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Aby to bol rok šťastný a úspešný
Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi aby, som vám všetkým, nielen ako primátor mesta, ale najmä ako jeden z vás, poprial do nového roka, šťastie, lásku, spokojnosť,
ale aj vzájomnú úctu, pochopenie, aby sme mali jeden k druhému blízko
po celý rok. Nech sa z ľudských sŕdc vytratí zloba, nenávisť a závisť,
aby sme sa všetci mohli tešiť zo všetkého dobrého, čo sme vykonali v
prospech mesta, našich rodín, priateľov a
známych.
Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu
a za všetko, čím ste prispeli k dobrému zviditeľneniu nášho mesta. Poďakovanie patrí
každému z vás, ktorí ste poctivo pracovali a
statočne žili, všetkým, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli k napĺňaniu spoločného
dobra, k šíreniu lásky, úcty, porozumenia a
pokoja medzi ľuďmi.
Sú chvíle, kedy sa človek musí pristaviť a
obzrieť sa za seba, aby zhodnotil svoje činy a
konania, aby zbilancoval, čo sa mu podarilo,
čo nie. Rok 2008 bol druhým rokom volebného obdobia, v ktorom sa postupne napĺňajú
naše predsavzatia, keď sme nastúpili na
dynamickú cestu rozvoja a modernizácie
nášho mesta. Snažíme sa, aby v našom meste
žili spokojní obyvatelia, ktorí dosiahnu svoje
vytýčené ciele, prajeme si, aby nachádzali
svoje osobné uplatnenie, aby prekvitala medzi nimi ľudská spolupatričnosť.
V príhovore sa vám chcem poďakoval za
dôveru, ktorú mi už veľa rokov prejavujete.
Vašu dôveru som v uplynulom roku pretavoval do činorodej práce v prospech mesta,
okresu, kraja, ale aj Slovenska.
Za starým rokom nám ostala možno nostalgia, smútok, ale aj splnené či nesplnené
nádeje. Pre mnohých z vás to bol rok určite
veľmi náročný a zložitý, pre ďalších šťastný a mimoriadne úspešný. A
práve taký rok vám prajem milí spoluobčania, aby ste vo svojom živote
mali čo najviac tých radostných dní, naplnených tvorivou prácou, pokojom a porozumením, všade tam kde budú vaše kroky smerovať.
Chcem vyjadriť úctu a uznanie všetkým, ktorí vzdelávajú naše deti,
zachraňujú ľudské životy, tvoria materiálne, či duchovné hodnoty, šíria

kultúru, ale aj tým, ktorí bez ohľadu na počasie pracujú v rámci aktivačných prác v našom meste.
Za prácu v uplynulom roku sa chcem poďakovať poslancom mestského
zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, podnikateľským subjektom
pôsobiacim na území mesta, ale aj všetkým občianskym združeniam, tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v meste.
Chcem sa poďakovať zo srdca mnohým z
vás za podporu a za aktivitu, ktorú prejavujete vo všetkých oblastiach života v meste.
Obraciam sa na vás s prosbou o pochopenie, a najmä o chápanie sa navzájom.
Sme tu preto, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť pre tých, čo prídu po nás, aby sme ani
v tomto roku nezabúdali na svoje korene,
na to, odkiaľ sme vyšli a kde chceme ísť.
V tomto roku chceme pokračovať v
rozvoji mesta na prospech súčasných, ale
aj budúcich generácií, čo istotne nebude
najľahšia práca. Verím však, že spoločnými silami zvládneme všetky nástrahy,
ktoré by nás mohli stretnúť.
Rok s rokom sa stretá ako človek s človekom, aby si zaželali krajšiu budúcnosť,
pretože v tú človek vo svojom vnútri verí.
A práve na prahu nového roku by som vás,
milí spoluobčania, chcel poprosiť, aby ste
si dávali navzájom viac lásky a objavovali
skryté klenoty, ktoré ukrývame v sebe. Tie
potom pretavme do lásky a pomoci blížnym, chorým a slabším. Až vtedy objavíme
to krásne, čím človek obohacuje tento
svet a to je ľudskosť a umenie pochopiť
aj našich neprajníkov.
Ak by som si mal ja niečo v novom roku
priať tak je to, aby všetci Tvrdošínčania
mali v srdci veľa lásky, radosť zo života,
aby všetci čestní ľudia sa tešili zo svojich úspechov, aby nám pribúdali
zdravé a múdre deti, ktorým budeme odovzdávať naše životné skúsenosti,
pretože deti, to je súčasť pokračovania nášho života.
Drahí spoluobčania prajem vám, aby tento rok bol pre vás všetkých
šťastný, pokojný, aby ste ho prežili v zdraví.
Váš primátor.

Dovidenia koruna, vitaj euro

Vláda Slovenskej republiky
8. januára v SND oficiálne oslávila zavedenie eura. Na oslavu si
pozvala najvyšších slovenských
ústavných činiteľov, ale aj vrcholných politikov Európskej únie.
Do Bratislavy pricestoval
predseda Európskej komisie
José Manuel Barroso, komisár
pre menové záležitosti Joaquín
Almunia, prezident Európskej
centrálnej banky Jean-Claude
Trichet a predstavitelia Slovin-

ska, Mlaty a Cypru, teda krajín,
ktoré vstúpili do eurozóny v ostatných dvoch rokoch.
Boli tu však aj premiéri Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska,
predsedovia vlád Luxemburska a
Lotyšska a guvernéri národných
bánk členských krajín eurozóny a
ďalší vzácni hostia.
V kultúrnom programe, ktorý
moderoval Dušan Jamrich sme
mali možnosť vidieť Lúčnicu,
Dalibora Karvaya, sólistov opery

Hydac neprepúšťa, ani
neplánuje prepúšťať
V kine Javor sa 22. januára stretlo vedenie firmy Hydac Electronic, s. r. o. s
majiteľmi pozemkov v Krásnej Hôrke, o
ktoré má firma záujem, pretože chce ďalej
investovať a postaviť ďalšiu halu fabriky. O
stretnutí a ďalších plánoch nás informoval
výkonný riaditeľ Rudolf Fukas.
Splnilo stretnutie s majiteľmi pozemkov Vaše očakávania?
„Účelom stretnutia bolo, aby
obidve strany prezentovali svoje
postoje. Majitelia firmy Hydac
sa v roku 2005 rozhodli v našom
regióne postaviť nový výrobný
závod. Vzhľadom na predchádzajúce dobré skúsenosti z Nižnej
sa rozhodli, že pre nový závod je
nutné nájsť takú lokalitu, ktorá by
umožnila, v prípade potreby, kedykoľvek rozšíriť výrobné kapacity. Práve preto už kúpený pozemok v Nižnej nevyhovoval tomuto

zámeru. Požiadavka majiteľov
bola: min. 20 000 m2 a viac. Ponuka Mestského úradu Tvrdošín
v lokalite pri Krásnej Hôrke bola
najlepšia z hľadiska logistického
a personálneho. Najväčší podiel –
takmer 40 percent zamestnancov
Hydac Electronic s. r. o tvoria
občania mesta Tvrdošín.
V prvej etape výstavby sa
urýchlene pristúpilo k výkupu
pozemkov pod prvú výrobnú halu
a administratívu. Vďaka pochopeniu občanov, vlastníkov pôdy
a pomoci MsÚ Tvrdošín sa vo
(Pokračovanie na 2. str.)

SND a ďalších umelcov. Prítomní,
ale aj početná divácka obec pri televíznom prenose si vypočula slávnostné príhovory a prejavy našich
a zahraničných hostí. Na dôstojnú
rozlúčku s korunou bol pozvaný aj
primátor nášho mesta.
„Euro je veľký slovenský úspech
a tak trochu nám ho závidia aj premiéri Višegrádskej štvorky a práve
v tomto čase, keď prišla ekonomická
kríza. Z jednotnej európskej meny,
ktorá je stabilná budú ťažiť nielen

ľudia, ale aj firmy a verím, že bude
prínosom pre náš ďalší život. Som
optimista a verím, že naša krajina
sa bude naďalej úspešne rozvíjať
vo všetkých oblastiach. Prijatím
spoločnej európskej meny sme urobili významný krok a mňa osobne
teší to, že som osobne mohol byť
pri tejto historickej udalosti a tak
trochu napomôcť svojou prácou,“
povedal nám primátor, ktorý sa
tiež v SND zúčastnil tohto pre Slovensko významného aktu. (jh)

Úprimný pozdrav všetkým
Každoročne v úvode roka prichádza na mestský úrad veľa pozdravov a
blahoprianí k novému roku od rôznych inštitúcií, podnikateľov, občanov zo
Slovenska a zahraničia.

Na šťastný nový rok Vám všetkým 20. januára symbolicky pripili v prezidentskom paláci.
K tým najvzácnejším však patria tie, ktoré posielajú vládni a ústavní činitelia, či to bol predseda vlády Slovenskej republiky, ale aj prezident, ktorý
má k nášmu mestu blízky vzťah.
Ani tento rok prezident SR nezabudol na naše mesto a poslal nám peknú
zdravicu. Z jeho listu vyberáme:
„Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2009 primátorovi, ale aj
občanom Tvrdošína želá Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky.“

8

Prvenstvo
obhájilo
družstvo
Gymnázia

Str
.

Str
.

Z celej Oravy
prichádzajú
do Tvrdošína
za právnou pomocou

7

3

Cena
tepla
bude
nižšia

Str
.

Str
.

2

Aký
bol
aký bude?

číslo 1

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

Posila v slove

Pane Bože, som šťastný, že mám ďalší rok pred sebou ako
dar. Prosím Ťa o silu, aby som Ťa v ňom nikdy nevyhnal zo
svojho života. Buď so mnou vo všetkých chvíľach, v ktorých
budem slabý a sám. Pomáhaj mi, aby ma zloba nepremohla.
V duchu sv. Ťa prosím, Bože o silu, aby som nerobil smútok
druhým, aby nikto neplakal pre mňa. Prosím Ťa, Bože buď
so mnou a všetko ostatné, čo sa v roku bude diať, mi nemôže
uškodiť.
Július Chalupa

Spolupráca dobrých susedov

Hlasná vrava ozývajúca sa v
prvú tohtoročnú stredu popoludní
zo zasadačky mestského úradu
ničím nepripomínala ospanlivý
štart do nového roka. Stačilo vstúpiť a príčina je zrejmá.
Predstavitelia mesta a poľskej
gminy Koscielisko dotvárajú dva
spoločné projekty, s ktorými nás
oboznámila zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková: „Prvý má

knižných publikácií a ďalších
propagačných prostriedkov.“
Aký je názor partnerskej
strany? „S mestom Tvrdošín
spolupracujeme už mnoho rokov,“ poznamenáva wójt gminy
Koscielisko Bohdan Pitoň, „ale
intenzita súčasných vzťahov
nemá obdobu. Prvýkrát v histórii
sme dostali príležitosť podieľať
sa na spoločných projektov. Ich

Nad konečnou verziou projektov sa zišli čelní
predstavitelia zúčastnených strán. Zľava: wójt
gminy Koscielisko B. Pitoň, zástupkyňa primátora
Tvrdošína V. Jančeková, ekonómka gminy S. Czubernat a primátor I. Šaško.
názov Tatry nás spájajú a nedelia.
Je v réžii poľskej strany a jeho
cieľom je zmodernizovať kultúrne
strediská v oboch mestách tak,
aby sa stali dôstojnými centrami, vhodnými pre obojstrannú
spoluprácu. Vznikol na základe
programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v
rokoch 2007 – 2013 a dáva možnosť uchádzať sa o prostriedky
z eurofondov. Cieľom druhého
programu s rovnakými možnosťami, v ktorom bude mať hlavnú
úlohu naše mesto, je rozvoj turizmu v prihraničných oblastiach a
podpora jeho obojstrannej propagácie prostredníctvom filmov,

návrhy už schválili naše nadriadené orgány vo Varšave a teraz
len dúfame, že rovnaký posudok
im vystavia príslušné orgány EÚ.
Schválenie bude pre obe strany
znamenať významnú finančnú
podporu z eurofondov.“
Predkladateľom je zrejmé,
že projekty neriešia iba samotný rozvoj kultúrnych vzťahov
a turizmu, ale dávajú „zelenú“
podnikateľským aktivitám s
vytváraním nových pracovných
miest - a nebojme sa to nazvať
pravým menom – otvárajú obom
stranám dvierka, ktorými budú
prúdiť peniaze.
Pavel Abraham

Vítali sme nový rok

Veľa občanov nášho mesta zvykne
spoločne privítať nový rok na Trojičnom námestí alebo pri Skalke nad
Medvedzím. Tento rok nás počasie
nesklamalo. Pod nohami vržďal sneh
a nebo bolo plné hviezd. Ohňostroj
na prelome rokov zažiaril z obidvoch
miest.
V prvých minútach nového roka
sa k občanom prihovoril primátor
spolu so svojim hosťom, poslancom
Národnej rady SR Rafaelom Rafajom,
aby im popriali šťastie, zdravie a veľa
elánu, ktorý je každému potrebný. V
tej chvíli sme nevítali len nový rok,
ale sme sa symbolicky rozlúčili s korunou a privítali spoločnú európsku
menu euro, čo podčiarkol vo svojom
príhovore aj primátor.
Veselo bolo pri vítaní nového roku
aj na Skalke, kde si zase našli cestu
občania, preferujúci pobyt v prírode.

Spievali rôzne piesne, ktoré podfarbovala harmonika Františka Medveckého Koca a veselo sa zabávali.
V tejto súvislosti chceme poďakovať všetkým občanom a najmä mládeži
za to, že počas vianočného obdobia a
Silvestra nedošlo k úrazom, spôsobeným používaním rôznej pyrotechniky,
ale tiež za to, že neboli zaznamenané
väčšie problémy, ba dokonca neboli
ani žiadne sťažnosti zo strany občanov.
Vedenie mesta vyslovilo spokojnosť
nad skutočnosťou, že nemuselo prijímať všeobecne záväzne nariadenie
a nemuselo v zmysle toho využívať
represívne opatrenia voči našej mládeži, ktorá z absolutnej väčšiny je v
našom meste kultúrna a veríme, že aj
dobrá. Vedenie mesta vždy dôveruje
tej absolutnej väčšine občanov nášho
mesta a tak to bolo aj v tomto prípade,
čo sa nakoniec aj potvrdilo.
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Aký bol – aký bude?
Prvý rozhovor v úvode roka by nemal
suplovať ekonomický rozbor, ani správu
o činnosti. Rozhodne by mu však nemali
chýbať prvky láskavej rozlúčky s uplynulým
obdobím a maličký bonus v podobe občasného odbočenia od základnej témy. Primátor
mesta Ivan Šaško voči tejto forme scenára
neprotestuje a preto ju treba vyskúšať.

akcie s širším časovým harmonogramom, napríklad prípravu inžinierskych sietí pre individuálnu
bytovú výstavbu a nové verejné
osvetlenie. Osobitne si cením prípravné práce, ktoré nám umožnili
získať prostriedky z eurofondov a
ďalších foriem dotácií.“
Predpokladám, že úspešné
projekty nájdu uplatnenie práve
v tomto roku.
„Určite. Pustíme sa do skládky
odpadu, do znižovania energetickej náročnosti v základnej a
materskej škole na sídlisku, pripravujeme rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska na
Medvedzí. Pomerne úspešne pokračujeme v Oraviciach. Projekt
kanalizácie a výstavby ČOV obstál pri schvaľovaní v príslušných
slovenských inštitúciách a teraz
čaká na „odobrenie“ v sídle EÚ. V
tomto roku by sa mala rozbehnúť
výstavba novej pošty na sídlisku.
Čo sa týka dopravy, dokumentácia pre územné povolenie stavby
obchvatu v úseku Tvrdošín – Nižná
je v štádiu projektovej prípravy. V

rovnakom štádiu je rekonštrukcia
mosta cez Oravu, do ktorej spadá
aj zásadná úprava križovatky pri
kostole. U tejto akcie nemôžem
uviesť termín začatia a ukončenia, pretože jej financovanie
spadá do kompetencie Slovenskej
správy ciest. Väčšina našich akcií,
z ktorých som spomenul len významnejšie, však bude dokončená
v tomto roku.“
A ešte jedno – tentoraz už
záverečné – vybočenie. Vlani ste
navštívili metropoly viacerých
krajín. Ktorá z nich vás najviac
očarila?
„Ako poslanec NR som bol
pracovne v Poľsku, Bielorusku,
Belgicku a Portugalsku. Každá
krajina má svoje osobitosti, ale
myslím si, že napríklad obyvateľstvo Bieloruska, na rozdiel od
informácií z médií a z orgánov
EÚ, rozhodne netrpí nedostatkom
demokracie. Ak mám vysloviť
názov metropoly, ktorá ma najviac očarila, tak sa prikláňam k
Lisabonu.“
Pavel Abraham

Kde a s kým ste trávili Vianoce a Nový rok?
„Štedrý deň tradične v rodinnom kruhu pri stromčeku. Prišiel
syn s rodinou, a tak som sa po
dlhšom čase mohol vyšantiť s
vnučkami. Ďalšie dni som trávil
buď doma alebo v Oravicich,
kde som si mohol zalyžovať a
poprechádzať sa v hore. Na Silvestra ma navštívil v Oraviciach
priateľ a predseda poslaneckého
klubu SNS Rafael Rafaj. Spoločne
sme si zalyžovali a vykúpali sa v
termálnom kúpalisku, spolu sme
boli na masáži, spoločne sme sa
vrátili do Tvrdošína a obaja sme
sa o polnoci prihovorili účastníkom tradičného silvestrovského

stretnutia na Trojičnom námestí.“
Oslavy sú už len bodkou, i
keď nepochybne príjemnou,
za celoročnou prácou. Ktoré
vlaňajšie akcie investičného charakteru si ceníte najviac?
„Začnem dokončenými, medzi
ktoré patrí dostavba 27-bytového domu, rekonštrukcia strechy
Domu smútku, výstavba chodníkov, parkovísk a odstavných
plôch, rekonštrukcia vnútorných
priestorov ZUŠ, rekonštrukcia
kúrenia v kine Javor, zavedenie
plynového kúrenia v materskej
škole v Krásnej Hôrke, vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej
siete v starom Medvedzí. Musím
však pripomenúť aj rozpracované

(Dokončenie z 1. str.)
veľmi krátkej dobe stavbu podarilo
aj realizovať.
Vedenie Hydac Electronic s.r.o
sa hneď po realizácii prvej etapy
rozhodlo pokračovať v dokončení
plánovaného zámeru, t. j. vykúpiť
pozemky aj pre ďalšie etapy rozširovania závodu. Predpokladalo
sa, že keď vlastníci pozemkov sú
prevažne tí istí, bude možné dokončiť aj túto fázu. Po vypracovaní
prvých zmlúv však niektorí majitelia odmietli akceptovať navrhovanú cenu. Vedenie závodu navrhlo
novú cenu za pozemky, ani táto
však nebola akceptovaná.
Pri stretnutí nespokojní majitelia navrhovali zvýšiť cenu na
16,6 € za m2. V dnešnej situácii,
keď ceny nehnuteľností klesajú a
v regióne Sarsko, odkiaľ pochádza naša materská firma sa ceny
pohybujú od 5 do 15 € za m2, to
nie je reálne.“
Ako sa vysporiadávate so súčasnou celosvetovou finančnou
krízou, zasiahla aj Váš závod?
„Prvý polrok 2008 sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom
zaznamenali nárast výroby o cca
30 percent a vtedy sme sa rozhodli,
že v roku 2009 začneme s výstavbou ďalšej výrobnej haly. Objednali sme inžinierske činnosti pre

prípravu stavebného povolenia.
Od polovice júla 2008 dochádzalo
vplyvom celosvetovej krízy k znižovaniu dopytu po našich výrobkoch.
Situácia sa ustabilizovala v určitej úrovni v mesiacoch október,
november a tento stav pretrváva dodnes. V praxi
to znamená, že nie
je dostatok práce
asi pre 20 percent
výrobných zamestnancov. V tejto situácii sa realizácia
stavby druhej výrobnej haly posúva
na neskorší termín,
ktorý závisí od celosvetovej krízy - jej
skončenia.“
Aké budú Vaše
ďa l š i e k r o k y ?
Hrozí prepúšťanie
pracovníkov ?
„Napriek tomu
vedenie závodu neprepustilo zatiaľ
žiadneho pracovníka. Snaží sa
nájsť náhradu pre voľné kapacity,
napr. presunom ďalších výrob zo
svojej materskej firmy.
V tomto roku, aj keď nie sú
plánované žiadne väčšie investície, plánuje sa viac presunov
výroby, ako sa predpokladalo. A

to je dobrá perspektíva pre našich
zamestnancov. Ak sa všetko splní, od apríla alebo mája by mohlo
dôjsť k stabilizácii situácie a tým
by sa odstránili obmedzujúce faktory, ktoré sú teraz platné, napr.
čerpania náhradného voľna, príp.

pôsobí v meste Tvrdošín, bude
mať stále väčší význam, pretože
svojim postojom k zamestnancom
a plánom do budúcnosti, sa môže
stať nosným výrobným podnikom v regióne. Veď každá nová
postavená hala môže priniesť

nútené čerpanie časti dovolenky.
Firma Hydac ukazuje, že aj v
tomto neľahkom období je možné
ľuďom poskytnúť určitú šancu na
prekonanie krízy. V porovnaní s
ostatnými firmami sa snaží ostať
stabilnou a dôveryhodnou firmou
pre svojich zamestnancov. To, že

zamestnanie takmer 100 obyvateľom regiónu. Toto treba mať
na pamäti pri rozhodovaní sa, či
poskytnú občania svoje pozemky
takejto firme za primeranú cenu.
Pretože tým dávajú šancu nielen
regiónu aj svojím deťom do budúcnosti.

Urbárska píla neprepúšťa, už niekoľko
rokov drží rovnaký počet zamestnancov.
Vedenie robí všetko preto, aby obstálo v
ťažkom konkurenčnom boji. O rozhovor sme
požiadali riaditeľa Jána Ferenčíka.

paletové prírezy, hranoly, tatranský profil, podlahu, strešné latky
a rôzne ďalšie menšie výrobky.
Vyvážali sme aj do zahraničia
(Poľsko, Maďarsko), ale teraz
akoby všetci čakali, čo bude ďalej.
Týka sa to aj oblasti tvorby cien,
keďže sme od januára prešli na
euro, tak odberatelia kalkujú aj
s cenou. Verím však, že február
bude pre nás omnoho lepší.“
Koľko ľudí pracuje v súčasnosti na píle?
„Na píle je zamestnaných
45 pracovníkov, pracujú všetci,
uvažovali sme, že im dáme týždeň
dovolenky, ale zatiaľ je počasie
vyhovujúce a my pracujeme naplno. Sme však závislí aj od počasia.
Keď je v zimných mesiacoch dobré počasie, tak režeme, ale keď
prituhne a sú veľké mrazy, tak
vtedy máme dovolenku.“
Spracovávate len vlastné
drevo?

„Väčšinou je to kalamita z urbárskeho lesa, ktoré nie je práve
najkvalitnejšie. V súčasnosti nekupujeme žiadne drevo od iných
dodávateľov a spracovávame len
svoje vlastné drevo. Z kalamity je
aj problém vybrať dobrú kvalitu
pre odberateľov a pri jej spracovaní nám vzniká aj viac odpadu,
preto sme sa rozhodli aj pre nákup
novej technológie na spracovávanie brikiet, aby sme našim odberateľom ponúkli ďalší výrobok,
práve z uvedeného odpadu.“
Čo by ste si priali v novom
roku, čo by vás najviac potešilo?
„Samozrejme, že by ma potešilo keby sa obnovil trh, aby sme
mohli všetci pracovať pohodlne
a bez stresov po celý rok, ale to
bude záležať od dopytu trhu a
našich odberateľov. Budeme však
všetko robiť pre to, aby sme na
píle dosahovali kladné hospodárske výsledky.“
(jh)

Životné jubileum je medzníkom v živote každého človeka. Jednou z pekných tradícií
nášho mesta je, že primátor
osobne zagratuluje jubilantom, občanom nášho mesta,
ktorí sa dožívajú okrúhleho
životného jubilea. Táto forma
gratulácie si našla odozvu u
samotných jubilantov, ktorých
potešila a vážia si ju. Ako nám
poniektorí povedali, boli milo
prekvapení, keď dostali do rúk
zdravicu od primátora. Ďakujú pri osobných stretnutiach
s primátorom ale aj formou
listov, poniektorým sa aj slzy
tisli do očí, keď im poštárka
doniesla takýto list. A pravdu

povediac boli medzi nimi aj
takí, na ktorých si pri okrúhlom
životnom jubileu spomenul len
primátor. Z jedného z mnohých
ďakovných listov, ktorý napísala Mária Iskrová z Krásnej
Hôrky citujeme:
„Vážený pán primátor, za
Vaše blahoželanie k mojim
narodeninám, ktoré ma veľmi
potešilo, Vám čo najsrdečnejšie
ďakujem. Vďaka patrí nielen
Vám, ale aj celému Vášmu kolektívu, že sa staráte o všetkých
a o celé mesto. Do nového roku
Vám prajem veľa zdravia, síl,
spokojnosti, trpezlivosti. Nech
sa Vám vo Vašej zodpovednej
práci i naďalej darí.“

Hydac neprepúšťa, ani neplánuje prepúšťať

Na píle budú vyrábať aj brikety

Ako ste začali nový rok vo
výrobe?
„Začali sme ho o niečo horšie
ako po iné roky, je to spôsobené
hlavne celosvetovou krízou, ktorú
pociťujú nielen v celej Európe, ale
aj my. Znížil sa nám odbyt hotových
výrobkov, dole idú aj ceny, takže

čo naplnili sklady na píle. Predpokladám, že sa rozbehne vo februári
a naberie opäť ten správny trend,
aspoň taký, aký bol vlani.“
Čo v súčasnosti na píle vyrábate?
„Najviac rezivo rôzneho druhu, stredové, bočné, dlhé, krátke,

Listy, ktoré potešia

Na skládke dreva urbárskej píly pulzuje pracovný
ruch aj v zimných mesiacoch.
dnes je ťažko predpokladať ako to
bude ďalej. Verím však, že sa výroba rozbehne, hoci zatiaľ táto prvá
polovica januára nie je najlepšia.
Niektoré zákazky nám odmietli aj
stabilní odberatelia a nám sa o nie-

ktoré robíme pre nášho hlavného
odberateľa z Liptovského Hrádku,
ktorý nám vlani odoberal aj tristo
kubíkov mesačne. Za január nám
potvrdil odber 100 kubíkov stredového reziva. Vyrábame však aj

Vyše miliónová dotácia pre urbár

Pracovníci Urbáru Tvrdošín v minulom
roku vypracovali projekt s názvom „Projekt
rastlinolekárskej starostlivosti na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesov
a lesných porastov“. Ako nás informoval
predseda urbáru Ivan Šaško, projekt bol
úspešný a urbár na ochranu lesa dostal
dotáciu 1 242 442 korún.
V ostatných rokoch sa výrazne zhoršil stav lesných porastov, ktoré spôsobujú meniace sa
klimatické podmienky, vietor,
imisie, poškodenie lesa hmyzom,
hubové ochorenia, ale aj nesprávne zásahy do hospodárenia lesa.
Dlhodobé pôsobenie škodlivých
činiteľov na les podstatne znížilo
kondíciu a obranyschopnosť lesných drevín, najmä ihličnatých.
I keď tvrdošínski urbárnici systematicky pracujú a hospodária
v zmysle lesných hospodárskych
plánov, ani oni sa nevyhli určitým
problémom, ktoré boli spôsobené
práve týmito činiteľmi. „Veľmi
dobre vieme o týchto problémoch
a postupnými krokmi realizujeme
také opatrenia, ktoré sú potrebné na záchranu a zveľaďovanie
urbárskych lesov,“ povedal nám
primátor. Jednou z takých aktivít
bolo aj vypracovanie projektu

v rámci, ktorého už urobili viaceré opatrenia, nakúpili lapače
a odparníky na lykožrúta smrekového, inštalovali feromónové
lapače na lykožrúta smrekového,
ktoré zároveň aj prevádzkujú.
Nakúpili biopreparát BoVeril a
prevádzajú jeho pozemnú aplikáciu, pália haluzinu a robia ďalšie
potrebné práce.
Všetky ochranné opatrenia
vykonávajú preto, aby sa zamedzilo rozmnožovaniu podkôrneho hmyzu. Je potešiteľné, že pri
terénnej pochôdzke po porastoch
Urbáru Tvrdošín sa dá rozpoznať
rozdiel rozsahu lykožrútovej kalamity v tvrdošínskych lesoch a
v ostatných susedných spoločenstvách. Zo všetkých síl sa vedenie
urbáru usiluje o to, aby nielen
zachraňovali les, ale aby ľudia
mali prácu, či už v lese, alebo
na píle.
(jh)

Termín ukončenia prevádzky
skládky odpadu Jurčov Laz mal byť
koncom roka 2008, čo určovali aj
podmienky prevádzkovania skládok,
stanovené Európskou úniou. Ak by sa
tento termín mal dodržať, tak určite by
mali mnohé mestá a obce na Slovensku
problémy so skladovaním odpadu.
V tejto veci však primátor mesta
a poslanec Národnej rady SR Ivan
Šaško podnikol kroky, ktoré pomohli
viacerým obciam. Požiadali sme ho
o bližšie vysvetlenie.
„Na základe mojej iniciatívy NR
SR novelizovala zákon o odpadoch s
účinnosťou od 15. decembra 2008.
Novelizačným článkom sa zmenil
termín ukončenia prevádzky všetkých
skládok, ktoré nespĺňali požiadavky a
bol predĺžený do 15. júla 2009. Týkalo sa to samozrejme aj našej skládky.
Týmto opatrením sme získali širší
priestor na jej revitalizáciu. Predĺženie termínu prinesie úsporu všetkým
obciam, ktoré vlastnú skládku nemali, pretože minimálne najbližšieho
pol roka budú môcť likvidovať odpad

doterajším spôsobom bez zvýšenia
nákladov.
V súčasnom období sa aj naša
skládka v rámci projektu Revitalizácia odpadu pripravuje na ďalšie
fungovanie. No súčasne s tým nás
čakajú ďalšie úlohy, ktoré musíme do
predĺženého termínu urobiť, aby sme
doterajšiu skládku zrekultivovali,
uzatvorili a pripravili novú, ktorá už
bude spĺňať všetky podmienky, ktoré
stanovuje Európska únia. Do predĺženého termínu musíme vykonať všetky potrebné opatrenia na prevenciu
znečisťovania, akým je dobudovanie
tesniaceho systému skládky odpadov,
zabezpečenie zariadenia na čistenie
zachytených priesakových kvapalín
zo skládky. Po ukončení skladovania odpadov na ploche doterajšej
využívanej kazety skládku odpadov
musíme uzatvoriť a zrekultivovať,
urobiť ďalšie práce, ktoré súvisia
s touto skládkou. Urobíme všetko
preto, aby sa náš zámer podarilo
uskutočniť v stanovenom termíne
do 15. júla 2009.“
(jh)

Urbárska píla v najbližších
dňoch dostane najnovšiu modernú
technológiu, čo je dôkazom dobrého hospodárenia urbáru, ale aj
jeho vedenia, ktoré sa rozhodlo
investovať peniaze do ďalšieho
technologického zariadenia, ktoré
posúva pílu znova dopredu.
„Rozhodli sme sa, že zakúpime
od českej firmy Briklis hydraulický lis, takzvanú kompletnú
lisovaciu linku na briketovanie
v hodnote takmer štyri milióny
korún. Pre urbár a členov urbáru
to bude jednoznačne ekonomicky
výhodné, pretože budeme zhodnocovať vlastný drevný odpad,
ktorý sme doteraz predávali
Bučine Zvolen. Nová technológia na výrobu brikiet sa začne
osadzovať v najbližších dňoch,“
povedal nám predseda urbáru
Ivan Šaško.
„Na píle sme už pripravili
priestor, kde sa uvedená linka
osadí. Využili sme na to časť
jednej haly, kde sme upravili
podlahu, natiahli prívody elektrickej energie a urobili ďalšie
stavebné práce. Hala je už kompletne pripravená na montáž
briketovacej linky BrikStar 200.
S montážou sa začne začiatkom
februára a koncom februára by
sa už linka mohla spustiť a začať produkovať brikety. Linku

bude obsluhovať jeden človek,
prípadne dvaja, podľa toho aký
bude do nej prísun materiálu.
Spracovávať sa tu bude drevný
odpad (piliny a štiepka). Touto
technológiou sa bude lisovať do
brikiet, ktoré sa budú používať
na palivo. Štiepka sa doteraz
odvážala kontajnermi do Bučiny
Zvolen, ale v poslednom čase idú
dole aj ceny tohto produktu, tak
sme začali uvažovať o tom, ako
by sme štiepku a piliny využili
na vlastnú spotrebu a nejako
zhodnotili,“ doplnil informácie
riaditeľ píly Ján Ferenčík.
Na záver ešte niekoľko technických informácií. Hydraulické
lisy na briketovanie BrikStar sú
určené pre rozličné použitie a lis
dokáže spracovať materiál od
veľmi jemných pilín až po hrubé
hobliny. Táto linka bude pozostávať zo sila, vibračného triediča,
dopravníka, ktorý bude dopravovať hmotu do bubnovej sušiarne
pilín, ďalej tu bude kotol na horúci vzduch, lis na briketovanie
a kladivkový mlyn, ktorý bude
drviť štiepku na požadovaný rozmer, aby sa mohla spracovávať
na brikety, vyrábané pod tlakom.
Briketovaním urbár rieši nielen
problém likvidácie odpadu, ale
zhodnocuje spáliteľný odpad, pre
ktorý už nie je iné využitie. (jh)

V roku 2008 do našich radov
pribudlo 101 narodených detí,
z toho počtu bolo 53 dievčat a
48 chlapcov. Navždy sa s nami
rozlúčilo, zomrelo 59 občanov.
Na spoločnú cestu životom
vykročilo 190 našich spolu-

občanov, keďže v uplynulom
roku bolo uzavretých 95 sobášov. Zaznamenali sme však
aj 8 rozvodov. K 31. decembru
2008 malo naše mesto 9 232
obyvateľov, ktorých priemerný vek je 35,01 roka.
(jh)

Získali sme priestor
na revitalizáciu Jurčovho Lazu

Najnovšia technológia
pre urbársku pílu
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Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009
Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta je ucelený súbor konkrétnych
vízii, cieľov a aktivít, ktoré umožnia jeho reálny a trvalo udržateľný
rozvoj tak, aby sme ľuďom v našom meste vytvorili a aj vytvárali podmienky pre kvalitný a spokojný život v dobre fungujúcom meste. Bude
nadväzovať na ekonomiku a hospodárske výsledky za uplynulé obdobie
a bude mať na zreteli aj nastávajúce obdobie, pretože celková finančná
analýza mesta je zostavovaná cez rozpočet mesta a podľa jednotlivých
potrieb je rozpracovaná do príslušných oblastí.
Naše okresné mesto v rámci svojho potenciálu umožňuje obyvateľom
spokojné bývanie, možnosť pracovať, vzdelávať sa, relaxovať, poskytuje
určité služby a iné možnosti. Hlavným úsilím samosprávy okrem realizácie zákonných ustanovení je sústrediť sa na život ľudí v našom meste
teraz, ale aj v blízkej budúcnosti, aby nabral rozvojový ráz a dostal to,
čomu sa hovorí ľudský rozmer. Aj preto je každý rok spracovaný tento
dokument, ktorý definuje našu komplexnú predstavu budúcnosti rozvoja
nášho mesta a ktorý je spoločne prerokovaný v mestskom zastupiteľstve.
Máme záujem, aby mesto Tvrdošín bolo pre našich ľudí miestom, kde
sa radi zdržiavajú, kde chcú trvalo ostať, ale aj miestom, kde sa budú aj
po dlhšom odlúčení radi a s hrdosťou v srdci vracať.
Je potrebné spomenúť, že tvorba tohto rozvojového dokumentu sa
odvíja aj od východiskového volebného programu, ktorý je stanovený na
štvorročné obdobie. Jeho obsahom, okrem viditeľných a pripravovaných
investičných zámerov, je aj základná myšlienka, ktorá je orientovaná
k základným potrebám ľudí. Pod týmto sa neskrývajú individuálne
požiadavky jednotlivcov, ale tu musíme chápať potreby vyjadrené v
podobách, ktoré majú svoje opodstatnenie hlavne v uspokojovaní základných každodenných potrieb každého z nás.

Urbanizmus a bytová výstavba
Základným rozvojovým dokumentom mesta je územný plán. V našom meste máme tento dokument schválený a je podkladom pre rozvoj
a tvorbu ďalších investičných zámerov. Jeho záväzné časti a regulatívy
napomôžu jednotlivým cieľom spokojného bývania vo forme individuálnej bytovej výstavby, v bytových domoch vo forme nájomných bytov,
objektov pre občiansku vybavenosť.
Konkrétne Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta obsahuje začatie územnej a následne stavebnej prípravy komplexnej inžinierskej
infraštruktúry pre obytný súbor Breziny. Po ukončení zastavovacej
štúdie pre obytný súbor v starej časti Medvedzie plánujeme aj túto
aktivitu pripraviť pre územné a stavebné konanie, čo bude základom
pre usporiadanie vlastníckych vzťahov a prípravou pre konkrétnu výstavbu. Súčasťou by mala byť aj projektová dokumentácia s riešením
kompletnej infraštruktúry.
V bytovej príprave v rámci rozširovania sídliska Medvedzie sa
tento rok zameriame aj na možnosť prípravy výstavby ďalšieho bytového domu. Rýchlosť výstavby bude závisieť od majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov. Bytové požiadavky budeme čiastočne riešiť
aj výstavbou nízkoenergetického objektu, ktorý bude umiestnený v
Tvrdošíne na ulici Oravské nábrežie. K výstavbe tohto objektu je možné spomenúť, že sa jedná o pilotný projekt v rámci Slovenska, ktorý
bude financovaný zo štátneho rozpočtu a s jeho výstavbu začneme už
začiatkom roka 2009.
Nasledujúci rok máme v pláne dokončiť revitalizáciu mestského parku a to osadením parkového osvetlenia, terénnymi úpravami, ukončením
chodníka v prepojení na Trojičné námestie. V parku bude umiestená
aj socha J. M. Hurbana, slovenského národovca, ktorý v revolučných
rokoch 1848 - 1849 verboval dobrovoľníkov aj z nášho mesta proti maďarskej nadvláde. Na financovaní tohto projektového zámeru sa bude
podieľať aj Ministerstvo kultúry SR.
Nastávajúci rok by mal byť aj rokom ukončenia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, ktorého hlavným zámerom je úspora
elektrickej energie až o 45 percent, ale tiež zjednotenie svietidiel z estetického dôvodu. Tento projekt je financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu vo výške cca 11 mil Sk a podľa zmluvy s dodávateľom
diela je predpoklad jeho ukončenia v mesiaci august 2009.
Veľmi dôležité miesto v rozvojom pláne má aj príprava projektového
zámeru v rámci čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov
cez regionálny operačný program, opatrenie Regenerácia sídel. Predmetom tohto zámeru je príprava projektovej dokumentácie k výstavbe
miestnych komunikácii, chodníkov pre peších, riešenie nepriaznivej
dopravnej situácie na sídlisku Medvedzie s vytvorením nových parkovacích plôch. V rámci projektu je možné riešiť obnovu sídliskového
mobiliáru, lavičiek, nové odpadové koše, detské ihriská, dobudovanie
verejného osvetlenia a pod. Samozrejme rozsah konkrétnych činností
bude špecifikovať projektová dokumentácia, ktorá by mala byť ukončená už v mesiaci február 2009. Vzhľadom na to, že výzva na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nastavená už na február,
naše mesto k tomuto termínu podá žiadosť na MVRR SR. Ak predpokladáme, že celý schvaľovací a kontrolný proces prebehne počas troch
až piatich mesiacov a mesto bude vyhodnotené ako úspešný uchádzač,
nastúpi proces verejného obstarávania o najvýhodnejšieho dodávateľa,
ktorý bude môcť práce následne realizovať. Aj keď v pláne v rámci toho
opatrenia máme veľa aktivít, pri tvorení rozpočtu tejto aktivity budeme
obmedzení finančným limitom maximálne do 40 mil. Sk.

Doprava
V ostatnom období sa často hovorí o nepriaznivej dopravnej situácii
v našom meste. V časti Medvedzie pri Tescu je táto situácia vyriešená
kruhovou križovatkou.
Aj keď kvalita tohto diela nie je na požadovanej úrovni, svoju
funkciu dostatočne naplnila. V tejto súvislosti musím spomenúť,
že tento kruhový objazd patrí k ceste I. triedy I/59, čo znamená,
že je vo vlastníctve SR a preto túto problematiku v rámci kolaudačných závad rieši Slovenská správa ciest so sídlom v Žiline.

Mesto má však záujem riešiť aj dopravnú situáciu v časti Tvrdošín pri
kostole Sv. Trojice a preto tento zámer má v trvalej pozornosti aj pre rok
2009. Na úrovni Slovenskej správy ciest už prebehlo viacero rokovaní
s tým, že najvhodnejšia by mala byť výstavba kruhovej križovatky s
väčšími parametrami. Aj keď investorom bude SR, je v našom záujme,
aby sa tento zámer dostal do investičných plánov Slovenskej správy ciest
a v roku 2009 sa začalo s jeho prípravou a realizáciou.
V trvalej pozornosti mesta naďalej ostáva aj riešenie obchvatu mesta
Tvrdošín rýchlostnou komunikáciou R3. Aj keď projekt pre územné
konanie bude ukončený začiatkom roka, je potrebné pokračovať v spracovaní projektovej prípravy pre stavebné povolenie a začať s prípravou
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Individuálna požiadavka
zo strany mesta je, aby do projektovej dokumentácie bola zahrnutá
výstavba nového mosta smerom na Jurčov laz – skládku odpadov a
obojstranné riešenie odstavných plôch s vybudovaním obslužných zariadení čerpacích staníc s príslušnou vybavenosťou, ako aj realizáciu
protihlukových stien.
Okrem týchto väčších zámerov máme v pláne aj v roku 2009 realizovať kroky k lepšej prejazdnosti miestnych komunikácií formou
odstránenia bodových závad a čiastkovými úpravami krytov vozovky na
celom území mesta a to hlavne formou údržby. Výstavbu väčšieho rozsahu, ako už bolo spomenuté, budeme plánovať z finančných prostriedkov
Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2007 - 2013.
V rámci dopravy má mesto záujem riešiť aj vybavenie železničnej
stanice Tvrdošín a to formou rekonštrukcie a modernizácie, ako aj
výstavbu zástavky v mestskej časti Krásna Hôrka. Tieto podnety zo
strany mesta boli prerokované na úrovni ústredných orgánov s tým, že
pre nasledujúce obdobie bola prisľúbená aj samotná realizácia. Avšak,
aby tento zámer bol aj reálne naplnený, je predmetom hlavných úloh,
kde sa dostáva táto aktivita do trvalej pozornosti mesta.

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
Otázky kvality životného prostredia vnímame ako rozhodujúci prvok pre tvorbu atraktivity mesta. Nosná musí byť myšlienka
čistého a bezpečného mesta.
Životné prostredie
Zdravé prostredie je základom pre život, prácu a oddych
všetkých nás. Je preto súčasťou každoročného plánu mesta mať

v pozornosti a zabezpečovať permanentnú starostlivosť o zeleň
v meste, prípravu a rozširovanie kvetinových záhonov, starostlivosť o stromy s dôrazom na ich údržbu a pod. Neodmysliteľne
k zdravému prostrediu patrí aj čistenie mesta, zimná údržba
používaním ekologického posypového materiálu. Tieto činnosti mesto zabezpečuje celoročne prostredníctvom technických
služieb mesta, čo pre kasu mesta predstavuje nemalé finančné
prostriedky.
Odpadové hospodárstvo
Jeho zámerom je efektívna a hospodárna likvidácia odpadov,
ktorá by čo v najväčšej miere zodpovedala potrebám a predstavám každého občana s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Aj preto v našom meste budeme klásť väčší interes na možnosti
rozširovania a zapájania čo najväčších skupín obyvateľstva
do separácie odpadov. V rámci operačného programu Životné
prostredie zopakujeme projekt vytvorenia zberného dvora s dobudovaním triediacej linky, ktorá by mala byť vybavená príslušným
lisom na zmenšenie množstva odpadov. Súčasťou projektu je aj
špeciálny zberací voz s príslušenstvom. Tento projekt predstavuje finančný náklad vo výške cca do 20 mil. Sk, ktorým by sa
zaviedol efektívny spôsob plošného triedenia domového odpadu
so zabezpečením recyklácie vybraných druhov odpadov.
Z eurofondov vo výške 26 mil. Sk boli nášmu mestu schválené financie na rekultiváciu skládky Jurčov laz. Podľa projektovej dokumentácie
časť skládky by mala byť rekultivovaná priebežne počas roka 2009.
Vzhľadom na to, že v našom meste chceme cenu za likvidáciu odpadov
udržať čo v najnižšej miere, k tomu je potrebné mať vlastnú skládku a
nebyť odkázaný na vývoz odpadu firmou mimo mesta, čo by malo za
následok nekompromisné zvýšenie ceny až niekoľko násobne. Vieme,
že súčasná skládka nespĺňa požadované kritéria v rámci európskych
noriem a preto nemôže byť ďalej v takejto podobe prevádzkovaná. Aj
preto v pláne pre sledované obdobie je našou prioritnou úlohou hľadanie
možností financovania cca vo výške 70 mil. Sk, čo predstavuje výstavbu
novej skládky odpadov.
Mgr. Vlasta Jančeková
zástupkyňa primátora
Pokračovanie článku „Plán hlavných úloh rozvoja mesta“, ktorý
sa týka oblastí: školstvo, mládež a šport, kultúra, sociálna a zdravotná starostlivosť a poriadok a bezpečnosť uvedieme v nasledujúcom
čísle novín.

Takýmto smerom chceme,
aby sa rozvíjalo naše mesto

Je len málo takýchto turistických stredísk na Slovensku ba i vo svete, kde sa priamo v areáli po lyžovačke na svahu môžete presunúť do termálnej vody, ako to ponúka Meander park a Ski park v Oraviciach. Prichádza tu čoraz viac turistov, ktorí tu nachádzajú prostredie plné pokoja a
prírodných krás pre zregenerovanie svojho zdravia. Mestská časť Oravice už má svoj kredit v rámci centier medzinárodného cestovného ruchu.
Zásluhu na tom má krásne prírodné prostredie, rozumná politika mesta pri ochrane životného prostredia a investície do infraštruktúry.

Cena tepla bude nižšia Nezabudnite na daňové priznanie

Stúpajúce ceny tepla a tepelnej
energie trápia nielen firmy, ale aj občanov mesta a zvlášť obyvateľov sídliska
Medvedzie. Vedenie mesta sa touto
problematikou zaoberalo už dlhšiu
dobu. Vypracovaný bol aj projekt na
dotiahnutie teplej vody z Oravíc. Tento
plán sa zatiaľ nepodarilo uskutočniť
hlavne kvôli tomu, že niektoré obce,
cez ktorých územie by bola dopravovaná geotermálna voda z Oravíc si stanovili neprimerané podmienky. Ďalším z
dôvodov prečo momentálne nie je tento
projekt najprijateľnejší je dlhá doba
splatnosti, ktorá sa pohybuje okolo
päťdesiatich rokov. A tak bolo potrebné
zaoberať sa ďalšou alternatívou, ktorá
by znížila ceny týchto energií.

Zdá sa, že aj tu sa pohli ľady a
čo nevidieť firma Komterm, a. s., v
Nižnej začne vykurovať biomasou,
štiepkou, čo je tou lepšou správou pre
občanov Tvrdošína a Nižnej. Veci sa
postupne doťahujú do záverečnej fázy.
Dôkazom toho bolo aj ďalšie rokovanie
vedenia Komtermu s vedením mesta,
ktoré sa uskutočnilo 21. januára v
priestoroch mestskej radnice.
„Výsledkom týchto rokovaní je
dobrá správa pre firmy, občanov a inštitúcie nášho mesta, ktoré odoberajú
energiu z tohto zdroja. Štiepkou sa
bude kúriť od najbližšej vykurovacej
sezóny a čo je podstatné, príde aj k
zníženiu cien za teplo a teplú vodu,“
informoval nás primátor.

Oznamujeme občanom mesta, že všetci daňovníci dane z
nehnuteľností, u ktorých nastali
v priebehu roku 2008 zmeny
skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z
nehnuteľností na rok 2009 (ako
sú predaj, kúpa, dedičstvo - rodinného domu, pozemku, bytu,
garáže, chaty a vlastníci nového
preukazu ZŤP) sú povinní v
zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov podať daňové priznanie na daň z

nehnuteľností najneskôr do 31.
januára 2009.
Je potrebné doniesť kópie
dokladov, ako sú list vlastníctva, kúpno-predajná alebo darovacia zmluva či osvedčenie
o dedičstve.
Tlačivá - daňové priznanie
na daň z nehnuteľností je možné
vyzdvihnúť si v miestnosti na
prízemí vedľa kancelárie prvého kontaktu v pracovné dni v
čase od 800 - 1500.
V súvislosti s prechodom na
euro nemusia dávať nové daňové priznania tí občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny.

Naše mesto sa neustále rozvíja a napreduje

Tŕňom v oku u niektorých
našich spoluobčanov je kruhový objazd na sídlisku Medvedzie. Žiaľ sú medzi nami
aj takí, čo neustále frflú na
všetko. Vôbec im nezáleží na
tom, že je to dobré, že to slúži
svojmu účelu. Jedinou alternatívou pre nich je nadávať,
nadávať a ešte ráz nadávať. To
sú však notorickí sťažovatelia
a tým by nezaškodilo, keby
sa z tohto neduhu čo najskôr
vyliečili. Hneď by bolo v Tvrdošíne inak, lepšie.
Neviem si ani predstaviť,
ako by vodiči vychádzali od
Tesca, či sídliska, keby tu ne-

bol kruhový objazd, ktorý má
oveľa viac výhod, ako nevýhod.
Samozrejme, že v tejto dobe,
keď sa buduje po Orave obchvat, hlavný ťah je neúnosne
preťažený a tým aj kruhový
objazd. Všetko však nejde urobiť šibnutím čarovného prútika.
Treba položiť otázku, čo robila
aj predchádzajúca vláda, keď
Oravou ešte nevedie obchvat.
Za osem rokov vládnutia sa o
Oravu ani poriadne neobzreli,
ak áno, len vtedy, keď potrebovali voličské hlasy. Teraz, keď
sa Orava mení a s ňou aj naše
mesto, určitej úzkej skupine to
nie je po chuti, ani vôli.

Dnes tu máme dva obchodné reťazce, ktoré slúžia našim
občanom k spokojnosti, sú
blízko „po ruke“ a nemusíme
sa plahočiť niekde po periférii
mesta. Parkovisko pri Lidli dokonca využívajú aj tí občania,
čo chodia na bohoslužby. Je zaujímavé, že uvedených takzvaných „kritikov“ nezaujímajú
iné veci, ktoré nerobia nášmu
mestu dobre meno. Pristavím
sa pri dvoch, jedným z nich je
hotel Limba, o ktorý sa mesto
súdi už druhé desaťročie. Hotel
chátra a ktohovie, kedy bude
slúžiť tomu, čomu je predurčený. Ďalším problémom, ktorý

nerobí mestu dobrú reklamu je rozpadnutá maštaľ v
Oraviciach. Je zaujímavé, že
niektorým vadila aj vianočná
výzdoba mesta, ktorá v tomto roku bola určite jednou z
najkrajších, čo hovorili nielen
naši občania, ale aj tí, ktorí
navštívili mesto počas Vianoc. Samozrejme, všetko v
meste nie je najideálnejšie, a v
ktorom je tomu tak, ale o tom
vie vedenie mesta, poslanci,
ale aj samotní občania. Naše
mesto sa neustále rozvíja, posúva dopredu a väčšina ľudí,
ktorí tu žijú ho majú radi a sú
naň patrične hrdí.
(jh)

Ešte stále nebola zjednaná náprava! Problémy so schátralou maštaľou v Oraviciach naďalej pretrvávajú a robia zlé meno mestu.
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Naše mesto aj v roku 2008
Ani v roku 2008 mesto nespalo na vavrínoch, dôkazom toho je uskutočnenie viacerých
investičných aktivít, ktoré ho posunuli opäť dopredu, či už v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, školstva, kultúry, športu ale aj v ďalších oblastiach, ktoré úzko súvisia
so životom obyvateľov mesta a návštevníkov. Predstavujeme vám investičné akcie, ktoré
boli začaté v minulých rokoch, ale aj tie, ktoré boli realizované v roku 2008.
V máji bol skolaudovaný a nájomníkom do užívania odovzdaný nový
bytový dom na sídlisku Medvedzie, vybudovaný za 12 mesiacov - 27

V letných mesiacoch júl - august bol na novo vybudovaný chodník pre peších od bytovky č. 5 k ZŠ M. Medveckej v dĺžke takmer sto
tridsiatich metrov. Práce spočívali v rozobratí pôvodného chodníka,

rené parkovacie a odstavné plochy, čím sa pri nich zlepšila dopravná
situácia.

l

l

l

Na Skalke v Medvedzí, kde v minulom období bol postavený prístrešok na slávenie svätých omší, bolo upravené okolie, vyložený prístupový

bytových jednotiek. Mesto jeho výstavbou získalo 15 jednoizbových
bytov a 12 dvojizbových bytov.

l

l

l

Na ulici Vojtaššákovej bol zrekonštruovaný a urobený nový chodník po ľavej strane od železničnej stanice k odbočke na ulici SNP.
Práce na chodníku začali v roku 2007. V danom úseku boli demontované pôvodné konštrukcie chodníka ako aj verejné osvetlenie, boli
položené nové obrubníky s doasfaltovaním smerom k štátnej ceste,
položené bolo nové zemné elektrické káblové vedenie verejného
osvetlenia a osadené nové stĺpy verejného osvetlenia. V roku 2008

položení nového chodníka do bočných obrubníkových opôr a v odvodnení chodníka.

l

l

l

V rámci stavby „Rekonštrukcia vodovodu ulica Farská“, ktorá zahŕňala výmeny potrubia verejného vodovodu boli v danom úseku položené okolo jestvujúceho chodníka pre peších nové cestné obrubníky s
prídlažbou na odvádzanie povrchových vôd. Mesto tu urobilo povrchovú
úpravu chodníka, položilo zámkovú dlažbu a súvisiace podkladné vrstvy
v dĺžke cca 220 metrov.

boli dokončené povrchové úpravy na chodníku položením asfaltového krytu k odbočke na pílu. V ďalšej časti chodníka bola položená
zámková dlažba až po koniec rekonštruovaného úseku - odbočka na
ulicu SNP.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

V apríli bola v objekte školy ukončená „Rekonštrukcia sociálnych
zariadení v ZŠ M. Medveckej“. Boli tu úplne zrekonštruované všetky
sociálne zariadenia v celkovej hodnote 3 390 tis. Sk. Na financovanie
boli okrem vlastných investícií použité finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR.

chodník zámkovou dlažbou a zhotovená spevnená asfaltová plocha pre
návštevníkov tohoto pútnického miesta.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

V marci bolo ukončené obstarávanie a realizácia záväzného strategického dokumentu Územný plán Mesta Tvrdošín a dokumentácia Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obidva dokumenty sú nevyhnutné
pre ďalší rozvoj mesta vo všetkých jeho oblastiach, ako aj pre čerpanie
nenávratných finančných podpôr z eurofondov.
Medzi stavebné akcie, ktoré sú v súčasnej dobe vo výstavbe, alebo v
príprave stavebných akcií pre rok 2009 možno zaradiť:
Revitalizáciu mestského parku, kde po dokončení prekrytia potoka
Hlísnik sa pokračuje na povrchovej úprave prekrytia potoka, vybudovaní osvetlenia parku a vytvorenie parkovacích plôch so vstupom do
parku.

V materskej škole v Krásnej Hôrke bola splynofikovaná kotolňa.
Táto stavebná akcia bola podporená dotáciou vo výške 700 tis. Sk z Environmentálneho fondu. Rekonštrukčné práce začali v polovici júla, do
prevádzky bola kotolňa spustená začiatkom septembra. Rekonštrukčné
práce pozostávali z výmeny pôvodnej technológie kotolne - z pevného
paliva na plynovú.
V rámci poskytnutia podpory formou dotácie na rok 2008 z Environmentálneho fondu bola mestu poskytnutá dotácia spolu vo výške
8 mil. Sk na stavbu „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Tvrdošín, ktorá
sa delí na stavebné objekty kanalizácia Medvedzie časť I., kanalizácia

Vybudovaný je tu už betónový múrik s obložením žulovými doskami,
ktorý oddeľuje štátnu cestu od parku a zároveň slúži pre uchytenie osvetlenia. Spolu s výstavbou múrika boli položené nové zemné elektrické
rozvody. Urobený je chodník cez park, podkladné vrstvy a mramorová
dlažba. Celková dĺžka chodníka je 200 metrov.

l

Súčasťou rekonštrukcie chodníka bolo dotvorenie a úprava plochy
okolo pošty. Okrem položenia dlažby bol doplnený mobiliár a sadové
úpravy.

l

l

l

l

Bol zrekonštruovaný chodník na ulici Vojtaššákovej po pravej strane
v smere Tvrdošín – Trstená, od SLSP Tvrdošín po Božiu muku. Pôvodný chodník zo zámkovej dlažby bol demontovaný a nahradený novou

l

Po pravej strane v smere od autobusových zastávok na sídlisku Medvedzie smerom do Krásnej Hôrky po odbočku na ulicu M. R. Štefánika bola urobená úplná rekonštrukcia chodníka. So zámerom riešenia
Medvedzie časť II. a vodovod Medvedzie časť I., vodovod Medvedzie
časť II. S poskytnutej dotácie sa podarilo vlani zrealizovať kanalizáciu
Medvedzie II. časť a vodovod Medvedzie II. časť. Stavebné práce boli
zahájené v júli a ukončené v septembri, okrem povrchových úprav, t.j.
zaasfaltovanie rýh.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

V auguste až septembri sa uskutočnila prestavba priestorov ZUŠ,
ktorá spočívala v komplexnej rekonštrukcii suterénu, t.j. nové rozvody
elektriky, vody, nové omietky stien, nové podhľady stropov, výmena
pôvodných okien a dverí za plastové, izolácie podláh, zvukové stropy a
nové podlahy. Nové priestory budú využívané na rozšírenie výchovnovzdelávacích aktivít tejto školy.

bezpečnosti chodcov bol súčasne odvodnený priľahlý svah, čím bolo
odstránené vytekanie vody na chodník a na štátnu cestu.

Čiastočne boli vlani zrekonštruované miestne komunikácie - položené
asfaltové koberce a to v Krásnej Hôrke smerom k firme Obrinčák a v
Medvedzí prepoj medzi Hríbikmi a ulicou Družstevnou.

zámkovou dlažbou a súvisiacich podkladných vrstiev. Bol ohraničený
betónovými obrubníkmi a položená dláždená cestná priekopa (betónové žľaby) zo strany štátnej cesty, čím sa podstatne zlepšila bezpečnosť
tohto chodníka.

Okrem týchto prác sa vlani, tak ako po iné roky robili vysprávky
výtlkov asfaltových krytov miestnych komunikácií, spevnených plôch,
parkovísk a chodníkov v celom meste.
Na sídlisku Medvedzie pri bytových domoch č. 8 a 9 boli rozší-

V tomto roku bola začatá realizácia projektu, ktorý bol podporený z
Nórskeho finančného mechanizmu pod názvom „Zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne“. Realizáciou tohto projektu
mesto ušetrí náklady na elektrickú energiu.

l

l

l
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sa kultivovalo a rozvíjalo
Z pripravovaných akcií pre stavebné konanie, alebo pre podanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky možno spomenúť:
„Nízkoenergetický bytový dom - 6 b. j. Tvrdošín“. Ide o pilotný pro-

V minulom roku mesto vypracovalo projekty a podalo žiadosti na
modernizáciu mestského kultúrneho strediska prostredníctvom Cezhraničnej spolupráce (Poľsko – Slovensko) a na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska.

l

l

l

V minulom roku bol v Oraviciach vyhlásený tretí povodňový stupeň,
priemerná hladina rieky Oravica sa zdvihla z 15 -20 cm na výšku 286

V rámci eurofondov boli mestu schválené finančné prostriedky na
akcie, ktoré boli projekčne a stavebne spracované k jednotlivým prioritným osiam na nasledovné stavebné akcie:
„Zakrytie a rekultivácia skládky Tvrdošín - Jurčov Laz - I. kazeta“,
ktorou sa časť jestvujúcej skládky uzatvorí a zároveň sa vytvorí priestor

jekt v rámci Slovenska, ktorého realizátorom je Slovenská technická
univerzita Bratislava v spolupráci s mestom. Projekt rieši výstavbu nízkoenergetického trojpodlažného objektu s podpivničením a súvisiacou
technickou infraštruktúrou, kde na vykurovanie objektu a prípravu TÚV
budú využité okrem tradičného spôsobu (plynová kotolňa) aj solárne
kolektory a tepelné čerpadlá. Stavba bude umiestnená na brehu rieky
Orava vedľa Materskej školy I. na Oravskom nábreží. Na túto stavbu je
podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na MVRR SR prostredníctvom
Krajského stavebného úradu Žilina.

l

l

l

l

l

l

cm. Mesto reagovalo okamžite a v súčasnosti je spracovávaná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu EÚ na reguláciu

Nakoľko skládka odpadov Jurčov laz má príslušné integrované
povolenie s obmedzenou dobou platnosti, čo znamená, že už nespĺňa
súčasné normy a právne predpisy na činnosť a ďalšiu prevádzku, mesto
má spracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej kazety
na skládkovanie NNO pod názvom „Revitalizácia skládky odpadov
Tvrdošín - Jurčov laz“, ktorej projektantom je VHS projekt Žilina. V
najbližšom období bude podaná žiadosť o vydanie integrovaného povolenia na Krajský stavebný úrad Žilina.

pre vybudovanie novej kazety na ukladanie odpadov. Na túto stavbu je
ukončené výberové konanie. Stavebné práce budú realizované v tomto
roku tak, aby časový rámec realizácie projektu - harmonogram prác
schválený Ministerstvom životného prostredia SR bol dodržaný.

l

l

Plynofikácia zdravotného strediska Tvrdošín rieši výmenu technologického zariadenia kotolne z pevného paliva na plynové. Táto akcia
je projekčne a stavebne pripravená tak, aby mohla byť podaná žiadosť
o poskytnutie Nórskych finančných prostriedkov (NFP) na Environmentálny fond.
rieky. Ďalším veľkým projektom v tejto mestskej časti je vybudovanie
infraštruktúry vodného hospodárstva v čiastke viac ako 1 659 696 eur
(50 mil. Sk).

l

Ďalšou akciou na ktorú nám boli schválené nenávratné finančné
prostriedky je „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Márie
Medveckej Tvrdošín - Medvedzie“. Táto stavebná akcia sa týka rozsiahlej
modernizácie školy za účelom eliminovania zbytočných energetických
strát s cieľom zabezpečiť úsporu energie a zlepšiť architektonicko-estetické stvárnenie celého objektu. Rekonštrukčné práce budú spočívať
vo výmene jestvujúcich drevených okenných a dverových konštrukcií
za nové, v zateplení obvodového plášťa, zateplení panelového stropu a
výmene vnútorných vykurovacích telies.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava v rámci stavby „R3
Horná Lehota - Trstená“ pokračuje v realizácií stavby rýchlostnej komunikácie „R 3 Trstená obchvat“, ktorej časť prechádza aj katastrom
nášho mesta.

l

Mestu boli pridelené aj finančné prostriedky na stavbu „Rekonštrukcia a prístavba materskej školy Medvedzie“. Rekonštrukciou objektu MŠ
II. a MŠ III. sa vyrieši havarijný stav, t. j. nahradenie existujúcej plochej
strechy strechou valbovou, vrátane krytiny, odvodnenia a všetkých
príslušných detailov, zateplenie všetkých objektov, výmenu pôvodných
drevených okien a dverí, celkovú rekonštrukciu povrchových úprav,
podláh, rekonštrukciu kúrenia, elektrorozvodov, vnútornej kanalizácie
a vodovodu, rekonštrukciu krytého chodníka a prístavbu pavilónov,
v ktorých budú riešené viacúčelové miestnosti, jedáleň, rehabilitačné
miestnosti a nové skupinové miestnosti pre výučbu jazykov a prácu s
informačnými technológiami.

l

Ďalší vypracovaný projekt rieši vybudovanie náučného 14 km dlhého
chodníka s prevýšením 445 m za 497 909 eur (15 mil. Sk), ktorý vypracovali Štátna ochrana prírody v spolupráci s mestom a tvrdošínskym
urbárom.

Mesto taktiež opätovne podá žiadosti o NFP na Environmentálny fond
na ostatné stavebné objekty stavby „Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
Tvrdošín“ a „Inžinierske siete pre IBV Pod Žiarcom - Tvrdošín, II. etapa“.

Nakoniec treba spomenúť akcie, ktoré sa každoročne opakujú, ale
ktorým sa nedá vyhnúť, alebo ich zanedbať, či podceniť. Ide hlavne o
starostlivosť v oblasti životného prostredia, odpadové hospodárstvo,
ďalšie zlepšovanie separovaného zberu druhotných surovín, neustála
údržba zelene, trávnatých plôch, drevín, parkov. V oblasti dopravy a
cestného hospodárstva ide o údržbu a opravu miestnych komunikácií,
spevnených plôch, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, verejného osvetlenia a pod. a v oblasti správy budov a zariadení ide o opravy
a údržby školských a predškolských zariadení, futbalových ihrísk, detských ihrísk, cintorínov a iných objektov v správe mesta.

Po územnom rozhodnutí nasleduje vykonávací projekt
Spoločnosť HBH Projekt spol. s r. o., ktorá zhotovuje na základe zmluvy o dielo pre
Národnú diaľničnú spoločnosť dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na
územné rozhodnutie na výstavbu „Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou“,
podala žiadosť na mestský úrad o stanovisko
k projektovej dokumentácii stavby.
Ako nás informoval primátor,
ktorý tomuto problému venuje
trvalú pozornosť, žiadosť do

ktorej boli zapracované všetky
požiadavky mesta, bola zo strany mestského úradu posúdená

kladne a nič nebráni tomu, aby
bolo vydané územné rozhodnutie pre výstavbu obchvatu
Tvrdošína.
Trasa rýchlostnej cesty bude
vedená údolím rieky Oravy a
ľavého prítoku - Oravice po poľnohospodárskej pôde na svahoch
mimo zastavané územie obcí, v
súbehu s existujúcou cestou a
železničnou traťou. Cesta nadväzuje na obchvat, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe. Predmetný

úsek rýchlostnej komunikácie
predstavuje stavbu s viacerými
stavebnými objektmi úprav pozemkov, rekultivácií, cestných
komunikácii, mostných objektov, oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav
vodných tokov a inžinierskych
sietí. Rýchlostná cesta o celkovej dĺžke 5,220 km vyvoláva
potrebu preložiek jestvujúcich
poľných ciest, úpravu Krivého a
Krátkeho potoka, ďalej to budú

preložky plynovodu, diaľkových káblov, optického kábla a
ďalších prác.
Pri Mäsozávode bude vybudované veľké odpočívadlo, kde sú
plánované miesta pre nákladné
autá a prívesy, autobusy, osobné
autá, pre vozičkárov s prípojkou
elektriky, vody, hygienického
a stravovacieho zariadenia, čo
opäť prinesie určité pracovné
miesta pre našich občanov.
Akceptované sú aj požiadav-

ky poľnohospodárov, pretože
všetky dotknuté poľné cesty
budú preložené tak, aby bola
zachovaná prístupnosť na územia oddeleného výstavbou rýchlostnej cesty. Dokumentácia pre
územné rozhodnutie výstavby
„Rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou“ bola
posúdená kladne, čo znamená,
že prípravné a projektové práce
na obchvate pokračujú podľa
harmonogramu.
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo
stáročia súčasťou rôznych
štátnych útvarov. Boj za
národnú identitu sa začal
v 19. storočí a jedným z
najvýznačnejších pilierov pri jeho zrode bol J.
M. Hurban. Má veľkú
zásluhu, že sa Slovensko stalo sebavedomým
a zvrchovaným štátom.
Historici ho vnímajú ako
skoro renesančnú všestrannú osobnosť, muža
činu, človeka plného invencie, tvorivosti, ale
predovšetkým šľachetnej
osobnej a ľudskej zodpovednosti za osudy iných,

za osudy spoločenstva a
národa.
V roku 2007 sme si
pripomenuli 190. výročie jeho narodenia, rok
2007 sa stal Rokom J.
M. Hurbana. Primátor
mesta a poslanec NR SR
zabezpečil, aby pri tejto
príležitosti mali možnosť
obyvatelia Tvrdošína vo
Výstavnej sále vidieť výstavu, zapožičanú z Hurbanovej siene Národnej
rady SR. Po rekonštrukcii
mestského parku bude
socha J. M. Hurbana v
nadživotnej veľkosti jeho
dominantou.

Už druhý rok si sprítomňujeme tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomíname jeho život a
dielo. O tom, že táto osobnosť má význam pre naše mesto
a budeme jej venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny, ktoré budú vyžrebované zo správnych
odpovedí v závere súťaže. Súťažné kupóny posielajte na
adresu: Mestské kultúrne stredisko, Michalské námestie,
027 44 Tvrdošín.
1. Koncom novembra 1849
boli v Bratislave rozpustení
slovenskí dobrovoľníci. J. M.
Hurban bol krátko na to pozbavený verejného pôsobenia
ako ľudový dôverník. Musel sa
prispôsobiť daným okolnostiam, mocenskému obmedzeniu
verejného účinkovania. Spolu s
Ľ. Štúrom boli pod policajným
dozorom. Preto Hurban odsunul politickú oblasť načas do
úzadia a venoval sa cirkevným
a náboženským otázkam.
1. Kde sa odsťahoval v
roku 1850?
a/ do Senice
b/ do Trnavy
c/ do Hlbokého
2. J. M. Hurban si zároveň
uvedomoval, že nevyriešená
naďalej ostávala národnostná
otázka. Určitý priestor na vyjadrenie politických stanovísk
mu poskytovala spočiatku tlač.
V roku 1851 anonymne publikoval vo Vídeňskom denníku. Tam
mohol vyhodnotiť skúsenosti z
revolúcie a mohol obhajovať
právo Slovákov ako svojbytného subjektu stať sa jedným
z národných celkov centralisticky usporiadanej monarchie.
Pokladal za nevyhnutné, aby
Slováci trvali na princípe uznania svojej „národnej individuality“. Podmienky na nový obsah
slovenskej politiky nastali až v
čase, keď sa habsburská ríša
ocitla vo vnútropolitickej kríze
po vojenskej porážke v severotalianskych provinciách v
roku 1859. V roku 1860 sa opäť
aktivizoval s vedomím, že dôjde
k úpravám národnostných vzťahov v monarchii.
2. V ktorom roku podal
Memorandum národa slovenského na ministerstvo
vnútra?
a/ v roku 1860
b/ v roku 1861
c/ v roku 1862
3. V Memorande žiadal, aby
sa Slovensko politicko-administratívne konštituovalo ako
národné územie, štátoprávne
vyňaté z rámca Uhorska a
včlenené v podobe autonómnej korunnej krajiny priamo
do štruktúry habsburskej ríše.
Slováci mali mať osobitný snem
a zastúpenie v Ríšskej rade, ako
aj vládu priamo podriadenú

ústrednej rakúskej vláde. Požadoval tiež slovenské školy až
po univerzitu. Zmyslom tohto
kroku malo byť odstránenie
maďarskej nadvlády. Dôležitým krokom bolo založenie
politického časopisu v roku
1861.
3. Ako sa volal tento časopis?
a/ Pešťbudínske vedomosti
b/ Viedenské vedomosti
c/ Bratislavské vedomosti
4. V tomto časopise bola
viditeľná Hurbanova činorodosť, snažil sa, aby slovenskí
politickí činitelia, hoci pôsobili
v rôznych oblastiach Uhorska,
dokázali spoločne rozvinúť národné aktivity. V časopise boli
uverejňované zásadné state
o pripravovanom národnom
programe, osvetľovali poslanie
celonárodnej akcie a vyzývali,
aby sa na nej zúčastnili zástupcovia slovenských mestečiek
a obcí.
4. Kde sa uskutočnilo Slovenské národné zhromaždenie 6. - 7. júna 1861?
a/ v Liptovskom Mikuláši
b/ v Žiline
c/ v Turčianskom Sv. Martine
5. Na zhromaždení vystúpil
Hurban s viacerými iniciatívnymi návrhmi, ktoré prispeli k
dotvoreniu Memoranda národa slovenského a uznesení. Poukázal na neochotu maďarskej
politiky pristúpiť po revolúcii
na korektné riešenie národnostnej otázky, na označovanie
slovenského emancipačného
pohybu za „panslavizmus“
a „zradu vlasti“. Zdôraznil,
že slobodný národ má právo
samostatne myslieť a na samostatnú politiku. V memorandovej akcii videl nádejný začiatok
nového dvíhania národa zo
stavu pasívneho podrobovania
sa k sebavedomým skutkom za
spoluúčasti všetkých sociálnych skupín.
5. Na aký dokument nadväzovalo Memorandum národa slovenského?
a/ na Žiadosti slovenského
národa z roku 1848
b/ na Žiadosti slovenského
národa z roku 1849
c/ na Žiadosti slovenského
národa z roku 1850

Správne odpovede z decembrovej súťaže (kupón č. 6) - 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5.a

Otázka č. Správ. odpoveď

1
2
3
4
5

KUPÓN č. 7
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Biblia vraví: „Nie podľa sľubov, ale podľa skutkov poznate ich...“
Aspoň v jubilejnom roku ...
sa ubezpečil, že okrúhle výročie
pripadne na 31. januára, spracoval
projekt celoslovenských osláv 160.
výročia narodenia významného tvrdošínskeho rodáka. Scenár zaujal i
tvrdošínskeho primátora, ktorý hľadá možnosti, ako sa pripojiť k projektu bez narušenia jeho celistvosti

a prispieť k popularizácii osobnosti,
ktorej meno nesie aj jedna z mestských ulíc.
Uponáhľaná doba nás okráda o
voľný čas, ale pristavme sa aspoň na
chvíľu a pripomeňme si trojicu ďalších tvrdošínskych rodákov, ktorých
okrúhle výročia pripadajú práve na

tento rok. Pred štyridsiatimi rokmi
zomreli dve významné osobnosti –
diplomat Jozef Cieker a uznávaný
včelársky odborník Koloman Novacký. Pred 250 rokmi sa narodil Šimon
Ševčík, katolícky kňaz a zanietený
bernolákovec, člen Slovenského učeného tovarišstva.
(pa)

Jednou z najvýraznejších osobností revolučných rokov
1848 - 49 bol tvrdošínsky richtár Karol Lippay. Jeho rozhodnutie postaviť sa na stranu hurbanovských slovenských
dobrovoľníkov v situácii, ktorá v tom období v Tvrdošíne
a na hornej Orave panovala je obdivuhodné a zasluhuje si
našu úctu. Boj za riešenie národných a sociálnych otázok
sa neobišiel bez obetí. K. Lippay bol maďarskými gardami
zatknutý a väznený vo viacerých mestách Uhorska. Pripomeňme si toto obdobie, z ktorého sa môže poučiť najmä
mládež, aby ju nezhltla globalizácia a zachovali si svoju
národnú identitu.

vyberáme: „Vtrhli sme do Tvrdošína
a zasadli hneď v mestskom dome, kde
nás pozdravili poriadne veľmi slušní
ľudia. Hneď sme dali zvolať mestskú
radu, a kým sa všetko zariaďovalo,
prišli i naši vojaci. Ku zhromaždenému
meštianstvu držal som reč a oznámil
mu, že s cieľom udržania poriadku v
meste a okolí majú sa zvoliť takí členovia, ktorí v týchto búrnych časoch
neprehrešili sa proti kráľovi a vyznačili sa láskou opravdivou ku svojim
spoluobčanom. A títo budú spravovať
a riadiť mesto. Ohľadom našich dobrovoľníkov ale vysvetlená bola vec, že
tí spolu s armádou cisárskou bojujú
proti buričom kossuthovským, a kto
by dobrovoľne k nim sa pripojil, bude
za kamaráta a spolubojovníka prijatý.
Voľba vrchnosti šla slobodne, výkrikmi boli zvolení najlepší mešťania.“ Za
richtára bol zvolený Karol. Lippay.

Problémom boli mešťania, najmä
úradníci, ktorí sa vyhovárali sa na
stoličných pánov. Vtĺkali ľuďom do
hláv, že Hurban je neznaboh, že je proti
náboženstvu, že ich vyženie z domov a
podpáli ich, že zbúra kostol. „V hornej
Orave, mätežníci mýlili ľud, ako by nám
popri vojsku cisárskom bojujúcom išlo
o potlačenie dákosi náboženstva katolíckeho, čo je ako samo v sebe smiešne,
keď medzi nami uvedomelými Slovákmi
tak dobre sú katolíci ako luteráni, tak
prezradzuje to samo len zlostný úmysel
ľud pospolitý šialiť a klamať, aby ho tým
snadnejšie získať mohli ku zločinným
podnikom svojim.“
V tejto situácii bolo veľmi ťažko
presadzovať myšlienky národnej slobody a zlepšenie sociálnych otázok,
zasadenie sa o to, aby bola slovenčina
uvedená do škôl a ďalšie.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

diela ostala v rukopise, napr. jeho
rozsiahla historicko - sociálnopsychologická štúdia o Slovákoch,
v ktorej kriticky vystupuje proti
štátu, cirkvi a národnému útlaku.

Taktiež po sebe zanechal tiež osobné denníky, ktoré si viedol od roku
1896, a ktoré obsahujú nielen jeho
vnútorné stavy a myšlienky, ale
i postoje k súdobým problémom.
Okrem vlastnej tvorby sa venoval
najmä prekladom z ruštiny (Fiodor
Michajlovič Dostojevskij, Maxim
Gorkij, Lev Nikolajevič Tolstoj,
Anton Pavlovič Čechov a i.) a

francúzštiny (Guy de Maupassant),
a tieto preklady uverejňoval v slovenskej tlači vydávanej v Amerike, tak i v slovenských časopisoch
Slovenské pohľady, Dennica, Hlas
a i. Venoval sa tiež štúdiu
esperanta a do slovenčiny
preložil jeho gramatiku.
Albert Škarvan patrí k významným predstaviteľom esperantského
hnutia. Esperanto spoznal
prostredníctvom Leva Nikolajeviča Tolstého. Svoju
činnosť na tomto poli rozvinul predovšetkým v čase
svojho pobytu v Švajčiarsku. Tu preložil a na Slovensku vydal v roku 1907
s ruským autorom N. P. Evstifejevom prvú slovenskú
učebnicu esperanta.
Jej druhé vydanie vyšlo
v roku 1918 v Amerike pre
potreby slovenskej menšiny
žijúcej v meste Chicago.
Škarvanov rozporuplný život sa stal podnetom
viacerých literárnych diel. Ešte
za jeho života vznikli dve - L.N.
Tolstoj roku 1902 A svetlo v tme
svieti, Vladimír Krivoš drámu Tolstojovec v roku 1906. Po jeho smrti
vyšli romány I. Kissovej-Lackovej
Putá (1936) a Petra Zvána Rojko
(1954). V roku 1995 o ňom režisér
Jaro Rihák natočil televízny film
Albert, Albert.

nám, keď sme boli v opozícii.“
Nemal som na mysli dodržiavanie bontónu, ale konkrétne
mená. S kým sa, podľa Vás, dá
ako-tak „vychádzať“ a s kým
nie?
„V našom výbore pracujú dvaja
a nemám problémy ani s jedným,
ani s druhým. Vás však zaujíma
bližšia charakteristika a v tomto smere sú odlišní. Ján Szigeti,
starosta jednej z obcí na juhu
Slovenska, je absolútne „pohodovým“ človekom. I keď má značné
problémy so slovenčinou, vieme sa
porozprávať o všeličom, až na jednu
výnimku, ktorú rešpektujem. Hneď
ako sme sa zoznámili, vyhlásil: „O
politike sa nebavme, to je vysoká
hra.“ Ďalším kolegom vo výbore je
podpredseda SMK József Berényi,
bývalý štátny tajomník ministerstva
zahraničných vecí. Ten patrí do skupiny, ktorá viacej pritláča na „maďarskú otázku“ kde okrem iných
neprijateľných návrhov, to mala
byť novela zákona na zavedenie tzv.
zvykového práva ešte z 19. storočia,
t. j. aby sa v katastri nehnuteľností
zrejme aj na Orave uvádzali zápisy
aj v maďarčine.
Veľmi dobre vychádzam s predsedom poslaneckého klubu SMK
Gyulom Bárdosom. Toho môžem
pokojne zaradiť medzi umiernených

poslancov, ktorí v parlamente neutralizujú vznikajúce napätie.“
A čo ďalší z dvadsaťčlennej
zostavy SMK?
„Počas rokovaní sa prejavujú
zriedkakedy. Platí to i o Csákym a
Bugárovi. Oveľa radšej využívajú
televízne besedy, v ktorých majú
záruku vysokej publicity a u svojich
voličov vyvolávajú dojem vysokého
pracovného nasadenia na všetkých
frontoch.“
Na záver ešte pohľad do vlastných radov. Ako hodnotíte výroky
vášho predsedu v súvislosti so zostrovaním napätia?
„Myslím si, že Ján Slota nemá podiel na zostrovaní slovensko-maďarských vzťahov. Kto ho pozná dlhšie,
musí ho chápať takého, aký je. Hovorí to, čo si väčšina z nás iba myslí. Ak
v poslednom období zo svojej ostrosti
trochu zľavil, tak iba v záujme veci.
Sám povedal, že niekedy je lepšie
zahryznúť si do jazyka a mlčať, i keď
mnoho ľudí mu fandí práve preto, že
ako jeden z mála dokáže povedať
pravdu na plné ústa a bez obalu. Zneužívanie jeho výrokov na vytváranie
medzištátnych konfliktov je práve tak
úbohé ako pálenie slovenskej zástavy
či bleskové preškolenie priaznivcov
budapeštianskeho Ferenczvárosu na
fanúšikov dunajskostredských futbalistov.“
Pavel Abraham

Slovenská televízia odvysielala
na Nový rok hraný dokument s
názvom Albert, Albert, venovaný
životu a dielu lekára a spisovateľa
Alberta Škarvana. Z tých, ktorí ho
sledovali, zaujal vari najviac spisovateľa Drahoslava Machalu. Ten
nelenil, zalistoval v archíve a keď

Slávny richtár Tvrdošína - aj takto ho hodnotia historici

Žilinu dobylo dobrovoľnícke vojsko 4. januára 1849. Cez kraľoviansky
priesmyk prešlo do Párnice a Veličnej.
V Dolnom Kubíne ich vítala mestská
delegácia so slovenskými zástavkami a
nápismi. Vojsku sa podriadila maďarská šľachta, no maďarská vláda v troch
hornooravských okresoch - v Tvrdošíne, Trstenej a Námestove vytvorila silnú opozíciu proti Hurbanovi. Prinútili

všetky obce, aby sa zaviazali „brániť
vlasť do poslednej kvapky krvi“, najhorlivejší bol trstenský slúžny Pavol
Bacho. Vytvorili gardu domobrancov
z 5 tisíc mužov.
V Tvrdošíne bol slúžnym František Lokčanský, ale najhorlivejší bol
advokát Ján Varzely.
Z Hurbanových zápiskov prostredníctvom „Medailonkov Tvrdošína“

Nezabúdame na slávnych predkov

V tomto roku si pripomíname 140. výročie
narodenia, veľkého slovenského vlastenca,
intelektuála, skvelého tolstojovca, lekára,
spisovateľa a prekladateľa Alberta Škarvana,
ktorý sa narodil 31. januára 1869 v Tvrdošíne. Slávneho rodáka si v tomto čísle našich
novín pripomenieme krátkou rekapituláciou
jeho života.
Pochádzal z úradníckej rodiny,
vysokoškolské štúdiá absolvoval
na lekárskych fakultách v Budapešti, Prahe a v Innsbrucku, kde v
roku 1894 získal titul MUDr. Od
roku 1895 pracoval ako lekár v
Košiciach, v rokoch 1896 - 1897 žil
v Rusku (Jasná Poľana, Moskva,
Petrohrad), v roku 1897 v Anglicku, v rokoch 1898 - 1904 pôsobil
ako lekár v Locarne, v rokoch
1904 - 1910 v Ženeve, v rokoch
1910 - 1915 v Dolných Teranoch, v
Bánovciach nad Bebravou, v roku
1918 v Liptovskom Mikuláši a napokon v rokoch 1919 - 1926 sa stal
okresným lekárom v Liptovskom
Hrádku. Ešte počas univerzitných
štúdií v Prahe bol členom spolku
slovenských študentov Detvan.
V rokoch štúdií žil bohémskym
životom, ale vzrastala v ňom vnútorná nespokojnosť. Aj preto, keď
v tomto období spoznal myšlienky
myšlienky Leva Nikolajeviča Tolstého, ktoré mali na jeho ďalší život
mimoriadny vplyv. Ovplyvnili
ho myšlienky mieru a bratského

spolunažívania všetkých národov.
Po ukončení školy odmietol
slúžiť v armáde, za čo bol prenasledovaný, väznený a napokon mu
bol odobratý aj lekársky diplom.
To ho donútilo opustiť krajinu
a uplatniť sa v zahraničí. Prijal
pozvanie od Leva Nikolajeviča
Tolstého do Jasnej Poľany. Počas
svojho pobytu v Rusku pôsobil
ako jeho osobný lekár. Stal sa Tolstého osobným priateľom a v tom
čase sa zoznámil podrobne s jeho
filozofiou. Neskôr k tejto filozofii
k zaujal čiastočne kritický postoj.
Vo februári 1897 ho z Ruska vypovedali, odsťahoval sa do Anglicka.
V roku 1898 sa presťahoval kvôli
zdraviu do Švajčiarska. Posledné
roky svojho života žil v Liptovskom hrádku, kde aj zomrel 29.
marca 1926.
Vo svojej literárnej tvorbe sa
venoval najmä slovenským národným problémom, vyjadroval
svoje pacifistické názory a tiež
osobné postoje k spoločenským
a iným problémom. Časť jeho

Akí sú v skutočnosti - o čo im ide?

Podobne ako väčšina ľudí žijúcich na
Orave poznám politikov SMK iba z televíznej
obrazovky. Nesťažujem si. Nechýbajú mi k
životu, iba z času na čas, keď príliš hlasne
prejavujú nespokojnosť s nadštandardným
zákonom o ochranách národnostných menšín a domáhajú sa ďalších výhod, dostávam
chuť spoznať ich osobne, presvedčiť sa,
ako sa prejavujú vtedy, keď sú mimo dosahu televíznych kamier a z čoho pramení ich
večná nenásytnosť. Sám takúto príležitosť
nemám, ale Ivan Šaško ako poslanec NR SR
už určité poznatky získal a je ochotný sa o
ne podeliť.
Pán poslanec, určite ste už
počuli, že menšie či väčšie konflikty nevyvoláva obyvateľstvo na
národnostne zmiešanom území,
ale rozdúchavajú ich poslanci
maďarskej koalície. Súhlasíte s
týmto názorom?
„Nemožno všetkých hádzať
do jedného vreca. Hovorme preto
radšej o neveľkej skupinke politikov, za ktorými stoja podnikateľské
skupiny a ľudia, u ktorých pretrváva presvedčenie, že v minulosti im
bolo ukrivdené. Možno ani nie im
samotným, ale ich rodičom, a tí im
po celý život pripomínali, že zásluhou Benešových dekrétov a ďalších
zákonov prišla rodina o svoje ma-

jetky na Slovensku. Je mi ľúto, že
sa v istom období udiali krivdy, ale
naprávať ich je nemožné. Museli by
sme sa donekonečna vracať nielen
do minulého storočia, ale do oveľa
vzdialenejšej minulosti. Problém
je teda v tom, že za politikmi stoja ľudia, ktorí chcú nazad svoje
majetky - hrady, zámky, kaštiele,
majery a lesy.“
Aké poznatky ste získali pri
priamych kontaktoch s poslancami maďarskej koalície?
„Zdravíme sa navzájom, slušne
spolu vychádzame, bez ohľadu na
to, či sme alebo nie sme si sympatickí. Jednoducho, nesprávame
sa k nim o nič horšie, ako oni k
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Narodili sa

5. 12. 2008
11. 12.
		
14. 12.
		
24. 12.
		
20. 1. 2009

Karin Kurjaková
Ema Slimáková
Matúš Skurčák
Simeon Joštiak
Sára Lepáčková

Sobáše

12. 2008 Alžbeta Kucháreková – Miroslav Čalfa

Odišli z našich radov

17. 12. 2008 Alojz Planieta
21. 12.
Pavol Dedinský
28. 12.
Helena Dulková
30. 12.
Vladimír Ferenčík
31. 12.
Ján Gronský
6. 1. 2009 Pavlína Ištoková
10. 1.
Alojz Bebej

75-ročný
49-ročný
82-ročná
50-ročný
51-ročný
81-ročná
55-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
Január

80 rokov
Jozef Hvoľka, Medvedzie
85 rokov
Cecília Schürgerová, Tvrdošín

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

Spomienka
Slzy po lícach stekajú a ústa
pokojný večný spánok jej želajú.
Kytice kvetov na hrob jej dávame
a v plameňoch sviečok stále spomíname. Dňa 28. 1. si pripomíname
1. výročie smrti našej drahej babky
a prababky

Márie Koptovej
S láskou a úctou spomínajú dcéry, syn s rodinami a vnúčatá.

Najlacnejšie korčuľovanie na Orave

Od decembra 2004 majú Tvrdošínčania umelú ľadovú plochu,
ktorá je v prevádzke počas zimných mesiacov. Schádzajú sa tu
korčuliari a hokejisti všetkých
ročníkov. Z roka na rok ich pribúda a nielen z nášho mesta, ale aj z
okolitých oravských miest a obcí,
ba dokonca si tu radi zájdu aj naši
severní susedia z Poľska. A nie je
tomu inak ani v tomto roku. Večer,
čo večer je tu vidieť množstvo korčuľovania chtivých ľudí, od tých
najmenších detí, až po dospelých. I
keď ľadová plocha je určená hlavne
pre verejnosť, mesto vyhovie aj in-

dividuálnym požiadavkám. Okrem
toho ľad využívajú na tréning športovci mestských klubov, ale aj deti
zo škôl počas telesnej výchovy.
Občania nášho mesta platia za
90 minút na ľade 0,66 eura (20 Sk),
deti do 15 rokov 0,33 eura (10 Sk).
Návštevníci z iných miest platili
1,33 eura (40 Sk), deti do 15 rokov
polovicu 0,66 eura (20 Sk).
Od januára tohto roku sa situácia zmenila, bola znížená cena
pre všetkých obyvateľov Oravy
na úroveň občanov mesta, aby sa
aj oni mohli korčuľovať na ľadovej
ploche za výbornú cenu.

Ani tento rok nesklamali

Základná umelecká škola pripravuje každoročne v závere roka vianočný koncert, na ktorý sa svedomite pripravujú. Presvedčili o tom počas
nedeľného odpoludnia 14. decembra v kine Javor.
Všetkým prítomným divákom sa prihovorilo 50 účinkujúcich „zuškárov“ nádhernou paletou vianočných kolied, piesní a pásmom vianočných
vinšov. Odzneli očarujúce skladby v podaní akordeonistov, klavíristov, flautistov, gitaristov a spevákov. Príjemnú atmosféru Vianočného
koncertu ZUŠ dotvárala výstava z prác žiakov výtvarného odboru so
zimnou tematikou.
Takmer plná sála divákov a dlhoznejúci potlesk boli ocenením pre
všetkých pedagógov a žiakov umeleckej školy.

Pozvánka na mestský bál

Mesto Tvrdošín vás pozýva v piatok 13. februára o
1930 na „Mestský bál“, ktorý sa bude konať vo veľkej
spoločenskej sále.
Vstupenky a bližšie informácie získate na č. tel.: 043/5322167

Pozvánka
do kina
Vo februári 2009
sme pre vás pripravili

MADAGASKAR 2 - animovaná komédia
15. 2. 2009 (nedeľa) o 1800

CINKA PANNA - filmový príbeh
22. 2. 2009 (nedeľa) o 1800

RELLYE SMRTI - akčný film
27. 2. 2009 ( piatok) o 1800

Z celej Oravy prichádzajú do Tvrdošína za právnou pomocou

Centrum právnej pomoci v našom meste oficiálne
začalo svoju činnosť 3. marca minulého roka. I keď
ešte pred jeho otvorením sa ozývali kuvičie hlasy,
ktoré spochybňovali túto aktivitu, dnes, s odstupom
času, môžeme konštatovať, že to bol dobrý počin
primátora mesta, ktorý sa zaslúžil o to, aby si táto
kancelária našla sídlo práve v Tvrdošíne.
Za krátku dobu trvania tu ľudia
z celého Oravského regiónu našli
odbornú pomoc pri rôznych občianskoprávnych, rodinnoprávnych a
pracovnoprávnych sporoch, keď si
už často nevedeli rady a hlavne tí,
ktorí sa ocitli v núdzi. Viac informácii nám poskytla vedúca kancelárie
Marcela Molitorisová.
„Celkový počet podaných žiadostí
za uvedené obdobie sa vyšplhal na 34,
čo je pomerne vysoké číslo vzhľadom
na to, že v minulosti, keď naša kancelária neexistovala, klienti z Oravy
museli cestovať až do kancelárie
Centra právnej pomoci v Žiline, kde
v rroku 2007 riešili len 2 žiadosti z
regiónu Orava.
Z počtu 34 podaných žiadostí bolo
vydaných 18 riadnych pozitívnych
rozhodnutí a štyri negatívne. Okrem
týchto rozhodnutí sa vydávajú aj tzv.
predbežné rozhodnutia, t. j. v prípade
keď klientovi hrozí zmeškanie lehoty,
napríklad blížiaci sa termín pojednávania. Vtedy centrum vydáva rozhodnutie bez skúmania troch podmienok
(stav materiálnej núdze, bezúspešnosť
sporu a hodnota sporu), klientovi je
pridelený advokát alebo právnik Centra a až potom sa skúmajú podmienky
poskytnutia právnej pomoci. Ak ich
klient nesplní, tak sa mu rozhodnutím
odníme bezplatné poskytovanie právnej pomoci a Centrum mu dodatočne
vyúčtuje trovy, ale taký prípad sme
ešte nemali.
Celkový počet právoplatne ukončených spisov za uvedené obdobie je
šesť. Tie čísla sa možno zdajú nízke, ale
vzhľadom na to, že na okresnom súde v
Námestove je stále nedostatok sudcov,
od podania žiadosti do ukončenia sporu to trvá aj niekoľko mesiacov.
V našej kancelárii sme riešili
taktiež aj cezhraničné spory, kde s
klientom vypíšeme žiadosť pre poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom
spore, ktorú potom odstupujeme našej kancelárii v Bratislave, ktorá ju
ďalej rieši. V súčasnosti riešime dva

pracovno-právne spory, kde sa jedná
o vymoženie mzdy zamestnancov od
zamestnávateľa so sídlom v Českej
republike.
Okrem bezplatnej právnej pomoci
poskytujeme aj právne konzultácie
pre ľudí, ktorí nespĺňajú podmienky
materiálnej núdze a tie sú za poplatok, ktorý bol minulý rok 150 Sk a od
1. januára 2009 s príchodom eura
sa tento poplatok znížil v prospech
klientov na sumu 4,50 €. Počet konzultácii za poplatok v roku 2008 bol 109,
bez poplatku (u klientov spĺňajúcich
podmienku materiálnej núdze) 55
konzultácii, poskytli sme 2 e-mailové
a 52 telefonických informácii.“
Ako hodnotíte z vášho pohľadu
prínos Centra právnej pomoci pre
Oravský región?
„To, že sa pobočka Centra právnej
pomoci zriadila v Tvrdošíne hodnotím
nielen ja, ale aj naši klienti veľmi
pozitívne. Zastrešujeme celý región
Oravy, takže ľudia, ktorí potrebujú
právnu pomoc už nemusia cestovať
do Žiliny ako to bolo predtým. Máme
za sebou veľmi plodné obdobie, koniec
koncov čísla hovoria za nás. Verím,
že naši klienti sú so službami, ktoré
im poskytuje spokojní. Veľakrát nás
navštívia klienti aj s problémom, ktorý
nie je problémom právnym a v takom
prípade sa ich snažíme nasmerovať na
inštitúcie, v ktorých pôsobnosti je im
pomôcť (napr. krízové centrá, Úrad
práce, soc. vecí a rodiny a pod.)“
Odkiaľ k vám prichádzajú klienti?
„Ako som už povedala naša kancelária zastrešuje tri okresy Tvrdošín,
Námestovo a Dolný Kubín. Drvivá
väčšina klientov k nám zatiaľ zavítala doteraz z námestovského okresu,
nasleduje tvrdošínsky a najmenej
klientov bolo zatiaľ z dolnokubínskeho
okresu. O spoluprácu sme požiadali
najmä primátorov miest a starostov
obcí z Oravy, aby na nástenkách
príp. v rozhlase zviditeľnili našu kanceláriu. Vyšli nám v ústrety, za čo sa

Milý vianočný darček venovala
obyvateľom mesta v utorok 16. decembra Súkromná základná umelecká
škola v Tvrdošíne – Medvedzí podujatím, ktoré bolo dĺžkou i počtom
účinkujúcich najrozsiahlejšou prezentáciou školy.
Rozhodnutie usporiadať ho vo
veľkej spoločenskej sále MsKS v
centre mesta sa ukázalo byť prezie-

ravým, pretože návštevnosť prekonala všetky očakávania. Už v úvode
sedelo v hľadisku viac ako sto návštevníkov, prevažne rodičov a ďalších
príbuzných žiakov, no počas dva a
pol hodinového programu zaplnili
sálu početné skupiny spolužiakov a
kamarátov, ktoré nešetrili potleskom.
Nemožno hovoriť iba o koncerte,
skôr o široko koncipovanom podujatí

Pracovníci Centra voľného času
zorganizovali vydarenú akciu –
pripravili pre deti maškarný ples, o
ktorý tento rok prejavili veľký záujem. Veľká sála sa
zaplnila 16. januára takmer stovkou
zamaskovaných
detí, ktorí prišli
do sály v sprievode svojich rodičov
a na karneval sa
poctivo pr ipravili. Mamičky a
oteckovia povolili
uzdu fantázie a tak
sme sa ocitli priam
v rozprávkovom
svete. Rôzne víly,
škriatkovia, rozprávkové postavičky a ďalšie bytosti zo sveta fantázie sa zvŕtali na
tanečnom parkete so svojimi rovesníkmi, ale aj s rodičmi. Kamery a

fotoaparáty naplno zaznamenávali
túto pestrofarebnú paletu. Nechýbali však ani rôzne zábavné súťaže,
či vyhodnotenie najkrajších masiek,

im chcem touto cestou poďakovať.“
S ktorými problémami sa ľudia
najviac na vás obracajú?
„Najčastejšie sú to rodinno-právne
spory, rozvodové konania, zverenie
maloletých detí do výchovy jednému
z rodičov na čas pred rozvodom alebo
po rozvode, určenie otcovstva a s tým
spojené konanie o zameškané výživné
a pod. Čo sa týka občiansko-právnych
sporov, tu väčšinou riešime zrušenie
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva. Vo väčšine prípadov sa jedná o manželstvá,
kde jeden z manželov neprispieva na
domácnosť, holduje alkoholu a zadlžuje sa na úkor rodiny, čo je v rozpore
s dobrými mravmi a v tomto prípade
podanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželstva je
viac-menej nutné. Potom nasledujú
konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Pracovné spory
zatiaľ naše centrum neriešilo.“
Aká klientela k vám chodí, sú to
starší alebo mladší občania?
„Väčšinou je to od tridsiatich rokov nahor, najčastejšie ide o sociálne
slabšie rodiny, to sú väčšinou aj tí
klienti, ktorým poskytujeme bezplatnú
právnu pomoc.
Pri konzultáciách za poplatok nás
vyhľadá široké spektrum občanov,
od slobodných, manželských párov,
vysokoškolských vzdelaných ľudí až
po dôchodcov a tiež aj sociálne slabšie
vrstvy. Najstarší klient, ktorý navštívil
našu kanceláriu mal 92 rokov.“
S ktorými organizáciami spolupracujete?
„Väčšinou so starostami obcí, ktorí
sa na nás obracajú najmä telefonicky a
tiež aj s okresnými súdmi, ktoré nám
veľakrát priamo zasielajú klientov. Ľudia nás väčšinou kontaktujú telefonicky a až potom je kontakt osobný.“
A čo spolupráca mesto a vy, ako
by ste ju charakterizovali, máte
všetko pre svoju prácu, nič vám
nechýba?
„Vďaka mestu máme naozaj krásne
priestory, vedenie a pán primátor nám
vyšli maximálne v ústrety. Klienti sa u
nás cítia veľmi príjemne. Máme tu vytvorený aj detský kútik s hračkami pre
deti, nakoľko nás veľakrát navštevujú
práve mamičky s deťmi. Konzultácia s
klientkou je potom nerušená a deťom
sa od nás potom ani nechce odísť. Aj

takto sa snažíme spríjemniť čas strávený u nás klientom.“
A čo by ste dodali na záver?
„Chcela by som poprosiť tých ľudí,
ktorí majú nejaký právny problém, aby
sa zaň nehanbili a riešili ho čo najskôr, hlavne keď je akútny. Mali sme
tu prípad, keď po novom roku k nám
zavítali klienti, ktorým bol tesne pred
Vianocami doručený platobný rozkaz.
Tomuto nevenovali pozornosť. K nám
prišli až po 15 dňovej lehote, v ktorej
bolo možné podať voči tomuto platobnému rozkazu odpor. Platobný rozkaz
voči, ktorému sa v zákonom stanovenej
lehote nepodá odpor s odôvodnením sa
stáva právoplatným a vykonateľným
exekučným titulom. Doporučili sme
im preto, aby sa s veriteľom dohodli
na splátkach a vyhli sa tak vymáhaniu
tejto pohľadávky cestou exekútora,
pretože v prípade exekúcie, hlavne v
takýchto sociálne slabších rodinách
je to pre nich likvidačné, keďže vymáhaná pohľadávka sa navýši ešte aj
o trovy exekúcie.
Dvere sú tu otvorené pre každého.
Klienti sa môžu kontaktovať telefonicky na tel. č.: 043/532 18 96 alebo osobne počas konzultačných dní v pondelok
a v stredu od 800 do 1500, podateľňa pre
podanie žiadostí o poskytnutie právnej
pomoci funguje od pondelka do štvrtka
v čase od 800 do 1600, ale kedykoľvek k
nám klient príde, vždy ho prijmeme a
snažíme sa mu poradiť a pomôcť.“
Keď primátor mesta bojoval za
to, aby táto inštitúcia mala sídlo v
našom meste, vyjadril sa, že pre
občana nášho mesta bude mať Centrum právnej pomoci oveľa väčší
význam, ako keby tu bolo sídlo súdu.
Zdá sa, že primátor mal v tom čase
pravdu, pretože s odstupom času sa
táto skutočnosť potvrdzuje, pretože
občania, najmä sociálne odkázaní,
nielen z nášho mesta, ale z celej
Oravy, vyhľadávajú túto inštitúciu za účelom právnej pomoci. Na
adresu sídla súdu, respektíve tých,
čo sa chcú súdiť, tiež vyjadril svoj
názor, že sídlo súdu by malo byť čo
najďalej a najlepšie až v Bruseli,
aby nebolo toľko súdnych sporov,
najmä tých zbytočných a ľudia by
si rýchlo rozmysleli, či sa im oplatí
sa súdiť, častokrát pre ich slabomyselnosť a úbohosť.
Za rozhovor poďakoval: (jh)

so 45 účinkujúcimi, v ktorom sa okrem
spevákov a inštrumentalistov predstavili aj žiaci tanečného a výtvarného
odboru. Mladých výtvarníkov síce
nebolo vidieť, ale počas prestávky si
mohli návštevníci prezrieť ich dielka
na paneloch pri plnom osvetlení sály.
Mnohí z prítomných v tom čase zareagovali na pozvanie organizátorov a
doplnili si kalorický deficit pri švédskych stoloch.
Všetko podstatné sa dovtedy i
potom odohrávalo na javisku, ale čím
začať? Azda tým, že program uvádzal
riaditeľ školy Martin Rosina, ktorý,

podobne ako učitelia Pavol Bažík,
Katarína Ďuriníková a Vladimír Povaha vypomohol svojim žiakom aj ako
spoluhráč. Pestrú nástrojovú paletu
vytvorili klávesové nástroje, gitary,
bicie nástroje, zobcové flauty, basové
gitary a spev - všeobecne považovaný
za najkrajší hudobný nástroj. Koncert
rozhodne netrpel žánrovou jednostrannosťou. Rovnaký priestor ako vážnej
hudbe sa ušiel koledám, ewergreenom,
muzikálovým melódiám i šťavnatému
rocku – a to bola vlastne najcennejšia
devíza celého podujatia.
Pavel Abraham

Čakaním na voľné termíny
umelcov sa novoročný koncert
v kine Javor posunul až na tretiu
januárovú nedeľu, ale oplatilo sa
vydržať. Banskobystrickí umelci
nemohli tušiť, aké obecenstvo na
nich čaká a preto pricestovali do
Tvrdošína s koktailom, namiešaným podľa receptu „pre každého
niečo“. Chutil vynikajúco.
Výraznú chuť vážnej hudby
zjemňovali muzikálové a operetné melódie, originály svetových skladateľov, spirituály
i úpravy populárnych piesní. Z
autorov treba spomenúť aspoň I.
Berlina, G. Gershwina, G. Dusíka, P. Mc. Cartneyho a Karla
Svobodu.
Klbko interpretov treba rozmotávať opatrne, pretože niektorí
z nich sa zhostili viacerých úloh.
Začnime od sólistov. Tenorista
Stanislav Matis, sólista Štátnej
opery v Banskej Bystrici a majiteľ
hlasu, ktorý mu môžu závidieť i
bratislavské hviezdy operného
neba, sa blysol aj v duetách a
speváčka Michaela Kukurová
prepožičala svoj nádherný soprán
i vokálnemu telesu. Sprievodné
inštrumentálne zoskupenie Elite
music v zostave dva klávesové
nástroje, bicie a altsaxofón sa
snažilo pôsobiť nenápadne, ale
upútalo pozornosť už tým, že na
rozdiel od podobných skupín hravo zvládlo sprievod v skladbách z
oblasti vážnej hudby.

Vokálne okteto Otto voce
zaujalo nielen obsiahlym a technicky náročným repertoárom, ale
i šírkou žánrového rozpätia. Jeho
umelecká vedúca Mirka Matisová
– Bučeková si súčasne s dirigovaním odspievala i svoj hlasový
part, nachádzame tu však i ďalšie
príklady všestranného využitia.
Jeden zo spevákov je hráčom
sprievodného inštrumentálneho
zoskupenia a z ďalšieho, ktorý
okrem spevu celý koncert moderval, sa vykľul hudobný redaktor
rádia Regina Ľuboš Kovačech.
Všetko so všetkým súvisí –
dalo by sa povedať na adresu
banskobystrických hostí, medzi
ktorými objavujeme väzby krajanské i rodinné. Mirka Matisová
- Bučeková je manželkou Stanislava Matisa a navyše, obaja pochádzajú z Oravy: on z Dolného
Kubína a ona z Tvrdošína. Chcela
by sa aspoň nachvíľočku zastaviť
doma a preto nahrádzame zamýšľaný rozhovor jedinou otázkou –
kde žije a čím sa zaoberá? „Žijem
v Selciach pri Banskej Bystrici a v
súčasnosti som na tretej materskej
dovolenke pri dvadsaťmesačnom
synčekovi. Starám sa o deti a
popritom sa snažím so svojimi
kolegami - nadšencami vytvárať
to, čo ste si dnes mohli vypočuť,“
hovorí dirigentka, ktorá Tvrdošínu venovala veľa úsilia pri práci
so speváckymi zbormi.
Pavel Abraham

Defilé talentov zo súkromnej „liahne“

Karnevalová nálada vládla v sále

ale aj najmladších karnevalových
tanečníkov, ktorých vek neprekročil dva roky. Celá akcia sa niesla v
duchu dobrej hudby a zábavy.

Poďakovanie

Klub dôchodcov „Skalka“
prostredníctvom našich mestských
novín vyslovuje poďakovanie
primátorovi mesta Ing. Ivanovi
Šaškovi za jeho ústretovosť k nášmu klubu počas celého roka 2008.
Taktiež ďakujeme riaditeľke ZŠ
Márie Medveckej za to, že poskytla členom nášho klubu miestnosť
na školenie a prácu s internetom
pod vedením učiteľky Jany Čuporákovej a tiež za poskytnutie
telocvične, kde si naši členovia
udržiavajú pohybové aktivity
pod vedením Evy Zvarovej. Touto
cestou ďakujeme MO Červeného

kríža Medvedzie, ktorá prostredníctvom MUDr. Adriany Raškovej
darovala nášmu klubu tlačiareň
a turistické palice, ktoré si u nás
môžu zapožičať aj iné kluby nášho
mesta. Nemôžeme zabudnúť ani
na poďakovanie pracovníkom
mestského kultúrneho strediska,
ktorí nám vždy vychádzajú v
ústrety a kuchárkam materskej
školy pod vedením riaditeľky
Magdalény Luckej za pomoc pri
príprave kapustnice na predvianočnom posedení členov KD Skalka. Anna Šablatúrová,
predsedníčka KD Skalka

Skvele namiešaný koktail
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Prvenstvo obhájilo družstvo Gymnázia
Už deviaty ročník má za sebou
novoročný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev
„O pohár primátora mesta“, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 10. januára v
športovej hale v Tvrdošíne.
Na palubovku športovej haly
nastúpilo päť družstiev - Mestský
úrad, Verex, Medvedzie, Dobrovoľný požiarny zbor (DVPZ) a
Gymnázium, ktoré sa popasovali
o celkové víťazstvo.
Vlani zvíťazilo družstvo Gymnázia a aj v tomto roku patrilo medzi favoritov turnaja. Veľmi dobre
mu sekundovalo družstvo Mestského úradu. Od začiatku hrali
veľmi dobre práve družstvá Gymnázia a MsÚ a práve medzi týmito

dvomi družstvami sa rozhodovalo
v záverečnom zápase o celkovom
víťazstve. Prvý set po dramatickej
koncovke vyhral MsÚ, druhý set
bol v réžii Gymnázia a tak sa nakoniec rozhodovalo v tajbreku. Ten
vyhralo Gymnázium a tým aj celý
turnaj a zaslúžene získalo putovný
pohár a obhájilo vlaňajšie prvenstvo. Na palubovke športovej haly
v sobotu si na svoje prišli aj diváci,
pretože videli výborný volejbal
a o dramatické duely tiež nebola
núdza. Na celej čiare však vyhral
šport a o to, aj v tomto turnaji,
ktorý organizuje mestský úrad s
volejbalovým klubom každoročne
ide: Prísť, stretnúť sa a zašportovať
si hneď v úvode nového roka.
Bodku za vydareným turnajom
dal predseda športovej komisie a
poslanec mestského zastupiteľstva

Milan Kováč, ktorý v krátkom
príhovore všetkým účastníkom
turnaja poďakoval za účasť, predvedené výkony a poprial veľa
športových a osobných úspechov
v novom roku a všetkých pozval
na jubilejný desiaty ročník. Potom
si z jeho rúk už jednotliví kapitáni
prebrali víťazne trofeje.
Výsledky: Mestský úrad - Verex
2:0, Medvedzie - DVPZ 0:2, Gymnázium - Medvedzie 2:0, DVPZ Verex 2:1, Gymnázium - DVPZ 2:1,
Mestský úrad - Medvedzie 2:0, Gymnázium - Verex 2:0, Mestský úrad
- DVPZ 2:0, Verex - Medvedzie 2:1,
Gymnázium - Mestský úrad 2:1.
Konečné umiestnenie: 1. Gymnázium - 8 bodov, 2. MsÚ - 7, 3.
DVPZ - 6, 4. Verex - 5 a 5. Medvedzie - 4 body.
(jh)

Naši obsadili druhú priečku
V športovej
hale sa 17. januára uskutočnil
futbalový turnaj
mužov, ktorého sa zúčastnilo
šesť futbalových kolektívov z Oravy:
Oravské Veselé, Oravská Jasenica,
Námestovo, Trstená, Žaškov, Trstená a domáci Tvrdošín. Konkurencia
bola poriadne nabitá, pretože sa tu
stretli mužstvá tretej, štvrtej a piatej
ligy. V rámci turnaja odohrali hráči
15 dvadsaťminútových zápasov. V
turnaji sa najlepšie darilo hráčom
Oravskej Jasenice, ktorí neprehrali

ani jeden zápas. Naopak, najmenej
sa darilo treťoligovému Námestovu,
ktoré získalo len bod v zápase s Tvrdošínom, ku ktorému im vlastencom
dopomohol Baláž. Maratón zápasov
výborne zvládla dvojica rozhodcov
Cyril Kohár a Kamil Horváth, ktorý
dnes rozhoduje Corgoň ligu.
Výsledky a góly našich: Tvrdošín - Trstená 4:1, Palider, Maslo,
Bukový, Florek, Tvrdošín - Námestovo 1:1, Sirota - Baláž vl.,
Tvrdošín - Oravská Jasenica 0:1
Žaškov - Tvrdošín 0:3, Plančo,
Baláž, Novák, Tvrdošín - Oravské
Veselé 3:2, Daňa, Palider, Válek.

Najlepším strelcom turnaja sa
stal Vladimír Pánik z Trstenej, ktorý nasúkal súperom 7 gólov. Ceny
víťazom odovzdával predseda
športovej komisie a poslanec MsZ
Milan Kováč, ktorý poďakoval
hráčom, funkcionárom a rozhodcom za účasť a organizátorom za
dobre pripravený turnaj.
Tabuľka:		
1. Or. Jasenica 5 5 0 0 17:4 15
2. Tvrdošín 5 3 1 1 11:5 10
3. Trstená 5 3 0 2 14:8 9
4. Or. Veselé 5 1 1 3 8:12 4
5. Žaškov 5 1 1 3 4:15 4
6. Námestovo 5 0 1 4 4:12 1

S futbalistami, ktorí skončili druhí sa odfotili aj organizátori, rozhodcovia a fanúšikovia.

Dievčatá si vybojovali striebro
Vyvrcholením
florbalových turnajov Viedenské
letisko SŠ dievčat
bolo finále, ktoré
sa uskutočnilo v
Bratislave. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov, zo Žilinského kraja postúpilo Gymnázium Tvrdošín, ktoré postupne porazilo všetkých svojich súperov.
Gymnázium Tvrdošín - OA
Košice, 5:0, Gymnázium Tvrdošín

- OA Ilava 4:3, Gymnázium Tvrdošín - Gymnázium Bratislava 5:1.
Výhra v tomto zápase nám priniesla finále s najťažším súperom,
súperky mali v družstve skúsené
extraligové hráčky.
Gymnázium Tvrdošín - Gymnázium Prešov 1:2.
V úvode finále Prešovčanky prekvapili rýchlym gólom a začal sa tuhý
boj o vyrovnanie. Dievčatá znížili na
1:1, avšak po chybe v obrane družstvo
z Prešova zvýšilo na 2:1 a vyhralo.

Na celoslovenskom finále nás
reprezentovali:
M. Hutirová, V. Hutirová, B.
Spišiaková, J. Rakytová, T. Balážová, D. Medvecká, M. Stredanská, I. Domagalová, M. Pilšáková
a M. Havrilová a tréneri Soňa
Brnová a Marián Mika.
Všetkým študentkám, chceme
poďakovať za vzornú reprezentáciu školy a dúfame, že sa im v športe bude neustále dariť a budú robiť
dobré meno sebe aj škole. (sb)

Spoločná fotografia účastníkov volejbalového turnaja.

Stolní tenisti nám naďalej robia radosť
V prvej lige
sa našim stolný m ten istom
proti súperom z
východu darilo
striedavo. V zápase proti Rožňave na začiatku
hrali vyrovnanú partiu, no nakoniec sa z tesného víťazstva tešili
hostia. V druhom zápase družstvo
z Košíc zdolali 9:5 a v tabuľke sú
tak na štvrtom mieste.

SK Tvrdošín A - Geológ Rožňava A 6:8, body: J. Buczacki 2,5;
R. Belopotočan 2,5 a Z. Takáč 1.
SK Tvrdošín A - STK Lok.
Košice B 9:5, body: Z. Takáč 3,5;
J. Argaláš 3 a J. Teplanský 2,5.
7. liga
Naše C družstvo dovolilo na
domácich stoloch Breze B uhrať
iba štyri zápasy a naďalej bezpečne vedú tabuľku.
Tvrdošín C - Breza B 14:4,

1:7, ZŠ a MŠ Centrum - Dubnica
n/Váhom - Gymnázium Tvrdošín 3:0, Gymnázium Tvrdošín ŠPMND a G Teplická - Bratislava 3:0, tento zápas rozhodoval
o postupujúcom do zápasov Play
- off a chlapci ho vyhrali.
Štvrťf inále: Gymnázium
Tvrdošín - Gymnázium Čadca
0:2.
Vo vyraďovacom zápase ich
čakal neskorší víťaz celého turnaja. Bol to nešťastný zápas. V
prvým minútach sme mali jasnú
prevahu, ale nedali sme gól. Na-

opak súper z ojedinelých útokov
dal dva. Nakoniec chlapci obsadili 5. až 8. miesto (o umiestnenie sa už nehralo).
Chlapcom nezostáva nič iné
len poďakovať za reprezentáciu školy nielen po športovej,
ale aj po spoločenskej stránke.
V celoslovenskom kole nás
reprezentovali: Andrej Beňo,
Filip Palider, Filip Janček, Filip
Jandura, Martin Lofaj, Marek
Štech, Richard Kordiak, Ľuboš
Beňo, Boris Čičman a Jakub
Habovštiak.
(sb)

8. liga
V 8. lige sa podarilo nášmu D
družstvu uštedriť na domácich
stoloch béčku Párnice kanára a
aj D-éčko je na vedúcej pozícii
v 8. lige.
Tvrdošín D - Párnica B 18:0,
body: I. Smatana 4,5; M. Kohár
4,5; J. Michalčík 4, S. Bartek 2,5
a M. Čáni 2,5.

Aikidó klub Tvrdošín
Už celý rok sa Aikidó teší obľube v Tvrdošíne, vedúcim klubu a
trénerom je Ján Lajmon, ktorý nám
tento nesúťažný šport priblížil.
„Je to už rok, čo sa Aikidó
presťahovalo z Nižnej do
Tvrdošína a teší sa obľube u
jeho cvičencov. Len pre pripomenutie, Aikidó je jedno
z najmladších japonských
bojových umení. Nie je útočné, takže ani súťažné. Jeho
techniky sú skôr založené na
dynamike pohybu a zneutralizovaní útoku protivníka,
pričom sa snažíme využiť
práve jeho silu. Na Aikidó je
pekné to, že sa mu môže venovať ktorákoľvek generácia
bez zvláštnej fyzickej prípravy „kondičky“, a to chlapci,
muži, dievčatá a ženy.
Trochu sa pozmenil počet cvičencov, oproti minulému roku nás pribudlo
a tak na žinenky chodí 25
- 30 cvičencov. Zmenili sa
tiež časy tréningov. Trénuje
sa v priestoroch Základnej

školy Márie Medveckej v utorok
od 1800-2000 a v nedeľu v rovnakých časoch. Nábor nových členov nemá presný dátum, preto je
možné začať na každom tréningu.

Taktiež je potrebné spomenúť,
že Aikidó cvičíme na originálnych
tatami - žinenkách, určených pre
tento šport, ktoré si vďaka mestu
Tvrdošín užívame už celý rok.“

Putovný pohár opäť pre F. Stankoviča
V „Pivnici“ sa 13. - 14. decembra uskutočnil vianočný biliardový turnaj jednotlivcov „O pohár
primátora mesta“. Bol to už druhý
ročník a tretí takýto organizovaný

kovič, ktorý obhájil minuloročné
víťazstvo. Ako nás informoval
organizátor turnaja Marek Kurjak,
za stolmi sa vystriedalo v tomto
roku 15 hráčov.

turnaj v Tvrdošíne. V dvojdňovom
maratóne, ktorý končil v nedeľu
vo večerných hodinách, vzišiel
nakoniec víťaz František Stan-

Turnaj vyvrcholil v nedeľu,
kedy sa v boji o prvé miesto stretol v trojsetovej bitke F. Stankovič
s M. Kurjakom, ktorý po tuhom

Ani chlapci nás nesklamali
Naši chlapci, po postupe z
krajského kola,
nás úspešne reprezentovali na
celoštátnom finále f lorbalu v
Košiciach, (16.
- 18. december) VIEDENSKÉ
LETISKO CUP ZŠ 2008, v ktorej súťažilo 14 družstiev.
Výsledky našich: ZŠ Komenského Trebišov - Gymnázium
Tvrdošín 2:1, ZŠ a MŠ Školská
Hrochoť - Gymnázium Tvrdošín

body: P. Eckert 4,5; M. Murín 4,
M. Kohár 3, M. Kysel 2,5.

boji nakoniec zvíťazil 2:1. Bola to
veľmi pekná biliardová dráma so
šťastným koncom pre Stankoviča.
O turnaj v biliarde v Tvrdošíne bol
záujem aj v tomto roku, čo dokazovala aj pätnástka účastníkov.
Poháre a ceny víťazom odovzdávali Milan Kováč, poslanec
MsZ a Marek Kurjak. V tomto
ročníku sa nedarilo minuloročným
finalistom, ktorí skončili až na
ďalších priečkach, naopak, najviac
prekvapil M. Kurjak, ktorý skončil
druhý a naviac si odniesol aj cenu
Fair play.
Najstarším hráčom turnaja bol
59-ročný Ján Mariáš. O biliard
prejavili záujem aj sponzori, hlavným bolo mesto Tvrdošín v osobe
primátora, Remeslo Jurčí, Pivnica
a ďalší, takže vecné ceny dostali
všetci zúčastnení. Putovný pohár
si už druhý rok po sebe odloží na
čestné miesto F. Stankovič a pre
poriadok uvedieme ešte prvých
päť miest: 1. František Stankovič,
2. Miroslav Kurjak, 3. Branislav
Petrovič, 4. Štefan Ferianc, 5. Ján
Mravec - druhý najstarší účastník
turnaja, ktorý obhájil svoje piate
miesto spred roka.
(jh)
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