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8

Str
.

Str
.

Dokázali
sme sa tešiť
z každej
maličkosti

6

3

Urbár vyplatil
na dividendách
takmer
15 miliónov korún

Str
.

Str
.

2

Za zákonnosť
pri procese
pozemkových
úprav

ročník XXIII

číslo 12

Pozdrav z Národnej rady SR aj pre mesto Tvrdošín
Prvé okamihy po rozsvietení vianočnej
jedličky s predstaviteľmi troch parlamentných strán, zástupcami vládnej koalície Tiborom Cabajom (HZDS), Ivanom
Šaškom (SNS) a Pavlom Paškom (Smer).

Vážení občania,

ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k napĺňaniu plánov a cieľov nášho mesta.
Ďakujem vám za podporu a verím,
že naše spoločné úsilie sa prejaví
v zvyšujúcej sa kvalite života v našom meste.
Prajem vám krásne Vianoce, plné pohody a porozumenia,
v novom roku pevné zdravie, šťastie
a veľa osobných a pracovných úspechov.

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Aj tento rok jedlička z Oravíc zažiarila nielen pre
poslancov Národnej rady SR, ale pre celé Slovensko.
Jedlička, vysoká 12 metrov, dovezená do Bratislavy
zamestnancami tvrdošínskeho urbáru, je v tomto predvianočnom čase aj tohto roku na najčestnejšom mieste
– pod Bratislavským hradom a pred Slovenským parlamentom. Rozsvietil ju 4. decembra predseda parlamentu Pavol Paška.

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

Nebeský Otče, poslal si svojho Syna, aby nám pomáhal upevňovať
naše rodinné vzťahy a naše medziľudské vzťahy. Ježiš Kristus poslal si
Ducha Svätého, aby ľudia boli jedna rodina, aby sa mali navzájom radi.
Ako potrebujeme dobrotu a lásku a v nej vyťahovať druhých zo smútku,
z utrpenia, zo samoty, z bolesti. Ukuj v nás, Duchu Svätý, v pevné ohnivká, nech sa máme navzájom radi. Ďakujeme ti Bože, že máš záujem o
ľudskú rodinu. Ďakujeme ti, Bože, že cez svojho syna Ježiša Krista chceš
vytrhnúť celé ľudstvo z jeho smrteľného života do života večného.
Július Chalupa

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Pri bilancovaní roka
netajili spokojnosť
To, čo sa stihlo urobiť v meste
tohto roku dáva vedeniu mesta a
mestskému zastupiteľstvu dôvod na
radosť. Popri zabezpečovaní každodennej správy mesta bola „urobená“
robota naviac. „Tvrdá“ ruka primátora priniesla ovocie. Do mestskej

pokladnice prišli prostriedky z
fondov Európskej únie a Nórskeho
finančného mechanizmu a to hneď
na začiatku programovacieho obdobia 2007 – 2013. Že nejde o jednoduchý proces, vedia tí, ktorí majú
(Pokračovanie na 2. str.)

Veľvyslankyňa chcela vidieť osvetlené mesto

Presnosť zrejme nie je iba
výsadou kráľov, ale aj ich splnomocnencov. V utorok 2. decembra to potvrdila mimoriadna a
splnomocnená veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva na Slovensku pani Brit Lovseth, ktorá pricestovala do Tvrdošína o 17.40,
presne tak, ako to v priebehu dňa
prostredníctvom svojej tlmočníčky avizovala. V mestskom úrade
ju privítali zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková, vedúca oddelenia školstva a kultúry Anna
Čelková a poslanci MsZ Ján
Jelenčík a Milan Kováč. Nevedno, čím si táto zostava získala
priazeň veľvyslankyne, pretože
rokovanie prebiehalo za zatvorenými dverami, ale jej starostlivo
zostavený časový harmonogram
onedlho skolaboval. Z plánovaného hodinového stretnutia
bolo napokon dvojhodinové a po
ňom ešte nasledovala obhliadka
verejného osvetlenia mesta so

zastávkou pri drevenom kostolíku. prinášame podstatnú časť, veľvy- mal trvať maximálne päť minút.
Navyše – pri rozhovore, z ktorého slankyňa veľkoryso „zabudla“, že
Vaša Excelencia, s akým
zámerom ste pricestovali do
Tvrdošína?
„Mojím cieľom je prezrieť si
projekt podporený finančnými
prostriedkami z Nórska, ktoré
predstavujú 97 % z celkovej hodnoty investície.“
Je pre vás dnešná návšteva
prvým dotykom s Oravou?
„V minulosti som bola na
Orave dvakrát. V roku 2006 vtedajší minister zahraničných vecí
pán Kukan pozval všetkých veľvyslancov na výlet po Orave. Tak
sa mi tu zapáčilo, že som ešte toho
istého roku v lete pozvala svoju
rodinu na Slovensko a autom sme
prebrázdili každý kút Oravy.“
Mohli by ste svoj dnešný
program opísať tak, aby sme získali predstavu, z čoho pozostáva
Odborná debata medzi veľvyslankyňou (vpravo) a zástupky- pracovný deň veľvyslankyne?
ňou primátora nad projektovou dokumentáciou odsunula v
„Začala som v Myjave, kde
tomto okamihu prítomných pánov do pozície pozorovateľov.
(Pokračovanie na 2. str.)

Poslanci mestského zastupiteľstva spolu s primátorom si v piatok 12. decembra počas svojho
rokovania urobili prestávku, aby sa poklonili,
vzdali úctu a položili veniec na hrob čestnému
občanovi nášho mesta Štefanovi Šmálikovi pri
príležitosti osláv jeho stého výročia narodenia
aj za vás všetkých občanov nášho mesta.

Spolu privítame Nový rok

Stretnutie s pocitom spolupatričnosti

Každoročne, od začiatku 90-tych rokov
minulého storočia pripravuje mesto pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov v predvianočnom čase stretnutie pod
názvom Sviatok príbuznosti. Názov vystihuje
zámer vedenia mesta – prehĺbiť pocit spolupatričnosti všetkých občanov, poďakovať sa
za prácu, ktorú vykonali v prospech mesta
formou spoločenského podujatia a darčeka.
Do športovej haly prišlo 6.
decembra okolo 1 200 ľudí. Pri
vstupe na nich čakal darček,
kalištek hriateho a pohostenie. Potom nasledoval kultúrny
program. Seniori prišli radi i
napriek tomu, že niektorým sa
už ťažko chodí, že slabšie počujú a ani zrak neslúži najlepšie.
Ako sme sa dozvedeli - tu akoby

omladli, nabrali nových síl, ale aj
lásky do ďalších dní. A že tu chodia radi, o tom niet pochýb, veď
niektorí prichádzali takmer hodinu
pred začiatkom, aby si mohli viac
„poklebetiť“ o rodine, deťoch, ale
aj o starostiach, či chorobách so
svojimi priateľmi, známymi, ale aj
rodinnými príslušníkmi.
V úvode programu zazneli via-

Opäť sa končí ďalší rok a patrí sa s ním rozlúčiť. I keď
každý z nás má iné zvyky a obyčaje na Silvestra, rozlúčku
so starým rokom a privítanie Nového roka môžeme prežiť
spoločne na Trojičnom námestí.

Srdečne vás pozývame, milí spoluobčania,
na Trojičné námestie,
kde nebude chýbať tradičný ohňostroj,
dobrá zábava i pohárik páleného od primátora.
nočné koledy v podaní M. Rosinu a
J. Bobčeka a po nich medzi dôchodcov zavítal Mikuláš so svojimi anjelmi. Nasledovala pieseň Zvonky
šťastia, s ktorou interprétky z CVČ
D. Krišková, N. Kormančíková a I.

Kozáčiková umocnili vianočnú
atmosféru.
Hádam najviac potešili srdcia našich seniorov práve tie
najmenšie deti, ktoré spievali a
(Pokračovanie na 2. str.)

Pre tých, ktorí uprednostňujú pobyt v prírode, je pripravené vítanie Nového roka v prekrásnom prostredí na Skalke v
Medvedzí, kde tiež nebude chýbať silvestrovský ohňostroj.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Príďte sa potešiť, zabaviť medzi priateľov a známych, príďte spoločne privítať Nový rok 2009.
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Veľvyslankyňa chcela vidieť osvetlené mesto
ako veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva je nesmierne dôležité, že
vidím na vlastné oči, čo sa deje a
veľmi rada sa stretávam s ľuďmi,
ktorí nami podporené projekty
realizujú.“
Pôsobíte na Slovensku od
roku 2004, teda dostatočne dlho
na to, aby ste mohli porovnávať.
Aké sú, podľa Vás, najvýraznejšie rozdiely medzi životom v
Nórsku a u nás?
„To je nesmierne ťažká otázka.
Ak začnem geografickým porovnaním, Nórsko je rozľahlá krajina,
v ktorej by Slovensko celou svojou
rozlohou pokrylo územie jedného
nórskeho regiónu, ktorých je v
krajine devätnásť. Paradoxne k
tomu Slovensko má viac obyvateľov ako Nórsko a to je jeden
zo základných rozdielov. Ďalší

spočíva v životnej úrovni, ale i tá
je výsledkom dlhodobého vývoja.
Vyrastala som v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sme
museli budovať krajinu, zničenú
počas druhej svetovej vojny. V
tom čase bolo Nórsko veľmi chudobnou krajinou. Naše dnešné
bohatstvo je postavené na tom, že
sme mali šťastie, keď sme v sedemdesiatych rokoch objavili a začali
využívať prírodné bohatstvo, ktorým je pre nás ropa a plyn. Ropa,
ryby a ďalšie morské živočíchy sú
významným faktorom nášho hospodárstva. Slovensko má odlišné
podmienky, ale myslím si, že je na
dobrej ceste k prosperite.“
Je po rozhovore, no zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková
pripomína, že projekt sledujúci

zníženie energetickej náročnosti
elektrického osvetlenia nie je
jediným spojivom medzi Tvrdošínom a Nórskom: „Ďalšie finančné
prostriedky nám nórski partneri
poskytli na prípravu projektovej
dokumentácie infraštruktúry
Oravíc, a žiadosť o dotáciu na
vybudovanie odpadového hospodárstva v Oraviciach má za
sebou prvú fázu schvaľovacieho
procesu. O jej úspešnosti rozhodne druhá fáza, ktorá prebehne v
Bruseli.“
Vysokého ocenenia sa hostiteľom dostalo v závere návštevy.
Jej Excelencia Brit Lovseth sa
lúčila slovami: „Videla som už
desiatky projektov, ale s takou
precíznou prezentáciou ako v
Tvrdošíne som sa doteraz nestretla.“
Pavel Abraham

Primátor mesta sa ako poslanec NR SR
obrátil listom na nového ministra pôdohospodárstva, aby dosiahol zjednanie nápravy
pri pozemkových úpravách v Tvrdošíne.

že ministerstvo zaujalo takýto
postoj a nekonaním, resp. svojou
odpoveďou ako keby obhajovalo
protizákonné konania svojich
podriadených, ktorí určite konajú tendenčne, zakrývajú takto
existujúce problémy procesu
pozemkových úprav, ktoré takto
obštrukciami predlžujú, kde týmto
konaním dávajú podporu spracovateľom ROEP-u, o ktorom vieme,
že sa v ňom nachádzajú mnohé
nedostatky zrejme so zámerom,
aby prostredníctvom ROEP-u si
istá skupina ľudí mohla získať
vlastníctvo na úkor skutočných
zákonných vlastníkov. Aj keď prokurátor vydal jasné prokurátorské
upozornenie a Komisia ROEP-u
vyzvala obvodný pozemkový úrad
na zjednanie nápravy a zabezpečenie zákonných postupov, ktoré
sa k dnešnému dňu nenaplnili,
žiadam, aby zo strany ústredného
orgánu boli vyvodené také závery

a opatrenia, ktoré nielenže okamžite zjednajú nápravu, ale vyvodia
aj osobnú zodpovednosť, ktoré
budú ponaučením a rešpektom aj
pre ostatných pracovníkov štátnej
správy. Verím, že dodržiavanie
zákonnosti je aj u Vás na prvom
mieste a preto som presvedčený,
že k tomuto môjmu osloveniu,
ako aj v zmysle záverov prokurátorského upozornenia zaujmete
primerané kroky k zjednaniu
nápravy.“
Aj tento krok primátora bol dôležitý na zastavenie konania tých,
ktorí chceli znova konať proti
občanom nášho mesta, tak ako sa
o to pokúšajú už niekoľko rokov.
Keďže ich hlavné sídlo bolo vždy
na družstve, kde sa rozdeľujú príkazy namierené proti absolútnej
väčšine našich spoluobčanov, je
to len potvrdením všetkého doterajšieho zlého, čo sa udialo v
našom meste.

(Dokončenie z 1. str.)
počas tlačovej konferencie prebiehala prezentácia ukončeného
projektu zameraného na protipovodňovú ochranu. Ďalšou
zastávkou bola Bytča. Tam som
si prezrela projekt svadobného
paláca, schválený pod prioritou
kultúrneho dedičstva, a v Martine
som sa oboznámila s projektom
digitalizácie Slovenskej národnej
knižnice. Tvrdošín som si nechala
na záver, aby som sa mohla po
zotmení na vlastné oči presvedčiť, ako pokračuje rekonštrukcia
verejného osvetlenia zameraná na
zníženie energetickej náročnosti.
V noci sa presuniem na východné
Slovensko, kde sa chcem zajtra
bližšie oboznámiť s ďalšími dvomi projektmi. Poviem vám aj to,
prečo takto cestujem. Pre mňa

l
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Za zákonnosť pri procese pozemkových úprav

V predchádzajúcich číslach
novín sme vás informovali o „tŕnistej“ ceste za spravodlivosťou
pri ROEP. Primátor ako predseda
komisie ROEP pre katastrálne
územie Tvrdošín už v predchádzajúcom období poukazoval
na vedomé protiprávne konania,
ktoré sa realizujú v Obvodnom
pozemkovom úrade v Námestove, ktorý spadá pod ministerstvo
pôdohospodárstva. Listom, zaslaným už novému ministrovi, kritizuje postoj ministerstva, ktoré
– podľa jeho slov - bez seriózneho
právneho posúdenia, spôsobom,
ktorý predstavoval skôr obhajobu
protiprávnych konaní nás odkázalo na budúce výsledky šetrení

prokuratúry, aj keď pracovníci
ministerstva vedeli, že ide o konanie v rozpore so zákonom.
Opätovne vyslovil požiadavku, ktorá smeruje k prehodnoteniu
stanoviska bývalej ministerky a
zaslal aj prokurátorské upozornenie, v ktorom prokurátor poukázal na protizákonnosť správneho
orgánu, čím zároveň iba potvrdil
neprimeraný postup ministerstva
pôdohospodárstva.
Poukázal zároveň na neobvyklú a neprofesionálnu reakciu MP
SR, ktoré alibisticky prenieslo tzv.
zodpovednosť na prokuratúru, aj
keď bolo jasné, že Obvodný pozemkový úrad Námestovo koná
nad rámec zákona: „Mrzí ma,

Informácie zo ŽSK

Ako nás informoval poslanec
Žilinského samosprávneho kraja Ivan
Šaško, Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja ŽSK je schválený.
Obsahuje dlhodobú stratégiu, víziu
–rámcovú predstavu, akým smerom by mal kráčať ŽSK v horizonte
15 - 20 rokov. Z analýzy sociálno –
ekonomických východísk, silných a
slabých stránok regiónu a hlavných
faktorov bol rozpracovaný do strategických a špecifických cieľov. Boli
určené priority aktivít v oblastiach:
„Infraštruktúra a regionálna dostup-

nosť, Poznatková ekonomika, Ľudské zdroje a Konkurencieschopnosť
subregiónov“. Pre okres Tvrdošín a
naše mesto je dôležité vyjadrenie
poslanca, že podnikol kroky k tomu,
aby okres Tvrdošín mal pevné miesto
v tomto strategickom pláne a naďalej
sa bude snažiť o to, aby do okresu
prichádzali rozvojové programy. V
najbližšom období budú prioritou
cesty II. a III. triedy, rekonštrukcie
stredných škôl, kultúrnych pamiatok, ale i ďalšie oblasti, ktoré spadajú
do pôsobnosti ŽSK.

Zhustená premávka, najmä v
stredu a sobotu, keď smeruje veľký
počet občanov na trhy do Poľska,
mnohých z nás hnevá. Niekoľko
dní minulý mesiac bol čiastočne
uzavretý aj most cez rieku Oravu.
V tom čase bol robený prieskum
mosta, ktorý bude zrekonštruovaný
v priebehu budúceho roka. „V súčasnosti sa pripravuje projektová
dokumentácia pre rekonštrukciu

mosta, chodníkov pred ním a za
ním, ale najmä križovatky pred kostolom. Uvedomujeme si, že situácia
je nepríjemná a zložitá, podnikáme
kroky k jej urýchlenému riešeniu,“
informoval nás primátor. Križovatka bude riešená ako kruhový objazd
a za dôležité považuje aj bezpečné
vyriešenie prechodov pre chodcov.
Bude zrealizovaná súbežne s rekonštrukciou mosta.

Biele snehové vločky síce meškajú, ale vyzdobené rozžiarené
mesto nám už pripomína, že prichádzajú najkrajšie sviatky roka
Vianoce. Vidieť to aj v našom meste,
ktoré sa opäť rozžiarilo prekrásnou
vianočnou výzdobou. Skúste si
urobiť večernú vychádzku a budete
milo prekvapení. V každej mestskej
časti je pekný vianočný stromček a
v uliciach na stromoch, ale aj stĺpoch verejného osvetlenia je iskrivá
výzdoba, prekrásne plesnivce na
Vojtáššakovej ulici, v mestskej časti Krásna Hôrka, pri klzisku sa do
nádherného šatu obliekla lipa a inde

do takzvaných vianočných pavúkov
zase ďalšie stromy. Aj v tomto roku
opäť pribudla do mesta ďalšia nová
vianočná výzdoba a prekrásne v
noci svetielkuje aj mestský úrad,
kino Javor, či mestské kultúrne
stredisko.
S výzdobou začali pracovníci
technických služieb už 10. novembra a postupne „obliekajú“ mesto
do vianočných šiat a ako nám povedal riaditeľ technických služieb
Alojz Smutný, vianočný stromček
sa rozžiari aj pri našich termálnych
kúpaliskách v Oraviciach a PF 2009
zasvieti na kostolnej veži.
(jh)

Na budúci rok bez zdržovania

Mesto sa oblieklo do vianočných šiat

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Pri bilancovaní roka netajili spokojnosť

(Dokončenie z 1. str.)
skúsenosti s písaním projektov a ich
realizáciou. Finančné prostriedky na
niekoľko projektov boli schválené
a začiatkom budúceho roka sa začne s ich realizáciou (bližšie budú
uvedené v januárovom čísle našich
novín). Tento postup je možný aj
preto, že mesto zabezpečilo dostatok
prostriedkov na spolufinancovanie
projektov, z ktorých nezanedbateľnú
časť tvoria prostriedky z termálnych kúpalísk z Oravíc. Žiadosti o
granty boli adresované ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja,
ministerstvu životného prostredia,
ministerstvu kultúry a nadnárodným inštitúciám. V tomto roku
sa Tvrdošín dostal do povedomia
kultúrnej verejnosti Slovenska a
sveta zapísaním národnej kultúrnej
pamiatky kostola Všetkých svätých
do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO.
Medzi najdôležitejšie body, o
ktorých rokovalo mestské zastupiteľstvo patrilo čerpanie rozpočtu
za uplynulý rok a rozpočet mesta
na roky 2010 – 2011, plán hlavných
úloh na budúci rok, činnosť a hospodárenie obchodnej spoločnosti
Termalšport s. r. so sto percentnou

účasťou mesta a činnosť technických
služieb. Odzneli správy o sociálnej
pomoci so zameraním na opatrovateľskú službu, o matričnej činnosti,
kontrole pri zmenách účtovníctva
v MsÚ, technických službách a ZŠ
M. Medveckej a správy o kontrolnej
činnosti so stanoviskom hlavnej kontrolórky k rozpočtu na budúci rok.
Zmena prechodu z „koruny na
euro“ si vynútila prijatie všeobecne
záväzných nariadení (VZN) o dani
z nehnuteľnosti, miestnych daniach,
poplatkoch za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, verejnom
obstarávaní, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, opatrovateľskej
službe, nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, o správe
a prevádzkovaní pohrebísk, výške
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
ZUŠ, CVČ a čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach a o
určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie školskej dochádzky v
ZŠ. Všetky VZN sa riadili etickým
kódexom, čo značí, že všetky poplatky boli zaokrúhľované na dve
desatinné miesta smerom nadol.
Na štyri desatinné miesta boli zaokrúhľované poplatky za hodnotu

ornej pôdy a trvalých trávnatých
porastov podľa bonity pôdy z tohto
dôvodu, aby boli určené čo najpresnejšie hodnoty po prepočte na
eurá v porovnaní so slovenskými
korunami. I v tomto prípade sa pri
hodnotách poplatkov mesto riadilo
etickým kódexom, čo znamená, že
sa dane nezvyšujú.
Pre daňovníkov je dôležitá informácia: Tí, u ktorých nenastali
žiadne zmeny, nemusia dávať nové
daňové priznania v súvislosti s
prechodom na euro. Nové daňové
priznania musia podávať iba tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny a to
v eurách do 31. januára 2009.
Poslanci schválili prepočet nájmu na eurá v bytových domoch 50,
51, 52, 53 a v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, kde nájom zostáva nezmenený a taktiež
odkúpenie pozemku od Žilinského
kraja, kde ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri bytovom
dome 27 b. j., ktoré sú potrebné pre
odstavné a parkovacie plochy bytového domu.
Vedenie mesta prezentovalo, že
sa i naďalej bude usilovať o to, aby
sa v našom meste nedvíhali dane,
nezvyšovali poplatky. Týkalo sa

to hlavne poplatkov za komunálny
odpad, ktorý, dá sa povedať, patrí
k najnižším (možno je najnižší) na
Slovensku. Treba pripomenúť, že
poplatok 600 korún za bytový a
800 korún za rodinný dom spolu s
ďalšími úľavami (študenti, dôchodci, ZŤP) za rok musí dopĺňať mesto
dotáciami. Pálčivým problémom,
témou, ku ktorej sa zastupiteľstvo
stále vracia, je nezákonný dovoz
odpadu z iných miest do veľkoobjemových kontajnerov v Tvrdošíne.
Niektorí občania avizovali, že do
týchto kontajnerov vysypávajú
odpad, privezený vo vlečkách občania Nižnej, Námestova a okolitých obcí. Mesto dotuje ich odvoz
čiastkou presahujúcou 2,3 mil.
korún a mohlo by ich využiť na
iné účely. Vedenie mesta a mestské
zastupiteľstvo apeluje na občanov,
aby pomohli odhaliť a usvedčiť
nechcených „návštevníkov“, zabrániť, aby veľkoobjemové kontajnery
využívali občania iných miest. Že
sa naše ekologické vedomie zvyšuje, potvrdzuje informácia riaditeľa
technických služieb: Za tento rok
občania vyseparovali o 90 percent
odpadu viac, ako za porovnateľné
obdobie minulého roka.

Na aktuálnu tému : „Limba“
Sedemnásť ročný spor o vlastníctvo hotela
Limba bol ukončený 27. marca tohto roku,
avšak vlastník Mesto Tvrdošín si svoje vlastnícke právo doteraz nemôže uplatniť.
Aj keď v tejto veci je vydaný právoplatný rozsudok
a hotel Limba patrí mestu
Tvrdošín, P.T. si akosi ne-

chce uvedomiť, že prehral
na plnej čiare, pretože všetky právne tituly, ktorými sa
počas dlhotrvajúceho sporu

Výdajňa zdravotníckych pomôcok aj v Tvrdošíne
Od 1. decembra je pre občanov mesta, ale aj širokého
okolia otvorená v priestoroch
Obvodného zdravotného strediska, vedľa ZŠ Š. Šmálika,
výdajňa zdravotníckych pomôcok Karín.
V ponuke sú rôzne zdravotné pomôcky, voľnopredajné,
ale aj na zdravotný poukaz,
vydaný lekárom. (možný dovoz domov zadarmo). Kúpiť
si môžete zdravotnú obuv,

digitálne teplomery, tlakomery, vitamíny pre celú rodinu,
prípravky na dentálnu hygienu, potreby pre dojčatá a ich
mamičky, potreby pre tehotné
ženy, dermo kozmetiku značky Avéne, Vichy a od januára
aj dermo kozmetiku značky
Eucerin, ale aj rôzne výživové
doplnky pre športovcov. Výdajňa je otvorená od pondelka
do piatku od 800 -1700 a v sobotu
od 830 - 1230.

oháňal (kúpna zmluva, následne dražba) súd vyhlásil
za neplatné právne akty. Aj
keď možno konštatovať, že
je to všetko pravda a mestu
nebráni nič, aby si so svojou
nehnuteľnosťou nakladalo
ako uzná za najlepšie, nie je
to celkom tak. Objavil sa a
stále pretrváva problém, lebo
dotyčná osoba sa bráni zubami, nechtami a objekt nechce
dobrovoľne opustiť, o čom
sme už čitateľov informovali
v predchádzajúcich číslach
našich novín.
Je nepochopiteľné, že legislatíva, súdnictvo, policajné orgány takýto stav dovoľujú s tým, keď vlastník sa
musí iba nečinne pozerať na
svoj objekt a nemôže doň ani
len vstúpiť.
V novembri bolo opäť
ďalšie konanie na okresnom
súde, kde sa malo rozhodnúť
o vyprataní nehnuteľnosti

(čo znamená, aby si pán P.T.
zobral svoje veci a odišiel
ako sa patrí). Avšak ani toto
konanie nebolo ukončené,
pretože žalovaný P.T. podal
návrh na prerušenie konania. Aj keď tento návrh súd
na pojednávaní zamietol,
podľa občiansko súdneho
poriadku je možné podať
odvolanie, čo žalovaný aj
využil. Takže v súčasnom
období sa opäť musíme obrniť trpezlivosťou a čakať,
ako vo veci bude konať krajský súd. Podľa nášho úsudku
si povieme: Áno, malo by sa
to konečne ukončiť a súd, ak
má hájiť a chrániť vlastníctvo, by nemal celý proces
zdržiavať a mal by dať za
všetkým týmto konaním
bodku. Či to tak skutočne
bude, je iba na sudcovi, ktorý by mal rozhodovať podľa
svojho najlepšieho svedomia
a vedomia.

Prezentovať sa môžete pod hlavičkou mesta

V dňoch 22. - 25. januára sa
uskutoční 15. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2009 vo Výstavnom
a kongresovom centre bratislavskej Incheby. Veľtrhu sa zúčastní
aj mesto Tvrdošín, ktoré ponúka

možnosť všetkým, ktorí pracujú v
cestovnom ruchu, aby sa mohli na
veľtrhu prezentovať. Záujemcovia
môžu svoje propagačné materiály
priniesť do 15. januára do mestského kultúrneho strediska. Inf. na č.
tel. 043/5322167.

Prežila dve svetové vojny, dvoch
kráľov a dvanástich prezidentov.
Neprežije však príchod eura. Ľudia na Slovensku platili korunou
celých 116 rokov, zaviedli ju ešte
v predminulom storočí počas Rakúsko-Uhorska. Zo Slovenska sa
koruna vytratí s príchodom roku
2009 a nástupom spoločnej európskej meny. V monarchii sa od roku
1892 razili hneď dva druhy korún.
Krone pre rakúsku časť a korona
pre uhorskú, do ktorej spadalo aj
Slovensko.
V Československu však prežila koruna najdlhšie. V Čechách a
zatiaľ i na Slovensku sa ňou platí

dodnes. Prvé československé korunové bankovky uzreli svetlo sveta v
roku 1919, prvé mince až o tri roky
neskôr - v roku 1922.
Koruna prežila aj druhú svetovú
vojnu, platilo sa ňou v Protektoráte
Čechy a Morava aj v Slovenskom
štáte. Československá koruna sa
však položila až o štyridsať rokov.
V roku 1993, po rozdelení spoločného štátu, vznikli koruny dve.
Slovenská a česká. Hoci koruna na
Slovensku v novom roku končí, Slováci môžu ešte pár rokov korunou
platiť. Vždy, keď zájdu k západným
susedom do Čiech, alebo do Dánska, Švédska či Nórska.

Eurovú hotovosť môžeme
získať viacerými spôsobmi.
Viaceré banky už v súčasnosti
umožňujú kúpiť určité množstvo eur za konverzný kurz a
bez poplatkov. Táto možnosť
je výhodná najmä pre malých
podnikateľov a živnostníkov,
ktorí sa nestihli inak predzásobiť
eurovou hotovosťou. Od 1. januára 2009 si budeme môcť vybrať
eurové bankovky z bankomatov.
Takisto od 1. 1. 2009 je možné
v bankách vymeniť v hotovosti
koruny za eurá, tiež presne podľa
konverzného kurzu a bez poplatkov. Od 5. januára 2009, keď
banky ukončia konverziu svojich

systémov na euro, bude možné
si vybrať eurá z vkladných knižiek a účtov v bankách. Pritom
však až do 16. januára je možné
v obchodoch platiť aj korunovými bankovkami a mincami,
takže občania nepotrebujú mať
eurá v peňaženkách hneď od
začiatku roka. Pri platbe v obchode korunami bude výdavok v
eurách, čo je ďalšia možnosť ako
získať určitú eurovú hotovosť.
Bezplatná výmena korunových
mincí v bankách bude trvať pol
roka a pri bankovkách je to rok.
Národná banka Slovenska bude
vymieňať mince 5 rokov a bankovky neobmedzene.

Euro „pochovalo“ korunu

Nepotrebujeme mať eurá hneď od začiatku roka
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S prianím do nového roka
Čím som staršia, tým častejšie sa vraciam v spomienkach
na Oravu a na môj Tvrdošín.
Vianoce a Nový rok sú práve tie
sviatky, keď sa v duši človeka
ozve detstvo.
Snehu po pás, dvadsaťstupňové mrazy. Aj chytiť kľučku
bolo nebezpečné. Nie a nie
potom od nej oddrapiť ruku.
Rozvoniavala jedlička, z piliňáka sálalo teplo. Ten niekedy
nasmradil, lebo občas vybuchoval. Ľahká pomoc. Otvorili sme
dvere do pitvora a bolo.
Darčekov som mala poskromne, ale boli takí, čo mali
ešte menej. Radovala som sa z
každej knižky, z každej drobnosti. Raz som si našla pod
stromčekom parádnu čiapku
so šiltom, ktorú mne a svojej
dcére Evičke uštrikovala teta
Cholvadová. Nech jej dá Pán
Boh zdravia. Nedali sme si ich
z hlavy ani na jar.

Dnes sú aj na Orave Vianoce
iné ako za môjho detstva. Sneh
kopce iba pocukruje a neviem,
či dnešné
deti vedia ako
to bolí,
keď zájde
za necht y. Vie m
ale celkom iste,
že hoci sa
globálne
otepľuje,
že sa u ž
nekúri v piliňáku, že je všetko
ináč ako bolo, moji rodáci sa
nezmenili. Ostali dobrí, skromní a pobožní.
Myslím na vás moji rodáci
cez tieto sviatky a do nového
roku vám prajem, aby ste boli
zdraví a nestratili svoju príslovečnú dobrotu a radosť zo života.
Vaša Oľga Feldeková

V mamičkinom náručí na radnici
V obradnej sieni radnice sa
27. novembra uskutočnilo už
tretie tohtoročné slávnostné
uvítanie novorodeniatok do
života. Tridsiatim dvom novým
občanom Tvrdošína (18 dievčat
a 14 chlapcov) prajeme, aby
ich ďalší život sprevádzali len
šťastné kroky.
Úvod uvítania patril krátkemu kultúrnemu programu,
po ktorom sa ku prítomným
rodičom prihovorila zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková,
aby poďakovala matkám, pretože nie je ľahké priviesť na svet
dieťa a potom vychovať z neho
človeka vysokých morálnych
hodnôt, z ktorého chcú mať radosť rodičia, ale aj jeho okolie.
Jedinečnosť ženy, matky je v
tom, že len ona dokáže dávať
najväčší dar - život.

Po príhovore rodičia pristupovali k obradnému stolu, aby
sa podpísali do pamätnej knihy
mesta a z rúk zástupkyne si prevzali finančný darček a knihu,
ktorá im bude pripomínať túto
slávnostnú chvíľu. Je veľmi
málo miest a obcí na Slovensku,
ktoré takto slávnostne vítajú do
svojho spoločenstva nových občanov a naše mesto je aj v tomto
svetlou výnimkou. Aj to je dôkazom toho, že vedenie mesta
venuje pozornosť všetkým
kategóriám občanov, od tých
najmladších po tých najstarších.
Sme dobrým príkladom pre
okolité obce a mestá, a dovolím
si povedať, že sociálna politika
je jednou z prioritných oblastí
vedenia mesta a mestského zastupiteľstva.
(jh)

Vianočný pozdrav
aj do domova dôchodcov

Čas predvianočný i vianočný
je vždy o niečo viac naplnený
láskou a ľudskou dobrotou. V
tomto období sa ľudia zvyknú
obdarovať, potešiť toho druhého, popriať mu nielen zdravie,
ale aj svojou prítomnosťou vliať
do srdca lásku, ktorá často poteší človeka viac ako vecný
darček.
Najviac si tieto ľudské dary
cenia deti, ale aj seniori, ktorí
počas svojho života rozdávali
lásku svojim najbližším. Jednou
z aktivít vedenia nášho mesta je
trvalá pozornosť, ktorú venujú
našim najstarším spoluobčanom. Jednou z najkrajších aktivít býva každoročne Sviatok
príbuznosti v športovej hale, no
nezabúda ani na tých občanov,
ktorí žijú v domove dôchodcov.
Výnimkou nebol ani tento rok,

keď sa v spoločenskej miestnosti stretli obyvatelia domova
dôchodcov so zástupkyňou
primátora Vlastou Jančekovou,
ktorá im odovzdala osobný pozdrav od primátora, ale aj vecné
a finančné darčeky.
Návšteve z mestského úradu
sa veľmi potešili všetci obyvatelia domova dôchodcov, no
najviac asi tí, za ktorými počas roka nik nezavíta. Za milé
darčeky z rúk zástupkyne sa
za všetkých dôchodcov poďakovala vedeniu mesta vedúca
zariadenia Iveta Erhardtová.
Teraz, v predvianočnom
čase si viac uvedomujeme, že
často stačí starším ľuďom pozdrav, pár milých slov, alebo
osobná návšteva, aby mal človek pocit, že stále niekam patrí
a že sa naňho nezabúda. (jh)

Projekt Modrá stužka štartuje
Prechádzka lesom, turistickým chodníkom, ulicami mesta, alebo len tak okolo Oravy,
či Oravice, toto určite pozná
nejeden z nás. Rovnako mnohí
poznáme neutešený obraz na
pohodené, možno zabudnuté
„všeličo.“
Prečo sme takí, prebehne
nám mysľou, čo s tým budeme
robiť? Možností je určite niekoľko. Jednu z nich KAPKA,
nezisková organizácia predstavila na porade riaditeľov škôl v
ZŠ Márie Medveckej a prizvala
k spolupráci mesto Tvrdošín ako
aj ďalšie obce a mestá Oravy.
Veď kto by nechcel mať čisté
mesto? Veď zber a separácia
odpadu robí vrásky na čele
miestnej samospráve.
S deťmi našich MŠ a ZŠ
vieme ako na to. Pripravili
sme ucelený organizovaný
koordinovaný kontrolovaný a
hodnotný projekt Modrá stužka.
Predstavuje pilotný projekt. Na
jeho konci by mal byť Národný program pomoci prírode a
krajine.
Jeho obsah tvorí u detí MŠ
práca s grafickými listami a

výtvarná súťaž Pramienok na
tvorbu ekologických značiek.
Žiaci prvého až štvrtého ročníka pracujú s pracovnými zošitmi a súťažia v literárnej súťaži
Voda pre život - život pre vodu.
Najstaršie deti utvoria ekologické hliadky, pracujú podľa
ekologických plánov a sily si
zmerajú hneď dvakrát, najskôr
vo vedomostnej súťaži Poznaj
a chráň a v tvorbe megaplagátu
ekopostera.
K Modrej stužke patrí aj verejná výzva na darček pre prírodu v podobe celomesačného
upratovania, benefičný koncert
a verejná zbierka, ktorých výťažok bude použitý na konanie
ekologického tábora. V našich
deťoch práve takýmto spôsobom chceme položiť základy
ekologického svedomia a budovať ekologickú inteligenciu.
Projekt Modrá stužka teda štartuje. Držme mu prsty, vlastne
držíme ich sami sebe a svojmu
zodpovednému prístupu ku
kvalite prostredia, v ktorom
žijeme, k vlastnému ekosvedomiu, ekologickej inteligencii.
Anna Šimánková

Stretnutie s pocitom spolupatričnosti
(Dokončenie z 1. str.)
tancovali na vianočné melódie.
Veru nejedna slzička sa vtisla
do oka pri pohľade na maličkých
tanečníkov, keď sa zvŕtali na
javisku, ktorých pripravovali I.
Hutyrová a D. Krišková. Dojímavé a veľmi pekné bolo aj folklórne
vystúpenie, kde hlavnou hviezdou
programu bola 4-ročná Anežka
Kurajdová, podporená tromi speváčkami s doprovodom Jaroslava
Maďaru. Všetci v sále sa počas
kultúrneho programu výborne
zabávali, poniektorí si spievali,
ďalší uznanlivo pokyvkávali hlavami, ale hlavne nešetrili svoje
dlane na potlesk.
Potom sa prítomným seniorom
prihovoril primátor mesta, pre
ktorého, ako povedal, patrí tento
deň v roku medzi výnimočné a
veľmi si ho váži aj preto, že sa
môže v takom hojnom počte stretnúť s tými, ktorí za svojho plodného života vykonali veľa dobrého
pre mesto, svoje rodiny a ešte aj
teraz je cítiť ich ruky na pulze
mesta. Zdôraznil, že urobí všetko
preto, aby sa život obyvateľov v
meste zlepšoval, ponúkol svoju
pomoc pri riešení problémov a poprial požehnané vianočné sviatky
a šťastný nový rok.
P r i m á t o r ov i s a v m e n e
všetkých dôchodcov za pomoc,
ktorú dostávajú seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
poďakovala Marta Bakošová,
predsedníčka Klubu dôchodcov,
ku ktorej sa pridali aj ďalšie kluby
dôchodcov. „Kytice a ďakovné
slová sú od srdca“, zdôraznila,
„sú našou vďakou za všetko, čo
pre nás robíte.“
Zlatým klincom, ktorý ná-

sledne uviedla moderátorka
programu Elena Balleková, bola
speváčka Marcela Laiferová.
Keď vyšla na javisko, jej úvodná vianočná pesnička akoby
zapálila aj plamienok v srdciach
prítomných. Potleskom ju odmenili aj za to, keď im prezradila,
že jej rodinné korene siahajú na
Oravu. Pesnička za pesničkou sa
rinula z pódia v jej podaní a ľudia veru nešetrili potleskom, pospevovali si jej známe melódie,
ale aj pochvaľovali, že dostali
taký pekný hudobný darček.
Všetko má však svoj koniec a
tak aj tento - jeden z najvydarenejších Dní príbuznosti nášho
mesta sa skončili. Niektorí si po
programe ešte pri M. Laiferovej
stihli zakúpiť knihu a cédečko.
O tom, že Deň príbuznosti sa
prítomným páčil, svedčia aj pochvalné slová niektorých našich
spoluobčanov.
Jozef Krúpa - Dnes sme tu
s manželkou
a musím povedať, že to
bolo veľmi
krásne. I keď
sa mi veľmi
ťažko chodí, i napriek
tomu som tu
c h c e l b y ť,
aby som sa
s mnohými
stretol. Pohovorím si s
tými, ktorých
som nevidel
aj celý rok,
skutočne
mi to veľmi
dobre pad-

ne. Veľmi rád chodím na Sviatok
príbuznosti a teší ma, že tu dnes
vystupovala Marcela Laiferová,
ktorú som pred niekoľkými rokmi sprevádzal v Galérií Márie
Medveckej s pánom farárom
Maslančíkom. Pánu primátorovi
prajem hodne zdravia a zdaru a
vôbec celému vedeniu mesta, aby
tieto stretnutia nechýbali ani v
budúcich rokoch. Veľmi rád sa
ich budem zúčastňovať aj ja, ak
mi bude slúžiť zdravie.
Ján Kepšta - Bolo to nádherné stretnutie
a je pekné,
že človek
pre ž íva aj
dobe staroby
takéto poďakovanie za
prácu, ktorú
v meste vykonal. Veľmi
rád chodím na tieto stretnutia a
musím povedať, že tu stretnem aj
takých ľudí, ktorých vôbec nepoznám. Ďakujem za zorganizovanie
takéhoto podujatia.
Jozef Hvoľka – Sviatku príbuznosti sa zúčastňujem každý
rok. Máte ich dobre zorganizované, už pri príchode dostaneme
darček a potom si sadneme k
stolu, aby sme si pozreli pekný
program. Chodím sem s manželkou, ale dnes je chorá a tak som
tu sám. Koncom mesiaca budem
mať už osemdesiat rokov, ale musím povedať, že tu chodím veľmi
rád, veď sa tu stretnem aj s takými
ľuďmi, ktorých nevidím po celý
rok. Za tie roky, čo tu chodím mi
„odišlo“ už veľa známych. Vždy
je tu pekný program a príjemné
prostredie, takže sa tu cítim vý-

borne, je to na úrovni a ďakujem
tým, ktorí nám toto stretnutie pripravujú a samozrejme aj za to, čo
dostávame s láskou.
Emília Poláčiková - Je to
veľká radosť, že sa takto spolu
môžeme stretnúť. Nechýba tu ani
pán primátor, ktorý nás každoročne pozýva a privíta, vždy si ho
so záujmom vypočujem. Teší ma
aj to, že sa tu stretnem s takými
ľuďmi, ktorých po celý rok nevidím a vždy si máme čo povedať,
už sme skoro všetci takí rovnakí
„s bielymi hlavami“. Veľmi sa mi
páči aj program, ktorý je pre nás
pripravený, chodím tu veľmi rada
a už si ani neviem predstaviť, že
by ho neorganizovali. Zo srdca
skutočne ďakujem.
Alžbeta Pilarčíková - Veľmi
rada tu chodím, k vôli
nášmu primátorov i i
programu,
ktorý pre nás
pripravia, ale
aj preto, že sa
tu stretnem
s mnohými
ľuďmi, ktorých niekedy veľmi
dlho nevidím. Vždy sa mám s nimi
o čom porozprávať, ale výborne sa
tu aj zabavím. Je tu o nás veľmi
dobre postarané, vládne tu taká
milá predvianočná atmosféra, na
stole je občerstvenie a na pódiu
vždy dobrý program. Dnes som
tu tretíkrát a musím povedať, že
tu opäť cítiť dobrotu, lásku, je
mi tu veľmi, veľmi dobre. Touto
cestou chcem poďakovať primátorovi mesta, že nás na nás myslí a
podporuje a každý rok pozýva na
toto milé stretnutie.
(jh)

Dobro, ktoré rozdával, padlo na úrodnú pôdu

všetci z kostola presunuli ku
farskej budove, kde dlhé roky
pôsobil, aj ako správca našej

seminár, venovaný jeho životu
a dielu. Medzi stovkami pozvaných hostí nechýbali ani poslanci
NR SR Ivan Šaško, František
Mikloško, ale aj ďalší významní
činitelia cirkevného a spoločenského života. Rečníci, ktorí sa vystriedali pri mikrofóne spomínali
na človeka, s ktorým sa osobne
stretli a ktorý ich oslovil svojou

farnosti. Pamätná tabuľa, ktorú
odhalili nám bude pripomínať
duchom veľkého, no srdcom
skromného človeka.
Š. Šmálikom „dýchala“ aj
spoločenská sála, kde sa konal

„Sme pred vianočnými sviatkami a tak
aj ja prajem všetkým občanom Tvrdošína
požehnané vianočné sviatky, veľa radosti,
optimizmu do nového roka a Božiu lásku do
každej rodiny.“
Mons. Františka Tondra

„Jediné, k čomu sa s čistým svedomím môžem priznať a aj sa priznávam je to, že som
veril, verím a budem veriť v nekonečnú Božiu
dobrotu a milosrdenstvo, v Božiu lásku, ktorá
je silnejšia ako zlosť a nenávisť...“ Š. Šmálik
Klub priateľov Štefana Šmálika, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Tvrdošín a mesto Tvrdošín
pripravili oslavy stého
narodenia Štefana Šmálika, ktoré sa uskutočnili
v sobotu 13. decembra.
Už od rána prichádzali do
Tvrdošína vzácni hostia,
ktorí s ním počas života
spolupracovali, stretávali
sa alebo ho osobne poznali. Tí všetci, ale aj ostaní,
ktorí v ten deň prišli na
cintorín, omšu, seminár,
či akadémiu si považovali
za povinnosť vzdať hold,
kňazovi, profesorovi a
čestnému občanovi nášho
mesta Štefanovi Šmálikovi.
Početná skupina ľudí
prišla na cintorín, kde
biskup Mons. František
Tondra v úvode osláv položil veniec na jeho hrob
a spoločnou modlitbou si
naňho zaspomínali. Slávnosť
pokračovala slávnostnou svätou
omšou v kostole Sv. Trojice, ktorú celebrovali arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč a biskup Mons. František Tondra. Po omši sa takmer

charizmou a ľudskosťou. Záver
Šmálikovej storočnice patril
akadémii, v ktorej sa predstavili
aj žiaci zo ZŠ Š. Šmálika. Pri tejto
príležitosti sme oslovili biskupa
Mons. Františka Tondru, aby nám
zo svojho pohľadu priblížil osobnosť nám vzácneho človeka.
„Pána profesora Šmálika
som poznal ako mladý kňaz,
keď po prepustení z väzenia bol
kaplánom v Spišskom Podhradí. Bližšie som sa z ním spoznal,
až keď som bol na Orave. Stretávali sme sa, navštevoval som
ho. Na mňa pôsobil ako obdivuhodný človek, jednak ako veľmi
horlivý kňaz, ale na druhej
strane bol veľmi skromný. Bol
však aj mimoriadny historik,
odborník naslovovzatý, tomuto
koníčku venoval podstatnú časť
zo svojho života. Je potrebné si
od neho brať príklad, aby sme
aj my boli takí verní, zanietení
a zapálení ku svojmu povolaniu,
ale aby aj veriaci jeho čnosti
nasledovali. Veľmi rád mal aj
mládež a jeho odkaz by som videl v tom, aby mladí ľudia boli
vedychtiví, aby sa snažili poznať čo najviac život, len potom
môžu aj zodpovedne žiť.“

Urbár vyplatil na dividendách takmer 15 miliónov korún
Všetky plánované úlohy v lesnom hospodárstve urbár splnil a že hospodáril dobre to urbárnici a členovia združenia súkromných vlastníkov pocítili pri vyplatení dividend, pretože v
tomto roku im urbár vyplatil takmer 15 miliónov
korún, čo bolo najviac za posledné roky.
„Aj tento rok bol v urbáre v
lese náročný na úlohy, hlavne čo
sa týka zalesňovania. V tomto roku
sme zalesnili celkovo na 39 ha 156
tisíc kusov sadeníc, hlavne smreka,
jedle, buka a smrekovca. Všetko robíme v zmysle schváleného lesného
hospodárskeho plánu, ktorý je stanovený na desať rokov. Za posledné
roky sme vykonali jedno z najväčších zalesňovaní v našom urbáre. V
pestovnej činnosti nás však čakajú
aj v budúcich rokoch veľké úlohy,
hlavne pri čistení týchto plôch
po kalamitách, ako uhadzovanie
haluziny a následne zalesňovanie,
hlavne v časti Tvrdošína.

V ťažbovej činnosti sme spracovali v Tvrdošíne k tomuto obdobiu 30 tisíc kubíkov kalamity
a v Oraviciach 15 tisíc kubíkov
kalamity. Veľké problémy však
máme s lykožrútom smrekovým,
ktorý nám robí problémy hlavne v Tvrdošíne, ale aj s hubou
podpňovkou smrekovou, ktorá
sa nachádza nielen v mladších
porastoch, ale začína sa ukazovať aj v tých starších. Ďalším
nepriaznivým činiteľom je vietor.
Len pre zaujímavosť poviem, že
30. novembra v minulom mesiaci
nám napadla vetrová kalamita v
Tvrdošíne lesný porast v množstve

dve tisíc kubíkov. Tento vietor nás
po celý rok trápi a spôsobuje nám
nemalé problémy na porastoch.
Proti lykožrútovi používame
chemickú ochranu, feromónové
lapače, ktorých máme v Tvrdošíne rozmiestnených vyše dvesto
kusov a pomocou nich za celú sezónu odchytíme niekoľko miliónov
týchto jedincov. Tieto problémy
však majú aj iné časti severného
Slovenska, nielen my. Je to spôsobené hlavne po sebe poslednými
idúcimi teplými rokmi.
Na ochranu proti lykožrútovi
prispieva aj štát a aj my sme si
podali žiadosť na lapače a aj na
čistenie plôch po kalamitách.
Dostali sme príspevok od štátu v
celkovej výške vyše milióna korún. Ďalšie žiadosti, projekty na
získanie finančných prostriedkov
z eurofondov, hlavne pre ozdravné opatrenia lesov v Tvrdošíne,

ale aj na úpravu lesných ciest
v Oraviciach, sme už podali na
príslušné inštitúcie a momentálne
sú v štádiu rozhodovania. Projekt ozdravných opatrení lesov
pre Tvrdošín bol vypracovaný vo
výške 13 miliónov korún, jedná sa
tu o leteckú aplikáciu vápnenia
porastov, ktorým chýbajú živiny
a pôdy sú kyslé a týmto spôsobom sa tiež aplikujú prípravky
proti podpňovke smrekovej. Tento
projekt by veľmi pomohol zdravotnému stavu lesov, hlavne smrečín v Tvrdošíne. V Oraviciach je
tá situácia podstatne lepšia. V
tomto roku sa spracovávala iba
kalamita, žiadne plánované ťažby
sa nerobili, čo má však vplyv aj
na finančné zhodnotenie dreva.
Urbár v tomto roku zakúpil aj
Aviu pre dopravu ľudí do lesa“,
povedal nám okrem iného lesný
hospodár Peter Huraj.
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Najvýznamnejšie
Naše mesto navštívili významní štátni predstavitelia, ministri,
zahraniční hostia. Otvorené boli aj významné inštitúcie, ktoré slúžia
aj občanom z blízkeho okolia.
Január
Primátor mesta Ivan Šaško 8. januára opäť rokoval s Liborom Chrastom, generálnym riaditeľom Slovenskej pošty o potrebe vybudovania
novej pošty v Tvrdošíne. Rokovanie bolo úspešné a generálny riaditeľ
Libor Chrast osobne prisľúbil, že sú pripravení spolupracovať na realizácii investičného zámeru, ktorého konečným cieľom bude vybudovanie
novej pošty na sídlisku Medvedzie.

l

l

l

V priestoroch MsKS sa 13. marca sa uskutočnila výročná schôdza
Miestneho spolku SČK Tvrdošín – Medvedzie. Hlavnou úlohou v uplynulom roku bol spoločný projekt SČK a TESCA - na zorganizovanie
finančnej zbierky, určenej na zlepšenie života seniorov. Podľa veľkosti
TESCA a vybratou finančnou čiastkou 76 000 Sk patrili medzi najlepších
na Slovensku. Za časť vyzbieraných peňazí kúpili pohyblivé kreslo pre
seniorov v Domove dôchodcov v Tvrdošíne.

l

l

l

l

l

l

l

Na radnicu 14. marca zavítala delegácia z Poľska s Pjotrom Kopcom
z Kościeliska. Rozhovor so zástupkyňou primátora Vlastou Jančekovou, poslancami, riaditeľkou ZŠ M. Medveckej a pracovníkmi MsÚ
malo jeden cieľ – zintenzívniť spoluprácu medzi Tvrdošínom a gminou
Kościelisko.

l

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár v apríli
navštívil naše mesto. Na radnici ho privítal primátor, s ktorým rokovali
o výstavbe obchvatu z Tvrdošína smerom na Nižnú, riešili problém

S Ivanom Hlavoňom, riaditeľom Slovenskej správy ciest pre oblasť
Žilinského a Trenčianskeho kraja na Orave sa primátor stretol v januári. Ich rokovanie sa týkalo opravy mosta cez rieku Oravu, mostných
chodníkov a kruhovej križovatky pri kostole.

l

spoločenské

Mesto vypracovalo projekt pre Farský úrad v Tvrdošíne, ktorý bol
úspešný a na opravu kostola tak putovalo 200 tisíc korún.
Február
Vo Veľkej spoločenskej sále sa 8. februára stretol športový výkvet
mesta na kultúrno-spoločensko-športovej akcii pod názvom „Novoročná
čaša“, ktorá sa už tradične koná pod záštitou primátora. Stretnutia sa

vilo sa tu 31 súťažiacich v štyroch kategóriách ZUŠ a 24 súťažiacich v
dvoch kategóriách konzervatórií. Zišli sa tu akordeonisti z Kysuckého
Nového Mesta, Kremnice, Košíc, Giraltoviec, Tvrdošína, Rajca, Dolného Kubína, Námestova, Serede, Trstenej, P. Bystrice, Nitry, Žiliny, B.
Bystrice a z Česka z Bohumína a Ostravy.

l

l

l

V Bratislave sa na parlamentnej pôde 6. mája uskutočnilo rokovanie
ministerky Regionálneho rozvoja Poľskej republiky Alžbiety Bienkovskej
s predstaviteľmi Výboru verejnej správy a regionálneho rozvoja SR, ktorého podpredsedom je Ivan Šaško. Pracovné rokovanie bolo po-kračovaním
aktivít primátora a poslanca NR, ktorý inicioval stretnutia vo Varšave v
jeseni minulého roka a následne na jar tohto roka v Bratislave, ktoré za účasti
poslancov poľského Sejmu malo svoje ukončenie na radnici v Tvrdošíne.

Na druhú májovú nedeľu pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo
kultúrny program, ako prejav vďaky a úcty matkám. Osobne im prišiel
poďakoval aj primátor .

zúčastnili ďalší zástupcovia mesta, poslanci, riaditelia škôl a organizácií,
podnikatelia, ale aj sponzori, ktorým šport nie je ľahostajný.

l

l

l

Finančné prostriedky z Európskej únie budú v rokoch 2007 - 2013 smerovať do tých oblastí, ktoré majú najväčšie predpoklady budúceho rozvoja.
Všetky mestá a obce na Slovensku boli zaradené do niekoľkých druhov pólov rastu. Najvyšším je inovačný pól. Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR zadefinovalo v rámci celého Slovenska 72 inovačných pólov a
medzi nich zaradilo aj Tvrdošín, čo je výhodou pri čerpaní grantov z EÚ.

l

l

l

Žilinský samosprávny kraj organizoval v dňoch 19. - 23. februára
už štvrtý ročník Infocesty pod názvom Objavte Žilinský kraj - klenot
Slovenska. Po škandinávskych, nemeckých a ruských touroperátoroch,
prišla na Slovensko skupina dvadsiatich chorvátskych touroperátorov.
V rámci tejto zimnej verzie Infocesty navštívili Oravice, ktoré boli následne propagované v Chorvátsku.

l

l

l

V radnici 27. februára primátor privítal poslancov Sejmu - členov
komisie územnej samosprávy a regionálnej politiky z Poľska, v ktorej
boli jej najvyšší predstavitelia. Slovenskú stranu zastupoval predseda
Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj SR Tibor Cabaj, ako
aj jeho podpredseda a hostiteľ v jeden úlohe Ivan Šaško. Rokovania sa
zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva a poslanci predstaviteľov

nekvalitnej cesty smerom na Oravice a cestu v samotných Oraviciach.
Výsledkom bolo natiahnutie nového asfaltového koberca, zrealizovaného
prostredníctvom ŽSK.

l

l

l

l

l

l

Na výročnej členskej schôdzi sa 15. marca stretli členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Z tridsaťšesťčlennej základne sa rokovania
zúčastnilo 27 členov. Správu o činnosti DHZ za rok 2007 predniesol jej
veliteľ Anton Bandošták.
V priestoroch MsKS sa 27. marca zišli na výročnom rokovaní členovia Roľníckeho družstva Pod Skalkou v Tvrdošíne - Krásnej Hôrke,
kde zhodnotili svoju činnosť za rok 2007. Z výročnej správy, ktorú
predniesol predseda družstva Eduard Ondreják, vyplynulo, že družstvo
hospodárilo s plusovým výsledkom.

l

l

l

l

l

l

Počas tohto mesiaca sa uskutočnila celooravská predajná veľkonočná
výstava kraslíc, výšiviek a rôznych veľkonočných ikebán. Po skončení
v MsKS putovala do Koscieliska.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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V máji bola ukončená výtvarná a literárna súťaž „Paleta M. Medveckej a Gessayovo pero“. Vo Výstavnej sále bola inštalovaná výstava
z ocenených prác.
Model tvrdošínskeho gotického dreveného kostolíka reprezentoval
Slovensko od 23. mája „na stretnutí európskych parkov miniatúr“ EUROMINIATUR II. 2008 v nemeckom mestečku Wehlen pri Drážďanoch.
Bol jedným zo 17 modelov, ktoré návštevníci mohli obdivovať do 2.
novembra. V Národnej rade Slovenskej republiky sa konali v máji Dni
vidieka. Tam mali možnosť vidieť model kostola poslanci i návštevníci
parlamentu pred jeho cestou do Nemecka.
16. mája sa konal kontrolný deň na stavbe cesty R3, ktorá bude riešiť
obchvaty miest a obcí Oravy. Kontrolného dňa sa za účasti generálneho
riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti SR Igora Chomu a investičného
riaditeľa Juraja Čermáka zúčastnil Ivan Šaško.
Počas nedele 18. mája sa konali v našom meste 6. ročník „Cestného
behu“ a koncert ZUŠ na Trojičnom námestí.

Promenádnym koncertom sa v kine Javor predstavil známy klavirista
Richard Rikkon.
Apríl
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa už po štvrtýkrát stretli 4. apríla vo
Veľkej spoločenskej sále učitelia a prevádzkoví pracovníci. Iniciátorom
tohto podujatia bol primátor Ivan Šaško, ktorý i keď mal za sebou roko-

28. mája sme súťažili s Revúcou v Challenge Day, najviac sa zapojili
školské zariadenia, ale aj seniori a ďalší občania. V tejto súťaži sme v
rámci Slovenska zvíťazili.

l

l

l

l

l

l

Naše mesto sa zaviazalo dodržiavať Etický kódex po zavedení eura od
1. januára 2009, čo znamená nezvyšovať ceny po prechode zo slovenskej
koruny na euro, za čo nám osobne poďakoval Igor Barát.
miest a gmín z Jablonky, Kościeliska a Zakopaného spolu s bývalým
senátorom Sejmu Jozefom Bachledom. Cieľom návštevy a rokovania bola
spolupráca na spoločných projektoch v oblasti cezhraničnej spolupráce až
po konkrétne kroky, smerujúce k ochrane životného prostredia a rozvoja
infraštruktúry v prihraničných oblastiach oboch krajín.

l

l

vanie v parlamente a dlhú cestu z Bratislavy, prišiel na stretnutie, aby
sa učiteľom osobne poďakoval.

l

l

l

V kine Javor v Krásnej Hôrke 22. apríla odohrali herci Divadla Jozefa
Gregora Tajovského zo Zvolena komédiu „Už ti nikdy nenaletím“.

l

Štátna ochrana prírody v spolupráci s mestom a urbárom spracovali
projekt na náučný chodník v Oraviciach s dĺžkou trasy 14 km a prevýšením 445 metrov. Na chodníku bude pätnásť zastávok s náučnými
tabuľami, ktoré budú návštevníkom poskytovať informácie o prírodnom
prostredí v Oraviciach, flóre, faune, zverine a ďalšie. Projekt by mal byť
zrealizovaný do konca tohto roku a dodávateľsky do roku 2010 v čiastke
takmer 15 mil. korún.
Marec
Do Tvrdošína zavítal 3. marca minister spravodlivosti Štefan Harabin
s riaditeľkou Centra právnej pomoci Miloslavou Čutkovou. Minister
spoločne s primátorom v zrenovovaných priestoroch v zdravotnom stredisku otvorili v našom meste jednu z pobočiek Centra právnej pomoci

Koncom tohto mesiaca boli osadzované na detské ihriská v našom
meste drevené rozprávkové postavičky, ktoré vytvoril umelecký rezbár
z K. Hôrky Peter Kuník.
Jún
Začiatok júna už tradične patrí deťom. Aj tento rok sa na Michalskom
námestí konali oslavy sviatku MDD, počas ktorého mali možnosť vidieť
vystúpenie speváka Martina Konráda a vyskúšať si rôzne atrakcie agentúry Azad. Počas tohto dňa boli na námestí vystavení strašiaci, ktorých
zhotovili deti našich škôl.

V mestskej radnici 28. apríla privítal primátor študentov a učiteľov
z Francúzska, ktorí do nášho mesta chodia už niekoľko rokov v rámci
družobných stykov s tvrdošínskym Gymnáziom.

l

pre sociálne odkázaných, ktoré sú určené pre sociálne najslabších, čo je
úplne nová filozofia ministerstva spravodlivosti.

l

l

Posledný aprílový deň patrí tradične Stavaniu mája na Trojičnom
námestí.
Máj
Prvú májovú nedeľu sa konal v kine Javor Benefičný koncert materských škôl celého tvrdošínskeho okresu.

MsKS sa 4. júna zaplnilo spevákmi pri príležitosti 7. ročníka speváckej súťaže Tvrdošínska studnička.

9. mája sa v meste uskutočnil IV. ročník celoslovenskej akordeónovej
súťaže s medzinárodnou účasťou „Koncertný akordeón 2008“. Predsta-

2. ročník Medzinárodného florbalového turnaja „O pohár primátora
mesta“ sa konal 14. a 15. júna v športovej hale.

l

l

l

l

l

l
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a

kultúrne

Primátor sa osobne poďakoval futbalistom - starším žiakom za
postup do 1.ligy a dorastencom za postup do 3. ligy.

udalosti

August
V auguste pokračovalo kultúrne leto akciami: Pre mladých sa v nedeľu 10. augusta na Michalskom námestí uskutočnil rockový koncert, v
ktorom sa predstavili HS Tichá domácnosť a Uprostred noci.

l

l

l

l

l

l

roku

2008

CVČ na Michalskom námestí stavalo s deťmi papierové mestečko.

V režii mesta sa konala celoslovenská prehliadka dychových hudieb
16. ročník Dychfest 2008 a 23. ročník Slávností dychových hudieb Slovenska. Pri tejto príležitosti bola vo Výstavnej sále predajná výstava
hudobných dychových nástrojov Amati Kraslice.
V nedeľu 24. augusta spieval na Michalskom námestí spevák Milan
Hrčka.

Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl nášho mesta sa konalo 24. júna v kine Javor. Celkovo bolo
ocenených 381 žiakov.
Júl
Veľkou udalosťou pre naše mesto bolo zapísanie Dreveného gotického kostola – Kostola Všetkých svätých do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO, ktoré sa uskutočnilo 7. júla v kanadskom meste
Ouebec.

Mesiac júl sa niesol v znamení kultúrneho leta. V nedeľu 13. júla sa
zaplnilo Michalské námestie priaznivcami Jadranky Handlovskej, ktorá
svojím spevom spríjemnila nedeľné popoludnie.

Koncom septembra sa v našom meste konal tradičný Michalský
jarmok, na ktorom predstavila známa HS Ščamba.
Október
Pohľadnice – okienko do minulosti, taký názov niesla výstava pohľadníc zberateľa Tibora Verzála.
Promenádnym koncertom 31. augusta ukončil Kultúrne leto spevák
Otto Weiter a speváčka Andrea Uhríková.

l

l

l

V nedeľu 19. októbra sa uskutočnil ďalší ročník zberateľskej burzy
s medzinárodnou účasťou.

Delegácia zo Slovenska, zložená zo zástupcov mesta a tvrdošínskeho Gymnázia, ktorá je od minulého roka zapojená v medzinárodnom
projekte Twin Town. navštívila belgické mesto Durbuy a Európsky
parlament.

l

l

l

Počas júla a augusta bol v prevádzke Kostol Všetkých svätých, ktorý
navštívilo mnoho slovenských aj zahraničných turistov.
September

V našom meste sa otvorila nová expozitúra Všeobecnej zdravotnej
poisťovne.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

DSS Tvrdošín oslávil 30. výročie svojho založenia. V MsKS vystavené práce klientov DSS.
V priestoroch MsKS sa stretli zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných
subjektov. Hlavným cieľom stretnutia bolo predstavenie projektu „
Výstavba nového úseku rýchlostnej cesty R3“.
November
V pondelok 10. novembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy
„ Mesto – cez teleobjektív“. Začiatkom tohto roka bola vyhlásená súťaž,
do ktorej sa mohli zapojiť profesionálni aj amatérski fotografi. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 16 fotografov a zaslali 125 fotografii.
Počas otvorenia výstavy bolo aj slávnostné vyhodnotenie ocenených
fotografií.
V sobotu 19. júla sa uskutočnil 2. ročník Folkových Oravíc, kde vystupovali známi country speváci a skupiny. Program končil zapálením
Vatry zvrchovanosti a ohňostrojom.

Vo vynovených priestoroch pútnického miesta pri Skalke v Medvedzí
sa uskutočnila svätá omša na sviatok Panny Márie. Ku Skalke mesto
vybudovalo prístupový chodník zo zámkovej dlažby, asfaltovú plochu
a urobilo ďalšie terénne úpravy

l

l

l

l

l

l

l

l

l

„Fajčenie je drina“, pod takýmto názvom sme mali možnosť vidieť
divadelné predstavenie - komédiu, ktorú prezentovalo Martinské komorné divadlo.

Na Michalskom námestí sa v piatok 12. septembra predstavila bretónska HS Roc´hann, ktorá v našom meste vystúpila pri príležitosti
celoslovenského festivalu gajdošov v O. Polhore.
17. septembra sa v obradnej miestnosti konalo slávnostné Uvítanie
detí do života. 35 detí bolo zaevidovaných v mestskej matrike, z toho
22 dievčat a 17 chlapcov.
Otvorenie kurzu spoločenských tancov sa začalo v nedeľu 21. septembra v Malej sále MsKS.

3. ročník krajského festivalu malých dychových orchestrov FORDYCH 2008 sa uskutočnil v nedeľu 20. júla na Michalskom námestí.
V zrenovovanej budove na Trojičnom námestí sa 22. novembra
uskutočnilo slávnostné otvorenie novej galérie Art Galérie Schürger,
ktorá bola spojená s vernisážou 93. výstavy „Slovenská moderna
postmoderna“.

V poľskom Kościelisku bola 26. septembra podpísaná Dohoda o prehĺbení vzájomnej spolupráce medzi partnerskými Gminami Kościelisko
a Kobylnica (Poľsko) i našim mestom.

Najväčším podujatím tohto mesiaca bol 18. ročník Folklórnych Oravíc. Program začal už v sobotu 26. júla, kde sa predstavil krajanský súbor
Limbora z Prahy. V nedeľu pokračoval program svätou omšou. Zlatým
klincom bolo vystúpenie FS Brezová z Brezovej pod Bradlom.

l

l

l

l

l

l

Po druhýkrát sa konal Rezbársky plenér. Štyria rezbári vyrezávali
drevené sochy v nadživotnej veľkosti, ktoré budú umiestnené v mestskej časti Oravice.
Každoročne sa v tomto mesiaci koná Výstava ovocia a zeleniny,
ktorou sa prezentujú záhradkárske osady nášho mesta. Najväčším exponátom bola 85 kg tekvica, ktorú dopestoval Ján Števánka.

27. novembra sa uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu ďalšie
slávnostné uvítanie detí do života.
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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 spolo-

čenstva a národa.
Minulý rok 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.

Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomenieme 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. Na zhromaždení v Turčianskom Sv. Martine 29.
januára 1849 z Hurbanových
úst prvýkrát na Slovensku
verejne odznela vízia oddelenia Slovákov od Uhorska
a vytvorenia autonómnej
Slovenskej korunnej krajiny podriadenej úradom vo
Viedni. Tam sa uzniesli, že
sa obrátia na cisára, aby
Slovensko dostalo svoju, od
Maďarov nezávislú správu
a mohlo okamžite vyslať
svojich poslancov na ríšsky
snem. Zhromaždenie zvolilo
deputáciu, ktorá mala petíciu
zaniesť do Olomouca, kde
dočasne sídlil cisár František I. Petícia obsahovala
požiadavku, aby bolo Slovensko oddelené od Uhorska a povýšené na korunnú
krajinu s názvom Slovenské
veľkokniežatstvo, s vlastným
snemom, vládou, školstvom,
reprezentáciou.
1. Ako bola nazvaná
táto petícia?
a/ Marcový prosbopis
b/ Aprílový prosbopis
c/ Májový prosbopis
2. Delegácia prišla do
Olomouca po vážnej mocenskej zmene. Panovník rozpustil ríšsky snem a vyhlásil
oktrojovanú ústavu, ktorá ponechala Uhorsko korunnou
krajinou a Slovensko nijako
nevymedzila. Delegácia, v
ktorej bol aj chorý Hurban,
prispôsobila prosbopis novej ústave a zúčastnila sa na
audiencii u Františka Jozefa
I, ktorý ju prijal milo, ale
„vyprevadil“ ich s nezáväznými sľubmi. V tomto období
maďarská armáda vytlačila
cisárske vojská z Uhorska.
Ustúpiť museli aj slovenskí
dobrovoľníci, niektorí odišli
domov, ostatní sa stiahli na
Moravu. Uhorský snem vyhlásil nezávislosť Uhorska.
2. Kedy vyhlásil uhorský snem nezávislosť
Uhorska od Habsburgovcov?
a/ 14. marca 1849
b/ 14. apríla 1849
c/ 14. mája 1849
3. Na potlačenie maďarskej revolúcie rakúsky cisár
prizval na pomoc ruského
cára a pre Viedeň prestali
byť slovenskí dobrovoľníci
dôležití. Tým poklesla aj potreba splniť slovenské požiadavky. Vláda im garantovala
len niektoré jazykové práva,
vydávanie novín a vymenovala niekoľkých Slovákov
do úradov s tým, že o riešení
národnostnej otázky v rámci

Otázka č. Správ. odpoveď
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monarchie sa rozhodne až po
nastolení mieru v Uhorsku.
3. Kedy začali rakúske a
ruské vojská ofenzívu proti maďarskej armáde?
a/ v polovici mája 1849
b/ v polovici júna 1849
c/ v polovici augusta 1849
4. Slovenskí dobrovoľníci
sa rozišli do svojich regiónov, pretože verejne pôsobiť
mohli iba v nich. Hurban,
Štúr a ďalší dobrovoľníci
boli vymenovaní za ľudových dôverníkov. Agitovali
v v mestečkách a dedinách,
Hurban osvetľoval ciele rakúskej armády v očakávaní
splnenia sľubov z Viedne. V
polovici augusta 1849 sa pri
mestečku Világoš maďarský
ozbrojený zápas skončil
porážkou. Hurban, Štúr a
Bórik už 22. augusta 1849
adresovali ministrovi vnútra
Alexandrovi Bachovi Promemórium, v ktorom kritizovali obsadzovanie úradov na
Slovensku a útlak roľníkov.
V „občianskom oddelení
Slovenska od Maďarska“
videli cestu, ako by do politiky prenikli nielen slovenskí
patrioti, ale aj nešľachtické
sociálne vrstvy. Slovenskí
aktivisti aristokratického
pôvodu obviňovali Štúra,
Hurbana a dobrovoľníkov
z buričstva, šírenia komunizmu, popudzovania voči
šľachte. Na západnom a
strednom Slovensku sa opäť
rozvinulo petičné hnutie,
požadujúce oddelenie Slovenska od Uhorska, ktoré
bolo zavŕšené audienciou u
panovníka.
4. Kedy zavrhla ríšska
vláda vytvorenie slovenskej korunnej krajiny, ale
aj akékoľvek politické vyčlenenie Slovenska z monarchie?
a/ na konci októbra 1849
b/ na konci novembra 1849
c/ na konci decembra 1849
5. Cisárska Viedeň považovala moderný nacionalizmus za nebezpečenstvo pre stabilitu politiky
a monarchie. Po verdikte
z Viedne ochabli slovenské
aktvity. Ich symbolick ým
zakončením bolo slávnostné
rozpustenie dobrovoľníkov v
Bratislave.
5. Kedy rozpustili slovenských dobrovoľníkov?
a/ koncom novembra 1849
b/ koncom decembra 1849
c/ koncom januára 1850
Správne odpovede z novembrovej súťaže (kupón č.
5) - 1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5.a

KUPÓN č. 6
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Na pamiatku velikána

Socha prvého predsedu prvej Slovenskej národnej rady bude dominantou mestského parku.

„Naša história je stále s
nami, neustále si ju nosíme
so sebou ako neodňateľnú
súčasť národnej identity.
Môžeme sa na ňu pozerať
kladne alebo záporne, nekriticky či s rozvahou, idealisticky alebo realisticky.
Jedno je však isté – musíme
sa na ňu pozerať. Nesmieme
zabúdať na našu minulosť,
na našich predkov, na ľudí,
ktorí sa zaslúžili o to, že
dnes máme vlastný národ
a štát,“ slová Pavla Pašku,
prednesené pri príležitosti
osláv 190. výročia narodenia J. M. Hurbana sú stále
živé a aktuálne.
Pre naše mesto sú tieto
myšlienky zvlášť významné a s hrdosťou si pripíname
február 1849, keď sa J. M.
Hurban „plamennou rečou“
na dnešnom Trojičnom námestí prihováral k občanom
Tvrdošína a organizoval
dobrovoľnícke v ý prav y
so zreteľom na vytvorenie
vlastného štátu, riešenie
národných a sociálnych
problémov.
Na pamiatku národovca
schválilo mestské zastupiteľstvo vytvorenie pamätníka v nadživotnej veľkosti a
jej umiestnenie v mestskom
parku. Mesto, ako objednávateľ diela, sa spolu s víťa-

zom tendra akademickým
sochárom Ladislavom Berákom zhodli na stvárnení
osobnosti celoslovenského
významu. Socha bude mať
hymnické až triumfálne
poslanie, čo spočíva v snahe
o jadrné vyjadrenie nosnej
myšlien k y – Hu rba nov
bojový zápal pre národnú
vec. Práve preto bude Hurban znázornený vo veku
približne 30-tych rokov, v
ruke bude zvierať šabľu,
ktorú si tisne na hruď, ktorá
ho symbolizuje ako veliteľa, dôstojníka . „A tvar za
ním?,“ vysvetľuje sochár,
„ten umocňuje význam a
účinok sochy. To je ten vrcholec nášho národného
symbolu – Kriváňa, vetrom
ošľahaného, bleskami tvarovaného, to je to Slovensko
vtedy utláčané, ponižované,
ale zároveň hrdé, to je ten
vrcholec brala, čo je oporou Hurbanovi. To vedno
symbolizuje ducha tohto
národa, pilier našej štátnosti, zápal pre náš národ
slovenský. Stvárnenie takejto úlohy, osobnosti tohto
významu musí byť nadosobné, expresívne, symbolické, jednoznačné. Takou sa
snaží byť táto kompozícia,
pretavená do predloženého
tvaru.“

Na fotografii zo začiatku decembra ešte nie je konečná podoba sochy. Zatiaľ je vytvorená z hliny, po
ktorej bude nasledovať tvorba sadrového modelu. Ten poputuje do zlievarne. Mosadzný pamätník bude
dokončený a inštalovaný v budúcom roku.

Dokázali sme sa tešiť z každej maličkosti

„Za mojej mladosti boli veľmi
pekné Vianoce, všetko lepšie jedenie rodičia nechávali na Vianoce a
nechýbali ani sušené ryby. Na štedrovečernom stole sme mali všeličo,
to, čo nebývalo často počas roka,
varilo sa viacej jedál ako dnes,
najhlavnejšia bola kapustnica,
nechýbali halušky, či opekance s
makom a iné dobroty.
Pred štedrou večerou, keď sme
išli večerať, otec odokryl „firhang“
a povedal: „Svätý Mikulášu poď
s nami večerať,“ volal ho k nám.
Zároveň rozsieval po dlážke sušený hrach ako keď sa na jar sialo
do pôdy. Potom nabral z každého
jedla po „lyžke“ a vložil na stôl do
misky a nasledovala modlitba, až
potom sme sa všetci usadli za prestretý štedrovečerný stôl. Boli sme
nesmierne hladní, veď celý deň
sme nič poriadne do úst nevložili,
takže nám chutilo. Otec z jedla, čo
na stôl položil, zaniesol aj statku,
aby ani ten celý rok nehladoval a
prinášal nám úžitok.
Darčeky veru pod stromčekom

neboli žiadne, nebolo to vtedy zaužívané. Vianočný stromček bol
však pekné ozdobený, nechýbali
na ňom zabalené kocky cukru do
farebného papiera, to miesto saloniek. Mama tiež
zamiesila sladké
cesto, povykrajovala formičkami,
upiekla v trúbe a
to sme tiež povešali na stromček,
nechýbali na ňom
ani jablká, orechy a potom sme
ešte naň povešali
sväte obrázky a
postavičky anjelikov a svätých z
gypsu. Keď taký
„svätý“ spadol na zem, tak sa rozprášil. Nič skleneného sme nemali
na stromčeku, ešte aj retiazka sa
robila zo žitnej slamy. Tá sa najprv
nastrihala, potom sa naťahovala na
nitku a medzi slamu a na konce
reťaze sme dávali zelené, alebo
červené koliesko z papieru, aby to

bolo krajšie. Slama sa nefarbila,
len sa olúpila, aby pekne vypadala.
A musím povedať, že stromček bol
veľmi pekný a to bol len z domácich ozdôb.
Po večeri sme ešte posedeli pri
stole, otec nám vždy niečo rozprával o jeho mladosti, no my sme už
chceli von, kde bolo plno snehu.
Keď som už bola väčšia, tak
som s dievčatami
chodila po spievaní. Najali sme
si harmonikára,
ktorý hral a my
sme chodili „z
dom do domu“ a
spievali. Kde tu
nám dali peniaze a za tie sme
potom k úpili
do kostolíka do
Krásnej Hôrky a
Tvrdošína nejakú
ozdobu na oltár
a harmonikárovi sme tiež museli
zaplatiť.
A polnočná na tú sa veru nedá
zabudnúť, chodili sme na polnočnú
omšu do Tvrdošína, i keď niekedy bola poriadna zima, dokonca
niekedy nám aj zemiaky v pivnici
pomrzli, radosti bolo plno, ako

V utorok 9. decembra bol tvrdošínsky kostol Svätej trojice
vysvietený ešte dlho po večernej
svätej omši. Nie samoúčelne. Pred
siedmou sa začal pozvoľna zapĺňať
a hoci mu bolo súdené zmeniť
sa na najbližšiu hodinu v koncertnú sieň, známa chrámová
atmosféra ubezpečila každého
návštevníka hneď pri príchode,
že vstúpil na posvätné miesto.
Všetci poznáme ten pocit,
ktorý občas vyvoláva až zimomriavky, a v utorok ho ešte
znásobil obsah adventného
benefičného koncertu, nad ktorým prevzal záštitu primátor
mesta a farský úrad.
Čo poznamenať na adresu
účinkujúcich? Začnime tými,
ktorí vyvolali prekvapenie samotnou prítomnosťou. Husľový súbor Základnej umeleckej
školy P. M. Bohúňa v Dolnom
Kubíne pod vedením učiteliek
Márie Hrnčiarovej a Marty
Mikšíkovej potvrdil svoju
účasť až po vytlačení plagátov,
no pricestoval - a zaujal. Nielen
podaním Vianočného pastorelli Juraja Chroneka z roku 1766, ale
i vekovým zložením v rozpätí od
piatich do šestnástich rokov.
Miestni znalci s napätím oča-

kávali, ako sa Hornooravský miešaný spevácky zbor pod vedením
Pavla Bažíka zhostí úlohy spoluúčinkujúceho telesa v programe
bratislavských profesionálov. Nuž,

V koncertnom programe odzneli diela viacerých skladateľov,
no najviac priestoru poskytla
dramaturgia najznámejšej slovenskej vianočnej omši Harmonia

zaspieval tak, ako po dlhšej spolupráci a málokto z poslucháčov by
v tej chvíli uveril, že nemali ani
jednu spoločnú skúšku.

pastorali (pastierska hra). O jej
autorovi, organistovi a hudobnom
pedagógovi Jurajovi Zrunekovi
(1736 – 1789) vieme, že po vstupe

V spomienkach sa k „svojím“ Vianociam
vracia 99-ročná Mária Bakošová z Krásnej
Hôrky.

deti sme sa dokázali tešiť z každej
maličkosti, pretože cez rok bolo
dosť práce na poli, či okolo statku.
Dnešné Vianoce sa nedajú s našimi
porovnať a chýba aj spev a veselosť, to čo nám nikdy nechýbalo. I
keď nám nebolo najľahšie, na moje
Vianoce nedám dopustiť, pretože
ich považujem za najkrajšie.
A či sa pilo pri štedrovečernom
stole, nuž deti nepili, iba keď sme
boli väčší, chodili sme s vedierkami kupovať do krčmy sudové
víno, tak zo dva litre. To sa navečer
uvarilo a s tým sme si pripili, otec s
mamou si pripili pálenkou. Niekedy domácou „lavorovicou“, ktorá
sa robila a varila doma z cukru. Po
vykysnutí sa na obyčajný hrniec
položil lavor, pod ktorým vrela
voda a pálenka sa vyparovala a to
potom kvapkalo do hrnčeka. Ale,
ako hovoril otec, to nebola dobrá
pálenka, ale ľudia sa z nej aj opili.
My sme málo pálili, naši si radšej
kúpili lepšej.
Neviem, čo mi Ježiško donesie
tohto roku na Vianoce, to bude záležať od toho, ako som sa celý rok
chovala, ale aj od toho, či dožijem
a ak ma nepovolajú tam hore,“
povedala nám na záver so smiechom.
(jh)

do františkánskej rehole pôsobil aj
v Žiline. Venujme však pozornosť
utorkovým interpretom jeho diela,
známeho i pod názvom Vianočná
omša F dur. Umelecký vedúci
Miloš Valent dal svojmu vokálno-inštrumentálnemu telesu názov Solamente naturali.
Tiež nie náhodne. V preklade
znamená „iba prirodzenosť“
a tá sa dôsledne uplatňuje i v
nástrojovom obsadení. Žiadna
elektronika, ale „poctivé sláčiky“, organ, trombity, dobové
horny bez mechaniky, píšťaly,
gajdy... Do bloku, v ktorom sa
predstavilo sláčikové kvarteto,
prizvali Bratislavčania Leoša
Vajduláka, a ten rukolapne
predviedol, že ani „riaditeľovanie“ v dolnokubínskej ZUŠ
ho nepripravilo o hráčsku
zručnosť.
Dobové nástroje podfarbujúce zrelé výkony vokálnych
sólistov vytvorili dokonalú ilúziu, že vianočná omša
Harmonia pastorali je naozaj
pastierskou hrou. I keď sa v
závere vrátime od príjemnej
ilúzie k realite, nič nepokazíme.
Výťažok z koncertu je určený
tvrdošínskym deťom zo sociálne
slabších rodín. Pavel Abraham

Stará hudba v službách dobročinnosti
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Narodili sa

12. 11. Fabien Beráts
12. 11. Rastislav Šubjak
14. 11. Ivana Hruštincová
14. 11. Ema Hruštincová

Sobáše

4. 10.
4. 10.
15. 11.
15. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
6. 12.

Bc. Jana Drobúlová – Martin Svoboda
Lucia Vavrečanová – Šimon Šveláň
Zuzana Barancová – Róbert Šimek
Daniela Žuffová – Martin Škvarek
Petra Jančeková – Dušan Jantošík
Viera Jančeková – Vladimír Gabara
Mária Vargová – Matúš Hutira
Jana Hučalová – Rastislav Uhrík
Lucia Nadanyiová – Ján Uher
Zuzana Svinčáková – Miroslav Krasňan

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožila naša spoluobčanka:
November

101 rokov - Anna Kristofčáková, Tvrdošín

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

Spolupráca je výhodná
pre obidve strany
Blíži sa koniec roka a je tu čas
na rôzne štatistiky a hodnotenia,
je tu čas obzrieť sa za končiacim
sa rokom.
Pri všetkom tom bilancovaní
nesmieme zabudnúť ani na poďakovania tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Touto
cestou by som chcel poďakovať
Mestskému úradu v Tvrdošíne
za našich najmenších – prvákov,
za každoročný darček v podobe
peknej knihy.
Naši prváci sú veľmi potešení, keď vstupujeme do tried
s náručou plnou kníh. Tušia, že

za chvíľu sa knihy rozdajú práve im a že si v nich budú môcť
listovať a niektoré slová, či vety
aj prečítať.
Ďakujeme ešte raz Mestskému
úradu v Tvrdošíne za naše deti i
za celkovú dobrú spoluprácu v
končiacom sa roku 2008. Podobne
chceme poďakovať všetkým inštitúciám v meste za dobré vzťahy s
našou školou a všetkým zaželať
požehnané vianočné sviatky, nech
narodený Ježiško spojí všetkých
ľudí dobrej vôle v našom meste
nielen v období Vianoc, ale počas
celého roka.
Mgr. D. Šoltés

Vyhodnotenie s nádielkou
Pre štyridsiatich žiakov základnej školy Márie Medveckej,
ktorí sa 4. decembra predpoludním
zišli v sále MsKS v Medvedzí, sa
podujatie, nazvané Daruj úsmev
deťom, skončilo. Iba s veľkým
zjednodušením by sa dalo charakterizovať ako výtvarná súťaž
pre hendikepované deti, ktorú už
štvrtýkrát zorganizovalo regionálne Združenie zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO). Samotní
organizátori sa však prihovárajú,
aby sme spomenuli aspoň spolupracujúce subjekty pri akcii,
ktorá vyvrcholila vyhodnotením
súťaže spojeným s mikulášskou
nádielkou. Tu sú: mestský úrad,
základná škola M. Medveckej,
základná organizácia ZZPO v Tvrdošíne, Národná banka Slovenska
a Žilinský samosprávny kraj, ktorého predseda Juraj Blanár prevzal
záštitu nad podujatím. Dôležité je
vedieť, že ŽSK podporil súťaž so
150 účastníkmi finančne a NBS
prispela vecnými darčekmi.

Do úvodného ďakovného
príhovoru tajomníčky ZZPO
Marty Bakošovej sa nevdojak

huje poďakovanie za dlhoročnú
obetavú prácu. Na ocenenie v
podobe nádielky už netrpezlivo

vkráda presvedčenie, že je to
predovšetkým ona, kto si zaslu-

čakajú pozvané detičky, mnohé
v sprievode rodičov, no Miku-

lášska družina je neúprosná:
najprv treba zarecitovať alebo
zaspievať.
A práve obsiahly zábavný
program poskytuje príležitosť
vylákať za dvere najpovolanejšieho a spýtať sa, či nemá naporúdzi aj ďalší príklad aktivít
zacielených na detskú populáciu. „V rámci aktivít združenia
sme v tomto roku pripravili pre
deti so zdravotným postihnutím
výlet do Bojníc,“ odpovedá
predseda ZZPO Martin Gočala. „Ďalej sme pre ne zorganizovali týždňové rekondičné
pobyty v Turčianskych Tepliciach a v Oraviciach, ktoré
finančne podporilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny. V tomto roku došlo k
jednej zmene. Detskí účastníci
rekondičných pobytov musia
byť držiteľmi preukazov pre
osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím.“
Pavel Abraham

Zdalo by sa, že niet nič jednoduchšie, ako zaznamenávať
priebeh osláv, ktoré sa každý rok
konajú v rovnakom čase takmer vo
všetkých obciach a mestách. Byť
účastníkom všetkých je prakticky
nemožné, a aj keby sa to nebodaj
podarilo, čitatelia by zívali nudou. Mnohí organizátori sa totiž
prepracovali k modelu, v ktorom
uprednostňujú zaužívanú prax

pred novými nápadmi. Konečnú
podobu scenára potom možno
vyjadriť jednoduchým vzorcom:
príhovor predstaviteľa samosprávy
+ „kultúrny program“ z domácich
zdrojov + rozdávanie darčekov.
Stavili sme preto v piatok na
Tvrdošín, ktorý už neraz dokázal,
že pre podobné maniere nemá
pochopenie – a vyšlo to, dokonca
i s počasím. Nebolo síce príliš

štedré, ale umožnilo deťom privítať Mikuláša na sídliskovom
Michalskom námestíčku. Úvod
popoludňajšieho programu patril
Vranovskému chodúľovému divadlu, ktoré pricestovalo s pred-

drobizgom z materských škôl. Nešlo o skutočný boj, veď najmenšie
detičky vlastne kopírovali pohyby
dvojice inštruktoriek z CVČ, ktoré
„predtancovávali“ na okraji pódia,
ale disciplína a presnosť, s akou

S mikulášskou družinou v nadštandardnej zostave

Veselo bolo pri rozdávaní darčekov

Med by nemal chýbať
na vianočnom stole
Už druhý rok sa venuje včeličkám Albert Gross z Krásnej Hôrky, ktoré si priviezol z Istebného.
K včeláreniu ho priviedol nestor
včelárstva, dnes už nežijúci Jozef
Letrich. Včelárenie je pre neho koníčkom po namáhavej práci profesionálneho hasiča, pri nich si, ako
povedal, oddýchne. Tento rok bol
aj pre jeho tridsať včelstiev vynikajúci, včelstvá má umiestnené pod
Javorovým vrchom v nadmorskej
výške 800 metrov nad morom, čo
je tiež raritou pre včelárov. S prichádzajúci vianočnými sviatkami
sme sa ho opýtali, čo preňho med
znamená, či je súčasťou rodinného
štedrovečerného stola.
„ Myslím si, že na každom štedrovečernom stole by nemala chý-

bať oplátka s medom, pretože med
je naozaj dôkazom Božej štedrosti.
A je už od nepamätí prístupným
prírodným liekom na prevenciu
a liečenie mnohých chorôb, ale aj
rýchlym zdrojom energie. Čo je
pre kojenca materské mlieko, to je
pre starého človeka med, asi tak by
som to povedal. Preto med oprávnene patrí nielen na štedrovečerný
stôl, ale aj na náš každodenný stôl,
či už na raňajky, alebo po večeri na pokojný spánok, ale aj ako zdroj
pesničiek pri popíjaní medoviny.
Včelia rodina nám môže byť príkladom pracovitosti, sociálnej a
rodinnej súdržnosti a keď treba,
tak aj bojovnosti a obetavosti,“
povedal nám A. Gross.
(jh)

Riaditeľ v hlavnej úlohe
Priaznivci divadelného umenia z Tvrdošína a blízkeho okolia
mali možnosť 20. novembra v kine
Javor vidieť hru Fajčenie je drina
(Rollingova terapia) v podaní Slovenského komorného divadla z
Martina. Riaditeľa divadla, herca a
pedagóga, Františka Výrostka sme
sa opýtali, s akým predstavením k
nám nabudúce zavítajú.
„Máme bohatý program, no
v Tvrdošíne sme trochu obmedzení technickými podmienkami.
Niektoré predstavenia sú veľmi
náročné na scénickú, svetelnú a
zvukovú výpravu a väčšina kul-

túrnych domov nemá také podmienky, ako máme na domácej
scéne, čo znamená, že sa s väčšou
časťou nášho repertoáru do nich
nevmestíme. Na vás necháme, aby
ste si vybrali z našej ponuky, ktorú
samozrejme prispôsobíte svojim
podmienkam. Prajem vám, aby sa
aj vám v Tvrdošíne podarilo získať
finančné prostriedky na obnovenie tejto budovy. Prajem všetkým
vašim občanom veľa krásnych
umeleckých zážitkov s mnohými
ďalšími predstaveniami, ste fantastické publikum, vynikajúce,
vnímavé a veľmi náročné.“
(jh)

Pozvánka
do kina
V januári 2009
sme pre Vás pripravili

MAMMA MIA! - filmový príbeh
11. 1. 2009 (nedeľa) o 1800

CINKA PANNA - filmový príbeh
18. 1. 2009 (nedeľa) o 1800

KONEČNE SPOLU - komédia
30. 1. 2009 ( piatok) o 1800

Mikuláš na Michalskom námestí.

Mikuláš so svojou družinou zavítal aj do domova služieb v našom
meste. V zaplnenej spoločenskej sále si pre Mikuláša pripravili obyvatelia domova aj krátky kultúrny program, v ktorom mu na úvod zaspievali a zahrali na klavíri. Poniektorí mu stihli zarecitovať básničku, či
zaspievať pesničku. Veselo bolo aj pri rozdávaní darčekov, či vystrájaní
čertov a v závere nechýbalo ani poďakovanie Mikulášovi za to, že nezabudol ani na nich.

Aby sme sa navzájom tolerovali

Každý rok od Vianoc až
do konca roka registrujeme
zvýšené používanie pyrotechniky. Zvykli sme si, že k tomuto obdobiu to patrí. Čo je
neprípustné, to je používanie
pyrotechnických predmetov
na miestach, ktoré ohrozujú
ľudské zdravie. Mesto môže
robiť represívne opatrenia, zapojiť mestskú i štátnu políciu,
ale nechce ísť touto cestou,
nie je to jeho cieľ. Vsádzame
na vzájomné pochopenie, na
toleranciu, čo znamená použí-

Spoločne si zaspomínali

Prvýkrát, po 17 rokoch, sa
stretlo 34 zamestnankýň bývalého
zariadenia Detské jasle – materská
škola, ktoré sídlilo v bytovke č.
30. Na spoločenskom posedení si
v mestskom kultúrnom stredisku
zaspomínali na časy, ktoré spolu
strávili pri deťoch nášho mesta.
I keď priestory neboli najideálnejšie, spomienky a pocit z dobre vykonanej práce im bol tým
najlepším zadosťučinením. Ich
prácu za starostlivosť a výchovu
detí ocenil aj primátor. „Touto
cestou chceme poďakovať pánu
primátorovi za pozdravný list, kde
nám poďakoval za starostlivosť a
výchovu detí z nášho mesta, ale aj
za kytičku pre každú pracovníčku.
Milo nás prekvapil a potešil.“
Kolektív bývalých pracovníkov
DJ-MŠ

vanie pyrotechniky na takých
miestach, kde neohrozia bezpečnosť iných a v takom čase,
keď nebudú vyrušovať spoluobčanov. Apelujeme na rodičov
maloletých detí a mladistvých,
aby ich usmerňovali a svojim
príkladom viedli k tolerancii.
Spoločne si želáme, aby najmä
silvestrovské oslavy prebehli
bez zranení a nepríjemností.

stavením O čertoch, vodníkoch
a podvodníkoch. Herci dokonale
zužitkovali možnosť pohybu po
celej ploche námestia a podarilo
sa im vtiahnuť do deja deti, ktoré
žiarili šťastím, že nemusia sedieť
ako „prikuté“ na jednom mieste.
Dokonalý pohyb na pódiu predviedla tanečná skupina Colors z
mestského CVČ v choreografii na
skladbu Last Christmas v disko
rytme , ktorá však v boji o priazeň
obecenstva musela tuho zápoliť s

reagovali na každý pohyb svojich
vzorov, bola fascinujúca. Jedna z
mamičiek hlasno poznamenala,
že by bola šťastná, keby jej dcérka
aspoň jeden deň v roku bez prieťahov a odvrávania reagovala aj na
pokyny rodičovské.
Do záverečného rozdávania
darčekov nechceli organizátori
necitlivo zasahovať, ale máličko
ho predsa len obohatili. Mikuláša
sprevádzal anjel, dvojica čertov a
čertica.
Pavel Abraham

V tento deň sa celá moja rodina
stretne pri jednom stole. Nikto sa
neháda, všetci sú usmiatí a pokojní, takže z toho vznikne taká milá,
rodinná a vianočná atmosféra.
Niekto si myslí, že Vianoce
sú len o darčekoch, ale čím som
staršia, tak viem, že Vianoce nie
sú len o darčekoch, ale hlavne o
tom, že sa celá rodina spolu stretne, porozprávame sa o tom, čo sme
zažili počas celého roka (čo bolo
pekné, ale aj to, koho sme stratili,

ja babku pred dvoma rokmi, práve
na Vianoce). Všade rozvoniavajú
koláčiky, vianočná kapustnica sa
pomaly varí, mamina pripravuje
kapra a rôzne iné „dobrôtky“, po
ktorých človek len priberá a priberá. Všetkým občanom Tvrdošína,
mojej celej rodine, kolektívu CVČ
prajem krásne prežitie vianočných
sviatkov, bohatého Ježiška a šťastný Nový rok 2009.
Nikola Kormančíková, žiačka
8. A triedy ZŠ M. Medveckej

Vianoce sú pre mňa najkrajším dňom v roku
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Verím, že počas zimnej prípravy sa mužstvo skonsoliduje
Vstup futbalistov do jesennej časti
súťaže sa nám nie najlepšie vydaril, po
piatich zápasoch prišlo k zmene trénera
a na lavičku zasadol Ľubomír Gregorec,
ktorý viedol dovtedy mladších dorastencov. Požiadali sme ho, aby nám zo
svojho pohľadu zhodnotil jesennú časť, ale aj to, aby
nám povedal, aké plány má pred jarnou sezónou.
Ako ste spokojný s pôsobením
mužstva v jesennej časti?
„Mužstvo som preberal v šiestom kole, v tabuľke bolo na poslednom mieste a hneď v prvom
zápase som prešiel krst „ohňom“,
cestovali sme do Závažnej Poruby,
ktorá bola na prvom mieste a my
sme tu dokázali remizovať. Keďže
som chodil rozhodovať zápasy po
Orave, tak som nemal ani prehľad
o jednotlivých mužstvách, ktoré v
tejto súťaži hrajú a niektorých hráčov áčka som ani nepoznal.
Za celú jeseň sme doplatili na
to, že mužstvo bolo slabo pripravené po fyzickej stránke a psychicky
na tom tiež nebolo najlepšie. Či sa
nám darilo najlepšie, asi nie, ale
aspoň sme sa posunuli v tabuľke o
dve miesta smerom hore, čo považujem v danej situácii za úspech.
Prospeli nám aj tvrdšie tréningy,
ale v rozbehnutej súťaži sa letná
príprava nedala dohnať.
Mali sme veľmi úzky káder, čo
nám tiež neprospievalo, štvrtá liga
sa s takým úzkym kádrom nedá
hrať a samozrejme potrebujeme
aj kvalitne trénovať.“
Akú bude mať mužstvo zimnú prípravu a kedy s ňou začnete?
„Predstava o zimnej príprave
je jedna vec a samotná zimná
príprava druhá vec. Samozrejme,
predstavy máme, ale dnes je aj pre
hráčov priorita zamestnanie. Bude
určite ťažké skĺbiť tréning a zamestnanie hráčov, aby sme mohli
vždy všetci absolvovať tréningy,
ale budeme sa o to snažiť, aby sa
nám to podarilo. Už máme niečo
naplánované a veci idú postupne

ďalej. Chceme absolvovať dve sústredenia v Oraviciach, kde by mal
byť maximálny počet hráčov. Zimnú prípravu začíname v sobotu 17.
januára. Asi sa to niekomu bude
zdať zavčasu, ale ako som povedal,
je to potrebné. Väčšiu časť našich
tréningov absolvujeme cez soboty
a nedele, vtedy sú chlapci z robôt
doma. Chceme odohrať aspoň
desať prípravných zápasov, problémom však budú terény a tak ich
budeme musieť absolvovať väčšinou na umelej tráve v Námestove,
alebo Dolnom Kubíne. Dobre by
bolo odohrať nejaký zimný turnaj
na veľkom ihrisku, kde by sa stretli
mužstvá z Oravy, ktoré hrajú vyššie súťaže. Verím, že nejaké zápasy
odohráme aj na našom ihrisku v
Krásnej Hôrke.“
Kto nastupoval v jesennej
časti za A mužstvo?
„Brankári Ladislav Kazík a
Lukáš Šimánek, obrana hrala v
zložení Jaroslav Hradský, Pavol
Maslo, Emil Baláž, Ivan Bukový a
Juraj Krivda, zálohu tvorili Peter
Plančo, Anton Palider, František
Novák, Milan Sirota a Anton Kováč a v útoku hrali Marcel Bednár,
Patrik Marton, Maroš Lepáček a
Jaroslav Florek. V áčku si zahrali
aj dorastenci Andrej Kováč, Silvester Schweiner, Stanislav Zaťko
a Martin Medvecký.“
Máte už nejakú predstavu o
posilnení kádra do jarnej časti,
ktoré posty by to mali byť?
„Káder je potreba posilniť, to
bolo vidno aj v priebehu jesene.
Nebudem konkrétny, ale do každej
formácie potrebujeme aspoň jedného hráča, čiže obrancu, zálož-

V tretej tretine bolo pred prešovskou bránou občas
poriadne horúco. Text a foto: J. Horňák

Plný bodový zisk s Prešovom
V 13. a 14. kole
florbalovej extraligy, naše ženy s
Prešovom obidva
zápasy a naďalej
sa držia na popredných miestach
v tabuľke.
FBC Horse Power Prešov FBK Tvrdošín 1:4, (0:1, 1:3, 0:0),
góly: J. Brčáková, V. Turčáková,
M. Stredanská a B. Spišiaková.
FBK Tvrdošín - FBC Horse
Power Prešov 9:6, (2:2, 3:3, 4:1,),
góly: V. Paňková 3, D. Ferenčíková 2, V. Hutirová, J. Rakytová, J.
Brčáková a S. Brnová.
Divácky príťažlivý zápas mali
možnosť vidieť fanúšikovia florbalu v športovej hale, v ktorom padlo
až pätnásť gólov. Prešovčanky nás
zaskočili a viedli už dva nula, našťastie do konca tretiny sa nám podarilo vyrovnať. Vyrovnaný priebeh mala aj druhá tretina, kde sa
mužstva preťahovali o výsledok. V
tretej tretine však naše hráčky pridali na dôraze a súpera prestrieľali
a tak aj v druhom zápase dokázali
zvíťaziť a zabezpečiť si plný bodový zisk. My sme po zápase oslovili
trénera Michala Cvancigera, aby
nám zhodnotil zápas:

„Druhý zápas s Prešovom po
sobotňajšej výhre na jeho pôde,
kde sme vyhrali 4:1, bol z našej
strany akýsi nervóznejší. Mysleli
sme, že to bude ľahší zápas, pritom
nás Prešovčanky prekvapili v úvode celkom slušnou hrou. V sobotu
sa nedostali takmer do žiadnej
šance a dnes hneď od začiatku
začali veľmi dobre, naše dievčatá
znervózneli. Až v poslednej tretine
sme to zredukovali na dva útoky a
zápas sme strhli na našu stranu a
zvíťazili sme.“

Šach IV. liga
V štvrtej lige
naši šachisti neodohrali zlý duel
v Bešeňovej, ale
na víťazstvo to
nestačilo a prehrali 5:3.
Bešeňová - Tvrdošín B 5:3, bodovali: Š. Kružliak 1, F. Comorek
1 a remizovali P. Chmelár 0,5; a
M. Španko 0,5.

níka a útočníka. V kádri by malo
byť aspoň sedemnásť hráčov, ktorí
budú schopní v každom zápase
naskočiť do zápasu a odohrať kvalitné duely v štvrtej lige. Náhradníkov do počtu nepotrebujeme.
Musíme však káder rozšíriť, aby
bola v mužstve konkurencia.“
Boli ste aj trénerom mladších
dorastencov v III. lige, ako by
ste hodnotili ich účinkovanie
po jeseni, čo sa vám podarilo
a čo nie?
„Toto sa mi už inač hodnotí,
keďže s tými hráčmi som od ich
začiatkov, teda od prípravky a
postupne sme pre Tvrdošín vybojovali prvú žiacku ligu. My sa
už veľmi dobre poznáme. Vlani
boli ešte všetci žiaci, teraz prešli
k mladšiemu dorastu, čo bolo
niečo nové pre nich, aj pre mňa.
S ich prístupom ku zápasom a
tréningom som veľmi spokojný, i
keď niekedy sa nám nedarilo, ale
chlapci sa snažili. Vedia, čo majú
hrať. Niekedy zápas vyjde, inokedy
nie. Ale ako kolektív bojovali veľmi
dobre a máme tam aj individuality,
chlapci, keď budú mať šestnásť,
či sedemnásť rokov, verím, že už
budú môcť nastúpiť na časť zápasu
za A mužstvo.
Na prístupe mladších dorastencov je vidno, že majú záujem o tréningy, hru, dokonca sami iniciujú,
aby sme išli na našu umelú trávu.
Aj keď teraz sa už netrénuje, chodíme si zahrať do haly futbal. Vidno
na nich, že majú záujem o futbal
a že z nich môže niečo byť. Našou
prioritou je, aby starší dorastenci v
tretej lige skončili na takom mieste,
aby sa v Tvrdošíne hrala aj na rok
táto súťaž a verím, že keď mladší
dorastenci prejdú k starším podstatne sa mužstvo skvalitní.“
Kto obliekal dres mladšieho
dorastu v jarnej časti?
„V bráne boli Lukáš Paľa a
Matúš Kovalčík, v obrane hrávali
Stanislav Šveda, Martin Bača,
Šimon Matlák, Maroš Dreveňák,
v zálohe Peter Pňaček, František
Čajka, Matúš Gregorec, Juraj
Maslo, Daniel Mensár a v útoku
Július Žuffa, Ľubomír Pikna, Tomáš Ferenčík, Pavol Lovas, Filip
Janček a Karol Vrana.“
Čo by ste ešte dodali na záver?
„Som optimista a verím, že
muži a starší dorastenci po skončení budú na takých miestach, ktoré
nám budú zaručovať zotrvanie v
súťaži. Ak by som tomu neveril,
tak to môžem už teraz „zabaliť“.
Našou prioritou je udržať tieto
mužstvá v týchto súťažiach.
Určite som nemal predstavu a
víziu trénovať A mužstvo, ale nastala taká situácia, že mi bola daná
dôvera a muselo sa to radikálne
riešiť. Bol som takpovediac hodený „do vody“, i keď som mužstvo
dobre nepoznal. Je to ťažké robiť
futbal, keď nemáte vypracovanú
koncepciu. Verím, že ukážem pri
áčku svoju prácu a futbalisti sa počas zimnej prípravy skonsolidujú
a jar bude v Tvrdošíne podstatne
lepšia, ako bývala po iné roky, ale
aj ako jeseň. V závere chcem poďakovať vedeniu mesta, že vytvára
veľmi dobré podmienky pre všetky
futbalové kolektívy, ako aj vedeniu
klubu za prejavenú mi dôveru, ale
musím povedať, že máme pred sebou ešte veľa práce.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Pozvánka
na turnaj

V dňoch 9.-10. 2009 sa
uskutoční v športovej hale
už IX. ročník volejbalového turnaja „O pohár
primátora mesta“.
S r d e č n e p o z ý va m e
všetkých milovníkov na
volejbalové zápolenia,
ktoré sa začnú v piatok
o 1300.
Bližšie informácie podá
Marián Mika
č. tel.: 0908903985

Naši na vzdialenejšej strane stola, si poradili doma aj s Bardejovom.

Stolným tenistom sa v súťažiach darí
1. liga
muži
Stolní tenisti vo Vojčiciach
hrali proti lídrovi
v studenej hale
a vyhrali iba tri
zápasy, ale vo
Vranove zvíťazili.
Vojčice A - Tvrdošín A 11:3,
Body: Z. Takáč 1,5, J. Argaláš 1,
R. Belopotočan 0,5
Vranov A - Tvrdošín A 5:9, Body:
R. Belopotočan 3,5, J. Buczacki 2,5,
Z. Takáč 2,5, J. Argaláš 0,5
SK Tvrdošín A - TJ Družba
Bardejov A 9:5, body: Z. Takáč
3,5; J. Buczacki 2,5; J. Teplanský
1,5; J. Argaláš 1,5.

SK Tvrdošín A - Štart VD
Prešov A 9:5, body: Z. Takáč 2,5;
J. Buczacki 2, J. Teplanský 2, R.
Belopotočan 1,5, J. Argaláš 1.
3. liga muži
Výsledky:
Medokýš - Tvrdošín B 18:0,
Nižná - Tvrdošín B 12:6
7. liga muži
Céčko je na čele tabuľky bez
jedinej prehry.
Dlhá B - Tvrdošín C 8:10,
body: P. Eckert 3,5, M. Kysel 3,5,
M. Murín 3.
V siedmej lige si aj po deviatom
kole drží neporaziteľnosť Tvrdošín
C, ktorý si doma ľahko poradil s
Bzinami C.
Tvrdošín C - Bziny C 14:4,

body: P. Eckert 4,5, M. Kysel 4,5,
J. Kuloštiak 2,5, J. Vrábeľ 1,5, M.
Kohár 1.
Babín A - Tvrdošín C 9:9,
body: M. Kysel 4, P. Eckert 3, M.
Kohár 2.
8. liga muži
Tvrdošín D - Dlhá C 15:3,
body: S. Bartek 3,5, M. Ferenčík
3,5, M. Kohár 3,5, V. Fábry 2,5, J.
Michalčík 2.
Naše družstvo prehralo vo Vasiľove s béčkom.
Vasiľov B - Tvrdošín D 10:8,
body: M. Murín 4,5, F. Palider 3,
V. Fábry 0,5
Tvrdošín D - Or. Lesná C 12:6,
body: Murín 4,5; Kohár 4,5; Bartek
2, Fabry 1.

V Čadci sa im darilo
Volejbal
II. liga ženy
V druhej volejbalovej lige žien sa
nám v Poltári nedarilo a obidve stretnutia sme hladko

prehrali.
Poltár - Tvrdošín 3:0 (16, 9, 16)
3:0 (21, 20, 15)
Zostava Tvrdošína: K. Rehmová,
Tarajová, Halašová, Trabalíková,
Marcoňová, Trstenská a Sochuliaková.
„Obidva zápasy sme prehrali aj
preto, že sme hrali takpovediac bez

herného systému, povedal by som,
že na ihrisku bol skôr zmätok, ako
nejaká organizácia hry. Dievčatá sa
nedokázali presadiť agresívnejšou
hrou a príjem a útok sme mali na veľmi nízkej úrovni, čo sa v konečnom
účtovaní prejavilo na tom výsledku
a z Poltára sme odišli bez bodu“,
zhodnotil nám v krátkosti zápas tréner
Marián Mika.
Čadca - Tvrdošín 0:3, (-16, -16,
-10), 0:3, (-19, -16, -12)
Zostava Tvrdošína: Tarajová,
Jančeková, K. Rehmova, Halašová,
Klamová, Sochuliaková, striedali:
Marcoňová a Trabalíková.

„I keď Čadca nenastúpila v optimálnej zostave, jej hráčky nám nekládli väčší odpor dievčatá si s chuťou zahrali. Bol to podstatne lepší výkon ako
v predchádzajúcom zápase, dievčatá
hrali zodpovednejšie v poli a v útoku
agresívnejšie, urobili aj menej chýb
ako domáci celok a to rozhodlo. Do
druhého zápasu naskočili dievčatá z
lavičky, ale aj tie dokázali udržať tempo hry a tak aj v druhom zápase sme
domácim nedovolili uhrať ani jeden
set. V tomto roku to bol náš posledný
zápas a sme radi, že sme ho zakončili víťazstvom“, povedal na margo
dvojzápasu tréner Marián Mika. jh

Memoriál Jána Ďureca má za sebou už 15. ročník
V telocvični Spojenej školy v piatok 5.
decembra sa konal už
15. ročník medzinárodného Memoriálu
Jána Ďureca vo volejbale.
Ján Ďurec bol zamestnancom
SPŠ v Tvrdošíne od roku 1976. Pracoval ako učiteľ telesnej výchovy,
neskôr zastával aj funkciu zástupcu riaditeľa školy. Bol výborným
špor t ovcom ,
v y n i kajúci m
pedagógom a
až do svojej
náhlej smrti v
roku 1993 sa
veľkou mierou
podieľal na výchove mladej
generácie. Venoval sa atletike a z kolektívnych športov
mal rád práve
volejbal.
Tohtoročného memoriálu
sa zúčastnilo
päť školských
družstiev: Spojená škola Tvrdošín, Gymnázium Tvrdošín,
ZŠ Nižná, SOU Lesnícke a z Poľska
ZS im. W. Goetla Sucha Beskidzka.
Väčšina zápasov mala výbornú
úroveň, veď až osem z desiatich
duelov sa rozhodovalo v treťom
sete. O víťazovi turnaja sa na-

koniec rozhodlo v zápase medzi
tradičnými rivalmi zo Spojenej
školy a Gymnázia Tvrdošín. Prvý
set patril Gymnáziu, no v druhom
sete nepochopiteľne vypli a Spojená
škola viedla už 10:1, Gymnázium
sa snažilo dotiahnuť, ale set nakoniec vyhrala Spojená škola a v
rozhodujúcom tajbreku bola tiež
úspešná, keď ho vyhrala 15:8 a tým
aj celý turnaj.

Jednotlivé výsledky: ZŠ Nižná
- Spojená škola 0:2, SOU Lesnícke - Sucha Beskidzka 1:2, Gymnázium - ZŠ Nižná 2:1, Spojená
škola - SOU Lesnícke 2:0, Sucha
Beskidzka - Gymnázium 1:2, ZŠ

Nižná - SOU Lesnícke 2:1, Spojená
škola - Sucha Beskidzka 2:1, Gymnázium - Spojená škola 1:2, SOU
Lesnícke - Gymnázium 1:2, Sucha
Beskidzka - ZŠ Nižná 1:2.
Konečné poradie: 1. Spojená
škola, 2. Gymnázium, 3. ZŠ Nižná, 4. Sucha Beskidzka, 5. SOU
Lesnícke.
Po skončení turnaja si prebrali
družstva diplomy a vecné ceny, pohár víťaznému družstvu
odovzdávala
Mária Ďurecova.
„ S m e
radi, že práve naša škola zvíťazila v
15. ročníku
tohto turnaja, kde J.
Ď urec pô sobil. Veľmi
nás teší táto
výhra. Touto cestou by
som sa chcel
všetkým
účastníkom
poďakovať
za pekné
pekné športové zážitky, vynikajúcu atmosféru,
ale aj ostatným, ktorí sa podieľali
na tomto turnaji akýmkoľvek spôsobom podieľali,“ povedal nám jeden z organizátorov a hráčov Peter
Spišský.
jh
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