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Nemarme snahu
tých, ktorí robia
niečo pre ľudí

číslo 10

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.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005

Za okres Tvrdošín v nich budeme voliť 3 poslancov,
ktorí v krajskom zastupiteľstve budú obhajovať záujmy nášho mesta i celého regiónu.
O priazeň voličov v našom meste i okrese Tvrdošín sa budú uchádzať
aj zástupcovia nášho mesta

Ivan Š A Š K O - Vlasta J A N Č E K O V Á - Milan K O V Á Č, ktorí majú už niekoľkoročné skúsenosti v práci mestského zastupiteľstva, ale tiež v práci pre občanov nášho mesta. O tom, akú perspektívu bude mať naše mesto, ako dokážeme
vytvoriť podmienky pre život ľudí, o tom, ako budú žiť naše deti rozhodnete iba vy vážení spoluobčania, pretože naše mesto i okres Tvrdošín je už
neoddeliteľná súčasť Žilinského samosprávneho kraja.

Veríme vo Vašu múdrosť i Váš záujem o život nášho mesta aj celého regiónu

Desatoro aj našich kandidátov koalície SMER-SNS-ANO-HZD
pre voľby do VÚC alebo NOVÝ SMER PRE ŽILINSKÝ KRAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rektor Univerzity v našom meste

Pre náš kraj majetok a peniaze, ktoré mu od štátu patria.
Viac a dobre zaplatenej práce pre ľudí v našom kraji.
Pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitnú v sociálnej pasci.
Dostupnú zdravotnú starostlivosť európskej úrovne pre všetkých.
Prvé kroky mladých ľudí po škole nech vedú do práce – nie na Úrad práce.
Diaľnice a cesty nás spoja s Európou.
Vytvorme z nášho kraja raj pre turistov.
Bezpečnosť každého na ulici i doma.
Chráňme prírodu a kultúrne dedičstvo predkov pre život našich detí.
Záleží nám na Vás – dôverujte nám.

Politička s najväčšou dôverou sa zaujímala o život občanov nášho mesta
Poslankyňa NR SR Zuzana Martináková so svojimi
spolupracovníkmi v pondelok 10. októbra zavítala do
nášho mesta, kde ju na radnici uvítal primátor mesta
Ivan Šaško.
Okrem pracovného rokovania jednou z tém boli aj
blížiace sa voľby do VÚC.
Z. Martináková prisľúbila
osobnú podporu, ale aj Slobodného fóra kandidátom
z nášho mesta, ktorí kandidujú za poslancov do VÚC.

Voľby do VÚC
prídu podporiť
Róbert Fico
a Ján Slota
míting na podporu kandidáta
na predsedu Žilinského kraja
a poslancov do VÚC
za koalíciu
SMER-SNS-ANO-HZD
sa bude konať

19.11. 2005 o 16.00
v kine Javor

V piatok 7.3. t.r. zavítal do nášho mesta rektor Univerzity Mateja Bela
z Banskej Bystrici prof. Ing. Milan Murgaš, CSc. Na radnici ho uvítal primátor mesta Ing. Ivan Šaško a profesorka PhDr. Eva Kollárová, PhD. Rektor
univerzity sa veľmi živo zaujímal o práve otvorené vysokoškolské štúdium
„Európske kultúrne štúdie“, ktorého gestorkou je práve E. Kollárová.
Po pracovnom i priateľskom stretnutí na radnici si M. Murgaš v sprievode
primátora a E. Kollárovej bol prezrieť priestory, v ktorých sa už vysokoškoláci pripravujú pre svoje nové povolania.
Pred budovou univerzity v našom meste ich zastihol aj fotoobjektív.

Kvietok pre Máriu

Orava, jej ľudia, zákutia, to bolo životnou náplňou našej rodáčky Márie Medveckej - akademickej maliarky, národnej umelkyne, (11.10.1914 Medvedzie - 23.4.1987 Bratislava), ktorá by
sa v tomto roku dožila 91 rokov. Žiaľ, osud jej to nedoprial. A my symbolicky jej v týchto dňoch
kladieme na hrob kvietok s úctou a vďakou, že ostala verná nášmu kraju a Oravu a Tvrdošín dala do
povedomia svetu. Dnes je po nej v našom meste pomenovaná aj ZŠ Márie Medveckej a žiaci tejto školy
sa počas celého roka aj vzorne starajú o jej hrob.
Detstvo Mária prežila v Medvedzí. Po maturite
v Košiciach študovala na Pedagogickej akadémii
v Bratislave. Po jej skončení učila v Zubrohlave,
Tvrdošíne, Jablonke a Námestove.
V roku 1942 odišla študovať do Bratislavy na
Oddelenie kreslenia a maľby SVŠT. Po vojne pokračovala v štúdiách na Akadémii výtvarných umení
vo Viedni. Štúdiá ukončila v roku 1948 v Bratislave
a v tomto roku usporiadala svoju prvú samostatnú
výstavu.
Od roku 1950 žila a pracovala v Medvedzí. Bola
manželkou akademického maliara Ctibora Belana. Okrem samostatných výstav na Slovensku sa
zúčastnila v rámci celoštátnych výstav i v zahraničí: Poľsko, Maďarsko, ZSSR, NDR, Rumunsko,
Čína, Mongolsko, Juhoslávia, India, Francúzsko, Egypt.
Ústrednou témou jej maliarskeho snaženia bola Orava. Výber jej celoživotného diela sa nachádza
v Galérii Márie Medveckej, sprístupnenej verejnosti od roku 1997.

Jadranka si zaspieva s Tvrdošankou
Po úspešnom vystúpení Tvrdošanky na tohtoročnom Michalskom jarmoku sa dychovka predstaví naším spoluobčanom na
Sviatok príbuznosti, ktorý pre Vás pripravujeme v čase očakávania najkrajších sviatkov roka.

V sobotu 3. decembra t.r. bude v našom meste opäť Sviatok príbuznosti a naši spoluobčania sa už majú na čo tešiť. Mesto tak ako po iné
roky pripravilo pre nich prekvapenie v podobe darčeka, ale aj milého
kultúrneho programu, v ktorom sa predstavia deti našich škôl. Okrem
nich tu nebude chýbať ani dychovka Tvrdošanka a známa speváčka
Jadranka, ktorá si iste rada zaspieva s Tvrdošankou.
Už teraz sa tešíme, milí naši spoluobčania, na spoločné
stretnutie s Vami.
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Vyznanie rektora banskobystrickej univerzity
Je poslancom národnej rady, zastupuje Slovenskú republiku
v parlamentom zhromaždení západoeurópskej únie, je členom
výboru pre ﬁnancie, rozpočet a menu, navyše ešte stále aktívne prednáša na ekonomickej fakulte. Milan Murgaš - rektor
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V piatok 7. októbra
ho čakalo stretnutie s bývalými spolužiakmi, no ešte predtým
ho zmysel pre zodpovednosť zavial do Tvrdošína. V sprievode
profesorky Evy Kollárovej, garantky novootvoreného študijného
odboru, sa o jeho materiálno technickom zabezpečení a ďalších
spoločných záujmoch porozprávali s primátorom mesta Ing.
Ivanom Šaškom a potom sa spoločne vybrali na obhliadku
učebne v miestnej priemyslovke. V dôverne známom prostredí,
kde Milan Murgaš získaval stredoškolské vzdelanie, sa celkom
prirodzene rozprúdil rozhovor o jeho vzťahu k nášmu regiónu,
ktorý možno bez váhania nazvať vyznaním.
* Pán rektor, aká bude odpoveď šej univerzite v Banskej Bystrici a je,
na dve slová: Vy a Orava?
rovnako ako ja, absolventom tejto
- Orava je moja láska. Štyri roky, známej oravskej priemyslovky, má
ktoré som tu strávil ako študent prie- na priehrade loď. Približne dvakrát
myslovky, sú najkrajšími štyrmi rokmi počas leta sa mi podarí k nemu domôjho života. Vtedy som poznal, čo je stať a vychutnávať krásu Oravskej
skutočné priateľstvo. Spoznal som, čo priehrady. Pravidelne dvakrát do
je učiť sa veľmi zaujímavé veci, ako sa roka chodievam na Roháče, ktoré
treba postaviť k životu, ako formovať mi prirástli k srdcu. Poviem to teraz
svoje názory. Bolo to pre mňa mimo- možno trocha sentimentálne. Smutné
riadne inšpiratívne a pekné obdobie.
sedlo som si vybral za miesto, kde,
* Spomenuli ste priateľstvá. Čo keď skončím svoju životnú púť, rozz nich pretrvalo?
trúsia môj popol.
- Všetko. Práve dnes máme stret* Myslíte to až tak vážne?
nutie po 35 rokoch. Bože môj, aký
- Až tak.
som už starý! Stretneme sa v Ro* Vidím, že je najvyšší čas prelaháčoch na chate Primula a veľmi diť na veselšiu strunu. Spomeniete
sa teším. Pri dnešnom konzumnom si ešte na najväčšie lapajstvo z čias
spôsobe života, keď sa všetci ženú za Vášho predmaturitného obdobia?
akýmisi čudnými cieľmi, považujem
- Práve pred chvíľou som pred
za nádherné mať priateľov, môcť sa profesorkou Kollárovou, ktorá bola
o nich oprieť, porozprávať sa s nimi našou triednou, spomínal, ako sme
aj o veciach, ktoré trápia každú ľud- pred – žiaľ, už nebohým riaditeľom
skú dušu .
Horákom utekali oknami triedy na
* Navštevujete často Oravu?
prízemí pred písomkou. Boli sme
- Môj priateľ, ktorý pracuje na na- lapaji, ale myslím si, že sme našimi

Deti zamierili na plaváreň

Ani tento rok nie je výnimkou a
deti z nášho mesta opäť zamierili na
plaváreň do Nižnej, aby sa tu naučili
základom plávania. I keď náklady
pre plavecký výcvik sa opäť zvýšili,
vedenie mesta plní svoj sľub a aj

vyše päťdesiat detí tretích ročníkov.
V ďalšom turnuse budú navštevovať
plávareň a učiť sa plávať zase deti zo
ZŠ M. Medveckej.
Ako sme sa presvedčili a potvrdil
nám to aj primátor nášho mesta Ing.

výmyslami nikomu neubližovali.
* Keď si v duchu predstavíte
Oravu, ktorý obrázok z nej sa Vám
vybaví ako prvý?
- Prvým je stále Nižná. Tam som
začal v priemyslovke, tam som strávil
prvé dva roky štúdia. Sám pochádzam
z dedinky pri Banskej Bystrici. A je
trochu paradoxné, že Nižná bola
pre mňa vlastne vstupnou bránou do
sveta. Otvorila sa mi naplno a cez ňu
som prešiel do pre mňa vtedy veľkého sveta. Snažím sa v ňom žiť podľa
zásad, ktoré mi boli vštepované aj tu,
v priemyslovke.
* Využijete príležitosť prihovoriť sa našim čitateľom? Možno ich
zaujme aj vaše životné krédo.
- Som naozaj rád, že sa podarilo v
priestoroch tvrdošínskej priemyslovky
zaviesť výučbu v programe Európske
kultúrne štúdie, o ktorý je obrovský
záujem. Verím, že dobrý začiatok bol
štartom novej etapy pre hornú Oravu,
ktorá umožní mladým plným priehrštím čerpať zo studnice poznania.
Mojim životným krédom je: lepšie je
zodrať sa v práci ako zhrdzavieť v nečinnosti.
Pavel Abraham

Rekonštrukcia námestia v plnom prúde

Raz to už muselo prísť, hovorili
si mnohí občania nášho mesta. A je
tomu tak, rekonštrukcia Trojičného
námestia, cesty a chodníkov začala.
Predtým, než sa s ňou začalo, sa rekonštruovali staré vodovodné rozvody a prípojky a v nedávnych dňoch sa
začalo s pokladaním obrubníkov na
ceste popred našu radnicu, nasledovať bude časťprekrytie potoka, pre
rozšírenie parkovacích plôch, potiah-

ne sa aj nový asfaltový koberec.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto cesty boli poskytnuté
zo Žilinského samosprávneho kraja
aj zásluhou nášho primátora, ktorý je
aj zároveň poslancom VÚC.
Prvá etapa rekonštrukcie námestia
teda započala a, ako nás informoval
primátor, postupne sa bude pokračovať v ďalšej rekonštrukcii aj v budúcom roku.

Firma HYDAC požiadala mesto o vypracovanie geometrického plánu a spracovanie majetkoprávnych podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných zmlúv s vlastníkmi pozemkov pre plánovanú výstavbu priemyselného parku fabriky HYDAC ELEKTRONIC.
Intenzívne rokovania a stretnutia vedenia mesta so zástupcami ﬁrmy HYDAC pokračujú, pretože záujem o nové pracovné
miesta je obojstranný.
V tejto súvislosti sme primátorovi mesta položili otázku: ako
občania nášho mesta a najmä Krásnej Hôrky vnímajú možnosť
výstavby novej fabriky?
Nestretol som sa s nikým, kto by sa teľstva za Krásnu Hôrku Milan Kováč,
nepotešil týmto zámerom mesta a ﬁrmy ktorý si našiel čas a navštívil takmer
HYDAC. Mám taktiež radosť z množstva každého vlastníka podielu na uvažovanej
kladných listov od občanov, ale tiež vlast- nehnuteľnosti, ktorý sa mal k uvažovanej
níkov pozemkov, ktorí nebývajú v našom výstavbe možnosť vyjadriť alebo vzniesť
meste, ktorí sa k tejto myšlienke stavajú pripomienku, takže aj odtiaľ mám veľa
veľmi zodpovedne, a najmä sa tešia priaznivých a inšpiratívnych názorov,
možnostiam, ktoré sa otvárajú pre ich ktoré iste zúročím v ďalšej mojej práci.
deti, či vnúčatá.
Vysoko hodnotím občanov, ktorí v abVeľmi pozitívnu úlohu v danej veci solútnej väčšine sa veľmi kladne postavili
zohral aj poslanec mestského zastupi- za túto myšlienku výstavby novej fabriky

s tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách len preto, aby tu naši spoluobčania
našli prácu.
Verím preto, že už nikdy nenastane situácia, tak ako je tomu už niekoľko desiatok
rokov dozadu, keď v Tvrdošíne chcel Baťa
postaviť fabriku a niektorí takzvaní tvrdošínskí gazdovia nechceli pustiť po kúsku
svojej zeme, z ktorej potom už aj tak nič
nemali, pretože ju aj tak o niekoľko rokov
museli odovzdať do družstva, kde všetci
vieme, ako tá ich pôda dnes skončila. Takže, aj keď už nie sú medzi nami, pôda síce
ostala nevieme komu, ale ich deti, určite
aj vnuci museli ísť za prácou do sveta, čo
je veľmi smutné ponaučenie, ktoré by sme
už nikdy nemali dopustiť.

Nemarme snahu tých, ktorí robia niečo pre ľudí

tohto roku opäť hradí výdavky pre
žiakov, ktoré sú spojené s plaveckým
výcvikom.
Táto tradícia teda opäť pokračuje
v nezmenenom šate. Jediní, ktorí sa
menia, tak to sú deti, ktoré sa učia
plávať. Túto iniciatívu opäť veľmi
uvítali aj riaditelia základných škôl
a rodičia, ktorých teší, že mesto aj
takouto formou dokáže podať pomocnú ruku pre našich najmenších
školákov. Ako prví v tomto novom
školskom roku si plaváreň vyskúšajú
deti, žiaci tretích ročníkov zo ZŠ Š.
Šmálika. Prvoplavci sa začnú učiť
plávať pod dohľadom odborných
plavčíkov, učiteliek a rodičov.
Možno ešte mnohí nedoceňujeme
to, čo robí mesto v dnešnej neutešenej
ekonomickej situácii a snaží sa pomáhať rodinám, ktoré by si plavecký výcvik nemohli dovoliť. Mnohí rodičia
v prvom rade myslia na to, ako dať deťom základné veci, najesť, obuť, ošatiť. Žiaľ, zatiaľ je to na Slovensku tak,
že naša vládna garnitúra sa všetkého
zbavuje a necháva to na samotných
občanoch, aby sa s tým popasovali.
A skutočne, zatiaľ je dobré, že naše
mesto v mnohých takýchto prípadoch
podáva pomocnú ruku práve tým, ktorí to najviac potrebujú.
Ako sme sa informovali v ZŠ
Š. Šmálika, uvedeného plaveckého
výcviku sa od pondelka zúčastňuje

Ivan Šaško, mesto bude v tomto
trende pokračovať naďalej a on sám
osobne verí, že toto rozhodnutie bude
platiť aj v ďalších rokoch.
(jh)

Vivat univerzita a práve tu na Orave. No
to je niečo fantastické a takmer neuveriteľné. A pričinila sa o to žena, človek s veľkým
„Č“, naša zlatá a milá pani profesorka Evička Kollárová - veľký to ľudomil, či v škole,
alebo vo verejnom živote.
Nedá mi nespomenúť si na ten čas, keď
sme študovali na priemyslovke, ako sa
profesionálne a ľudsky k nám študentom
správala. Ja som to pocítila na vlastnej koži
a stačilo, keď povedala pekné a milé slovo.
Áno, tak sa k nám správala. Jediná z učiteľov prišla k nám trasúcim sa ako osiky,
milá, usmiata (a je stále), povzbudzovala
nás, pomohla, poradila, keď sme sa nevedeli
pohnúť z miesta, no proste zlatá učiteľka.
Priala by som si, aby pani Kollárová
vychovala takých učiteľov čo najviac.

Aby boli takí dobrí učitelia, čo zanechajú
v srdciach študentov hlbokú stopu, ktorá
ich povedie celým životom tým správnym
smerom.
A vy na to máte, veď ste dokázali, aby
tu na Orave našla svoje miesto aj univerzita.
A že vám v tom veľmi pomohol aj primátor
mesta pán Šaško, to sa dalo od neho čakať.
Veď on tiež, tak ako vy, robí všetko pre to,
aby Orava prekvitala, aby ju poznali široko-ďaleko, aby sme sa mali tu na Orave lepšie,
aby sme sa ukázali svetu.
Veď komu môžeme vďačiť, že sú Oravice oveľa známejšie, že ten vzácny dar od
Boha a matky prírody – liečivý prameň môžeme využívať a užívať všetci a vo veľkom
množstve (nielen pre pár ľudí, čo sa vošli
do tej drevenej, či železnej kade). Kde ste

Veľa pekných kvetov krášli naše mesto
Všimli ste si, že v našom meste
sa dosť vecí mení k lepšiemu, mesto
opeknieva po každej stránke. V minulých dňoch pracovníci technických
služieb vysadili opäť
nový záhon pekných
kvetov na sídlisku
Medvedzie.
Väčšinu obyvateľov
sa to páči, no nájdu
sa aj takí, ktorí prácu
druhých dokážu znehodnotiť, zničiť o čom
nás občas presviedčajú
„vandalské činy“ v našom meste.
Nás však zaujímalo koľko kvetov pre
skrášlenie nášho mesta
sa v tomto roku u nás
vysadilo a tak sme sa
na to opýtali záhradníčky Ing. Dagmar Bizoňovej, ktorá má na
starosti kvetenu v našom meste.
- V tomto roku bolo pre mesto
zakúpených a vysadených 3 500

kusov letničiek a 25 kusov stromov
(javor a ozdobná čerešňa). Farebnosť
letných záhonov vystriedali v jesennom období dvojročné rastliny, ktoré

teraz a včasne na jar osviežia farbami
mesto. Len pre zaujímavosť môžem
povedať, že na nový záhon na síd-

lisku Medvedzie sme vysadili 2000
kusov sirôtok.
Ak sa prechádzate po našom
meste a do očú vám „udrú“ pekné
záhony kvetov, alebo
niečo podobne vedzte,
že je to predovšetkým
pre skrášlenie nášho životného prostredia, pre
skrášlenie nášho mesta
aby sme sa tu cítili ako
doma a nielen my, ale aj
hostia, ktorí k nám zavítajú. No nebolo by to
pekné ak by sme mohli
nazvať Tvrdošín mestom kvetov, ale k tomu
musíme všetci prispieť,
teraz nemám na myslí,
že musíme všetci a
všade vysádzať kvety,
v prvom rade musíme
dbať a dávať pozor na to
aby už vysadené záhony a stromčeky neničili tiež tí, ktorí
si hovoria homo sapiens - človek
rozumný.
(jh)

boli dovtedy Vitanovci? Vďaka komu dnes
nemusíte viacerí hľadať prácu v cudzine,
alebo ďaleko od domova, ale máte ju pod
nosom, alebo vo vlastnom dome – penzióne. Nemusíte dochádzať, odchádzať od
rodiny, od detí. Viete si to vôbec oceniť?
Namiesto toho, aby ste sa pánu primátorovi
poďakovali a boli mu nápomocní, aby sa
v tých Oraviciach ešte viac vybudovalo,
nie, vy sa budete pravotiť. Naozaj smutné
a nekresťanské. A nech patria tie Oravice
tomu, kto sa o ne stará a nech nám všetkým
slúžia a osožia naďalej. Skúste to vo Vitanovej tak chápať. A že nám slúžia, o to sa
zaslúžil pán Šaško. To je pravda.
Bolo by načase, aby ste si prečítali Svätopluka a spojili svoje sily a umy, spoločne
pracovali a zveľaďovali, aby bola Orava
ešte krajšia, nie boľavá, ale krásna a bohatá.
Veď tak nás to učia v škole, v kostole. Nezáviďme si, to je hriech, ale pomôžme a podporme tých, ktorí to vedia a ideme vpred.
Nepočúvajme závistlivcov, ohováračov
a podrývačov, zapnime svoje racia (rozumy)
a nebúrajme to, čo je dobré, ale odbúrajme
to, čo je zlé. A hlavne pomôžme koľko môžeme, ale nemarme snahu tých, ktorí robia
niečo pre ľudí. Naozaj robia. A vidno to po
nich. A nie čo len zbytočne tárajú a skutky
nijaké. Nič po nich nevidno.
Čo na záver? Prajem našim ﬁlantropom pani Kollárovej, pánu Šaškovi a im
podobným veľa zdravia, úspechov a ešte
viacej dobrých nápadov a projektov pre nás
všetkých, veľa porozumenia, úcty a vďaky
u ľudí a žiadnu závisť a neprajnosť. Nech
sa vám vždy vo všetkom darí.
Kiežby sme mali takých vzácnych
ľudí v parlamente a vo vláde, čo myslia
aj na nás a nielen na seba. Vďaka vám,
drahí rodáci, vďaka vám, že myslíte, žijete a robíte všetko pre nás.
Oľga Sestreneková, Nižná
Poznámka redakcie: Ono sa
vraví, že keď ťa nedokážu pochváliť
domáci za dobrú prácu, tak ťa určite pochváli niekto iný. Zdá sa, že
v tomto prípade to pisateľka trefne
vystihla.
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Narodila sa nová kniha
Už viackrát sme vás informovali, že sa pripravuje
nová kniha o našom meste. Vedenie mesta už uzavrelo
scenár, dalo poslednú bodku a na vaše stoly sa čoskoro
dostane novonarodená kniha, ktorej hlavnou náplňou
bude fotodokumentácie od tých najstarších, až po tie
najnovšie. Pravdu povediac, už sme do jej zakutí aj
nahliadli.
I keď sa s ňou zoznámi takpovediac každý občan
nášho mesta, my sme pre vás z nej niečo vybrali aj do
týchto novín. Nie každé mesto sa môže pochváliť tým,
že sa tak dôkladne aj po tejto stránke venuje histórii

svojho mesta, pretože okrem knihy mnohí z nás mohli
na vlastné oči vidieť aj veľmi pekný ﬁlm o meste, jeho
zvykoch a obyčajach.
Niekomu sa to bude zdať ako samozrejmosť, ale musíme si uvedomiť, že až história a tí, ktorí po nás prídu
dokážu oceniť takúto prácu. Nie dnes nebudeme hodnotiť
túto knihu, len sme vás chceli navnadiť aby ste aj trochu
popremýšľali o našom meste, jeho zákutiach, ale aj jeho
nových dominantách. Hodnotenie necháme na vás samotných, až budete túto knihu držať v rukách, až zaplní
vašu knižnicu.
(jh)

Naše mesto začiatkom minulého storočia bolo známe ako
mestečko priemyslu a obchodov.

Križovatky našej histórie

Naše mesto z vtáčej perspektívy by si mohli pomýliť aj s veľkomestom.

Tvrdošín - očami viery, lásky a nádeje
Slová, ktoré každé samostatne, ale aj vo vzájomných súvislostiach, majú svoj konkrétny i prenesený význam, svoju
minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Sprevádzali život našich
predkov, sprevádzajú nás, budú sprevádzať aj našich nasledovníkov. Pomáhali povzniesť Tvrdošín, pomáhali a budú
pomáhať plniť úlohy, ktoré v súlade s každou dobou ukladá
sám život.
Vo viere, nádeji a láske je ukrytá sila umožňujúca pohnúť
veci a vzťahy dopredu v každodennom kontakte s prajníkmi
i neprajníkmi a umožniť tak pokrok v živote mesta i jeho
obyvateľov.
Aj túto knihu sme pripravovali
s láskou a v nádeji, že sa stretne
s priaznivou odozvou verejnosti
a že uspokojí väčšinu občanov
nášho mesta, ktorým je určená
predovšetkým. Je to moderná kniha,
odrážajúca potreby svojej doby. Má
ambíciu primäť čitateľa, aby si uvedomil svoj vzťah k tomuto mestu,
aby si uvedomil, aké ho máme pekné, v akom nádhernom prírodnom
a v akom kultúrno-spoločenskom
prostredí sa rozvíja, ako mladne
vďaka deťom a mládeži, ktoré v
ňom rastú a študujú.
Návštevníkom kniha poskytne

stručný, ucelený obraz o súčasnosti,
ale aj o vývoji Tvrdošína, ako elegantný obrazovo-slovný dokument,
ku ktorému je hodno sa vracať. Rodné
miesta sú človeku vždy najdrahšie,
lebo sú domovom.
On formuje nás, my formujeme
jeho. Na svoj obraz. S láskou a nádejou, že bude krajší, príjemnejší,
útulnejší, bohatší.
Opäť si raz uvedomujeme, že všetko je skryté i odkryté v človeku, všetko je pre človeka. Stačí chcieť a naše
mesto, svoj domov, budeme mať taký,
aký sme si ho predstavovali.
Táto kniha nám pripomína, že

máme byť na čo hrdí a zároveň je
ponukou pozerať sa a vidieť hodnoty nášho mesta novými očami.
Keď pochopíme hodnotu nášho
mesta i hodnotu poznania, vzrastie
i naša hodnota. A o tú vlastne ide.
Iba keď porozumieme domovu,
získame oči aj pre pochopenie
sveta – toho najbližšieho i toho
vzdialenejšieho. Preto aj táto kniha
o našom meste je určená pre Vás,
milí spoluobčania, ale je určená aj
pre celý svet.
Choď teda, kniha, k ľuďom
Tvrdošína a rozsievaj lásku k nášmu mestu.
Nech je Tvrdošín – Tvoj, Môj,
Náš – plný žičlivej ľudskosti, nech
viera, láska a nádej sú nám v tomto
snažení nápomocné.
Netreba veľa. Bez dlhých rečí
všetkých Vás pozývam na prechádzku mestom. Pozrite si každý
kút, kde je Váš domov, bez zbytočných slov, lebo vidieť je najlepšie
a pritom spomínať.
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Meno Tvrdošín je slovanského pôvodu a vzniklo v predhistorickej dobe.
Označuje opevnené miesto, pevnosť,
hradište. Rozprestiera sa na sútoku
riek Orava a Oravica. Súčasťou mesta
sú mestské časti Krásna Hôrka (575
m n. m.), Medvedzie (590 m n. m.)
a Oravice (789 m n. m.), ktoré ležia
22 km od mesta.
Územie Tvrdošína a jeho okolia
bolo obývané už od doby bronzovej,
čo dokazujú hromadné archeologické
nálezy. V dejinách slúžil Tvrdošín ako
dôležitý vodno-dopravný, cestno-dopravný a neskôr aj železničný uzol.
Zoborská listina z r. 1111 spomína
Tvrdošín ako Toarsin a Doardi.
V listine Belu IV. z 11. augusta
1265 sa mesto spomína už jednoznačne
ako Toardosina.
Medvedzie vzniklo už r. 1355 ako
zemianska dedina. K Tvrdošínu bolo
pričlenené koncom r. 1967.
Krásna Hôrka, bývalá Lavrova Lehota, vznikla r. 1420. K Tvrdošínu bola
pričlenená 1. januára 1974.
Dnešné Oravice, pôvodne osadu
Bystrá založilo r. 1643 Oravské panstvo.
Listinou vydanou Štefanom Thökölym 6. júna 1659 bol Tvrdošínu
prinavrátený chotár osady Bystrá, terajšie Oravice a odovzdaný so všetkými právami i povinnosťami na všetky
veky budúce.
Mestské práva, resp. výsady kráľovského mesta, dostal Tvrdošín r.
1369 od kráľa Ľudovíta.
Najvýznamnejšia a najstaršia kultúrna pamiatka v Tvrdošíne – drevený
kostolík, bol postavený v gotickom
slohu. Po celkovej rekonštrukcii v rokoch 1987 – 1993 bola obnova ocenená
v r. 1994 plaketou a diplomom Europa
Nostra „za zachovanie a vynikajúce
zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné
vybavenie tradičnou ručnou prácou.“
17. storočie patrilo medzi najťažšie
obdobia v dejinách Tvrdošína a celého
regiónu. Viacero protihabsburgských
povstaní, ktoré sprevádzali časté pohyby cudzích vojsk cez jeho územie,
spôsobovali obyvateľom príkoria.
V 18. storočí sa život v meste postupne normalizoval. Prevažná časť
obyvateľstva sa živila roľníctvom
a chovom dobytka, no rozvíjali sa aj
remeslá, ako plátenníctvo, garbiarstvo,

rúbanie, spracovanie a splavovanie
dreva plťami, pekárstvo, mlynárstvo,
pivovarníctvo a iné. Počet obyvateľov
sa vtedy zvýšil na 1 800.
Do tohto obdobia spadá tiež postavenie ďalšieho, už kamenného kostola
Najsvätejšej Trojice (1766 – 1770),
stojaceho v centre starého mesta na
dnešnom Trojičnom námestí.
Ku kultúrnym pamiatkám Tvrdošína
patrí aj kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie postavená r. 1815 a mariánsky
stĺp z konca 18. storočia, kaplnka z r.
1755 v Krásnej Hôrke, kostolík Svätej
Anny v Oraviciach (1820) a kostolík
Sv. Anny v Medvedzí (1923).
Sídlom okresu bol Tvrdošín od roku
1777 do roku 1922 a znovu obnovený
v roku 1996 .
V rokoch 1872 – 1875 na starších
základoch bol postavený súčasný
mestský dom, dnes opäť nazývaný radnica, s netradične situovanou rohovou
vežičkou, v štíte ktorej je umiestnený
mestský znak.
V 19. storočí bola postavená na
pravom brehu rieky Oravy kúria Medveckých, kde sa narodila maliarka
Oravy Mária Medvecká (1914 – 1987).
V Galérii M. Medveckej sa nachádza
autobiograﬁcká expozícia prierezu jej
celoživotnej tvorby s výberom fotograﬁí z maliarkinho života.
Význam Tvrdošína sa zvýšil po
postavení železničnej trate hore Oravou.
Rozvoj mesta sa urýchlil až po
druhej svetovej vojne, keď v jeho
okolí vyrástli najprv ľanársky, neskôr
elektrotechnický a strojársky závod.
S tým súvisela aj výstavba veľkého
sídliska na Medvedzí, vybudovanie
infraštruktúry, obchodov, domov služieb, materských škôl, základných
a stredných škôl.
Ďalším medzníkom pre mesto Tvrdošín bol rok 1965, kedy bol Tvrdošínu
udelený novodobý štatút mesta.
Prijatím zákona a rozhodnutím vlády SR dňa 24. 7. 1996 bolo ustanovené,
že týmto dňom sa mesto Tvrdošín stáva
sídlom okresu Tvrdošín.
Počet obyvateľov Tvrdošína k 1.
januáru 2000 vzrástol na 9 535.
Po vstupe Slovenskej republiky
medzi členské štáty Európskej únie
v r. 2004 sa na priečelí tvrdošínskej
radnice objavila aj zástava Európskej
únie.

Pohľad na Juráňovú dolinu v minulom storočí

Jedno z najkrajších zakutí nášho mesta je aj Galéria Márie Medveckej.

V závere Juráňovej doliny a na
svahoch Veľkej Furkasky a Bobrovca ťažili s prestávkami od začiatku
17. storočia až do roku 1860 železnú rudu, ktorú spracovali hámre
v Podbieli. Vozila sa cez sedlo Umrlá
dolu Bobroveckou dolinou a ďalej
dolinou Mihulčie (dnes Blatná dolina) cez Habovku do Podbiela. Keď
bane zanikli, rozšírila sa v okolitých
lesoch ťažba dreva, ktoré zvážali na
spracovanie ku píle v Oraviciach.
Ponad úzku tiesňavu v dolnej časti
Juráňovej doliny, inak neschodnú,
preto v rokoch 1885-1886 zriadili
903 metrov dlhý drevený most. Počas I. svetovej vojny schátral, škody
narobili aj prívaly vôd a v takomto
neutešenom stave ho zachytila aj
pohľadnica asi z roku 1923.
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Program rozvoja Žilinského kraja pre najbližšie obdobie,
ktorý chcú presadzovať kandidáti koalície SMER-SNS-ANO-HZD,
keď budú zvolení za poslancov do VÚC aj z nášho mesta a okresu
Regionálny rozvoj a cestovný ruch
- zabezpečiť koordináciu prípravy a realizácie plánov a projektov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja s mestami, obcami, regiónmi a mikroregiónmi v rámci
kraja a susediacich krajov v Slovenskej republike
- v rokoch 2006 – 2009 sa zamerať na dobudovanie základnej
infraštruktúry regiónov, miest a obcí najmä v oblasti dopravy,
školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- rozvinúť širšiu a kvalitnejšiu spoluprácu pri príprave a realizácii medzinárodných projektov so Severomoravským krajom
v Českej republike, Slaskiem vojvodstvom a Malopoľským vojvodstvom v Poľsku so zameraním na nové pracovné príležitosti
a zvýšenie zamestnanosti
- v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, regiónmi, obcami
a mestami kraja vytvárať komplex podmienok pre dynamickejší
rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji
- v spolupráci s obcami, mestami a ministerstvom hospodárstva,
s budovaním a využitím kooperačných vzťahov a investičných
partnerov vytvárať podmienky na vznik nových priemyselných
parkov a priemyselných zón vo všetkých regiónoch kraja v záujme
zvyšovania zamestnanosti a celkového hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
- vybudovanie podnikateľských inkubátorov pre začínajúcich
podnikateľov vo všetkých regiónoch kraja
Doprava
- zabezpečiť vypracovanie a postupnú realizáciu Koncepcie
výstavby, rekonštrukcie a opráv cestných komunikácií a mostov
v Žilinskom samosprávnom kraji
- urýchlené dobudovanie diaľnice D 1 prechádzajúcej Žilinským
krajom, najmä úseky Žilina – Martin a Martin – Ružomberok
- presadzovať delimitáciu štátnych ciest I. triedy na VÚC,
vrátane majetku, ﬁnancií, personálu a ostatných zdrojov na ich
výstavbu, dostavbu a údržbu
- zrušiť krajské úrady dopravy v rámci SR
- delimitovať železničné trate Čadca – Turzovka – Makov, Čadca – Skalité, Žilina – Rajec a Kraľovany – Trstená na VÚC
- urýchlene dokončiť rozostavané úseky diaľnic v smere Sverepec – Žilina, Žilina – Čadca a Žilina – Liet. Lúčka
- zvýšiť priepustnosť a bezpečnosť dopravy na úseku Ružomberok – Trstená
- revitalizovať štátnu cestu č. I/18 v úseku Žilina – Vrútky tak,
aby bola schopná v prípade cestných havárií prevádzky v útlmovom režime
- zabrániť nadmernému zaťažovaniu cestných komunikácií
v žilinskom samosprávnom kraji nákladnou automobilovou dopravou systémom obmedzujúcich opatrení
- riešenie organizácie dopravy vo veľkých strediskách cestovného ruchu, najmä Jasná-Demänovská dolina, Terchová – Vrátna,
Martinské hole, Oravice, Zuberec – Roháče, Oščadnica – Veľká
Rača

- vypracovať a realizovať krajský projekt cyklistickej turistickej dopravy a podporovať budovanie a značenie regionálnych
cyklotrás prepojených s ostatnými regiónmi Slovenska a prihraničnými regiónmi v Poľsku a Českej republike
- vypracovať a realizovať koncepciu výstavby podhorských
a horských dopravných zariadení v kraji
- podporovať prípravné a projektové práce na zámere Vodná
cesta Váh – Kysuca - Odra
- vybudovať integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja
- vo všetkých okresoch kraja vybudovať dopravné cvičiská pre
výučbu dopravnej výchovy detí a mládeže
- na úrovni Slovenskej republiky určiť jednotný rozsah a výšku
zliav pre žiakov, študentov, zdravotne postihnutých dôchodcov
- na úrovni Žilinského samosprávneho kraja vypracovať a realizovať Plán dopravnej obslužnosti územia ako konkretizovaného
verejného záujmu v oblasti dopravnej politiky kraja
- v rámci kraja vytvoriť zdroje na úhradu za výkony realizované
vo verejnom záujme
Zdravotníctvo
- skvalitniť systém poskytovania verejne dostupnej zdravotnej
služby a lekárskej starostlivosti v kraji s dôrazom na najmodernejšiu zdravotnícku techniku, rýchlu a pre každého občana kraja
dostupnú kvalitnú zdravotnú pomoc a starostlivosť rešpektujúc
a zohľadňujúc špeciﬁcké potreby kraja, okresov, miest a obcí a
samotných zdravotníckych zariadení a služieb
- v systéme ﬁnancovania zdravotných poisťovní zabezpečiť
rovnomerné platenie a rovnaké kritériá pre nemocnice, zabezpečiť,
aby poisťovne platili za skutočne odliečených pacientov a aby toto
platenie bolo v primeranej výške nákladov na liečenie
Sociálna starostlivosť
- vytvoriť krajský fond podporujúci projekty a aktivity v sociálnej pomoci a starostlivosti
- podporovať a v spolupráci s mestami a obcami dynamizovať
systém výstavby sociálnych bytov a podporovať výstavbu bytov
pre mladé rodiny
- zabezpečiť ﬁnančné krytie poskytovaných služieb vyplývajúcich zo zákonom stanovených kompetencií
- zabezpečiť rovnocenné ﬁnancovanie poskytovateľom sociálnych služieb verejných i súkromných
- zabezpečiť hlavnú prioritu v poskytovaní sociálnych služieb
v rámci samosprávneho kraja – sociálnu únosnosť úhrad za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Školstvo
- vytvoriť ucelený systém poradenstva a profesionálnej orientácie na úrovni základných škôl s prepojením na stredné školstvo
a na úrovni stredných škôl s prepojením na vysoké školy a potencionálnych zamestnávateľov v záujme zvýšenia efektívnosti
výchovno – vzdelávacieho procesu
- na úrovni SR presadiť, aby sieť škôl a školských zariadení

Robil som, robím a chcem robiť pre život váš
Štyri roky vo funkcii poslanca Žilinského samosprávneho
kraja pôsobil aj primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško,
ktorý náročnú prácu pri vedení mesta dokázal skĺbiť s touto funkciou. Ako sa mu to podarilo, na to sa ho opýtala E.
Juráková z novín Orava. Ale zároveň mu položila otázku,
či bude kandidovať aj v ďalších voľbách do VÚC, ktoré sa
budú konať v tomto roku. A my tieto odpovede uverejňujeme
aj v našich novinách.
Ako hodnotíte uplynulé volebné
obdobie a svoju činnosť poslanca
VÚC?
Ako niečo nové, čo vzniklo ako nepripravené, keď vláda SR sa zbavila
takých činností, z ktorých sa už nedalo
ďalej proﬁtovať. Spomeniem len stratové nemocnice, ktoré štát odovzdal
VÚC aj s neriešiteľnými dlhmi, kde od
nového roku si v nemocniciach budú
podávať kľučky zrejme viacej exekútori ako pacienti, alebo sú to sociálne
zariadenia, ktoré sú väčšinou v zlom
technickom stave, keď ich prevádzka
bude stále iba drahšia, či cesty II. a III.
triedy, ktoré nikdy nebudú na poriadku, aj keď sa súčasný odbor dopravy
VÚC snažil maximálne riešiť situáciu.
K VÚC prešla tiež vždy stratová regionálna kultúra či objekty kultúrnych pamiatok, na zachovanie ktorých by bolo
treba nemalé množstvo ﬁnančných
prostriedkov, ale tiež školstvo, ktorého
veľké problémy sa budú trvale zväčšovať či už v udržaní ich prevádzok,
ale tiež v zabezpečení nevyhnutných
potrieb pre žiakov i učiteľov.
To ale aj ďalšie nepopulárne veci
dostala do vienka samospráva Žilinského kraja od tohto štátu, ktorý je už
od samotnej podstaty „vybrakovaný“,
ale čo je horšie, že sa to prejavuje aj
na našom kultúrnom i duchovnom
živote.
Myslím si však, že súčasné vedenie
VÚC sa snažilo udržať celý Žilinský
kraj na primeranej úrovni, akú dovo-

ľoval tento štát, ktorý mal všade svoje
politické páky, štát, ktorý to riadil najmä svojou legislatívou, daňovým systémom či účelovým ﬁnancovaním, ktoré
častokrát postačovalo iba na prežitie.
Pokiaľ ide o pohľad na moje pôsobenie v zastupiteľstve Žilinského
kraja, tak aj táto činnosť sa dostávala postupne do svojich koľají a mala
vzostupnú tendenciu. Boli to nesmelé
začiatky, ktoré pramenili z postupného
presunu kompetencií či už na samotný
úrad VÚC, na jednotlivé odbory, ale
tiež to bolo cítiť v práci komisií, ktorých
kompetencie sa postupne dostávali na
potrebnú úroveň.
Pôsobenie každého poslanca sa
sústreďovalo na príslušný okres či na
odbornú pôsobnosť v jednotlivých komisiách.
Musím povedať, že čo sa týka
územnej príslušnosti či pôsobenia regionálnej samosprávy v okrese Tvrdošín,
táto spolupráca bola na dobrej úrovni.
Dokázali sa zabezpečiť všetky dôležité
úlohy, ktoré súviseli s fungovaním zariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť
VÚC. Či už to bola nemocnica a zariadenia zdravotníckej starostlivosti, dom
dôchodcov, všetky stredné školy a učilištia v okrese, cesty II. a III. triedy, ale aj
ďalšie kompetencie v pôsobnosti VÚC
boli v mojej trvalej pozornosti tak, aby
sa operatívne vyriešili všetky problémy,
ktoré priniesol život, k čomu patrila istá
prezieravosť do budúceho obdobia, kde
bolo treba sústavne zlepšovať daný stav

k spokojnosti týchto zariadení a nevyhnutných činností, no najmä k spokojnosti občanov celého okresu.
Chystáte sa kandidovať opäť?
Myslím si, že Žilinský kraj, Orava
i okres Tvrdošín potrebujú ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa nám tu žilo
dobre, pokojne, s nádejou pre budúcnosť, a najmä jasnou perspektívou pre
naše deti a vnúčatá.
Vo voľbách do VÚC v roku 2001
som kandidoval ako nezávislý kandidát, keď som dostal od občanov okresu
Tvrdošín dôveru, ktorú som sa snažil
nesklamať, keď navyše si myslím, že
za uplynulé štyri roky som ju aj dostatočne obhájil.
Rád by som aj touto cestou vyzval
občanov Oravy, aby zodpovedne
pristupovali k najbližším voľbám do
regionálneho žilinského parlamentu.
A pokiaľ možno, aby nás prišlo čo
najviac voliť predsedu VÚC, ale aj
poslancov za jednotlivé okresy.
Orava potrebuje zodpovedných a
schopných ľudí, ktorí dokážu zaradiť
vo svojich prioritách na prvé miesto
človeka, človeka ktorý žije tu, v každom okrese našej Oravy.
Rád by som vyzval voličov, aby sa
už nepozerali na politickú príslušnosť
jednotlivých kandidátov, aby hodnotili
človeka, kandidáta, ktorý sa uchádza
o vašu dôveru, človeka, ktorému môžete dôverovať a o ktorom viete, že vás
nesklame. Iba tak môžete byť potom
spokojní, že ste sa správne rozhodli
a iba tak môžete žiť v nádeji, že budúci
poslanec urobí pre vás všetko, čo bude
v jeho silách.
Takže aj ja sa chcem v najbližších
voľbách do regionálnych samospráv
uchádzať o dôveru občanov celého
okresu Tvrdošín so svojim krédom:
„ ..... robil som, robím a chcem robiť
pre život váš.“

i zaraďovanie nových učebných a študijných odborov do siete
prešlo do kompetencie samosprávnych krajov
- rozšírenie študijných a učebných odborov na stredných školách kraja so zameraním na potreby automobilového priemyslu
a informačné technológie
- zrušiť krajské školské úrady a ich kompetencie delimitovať
na samosprávne kraje
- pokračovať v zmysluplnej racionalizácii škôl a školských
zariadení so zabezpečením dostupnosti vzdelania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- vytvoriť kapitálový fond na urýchlenú modernizáciu infraštruktúry škôl
- vytvárať podmienky, podporovať a ďalej skvalitňovať systém mimoškolskej výchovy a aktivít stredoškolskej mládeže ako
jeden z najúčinnejších prostriedkov predchádzania negatívnym
protispoločenským javom
- podporovať vznik internetových knižníc, najmä na gymnáziách v kraji
- podporovať systém školského stravovania stredoškolskej
mládeže ako jeden z podporných prostriedkov vo vývoji jej
zdravotného stavu
- v spolupráci s materskými, základnými a strednými školami
v kraji zabezpečiť komplexnú dopravnú výchovu ako prevenciu
pred častými dopravnými nehodami detí a mládeže
- realizovať koncepciu starostlivosti o šport a mládež v kraji,
so špeciﬁckým zameraním na vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity a prípravu športovísk na stredných školách
Kultúra a občiansky život
- vytvoriť krajský fond kultúry podporujúci miestne, regionálne a celokrajské aktivity a projekty z oblasti kultúry, umenia
a ochrany kultúrneho dedičstva
- zabezpečiť podmienky na všestranný rozvoj kultúrnych inštitúcií v kraji a ich začlenenie do integrovaného systému rozvoja
regiónov Žilinského kraja
- vypracovať a realizovať systém podpory kultúrnych inštitúcií a aktivít v prepojení na ich využitie v ponuke produktov
a služieb a v celkovom rozvoji cestovného ruchu v jednotlivých
regiónoch kraja
- vytvoriť podmienky na širšie zapojenie mimovládnych organizácií, občianskych spolkov a združení na tvorbe a realizácii
spoločensko – kultúrneho a občianskeho života v kraji, vrátane
ich zapojenia do budovania podmienok ďalšieho hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí, miest, regiónov a celého Žilinského
kraja
Energie a ekológia
- vypracovať a začať realizovať program využívania alternatívnych druhov vykurovania so zameraním najmä na využitie
drevnej hmoty, slnečnej a veternej energie
- v spolupráci s mestami a obcami koordinovať systém vytvárania podmienok pre likvidáciu odpadu a výstavbu ekologických
spaľovní

Ku volebným urnám by nás malo ísť čo najviac

Bolože to niekedy slávy za oných
čias, keď sa uskutočňovali „kortešovačky“ pred voľbami. Dnes je
v podstate situácia, povedal by som,
skoro rovnaká. Opäť sa pred voľbami, tentoraz do vyšších územných
celkov pripravujú volebné koalície,
hotujú sa ľudia a
pravdupovediac
na niektorých volebných lístkoch
budú aj takí ľudia,
ktorí počas celých
štyroch rokov nepreložili krížom
ani slamku.
Nastal však
predvolebný čas
a je potrebné sa
ukázať, zviditeľniť. Kolotoč sa
krúti a my ideme
dopredu. Znova
budú istí ľudia sľubovať nemožné
vecí, len aby si na pár rokov zabezpečili teplé miestečko. Aj o tom sú
voľby, vravia poniektorí. A my voliči
si máme vyberať, keď niekedy ani
nevieme, či človek, ktorý sa objaví na
kandidátke, už vôbec niečo vykonal
v prospech našej spoločnosti. Často
sa dostávame do sporov, možno aj
rodinných a niekedy len preto, že
nedokážeme na jednu stranu postaviť
kladné veci a na druhú záporné. Človek občas aj zabúda, ale je to aj o tom,
aby sme nezabúdali, aby sme mali
oči otvorené a jasné mysle, aby sme
skutočne volili takých ľudí, o ktorých
vieme, že sa budú angažovať za naše
požiadavky.
Možno si niekto povie - a čo ja tam
pôjdem, veď aj bezo mňa rozhodnú
iní, môj hlas nezaváži. A práve tu je
často pes zakopaný. Ku volebným
urnám by nás malo ísť čo najviac
a prejaviť svoj názor aj takýmto
spôsobom. Ak chceme, aby naše po-

žiadavky zastupovali naši ľudia, tak
preto musíme ísť a vhodiť do volebnej
urny svoj hlas.
Neverím, že by sme mali takú krátku pamäť, že si nedokážeme zapamätať, čo sa počas posledných štyroch
rokov udialo. Viem, niekedy aj tí,
čo sú skalopevne
presvedčení, občas
zaváhajú, ale to je
predsa ľudské. Nič
sa nedá robiť stopercentne, aj to vieme. Ale vieme aj to,
kto, čo a ako robí
v prospech nás. Ak
by sme to rozmenili
na drobné a zobrali na oblasť nášho
mesta, tu občania
vedia posúdiť mnoho vecí a správne
dokáže reagovať
drvivá väčšina voličov. Myslím, že aj
v našom okrese poznáme ľudí, ktorých
by sme chceli mať ako svojich zástupcov v krajskom parlamente, alebo
lepšie povedané vo vyššom územnom
celku (VÚC). Aj po týchto štyroch
rokoch sa dá práca mnohých volených
kandidátov zhodnotiť. Často prácu
poslancov Žilinského samosprávneho kraja berieme ako samozrejmosť,
niektorí ako nepotrebnosť. Každý má
na to svoj názor. Ale pokiaľ budú tieto
parlamenty, je potrebné tam voliť aj
našich zástupcov. Nie, dnes ešte nebudeme písať o jednotlivých kandidátoch,
dnes sme vám, milí čitatelia, naši spoluobčania prišli povedať, že ani tieto
voľby nesmieme ignorovať, musíme
sa ich zúčastniť už aj preto, aby Orava,
kraj, v ktorom žijeme brali do úvahy
aj v iných okresoch. Musíme sa ruvať
o svoje práva a nároky. Musíme dbať,
aby tieto naše požiadavky zastupovali naši ľudia, ľudia, ktorým veríme a
ktorí nás doteraz nesklamali.
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Aj počasie nám na Dni mesta opäť žičilo
Ľuďom zo srdca a pre radosť

Často sa zamýšľam nad tým, čo vlastne je pre ľudí zábavou,
čo potešením. Ale akosi vždy mi niečo iné vychádza. Básnik by
povedal, storaká zábava, storaké potešenie a čo žalúdok. Asi tak
to bolo aj v tých dvoch septembrových dňoch, keď sme v našom
meste opäť usporiadali „Dni mesta“ spojené s Michalským
jarmokom.
Už v piatok dopoludnia sa tu
Počasie aj naďalej určovalo trend
začali trúsiť predavači, dnes mo- „Dní mesta“ na Michalskom náderne povedané podnikatelia, alebo mestí, to sa už lavičky zaplnili do
živnostníci, aby si obsadili čo naj- posledného miestečka a diváci si vylepšie miesto. Tak akosi to začínalo. chutnali nádielku ľudového umenia
Potešením pre ľudí však bol bohatý z „košíka“ Oravanu a jeho kapely.
kultúrny program, ktorý
mesto počas dvoch dni
prichystalo.
Ako prví sa divákom
popoludní predstavili
učitelia a žiaci so ZUŠ
peknou kyticou melódií
a pesničiek. Ten, kto má
rád hudbu, toto sympatické vystúpenie s nádychom profesionality
a jarmočnou tematikou
náležite ocenil.
Diváci si ešte ani
poriadne nestačili vydýchnuť a už sa na pódiu objavili krojovaní
chlapci a my sme si
veľmi radi vypočuli
Goralskú muziku z Lieseku. Husličky vždy
boli akýmsi symbolom tohto nášho Bonbónikom na torte bol záverečný
kraja. Ďalším ľudovým umelcom bol cigánsky tanec. Ten musel rozihrať
fujarista Jaroslav Sloboda z Martina. žilky nejednému z nás.
Že svoje umenie ovláda, dokázal aj
Program však pokračoval ďalej.
na javisku, keď zahral na viacerých A môžeme povedať, že konečne sme
píšťalkách. Okrem vystúpenia tu mal sa dočkali aj my v Tvrdošíne, teraz
aj svoj stánok, kde predával tieto hovorím za tých, ktorým sa páči dyľudové nástroje. I keď
ako povedal, „kšeft sa
moc nehýbe“, bol rád,
že je tu opäť.
No nielen hudbou,
ale aj „hubou“ sa človek živí a toto nám
dokazoval aj imitátor Jožko Jožka, ktorý k nám zavítal až
z východu Slovenska.
Prišiel k nám s nošou
rómskych, alebo ak
chcete „cigánskych“
zvyklostí. Nie preto,
aby sme s ním odišli do
neba, ale aby nás svojím humorným slovom
pobavil a podarilo sa
mu to. Ak pre nič iné,
tak aspoň pre to, že sme sa od neho chovka. Na pódiu mala svoj debut
dozvedeli, koho budeme voliť v na- totiž naša dychová kapela TVRDOstavajúcich voľbách do VÚC, poradil ŠANKA s kapelníkom Danielom
nám dobre, nášho primátora.
Kolejákom.

- Ej, ale sú ti chlapi parádni, a ako
dobré im to ide, ozvalo sa z publika...
Veru išlo im to. Dychové nástroje
v ich rukách akoby samé od seba
spievali, nuž čo aj mali robiť, keď ich
k tomu „prinútili“ samotní muzikanti. A k nim sa pridalo ešte spevácke
trio, ktoré dychovke dalo ten pravý
šmrnc. Zahrali nám do pochodu, do
tanca i do spevu a veru nebolo sa čudovať tým starším, ktorí si práve pri
ich melódiách zaspomínali na pravé
dedinské zábavy, a tak či chceli
alebo nie, museli
pridať ešte niečo
navyše.
Záver prvého
dňa už tradične
patril hudobnej
skupine Medvecký Band, pri ktorej sa mládež, ale
aj stredná generácia bavila až do
neskorých večerných hodín.
Ani sobota sa
neobišla bez kultúry, tentoraz sa
o ňu postarali deti
z CVČ, country
skupina Kamienok a záver sobotňajšieho odpoludnia patril tvrdošínskym „repeťákom“,
tu sa predstavili Marcelka Bielopotocká, Jitka Hrčková, Richard Zaťko a Milan Hrčka. Na svoje si pri
ich vystúpení prišli aj chovanci zo
sociálneho domova, ktorí sa nakrátko objavili aj na
pódiu. Domácky
punc tomuto vystúpeniu dalo aj
to, že „repeťáci“
dokonca zaspievali prítomným
divákom pesničku
na želanie. A to sa
mnohým páčilo.
Kultúrne vystúpenie, ktoré rámcovalo „Dni mesta“,
vhodne dopĺňal
aj jarmok, ktorý
sa v uvedené dni
konal. Akýže by
to bol jarmok bez
ľudových remesiel
a veru nechýbali
ani tu. Rezbári priamo na pľaci dokazovali šikovnosť svojich rúk, či už
to boli žiaci z učilišťa v Nižnej, alebo
Stanislav Ondrík z Krásnej Hôrky.

Nechýbala tu keramika, olejomaľby,
výrobky zo šúpolia, ale ani drevené
výrobky pre domácnosť a tiež rôzne
výrobky chovancov zo sociálneho
domova, či už tkané koberce, vankúše, ale aj ďalšie iné veci.
K jarmoku už tradične patria jar-

ky. Jeden taký burčiak, ďalší iný. Dni
mesta spojené s Michalským jarmokom sa v tomto roku vydarili, a že
k tomu dopomohlo počasie, to je ako
samozrejmosť, pretože počasie nám
už tradične vychádza v ústrety.
- Ako to ten váš primátor robí, že

močné špeciality, niekto si dá pohárik
burčiaku, iný pečenú klobásku, či
varenú kukuricu a ďalšie pochutiny.
Tí, čo nepohrdli sladkosťami, si tiež
prišli na svoje.
- Musím povedať, že som prekvapená, ako nám idú na odbyt sladké
veci, povedala nám pani, ktorá predávala všemožné sladkosti, počnúc
tureckým medom a končiac medovníkmi. Myslela som si, že keď je
horúco, tieto veci na odbyt nepôjdu,
a my sme takmer všetko predali.
Veru, každý z nás má svoje chúť-

na každej akcii máte pekné počasie,
opýtala sa ma jedna pani. Nuž to je
tak, odpovedal som, keď sa dáva
ľuďom niečo zo srdca a pre radosť,
tak aj počasie musí v takýto deň byť
našim priaznivcom. A skutočne, veď
si len spomeňte, kedy sme v meste v
posledných rokoch mali zlé počasie,
ak sme usporiadali pre našich občanov nejakú spoločenskú alebo kultúrnu akciu. Zaklopme si, zatiaľ nám to
v našom meste vychádza a bolo tomu
tak aj v piatok a sobotu 23.-24. septembra.
Juraj Horňák

Ani sme sa nenazdali a po lete opäť
prišla k nám pani jeseň. Poznáme ju
vždy, začne hýriť najkrajšími farbami zlatožltou, červenou, hnedou, pomaly
sa vytráca zelená a nahrádza ju šedá.
Príroda sa chystá na príchod zimy. Tak
sa i človeku míňa rôčik za rôčkom,
až nastáva jeseň života. Je to čas na
spomínanie a spomienky sú pestré ako
tá príroda na jeseň. Našli sa krajšie
prežité roky, ale aj vážne až smutné
obdobia, ale život išiel ďalej.
Už roky je október vyhradený úcte
k starším. Nie je potrebné vymenovať
všetky akcie, ktoré sa v našom meste
pre našich najstarších spoluobčanov

Človek je však spoločenská bytosť
a potrebuje byť v centre diania, nechce
byť mimo rámca medziľudských vzťahov. Asi tak nejako to funguje medzi
niektorými dôchodcami aj v našom
meste, ktorí sa pravidelne stretávajú
vo vyhradených dňoch, spoločne plánujú svoje ďalšie aktivity, spoločne sa
chodia vykúpať do Oravíc, cítia akúsi
prirodzenú spolupatričnosť k sebe
samým, ale aj k tomuto mestu. Sú
vďační za každú maličkosť.
Skúste si s nimi občas sadnúť pri
kávičke, alebo šálke čaju a vypočuť
si ich drobné boľačky, podeliť sa
s nimi o každodenné trápenia i radosti. Verte, že i napriek tomu, že sú
omnoho zraniteľnejší a krehkejší ako mladšia
generácia, sú aj
pokornejší. Ale aj
múdrejší, pretože
škola života sa
nedá nabifľovať,
tá sa musí prežiť
a verte, že aj oni
majú čím obohatiť náš uponáhľaný život.
Stredná generácia v tzv. produktívnom veku
má pocit, že stále
pracuje, musí sa
starať o deti i rodičov. Stále v strese.
Starí rodičia sa sťažujú, že ich deti na
nich nemajú čas, lebo pracujú, a deti,
že ich rodičia sú nervózni, lebo majú
veľa práce. Navonok bludný kruh, ale
len človek sám pozná cestu von.
Úcta k starším, to nie je len nevyhnutná pomoc, to je predovšetkým
živá komunikácia s touto generáciou
o všedných ľudských potrebách, ale
aj takzvaných bútľavých vŕbach. Je
to o nás, o našom cite, inteligencii
a predovšetkým o úcte a láske ku šedinám, vráskam a uboleným dušiam.
Človek je spoločenská bytosť, nežije
predsa sám, mimo rámca medziľudských vzťahov.
Pracujúcemu dôchodcovi na vnúčatá veľa času nezostáva. Ak to takto
pôjde ďalej, budúce generácie detí
obyčajnú starú mamu možno ani nebudú poznať. Starkú, ktorá sa nikam
neponáhľa, ktorá má čas a trpezlivosť
odpovedať na neustále zvedavé otázky, vie upiecť chutný makovník, vie
naspamäť rozprávať rozprávky. Dnes
ešte sú takíto starí rodičia. Využime
čas a poďakujme im za to.
(hk)

Škola života sa nedá nabifľovať

Vo ﬁlme o Slovensku bude mať svoje miesto aj Tvrdošín
Cestovný ruch je tiež jednou z hybných pák nášho regiónu, ale i nášho mesta.
A práve kvôli tomu tu boli aj kameramani zo Slovenskej televízie, ktorí nakrúcali
o našom meste a jeho prímestských častiach dokument. Tento dokument sa bude
v Slovenskej televízii vysielať v rámci 106 dielneho televízneho seriálu o cestovnom ruchu na Slovensku. Už teraz sme vybrali z jeho scenára podstatné časti, aby
sme vám v krátkosti predstavili tento nový dokument, ktorý bude cestou televízie
prezentovaný širokej diváckej verejnosti nielen u nás, ale aj za hranicami nášho
Slovenska a svoje miesto v ňom bude mať aj Tvrdošín.
Dnes vám tento ﬁlm v réžii Mgr. tého lipového dreva umocňuje výraz
Štefana Nižňanského chceme priblížiť drevených oltárnych sošiek. Pozoruhodaj týmto scenárom, v ktorom budú ný je rovný kazetový strop zložený zo
zahrnuté dní mesta (Michalský jar- 49-tich rôznych ornamentálnych ružíc.
mok), galéria Márie Medveckej, dre- Chvíľu stačí vnímavo pozorovať a môže
vený kostolík a samozrejme Oravice sa vám prihodiť, že v tieňohre interiéru
a ďalšie veci.
s presvitajúcimi slnečnými lúčmi zazriete
Pre turistov sú istotne najväčšou na okamih akoby duchov našich predkov,
atrakciou najstaršia zachovaná stavebná ktorí sa sem v minulých storočiach zbožpamiatka na hornej Orave - ozajstný po- ne utiekali pod špicatú vežu kostolíka.
klad z druhej polovice 15. storočia neskoNajznámejšou rodáčkou z Tvrdošína
rogotický drevený kostolík. Je postavený je maliarka Oravy - národná umelkyňa
celý z dreva. Kovové časti vidieť len na Mária Medvecká, ktorej meno nesie aj
kovaní a závesoch masívnych brán.
tunajšia galéria. Expozícia z jej diela je
Jeho sedemročnú rekonštrukciu oce- inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19.
nili v roku 1993 plaketou Európa Nostra storočia od roku 1979. Na ploche 583
a kostolík bol - ako národná kultúrna m2 je vystavených 242 výtvarných diel,
pamiatka - zapísaný do európskeho kul- predstavujúcich celoživotnú tvorbu autortúrneho dedičstva. Je to dielo jedinečné, ky, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo
celkom pôvodné, neopakuje sa ani v prí- Viedni vrátila na rodnú Oravu a spolu
buznej variácii. To čo návštevník uvidí s manželom akademickým maliarom
dnes, je zreštaurovaná renesančná úprava Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej
kostolíka z polovice 17. storočia. Aj teraj- práci a významnej kultúrno-výchovnej
ší obrovský oltár je barokový a nahradil činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik
menší - pôvodný gotický oltár.
Oravskej galérie. Od roku 2001 sú využíKostolík „všetkých svätých“ je die- vané podkrovné priestory galérie na krátlom, ktoré esteticky pôsobí spojením kodobú prezentáciu výtvarného umenia,
viacerých druhov umenia: architektúry, najmä regiónu Hornej Oravy.
maľby aj sochárskej tvorby. Pôvab čisK mestu patrí aj areál v Oraviciach.

Cesta k nemu z Tvrdošína netrvá dlhšie
ako 20 minút.
Cestujú sem tisíce Poliakov, Maďarov,
počuť tu ruštinu, češtinu a samozrejme
našu ľúbozvučnú slovenčinu. Do termálnych bazénov v Oraviciach láka pútnikov
geotermálna voda s teplotou 57 stupňov,
vyvierajúca z hĺbky až 1606 metrov. Minerálna termálna voda je zloženia sírnato-vápenato-horečnatá s obsahom železa.
Má liečivé účinky na choroby pohybového
ústrojenstva, močových ciest a obličiek.
Výborne v nej však zrelaxujú aj zdraví
ľudia, a najmä unavení turisti po namáhavých horských túrach, celodennej lyžovačke či iných športových aktivitách.
V novom - zastrešenom areáli vybavenom na špičkovej úrovni no aj vo
vedľajšom - otvorenom, je celoročná
prevádzka. A ak už budete v Oraviciach
a budete mať šťastie na priaznivé počasie,
vydajte sa na pešiu turistickú trasu po
náučnom chodníku s prehliadkou prírodného kaňonu Juráňovej doliny a doprajte
si tiež výhľad z vrcholu Bobrovca.
Pri potulkách na Orave nezabudnite na
Tvrdošín. Je to nielen najstaršie mesto na
Orave ale i jedno z 20-tich najstarších na
Slovensku. Pri návšteve mesta, jeho kultúrnych pamiatok i okolia lepšie pochopíme potrebu toto slovenské i európske
dedičstvo opatrovať a chrániť.
Aj týmto textom sme vám chceli
predstaviť naše mesto a tento nový
televízny seriál z pohľadu človeka,
kameramana, ktorý k nám zavítal
takpovediac ako návštevník.

konajú. Najkrajšou, na ktorú sa vždy
najviac tešia, je Sviatok príbuznosti.
No nie sú to len tieto akcie, skúste
sa však našich najstarších spoluobčanov opýtať, čo im najviac chýba
a boli by ste veľmi prekvapení ich
odpoveďami.
Dôležité pre nich je však aj susedské spolunažívanie generácií, potreba
ľudského šťastia, ktoré je skutočné iba
ak ho prežívame spolu s inými ľuďmi.
Ak sa oň vieme a máme s kým podeliť, ak nám má kto pomôcť, keď nás
prikvačí tvŕdza.
Prognostici tvrdia, že sa u nás rodí
stále menej detí, nepribúdajú nové
byty a ľudstvo starne, dožíva sa vyššieho veku. Dnešný sedemdesiatnik
je podstatne vitálnejší ako ten pred
štvrťstoročím a o ďalších desať rokov
to bude, ako sa vraví, skok dopredu.
Priznajme si, či v dnešnom uponáhľanom svete tí vitálnejší starkí neprekážajú mladším, a aby som pravdu
povedal, často im to dávame aj najavo,
že nám zavadzajú. Mladí sa predsa
niekam ponáhľajú, naháňajú sa, veď
treba naplno žiť.
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Navštívila nás najpopulárnejšia žena – politička
Zuzana Martináková

V pondelok 10. októbra t.r. pricestovala do Tvrdošína predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková. Svoj sľub
- vrátiť sa čoskoro na Oravu - splnila, i keď za cenu nekonečne
dlhého pracovného dňa. Napriek pokročilej hodine po predchádzajúcom rokovaní s primátorom mesta Ivanom Šaškom
nám poskytla aj rozhovor.
Predpokladám, že manžel vám drží Stále im tvrdím, že politika by nemala byť
palce, ale ako reagovali na váš vstup do o peniazoch, moci, boji, nenávisti a zápolitiky vaši rodičia?
visti, ale o spravovaní vecí verejných. Ak
- Už je to v poriadku, ale myslím si, ženy chcú, aby sa aj ich problémy riešili,
že sa s tým ťažko vyrovnávali. Generácia musia sa tlačiť do pozícií, kde sa riešia.
mojich rodičov nie je zvyknutá na tlak a Inak sa môžu už len prizerať, ako ich
záujem verejnosti. Vyrastala som v silne niekto rieši za nich a na výsledok nemajú
veriacej katolíckej rodine a to boli také žiaden vplyv. Keď sa učiteľky a zdravotné
uzavretejšie spoločnosti.
Nezvykli sme sa pohybovať
vo verejnom živote a im
robilo sprvoti problémy,
že na nich ľudia pozerajú,
že o nich hovoria, že si
na nich v tom úzkom okolí
ukazujú prstom. Otec mal
navyše obdobie, kedy bol
chorý a uzavretý. Odkedy
vyzdravel, tak sa začal zaujímať o politiku. Teraz má
78 rokov a keď sa vrátil zo
stretnutia absolventov obchodnej akadémie, povedal,
že o inom sa tam nehovorilo
ako o mne a o politike. Dokonca mi dohodol mítingy
v obciach, z ktorých pochádzajú jeho spolužiaci. Keď
mi povedal, že títo starí páni ma tam budú sestry sťažujú na zlé podmienky, nabádam
čakať, považovala som to za poctu. Vtedy ich doslova surovou vetou – musíte sa
som mu videla na očiach, že v tú chvíľu drať k moci. Aj v týchto dňoch doslova
bol na mňa aj hrdý.
chodíme agitovať a presvedčovať ženy
Aký je váš postoj k úlohe a postave- ak im na srdci ležia spoločenské probniu žien v politike?
lémy, aby kandidovali do VÚC. Ak sa
- Politika je naozaj miesto pre ženu mi podarí len trošičku naštrbiť súčasný
veľmi ťažké. Je to mužská práca, to treba stav a motivovať ženy, aby si povedali
povedať otvorene. Pohybovala som sa na - keď to dokázala ona, ktorá má ledva
vysokej úrovni. Bola som jedinou ženou meter šesťdesiat a sotva ju vidieť, možno
v predsedníctve vládnej strany, vo vedení to dokážem i ja. Keby som dokázala čo
parlamentu, i pri protokolárnom vítaní len nalomiť zvrátené ponímanie zmyslu
zahraničných návštev. Bol to obrovský politiky, budem po celý život spokojná,
tlak - pohybovať sa v mužskom svete. Vte- že som niečo dosiahla.
dy som si uvedomovala, že s dvoma tromi
Podstatné, prečo by mali ísť ženy do
ženami by to bolo oveľa jednoduchšie. politiky je to, že oni majú špeciﬁcké svoje
Aj pri rokovaniach sa to prejavuje. Keď problémy a keď ženy nebudú v politike tak
je tam jedna žena a rokovanie speje do ich problémy budú úplne na okraji.
štádia, v ktorom prevláda krik a vášne,
A čo Slobodné fórum a Orava pona jednu ženu sa rýchlo zabudne a ne- kračujeme v načatom rozhovore?
berie sa na ňu ohľad. Často cestujem po
Budujeme si tu zázemie. A my sme si
Slovensku a „tlačím“ ženy do politiky. pri voľbách do VÚC stanovili, že dáme

priestor nezávislým ľuďom. My vidíme, že
voľby do VÚC, aj komunálne sa stávajú
priestorom pre boj politických strán, že
politické strany, tak ako ovládajú parlament, tak začínajú ovládať aj miestne
úrovne, hoci je tam iný politický systém.
A preto dáme príležitosť na našej kandidátke nezávislým ľuďom v čo najväčšej
miere. Budeme ich hľadať po regiónoch,
také prirodzené autority, ktoré budú
ľudia voliť kvôli ním nie preto, ktorá
politická strana za nimi stojí a vytvoríme
im priestor a dáme im šancu aby sa tam
dostali aj tieto nezávisle hlasy. Takže, my
aj takú politiku robíme na Orave.
Otázka na záver, chodíte rada na
Oravu a ako sa vám spolupracuje s
našim pánom primátorom?
Našli sme tu priateľské zázemie. Myslím si, že to v čom sme si
s pánom primátorom porozumeli, že on pochopil.
že mi ide o vec. Na druhej
strane ak sa tu na Orave
riešia nejaké problémy,
ktoré sú z mojej oblasti, tak
si vieme pomôcť navzájom.
Musím vám povedať, že
za to obdobie, čo som na
Orave nebola sa táto oblasť
veľmi zmenila. Možno si to
ani ľudia neuvedomujú ako
veľmi sa zmenila Orava.
Prišlo sem niečo nové, niečo iné čo tu nebolo. Už to
nie je ta zavretá Orava s tými chudobnými poličkami,
dokonca by som povedala,
že už nevyzerá ako hladová dolina. Orava ponúka návštevníkom
pekný pohľad na seba. Samozrejme, že
my čo tu riešime problémy vieme, že pod
tým je skrytých veľa problémov. Ale na to
sme tu aby sme ich riešili. jedna vec na
Orave funguje a to cítiť, že ľudia z Oravy
sú veľmi pracovití a že i v tých ťažkých
podmienkach i keď tu nemajú robotu, idú
za ňou a vracajú sa späť. Toto cítiť na
Orave, napríklad na rozdiel od oblastí na
východe Slovenska, kde ľudia odchádzajú
deﬁnitívne. Oravci si idú zarobiť peniaze
a prinesú ich na Oravu a to vidieť aj na
rozvoji tohto regiónu. A toto je veľmi cenné a to by si mala Orava naďalej držať
a pestovať vo svojom genetickom kóde.
Hovorí sa, že sú tu ľudia veriaci, ktorí
majú zmysel pre rodinu, či už je to viera,
alebo ich presvedčenie je to dobre a mne
sa to veľmi páči.
Za rozhovor poďakovali:
Pavel Abraham, Juraj Horňák

Nepremárnime ďalšiu investíciu
Pracovné príležitosti na dosah
Ako sme vás informovali v pred- roku. Ponúkaná cena za výkup pozemkov mohli záujem Baťu postaviť tu závody
chádzajúcom čísle našich novín, ﬁrma zo strany investora je 250 Sk/m2.
na výrobu obuvi, mohla tu stať aj STS,
HYDAC s.r.o. v prípade kladného vyZdá sa, že výzva z mestského úradu nemocnica, žiaľ nikdy nedošlo k realisporiadania pozemzácii už aj preto, že nie
kov v Krásnej Hôrke
všetci občania pochoje pripravená invespili správnosť týchto
tovať práve tu a pozámerov. Dnes tiež nie
staviť úplne nový záje najlepšia situácia
vod, v ktorom uvažuje
v zamestnanosti v nas vytvorením takmer
šom meste a na Orave
500 pracovných miest.
a veľa našich ľudí odPrvým predpokladom
chádza za prácou, aby
pre postavenie tejto
ako tak mohli uživiť
ﬁrmy v katastri nášho
svoje rodiny. Tí, ktorí
mesta je však odkútak robia, vedia o čom
penie pozemkov od
píšem. Dnes sa nám
vlastníkov. Firma ma
ponúka ďalší investor
veľmi dobre renomé Pohľd od Skalky na Krásnu Hôrku, kde onedlho môže a túto príležitosť by
na Slovensku, ale v zasme už nemali pustiť
hraničí. Nový závod stáť HYDAC.
z rúk.
má výrobný program
Ľudia to už pochozameraný hlavne pre elektroniku do hyd- padla na úrodnú pôdu a občania v Krás- pili, a nielen z Krásnej Hôrky. Na adresu
raulických strojov, ktorých odbyt má na nej Hôrke nechcú, aby sa táto investícia primátora mesta prišlo nemálo listov
Slovensku, i u zahraničných odberateľov. presunula niekam inam. Ak by sme sa s kladným obsahom na túto situáciu. My
Výstavba nového priemyselného parku vrátili do minulých rokov, tak v Tvr- sme vybrali z jedeného listu, ktorý napí(ak budú načas vysporiadané pozemky) došíne už bolo viacej zámerov postaviť sal Ing. Jozef Magerčák z Bratislavy, jeje uvažovaná s realizáciou už v budúcom niečo v tomto meste. Spomenúť by sme den z vlastníkov uvedených pozemkov:
Na základe vášho listu zo dňa 8.9.2005
vám oznamujem, že súhlasím s predajom
vlastného pozemku, parcela č. 520, ktorá
Vo štvrtok 6.októbra sa deti spolu a naháňali sa opreteky, ktorý šarkan sa nachádza vo vami vymedzenom areso svojimi rodičmi, súrodencami, ba najvyššie vyletí.
áli podľa vami predloženej katastrálnej
našli sa aj ochotné staré mamy, vyAj ockovia sa nedali zahanbiť a v ich mapy na výstavbu priemyslového parku
brali na vychádzku do prírody.
rukách draci vyleteli najvyššie. Veľká pre závod ﬁrmy HYDAC s.r.o. v mestskej
Slniečko sa na všetkých pekne vďaka patrí všetkým, ktorí si našli čas častí Krásna Hôrka. Zároveň súhlasím
usmievalo a ani sme sa nenazda- a spoločne s nami strávili nezabudnu- s ponúkanou cenou 250 Sk/m2.
li, boli sme na kopci. Pred nami teľné chvíle v lone prírody. Pevne dúNuž k tomu netreba žiadny komentár.
sa naraz ukázala krásna panoráma fame, že sa znovu stretneme pri ďalšej Aj pán inžinier pochopil, že Tvrdošín
krajiny - Tvrdošína, Krásnej Hôrky spoločnej aktivite rodičov a ich detí a Orava potrebujú investorov do tohto
a všetci razom zabudli na spotené a učiteľkami z MŠ Medvedzie 139.
kraja, aby tunajší ľudia nemuseli odčelá a únavu. Tí, ktorí si priniesli so
uč. Zaťkova, uč. Garguláková
chádzať preč za obživou, ako tomu bolo
sebou šarkany už veselo pobehovali
III. MŠ Medvedzie 139
v minulosti.

Jesenný výlet na Skalku

Výstava spojená s brigádou
Záhradkárske hnutie v Tvrdošíne vychádza z dlhodobých tradícií,
keď už v roku 1963 bola v meste
založená prvá základná organizácia
oduševnencami. ako boli pán Karol
Hanuliak, Štefan Korbeľ, či Peter
Šangala. Dnes má Tvrdošín, hneď
po Dolnom Kubíne, druhý najväčší
počet organizácii. V ôsmich osadách je registrovaných 382 členov,
čo prakticky predstavuje 382 rodín.
Hlavnými cieľmi záhradkárov je
dopestovanie si vlastnej zeleniny a ovocia. Čo už však mnohí pokladajú,
vzhľadom na pomerne lacné ovocie
a zeleninu z dovozu, predovšetkým
Poľska, za druhoradé. Do popredia
tak vystupuje ďalší faktor, ktorým
je relax v zdravom prostredí, čo je
vzácnosť v dnešnom uponáhľanom
svete. Vytvorením akýchsi komunít
- záhradkárskych osád, v ktorých si
jednotlivci či skupiny spoločne pomáhajú, sa vytvárajú zas priateľské
vzťahy navzájom medzi jednotlivými
členmi či ich rodinami. Samozrejme,
že takéto aktivity sú v jednotlivých

spoločenské podujatie pre vlastných
členov. Po minuloročnom úvodnom
ročníku zorganizovali vo svojej osade
II. ročník výstavy výpestkov svojich
členov, ktorý sa uskutočnil v sobotu
24. septembra 2005 priamo v osade.
Príjemné bolo spojené s užitočným,
keď na tento deň bola vyhlásená aj
spoločná brigáda, kde si záhradkári
upravovali predovšetkým prístupové
plochy. K dobrej pohode obidvoch
akcií prispela aj príroda, keď po
rozplynutí hmly zaplavilo osadu
príjemné jesenné slnko. Najkrajšie
exponáty výstavky bolí vyhodnotené
nezávislou komisiou zloženou z 2
členov ZO a predsedom OV SZZ,
ktorý nie je členom tejto osady.
Najlepší v kategórii kvetov a ovocia boli odmenení vecnými cenami a v
kategórii rôzne získali traja účastníci
diplomy. A tak Anna Michnová, Zlatica Šišková a Kamila Balúnová sa tešili
z cien kategórie kvetov, kým v kategórii ovocia a zeleniny bodovali Pavol
Krkoška, Ivan Vicen a Pavol Šiška.
Diplomy získali Ernest Čonka, Stani-

osadách rôzne. Podľa doterajších
skúseností, závisí to predovšetkým
od riadiacich členov výborov. Medzi
tie aktívne nesporne patrí aj ZO Búčnik I. pod vedením predsedu Ernesta
Čonku, ako aj ďalších členov výboru
hlavne Pavla Krkošku a Ivana Vicena. Popri nevyhnutných povinnostiach zabezpečujúcich chod ZO a osady, organizovaní spoločných brigád
a v neposlednom rade viacročnej sizyfovskej práce okolo vysporiadania
pozemkov, našli si čas zorganizovať

slav Medvecký a Magda Szabová.
V závere podujatia si všetci účastníci posedeli v družnej debate pri dobrom
vínku a kávičke. Je potrebné poďakovať organizátorom i účastníkom podujatia, pričom nesmieme zabudnúť na
nežnejšie polovičky členov, ktoré sa
starali predovšetkým o aranžovanie
výstavy a občerstvenie. Prajeme organizácii Búčnik I. veľa ďalších úspechov
a nech je vzorom aj ďalším organizáciám v meste pri ich činnosti.
Štefan Moľa-predseda OV SZZ

Takmer štyri roky rástla čerešnička pred poštou a svojou krásou tešila
ľudské oko. Dokonca už začínala
rodiť svoje prvé plody, plody ľudskej práce a opatery, ktoré jej niekto
venoval.
Tešila sa plnému zdraviu, ale teši-

ústa, neprerečiem, neobviním, lebo
ja to neviem...
Jeden vysadil, opatroval, staral sa
životné prostredie nám spríjemňoval
a ďalší ešte nedorástol k tomu, aby
vedel, čo je život, čo on donáša a bez
rozmýšľania zdevastoval tu krásnu
čerešničku. Skúste hádať,
kto to bol, mladší, starší,
alebo ten, čo len teraz pero
do ruky vzal a prvé písmenka začal poznávať.
Zatiaľ menuje sa len
„nočný vták“, no verte, aj
naňho raz príde a niekto ho
pri čine prichytí. Ako bude
obhajovať svoje činy neľudské a nezmyselné, to len
vie len on, kto tú čerešničku
o „život“ okradol.
Človek v ľudskej koži
cez deň medzi nami chodí
a navečer sa z neho stáva
zviera, pardón, to urazil
by som zvieratá, pretože
tie rozumnejšie nie sú ako
ten, ktorý tento čin vykonal.
Ak má ešte nejaké ľudské
myslenie, časom z toho
vyrastie. Ak nie, navždy
„nočným vtákom“ zostane.
Poznámka na záver: Mesto každým
rokom venuje nemálo ﬁnancií a síl do
toho, aby sme tu žili ako ľudia v kultúrnom prostredí a je na nás, aby sme
spoločnými silami takýchto „nočných
vtákov“ verejne pranierovali. Mesto
je tu pre nás, našich hostí, ale aj pre
tých, ktorí po nás prídu, a preto by
sme im mali spoločne zanechávať
toto mesto a jeho okolie v čo najkrajšom šate.
(hk)

Vandalstvo v „priamom“ prenose

la aj tých, ktorí majú radi poriadok,
krásu a estetiku.
Jedného rána však prišlo vytriezvenie. „ Choromyseľný nočný vták“,
ktorý je cez deň preoblečený v ľudskej koži, jej razom dolámal všetky
„krídla“. Smutné zlomené konáriky
doslova prosili o pomoc okoloidúcich ľudí, ktorí mĺkvo prechádzali
okolo tej zlomenej krásy.
Prosili a žalovali, neubližujte mi
nemám nohy, neutečiem, nemám
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Nový chodník a osvetlenie

Narodili sa

31.8.
1.9.
6.9.
13.9.
17.9.
22.9.
23.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
3.10.

Žaneta Žáková
Paula Dubeňová
Filip Kráľ
Radka Fučeková
Eva Matejíčková
Mário Žmuráň
Zuzana Lissová
Ondrej Kázik
Eva Dobrovolská
Samuel Chudý
Adam Košturiak
Dávid Pariža

Sobáše
10.9.
10.9.
10.9.
17.9.
17.9.
24.9.
1.10.
1.10.
1.10.
8.10.
8.10.
8.10.

Martina Kacírová – Martin Krajči
Mgr. Andrea Brčáková – Mgr. Vladimír Fojtík
Eva Drobúľová – Vladimír Stašiniak
Ing. Andrea Kakačková – Ing. Jozef Chorvát
Dana Tišťanová – Ján Pajunk
Soňa Zábranská – Jozef Tekeľ
Mgr. Martina Precnerová – Daniel Smolárik
Alena Lešková – Anton Kubáni
Katarína Klimčíková – Martin Hervay
Zuzana Števánková – Tomáš Herud
Jana Targošová – Michal Tuhý
Kristína Sovišová – Peter Verzál

Odišli z našich radov
12.9.
14.9.
15.9.
18.9.
19.9.
21.9.
2.10.
3.10.
10.10.

Kamil Abaffy
Mária Kozáčiková
Ján Tohol
Ľubomír Letáš
Pavol Hedrik
Anton Jarina
Mária Krššáková
Ľudmila Orčová-Zmrazeková
Jozef Gronský

– 65 ročný
– 85 ročná
– 57 ročný
– 52 ročný
– 55 ročný
– 83 ročný
– 84 ročná
– 78 ročná
– 52 ročný

Jeseň začala zhadzovať lístie zo
stromov na zem a pomaly sa blíži
záver tohto roka. Príroda sa pomaly
chystá na zimný spánok. Nie však
pracovníci technických služieb, pre
ktorých sú všetky obdobia poznačené
inými prácami. Ak ste v týchto dňoch
zavítali na cintorín do Krásnej Hôrky,
museli ste si všimnúť, že tu pribudol
aj úplne nový chodník zo zámkovej
dlažby a nielen to. Už tu bol položeny
aj elektrický kábel, takže čoskoro tu
bude aj nové osvetlenie.
Ten, kto chodieva na cintorín skoro
denne, možno ani tieto novoty takpovediac nepostrehne, ak však prídu príbuzní a známi uctiť si pamiatku svojich
najbližších, tieto zmeny zaregistrujú
a pochvália. Je dobré, že aj našim pietnym miestam je venovaná patričná pozornosť zo strany vedenia nášho mesta.
A nie je to len cintorín v Krásnej Hôrke,
všetky naše cintoríny sú neustále počas
celého roka vzorne upravované.

Seminár dobrovoľníkov

V dňoch 17.10.-19.10. sa na chate
v Oraviciach uskutočnil 3 - dňový
odborný vzdelávací seminár dobrovoľníkov. Seminár je zameraný
na získanie základných poznatkov
v oblasti sociálnej pomoci, sociálneho poistenia a služieb zamestnanosti
pre občanov s ťažkým zdravotným

postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Vzdelávací seminár
je realizovaný vďaka ﬁnančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
Organizačne seminár zabezpečilo
Združenie zdravotne postihnutých
Oravy so sídlom v Tvrdošíne. Semi-

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 85 rokov - Anna Bačová, Tvrdošín, Štefan Ferenčík, Krásna Hôrka, Karolína
Jurinová, Krásna Hôrka, Štefánia Medvecká, Tvrdošín, Margita Planietová, Tvrdošín,
80 rokov - Mária Orčová, Krásna Hôrka.

Pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári
v kruhu svojich najbližších.
Mestské centrum voľného času „RADOSŤ“ Tvrdošín
ponúka v zariadení SMT Štefanov nad Oravou celoročne
aktivity výchovno vzdelávacích služieb. Kapacita 56 lôžok,
jedáleň, kuchyňa s vybavením bez prevádzkového personálu, sociálne zariadenie, WC, sprchy, teplá voda, plynové
kúrenie.

Burza zberateľov

Numizmatický krúžok Nižná a mesto Tvrdošín usporiada
už trináste stretnutie zberateľov rôznych aktivít, ktoré sa
uskutoční v nedeľu 23. 10. 2005 od 800 vo veľkej sále v Tvrdošíne nad hasičmi.
Stretnú sa tu zberatelia z rôznych kútov Slovenska, aby prezentovali svoje zbierky, niečo si medzi sebou vymenili, niečo
predali, poprípade pochválili sa novými skvostami, unikátmi,
ktoré pre každého z nich majú svoje osobné čaro. Burza je
prístupná aj širokej verejnosti. Príďte, budete vítaní. Vstupné:
dospelí 15, študenti 10 a stôl 20 Sk.

Venované pamiatke zosnulých

Dnešný deň chcel by som Vám ponúknuť
Ježišov pohľad zhora. On nekončí pri smrti,
ale konči pri živote v Boha. A tak v tejto chvíli
ticha sa pýtajme:
- Ako sa otváram, Pánu Ježišovi?
Keby som teraz zomrel, ako je prítomný
Pán Ježiš vo mne? Koľko zloby a hriechov
je vo mne? Dajme si odpoveď v modlitbe.

Pane Ježišu, daj, aby som bol pripravený v ktorejkoľvek chvíli mať Ťa vo
svojom živote, keď ma prekvapí smrť, Tebou a v Tebe som ju mohol prekonávať
na večné prebývanie v Bohu. Ako to upokojuje. Lebo veď Tvojím verným, Pane,
život sa neodníma, ale mení – takto sa spieva v prefácii. A ja v tejto chvíli, keď
Ti vyznávam vieru, Ježišu Kriste, a keď Ťa prosím, aby si bol stále so mnou
v mojich dňoch ľudského života, Ti ďakujem za nádherný plán vykúpenia a mojej
osobnej spásy. Ďakujem Ti, Bože, za to všetko, čím ma obklopuješ a čo môžem
vidieť ako Tvoju lásku.
Július Chalupa „Posila v slove“

nár bol určený pre dobrovoľníkov
z regiónu Oravy, ktorí sa už dlhoročne venujú týmto problémom, ale
aj tým, ktorí práve v tejto oblasti
začínajú. Na seminári si mali prítomní možnosť vypočuť hodnotné
prednášky z oblasti sociálno-právnej,
ktoré im napomôžu v poradenskej
činnosti pre občanov so zdravotným
postihnutím.
Počas troch dní si účastníci vo
voľnom čase našli čas aj na návštevu termálnych kúpalísk, ale večer
si dokázali spestriť aj vlastným
programom, kde nechýbal dobrý vtip
a skvelá nálada.
Srdečne Vás pozýva na divadelné predstavenie Slovenského
komorného divadla Martin
JOZEF GREGOR-TAJOVSKÝ

NOVÝ ŽIVOT
(oprašovačka)

V sobotu 15. októbra usporiadalo mestské CVČ Radosť bezplatnú burzu ošatenia. Touto
cestou chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli ošatením a pomohli tak iným.

Dušičky
Jeseň už poriadne načrela do
svojho pohára, lístie sa zmenilo
na zlaťáky a z korún stromov
sa ukladá na večný odpočinok.
Príroda sa tiež ukladá na zimný
spánok, iba sem-tam sa niečo
mihne v korunách stromov, zatúlané vtáča, abo naše spomienky.
Zem potrebuje pospať, tak ako
človek a tiež sa akosi chúli viac
dovnútra. Aj my sa často utiekame k svojim blízkym k hrejivým
ľudským myšlienkam. Márne sa
snažíme vytrhnúť z kolobehu
večného žitia, nedarí sa nám to.
I keď jeseň je akousi predzvesťou
niečoho nenávratné strateného,
pri šálke domáceho teplého čaju
akoby sme ožili. Štatistiky však
dokazujú, že najviac ľudí umiera
na jeseň a na jar. Je to v podstate
akási symbolika prírody a nášho
kolobehu žitia.
Asi aj preto bol stanovený
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých na začiatok novembra. Ticho v prírode, rýchlo
prichádzajúca tma a usmoklené
počasie, zlatým lístím posiate
hroby priam evokujú spomienku
na tých, ktorí tu už nie sú, lež
prežívajú niekde v nás. A my
skromne a pokorne prinášame na
hroby svetielka našich sŕdc, aby
sme dali najavo, že na nich spomíname. Ľudia, ktorých sme mali
a stále máme radi, sú však prítomní v našej duši po celý život. Aj
oni majú nezmývateľný podiel na
tvorbe našich duševných hodnôt,
rozumu a citu. Spomíname na ich
lásku, na ich múdrosť, korene
hlboko zapustené v nás. Vieme
všetci, že raz aj my prekročíme
prah medzi životom a smrťou.

Tak v kútiku duše si želáme, aby
to bol proces tichý a pokojný,
taký, aký nám ho pripravil náš
Pán. Nádejame sa, že naši drahí
si tiež na nás budú spomínať, keď
už tu nebudeme.
Keď som bol menší, tak som
veľmi rád chodil na cintorín,
páčili sa mi rozsvietené sviečky,
lampáše, tá zvláštna atmosféra, to
neobyčajné ﬂuidum, čo dýchalo
a bolo presýtené akoby atmosférou pokoja. Dnes viem, že všetko
je inak, že tá na pohľad pokojná
atmosféra ukrýva v duši človeka
bolesť, slzy a akúsi pokoru, ktorou by sme mali byť naplnení po
celý život. Pamiatka zosnulých
- Dušičky možno symbolizujú aj
to, že faktická smrť ani nejestvuje, že skrýva v sebe nový život
a zmŕtvychvstanie. Dušičky sú
nielen tichou pripomienkou smrti
a rozlúčky, ale aj sviatkom, ktorý
vyjadruje nesmrteľnosť ľudskej
duše, ale aj smäd po najvyššej
hodnote - láske.
Všetkých nás v tomto čase
spájajú rovnaké myšlienky, vedú
rovnaké kroky na hroby tých,
s ktorými sme prežili kus spoločného života, s ktorými sme si
rozumeli niekedy viac, inokedy
menej. Je čas pozastaviť sa, venovať im chvíľku, zaspomínať.
A možno si aj uvedomiť, čo sme
zmeškali, čo sme nestihli, na čo
už nedostaneme odpoveď ani
vysvetlenie. Hodnotu človeka si
často uvedomíme až vtedy, keď
už nie je medzi nami. Hroby obložíme vencami, pestrofarebnosťou
kvetov, rozsvietime kahancami
a možno aj preto, aby sme neboli
práve my tí horší.

(oprášená hra slovenského klasika)
réžia: Dodo Gombár
Účinkujú: Viliam Hriadel,
Andrej Hrnčiar, Martin Hronský,
Lucia Jašková, Vladimír Kivader,
Ján Kožuch, Renáta Rundová
Dňa 8.11.2005 o 18.00 hod.
v Kine Javor v Krásnej Hôrke
Vstupné : 95.-Sk
Predpredaj v MsKS Medvedzie -5322167

Lesnícky deň

V stredu 19. októbra t.r. sa v areáli Stredného odborného učilišťa
lesníckeho uskutočnil „Lesnícky
deň“ spojený s oslavou 21. výročia
od založenia školy.
Súčasťou tejto vydarenej oslavy
a zároveň „Lesníckeho dňa“ bola aj
prezentácia ﬁriem, ktoré sú zamerané
na výrobu lesníckej techniky. Nechýbali tu píly, traktory a ďalšia potrebná
technika na prácu v lese.

Michael and
Martin
The advert is to read as follows.
Child-Minder Live in London
Gatwick, England.
Minimum Periód of employment one year. The successful
Candidate Must be able to speak
Fluent English, And be able to
demonstrate a good knowledge
in child - care (at least 2 years
experience at infant level)
You should only apply if you
have an excellent background
with
Excellent References. (Minimum Age 20 years of age). A photo is required with your C. V and
Hand written cover Letter
Apply to. Mr Martin Durinik
e-mail durinik.michal@centrum.
sk Tel. 00421 903258002
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Tri góly v sieti Krásna, znamenali prvú výhru pre domácich
IV. liga skupina Sever
Naši dohrávali zápas s deviatimi
hráčmi
Lietavská Lúčka - Tvrdošín 5:1
(2:0), gól Ženčuch
Bol to príliš krutý výsledok pre
naše mužstvo, ktorý sa zrodil v Lietavskej Lúčke. Naši i napriek piatim
obdŕžaným gólom boli domácim vyrovnaným súperom a nebyť nepresných verdiktov rozhodcu Cerchlana,
ktorý svojim výkonom položil futbal
na lopatky, nezainteresovaný divák
by ani nepostrehol, že hral prvý s
posledným.
Ani po deviatom kole neokúsili,
ako chuti víťazstvo
Tvrdošín - Oščadnica 1:2 (1:1),
gól Novák
Tvrdošín - Krásno 3:1 (0:0)
Domáci na zápas nastupovali
s novým trénerom, keď na lavičku sa posadil Ľubomír Gregorec.
Naši sa s chuťou pustili do súpera
a už v 3. min. kopali trestný kop po
faule na Capka, v 5. min. pohrozil
z pravej strany Hradský. Po úvodnej
štvrťhodinke sa osmelili aj hostia
a hneď z toho bola žltá karta pre
Krivdu. Svoju chybu mohol napraviť
o chvíľu, ale jeho trestný kop končí
v rukách brankára Šusteka. V závere
polčasu hostia opäť faulovali Capka,
loptu si postavil Krivda, ale pálil
vedľa brány.
Ako prví pohrozili v druhom polčase hostia, 47. min. vystrelil Baláž

prudkú strelu z pravej strany, lopta
Šustekovi vypadla z rúk pred dobiehajúceho Nováka, ktorý pohodlne
zavesil. Na prekvapenie všetkých
odmával postranný rozhodca ofsajd a domácim neuznal regulárny
gól. Hostia sa z rýchleho protiútoku
dostali pred šestnástku a ujali sa do
vedenia. Naši sa však nevzdávali a po
rýchlom protiútoku vyrovnal Capko.
Výkon hodný kapitána odviedol na
ihrisku Novák, ktorý v 65. minúte po
pase od Capka vnikol do šestnástky,
kde ho zastavili hostia len za cenu
faulu a rozhodcovi neostávalo nič iné
len ukázať na poku tový kop, ktorý
premenil Krivda na vedúci gól. Naši
na ihrisku siahli na dno svojich síl,
po vedení sa nestiahli, ale naďalej
nebezpečne zatápali pred bránou
hostí. V 80. min. Novák centroval
Bednárovi, ten strieľa vedľa. V 81.
min. sa mohol zapísať medzi strelcov
Martini, ku gólu mal blízko aj Baláž.
Blížila sa deväťdesiata minúta zápasu a s ňou prišla najkrajšia bodka za
zápasom, Capko dostal ideálnu loptu
do behu, obehol obrancu a presným
centrom našiel Nováka, ktorý pečatil
výhru domácich na 3:1.
Po zápase sme dali slovo trénerovi
Ľubomírovi Gregorcovi, ako on hodnotí tento zápas:
Prvý polčas nebol najideálnejší.
Ale v druhom polčase mužstvo ukázalo bojové srdce. Všetci na ihrisku
siahli na dno svojich síl a bojovali

Volejbal
Naši najmenší futbalisti nám robia veľkú radosť, naposledy
vyprevadili s prehrou Martin z nášho ihriska a bezpečne vedú
tabuľku. Je radosť dívať sa na ich technickú hru, veríme, že
časom vyrastú z nich reprezentanti, ktorí budú obhajovať farby
nášho mesta tak vzorne ako doteraz. Príďte sa na nich občas
pozrieť a povzbudiť ich na futbalový štadión.

Prvý zápas bez bodov
Volejbal 1. liga ženy
R. Sobota - Tvrdošín 3:1 (23, 18,
-23, 17) a 3:0 (27, 21, 17)
Zostava: Pastýrová, Kolejáková,
Réhmová, Sirotová, Jančeková, Klámová, libero - Tarajová, striedala:
Sochuliaková
I napriek tomu, že dievčatá prehrali, musím ich pochváliť za predvedený výkon. V tomto zápase podali
najlepší výkon, aký som zatiaľ u nich
videl.
Sobota volejbalu priala
Tvrdošín - Humenné 3:1 (16, 21,
-20, 16) a 3:2 (-25, -15, 24, 25, 11)

Šach 3. liga
Radosť K. N. Mesto - ŠO ŠK
Tvrdošín 5,5:2,5
Š. Kružliak 1, F. Comorek, D.
Gembala a F. Medvecký po 0,5.
MŠK Martin - ŠO ŠK Tvrdošín
5,5:2,5
F. Medvecký a P. Chmelár po 1,
Ľ. Vnenk 0,5.
Šachistom Tvrdošína sa premiéra
v 3. lige nevydarila možno aj preto,
že na zápas nastúpili bez svojho najlepšieho hráča A. Šingliara.

Kto prišiel v sobotu do športovej
haly na volejbal, musel byť milo
prekvapený. I keď ženy nenastúpili
v optimálnej zostave, so súperkami
si dokázali poradiť. Prvý zápas bol
jasne v ich réžii, v druhom to bolo
napínavé až do samého záveru. I keď
sa už zdalo, že Humenné si odnesie
aspoň jedno víťazstvo dievčatá siahli
na dno svojich síl a dotiahli aj vyhrali
aj druhý zápas.
Zostava: Sirotová, Hullová, Kolejáková, Tarajová, Sochuliaková,
Leskourová, striedala Knížacká
Tvrdošín - Hnúšťa 0:3 (-10, -16,
-21), 0:3 (-11, -18, -18)
Naše ženy nastúpili na zápas opäť
nekompletne a i napriek prehre sa za
svoj výkon nemusia hanbiť.
2. liga muži
Tvrdošín - Prievidza 3:2 (-24,
-22, 23, 22, 10) a 3:1 (14, -24, 19,
19)
Presne naopak hrali zase muži. V
prvom zápase v úvode sa im nedarilo
podľa predstáv. Hostia sa dostali do
vedenia, ale záver im už patril a jednoznačne dominovali. Druhý zápas
už bol v réžii domácich, a tak aj muži
si pripísali plný bodový zisk.
Zostava: Mika, Masnica, Gajdošík, Kacko, Suchánek, Vrabček,
striedal: Ferenčík

do poslednej minúty. Víťazstvo sme
si plne zaslúžili a hráčov musím ich
za odvedený výkon pochváliť pretože toto víťazstvo sa vôbec nerodilo
ľahko.
Zostava Tvrdošína: Korbeľ (Kazík) - Hradský, Krivda, Nemček
(Ženčuch), Bednár, Baláž, Florek
(Palider), Kliment, Martini, Novák,
Capko
Námestovo - Tvrdošín 4:2 (2:1),
Novák, Krivda
Naši po priemernej hre podľahli
domácim.
Dorast
Tvrdošín - Oravská Jasenica 4:3
(3:1)
Domáci po dobrej hre v prvom
polčase poľavili v druhom a dovolili
hosťom uhrať prijateľný výsledok.
Góly: Hutira, Leštinský, Ferenčík
a Lepáček.
Tvrdošín - Sliače 8:4 (4:2), domáci po dobrej hre vyhrali nad svojim
súperom rozdielom triedy, keď ich
góly vsietili Hutira 3, Betuštiak 2,
Hucík, Ferenčík a Murcin.
Závažná Poruba – Tvrdošín 1:2
(1:1), Bukový a Hutira
Naši sa svojho súpera nezľakli,
podali výborný výkon a zaslúžene si
domov odviezli tri body.
III. liga skupina B
Starší žiaci:
Sučany - Tvrdošín 0:0
Tvrdošín – Martin 0:0
Mladší žiaci
Sučany - Tvrdošín 0:7 (0:3),
Góly: T. Reguly 3, F. Janček, M.
Bača, J. Planieta, M. Gregorec
Po dobrom výkone naši opäť
zvíťazili.
Tvrdošín – Martin 3:1 (2:0), góly:
Čajka, Pikna, Huraj
Ani v ďalšom zápase naši najmenší žiaci nenašli premožiteľa a vyhrali
nad Martinom po peknej kombinačnej hre.
Futbal prípravka skupina C
Tvrdošín na druhom mieste
Turnaj v Tvrdošíne:
Tvrdošín - Nižná 2:0 (2:0) góly:
M. Ferenčík 2, Tvrdošín - Trstená 8:2 (2:0) góly za domácich: M.
Ferenčík 3, F. Mravec 2, M. Lajš 2,
Michal Gregorec, Námestovo - Tvrdošín 6:2 (5:0).
Turnaj v Nižnej:
Nižná - Tvrdošín 1:1 góly: Lajš,
Tvrdošín - Trstená 4:1 góly: Lajš
3, Ferenčík, Tvrdošín - Námestovo 0:2
Tabuľka
1. Námestovo 9 9 0 0 45: 5 27
2. Tvrdošín 9 4 1 4 24:18 13
3. Nižná
9 3 1 5 16:21 10
4. Trstená
9 1 0 8 13:50 3

Florbal sa už pevne zakorenil v našom meste, a tento šport hrajú nielen chlapci, ale aj dievčatá a začínajú dosahovať veľmi
dobré výsledky aj v medzinárodnej konkurencii.

Životný úspech našich ﬂorbalistov
V telocvični ZŠ Nižná sa uskutočnil 2.
ročník ﬂorbalového turnaja Nižná Open
2005 o pohár starostu obce Eugena Dedinského, na ktorom sa predstavili celky
zo Slovenska, Česka a Poľska.
Životný úspech na ňom dosiahli
mladší žiaci z Tvrdošína, ktorí počas
celého turnaja podávali výborné výkony
a vo ﬁnálovom zápase si poradili s najväčším favoritom turnaja a zaslúžene
získali pohár.
Výsledky našich:
Štvrťﬁnále: Tvrdošín - Ludžmier

A 6:2, Góly: Kuloštiak 2, Reguly 2,
Burdeľ, Stašák
Semiﬁnále: Nižná - Tvrdošín 1:6,
Góly: Reguly 2, Motýľ, Kuloštiak, Stašák, Burdeľ
Finále: Stupava - Tvrdošín 3:5, Góly:
Reguly 2, Planieta 2, Kuloštiak
Konečné poradie:
1. Tvrdošín, 2. Stupava, 3. Paskov
(ČR), 4. Nižná, 5. Ludžmierz A (PL), 6.
Nowy Targ A (PL), 7. Dolný Kubín, 8.
Zuberec, 9. Nowy Targ B, 10. Ludžmierz B
(jh)

Fonfer - Dzurinda 2:0
V nedeľu 2. októbra 2005 sa uskutočnil v Košiciach už 82. ročník Medzinárodného maratónu mieru za účasti 1200
bežcov z 31 krajín. Na tomto najstaršom
maratóne v Európe nechýbala ani trojica
bežcovi z Oravy, Viktor Fonfer z Tvrdošína, Pavol Dubovský z Podbiela a Stanislav Lofaj z Krivej.
S. Lofajovi maratón nevyšiel podľa

Stolní tenisti striedavo
1. liga muži:
Lokomotíva Vrútky - SK Tvrdošín-Nižná 8:6
J. Buczacki 2,5, J. Teplanský 1,5,
M. Belopotočan a J. Argaláš po 1
2. liga muži:
SK Tvrdošín-Nižná B - SCP Ružomberok B 9:9
J. Teplanský a J. Argaláš po 3, P.
Šimalčík 2, A. Buczacki 1

predstáv, nebežalo sa mu najlepšie a ani
s časom 4:31,53 nebol spokojný. Medzi
elitnou dvojstovkou sa však umiestnili P.
Dubovský 3:25,47 a V. Fonfer 3:17,25.
Ako nám povedal V. Fonfer, pre
ktorého to bol už jubilejný piaty maratón v Košiciach, podmienky neboli pre
bežcov najlepšie hlavne pre to, že bolo
pomerne teplo. Divácka kulisa napriek
tomu bola opäť vynikajúca. Potešilo ho
aj to, že počas preteku sa mu prihovorila
a povzbudila ho rodáčka z nášho mesta
pani Gaľasová, ktorá býva a žije v Košiciach.
Zdá sa, že teplejšie počasie tentoraz
prialo bežcom z Kene, ktorí skončili
v celkovom poradí na prvom, druhom,
štvrtom a piatom mieste (medzi nich sa
vklinil len reprezentant Poľska). Viktor
a Pavol však v priamom dueli porazili
premiéra vlády M. Dzurindu (3:42,15).
Pre Viktora to už bol druhý víťazný duel,
v ktorom pokoril Dzurindu na MMM v
Košiciach, dokonca v tomto roku zabehol
ešte lepší čas ako vlani.
(jh)

Športovalo takmer päťsto detí

Práve na takýchto zápoleniach sa začínajú rysovať športové
talenty nášho mesta.
Mesiac október sa niesol v našom športových aktivít, ktoré sa odohrámeste aj v znamení športu. Vo štvrtok vali na ihrisku pri ZŠ MM.
6. októbra t.r. MsCVČ „RADOSŤ“
Ako prví sa na ihrisku objavili
pripravilo pre deti z MŠ a ZŠ v na- škôlkari so svojimi učiteľkami a veľšom meste športové dopoludnie. Deti mi spontánne sa zapojili do pripravesa mali možnosť zapojiť do rôznych ných športových aktivít. Nechýbala

prekážková dráha, triafanie do cieľa,
skákanie so švihadlom a ďalšie zábavné disciplíny. Pre tých, čo mali
chuť si niečo nakresliť, tu bol tiež
priestor. A tak učiteľky so svojimi
skupinkami deťí sa postupne presúvali po jednotlivých stanovištiach.
Ak niekto vysmädol, tak ho čakal
teplý čajíček. No asi hádam sa najviac tí najmenší potešili poslednej
disciplíne, ak takto môžeme nazvať
prepichnutie balónu, ktorý bol zavesený na strome a vypadli z neho
sladké cukríky. To bolo radosti zo
sladkej odmeny. V telocvični ZŠ v
tento deň bolo tiež veselo, pretože tu
boli zase pripravené športové turnaje
vo volejbale a vo vybíjanej. Mali by
ste vidieť, ako dobre to žiakom išlo
napríklad vo volejbalovom zápase,
na ktorom sme sa tiež na chvíľu
zastavili. Účelom športového dňa
neboli vrcholné výkony, ale zapojiť
čo najviac detí do aktívneho pohybu
a myslím, že to sa nám podarilo aj
zásluhou učiteliek zo spomínaných
škôl. A ešte pre zaujímavosť, tohto
športového dňa sa zúčastnilo takmer
500 detí z nášho mesta.
Daniela Jurincová
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