia. Návrh bol
oslavy a ženy dostá- predložený pri príležitosti Medzivali darčeky nielen národného dňa žien.
od mužov, ale aj od
Deň voľna si pri príležitosti
svojich ratolestí. Akýmsi symbo- MDŽ užijú v Rusku, kde sa ženy
lom bolo aj srdiečko a myslím, že môžu tešiť na kvety, sladkosti či
potešilo nejednu mamičku. Dnes kozmetiku.
už sa vraj MDŽ nenosí, „prišli“ iné
Pri príležitosti sviatku MDŽ
skomercionalizované sviatky, kaž- aspoň takto dodatočne, aj my v
dý má ten svoj. No nič na tom ne- našom meste symbolicky darujeme
mení, že každú ženu poteší kvietok kvietok a srdiečko všetkým ženám,
a trebárs je darovaný aj na MDŽ. ktoré sa na tento sviatok tešia. DaA tak tí, ktorí priniesli 8. marca rujeme im ho za to, že to dokázali s
svojim polovičkám, priateľkám nami vydržať, že počas celého roka
kvietok, či nejakú sladkosť, mys- sa starali o naše domácnosti, deti,
lím si, že nič nepokazili. Skúste sa i o nás. Ale aj za to, že na svojich
na to svojich polovičiek opýtať.
pracovných postoch dokazujú, že
Inou vecou je už zrovnopráv- žiadna práca im nie je cudzia.
nenie. Európska komisia navrhla
Srdce srdcu srdce dalo, aby
vytvorenie Európskeho inštitútu srdce milovalo, a tak srdce srdce
pre rovnosť pohlaví, ktorý
prosí, nech ho srdce v srdci
bude sledovať situáciu
nosí a k tomu ešte ružičku
a pomáhať členským
pre moju mamičštátom EÚ aj európku.
skym inštitúciám
Ďakujeme
Vám, naše milé
ženy.
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Vyberáme z mestskej kroniky
Rok 1945
Ľud v oslobodenej obci sa dáva
do rekonštrukčných prác. Opravujú sa budovy, na ktoré sa používa
drevo, ktoré sa dováža z blízkych
lesov. Drevom sa nahrádza stavebný
materiál ako cement, tehla, škridla
a vápno. MNV pomáha občanom
zadovážiť si potrebné ťažné zvieratá,
hlavne kone, ktoré si občania dovážajú najviac z Čiech.
Rok 1950
Od 1. januára nastala zmena vo
vedení matrík. Od 1. januára bol
zavedený povinný
civilný sobáš. Dňa
6. januára v noci
Orava vystúpila
z brehov tak vysoko, že do domu
Zvarovho, kde
býval učiteľ Szabo, voda oknami
sa liala, pomocou
obyvateľstva bol
z bytu vyprataný.
V obci bolo 5 krčiem a šiesta blízko
Tvrdošína Pod Velingom. V marci sa
uskutočnilo sčítanie ľudu. Tvrdošín
mal pri sčítaní 1679 obyvateľov. Park
bol oplotený novým plotom.
Hydina bola napadnutá morom,
počas neho 75% hydiny tunajšej obce
vyhynulo, preto bolo nariadené povinné očkovanie kúr. V školskom roku
1949-1950 bola nariadená 9-ročná
povinná školská dochádzka. Stredná
škola mala 10 tried a 402 žiakov.
Rok 1955
Stavba rodinných domov pokračuje i v tomto roku. Postavil sa most
cez Oravicu, ktorým vedie cesta na
Zápiľá a Junáč. Začiatkom apríla
napadol sneh, ktorý oneskoril práce
na poli. Dňa 26. apríla bol mráz,
pri ktorom klesla teplota na -10C0.
Počasie v letnom období bolo nepriaznivé. Od 12. júla do 27. júla
boli každý deň dažde. Naši roľníci
nestačili pozbierať seno.
Dňa 21.-22. februára sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. Tvrdošín

má 2003 obyvateľov. V obci sa uskutočnili prípravy na celoštátnu spartakiádu. Osemročná stredná škola má
osem tried s piatimi pobočkami.
Rok 1960
Posledné seno z Oravíc bolo zvezené 20.augusta. Tohtoročné leto
bolo značne daždivé.
3.-4. septembra bola brigáda na
JRD. Mlátil sa jačmeň a trhal ľan.
Z každej družstevnej domácnosti sa
sústredili 2 sliepky za účelom, aby sa
zaviedol chov hydiny.
ZDŠ má 581 žiakov v 17 triedach.
Zima bola
mierna bez snehu. 20.-21. 1.
bola snehová
fujavica. Mrazy
-26C0 trvali od
1.-8. februára.
Posledné májové
dni boli chladné
a daždivé. Búrka
7. júla narobila
veľké škody na
poliach, vylial sa
potok Hlísnik, voda sa rozlievala po
námestí a bočných uliciach. Naproti
to bola pekná jeseň.
Rok 1965
Nie málo starostí spôsobila okolnosť zrušenia miestnej pekárne. Táto
pekárnička bola známa takmer po celej našej vlasti svojou kvalitnou výrobou. Zastarané výrobné priestory
a značné náklady na údržbu odsúdili
prevádzku k zániku.
Tvrdošín tohto roku jubiluje
- 700 rokov. Nedeľa 17. októbra
privítala občanov a hostí jubilujúceho Tvrdošína slnkom a hudbou.
S dojatím sa prechádzajú skupiny
ľudí po uliciach, ktoré sú priliehavo vyzdobené. Pri vchodoch
do obce stoja „miestne stráže“
vyberajúce symbolické mýto. Na
námestie prichádza koč s doprovodom. Na tribúnu vystupujú
historické postavy a deklarujú
starodávny výnos o výsadách pre
mesto Tvrdošín.

Prišlo na adresu primátora
Mládež z CVČ požiadala o uverejnenie v mestských novinách, že chce
vyjadriť poďakovanie, že zamestnanci v CVČ Radosť Tvrdošín Zuzka
Jančeková a Danka Jurincová sú na svojich miestach oprávnene a zaslúžia
si veľkú podporu za ich snaživú prácu s deťmi a lásku im danú.
Počas jarných prázdnin nás Zuzka s Dankou zobrali na krásny výlet
do malej dedinky Štefanov nad Oravou, kde sme prežili pekné a hlavne
náučné chvíle. Mali sme celodenný program, varili sme guláš a nakoniec
sme mali diskusnú besedu o škodlivosti drog.
Chceme poďakovať za to, že v našom meste je také skvelé zariadenie ako je CVČ Radosť. Dúfame, že v tejto činnosti budú pokračovať
a že spolu prežijeme ešte veľa pekných chvíľ.
Zo srdca ďakujú skupiny: B- ATTACK CREW, JUMP 1 a mládež CVČ
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Celooravská výstava trofejí zveri ulovenej za rok 2005 v našom meste
Prezentácia poľovníkov z Oravy
V nedeľu 26. marca bola otvorená celooravská poľovnícka výstava
v sále nad hasičmi, ktorá potrvá do
2. apríla. Poľovnícke združenie HÁJ
Tvrdošín tu spoločne so susednými
združeniami z okresu Dolný Kubín
a Námestovo vystavujú trofeje poľovnej zveri, ulovenej na území Oravy
v minulom roku. Kuriozitou výstavy
je aj preparovaný dvojročný medveď,
ktorého pred troma rokmi postihol

smutný osud. Našli ho turisti zavaleného skalami, ale pracovníkom TANAP-u sa ho nepodarilo zachrániť.
Súčasťou výstavy je aj prezentácia rôznych poľovníckych výrobkov,
umeleckých diel, poľovníckej literatúry a ďalších iných poľovníckych
vecí. Svoje výrobky tu vystavujú
aj učni z lesníckeho učilišťa ako
posedy, krmníky a ďalšie. Nájdete
tu aj známky s poľovníckou tema-

tikou. Inštalovaná je tu aj výstavka
výtvarných prác detí z materských
a základných škôl z Tvrdošína pod
názvom „Veselo i vážne v prírode“.
Najkrajšie práce už boli ohodnotené
a budú odmenené. Ešte pre zaujímavosť uvádzame, že odmenený bude aj
každý stý návštevník, ktorý prekročí
prah tejto výstavy a domov si odnesie pekný suvenír v podobe knihy
alebo kazety.

Poľovníctvo v Tvrdošíne

Lov zveri bol v minulosti každodennou súčasťou života obyvateľstva. Nasvedčujú tomu i archeologické vykopávky, ktoré poskytujú dôkazy o tom,
čím sa pradávni obyvatelia regiónu živili. Keď
sa z lovca postupne stal chovateľ zdomácnených
zvierat, neskôr pastier stád, prestal byť lov jedinou
zábezpekou prežitia. Pôvodne bol lov neriadený,
ľudia lovili pre vlastnú potrebu neobmedzene.
Neskôr, v súvislosti s nadobúdaním vlastníckych
práv, sa poľovanie stalo výsadou vyšších a bohatších vrstiev. V 17. storočí bola Orava známa
hojnosťou zveriny. Poddaní, ktorí nemali strelné
zbrane, museli zver loviť do klepcov, palicami,
šípmi a do sietí. Lov na povinné dávky diviny a koží
zvierat patrili k ich povinnostiam.
Veľký vplyv na vývoj poľovníctva mal Oravský
komposesorát. Vo svojich revíroch ako prvý zavádzal ochranu zveri. Intenzívne sa lovili dravce,
šelmy a potieralo sa pytliactvo. Oravské panstvo
malo svoje osobitné poriadky na ochranu zveri už
pred vydaním poľovného zákona v roku 1883.
Koncom 19. storočia si poľovníci začali
zakladať lovecké ochranné spolky. V roku 1882
založil Gustáv Duba v Dolnom Kubíne pobočku
spolku. Stal sa jej prvým predsedom. Správny výbor Oravskej župy v roku 1884 sa uzniesol, že pri
prenajatí poľovných revírov budú mať prednosť
členovia ochranného spolku. Zároveň schválil
spolok a jeho stanovy.
Stavy zveri po 1. svetovej vojne poklesli,

a 80-te roky sa vyznačovali stabilitou vysokých
stavov zveri. Najväčší nárast zaznamenali predátori ako medveď, vlk a rys.
Zlúčením pôvodných revírov JRD Tvrdošín
a ŠL Zábiedovo vznikol nový revír Tvrdošín, Poľovnícke združenie Háj Tvrdošín bolo založené
v roku 1973. Ustanovujúcej členskej schôdze
sa zúčastnili poľovníci: Jozef Stroka, Michal
Targoš, Filip Oldřich, Ján Marcoň, Michal Smoleň, Jozef Ulrich, Viktor Fonfer, Jozef Poklona,
Jozef Dedinský, Jozef Frčo, Pavol Kováč, Jozef
Letoštiak, Štefan Huba st., Juraj Huba, Emil
Lamžo, Florián Laššák, Viktor Tokár, Jozef
Kordiak, Ladislav Baláž, Kamil Hlina. Prvým
predsedom PZ sa stal Jozef Poklona. V tom
istom roku bola podpísaná nájomná zmluva
poľovného revíru so ŠL - Habovka na dobu 10
rokov, pričom ročný nájom činil 2117,40 Kčs.
Rokom vzniku poľovníckeho združenia sa začala
písať aj kronika. Od založenia PZ po súčasnosť
sa výmera poľovného revíru zásadne nemenila,
poľovnícke združenie obhospodaruje jeden a ten
istý revír už tridsiaty štvrtý rok. Počas existencie
poľovníckeho združenia bolo 71 poľovníkov jeho
členmi. Pričom dvaja zakladajúci poľovníci Filip
Oldřich (najstarší poľovník 80 rokov) a Kamil
Hlina sú nimi dodnes.
V súčasnosti má poľovnícke združenie 34
riadnych členov, jedného čakateľa na členstvo
a jedného čestného člena, ktorí vykonávajú právo

týka podmienok a zazverenia revíru, tak tieto sú
na relatívne dobrej úrovni. Avšak z roka na rok
znižujúce sa výmery pestovania poľnohospodársky významných plodín zapríčiňujú klesanie
úživnosti revíru. Revír je so zameraním na
chov jelenej zveri. Vyskytujú sa v ňom i vzácne
kurovité vtáky, ako hlucháň, tetrov a jariabok.
Medzi stabilné veľké šelmy, ktoré sa zdržiavajú
v revíri, patrí medveď, vlk a rys. Kontroverzná
ochrana vlka spôsobuje nemalé škody na stavoch raticovej zveri. Ďalším faktorom, ktorý
v ostatných rokoch zaznamenávame a taktiež sa
pričiňuje k znižovaniu početnosti najmä srnčej
populácie, je zvýšený počet dopravných kolízií
so zverou na hlavnom cestnom ťahu s Poľskou
republikou. Výskyt srnčej zveri čo do početnosti
je uspokojivý, avšak jej trofejová hodnota je na
priemernej úrovni. Stavy diviačej zveri nie sú na
ideálnej úrovni. Čiastočné problémy robí vysoký
stav líščej populácie, ktorá sa koncentruje do
určitých lokalít, z ktorých sa stráca drobná zver.
Snahou je optimalizovať jej početnosť a zároveň
eliminovať možné riziko výskytu nebezpečných
chorôb, ktoré sú líšky schopné rozširovať. Zvyšuje
sa populácia jazvecov.
Základnou úlohou členov poľovníckeho združenia je neustále zlepšovanie podmienok pre voľne
žijúcu zver, jej ochrana a pomoc v čase núdze.
Okrem týchto činností, ktoré stoja v popredí záujmu
poľovníckeho združenia, organizujú a zúčastňujú sa

k čomu dopomohlo rozmáhajúce sa pytliactvo.
Často si to vynútila bieda a hlad v oravských
obciach. Šťastím bolo, že Oravský komposesorát
obhospodaroval veľkú plochu revírov, kde sa zver
vďaka práci lesného personálu udržala a neskôr
rozšírila do okolia. Obdobie 2. svetovej vojny bolo
tiež drastickým zásahom do stavov zveri.
Oživenie poľovníctva nastalo po vydaní nového zákona v roku 1947, ktorý umožnil výkon
práva poľovníctva všetkým. Zákon v roku 1962
stanovil kritériá pre tvorbu revírov a prispel
k stabilizácii poľovníctva a jeho rozvoju. Zásluhy
na skvalitnení výkonu práva poľovníctva mali
lesníci. Skvalitnilo sa aj hospodárenie so zverou
v revíroch štátnych lesov, ktoré v 60-tych rokoch
20. storočia predstavovali okolo 14 % , ale stavmi
zveri prevyšovali okolité revíry. Sedemdesiate

poľovníctva v poľovnom revíri o výmere 3431
ha. Poľovný revír je zložený z dvoch častí. Jednu
časť tvorí Zábiedovo s desiatimi členmi a druhú
časť Tvrdošín s dvadsiatimi štyrmi členmi. Čo sa

jeho členovia i iných podujatí súvisiacimi s poľovníctvom, či už je to história poľovníctva, strelectvo,
kynológia, spoločenské alebo osvetové akcie.
Ing. Peter Košarišťan

Rozmáha sa poľovačka s fotoaparátom
Z príležitosti výstavy sme vydali
aj DVD nosič so všetkými trofejami za rok 2005, je tam aj zostrih
najvýznamnejších poľovníckych
podujatí v minulom roku. Vydali sme
aj publikáciu patrónov poľovníkov,
aby každý vedel, čo je Diana, čo je
Artemida, čo je Hubert a podobne.
Pre zaujímavosť môžem povedať, že

Vieme, čo je poľovníctvo?
Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie,
ochranu a lov zveri, ako aj hospodárske zúžitkovanie úlovkov. Pre poľovníka
je prvoradý chov a starostlivosť o zver - prikrmovanie, budovanie políčok
pre zver, poľovníckych zariadení - kŕmidiel, soľníkov, posedov, dodržiavanie
disciplíny, zvykov a tradícií.
Základným predpokladom udržania stavov zveri je včasné a kvalitné prikrmovanie v čase zimnej núdze. K tomu sa používajú 3 základné druhy krmív:
jadrové (napr. obilie, kukurica, pohánka, proso, slnečnica, žalude, semená a
plody lesných drevín), objemové (seno - je dôležité najmä pre raticovú zver)
a dužinaté (kŕmna repa, mrkva, zemiaky). Doplnkom sú plody šípky, trnky,
jarabiny, hlohu, jablká, hrušky a pod. Nevyhnutnou zložkou potravy všetkých
bylinožravcov je soľ. Na prikrmovanie zveri sa stavajú rôzne chovateľské
zariadenia - senníky, kŕmidlá.

Bohyňa lovu bola Devana, bohužiaľ o
nej nie sú žiadne písomné informácie.
Táto kniha sa dá kúpiť len na výstave,
je len pre vnútornú potrebu združenia.
Máme tu však aj ďalšiu literatúru o
poľovníctve a záujemcovia si tu môžu
kúpiť aj veľmi kvalitnú knihu o histórii poľovníctva na Orave.
Robíme tu reklamu nielen poľovníkom, ale aj Orave, mestu Tvrdošín, lesníckemu učilišťu. Zameranie
výstavy je rôznorodé a my sme
chceli touto výstavou osloviť širokú
verejnosť, aby vedela, čo vlastne
poľovníctvo obnáša. Ešte poviem,
že sa začína rozmáhať poľovačka
s fotoaparátom, každý chce mať ten
zážitok nafotený.
A na výstave akousi perličkou je
kolekcia zlatých trofejí jeleňov z Oravy, ktorá sa málokde vystavuje,
chceme ňou pripomenúť, že v minulosti tieto trofeje boli lepšie, ako sú
v dnešnej dobe, povedal nám jeden
z organizátorov výstavy Ing. Jozef
Brunčák

Závažným problémom sú aj pytliaci
Ing. Peter Košarišťan je v súčasnosti predsedom Poľovníckeho združenia Háj v Tvrdošíne a my sme mu položili niekoľko
otázok, aby nám priblížil činnosť Poľovníckeho združenia Háj
Tvrdošín, a povedal niekoľko zaujímavých faktov zo života
poľovníkov, ktoré často bežný občan ani nevníma.
Čo je hlavným poslaním tejto toho veľa vyhrabať a pri krmelci je odoravskej poľovníckej výstavy?
háňaný. Zajac sa na Orave nestrieľa.
Hlavne zhodnotiť vlaňajší rok a vy- Nestrieľajú sa však ani tetrovy, hluchástaviť trofeje v zmysle porovnania me- ňe a jariabok.
dzi jednotlivými regiónmi, viac-menej
Vieme, že dosť závažným probukázať tie chovateľské úspechy, ktoré lémom sú aj pytliaci, máte ich aj vy
by mali byť skvalitňovaním trofejí z ro- v revíre?
ka na rok.
Aj v našom revíre sú takéto vyčíňaMohli by ste nám povedať, čo tu nia, evidujeme to dosť pravidelne. Je
návštevníci môžu uvidieť?
problém proti tomuto neduhu bojovať
Najviac je tu trofejí zo srnčej a je- i keď aj my sme prijali niektoré opatrelenej zveri. Sú tu však aj šelmy ako nia. Dokonca sme aj cestou médií dali
vlk, jazvec a líška, raritou je psík na vedomie, že v našom revíre dáme
medvedikovitý, nechýba vydra, rys, dvadsať tisíc korún tomu, ak nám niekto
medvede a diviačia trofej. Je tu aj pomôže usvedčiť pytliaka. Pytliaci však
kolekcia „zlatých Oravských jeleňov“ dnes majú moderné vybavenie ako
z minulých období, ktoré sú raritou mobily, infra ďalekohľady na nočné
súčasných revírov.
videnie a terénne autá, na ktorých sa
Prečo poľovníci v súčasnosti dostanú kdekoľvek. Väčšinou po nich
nestrieľajú takýchto kapitálnych nájdeme už len zvyšky kože. Idú viacjeleňov?
menej po mäse, ale už sa objavuje aj
Faktorov je viacero, či už je to gene- to, že už idú po trofeji, jednoducho odtika, úživnosť, ale aj pokoj a kľud v re- členia hlavu od tela a ostatok nechajú
víroch, hlavne je to však v génoch.
na mieste.
Čo je plánovaný odstrel a kedy
Máme v našom revíre aj nejakú
má poľovník nárok na odstrelenie dravú pernatú zver?
jeleňa?
Áno, sú tu sokoly, jastraby, ale takou
Plán odstrelu vychádza zo sčítania raritou je, že v jednej lokalite máme aj
zveri, ktoré sa uskutočňuje práve v sovy, konkrétne plamienku driemavú.
tomto období. Určia sa kmeňové stavy V revíre bolo aj hniezdo výra, tak dva
týchto zvierat a potom sa percentuálne roky dozadu, ale už nezahniezdil.
vysekáva z každej vekovej triedy. U nás
A čo vlci, kde ich je na Orave
v združení sa to prideľuje podľa zásluh najviac?
kto sa ako pričiní v revíry a vynaloží
Vlk je rozložený v revíre, lebo on
prácu. Je to bodované, každá hodina dokáže za noc prebehnúť aj päťdesiat
má svoj bod a kto ich má najviac, má kilometrov a zdržuje sa hlavne tam,
možnosť strieľať trofejovú zver. Je to aj kde je potrava. Ak ho niekto vyruší, tak
o šťastí. Niekto chodí do revíru aj dva zase prebehne inde. Podľa najnovších
mesiace a nič a niekto príde možno aj informácii v Brezovici v priebehu
na prvý raz a vyjde mu to.
dvoch týždňov strhli pätnásť kusov
Aké ma poľovník povinnosti v jelenej zveri. Vlka nie je možne striejednotlivých ročných obdobiach?
ľať celoročne. Už má svoju ochranu,
Cez zimné obdobie je to hlavne pri- niekedy sa strieľal celoročne a bola za
krmovanie zveri jadrovým, dužinatým to aj finančná odmena. Neskoršie mu
a ďalším krmivom, aby zver mohla pre- bola daná ochrana v čase vodenia mlážiť náročné zimné obdobie. Cez letné ďat a kojenia. V Európskej únii je vlk
obdobie je to hlavne príprava sena, chránený, my sme ešte tieto opatrenia
oprava zariadení. V letnom období neprijali, zatiaľ sa vlk u nás strieľa od
sa uskutočňujú rôzne súťaže, výstavy novembra do januára.
a podobne. Viac-menej jeseň je už len
Z čoho vlastne žije vaše zdruna taký dobeh, pretože začína ruja a ženie, odkiaľ získavate finančné
poľovníci chcú všetko stihnúť, aby ruja prostriedky?
bola pokojná a príde zima, ešte sú tam
Tých zložiek, ako získať peniaze je
nejaké poľovačky a znova sa začína viac. Základná je vklad, každý vkladá
kŕmením zveri.
do združenia určité finančné čiastky,
Môžete nám prezradiť, čo vo va- potom je to brigádnická činnosť, sú
šom revíre je možné uloviť?
to rôzne akcie ako výstavy a sponzoNajčastejšie je to jelenia a srnčia ring. Z nutnosti získania finančných
zver. Boli časy, keď boli celkom slušné prostriedkov k nám chodia strieľať aj
stavy diviačej zveri, ale pred takmer poľovníci zo zahraničia. Pokiaľ môdesiatimi rokmi ich stavy zdecimoval žeme, tak si vyberáme zahraničných
klasický mor ošípaných a tiež vlci. poplatkových poľovníkov. Je tu určitá
V posledných rokoch však zazname- rečová bariéra, preto každý z nich má
návame určitý nárast, sú však revíry, doprovod a čo sa týka peňazí, za odkde sa drží táto zver. Potom sú to šelmy strel postupujeme podľa cenníka štátvlk, líška a jazvec, samozrejme aj per- nych lesov. Samozrejme, že sa to odvíja
natá zver, ale tá sa teraz vôbec nemôže od bodovej hodnoty trofejnej zveri.
strieľať. Semtam na hraničných oblasMáte popri svojej práci ešte čas aj
tiach s Poľskom zaznamenávajú losa. na poľovníctvo, veď aj to si vyžaduje
Muflonej zveri sa tu nedarí pre vysoké isto nemálo času?
vrstvy snehu.
Ja som viac-menej taký „poľovník“
A čo taký zajac?
pre administratívne činnosti, teda väčZajac je takým „enviro“ problé- šinou „papierovačky“ Do lesa chodím
mom, nie je jednoducho takých kultúr, veľmi málo, počas roka je to niečo vyše
kde by sa táto zajačia zver mohla ne- tridsať vychádzok. Ja som skôr kynológ
jako etablovať a takisto ju vychytá aj a venujem sa hlavne výcviku psov.
líščia zver. Zajac si nedokáže cez zimu
Za rozhovor poďakoval J.Horňák
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Na besede s Mons. Thlic. Vendelínom Plevom
Do Základnej školy Š. Šmálika v stredu 15. marca t.r. zavítal
Mons. Thlic. Vendelín Pleva, riaditeľ vydavateľstva Spolku
svätého Vojtecha. Zavítal tu hlavne preto, aby priblížil činnosť
SSV v minulosti, hovoril o súčasnosti ale aj o budúcnosti.
Zaujímavú prednášku o histórii spolku spojenú s besedou si
mali možnosť vypočuť žiaci aj dospelí.
Vendelín Pleva má svoje korene na Orave. predmety ako sú liturgické oblečenie, sviece,
Rodičia jeho otca, ale aj jeho otec sa narodili svietniky, kalichy, sochy, ale aj osem druhov
v Ústi. Otcova mama sa volala za slobodna omšového vína a iných vecí, ktoré si môžete
Bullová a jej brat bol posledným ústianskym zakúpiť v predajniach SSV, ktorých je na Slorichtárom. V deväťdesiatom roku mons. V. Pleva vensku dvadsať a jedna z nich je aj v Tvrdošíslúžil v Ústi omšu pre rodákov, ktorí sa tu zišli, ne. Tradičnou súčasťou vydavateľskej činnosti
keď bola vypustená Oravská priehrada. Rodinu SSV je vydávanie týždenníka Katolícke noviny,
Plevových neustále ťahajú oravské korene. Jeho ale aj ďalších periodík Liturgia, Adoramus Te
sestra si za životného partnera zobrala muža a Duchovný pastier.
zo Zákamenného, dnes bývajú v Bratislave, ich
Po ukončení besedy sme oslovili Mons. V.
Plevu a položili mu niekoľko otázok.
rodičia v Trnave.
Zaujímalo by nás, prečo ste sa rozhodli
Niečo z histórie: Zakladateľom SSV bol
v roku 1870 katolícky kňaz dolnokubínsky rodák podniknúť túto cestu?
Chceme chodiť medzi ľudí, aby sme o sebe
Andrej Radlinský, ktorý vo svojej dobe spájal
snahy zachovať národné povedomie s možnosťou hovorili aj vzhľadom na to, že naše masmediálne
posilniť vieru slovenského národa. Medzi prvými možnosti sú dosť obmedzené. Je vždy lepšie raz
knihami, ktoré spolok vydal, boli učebnice - de- vidieť a dvakrát počuť. A ja chcem vidieť, ako
jepis, čítanka, abecedár. Už v roku 1872 vyšlo 12 ľudia žijú, chcem počuť, čo ich trápi, čo by sme
titulov kníh a v prvom desaťročí činnosti spolok mohli aj my v spolkovej činnosti vylepšiť. Škola
vydal 49 titulov. Popri učebniciach spolok veno- je pre nás zdrojom, odkiaľ prichádzajú noví
val pozornosť aj vydaniu Svätého písma, mod- členovia, aj preto som sa rozhodol ísť do školy,
litebných kníh a spevníkov. SSV sa od začiatku porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi. Aj pre nás je
riadi heslom Fidei et scientiae - Viere a vede.
rozhodujúci hlas zdola.
Spolok sv. Vojtecha je poverený KonferenV Tvrdošíne je predajňa SSV, neplánujete
ciou biskupov Slovenska (KBS) vydávať Sväté na Orave otvoriť ďalšiu?
písmo, liturgické knihy, dokumenty Svätej stoMáme to zmapované, že pre územie Oravy
lice a učebnice náboženstva. Pre členov spolku, táto predajňa stačí. My dodávame naše knihy
ktorých je v súčasnosti takmer 114 000, pripra- aj do súkromných predajní v regióne Oravy.
vuje každoročne kalendár Pútnik svätovojtešský Dôležité je, aby boli naše knihy v predajniach.
a podielovú knihu. Vydavateľská činnosť tvorí aj Našim cieľom je, aby ľudia dostali naše knihy
dnes významnú súčasť pôsobenia SSV. Pozor- do ruky.
nosť venuje vydávaniu diel veriacich vedcov
Boli ste v Tvrdošíne, kde plánujete ešte zavía snaží sa ponúkať literatúru pre všetky vekové tať a predstaviť činnosť vydavateľstva SSV?
kategórie. Spolok zabezpečuje aj bohoslužobné
Konkrétny plán nemám určený, chcel by

som do konca roka navštíviť kňazské semináre,
lebo tam vidím tiež možnosť, že budúci kňazi,
ak budú mať pozitívny vzťah k SSV, tak aj oni
môžu literatúru šíriť medzi ľudí a my im v tom
budeme pomáhať.
Pripravujete pre svojich členov, ale aj
nečlenov niečo nové?
Áno, bude to predaj formou internetového
obchodu. Človek si u nás emailom objedná
knihu a my mu ju pošleme. Nechceme, aby
ľudia hneď platili cez banku, pretože nie každý
ma tieto možností. Knihu zabalíme, pošleme
kupujúcemu dobierkou, ktorý si to preberie a až
potom zaplatí.
Neuvažujete s tým, že svojim členom by ste
dopredu posielali formou plagátu, čo plánujete vydať v nasledujúcom roku?
Je to v inej polohe, možno je to dané aj
konkurenciou, ale zatiaľ nikto z 23 katolíckych
vydavateľstiev na Slovensku nezverejňuje svoje
plány. Na Slovensku je združenie katolíckych
vydavateľstiev, ktoré sa stretávajú niekoľkokrát
do roka a dohodnú sa tam, aby sme nevydávali
jedno a to isté. Problém SSV je aj v tom, že my
musíme niekedy vydávať aj nad rámec nášho
edičného plánu, napr. pápež napíše knihu, minie
sa breviár, vyjde liturgická kniha pre kňazov a my
to musíme vydať. Niekedy musíme odsunúť to,
čo máme v pláne a musíme dať mnohým iným
veciam prednosť.
Na čo je teda hlavne zamerané vydavateľstvo SSV?
Sú to predovšetkým liturgické knihy, biblia,
učebnice náboženstva, pápežské dokumenty,
beletria, vychádzajú aj diela slovenských
autorov, robíme preklady kníh z talianskych
vydavateľstiev, kresťanská literatúra pre školy
a ďalšie. Ročne vydávame šesťdesiat titulov
rôznych kníh.
Môžete nám povedať, aký má spolok dnes

Ešte kým prídete na Hematologicko-transfúzne oddelenie darovať krv
mali by ste vedieť, že každému odberu
predchádza dôkladné vyšetrenie.
Organizmus zdravého dospelého
človeka má v sebe asi 4-5 litrov krvi.
Srdce dospelého človeka prečerpá za
24 hodín asi 10 tisíc litrov krvi.
Lekári rozlišujú nielen krvné skupiny
A, B, AB, 0 Rh faktor, ale aj skupiny
mnohých ďalších typizačných systémov. V strednej Európe je najčastejšia
krvná skupina „A“, zastúpená 42%
nasledovaná skupinou „0 (38%), „B“
(13%) a krvná skupina AB so 7%. Označenie „pozitívny“ (Rh+) a „negatívny“
(Rh-) sa vzťahuje na vlastnosti krviniek.
Ľudí Rh+ je v našej populácii prevaha
- 85%, zvyšných 15% je Rh-.
O krvi by sa dalo ešte veľa popísať,
nás však zaujímalo, ako je to s darcov-

dnes poskytuje nemocniciam, ktoré
ju súrne potrebujú, najmä Národný
onkologický ústav v Bratislave. Počet
odberov krvi bol dlhé roky stabilizovaný na počte 3200 - 3500 odberov
krvi ročne. V roku 1997 bolo otvorené
HTO v Dolnom Kubíne, odvtedy HTO
v Trstenej realizuje odbery krvi od darcov hornej Oravy. K veľkému poklesu
odberov krvi nedošlo. Dlhodobo sa
počet odberov udržuje na čísle okolo
2500 odberov krvi ročne a nás teší, že
medzi nimi je aj veľa občanov nášho
mesta.
(jh)

Niečo viac o najvzácnejšej tekutine
stvom krvi v Trstenej. Ako nás informovala primárka HTO MUDr. Marta Birasová, bolo v roku 2005 na odber vyšetrených 2 307 darcov a z nich odovzdalo
krv 2075 darcov. Čo je však potešiteľné,
z tohto počtu bolo 221 prvodarcov, ktorí
sa rozhodli darovať krv. Na Orave nikdy
nebola núdza o darcov krvi.
V rámci „Valentínskej kvapky“ v
tomto roku darovalo krv až 157 darcov
a z tohto počtu bolo 29 prvodarcov.
Je potešiteľné, že medzi nimi boli aj
študenti stredných škôl z Námestova
a Tvrdošína. V minulosti sa odbery vykonávali v Trstenej v utorok, dnes je už
tomu inak a pre tých, ktorým nevyhovuje utorok, môžu prísť na odber v piatok.
Nie je problém telefonický obvolať
darcov a verte, že prídu. Aj touto cestou
ďakuje HTO všetkým darcom.
Krv z Oravy sa v minulosti, ale aj

Naša MŠ ponúka

Deti sa príchodom do materskej
školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob
života. Mení sa ich doterajší život,
ktorý sa obohacuje o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové
podnety ako aj sociálne kontakty
s rovesníkmi a dospelými osobami.
Deti nadobúdajú nové príležitosti na
sebazdokonaľovanie v rôznych doposiaľ neznámych oblastiach.
Vo výchovno-vzdelávacom procese
sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa,
v ktorej dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti
dieťaťa predškolského veku. Deti
majú dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a frontálne hry
a výchovno-vzdelávacie činnosti. Vo
výchovno-vzdelávacom procese sa
podporuje detská zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť. Osobnosť dieťaťa
sa rozvíja komplexne prostredníctvom konkrétneho obsahu. Dieťa si
tak utvára systém návykov, zručností,
vedomostí a postojov. Pristupuje sa
na rovnocenný partnerský vzťah,
v ktorom má dieťa i učiteľka rovnakú dôstojnosť.

Naša MŠ ponúka dobrú víziu
MŠ, vytvárať cesty k poznaniu sveta,
láske, priateľstve a tolerancii, spoluprácu s rodinou, vytváranie vhodných materiálnych, personálnych
a kapacitných podmienok, uplatňovanie inovačných metód vo výchovno-vzdelávacej činnosti, vytváranie
vhodných podmienok na adaptáciu
dieťaťa, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, podporovanie talentov,
záujmov detí - prípravný ročník
výtvarného odboru, cvičenie s mamičkami v popoludňajších hodinách,
zapojenie sa do projektu „Aby sme si
rozumeli v spolupráci s pedagogickou a psychologickou poradňou“,
realizácia projektu „V krajine slov
a hlások pre 5-6 ročné deti na rozvoj
reči, tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, výučbu
anglického jazyka, preventívnu logopedickú starostlivosť, účasť rodičov
na výchovno-vzdelávacej činnosti
„Deň otvorených dverí v MŠ“, spoluprácu so ZŠ, CVČ Radosť, pedagogicko-psychologickou poradňou,
aktivity pre rodičov a deti. Na deti
a rodičov sa teší kolektív pracovníkov
III. MŠ Medvedzie

Nezaháľali ani cez prázdniny
Mestské centrum CVČ Radosť
pripravilo pre deti bohatý kultúrny a športový program aj počas
jarných prázdnin. Nechýbalo rozprávkové popoludnie v priestoroch CVČ, deti tu pripravovali aj
darčeky k sviatku MDŽ a tiež si

volili správne dievča. Uskutočnil
sa tu aj kvíz, čarovné popoludnie,
nechýbali turistické vychádzky do
blízkeho okolia. Zatrénovali si aj
futbalisti.
Ten, kto prišiel počas jarných
prázdnin do CVČ, sa veru nenudil.

kontakt s rodákmi zo zahraničia?
S americkými je to slabé, zopár členov máme
v bývalej Juhoslávii, máme veľkú skupinu v Selenči, niekoľko ich je v Rumunsku, niektorí sú
v Poľsku, nejaké knihy posielame na Ukrajinu
a do Čiech. Je to skôr také symbolické, lebo dnes
nás veľmi ničí poštovné. Posielali sme knihu do
Ameriky, a len poštovné bolo 250 korún.
Čo robí vo voľnom čase riaditeľ vydavateľstva SSV?

Náročná Medvecká dvanástka
Zimné lyžiarske prechody chotármi oravských obcí sa stávajú z roka
na rok väčšou tradíciou. Lyžiarsky
prechod chotárom bývalej samostatnej obce Medvedzie pod názvom
Medvecká dvanástka napísal v poslednú februárovú sobotu už svoj 18.
ročník. Organizátori, turistickí zanietenci z turistického oddielu Tvrdošín
- Medvedzie nenechali ani tohto roku
nič na náhodu a na podujatie sa už
tradične dobre pripravili. Týždňová
príprava slávila úspech a takmer
stovka účastníkov si nenechala ujsť

Javorového vrchu kĺzalo jedna báseň.
Medzi prvých zaprezentovaných lyžiarskych turistov patrili Ján Križan
z Nižnej a Jozef Ficek z Tvrdošína,
ku ktorým sa pridala skupinka troch
žien a dvoch mužov. Jozef Ficek z
Tvrdošína, ktorý sa podujatia zúčastnil už druhýkrát, potvrdil náročnosť
prechodu, ktorú spôsobovala tvrdá
ľadová stopa a kvôli bezpečnosti
radšej volil z Javorového vrchu cestu
dolu viac na nohách ako na lyžiach.
Napriek tomu prišiel do miestneho
pohostinstva spokojný a pivo i tradič-

Skupinka nadšencov zimnej lyžiarskej turistiky, ktorá sa na trasu
prechodu vybrala bezprostredne po zaprezentovaní v Obecnom dome
v Medvedzí ako prvá na lyžiach.
Foto: Jozef Medvecký
toto tradičné zimné lyžiarske podujatie. Už celý týždeň dával tušiť, že
lyžiarska stopa bude veľmi tvrdá,
ba až ľadová, čo sa napokon takmer
do bodky splnilo. Tohto roku mali
na prekvapenie výhodu tí nadšenci
zimnej turistiky, ktorí sa na prechod
vybrali peši vyzbrojení detskými
„pekáčmi“ alebo bobami. Na nich to
z vrcholu najvyššieho bodu prechodu

Výchovný koncert
V pondelok 27. 2. t.r. sa nám na
odbornej úrovni predstavili žiaci rôznych vekových kategórii zo ZUŠ - hudobného odboru v Tvrdošíne. Pozvali
nás na výchovný koncert, v ktorom
nám ukázali hru na klavíri, akordeóne a flaute. Veľká vďaka za krásny
umelecký zážitok patrí nielen žiakom,

V prvom rade som kňaz, a keď mám
voľno, tak robím kňazské činnosti, chodím
pomáhať kolegom spovedať. Skrátka aby som
nevyšiel z cviku. Ak skončím s touto funkciou,
tak sa chcem vrátiť na faru.
Históriou SSV sa môžeme hrdiť aj v našom meste, veď rok po založení spolku v roku 1871 bolo v Tvrdošíne registrovaných
118 členov, čo bolo na vtedajšie pomery
nemalé číslo.
(jh)

ale aj pedagogickému kolektívu, ktorý
ich pripravuje a posilňuje ich hudobné cítenie a zručnosti. Pre našich
predškolákov bol tento koncert určite
výbornou inšpiráciou pri rozhodovaní
v hre na hudobnom nástroji.
Pedagogický kolektív MŠ Tvrdošín

ná zabíjačková kapustnica mu chutili
vynikajúco. Zimné lyžiarske podujatie využili traja turistickí nadšenci z
Medvedzia Juraj a Jaroslav Medveckí
a Rastislav Krupa na to, aby so sebou
zobrali krmivo, seno a soľ pre zver,
ktoré dali do kŕmidiel. Už tradične
sa v miestnom pohostinstve o dobrú
náladu staral so svojou harmonikou
Fero Medvecký, zvaný Koco, ktorý
v piatok pred podujatím so skupinou
organizátorov pripravili trať. V tejto
súvislosti nemožno opomenúť ani
organizátorov Petra Gelčínskeho,
Jozefa Medveckého a Antona Piknu,
ktorí pre všetkých účastníkov navarili chutnú zabíjačkovú kapustnicu.
Škoda, že nevydržalo piatkové zimné
slnečné počasie, ktoré by účastníkom
umožnilo nádherný pohľad z Javorového vrchu na Skorušinské vrchy
a Roháče. Jozef Medvecký

Čo je vtáčia chrípka?
Vtáčia chrípka je infekčná vírusová
choroba domácich, voľne žijúcich a exotických vtákov. Vyskytuje sa hlavne
u moriek, kačiek, husí, kury domácej,
holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, škorcov, drozdov, lastovičiek a vrabcov.
Existuje aj riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky, o čom svedčia aj prípady úmrtí ľudí v niektorých krajinách
juhovýchodnej Ázie, ktorí sa nakazili
vírusom H5N1 z chorej hydiny. Je preto
potrebné realizovať všetky dôležité a nevyhnutné opatrenia už v prvotnom štádiu
výskytu vtáčej chrípky u voľne žijúcich
vtákov, aby sa zabránilo nakazeniu domácej hydiny a následne aj nákaze ľudí
týmto nebezpečným vírusom.
Vírus v truse prežíva 30 dní pri teplote 40C, alebo 7 dní pri 200C, pri izbovej
teplote na slame 28 dní a na vajcovej
škrupine 8 dní. Vírus je schopný nejaký
čas prežiť aj vo vode. Je stabilný pri pH
7-8, ale kyslé prostredie ho ničí. Je citlivý na éter, jód, amónne soli a tukové
rozpúšťadlá. Pri teplote 560C sa vírus
ničí v časovom intervale od 15 minút do
6 hodín. Z dezinfekčných prostriedkov
účinných proti vírusu vtáčej chrípky sú:
2-4 % lúh sodný, 2-4 % chlórové vápno,
4-8 % chloramin B a môže sa použiť aj
formalín v 10 % koncentrácii.
Pri tepelnom spracovaní hydinového
mäsa a hydinových produktov sa vírus
vtáčej chrípky ničí pri 700 C

Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích ciest-kvapôčkami, kašľom, kýchaním a trusom. Vírus
sa v chove šíri po kontakte s chorými
vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov,
kontaminovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom a vodou
a násadovými vajcami a infikovaným
semenom pri inseminácii. V populácii
voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri hlavne
trusom, slinou a výtokom z nosových
otvorov.
Hlavnými klinickými príznakmi sú
strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, našuchorené perie, nosnice
častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú
sa aj príznaky ako sú kašeľ, kýchanie,
chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov.
Ďalej sa ojedinele alebo v kombinácii
vyskytujú poruchy tráviaceho a nervového systému (kŕče, poruchy pohybu,
strata plachosti).
Ak by sa nákaza vyskytla v chove
hydiny, bude nariadené usmrtiť všetku
hydinu v chove, uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť
zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko
šírenia choroby na minimum. Ďalej bude
nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne
ošetriť všetok materiál a všetky odpady,
ktoré môžu byť nakazené. Zároveň sa
okolo infikovaného chovu určí ochranné
pásmo s minimálnym polomerom 3 km
a pásmo dohľadu s minimálnym polome-

rom 10 km, kde budú stanovené ďalšie
ochranné opatrenia ako sú napr. použitie
vhodných dezinfekčných prostriedkov
pri vstupoch a výstupoch z chovov;
pravidelné kontroly všetkých chovov
hydiny; kontrola činnosti osôb, ktoré
manipulujú s hydinou; zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov; zákaz
vyvážania alebo rozhadzovania použitej
podstielky a hnoja hydiny bez povolenia
a ďalšie. V prípade potvrdenia výskytu
u voľne žijúcich vtákov sa realizujú
opatrenia taktiež v pásmach 3 km a 10
km od miesta výskytu.
V chovoch hydiny je mimoriadne
dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov,
zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny
od ostatnej; bezodkladne oznamovať
príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej
chrípky. Pri nájdení uhynutých vtákov
vo voľnej prírode je podstatné nedotýkať
sa uhynutých vtákov a túto skutočnosť
okamžite nahlásiť na telefónne bezplatné číslo Ministerstva pôdohospodárstva
SR 0800 127 127, alebo na Regionálnu
a veterinárnu správu Dolný Kubín 586
2841. Dôležité je tiež dbať na správne používanie osobných ochranných
pomôcok a dodržiavanie hygienických
návykov, osobnej hygieny a vyhýbať sa
priamemu a nepriamemu kontaktu s nakazenou hydinou
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Narodili sa
13.2.
21.2.
21.2.
27.2.
28.2.
2.3.
6.3.
8.3.
13.3.
15.3.

Adriána Kurjaková
Juraj Maras
Petra Frielichová
Michal Gracák
Kristína Medvecká
Nikola Laššáková
Simona Kurcinová
Branislav Hubčík
Petra Puváková
Andrej Šálka

Sobáše
18.2.
25.2.
25.2.
25.2.
13.3.

Lenka Stanková – Tomáš Koňuch
Lenka Díková – Michal Karas
Zuzana Mikušová – Marek Grobarčík
Martina Ottová – Pavol Krivda
Ing. Monika Kvasničáková – Rudolf Pavľák

Odišli z našich radov
13.2.
21.3.

Rudolf Jaroš
Jozef Gáll

83 ročný
83 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania: 95 rokov - Alojz Žuffa, Krásna Hôrka
85 rokov - Helena Vajduľáková, Tvrdošín
80 rokov - Otília Bandošťáková, Tvrdošín

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

Pozvánka do kina
V apríli sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
2. 4. 2006 (nedeľa) o 1800 – NARNIA: LEV, ŠATNÍK A ČARODEJNICA – rodinný film
9. 4. 2006 (nedeľa) o 1500 – UDATNÉ KURIATKO – rodinná
komédia
21. 4. 2006 (piatok) o 1800 – MARIŇÁK – dráma
28. 4. 2006 (piatok) o 1800 – LETOVÝ PLÁN - thriller

Srdečne Vás pozývame do divadla

Víťazmi ligy Jazdci a Vydláci
Finálovým dňom vyvrcholila florbalová liga v ZŠ M. Medveckej do
ktorej sa zapojilo cez stovku žiakov
z celej školy. Vo finále sa proti sebe
postavili tím Jazdcov a All Stars.
Finálový zápas naberal rýchly
spád, keď Jazdci svojimi rýchlymi
kombináciami za pár minút viedli
o štyri góly. Lenže All Stars sa po
chvíli zobudili a začali znižovať
súperov gólový náskok. Nakoniec
Jazdci svoje vedenie udržali do konca a svojím súperom nastrieľali až
17 gólov. Jazdci sa stali celkovým
víťazom ligy, na druhom mieste
skončili AllStars a na treťom mieste
sa umiestnili Zemeníkovci.

Po zime prichádza jar a vidno to
aj na našich sídliskách. Sneh odkrýva
to všetko, čo počas zimy sa pod bielu
perinu dostalo. A verte, nie je toho
málo. Samozrejme, že tento neporiadok musí niekto dať do poriadku.
Väčšinou to robia pracovníci technických služieb a tí, ktorí sú zamestnaní
na verejnoprospešných prácach.
Dnes má však zaujala téma psy
a sídlisko. A verte, že ich je nemálo.
To však nie je ten najhorúcejší problém. Tým sú práve psie výkaly, čo
ostávajú po našich miláčikoch. Ostávajú tam, pretože nie všetci to máme
v sebe zakorenené, že je potrebné
zanechávať všade poriadok, a teda
aj v tomto prípade by majitelia psov
mali byť tolerantní k tým druhým
a vyvarovať sa podobných vecí. Pes
potrebuje veľa času, veď je to živý
tvor a človek by mal vedieť, že kde
psa môže venčiť. Je dosť majiteľov
psov, ktorí namiesto po sídlisku si
dennodenne zájdu psa vyvenčiť do
prírody. To je ten lepší príklad. No sú
aj takí, čo ledva vystrčia nos z bytovky, vypustia psa a už im je jedno kde
si ich miláčik urobí telesnú potrebu.
Na vine nie je pes, ale majiteľ. Všetko je to v človeku, ako pristupuje
ku potrebám toho druhého. Sídlisko, ale aj mesto je ako „živý tvor“,
a tak by k nemu mali pristupovať aj
tí, čo majú doma psa. Všetko sa dá
kultúrne urobiť. Myslím si, že nie
je problémom po svojom štvorno-

Za 5 Sk 50 km

„Zabudni na Hollywood“.

Ak doteraz občania Žilinského
kraja vo veku nad 70 rokov platili
bežný polovičný lístok, od 1. marca
t.r. sa to zmenilo. Predseda ŽSK Juraj
Blanár podpísal cenový výmer, na základe ktorého občania nad 70 rokov
za každých 50 km zaplatia 5 Sk.
Opatrenie predsedu Žilinského
VÚC má zároveň za cieľ zvýšiť mobilitu ľudí z Oravy, Liptova, Turca,
Horného Považia a Kysúc. „Sociálna
situácia dôchodcov na Slovensku nie
je dobrá, našou úlohou je im pomáhať. Aj takáto zmena v cestovnom
ušetrí seniorom peniaze“, povedal
Juraj Blanár. „Je veľký rozdiel, či
zaplatia 5 alebo 33 korún za tú istú
vzdialenosť cesty“, dodal.

Predpredaj a bližšie informácie v MsKS, tel. 5322167.

Pranostiky
Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojičku
len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

Hymna mesta Tvrdošín
Tvrdošín, Tvrdošín, kráľovské mesto,
v dejinách Oravy máš prvé miesto:
jak hraničná tricezima stál si na stráži,
ako vtedy - až do dneška zabraňuješ lži.
Máš svoj erb s korunou, svoje výsady,
ktoré nik z rodákov nikdy nezradí:
Krásničania, Medvedžania, Tvrdošínčania
pred hocakým neprajníkom si ťa ochránia.
Tvrdošín, Tvrdošín, kráľovské mesto,
milšieho od teba na svete nieto.
Tvoje verné deti si ťa nikdy nedajú,
aj keď v svete roztratené - vždy spomínajú:
na detstvo prežité v tvojom chotári,
na lásky z mladosti s úsmevom v tvári,
na otcove tvrdé ruky, teplo pri mame.
Nikdy si ťa, mesto naše, nikdy nedáme!

li, keď Bojové tigre vyhrali
Finále: Vydláci - Pumi 10:4, góly:
M. Staššák 3, T. Kovalík 3, P. Uhlík
2, M. Ďubašák 2 – M. Burdel 3, M.
Fenik.
Najlepším brankárom sa stal Pavol Kovalík (Vydláci), hráčom Peter
Uhlík (Vydláci), strelecom Michal
Burdel (Pumi) a cenu florbalový talent roka 2005/2006 získal Michal
Burdel (Pumi).
Ďakujeme: ZŠ M. Medveckej, riaditeľke D. Šaškovej, M. Klimčíkovi
a pani Bedrichovej za vecné ceny. V.
Trstenskej, M. Burdeľovi, V. Turčákovej, a D. Ferenčíkovej za realizáciu
florbalovej ligy 2005/2006.

Buďme zhovievaví a tolerantní k sebe

kde v komédii z hereckého zákulisia sa predstavia herci
Slovenského komorného divadla z Martina v divadelnej hre

vo štvrtok 27. apríla 2006 o 19 hod. v kine Javor .

Finále: Jazdci - All Stars 17 : 9,
góly: M. Hrča 8, Motýľ 5, V. Turčáková 3, B. Čičmanová - J. Reguly 7,
J. Ondreják 2.
Najlepším brankárom sa stal Mário Chorvát (Jazdci), hráčom: Filip
Motýľ (Jazdci) a strelcom Jozef Reguly (AllStars), špeciálnu cenu florbalový talent roka 2005/2006 získal
Jozef Reguly( All Stars).
V kategórii mladších žiakov sa vo
finále ocitli Pumi a Vydláci. Zápas
bol v jednoznačnej réžii Vydlákov
a potvrdili to aj vysokou výhrou nad
Pumami 10:4. O tretie miesto sa popasovali Bojové tigre a Gumkáči, kde
sa dalo hovoriť jednoznačne o debak-

hom priateľovi odpratať výkaly do
odpadového koša. Len treba chcieť.
Samozrejme, že mesto sa tiež musí
starať o poriadok. Ale priznajme si,
prečo by práve mesto malo upratovať
po niekom, kto je lenivý a netolerantný k potrebám tých druhých.
Verte, sú ľudia, ktorí k životu
vôbec nepotrebujú psa, a tak im zbytočne nekomplikujme život. Ale na
druhej strane sú tu aj tí, ktorí by bez
psa nedokázali existovať. Je to akási
symbióza. Je to o vzájomnej komunikácii tých, čo chcú psov, ale i tých,
čo sú proti. Nikdy nebude všetko
čiernobiele, či to chceme, alebo nie.
A tak je to aj v tomto prípade. Ale ak
budeme viacej tolerantní k potrebám
našich susedov, spolubývajúcich,
verte, že aj život bude spokojnejší.
Pes je najstarším zdomácneným
zvieraťom. O tom svedčí mnoho
vykopávok viac alebo menej zachovaných kostier psov z doby okolo
10 000 až 15 000 rokov pred naším
letopočtom, teda z doby kamennej,
keď človek žil v prvotno - pospolnej
spoločnosti. Z toho usudzujeme, že
prapredok dnešného psa sa pridal
k vtedy žijúcemu pra človeku najmä preto, aby si ľahšie zaobstarával
obživu zo zvyškov ulovenej zveri.
Postupne sa s človekom zblížil a človek začal využívať jeho vlastnosti
pre svoju potrebu, najmä na stráženie
svojich sídlisk a na lov.
Teda pes sa zžil s človekom k spoločnej ceste životom. Verte, bez nich
si nevieme predstaviť ani dnešnú spo-

ločnosť. Psy sú potrebné v mnohých
odvetviach nášho života a dokonca
slúžia človeku, ak má zdravotné, či
iné problémy. To je však jedna stránka vecí. Tou druhou je majiteľ psa
preto, že tak ako sa stará o svojho
psa, taký je aj jeho celkový prístup
k ľuďom, k životnému prostrediu
a priestoru, v ktorom žije. Apelujeme
preto na všetkých tých, ktorí majú
doma psíka, buďte tolerantní a zhovievaví k svojmu okoliu. Nežijete tu
len vy, ale žijú tu aj druhí. A stačí tak
málo. Po svojom miláčikovi vždy zanechať poriadok. Veď si len zoberte,
koľko detí sa na sídliskách hrá práve
tam, kde my chodíme vyvenčiť svojho psíka. Ako by ste to prijali, keby
sa práve tam hrali vaše deti, alebo
vnukovia.
Pes nemôže za svojho majiteľa.
Ale majiteľ, ktorý je inteligentnejší
od svojho psa, by to mal dokazovať
aj v tomto prípade.
Hovorí sa, že dôležitá je výchova
k niečomu. Ak však nepomáhajú
príkazy, zákazy a rôzne nariadenia,
aj v tomto prípade mesto pristúpi
k finančným sankciám tých majiteľov psov, ktorí vedome znečisťujú
verejné priestranstvá.
Ešte pre zaujímavosť uvádzame,
že k 20.3.2006 bolo v meste evidovaných, prihlásených 388 psov (teda
tých, za ktorých majitelia zaplatili
poplatok). Z toho v meste 189 psov,
Medvedzie dedina 44, Medvedzie
sídlisko 57 a Krásna Hôrka 101
psov.
(jh)

Ako v rozprávke

Lúčili sa s fašiangom
Vo veľkej spoločenskej sále sa
karnevalom s fašiangami rozlúčilo asi dvesto detí a stovka rodičov
a starých rodičov, ktorí sa tu zišli.
Karneval už tradične pripravilo Mestské Centrum voľného času Radosť.
Na karnevale vystúpili aj mažoretky
a tanečná skupina Jump, ktoré sa tiež
pripravujú v CVČ.

Divadlo pre deti
Pozývame deti predškolského
veku na divadelné predstavenie

„Pinocchio“,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 6. apríla 2006
o 900 a 1030
v Kine Javor v Krásnej Hôrke.
Vstupné je 20.-Sk

Spevom „Fašiangy, Turice , Veľká noc príde ... „ sme otvorili maškarný
ples v našej MŠ. Po týždňovej príprave na túto akciu v jedno krásne ráno
vstúpili do tried čarodejnice, rytieri, princezné a princovia. Vo veselých
vyzdobených triedach sa striedal tanec, súťaže, spev a pohostenie. Nielen
deti, ale aj „dospeláci“ sa premenili na rozprávkové bytosti. Všetci sme sa
do sýtosti vyšantili a spomienky nás budú hriať do budúceho maškarného
plesu.
pedagogický kolektív MŠ Tvrdošín

Výstava kraslíc
OOS D. Kubín v spolupráci s Mestom Tvrdošín
Vás srdečne pozýva na výstavu

„NAJKRAJŠIA KRASLICA ORAVY“,

ktorá je inštalovaná vo výstavnej miestnosti MsKS Medvedzie
a potrvá až do 21.4.2006.
Všetkých Vás srdečne pozývame na inšpirácie
v tomto predveľkonočnom období!
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Podmienky na prípravu neboli najlepšie
Futbalisti po zime čoskoro vybehnú na trávniky a my sme sa opýtali
prezidenta klubu Jozefa Ženčucha, v akom stave je mužstvo dospelých?
Futbalisti A mužstva so zimnou hodnotím ako najslabšiu za nášho
prípravou začali 14. januára turnajom pôsobenia v IV. lige čo sa týka počtu
v hale. Príprava bola rozdelená na dve hráčov na jednotlivých tréningoch, čo
etapy. Prvá časť do 20.2. a druhá 3.3. istotne neprospieva ani tým, ktorí sa
začala trojdňovým sústredením v O- tréningu zúčastňujú.
raviciach, ktorý absolvovalo iba 12
Myslím si, že mužstvo bude mať
hráčov, z toho dvaja dorastenci, ďalší čo robiť so záchranou v IV. lige. Hrápre pracovné povinnosti sa nemohli či sú v školách, v práci. Ak nie, tak
sústredenia zúčastniť, takže o kom- nemajú časť prís, alebo sú zranení.
plexnej príprave sa nedá hovoriť.
Dostali individuálne tréningové pláV prvej etape bolo 16 tréningových ny, ale nie je to vidieť na ich kondíjednotiek a absolvovali sme štyri prí- cií. Takže tu netreba ani trénera, len
pravne zápasy. Najviac tréningových treba organizátora, ktorý by im nosil
jednotiek absolvoval dorastenec M. veci a dával ich dokopy. Zabúdajú na
Sirota a to sedem a štyri prípravné základné povinnosti a disciplínu, ale
zápasy, takže viete z toho usúdiť ako chcú hrať futbal. No neviem ako?
hráči trénovali. Dokonca máme hráča,
Mužstvo odohralo v príprave šesť
ktorý sa nezúčastnil ani jedného tré- zápasov, z toho iba jeden vyhralo.
ningu a prípravného zápasu. Prípravu Dobrý I. polčas odohralo s Ružom-

berkom B, druhý polčas s Liskovou,
dobrý I. polčas so Z. Porubou, slabý
zápas s L. Štiavnicou (pre neúčasť
hráčov) a posledný zápas s Kláštorom
pod Znievom, kde to trošku vyzeralo
ako tak. V pláne do začiatku súťaže
majú odohrať ešte dva prípravné
zápasy.
V kádri je zatiaľ 15 hráčov, čo je
málo. Hosťovanie skončilo Brienikovi, Michnovi, Hornakovi a Capkovi.
Za prácou do Anglicka odišli Ženčuch, do Bratislavy Kazík, v Česku
pracuje Novák, v Žiline Ondroš,
v Ružomberku Hradský. Ďalší traja
sú zo Žiliny, ktorí pribudli do kádra:
Martini, Belák a Jamečný, vrátil sa
Marton.
Bude veľa záležať na ich pripravenosti na každý zápas, životospráve,
bojovnosti, siahnutí na dno svojich
síl a psychickej vyrovnanosti a chuti
za víťazstvami. V danej situácii sa
spoliehame iba na to. Preto aj divák
musí chápať, že mužstvo nie je pokope a musí sa rozohrať. Podmienky na
tréning pre dlhú zimu vonku neboli
dobré, hlavne pre natrénovanie herných činnosti a streľbu so signálmi.
To trápi ale väčšinu mužstiev okrem
tých, čo majú umelú trávu. Nuž, držte
palce a povzbuďte, verím, že chlapci
sa budú snažiť, aby IV. liga ostala
v Tvrdošíne, ale bez dobrej prípravy
si len môžu hovoriť, že vedia hrať
futbal.

Stolný tenis I. liga
O dobrú reprezentáciu mesta sa nám starajú aj naše ženy, ktoré v Oravskej volejbalovej súťaži pod vedením kapitánky Eleny Lepišovej aj
v tomto roku skončili suverénne na prvom mieste. O tento úspech sa
pričinili ešte Monika Zemančíková, Kamila Hurajová, Mariana Lukaščíková, Janka Hullová, Vilma Kajanová a Iveta Košarišťanová.

Volejbal I. liga
Košice - Tvrdošín
3:0 (18, 20, 18) a 3:1
(18, 13, -19, 13)
Na východe sa
volejbalistkám vôbec nedarilo a prehrali obidva duely.
Tvrdošín - Humenné 2:3 (22,-24,23,25,-2) a 3:2 (22,-21,-22,21,8)
Poslednými zápasmi na domácej
pôde sa domáce volejbalisti chceli
rozlúčiť so sezónou víťazne. V prvom zápase začali veľmi dobre, prvý
set im vyšiel, v druhom prehrali a v

tretiom prehrali v koncovke. Dokázali však stav vyrovnať, ale tajbrek
vôbec nezvládli.
Obdobný priebeh mal aj druhý zápas. Prvý set domáce vyhrali, ďalšie
dva opäť prehrali a rozhodovalo sa
v tajbreku. Tentoraz už svojim súperkám nedali žiadnu šancu a zápas
dotiahli do víťazného konca a rozlúčili sa so sezónou víťazstvom. I keď
v súťaži obsadili posledné miesto,
nevypadávajú, bude záležať iba na
tom, či sa v novom ročníku prihlásia
do súťaže.

Vyhrali základnú skupinu
Dohrávkou zápasu s Hliníkom
ukončili naši volejbalisti, ktorí hrajú
v II. lige účinkovanie v základnej
časti súťaže a v poslednom zápase
porazili Hliník nad Hronom a skončili na 1. mieste. Súťaž však pokračuje
nadstavbou o postup do I. ligy a v

prvom barážovom zápase sa stretnú
v duely s Detvou na jej palubovke.
Tvrdošín - Hliník nad Hronom 3:1
(17, -22, 23, 20) a 3:0 (19, 16, 19)
Zostava: Kacko, Vrabček, Suchánek, Masnica, Gejdoš, Gajdošík,
striedal: Ferenčík

Dve otázky pre Luciu...
Lucia Sirotová už po druhýkrát
získala ocenenie v desiatke najlepších
športovcov nášho mesta. Ten, kto chodí
na volejbalové zápasy nášho prvoligového družstva, vie, o kom hovorím.
Luciu na palubovke nemožno
prehliadnuť, i keď nepatrí medzi najvyššie hráčky v družstve. Výkonom
na palubovke sa radí k tým najlepším
hráčkam. Bojovníčka na pohľadanie,
čo si pochvaľuje aj tréner Marián
Mika: „Lucia patrí medzi univerzálne hráčky, dokáže sa presadiť v útoku, má dobrú prihrávku a patrí medzi
najlepšie bodujúce hráčky družstva.
Je na ňu spoľahnutie“.
Každý človek má akési životné

priority, ktoré sú najdôležitejšie
pre teba?
Mojou hlavnou prioritou je úspešne doštudovať vysokú školu. Momentálne nemám nijaký iný konkrétny
cieľ, aj keď rada by som po skončení
školy išla na nejaký čas do zahraničia. A potom sa chcem určite vrátiť
na Slovensko.
To sú tie životné priority a čo
šport, športová kariéra?
Aj keď to tento rok s 1. ligou nevyzerá ružovo, dúfam, že nám vyjde
boj o udržanie. Vo volejbale by som
rada pokračovala aj naďalej, preto
verím, že ženský volejbal v našom
meste neskončí.

SK Tvrdošín-Nižná
- TJ Štart VD Prešov
10:4, body: M. Bednár
a J. Buczacki po 3,5; J.
Teplanský a J. Argaláš
po 1,5
SK Tvrdošín-Nižná - Spoje Tesco
Košice 8:6, body: M. Bednár, J. Buczakci, J. Teplanský a J. Argaláš po 2
SK Tvrdošín-Nižná - MSTK VTJ
Martin 8:6, body: J. Argaláš 3,5; J.
Teplanský 2,5; J. Buczacki 2
SK Tvrdošín-Nižná - KTK Krupina 7:7, body: J. Argaláš 3,5; J.
Teplanský 2,5; J. Buczacki 1
Rimavská Sobota - Tvrdošín/
Nižná 9:5, J. Argaláš 3, J. Teplanský
1, J. Buczacki 1
Rožňava - Tvrdošín/Nižná 8:6,
J. Teplanský 2,5, J. Argaláš 2, J.
Buczacki 1,5
II. liga SK Tvrdošín-Nižná B Doprastav Zvolen 4:14, body: J.
Argaláš 3, A. Vidiečan 1
SK Tvrdošín-Nižná B - ŽP Sport
Podbrezová 8:10, body: J. Argaláš
3,5; J. Teplanský 2,5; A. Vidiečan 2
Čadca B - Sk Tvrdošín/Nižná
B 17:1, bod: Šimalčík
Višňové - Sk Tvrdošín/Nižná
B 15:3, body: Šimalčík 3

Senátor Bar najlepší
Tohtoročná halová futbalová sezóna vyvrcholila záverečným turnajom
majstrov oravských minilíg druhým
ročníkom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 18.3. v telocvični Martina Hattalu v Trstenej a celkovým víťazom
sa stali naši hráči, ktorí absolvovali
turnaj bez prehry, nastrieľali svojim
súperom najviac gólov a dostali najmenej.
Výsledky turnaja a góly našich:
Zapo - Senátor Bar 6:8 (2:4), góly:
Martin Sirota 4, Stanislav Maruniak,
Milan Sirota, Jozef Ženčuch, Peter
Pazúrik
Old Stars - Senátor Bar 3:5 (1:4),
góly: Milan Sirota 2, Richard Bajo,
Stanislav Maruniak, Peter Pazúrik
Senátor Bar - Colorspol 8:4 (4:3),
góly: Jozef Ženčuch a Peter Pazúrik
po 2, Stanislav Drbiak, Milan Kajan,
Martin Sirota, Stanislav Maruniak
Medzi najlepších strelcov turnaja patril Martin Sirota (Senátor
Bar) a Ľuboš Jašica s Colorspolu
s 5 gólmi.

Najobľúbenejším kolektívom Oravy naši mladší žiaci
Medzi najúspešnejšími športovými kolektívami Oravy, ktorá sa vyhlasovala v stredu
22. marca v Dolnom Kubíne a organizovali
ju noviny Orava v spolupráci s Regionálnou
športovou radou Oravy, Krajským športovým
centrom Žilina a mestom Dolný Kubín si pre-

vzali cenu aj naši futbalisti „mladší žiaci“.
Čitatelia Oravy im v ankete o „Najobľúbenejší kolektív Oravy“ poslali najviac
hlasov, a to rozhodlo o tom, že prvú cenu si
boli prevziať so svojim trénerom Ľubomírom
Gregorcom.

Pripravuje sa výstavba tenisového centra
Športu sa mesto venuje v rámci svojich
možnosti. A treba povedať, že široko-ďaleko sa v tomto období nevytvárajú také
podmienky na športovanie, ako práve
v našom meste. A to pre šport v každom
ročnom období. Pre tých, čo sa radi korčuľujú, alebo hrajú hokej, mesto postavilo
ľadovú plochu, blízko nej je skaetbordová
rampa, máme vybavenú športovú halu,
kde si našiel svoje miesto volejbal, halový
futbal, florbal, basketbal. Pre futbalistov
sú v meste dva futbalové štadióny s trávnatým povrchom. Okrem toho sú v meste

k dispozíci telocvične, stolnotenisová
herňa a asfaltové hrisko pri ZŠ M. Medveckej. Okrem toho občania nášho mesta
môžu za zľavnené vstupné navštevovať
plaváreň v Nižnej, či termálne kúpaliská
v Oraviciach.
I napriek tomu, že v meste je dostatok športovísk, mesto v dohľadnom čase
pripravuje výstavbu tenisového strediska
s tenisovými kurtmi s umelou trávou a samostatnou tenisovou halou. V našom meste
by mal pribudnúť ďalší športový areál a tí,
ktorí fandia tenisu, sa majú na čo tešiť.

Víťazná trofej zostala doma
V sobotu 4. marca sa v športovej hale
uskutočnil už VI. ročník futbalového
halového turnaja mladších žiakov „O
putovný pohár predsedu Oravského futbalového zväzu“ za účasti ôsmich družstiev
Tvrdošína, Nižnej, Námestova, Oravskej
Jasenice, Dolného Kubína, Dlhej, Rabče
a Lokce.
V zápasoch nechýbala futbalová paráda,
ale aj dramatičnosť. Veľmi dobre si v tomto
roku na turnaji počínali naši futbalisti, ktorí
nič nenechali na náhodu a svojou hrou

potvrdili, že patria medzi najlepšie celky
v rámci Oravy. Svoju skupinu vyhrali, keď
bod im utrhli len susedia z Nižnej. V semifinále sa streli s Dlhou, nad ktorou vyhrali
2:0, keď oba góly vsietil F. Čajka.
Vo finále sa stretli so svojím súperom
zo skupiny, s družstvom Nižnej. Tentoraz
nenechali nič na náhodu a potvrdili úlohu
favorita, keď po dobrom výkone vyhrali 3:0
gólmi F. Čajku, M. Gregorca a T. Regulyho. Prvýkrát sa tak na tomto turnaji mohli
radovať z celkového prvenstva.

5. liga Orava Sever
Za účasti družstiev ŠK
Tvrdošín C, Slovan Trstená, SPŠ IG OA Tvrdošín, Gymnázium Tvrdošín
A a Gymnázium Tvrdošín
B usporiadal šachový oddiel
ŠK Tvrdošín (12.2.) turnaj 5. ligy Oravy Sever,
ktorý sa uskutočnil v priestoroch MsKS Medvedzie. Hralo sa turnajovým tempom - pol hodiny
na celú partiu a každý s každým.
Zápasy 1. turnaja
1. kolo Slovan Trstená - ŠK Tvrdošín
C 1,5:3,5; SPŠ IG OA Tvrdošín - Gymnázium
Tvrdošín B 4,5:0,5
2. kolo ŠK Tvrdošín C - SPŠ IG OA Tvrdošín
5:0, Gymnázium Tvrdošín A - Slovan Trstená 4:1
3. kolo Gymnázium Tvrdošín A - ŠK Tvrdošín C 2:3, Slovan Trstená - Gymnázium Tvrdošín
B 4:1
4. kolo Gymnázium Tvrdošín B - ŠK Tvrdošín C 0:5, SPŠ IG OA Tvrdošín - Gymnázium
Tvrdošín A 2:3
5. kolo Gymnázium Tvrdošín A - Gymnázium Tvrdošín B 3,5:1,5; SPŠ IG OA Tvrdošín

- Slovan Trstená 1,5:3,5
Zápasy 2. turnaja usporiadala 19.3. SPŠ IG
OA Tvrdošín.
1. kolo SPŠ IG OA Tvrdošín - Gymnázium
Tvrdošín A 0,5:4,5; Gymnázium Tvrdošín B - ŠK
Tvrdošín C 0:5
2. kolo Gymnázium Tvrdošín A - Slovan
Trstená 3:2, ŠK Tvrdošín C - SPŠ IG OA Tvrdošín 2,5:2,5
3. kolo Slovan Trstená - ŠK Tvrdošín C
1,5:3,5; SPŠ IG OA Tvrdošín - Gymnázium
Tvrdošín B 2,5:2,5
4. kolo Gymnázium Tvrdošín B - Slovan Trstená 1:4, ŠK Tvrdošín C - Gymnázium Tvrdošín
A 2,5:2,5
5. kolo Gymnázium Tvrdošín A - Gymnázium Tvrdošín B 5:0, Slovan Trstená - SPŠ IG
OA Tvrdošín 2:3
Obidva turnaje boli v príjemnej športovej
atmosfére. Splnili účel a pritiahli ku šachu hlavne
mládež. Ešte bude jeden turnaj v rámci majstrovstiev okresu v Trstenej. Je to výborná myšlienka
v jeden deň odohrať viac zápasov.
František Medvecký

Zlato a bronz pre Michaelu
V sobotu 4. marca t.r. sa v Poľsku
v Lodži uskutočnilo medzinárodné
meranie síl karatistov z 33 klubov
z Ruska, Slovenska a Poľska. Medzi vyše 400 súťažiacimi si dobre
počínala aj Michaela Čajková z
nášho mesta, ktorá sa karate venuje
v trstenskom klube. V družstve kata
žiačok získala zlatú medailu spolu
s Annou Oginčukovou a Monikou
Kornhauserovou.
Darilo sa jej aj v súťaži jednotlivcov, kde v kategórií žiačok získala
bronzovú medailu.
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