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Medzi najvzácnejšími na svete
Na základe kritérií o
výnimočnej univerzálnej hodnote bol náš
kostol Všetkých svätých
7. júla 2008 zapísaný do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO a tým zaradený k pamiatkam
celosvetového významu. Slávnostného odovzdávania certifikátov sa zúčastnili primátor Ivan
Šaško a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková, ktorí
ho za mesto Tvrdošín prevzali 24. februára z rúk
ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
Zápisu do zoznamu UNESCO predchádzalo ocenenie
paneurópskej organizácie EUROPA NOSTRA „za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie
významnej pamiatky drevenej
architektúry a jej vnútorné vybavenie ručnou prácou“. Tvrdošínsky drevený kostol je jediným
kostolom na Slovensku, ktorý
má obidve ocenenia. Dôležité
sú dva fakty. Prvým je náročná
záchrana kostola od presadenia
tejto myšlienky v 80-tych rokoch
až po súčasnosť, pod ktorou je
podpísaný primátor Ivan Šaško
a druhým práca pamiatkových
úradov, ktoré pripravovali projekt. „Spracovaniu projektu
predchádzala intenzívna odbor-

ná diskusia a komparatívna štúdia,
ktorá porovnávala a vyhodnocovala naše a ostatné európske drevené
kostoly,“ povedal nám jeden z pilierov projektu Ing. Miloš Dudáš,
CSc., riaditeľ Pamiatkového ústavu
v Žiline. „Medzinárodnej organizácii ICOMOS, ktorá zodpovedala
za odborné posúdenie konkrétnych
nominácií kultúrnych pamiatok
sme museli v kanadskom Quebecu
zdôvodňovať, prečo získal projekt
tak vysoko kladné odborné hodnotenie a odporúčanie pre zápis.
Potom nasledovali otázky jednotlivých členov Výboru svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, ktorí de facto i de iure
rozhodovali o zápise. Konkrétne
otázky ohľadom nášho nominač-

ného projektu a predovšetkým jeho že na záver Výbor jednomyseľne
komparatívnej analýzy, manage- našu nomináciu schválil.“
ment plánu a monitoringu sme„Pri preberaní certifikátu
rovali tak na zástupcu ICOMOS, som cítil hrdosť, že náš kostol,

máme zmapovanú a v podstate
reagujeme na vyhlásenie každej
výzvy na predkladanie projektov,
ktoré by mohli byť realizované v
našom meste. Hoci príjmy z termálnych kúpalísk nedosiahnu v
tomto roku pravdepodobne naše
očakávania, dobrým plánovaním
sme zabezpečili, aby sme mali
dostatok financií na spolufinancovanie schválených projektov a
zabezpečili plynulý chod mesta
tak, aby to naši občania nepocítili,“ doplnil primátor.
Ďalšou pozitívnou správou
je informácia o účelnom a efektívnom využívaní finančných
zdrojov, hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta.
Primátor informoval poslancov o najdôležitejších pracovných rokovaniach a stretnutiach
a plánoch do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti, ktoré sa týkajú programového už eurového
rozpočtu na roky 2009 - 2011 a
navrhol opatrenia na dosiahnutie
vytýčených cieľov.
Na rokovaní odzneli aj informácie týkajúce sa príprav na vý-

Počas Furmanských Oravíc sa 28. februára postavilo na štart
32 koní takmer z celého Slovenska. Pri početnej diváckej kulise
predviedli furmani so svojimi koňmi veľa zo svojho umenia.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

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

Všetko najlepšie
k MDŽ
všetkým ženám
nášho mesta
praje primátor
Minister kultúry SR Marek Maďarič s predstaviteľmi nášho mesta.
ako aj na zástupcov krajiny, ktorá
nominačný projekt predložila.
Bolo potrebné okamžite reagovať
a vysvetliť, resp. upresniť body
nominácie, ktoré najviac zaujímali
jednotlivých členov výboru. Musím
priznať, že som mal veľký rešpekt,
no našťastie sme všetko zvládli tak,

ktorý je najstarším z drevených
kostolov sa nám podarilo zachrániť a začleniť k najvzácnejším
na svete, teda svojim podielom
prispieť ku záchrane kultúrneho
dedičstva nášho štátu a zviditeľniť aj týmto spôsobom naše
mesto“ povedal primátor.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Počas februárovej schôdze
mestského zastupiteľstva patrila k najdôležitejším bodom
programu správa o plnení úloh
strategických zámerov mesta
k získavaniu finančných zdrojov z fondov Európskej únie
v podmienkach mesta, ktorú
predniesla zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková a správa
finančného oddelenia. Obidve
témy sú z hľadiska rozvoja
mesta veľmi dôležité, pretože
ide o približne 6 306 844 eur
(190 mil. Sk), ktoré sú navýšením k mestskému rozpočtu,
tvorenému z podielových daní.
O niektorých projektoch sme
vás už informovali, súhrnnú
správu uvedieme v budúcom
čísle novín. Z tohto hľadiska
bude rok 2009 náročný, pretože pred vedením mesta teraz
stojí úloha schválené projekty
zrealizovať v čo najkratšom
čase. Primátor oboznámil poslancov o príprave ďalších
projektov v hodnote približne
4 647 148 eur (140 mil. Sk).
„Oblasť štrukturálnych fondov
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stavbu novej pošty, rekonštrukcie
mosta cez rieku Oravu, križovatku v centre mesta a ďalších.
K ďalším bodom programu
patrila správa o inventarizácii
majetku mesta za predchádzajúce obdobie s výsledkom hospodárenia a činnosti finančného oddelenia, ktorá bola zameraná na
poskytovanie dotácií z rozpočtu
mesta. Mestské zastupiteľstvo
schválilo v decembri Všeobecne
záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
O dotáciu sa môžu uchádzať
len právnické osoby, ktoré majú
v Tvrdošíne sídlo alebo trvalý
pobyt a vykonávajú činnosť na
území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Kompletné žiadosti schvaľuje
mestské zastupiteľstvo.
Na rokovaní boli vytýčené
plány činnosti komisií MsZ,
správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školách a
predškolských zariadeniach
za I. polrok školského roka
a predložením ich ďalších
zámerov a plán kultúrnej činnosti so schválením kalendára kultúrno-spoločenských a
športových podujatí na tento
rok. Odzneli aj správy mestskej polície, okresného oddelenia policajného zboru,
vyhodnotenie kontrolnej činnosti so samostatným vyhodnotením prijatých opatrení
(Pokračovanie na 2. str.)

Ing. Ivan Šaško

VOĽBY PREZIDENTA

Vážení občania, pozývame vás v sobotu 21. marca k volebným urnám, aby ste si zvolili svojho prezidenta.
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR sa voľba prezidenta
Slovenskej republiky uskutoční

v sobotu 21. marca 2009 v čase od 700 do 2200.

V prípade, že ani jeden z kandidátov na prezidenta republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov druhé kolo sa vykoná

v sobotu 4. apríla 2009 v čase od 700 do 2200.

Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov v prvom kole. Želáme vám šťastnú voľbu.

Na stretnutí s prezidentmi

V rámci pracovného rokovania
sa 21. februára v poľskej Jablonke
stretli prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prezident
Poľska Lech Kaczyński. Prvá časť
stretnutia sa uskutočnila v Úrade
Gminy Jabłonka, kde vzácnych
hostí chlebom a soľou privítal wójt
Antoni Karlak. Medzi pozvanými
hosťami boli aj slovenský konzul z
Krakowa Ivan Horský a veľvyslanec František Ružička. Nechýbali
tu ani zástupcovia slovenskej menšiny v Poľsku, ktorých reprezentoval podpredseda Spolku Slovákov

v Poľsku František Harkabuz. Na
stretnutí prezidentov sa zúčastnilo
viacero poslancov a senátorov poľského Sejmu, s ktorými vzájomnú
spoluprácu prezentoval primátor a
poslanec NR SR Ivan Šaško.
„Stretnutie bolo zamerané na
vzájomnú spoluprácu v prihraničnej oblasti a to v oblasti hospodárstva, kultúry, ale najmä turistiky.
Zdôrazňovaná bola potreba vzájomnej tolerancie a intenzívnejšej
spolupráce, ktorú naše mesto už
napĺňa niekoľko rokov,“ povedal
primátor.

Novoročná čaša a najlepší športovci mesta

Vo veľkej sále sa 30. januára
pod záštitou primátora mesta
Ivana Šašku uskutočnilo spoločenské podujatie, nazvané
Novoročná čaša, na ktorom sa
každoročne stretávajú zástupcovia mesta, poslanci, riaditelia
škôl a organizácií, podnikatelia
a predovšetkým športovci, tréneri
a všetci tí, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na rozvoji
športu v Tvrdošíne. Stretnutia sa
zúčastnili aj vzácni hostia Dušan
Galis, splnomocnenec na Úrade
vlády pre šport a mládež SR, wojt
Bohdan Pitoń a Władysław Długosz z družobnej gminy Kościelisko v Poľsku, novovymenovaný
vysokoškolský profesor Ľubomír
Pekarčík, duchovní predstavitelia mesta a ďalší hostia.
Primátor zdôraznil zmysel
tohto podujatia, ktoré má spájať
ľudí, ktorým na živote v našom
meste záleží. Poďakoval prítomným za všetko, čo urobili v
prospech nášho mesta. Zvlášť poďakoval športovcom za reprezentáciu mesta a ocenil ich úspechy.

Vyjadril presvedčenie, že všetci celospoločenského života, ale aj pri odznelo na otvorení z úst Dušana
budeme všímaví k mládeži, budeme podávaní spoločných projektov na Galisa. A potom nasledoval slávich podporovať vo voľnočasových získanie finančných prostriedkov z nostný prípitok so zdravicou do
nového roku.
Úvod večera patril folklórnemu súboru Oravan a jeho ľudovej
hudbe, ktorí navodili tú správnu
atmosféru. Tridsaťminútový fotodokument, ktorý potom nasledoval, priblížil dianie v meste za
uplynulý rok. Bol výpoveďou o
ľuďoch, živote, práci, úspechoch a
tých najdôležitejších udalostiach.
A opäť sa prezentoval Oravan,
jeho cigánske piesne a tance nenechali veru žiadne ruky zaháľať.
Doznel potlesk a sála opäť
pohasla, pretože nasledoval ďalDesiatka najúspešnejších športovcov s primátorom ší film o jednotlivých športoI. Šaškom a poslancom NR SR D. Galisom.
vých kluboch, ktoré reprezentujú
mesto nielen na regionálnej, ale aj
aktivitách a pripravíme pre nich eurofondov,“ vyjadril sa B. Pitoń. na medzinárodnej úrovni.
vhodné podmienky, aby sa šport
Ďalšia časť programu patrila
„Aj ja chcem primátorovi poďamohol v plnej šírke rozvíjať.
kovať za pozvanie, pretože takéto športovcom, trénerom a mladým
„Ďakujem vedeniu mesta, že tu podujatia vo veľkej miere spájajú začínajúcim športovcom, ktorí
môžem byť, je to pre mňa vzácne ľudí, čo si osobne vážim. Teší ma, že presvedčili svojimi výkonmi. Títo
stretnutie, pretože Kościelisko s sa v Tvrdošíne rozvíja šport a pra- sa postupne podpísali do mestskej
Tvrdošínom má veľmi dobrú spo- jem všetkým športovcom ešte veľa kroniky a prichádzali na pódium,
luprácu vo všetkých aspektoch dobrých výsledkov a úspechov,“
(Pokračovanie na 8. str.)
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Nórska podpora Oraviciam je na dobrej ceste

S výraznou podporou Nórskeho finančného mechanizmu
pokračuje v meste rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorej
by vzhľadom na rozsah a objem
pristalo označenie prestavba. Z
rovnakého zdroja bola vlani financovaná projektová dokumentácia
obsahujúca riešenie vybudovania
infraštruktúry vodného hospodárstva, teda systém zachytávania a čistenia splaškových vôd v
mestskej časti Oravice v objeme
52 miliónov korún (1,727 milióna eur).
Prvé kolo hodnotenia projektu
na Úrade vlády dopadlo pre mesto
úspešne a žiadosť s komplexnou
dokumentáciou bola odstúpená
na posúdenie do Bruselu. V súvislosti s posudzovaním druhého
kola pricestovali 3. februára do
Tvrdošína experti - Erik Hansen
za nórsku stranu a profesor Igor
Bodík z oddelenia enviromentálneho inžinierstva Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.

Ich úlohou bolo posúdiť opodstatnenosť žiadosti.
V mestskom úrade sa dlho

lenia výstavby MsÚ plných päť
hodín. Poprezerali si celú trasu,
dali si vysvetliť detaily projek-

nezdržali, zato „na mieste činu“
v Oraviciach strávili v sprievode
zástupkyne primátora Vlasty
Jančekovej a projektantov odde-

tovej dokumentácie a navrhli
doplnky, o ktoré treba žiadosť
rozšíriť. Po skončení obhliadky
Erik Hansen vyhlásil, že žiadosť

hodnotí ako opodstatnenú a do
Bruselu ju doručí i so svojím súhlasným stanoviskom. Konečný
verdikt z metropoly Európskej
únie možno očakávať v priebehu
mesiaca.
Nórska pomoc mnohým subjektom na Slovensku získava
čoraz väčšiu publicitu a vyvoláva
minimálne dve otázky: 1. prečo?
a 2. prečo práve zo strany Nórskeho kráľovstva, ktoré ani nie je
členským štátom Európskej únie?
Odpoveď je jednoduchá. Súčasne
so vstupom do EÚ sa Slovensko
stalo členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), do
ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu
Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko. Práve krajiny EZVO
sa zaviazali poskytnúť Slovensku
v priebehu piatich rokoch finančnú pomoc vo výške 67 miliónov
eur, pričom 95 % tejto sumy tvorí
príspevok zo zdrojov Nórskeho
kráľovstva. Pavel Abraham

hody, hlavne v dopravnej
špičke.
Kritika, ktorá bola
znesená na tento úsek
cesty bola oprávnená a
oči pred ňou si nezatváralo ani vedenie nášho
mesta, ba práve naopak,
primátor bol iniciátorom
viacerých rokovaní, až
po tie najvyššie miesta,
aby bol tento problém
v meste čo najskôr vyriešený.
V zasadacej miestnosti mestského úradu
sa uskutočnilo 18. februára pracovné rokovanie
ohľadom rekonštrukcie
mosta a projektu „Riešenie križovatky v mieste
kríženia ciest I/59 a II 520“, ktorého
sa zúčastnili primátor a jeho zástupkyňa, zástupcovia Investičnej výstavby a správy ciest zo Žiliny, Krajského
úradu dopravného inšpektorátu a
ďalší zainteresovaní.
Projektanti firmy Valbek s. r. o.
v úvode predstavili prítomným pro-

jekt riešenia uvedenej križovatky, ku
ktorému jednotliví účastníci vyjadrili
svoje názory a zaujali stanovisko.
Ako vyplynulo z úvodného rokovania
a čo presadzovalo aj mesto, najlepším riešením tohto stavu by bola na
uvedenom úseku výstavba kruhového
objazdu, ktorý by čiastočne vylepšil

prítomní nezaujali kladné stanovisko,
čo potvrdil aj primátor, pretože ani
svetelne riadená križovatka by nebola
najšťastnejším riešením pre chodcov,
ale ani pre motoristov.
Dobrou správou je, že rekonštrukcia mosta sa bude robiť v tomto
roku a riešiť sa bude aj križovatka.

súčasnú situáciu. Jednou z navrhovaných alternatív bola aj svetelne
riadená križovatka, ktorá by bola
síce najlacnejšia, ale ku ktorej všetci

Či uvedené akcie začnú naraz, alebo
sa budú realizovať postupne, bude
kompetentnými doriešené v najbližších mesiacoch.

aj finančné krytie na
tento stavebný
projekt. Takže
už nič nebráni tomu, aby
si nová moderná pošta
našla svoje
miesto na

sídlisku Medvedzie. Jej výstavba je plánovaná v rokoch 20092010,“ informoval nás
primátor.

Most a križovatka dostáva zelenú

Z viacerých pracovných a ďalších rokovaní, ktoré sa uskutočnili
v mestskom úrade, bolo avizované,
že dopravná situácia na križovatke
pred kostolom nie je najlepšia a spôsobuje nemalé problémy chodcom a
vodičom, ktorí tadiaľ prechádzajú,
čo často spôsobuje chaos, ale aj ne-

Nová pošta by sa mala začať stavať už v tomto roku

Tak, ako sme už avizovali v
predchádzajúcich číslach našich
novín na dobrej ceste je aj výstavba novej pošty na sídlisku Medvedzie, čo istotne ocenia občania,
ktorí v tejto časti mesta bývajú.
„Už prebieha územné konanie
na výstavbu novej pošty a zároveň
sa pripravuje aj projektová dokumentácia na realizáciu tejto stavby. Slovenská pošta už odsúhlasila

Pod dohľadom kamier
Asi tak by sme mohli predstaviť zmodernizovaný kamerový
systém, ktorý už plní svoju úlohu
pri ochrane majetku občanov, ale
aj pri monitorovaní trestnej a inej
činnosti. Bližšie s ním nás zoznámila zástupkyňa primátora Vlasta
Jančeková.
„Cez Úrad vlády SR sme požiadali o finančné prostriedky
na zmodernizovanie kamerového
systému v meste, ktorý už neplnil
svoju funkciu, pretože zo záznamu
sa nedali dobre identifikovať osoby,
ktoré sa podieľali na výtržníctve a
podobných prečinoch.
Tento sa nám aj vzhľadom na
finančné prostriedky, ktoré sme
dostali, podarilo zmodernizovať od
kamier až po záznamové zariadenie
a centrálny pult. Dnes už máme
kvalitné kamery, z ktorých sa dá
identifikovať ten, kto pácha trestnú
činnosť.
Na zmodernizovanie sme dostali 800 tisíc korún, kamery sú
nainštalované v centre mesta, na
sídlisku Medvedzie, jedna z kamier
„zaberá“ aj kruhový objazd. Tu
bola umiestnená vzhľadom na to, že
niektorí vodiči ho svojim počínaním
devastovali, ničili zábradlia, zvodidlá, ale aj kruhový ostrovček.
Kamerový záznam nám dokáže
už aj detailne priblížiť tie situá-

cie, ktoré si potrebujeme pozrieť.
V priebehu januára boli kamery
doladené a dnes už plne slúžia
svojmu účelu. Záznam z kamier
pri páchaní priestupkovej či inej
trestnej činnosti nám pomohol pri
identifikácii osôb, ktoré sa takýchto činov zúčastnili, čo hodnotíme
kladne. Tento záznam je poskytovaný štátnej polícii a páchatelia boli
identifikovaní.
Zatiaľ máme v meste nainštalovaných osem kamier, ale už sme
urobili ďalší projekt, ktorý bol
odoslaný na úrad vlády. Ráta sa
v ňom s rozšírením kamerového
systému na území mesta, hlavne
tam, kde sa združuje najviac osôb,
ako sú základné a materské školy,
verejné priestranstvá a podobne.
Chceme čo najviac minimalizovať
výtržníctvo a trestnú činnosť, napr.
pri vykrádaní vozidiel, ale zároveň
pomáhať pri ochrane majetku a
osôb.“
V súčasnosti kamerový systém
dvadsaťštyri hodín monitoruje situáciu v meste na určených priestranstvách a záznam sa potom archivuje.
Na vyžiadanie býva poskytnutý
aj štátnej polícii k vyhodnoteniu
situácie pri trestnej činnosti. Zmodernizovaním kamerového systému
urobilo mesto ďalší krok k zvýšeniu
bezpečnosti občanov.
(jh)

Celosvetová kríza, ktorá v
súčasnosti spôsobuje vrásky
jednotlivým vládam na celom
svete, a jej dopady sú citeľné aj
na Slovensku, je tu, o čom niet
pochýb. Kríza má dopad nielen
na zamestnanosť, cestovný ruch,
ale na život všetkých ľudí. Najviac ju možno pociťujú práve tí
sociálne najslabší. I keď kríza
je tu, nemali by sme podliehať
akejsi porazeneckej nálade, skláňať hlavu a nechať sa napospas
tomuto osudu. Aj v tomto čase
musí človek veriť, že po kríze
prídu opäť lepšie časy.
Dnes už vieme, že prijatie
eura na Slovensku ju aspoň čiastočne zmiernilo, keď si uvedomíme ako slabnú okolité meny.
Vláda a parlament tiež prijímajú
opatrenia na jej zmiernenie. Táto
situácia nie je ľahostajná ani
vedeniu nášho mesta. Primátor
prisľúbil, že urobí všetko preto,
aby sme krízu v našom meste
pocítili čo najmenej. Týka sa to
najmä daní, ktoré mesto ani v

tomto roku nebude zvyšovať, poplatkov v školských zariadeniach
a v ďalších službách, spojených so
zabezpečením chodu mesta. Bude
aj naďalej vytvárať podmienky
na zamestnanosť a podporí akékoľvek aktivity pri tvorbe nových
pracovných príležitostí. Mesto
chce však aj šetriť a nebráni sa
novým rozumným nápadom,
ktoré vzídu od občanov, aby sme
ušetrili tam, kde je to možne a kde
to nezasiahne nepriaznivo do života občanov. Spoločnými silami
musíme dbať, aby tu bol poriadok
a ľudia sa cítili bezpeční.
Aj v tomto roku má mesto
naplánované ďalšie nové investičné akcie, ktoré mestskú
pokladnicu stoja nemálo peňazí.
Spomenúť by sme mohli revitalizáciu skládky, rekonštrukciu
škôl, škôlok, starostlivosť o
športoviská, kultúru a ďalšie potrebné aktivity pre plnohodnotný život občanov v našom meste,
s ktorými vás budeme oboznamovať.
(jh)

Iba spoločným úsilím

Pozvanie do Švédska

Model budúcej pošty.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. str.)
predložila hlavná kontrolórka.
Mestské zast upiteľst vo
schválilo inventarizáciu majetku mesta, odpredaj pozemku pre Slovenskú poštu
na výstavbu novej pošty na
sídlisku Medvedzie, odpredaj nehnuteľnosti pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a

záchranného zboru v Žiline.
Účelom tohto prevodu je rekonštrukcia a dostavba novej
hasičskej stanice. Ďalej schválili spracovanie projektovej
dokumentácie „Revitalizácia
verejného priestranstva - Tvrdošín“ a „Rekonštrukcia a
modernizácia MŠ Tvrdošín,
Oravské nábrežie“, doku-

mentácie pre zberný dvor a
zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, ktoré
budú podkladom pre podanie
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z postupových fondov Európskej únie. Taktiež
schválili spolufinancovanie na
realizácii projektu „Vybudovanie infraštruktúry vodného

hospodárstva v mestskej časti
Tvrdošín – Oravice“ a delegovanie študentov zo stredných
škôl, zástupcov mesta a pedagógov, ktorí v auguste 2009 v
švédskom meste Ősthammar
budú reprezentovať Tvrdošín
medzi deviatimi členskými
štátmi v rámci medzinárodného projektu Twin Town.

Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz bola vyprojektovaná v 80-tych rokoch a
stavebné práce boli ukončené
v 90-tych rokoch. V roku 2001
bola v zmysle zákona NR SR
preklasifikovaná na skládku
odpadov pre odpad, ktorý nie
je nebezpečný. Na skládku
bolo vydané povolenie so zahájením činnosti od 1. 6. 1991
a ukončením k 31. 12. 2008. Na
základe iniciatívy primátora
Ivana Šašku Národná rada SR
novelizovala zákon o odpadoch
s účinnosťou od 15. decembra
2008. Novelizačným článkom
sa zmenil termín ukončenia
prevádzky všetkých skládok,
ktoré nespĺňali požiadavky a
bol predĺžený do 15. júla 2009.
Týmto sa predĺžil termín na
zakrytie a rekultiváciu nielen
našej skládky, ale skládok na
celom Slovensku.
„V súčasnom období už
začali naplno práce na zakrytí

a rekultivácii skládky Jurčov
Laz a príprave novej kazety,“
informoval nás primátor. Na

tá. Povrch uzavretej skládky
bude zrekultivovaný, zatrávnený, vysadia sa tu dreviny

skládke panuje čulý pracovný ruch. Dve nákladné autá,
bager a buldozer v prvej etape
začali prevoz odpadu. Odpad,
ktorý je uložený v dolnej časti
skládky, je presúvaný a ukladaný na hornú časť skládky,
ktorá bude nakoniec uzavre-

a zeleň z miestnych druhov
tak, aby sa povrch skládky
primerane začlenil do súčasného okolia. Okrem toho
bude potrebné urobiť ďalšie
opatrenia, ktoré súvisia s touto
skládkou a pripraviť priestor
pre novú skládku. „Urobí-

me všetko preto, aby sa náš
zámer podarilo uskutočniť v
stanovenom termíne,“ doplnil
primátor.
Osobne sme sa boli presvedčiť, že práce je tu dosť,
pretože vyše 21 000 m3 odpadu sa bude musieť premiestniť z pôvodnej skládky,
následne sa bude pokračovať
s prípravou novej kazety, ktorá už bude spĺňať požiadavky
Európskej únie. Podstatné
je však to, že odvoz komunálneho odpadu na ďalších
najmenej dvadsaťpäť rokov
bude mať mesto zabezpečené.
Možno si to ani v tejto dobe
neuvedomujeme, koľko finančných prostriedkov v ďalších rokoch ušetrí mesto pre
svojich občanov, keďže bude
mať svoju skládku, lebo ako
dobre vieme, poplatky za odvoz komunálneho odpadu sú
v Tvrdošíne už roky najnižšie
v rámci Slovenska.
(jh)

Skládka odpadov - strategická stavba nášho mesta

V rámci projektu TwinTown mesto Ősthammar pozýva Tvrdošín a ostatné družobné
mestá na konferenciu zameranú ku klimatickým problémom, ktorá sa bude konať

26. - 30. augusta. Záverečné
vyhlásenie z konferencie bude
zaslané vládam zúčastnených
štátov ako aj stretnutiu Spojených národov, ktoré sa bude
konať v decembri v Kodani.

Volebné miestnosti v jednotlivých
volebných okrskoch v našom meste

Okrsok číslo 1 - volebná miestnosť v Spoločenskej sále na ulici
Radničnej pre voličov bývajúcich na uliciach: Farská, A. Škarvana,
Múčna, Hviezdoslavova, Radničná, Oravské nábrežie, Trojičné námestie, Nové Hrádky, Kukučínova, Bernolákova, A.Hlinku, Cintorínska, SNP, Vojtaššákova, Spiežová, Hlísno.
Okrsok číslo 2 - volebná miestnosť v Základnej škole Štefana
Šmálika pre voličov bývajúcich na uliciach: Vladina, Školská, Ústianska, Pod Žiarcom.
Okrsok číslo 3 - volebná miestnosť v Mestskom kultúrnom
stredisku pre voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 127/2,
130/3,129/4,128/5, 126/7, 125/8, 124/9,141/19, 140/20, 143/23, 137,
254, 264/53,
Okrsok číslo 4 - volebná miestnosť v Základnej škole Márie
Medveckej pre voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 123/10,
122/13, 168/38, 158/40, 159/41, 161/43, 163/45,165/48, 166/49, 164/46,
162/44, 160/42, 167/37,155, 256/50, 262/52,
Okrsok číslo 5 - volebná miestnosť v Materskej škole, Medvedzie 139 pre
voličov bývajúcich v bytových domoch číslo: 145/21, 142/24, 144/26, 146/27,
147/28, 148/29, 149/30, 150/32, 151/33, 154/34, 152/35, 153/36, 259/51.
Okrsok číslo 6 - volebná miestnosť v kine Javor, Krásna Hôrka,
pre voličov bývajúcich na uliciach: M. R. Štefánika, Staničná, Hrdinov, Zvoničná, J. Martušku, Železničná, Nová, Breziny.
Okrsok číslo 7 - volebná miestnosť v Obecnom dome Medvedzie
pre voličov bývajúcich na uliciach: Pod Velingom, Konopná, Družstevná, Hríbiky.
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku,
v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto na jeho
žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne.
Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania voľby prostredníctvom voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov
v ktoromkoľvek volebnom okrsku; zápis platí iba na čas vykonania voľby.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase
voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, má právo požiadať okrskovú komisiu o
vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, obálkou a hlasovacím lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala
tajnosť hlasovania.
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Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009
Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta je ucelený súbor konkrétnych vízií, cieľov a
aktivít, ktoré umožnia jeho reálny a trvalo udržateľný rozvoj tak, aby sme ľuďom v našom
meste vytvárali podmienky pre kvalitný a spokojný život v dobre fungujúcom meste. Bude
nadväzovať na ekonomiku a hospodárske výsledky za uplynulé obdobie a bude mať na
zreteli aj nastávajúce obdobie, pretože celková finančná analýza mesta je zostavovaná cez
rozpočet mesta a podľa jednotlivých potrieb je rozpracovaná do príslušných oblastí.
V predchádzajúcom čísle novín sme vám predstavili hlavné úlohy v oblasti urbanizmu a
bytovej výstavby, dopravy životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Školstvo, mládež a šport
Školstvo a vzdelávanie
Naším hlavným zámerom je efektívne fungujúci výchovno-vzdelávací
systém, rešpektujúci potreby žiakov s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb na úrovni základného školstva,
materských škôl, v centre voľného času, ako aj v základnej umeleckej škole,
kde deti nášho mesta majú možnosť rozširovať si svoje vzdelanie a zdokonaľovať sa v sebarealizácii.
K týmto zámerom im mesto pripravuje vhodné podmienky a to nielen
formou podpory rôznych aktivít, ale aj investičnými zámermi. V minulom
roku boli mestom spracované dve projektové dokumentácie pre rekonštrukciu
a modernizáciu základnej školy M. Medveckej a Materskej školy Medvedzie.
Hlavným zámerom bolo znížiť ekonomické ukazovatele, hlavne v spotrebe
energií a vytvoriť dostatočné podmienky na vzdelávanie. Toto sa nám zčasti
podarilo, pretože opäť v rámci eurofondov cez operačný program Vzdelávanie
naše mesto spolu získalo cca 2 323 574 eura (70 mil. Sk). Preinvestovanie
týchto financií do plánu skutočnej realizácie nastavujeme už v roku 2009,
trvanie celého procesu by malo prebiehať počas 14 mesiacov.

zachovaní nášho dreveného kostolíka. Potrebuje opravu strechy a úpravu
okolia aj s oplotením. Vzhľadom na to, že objekt je v Zozname svetového
dedičstva, na tento zámer sme pripravili projekt spolu so žiadosťou o poskytnutie financií pre rok 2009, ktorý sme predložili Ministerstvu kultúry
SR na schválenie.
V rámci operačného programu cezhraničná spolupráca spolu s Gminou
Koscielisko bola v novembri spracovaná projektová dokumentácia na modernizáciu kultúrneho domu v Medvedzí s hlavnou myšlienkou odovzdávania
si svojich skúsenosti, kultúrnych hodnôt a tradícií na úrovni samosprávy,
mládeže či podnikateľov nášho mesta. Ak projektový zámer bude akceptovaný, už v apríli môžeme začať so stavebnými prácami, ktorých finančný
predpoklad je 663 878 eura (20 mil. Sk).

Mládež a šport
Zámerom je podpora a rozvoj mestského športu pre všetky vekové kategórie so zreteľom na podporu športu mládeže.
Mládež v našom meste má veľmi dobré podmienky, aby svoj voľný čas
využívala racionálne a našla sa v rôznych druhoch športu, ktoré mesto nielen
finančne podporuje, ale aj vytvára a buduje nové športoviská pre aktívnych či
pasívnych záujemcov o šport. Aj v ďalšom období máme v evidencii aktívneho
športu početné zastúpenie našich futbalistov rôznych vekových kategórií, ale
k športu sa hlásia aj floorbalisti, volejbalisti, stolní tenisti, šachisti a ďalší, ktorí
svoje aktivity rozbiehajú v tenise, hokeji či voľnom korčuľovaní, cykloturistike a pod. Naďalej budeme podporovať a financovať plavecké výcviky pre
deti základných škôl a spolupodieľať sa na organizovaní rôznych športových
súťaží celoslovenského, ale aj zahraničného charakteru.

Kultúra
Zámerom je trvalé zachovanie jej historickej jedinečnosti a modernej súčasnosti. V roku 2009 bude ponúknuté našim občanom množstvo kultúrnych
a spoločenských podujatí, ktoré budú uvedené v bulletine Kalendár podujatí
mesta Tvrdošín v roku 2009.
Do kultúry patrí aj zachovanie kultúrneho dedičstva. Máme záujem na

ustanovenia právnych predpisov,
zákona č. 317/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov a zákona č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam v
znení neskorších predpisov, ako aj
rozhodnutia jednotlivých štátnych
orgánov (Ústavný súd SR, Najvyšší
súd SR, Krajský súd v Žiline, Úrad
geodézie, kartografie a katastra
SR, bývalý Krajský úrad v Banskej
Bystrici, Katastrálny úrad Žilina,
Okresný úrad v Tvrdošíne, Správa
katastra v Tvrdošíne), na základe
ktorých sa súčasný minister financií stotožnil s argumentáciou
uvedenou Mestom Tvrdošín i odôvodnením Krajskej prokuratúry
Žilina zo dňa 11. 10. 2005, a preto
rozhodnutie Ministerstva financií
SR zo dňa 7. 2. 2006 (vydané za
Dzurindovej vlády) zmenil tak,
že uvedenému protestu krajskej
prokuratúry vyhovel a rozhodnutie
Daňového riaditeľstva SR zo dňa
27. 4. 2004 zrušil a vec vrátil na
ďalšie konanie a rozhodnutie. V
ďalšom je v rozhodnutí uvedený
dátum nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia
MF SR zo dňa 12. 8. 2008 ako aj to,
že Daňové riaditeľstvo potvrdzuje
konkrétne rozhodnutie Mesta Tvrdošín, v tomto prípade týkajúce sa
zdaňovacieho obdobia r. 2004, a že
daň z nehnuteľností bolo potrebné
zaplatiť do Mesta Tvrdošín.

Sociálna a zdravotná starostlivosť
Zámerom je skvalitnenie života sociálne slabších občanov so zdravotným
postihnutím a dôchodcov, vytvorenie podmienok pre poskytovanie základnej
zdravotnej starostlivosti naďalej aj formou opatrovateľskej služby mesta.
Naše mesto v sociálnej oblasti bude poskytovať podporu a rozvoj podmienok
pre dôstojnú životnú úroveň občanov v meste. V oblasti politiky zamestnanosti bude realizovať a podporovať politiku podporujúcu rast udržateľnej
zamestnanosti pre všetky skupiny obyvateľov s dôrazom na občanov ťažko
umiestniteľných na trhu práce. Pozornosť bude venovaná integrácii znevýhodnených skupín občanov (občania so zdravotným postihnutím, občania
zo sociálne znevýhodneného prostredia) do života spoločnosti. Mesto bude
rozvíjať a podporovať programy na podporu rodiny s dôrazom na preventívne programy.
Vzhľadom na starnutie populácie bude zvýšená pozornosť venovaná
programom podpory pre starších občanov. V rámci realizácie programov sa
bude uplatňovať princíp rovnosti príležitostí.
V oblasti zdravotníctva v rámci operačného programu s opatrením na
ambulantnú starostlivosť mesto spracovalo projektovú prípravu, predmetom
ktorej je rekonštrukcia objektu, oteplenie objektu, zabezpečenie bezbariérovosti a pod. Cieľom je zabezpečenie vhodných podmienok lekárom pri
výkone ich profesijnej činnosti, ale aj vytvorenie štandardného prostredia
pre pacientov, ktorí lekárske služby potrebujú. Chceme vytvoriť podmienky pre rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o špecializovaných
lekárov - očného lekára, imunológa, ortopéda, diabetológa a pod., t. j. podľa
záujmu lekárov.

Poriadok a bezpečnosť

Medzi rozvojové zámery patrí budovanie centra strediska cestovného
ruchu Oravice. Chceme sa spolupodieľať na vytváraní tých najlepších podmienok z hľadiska poskytovania služieb. Spolupracujeme s Vodohospodárskym
podnikom Piešťany na projektovom zámere regulácie rieky Oravica a mestom
je projekčne spracovaná vodohospodárska infraštruktúra Oravice. Na spracovanie PD nám boli pridelené financie z Nórskeho finančného mechanizmu, kde
nám bola daná možnosť pokračovať v tejto aktivite a požiadať o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku už na samotnú výstavbu. V rámci prvej
kontroly náš projekt bol na Úrade vlády SR schválený, v súčasnosti ho posudzuje hodnotiaca skupina v Bruseli. V prípade úspešnosti aj táto akcia rozšíri

Najmä trpezlivosťou - spravodlivosť vždy zvíťazí !

Od začiatku protiprávneho prepisu
Oravíc bývalým Okresným úradom
v Tvrdošíne do Vitanovej sme vás
postupne informovali o všetkých
krokoch, ktoré Mesto Tvrdošín uskutočňovalo za účelom dosiahnutia nápravy. Z množstva článkov, ktoré boli
v uplynulom období publikované v
mestských novinách, ste sa dozvedali o
tom, ako mesto bojovalo „s veternými
mlynmi“, pretože za predchádzajúcej
vlády sa ťažko presadzovala pravda a
spravodlivosť v tejto veci. Tak ako aj v
iných veciach, kde sa musel zosúlaďovať právny stav, sa nekonečný príbeh
odvíjal aj vo vymáhaní zákonných
daní patriacich do nášho mesta. Daňových dlžníkov bývajúcich v Tvrdošíne
síce nie je až tak veľa a každý sám
najlepšie vie, či je dlžný tomuto mestu
uhradiť daň za obdobie r. 2001 - 2004
za nehnuteľnosti v Oraviciach. Našlo
sa však zopár tzv. Tvrdošínčanov, ktorí túžili, aby naše Oravice patrili do
Vitanovej, čo potvrdzovali aj tým, že
dane nezaplatili mestu, ale znížili sa
tak, že ich asi zaplatili do Vitanovej.
Títo sa v procese vymáhania sústavne
odvolávali na rôzne inštitúcie a tým
vec nielenže predlžovali, ale zamestnávali ďalšie orgány a inštitúcie, až
do vydania rozhodnutia Ministerstva
financií SR v januári tohto roka, kde
sa okrem iného uvádza, že:

náš plán investičných zámerov pre rok 2009 o výšku stavebného nákladu cca 1
659 695 eura (50 mil. Sk). Projektová dokumentácia rieši výstavbu kanalizácie
s vyústením do novovybudovanej čističky odpadových vôd.

museli vynaložiť veľa úsilia a energie
k tomu, aby „kauza Oravice“ aj v daňových záležitostiach bola vyriešená
v zmysle zákona a spravodlivosti.
V tejto súvislosti je potrebné
poznamenať, že rozhodnutia a
najmä odôvodnenia DR SR Banská Bystrica z januára tohto roka
sa dotýkajú nielen tých, ktorí
sa odvolali voči rozhodnutiam
Mesta Tvrdošín, ale samozrejme
všetkých, ktorí dodnes nezaplatili
dane z nehnuteľností za zdaňovacie obdobia rokov 2001-2004.
Správca dane - Mesto Tvrdošín ich
týmto zároveň upozorňuje, aby si
zabezpečili úhradu vzniknutých
nedoplatkov, nakoľko pristúpi k
vymáhaniu zákonným postupom,
kde už budú započítané všetky
ďalšie výdavky s tým spojené vrátane sankčných úrokov.

Vychádzajúc z právneho stavu a skutkových okolností v čase
vydania rozhodnutia, po preskúmaní podnetu Mesta Tvrdošín na
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR zo dňa 7. 2. 2006
dospel minister financií SR (vtedy
za Dzurindovej vlády) k záveru,
že rozhodnutie je nezákonné a
existujú dôvody na jeho zmenu.
Súčasný minister financií SR
však vydal nové rozhodnutie dňa
12. 8. 2008, v ktorom uviedol

Z vyššie uvedeného je zrejmý nekonečne dlhý proces v konaní štátnych
orgánov a inštitúcií, ktoré rozhodovali
o danej veci odhliadnuc od množstva
ľudí, ktorých táto kauza zamestnávala vyše 8 rokov od protiprávne
uskutočneného prepisu bývalého Katastrálneho odboru Okresného úradu
v Tvrdošíne a najmä tých ľudí, ktorí

Na záver celého vyššie uvedeného
len poznamenávame, že odvolací orgán sa toho času zaoberá aj riešením
iných konaní, ktoré je potrebné doriešiť v zmysle zákona a spravodlivosti.
Jedná sa aj o istý občanom nášho mesta
veľmi dobre známy subjekt, ktorý má
bohužiaľ sídlo v Tvrdošíne a ktorý
patril v tom období k iniciátorom toho,
že Oravice sa na istý čas protizákonne
dostali do Vitanovej. Tento subjekt
ešte aj dnes využíva rôzne najmä
obštrukcie len preto, aby oddialil celý
proces daňového konania s cieľom
vyhnúť sa zaplateniu zákonných daní
do rozpočtu mesta Tvrdošín, čo nie je
korektné voči ostatným daňovníkom
- najmä občanom tohto mesta, ktorí si
v absolútnej väčšine plnia povinnosti
zaplatenia miestnych daní a poplatkov
v zákonom stanovenej lehote.
Bohužiaľ tí, čo sa správajú a
prezentujú „INAK“ sa ešte stále
„ potulujú po našom meste ... “

Vzhľadom k tomu, že nadišiel nový rok
2009, nastáva aj pre občanov nášho mesta
povinnosť zaplatenia dane z nehnuteľnosti
a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa zákona
SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Mestský úrad v snahe vyjsť v ústrety

občanom mesta zabezpečí vyberanie dane
z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v miestnosti na prízemí, vedľa kancelárie
prvého kontaktu v čase od 800 do 1530 a to
nasledovne: 23. marca - 27. marca - mesto
Tvrdošín, mestská časť Krásna Hôrka 30.
marca - 3. apríla - sídlisko Medvedzie a
mestská časť Medvedzie.
Tohtoročnou novinkou pre občanov

je to, že dane môžu zaplatiť aj platobnou
kartou.
Veríme, že každý občan nášho mesta si
splní svoju daňovú a poplatkovú povinnosť
v stanovenom termíne, čím sa predíde uloženiu sankčného úroku v zmysle zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín

Miestne dane od marca

Zámerom je zachovanie bezpečného mesta pre občanov aj návštevníkov,
ochrana majetku, životného prostredia. Aby sa zachovala bezpečnosť, poriadok,
je potrebné vytvárať súlad prác medzi mestskými policajtmi a štátnou políciou.
Súlad práce tak zabezpečí istotu, aby sme ľudí zbavili strachu z násilia a zločinu. V rámci tejto činnosti zdokonalíme kamerový systém a postupne začneme
s prípravou rozšírenia bezpečnostného kamerového systému v problematických
lokalitách. Je potrebné neustále klásť dôraz na preventívne pôsobenie policajtov,
ktorí by sa mali zamerať aj na dopravné značenie, čistotu v meste, čierne skládky,
venčenie psov, likvidáciu vrakov - neoznačených motorových vozidiel a pod.
Pri napĺňaní našich zámerov v pláne hlavných úloh rozvoja nášho mesta
je nevyhnutná spolupráca nás všetkých.
Z pozície primátora a vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva
budeme využívať svoje ľudské, materiálne a ekonomické zdroje na to, aby sme
dosiahli maximálnu efektivitu pre zvýšenie kvality života našich občanov.
Naším spoločným úsilím je vytvoriť z nášho mesta miesto, ktoré bude
napredovať vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho a vzdelanostného života aj v súčasnom a pre nás všetkých zložitom období.
Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora

Prvé kolo hodnotenia je za nami

Tatry nás spájajú, a nedelia - pod týmto názvom
vypracovali mesto Tvrdošín a poľská gmina Kościelisko projekt na cezhraničnú spoluprácu. Doterajšia
spolupráca tým získala novú kvalitu a vzájomné
vzťahy nadobudli aj väčšiu intenzitu. Ide o zrkadlový
projekt, ktorý komplexne rieši modernizáciu kultúrnych domov v obidvoch mestách a vytvára aj ďalšie
formy spolupráce v oblasti kultúry, školstva a športu.
O informácie sa s nami podelila zástupkyňa primátora
Vlasta Jančeková.
„Spoločná žiadosť bola v decembri minulého roku zaslaná na posúdenie a schválenie do Maršalkovského úradu Vojvodstva Malopoľského
do Krakowa. V tomto mesiaci nám
bolo oznámené, že po formálnej

stránke hodnotenia sme splnili
stanovené kritériá a ako partnerské
mestá sme postúpili do záverečného
kola hodnotenia, o výsledku ktorého
bude rozhodnuté v marci vo Varšave na Ministerstve regionálneho

Ani v tomto roku obyvatelia mesta
nezaplatia vyššie poplatky za dane,
pretože zostávajú nezmenené. Istotne sa
tomu úpoteší väčšina obyvateľov mesta
a hlavne tí, ktorí musia v rukách obrátiť
viackrát euro, kým zaň niečo kúpia.
Ďalšie ušetrené centíky na dani získali
občania aj pri prechode na euro, kedy sa
mestské poplatky upravovali v prospech
občana nadol, nie smerom hore.
Mestské zastupiteľstvo vo všeobecnom záväznom nariadení schválilo s účinnosťou od 1. januára 2009 aj
daň z nehnuteľností na kalednárny rok
2009. Táto zahŕňa daň z pozemkov,
daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
V Tvrdošíne je hodnota za 1 m2
ornej pôdy (OP) 0,1560 eura a trvalo
trávnatý povrch (TTP) 0,0265 eura, v
Medvedzí OP - 0,1699, TTP - 0,0222,
v Krásnej Hôrke OP - 0,2154 a TTP
- 0,0195 a v Oraviciach OP - 0,1400
a TTP - 0,0278.

Základom dane z pozemkov (1
m2) - za stavebný pozemok 46,47
eura, záhrady 4,64 eura, zastavané
plochy a nádvoria 4,64 eura a za
ostatné plochy 4,64 eura.
Ročná sadzba dane za jedného
psa je 16,59 eur. Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastní občan
s ťažkým zdravotným postihnutím. Nemení sa ani sadzba dane zo
stavieb.
Ročná sadzba dane z bytov je
stanovená vo výške 0,116 eura
za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.
Aj v tomto roku ostávajú pre občanov zachované doterajšie zľavy pre
niektoré skupiny obyvateľov. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z
bytov stavby na bývanie a byty občanov starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie vo výške 50 %
z vypočítanej dane, garáže vo vlast-

rozvoja PR. Ide o investičný zámer
v sume 12 mil. Sk na rekonštrukciu
a modernizáciu kultúrneho domu v
mestskej časti Medvedzie aj s novým
vybavením interiéru. Projekt sme
komponovali tak, aby priniesol prospech a ekonomický rozvoj na oboch
stranách hranice. Ďalšie aktivity
zahrnuté v projekte sú orientované
na intenzívnejšiu spoluprácu medzi samosprávami, na vzdelávanie
mládeže, osvojovanie si národných
kultúr a poznávanie regiónov. Bude
poskytnutý aj priestor pre podnikateľov, pre ktorých vytvoríme podmienky na vzájomné stretávanie a
výmenu skúseností.“

Dane sa občanom ani v tomto roku nezvyšovali

níctve občanov - držiteľov preukazu
ZŤP, ZŤP/S, ktorí vlastnia motorové
vozidlo používané na ich dopravu vo
výške 50 % z vypočítanej dane.
Všetky potrebné informácie
ohľadne platenia daní, ako aj o ich
výške si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta, alebo priamo na
mestskom úrade.

Výpisy a odpisy bez čakania

Podľa informácií okresného
prokurátora JUDr. Jaroslava Kocúra od 2. marca majú občania
možnosť si priamo na počkanie
vybaviť výpis a odpis z registra
trestov na Okresnej prokuratúre v
Námestove so sídlom Hviezdoslavovo námestie číslo 213. V rámci
Žilinského kraja bola doteraz
takáto možnosť len na Okresnej
prokuratúre Žilina.

Inšpekcia v našej materskej škole
V závere minulého roka vykonali v Materskej škole Medvedzie
138, Tvrdošín tematickú inšpekciu
4 inšpektorky Štátnej školskej
inšpekcie. Okrem písomnej dokumentácie hospitačnou činnosťou
celý týždeň sledovali stav a úroveň
výchovno-vzdelávacej činnosti a
učenia detí v MŠ. Zamerali sa na
hry a hrové činnosti, pohybové
a relaxačné cvičenia, edukač-

né aktivity a pobyt detí vonku.
Závery týždenného pozorovania
236 detí a ich učiteliek boli veľmi
priaznivé. Pochvalne sa vyjadrili k
sprístupňovaniu poznatkov zážitkovým učením, s dôrazom na vytváranie predstáv v praktických činnostiach, k vytváraniu a podporovaniu
pozitívnej a priaznivej atmosféry v
triedach, k diferencovaniu úlohy
s ohľadom na rozdielne potreby

a záujmy detí, ktoré pracovali v
podnetnom a estetickom prostredí
motivujúcom ich k sebarealizácii.
Kvalitnú výchovno-vzdelávaciu
činnosť v 9 triedach materskej školy zabezpečuje 20 pedagogických
zamestnancov. Za ich záslužnú a
obetavú prácu im patrí srdečné
poďakovanie a do ďalšej práce im
želáme veľa úspechov a tvorivých
nápadov.
(iš)
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Sme najlacnejší nielen na Orave, ale aj na Slovensku Zviditeľnili svoju školu,
Ak sa pýtate, v čom, tak pre porovnanie
uvádzame, akú sumu zaplatí občan ročne
mesto, i Slovensko
za odvoz komunálneho odpadu v okolitých
Občan v Námestove 12,95
eura (osoba/rok po starom 390
Sk), Trstenej 13,90 eura - 418 Sk,
Dolnom Kubíne 25,55 eura - 770
Sk, v Liptovskom Mikuláši 16,96
eura - 510 Sk a v Tvrdošíne 6,67
eura - 200 Sk (osoba/rok).
Ak by sme to ešte chceli pre-

meniť na drobné, tak štvorčlenná
rodina ročne v Námestove zaplatí
za odvoz komunálneho odpadu
51,8 eura - 1 560 Sk, v Trstenej 55,6
eura - 1 675 Sk, v Dolnom Kubíne
102,2 eura - 3 078 Sk, množstvový
zber 55,1 eura - 1 660 Sk, v Liptovskom Mikuláši 67,84 eura - 2 043

Sk. Tvrdošín by mal platiť 26,68 v
bytových domoch, ale podľa stanoveného stropu platí rodina, kde
býva viac ľudí len 19,92 eura - 600
Sk a v rodinných domoch je strop
26,96 eura - 800 Sk.
Odvoz smetí nás ročne stojí
veľa peňazí, aj preto vyzývame
našich občanov, aby pomáhali pri
triedení odpadu, ale aj pri ochrane
veľkoobjemových kontajnerov,
aby tam nesypali odpad občania
z iných obci.

Prednedávnom, keď slovenská
vláda, poučená prerušením dodávky plynu z Ruska, začala vážne
uvažovať o náhradných zdrojoch,
mali už dodávatelia tepla pre Nižnú
a Tvrdošín jeden pokus za sebou.
Nešlo vlastne ani tak o pokus, ale
o životaschopný projekt, ktorý riešil vykurovanie sídlisk termálnou
vodou z Oravíc. Neujal sa pre neprimerané požiadavky vlastníkov
pozemkov na plánovanej trase, no

v tom čase už bol na svete ďalší spôsob riešenia formou výstavby nového zdroja tepla v Nižnej. Chopila sa
ho spoločnosť Komtern, ktorá začala rozpracovávať zámer, ktorý dnes
môžeme verejnosti predstaviť.
Ako zdroj tepla pre účely vykurovania sú navrhnuté dva kotly
na drevné štiepky s menovitým tepelným výkonom 8 MW a 4 MW.
Vyvedenie tepelného výkonu bude
zabezpečené cez výmenníky tepla

do tepelno-technického zariadenia
kotolne na zemný plyn. Odvod
spalín povedie cez spalinovody
do jestvujúceho 105 metrového
komína. Charakteristika znečistenia vypúšťaného do ovzdušia
bude v súlade s platnou legislatívou. Teplonosnou látkou ostane
upravená voda z vlastných zdrojov. Kotly sú osadené v priestore
bývalej kotolne na spaľovanie
pevného paliva, ktoré sa bude do-

vážať na krytú betónovú plochu.
Termín dokončenia je v zmysle
stavebného povolenia stanovený
na 31.12.2010, no podľa dohovoru
medzi investorom a dodávateľom
bude zariadenie uvedené do prevádzky už v úvode najbližšej vykurovacej sezóny. Ďalšou dobrou
správou pre odberateľov je prísľub,
že zmenou technológie by mala
klesnuť cena tepla o 10 percent.
Pavel Abraham

Štatistika zberu komunálneho
odpadu v našom meste má stúpajúci trend, občania pochopili, že
odpad je potrebné separovať a nie
len nechať ho vyvážať na skládku
odpadu. Tá sa síce v tomto roku
bude revitalizovať, hlavne preto,
aby nová spĺňala kritéria stanovené
Európskou úniou. Aj po otvorení
novej skládky musíme všetci dbať
na to, aby sa na skládku dostával
skutočne len ten odpad, ktorý tam
patrí a to teda znamená, že aj v
ďalších rokoch musíme naďalej
separovať a triediť komunálny a
iný odpad.
Mesto občanom vytvára veľmi dobré podmienky, a dovolím
si povedať, jedny z najlepších na
Slovensku, ktoré sa týkajú odvozu
odpadu a platby za tieto služby.
Cena za zber komunálneho odpadu
sa už roky nezvyšuje a ostáva na

rovnakej úrovni, čo v porovnaní
Od začiatku tohto roka sa však
s okolitými mestami a obcami sa v skladoch výkupní a zberných
nedá povedať. Dôležitou položkou, dvoroch nahromadilo pre znížený
ktorú platí mesto je však aj odvoz záujem odberateľov postihnutých
veľkoobjemových kontajnerov, hospodárskou krízou stovky ton
ktoré sú k dispozícií občanom vytriedeného papiera, skla a plasmesta po celý rok a čo je nepri- tov. Podľa štatistiky na Slovenjateľné, využívajú ich aj občania sku vzniká ročne približne 1,67
susedných miest. K separovanie milióna komunálnych odpadov,
odpadu musíme pristupovať všetci čo je viac ako 300 kilogramov na
Tabuľka zberu separovaného odpadu

hospodárstva. Firmy na spracovanie triedených surovín ich už
prestávajú vykupovať.
Triedenie odpadov, ktoré bolo
pre podniky a obce výhodné, keďže si ním uhradili časť nákladov na
zber, sa prestáva oplácať. Vypadá
to tak, že ekonomickejším sa stane
vývoz odpadu na skládky, čo však
v žiadnom prípade nemôžeme
považovať za správne a v našom
meste naďalej separujeme odpad
a odvážame ho z domácností v
presne stanovených termínoch.
Plánovaný separovaný zber na rok
2009: 13. - januára, 3. - februára,
3. - marca, 7. - apríla, 5. - mája, 2. júna, 7. - júla, 4. - augusta, 8. - septembra, 6. - októbra, 3. – novembra
a 1. decembra. Pri bytových domoch (bytovky v Medvedzí) sa separovaný zber 1100 l kontajnerov
zbiera podľa potreby.
(jh)

obciach a mestách.

Aj z týchto porovnaní vidieť,
že platíme najmenej za odvoz
komunálneho odpadu a dovolím
si tvrdiť, že na celom Slovensku.
Samozrejme, že aj toto je jedna
z konkrétnej pomoci občanom
mesta, kde mesto nevyťahuje z
vreciek občanov peniaze. A to
už nehovorím o ďalších daniach,
ktoré je občan povinný zaplatiť
do mestskej pokladnice. Tie máme
v porovnaní s inými mestami a
obcami opäť najnižšie.
(jh)

Od jesene lacnejšie

Triedime viac separovaného odpadu

Komodita
Papier ton
Sklo ton
Plasty ton

2005

2006

2007

2008

3,12

5,96

8,85

17,02

20,41

32,50

47,56

2,05

8,14

10,76

15,95

zodpovedne a dbať na to, aby aj nasledujúce generácie, ktoré prídu po
nás žili v peknom, čistom meste a
dobrom životnom prostredí.

10,69

obyvateľa a to nie je málo.
Ekonomická kríza tak spolu
s malým dopytom po výrobkoch
vniesla krízu aj do odpadového

V zime udržujú takmer sedemdesiat kilometrov ciest
Každý sme svojim spôsobom inakší a aj inak pristupujeme ku rôznym problémom. Niekto sa neustále sťažuje, iný
pouvažuje, upozorní, ako by sa to dalo urobiť a poniektorí
sú aj takí, čo zoberú vec do vlastných rúk, aby veci pomohli.
V zimných mesiacoch často hromžíme na tých, ktorí sa
starajú o udržiavanie ciest a chodníkov. U nás to robia technické služby a často ani nevidíme, alebo nechceme vidieť,
koľko problémov pri tom narobí počasie, niekedy technika
a niekedy aj ľudia.
„V zimnom období je potrebné udržovať v zjazdnosti takmer
sedemdesiat kilometrov ciest, čo
iste nie je málo. Staráme sa aj o
chodníky, odhŕňame parkoviská pri

Verexe, Limbe, budove okresného
úradu a ďalšie. Okrem toho sa ešte
ručne odhŕňa lavica pre peších,
cestný most a iné úseky v meste, ale
aj urbárske cesty.

Počas minulého roka bolo v meste spáchaných 42 trestných činov majetkovej povahy, kde predmetom záujmu páchateľa boli
krádeže vlámaním do motorových vozidiel,
odkiaľ neznámi páchatelia odcudzili autorádiá, navigačné systémy, finančnú hotovosť a
veci z drobnej elektroniky.
Ďalej to boli krádeže vlámaním do
predajní stavebného náradia, pohostinských
zariadení a predajní potravín, kde predmetom
záujmu páchateľa boli elektrické stavebné nástroje, alkohol, cigarety a finančná hotovosť.
Ďalším druhom trestnej činnosti, ktorú
sme vo väčšej miere zaznamenali je násilná
trestná činnosti, z ktorej sme zaevidovali
21 skutkov. Sú to hlavne prípady ublíženia
na zdraví, výtržníctvo a nebezpečné vyhrážanie.
Čo sa týka menej závažného protiprávneho konania páchaného v meste Tvrdošín,
v sledovanom období sme zaevidovali
124 priestupkov proti majetku, ktoré boli
spáchané formou drobných krádeži v nákupných centrách, poškodenie súkromného
alebo verejného majetku krádeže dokladov
a podobne.
V meste a v prevažnej miere zo sídliska
Medvedzie sme v 34 prípadoch prejednávali
priestupok proti občianskemu spolunaží-

vaniu, kde protiprávne konanie páchateľa
spočívalo v drobnom ublížení na zdraví,
robení schválnosti, urážaním dotknutej osoby a podobne.
Bezpečnostná situácia v služobnom
obvode OO PZ Tvrdošín a meste Tvrdošín je
vyhodnocovaná pravidelne týždenne. Každý
mesiac je vykonaná analýza bezpečnostnej
situácie, s ktorou sú na porade riaditeľa oboznámení všetci policajti. Na základe analýzy
nápadu trestnej činnosti v služobnom obvode,
ktorú vykonáva riaditeľ a zástupca riaditeľa
je výkon služby zabezpečovaný tak, aby bol
vykonávaný čo najefektívnejšie.
Počas hodnoteného obdobia policajti
vykonali v meste 12 bezpečnostných akcií
na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov,
kde bolo zistených niekoľko priestupkov
podávania alkoholických nápojov osobám
mladším ako 18 rokov.
V rámci projektu „Správaj sa normálne“ uskutočnili sa prednášky v ZŠ Štefana
Šmalíka a v ZŠ Márie Medveckej so žiakmi
5. ročníka, kde týmto projektom sú poverení
por. Bc. Augustín Kabáč a npor. Miroslav
Čuporák
Riaditeľ OO PZ Tvrdošín
kpt. Mgr. Tibor Turňa

Bezpečnostná situácia v našom meste

Pozdrav zo Zvolena

Vážený kolega, je mi veľkým potešením poďakovať sa Vám za ochotu
a pomoc pri zabezpečení VII. ročníka
medzinárodného podujatia Cyklojazdy histórie 2008. O to viac ma
teší, že toto podujatie je sprievodným
podujatím už tradičných výstupov na
Pustý hrad – Starý Zvolen, na najväčší stredoeurópsky klenot stredoveku.

V tomto roku táto kultúrno–spoločenská akcia oslávila už 16. ročník. Som
rád, že tieto podujatia nerozdeľujú,
ale spájajú ľudí, národy a národnosti,
Verím, že toto naše spoločné snaženie
pretrvá aj do budúcnosti.
Ešte raz s vďakou a úctou Ing.
Miroslav Kusein, primátor mesta
Zvolen

Najnáročnejšími úsekmi na
zimnú údržbu sú Hríbiky, cesta
nad Poľovníkom, Hrádky, Spiežova
ulica, Hlisno a časť Vladiny. Samozrejme ak príde odmäk a následne
to zamrzne, tak je potrebné posypať
aj rovné úseky ciest.
V pohotovosti počas zimnej
údržby sú dve zmeny (každá má
päť pracovníkov), ktorí majú k dispozícii posýpací voz, dva traktory,
jeden z nich zabezpečuje Medvedzie
a Krásnu Hôrku a druhý centrum
mesta, Vladinu a Hrádky. Okrem
toho ešte chodia pracovníci s multikárou ručne posypávať chodníky,
kde sa nedostane posýpací voz. Na
úhrn snehu na cintorínoch na chodníkoch sa využíva snežná fréza.
Zimná sezóna začala vlani koncom novembra, kedy už bol prvý
výjazd, najnáročnejší je zatiaľ

február, kedy padlo pomerne dosť
snehu a tak bolo potrebné už aj
odvážať sneh z Trojičného, Michalského námestia, okolo kostola,
farskej budovy, predajne Jednoty,
teda tam, kde sa pohybuje po meste
najviac ľudí.
Na posyp používame kamennú
drť, ale aj soľ, ktorá sa využíva
predovšetkým na posyp zľadovatených chodníkov, niekedy aj ciest, jej
účinnosť je však len do istého bodu
mrznutia. Sú dní, kedy intenzívnejšie padá sneh a vtedy treba odhrnúť
za deň cesty viackrát. Problémy
pri odhŕňaní snehu nám spôsobujú
i nesprávne odstavené autá. I napriek niektorým problémom sa však
snažíme, aby cesty a chodníky boli v
meste v poriadku,“ informoval nás
Alojz Smutný, riaditeľ technických
služieb.

Po prvý raz sa akcia „Pridaj
sa k nám a zhasni svetlo“ uskutočnila v roku 2007 v Sydney,
kde takmer dva milióny domov
vypli na hodinu svetlo. O rok
neskoršie sa do akcie zapojilo už
100 miliónov ľudí v 35 krajinách.
Symbolickým gestom vypnutia
svetiel dali obyvatelia zúčastne-

ných miest signál politikom, že
sú povinní efektívnejšie bojovať
s globálnym otepľovaním. Aj
v tomto roku sa podobná akcia
bude konať 28. marca o 2030.
Pridajme sa k nim aj my, podporme túto myšlienku zhasnutím svetiel v našej domácnosti
na hodinu.

Hodina pre Zem

Začnime tlačovou správou,
ktorú sme prevzali z českého originálu: „V dňoch 13. –
15.2.2009 sa v Prahe konala
medzinárodná konferencia aktivity e-Twinning, počas ktorej
boli v priebehu úvodného dňa
vyhlásené výsledky európskej
súťaže. Najvyššie ocenenie získali Základná škola Alšova v
Kopřivnici spoločne so slovenskou Základnou školou Štefana
Šmálika v Tvrdošíne za československý projekt Vesmír v
škole, škola vo vesmíre.“ Ďalšie
informácie nám bezprostredne
po návrate z Prahy priamo v
škole poskytla vedúca projektu
Ivana Šoltésová (na snímke).
e-Twinning je programom
Európskej únie a jeho cieľom je spolupráca európskych
škôl pomocou informačných a
komunikačných technológií.
Projekty v rámci programu sa
môžu týkať akejkoľvek témy,
ktorá korešponduje s učebnými osnovami. Jednoducho
povedané, ide o spestrenie
vyučovania novými metódami s využitím informačných
a komunikačných technológií.

mraky. Až na následnej videokonferencii o piatej ráno získali
Kopřivničania predstavu o priebehu zatmenia z rozprávania
slovenských priateľov. Súčasťou
projektu v oboch školách bolo
zostavenie anglicko - česko slovenského slovníka a zhotovenie modelov planét slnečnej
sústavy. V Tvrdošíne ich predstavili na výstave z príležitosti
Dňa Zeme a modely znázorňujúce slnečnú sústavu nájdu
uplatnenie i v budúcnosti ako
učebná pomôcka.
Spoločný projekt pamätal i
na osobné kontakty a v máji sa
jeho účastníci stretli vo viedenskom sídle OSN. Na výstave si
prezreli expozíciu vesmírnych
telies s modelmi rakiet, družíc
a úlomkami z Mesiaca. Na obrovský bál papiera pred budovou
potom kreslili obrázky, pripomínajúce nielen ich domovinu,
ale i čerstvé zážitky z Viedne.
Spomienky Ivany Šoltésovej
prezrádzajú, že projekt Vesmír
v škole, škola vo vesmíre bol
úspešný viacnásobne: „Získali
sme s ním certifikáty kvality
na slovenskej i českej strane, čo

„Vesmírnu tému sme si zvolili
preto,“ vysvetľuje I. Šoltésová,
„že vesmír je stále ešte neprebádaný a ponúka zaujímavé poznatky. Na projekte sme spolupracovali so základnou školou
v českej Kopřivnici, s učiteľmi
Jiřím Sumbalom a Laďkou
Havranovou. Podobne ako oni
sme do práce zapojili väčšinou
piatakov, ale mnoho vecí sme
dolaďovali v e-twinningovom
krúžku. Voľba partnerov nebola náhodná. Už v roku 2006
sa naše školy zblížili v spoločnom projekte Spoznajme sa cez
priateľstvo.“
Projekt, ktorý napokon priniesol partnerským školám
spoločné víťazstvo, bol rozvrhnutý na školský rok 200708. Začal videokonferenciou,
na ktorej si zúčastnené strany
vyžrebovali témy týkajúce
sa vesmírnych planét a telies
slnečnej sústavy. Po vytvorení e-twinningovej stránky
vznikol bezpečný a chránený
pracovný priestor, umožňujúci
obojstrannú výmenu získaných
a spracovaných poznatkov.
Ďalšiu aktivitu ponúklo úplné
zatmenie mesiaca vo februári
minulého roka. Väčšie šťastie
mali Tvrdošínčania, ktorí ho
mohli v škole pozorovať hvezdárskym ďalekohľadom počas
celého priebehu, zatiaľ čo v
Kopřivnici po prvej štvrtine
znemožnili pozorovanie husté

nám automaticky zabezpečilo
zisk európskeho certifikátu. V
júni bola vyhlásená celoslovenská školská súťaž a v nej
sme s projektom zvíťazili. Naše
deti prevzali v Bratislave z rúk
zástupcov ministerstva školstva ocenenia, vecné darčeky a
škola získala 60 000 korún na
nákup informačno-komunikačných technológií. Po víťazstve v
národnom kole sme považovali
za povinnosť zúčastniť sa i
celoeurópskej súťaže s uzávierkou 30. novembra. Keď som v
mene oboch partnerských škôl
vypĺňala prihlášku v anglickom
jazyku, išlo mi len o dôstojnú
prezentáciu. Ani vo sne by mi
nebolo napadlo pomyslieť na
popredné umiestnenie v konkurencii 300 projektov z 29 štátov, ktoré postúpili do užšieho
výberu. Bola som síce vedúcou
projektu, ale výdatne mi s ním
pomáhali i ďalší pedagógovia,
takže konečný výsledok je
vlastne úspechom celej školy.“
Pocítia ho i žiaci, ktorí sa
aktívne zapojili do projektu.
Odmenou za víťazstvo im bude
päťdňový pobyt v medzinárodnom kempe v gréckom Solúne,
kam odletia už 21. apríla. Záverom ešte drobný poznatok,
ktorý súvisí s dátumom vyhlasovania výsledkov súťaže: piatok trinásteho nemusí byť pre
každého smoliarskym dňom.
Pavel Abraham

Na zápise bolo viac prvákov ako vlani

Nástup do školy býva významným krokom pre každé
dieťa. Výrazne to ovplyvňuje
jeho osobnosť a vzťah ku
škole.
Zápis žiakov do prvého
ročníka v ZŠ Márie Medveckej sa uskutočnil v dňoch od
4. do 5. februára, zapísať sa
prišlo 66 detí. Okrem nich je
v nultom ročníku 16 žiakov,
čo znamená, že do školských
lavíc by zasadlo viac prváčikov ako vlani. Učiteľky
v deň zápisu vytvorili pre
deti pozitívnu atmosféru,
aby si zachovali príjemné
spomienky na prvý deň, keď
sa zoznamovali so školským
prostredím. Budúcich prváčikov v sprievode rodičov vítali v škole staršie deti, ktoré

im pripravili krátky kultúrny
program, divadielko. Po nich
si javisko vyskúšali škôlkari
a ukázali, čo sa naučili doma
i v škôlke. Po vystúpení v
sprievode žiakov a učiteliek
odišli do tried, kde na nich
už čakali učiteľky s predškolským testom, v rámci
ktorého si vyskúšali rátanie,
poznávanie farieb, ale aj geometrických útvarov.
Niektorí z nich si počínali odvážne, no našli sa aj
takí, čo absolvovali zápis
v sprievode svojho rodiča
a v yronili malú slzičku.
Návšteva v škole sa im však
páčila a už teraz, dúfajme,
tešia sa na september, kedy
zasadnú do školských lavíc.
(jh)
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Naše gymnázium medzi najlepšími školami
V rebríčku najlepších stredných škôl, ktoré už tretí rok podľa výsledkov externých
maturít zostavuje rezort školstva na základe
údajov Štátneho pedagogického ústavu, sa
v Žilinskom kraji v prvej trojke ocitlo Gymnázium z Tvrdošína. Riaditeľku školy Alenu
Golboňovú sme požiadali, aby nám tento
úspech bližšie priblížila, a povedala niečo zo
školských noviniek.
„Vyhodnotenie nás samozrejme potešilo, vyplývalo z výsledku
externých maturitných skúšok zo
slovenského jazyka, matematiky a
cudzích jazykov. Naše gymnázium
bolo hodnotené práve v externých
písomných skúškach, ktoré sú podľa môjho názoru najobjektívnejším
maturitným výstupom, pretože ich
vyhodnocuje kolektív ľudí, ktorých my vôbec nepoznáme. To je

záležitosť štátneho pedagogického
ústavu a do toho hodnotenia nik
nemôže vstúpiť, ani ho ovplyvniť.
Je na škodu veci, že tento ústav nezverejňuje výsledky a poradie škôl,
možno že to u nás ešte nie je zaužívané. Dobré je však, že výsledky a
poradie škôl zverejnili Hospodárske noviny a podľa nich utvorili
rebríček úspešnosti škôl. Naša škola bola v rámci škôl, ktoré patria

pod VÚC v rebríčku hodnotenia
pri externých písomných maturitných skúškach na prvom mieste v
matematike, v cudzích jazykoch
sme obsadili štvrté
miesto a v slovenčine ôsme miesto, čo
nás nesmierne teší,
pretože to svedčí o
kvalite vyučovania
a školy.“
Vaši študentov
odchádzajú aj na
renomované vysoké školy.
„Dnes máme vysokých škôl dosť a nie rovnakej
kvality, takže ja by som nehodnotila
len početnosť a kvantitu, ale skôr
kvalitu. Skôr by som brala za mernú
kvalitu to, koľko študentov ide na
renomované vysoké školy. Myslím

si, že tých deväťdesiat percent odchádza z každej školy na vysokú
a teda aj od nás, ale ja by som za
úspech brala hlavne to, koľko z nich
skončí vysokú školu
a akí z nich vyrastú
odborníci. Takže naša
práca a kvalita škôl
to je ako beh na dlhú
trať. Naši študenti odchádzajú na lekárske,
právnické, spoločensko-vedné, jazykové
a ďalšie vysoké školy. Samozrejme, že
chodia aj do českých
vysokých škôl (Olomouc, Praha) a
to, myslím si, je úspechom.“
Zmenilo sa niečo v škole?
„V rámci stredných škôl sme prvou školou na hornej Orave, ktorá
otvorila športovú triedu.

Teší nás, že sme sa odhodlali
k takémuto kroku. Našim cieľom
nie je to, aby sme vychovávali
elitných športovcov, na to sú iné
špecializované gymnáziá a školy.
Zriadenie športovej triedy bolo
motivované najmä tým, aby bola
naša mládež telesne zdatnejšia.
Ide o klasickú triedu, kde je možné,
že časom niektorí zo žiakov nájdu
záľubu v jazykoch, prírodných,
spoločenských vedách a podobne.
Táto trieda má od klasických tried
vyšší počet hodín telesnej výchovy
a tým aj väčší predpoklad zapájať
sa do športových súťaží. V triede
je 25 žiakov, chlapci a dievčatá sa
venujú florbalu, futbalu a tenisu,
ktorý v tomto roku pravdepodobne
vymeníme za bedminton. Žiaci tu
získajú základy uvedených športov, ale aj tu platí, že nie všetci sa

budú venovať všetkým športom.
Otvorením športovej triedy sa nám
zvýšil aj počet žiakov, takže ich
máme 390.“
Čo by vás najviac potešilo v
tomto roku?
„Dostatočne spracované normatívy, špecifikované na jednotlivé
školy, pretože naozaj dochádza k
tomu, že normatív je viac-menej
všeobecný. Želala by som si, aby
boli normatívy upravené a nevznikali pritom určité problémy, či už
zo mzdami, ale aj s ďalšími náväznými vecami. Samozrejme mojím
prianím je, aby sme boli všetci
zdraví a dostatočne silní na to, aby
študenti a učitelia zvládli všetko
učivo, ktoré v priebehu druhého
polroka zvládnuť musíme.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

program pre spomínané cieľové
skupiny. Učíme sa, že v živote nie
je dôležité len prijímať, ale najmä
dávať a ďakovať.“
Kto môže byť členom vášho
združenia?
„Naše občianske združenie má
štatút nízkoprahového zariadenia.
Reagujeme na súčasnú dobu, ktorá
prináša časť neorganizovanej mládeže, ktorá sa nemá chuť zapájať
do vrcholového športu a nenavštevuje pravidelne krúžky. Títo mladí
ľudia vo veku od trinástich do
osemnástich rokov sa potom snažia
zoskupovať, často je ich vidieť aj
v pohostinských zariadeniach. A
práve naše združenie sa snaží byť
pre nich alternatívou, ako tráviť
svoj voľný čas.“
Kto ich vlastne kontroluje a
má dohľad nad nimi, aby nebodaj
niečo zlé nevyviedli?
„Veľmi nám pomáha Peťo
Krššák a Anna Benčíková, ktorá

má na starosti dobrovoľnícky
program a chodí medzi nás aj
pán kaplán Janiga. Pre mňa

javujem veľa ľudskosti a dobra.“
O slovo sa prihlásili aj dobrovoľníci Jozef a Tomáš, ktorí klub

osobne je najkrajšie, keď môžem
dôverovať a oprieť sa o dobrovoľníkov - znova a znova v nich ob-

navštevujú už viac rokov. Veľmi
radi tu chodia, pretože okrem priateľov sa tu môžu zahrať a sú šťastní,

ak môžu niekomu pomôcť. Naposledy sa starali o deti z detských
domovov, ktoré boli ubytované v
Pastoračnom centre v Ústi nad Priehradou. Zažili s nimi veľa zábavy
a radosti, či už na prechádzkach v
okolitej prírode, Oraviciach, alebo priamo v pastoračnom centre.
Tým menším deťom večer čítali
aj rozprávky. Spolu chodia aj na
cykloturistiku. „Je tu skrátka fajn,“
povedali mi záverom.
Najbližšou akciou pre členov
združenia je návšteva detského
domova v Novej Bani. Vo februári
pôjdu navštíviť deti, ktoré boli v
tábore na prelome rokov v spomínanom pastoračnom centre.
Najlepšie tábor a dobrovoľnícku
prácu vyjadruje veta, v ktorej je
povedané to všetko, čo sa nazýva
človečenstvom: „Ďakujeme za to, že
sme tam mohli byť, pomôcť a že sme
zažili tie úžasné chvíle s detičkami,
už sa na nich opäť tešíme.“ (jh)

Učia sa pomáhať iným

Občianske združenie Misia mladých pôsobí
v našom meste už šiesty rok. Predseda združenia Anton Michalica nám priblížil aktivity
združenia.
Povedzte nám o vašich ostatných aktivitách.
„Naposledy sme organizovali,
myslím si, veľmi vydarený tábor
pre deti z detských domovov z
Novej Bane a Železnej Breznice.
Nebol prvým, ktorý sme pre deti z
tohto domova zorganizovali. V lete
sme im v tábore v Oravskej Lesnej
tiež pripravovali program a naši
dobrovoľníci boli aj na trojdňovej
návšteve v Detskom domove v Novej Bani.“
Čo robíte v klubovni a v čom
spočíva vaša práca?
„V klubovni si môžu mladí
ľudia posedieť, zahrať si hry, porozprávať sa a zároveň sú tu pod
dohľadom a bez alkoholu, drog a
násilia. Tento klub je vlastne pre

nich „obývačkou“. V zime nás
navštevuje najviac mladých ľudí,
lebo vedia, že v klube nájdu svojich priateľov a teplé prostredie.
Jednou z našich priorít je, aby toto
zariadenie bolo stále v činnosti, aj
preto tu máme určené pravidelné otváracie hodiny, takže mladí
ľudia vedia, kedy môžu do klubu
prísť. V lete sa chodíme člnkovať,
hráme futbal, florbal, chodíme na
výlety, cyklotúry. Organizujeme aj
tábory pre deti z detského domova. Od našich dievčat a chlapcov
chcem, aby sa aj takýmto spôsobom
naučili pomáhať iným. Navštevujeme aj deti zo špeciálnej školy v
Námestove. V súčasnosti je nás
dvadsaťpäť dobrovoľníkov. Našou
úlohou je pripravovať a realizovať

Budúcnosť vidia v dostupnosti modernej techniky
S prvým dňom tohto roka dostala názov Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne. Dovtedy krátko
fungovala pod podobným označením, ibaže bez prívlastku „lesnícka“, no takmer celé štvrťstoročie
predtým ju okolitý svet vnímal ako
stredné odborné učilište lesnícke.
Zmyslom stretnutia s riaditeľom
Jánom Vorčákom nie je prierez
históriou školy, ale zaznamenanie
najvýznamnejších udalostí uplynulého kalendárneho roka.

Začíname 28. ročníkom majstrovstiev Slovenska žiakov lesníckych škôl v odborných zručnostiach pri práci s motorovou pílou,
v identifikácii lesných drevín a
poskytovaní prvej pomoci. Za
organizátorskými schopnosťami
zamestnancov hostiteľskej školy
v Tvrdošíne nezaostali ani žiaci:
po víťazstvách v súťaži jednotlivcov i družstiev vybojovali
putovný pohár. Onedlho dostali pozvánku na medzinárodnú

súťaž Hejnický dřevorubač v
Českej republike, a z nej sa vrátili s titulom absolútnych víťazov.
Reprezentáciu Slovenska na
októbrových majstrovstvách sveta drevorubačov – profesionálov
v Nemecku tvorili výhradne absolventi tvrdošínskej školy. Jaroslav Kukuc sa svojím pätnástym
miestom v celkovom poradí stal
najúspešnejším reprezentantom
v histórii Slovenska, Jaroslav
Perveta zo Sihelného získal bron-

Buongiorno Taliansko

Všetko sa to začalo v októbri,
keď študenti Spojenej školy Tvrdošín vstúpili do medzinárodného
projektu Comenius, vďaka ktorému sme ako prví mali možnosť
spoznať krásy Prahy a stretnúť
nových ľudí. V Prahe bolo dohodnuté, že miestom ďalšieho stretnutia bude Taliansko. Dlho sme sa na
toto stretnutie pripravovali, všetko
muselo byť na sto percent, veď
sme išli reprezentovať svoju školu
a Slovensko.
Odlietali sme 2. februára, cesta
do Talianska bola dlhá a vyčerpávajúca. Čakali sme, že tam bude
teplo, no nebolo to o nič lepšie ako
na Slovensku. Zima a sychravo
celý týždeň. Avšak my sme neprišli na dovolenku, ale pracovať na
projekte.
Spoznali sme sa s ďalšími účastníkmi projektu. Tento týždeň bežal
naozaj veľmi rýchlo. Boli sme radi,
keď sme stretli už známe tváre,
našich kamarátov Talianov, Španielov a Čechov, no nadviazali sme
aj nové priateľstvá s Francúzmi a
Fínmi. Každý deň sme pracovali
na spoločných prezentáciách. Pri-

pravovali sme spoločné články
do našich online medzinárodných
novín s názvom EUROTIME. Veľa
sme komunikovali v anglickom
jazyku a tiež sme sa snažili naučiť
nejaké základné frázy a spojenia z
fínštiny, taliančiny a francúzštiny.

ťažby nepoškodzujú lesné porasty.
Naša škola je jedinou svojho druhu
v Žilinskom kraji a máme v nej žiakov nielen z Oravy, ale aj z Kysúc,
Považia, Turca a Liptova.“
Zmienkou o obnove vozového
parku v autoškole uzatvárame
vlaňajšok a dostávame sa k tohtoročným zámerom, ibaže riaditeľ
Vorčák mieri ešte ďalej: „Kúpa
lesného kolesového ťahača závisí od schválenia investičných
zámerov ŽSK, ale prostredníctvom projektu sa pokúsime získať
prostriedky na virtuálne trenažéry,
na ktorých by prebiehal výcvik
ovládania harwestorov. S českými
kolegami v Hejniciach dokončujeme projekty výmenných stáží
a ak nájdeme medzi projektmi
vyhovujúce výzvy, možno aj obnovíme výmenné stáže s nemeckými
partnermi. Predstavy o budúcnosti
nemôžem ohraničiť jediným rokom. Škola bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s Národným
lesníckym centrom vo Zvolene,
ktoré umožňuje rozširovanie vedomostí formou študentskej odbornej činnosti. Viac ako počítače

Od septembra sú v 5. a v 6. ročníku ZŠ M. Medveckej zriadené
športové triedy so zameraním na
futbal. Vyučovanie v týchto triedach ide podľa školského vzdelávacieho programu s navýšením
hodín na športovú prípravu. Po
vyhlásení výzvy MŠ SR na podporu športových tried sme dlho
nerozmýšľali a pustili sme sa do
tvorby projektu. No na všetky
projekty musí byť aj spolufinan-

covanie zriaďovateľa, a tak vďaka
mestu, nášho zriaďovateľa, ktoré
nám prispelo, sme mohli projekt
zaslať. No a podarilo sa. V decembri prišla pozitívna správa
že výberová komisia náš projekt
schválila, a tak sme získali dotáciu z ministerstva 520 000 Sk, z
čoho sme mohli nakúpiť množstvo
športových potrieb a zorganizovať
zimné sústredenie našich futbalistov v Oraviciach.

Športové triedy

Bolo veľmi zaujímavé pozorovať
hlavne správanie sa talianskych
študentov, temperament je naozaj
ich silná stránka. Mali sme mož-

Zápis detí do materských škôl
Oznamujeme rodičom, že žiadosti na predprimárne vzdelávanie
detí v MŠ budeme vydávať od 1. 3.
do 31. 3. v jednotlivých budovách
materských škôl nasledovne: Žiadosti v Materskej škole Medvedzie
138 bude vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka Magdaléna Lucká.
V jej neprítomnosti učiteľky v
5. triede Júlia Burdelová a Mgr.
Monika Lajmonová. Materská
škola - elokované triedy: žiadosti
bude vydávať a vyplnené prijímať
zástupkyňa Lýdia Žuffová. V jej

nosť vyskúšať typické talianske
jedlá a nemohli sme si odpustiť
prechádzku popri azúrovom mori,
ktoré bolo naozaj úžasné. Tá silná
energia, ktorá z neho vyžarovala
bola neprekonateľná. Spoznali sme
najstaršie, ale aj novšie uličky Ja-

zovú medailu v odvetvovaní a
Patrik Francúz bol deviaty medzi
juniormi.
Nemožno obísť ani ďalší fakt.
Za posledné štyri roky vzrástol
počet žiakov o celú stovku, a aj
to je jeden z ukazovateľov, potvrdzujúcich stabilné postavenie
školy v regióne a správnu voľbu
učebných a študijných odborov s
ohľadom na potreby pracovného
trhu. „Naša škola je vhodná aj pre
chlapcov, ktorých silnou stránkou
nie je abstraktné myslenie, ale sú
technicky zruční,“ poznamenáva
riaditeľ. „Majú možnosť získať
kvalifikáciu ako zvárači, opravári
strojov a mechanizmov, uplatnia sa
pri prácach výrobného charakteru
v lese. Škola im dáva príležitosť
získať vodičské a zváračské oprávnenie, osvedčenie na obsluhu lesných strojov a mechanizmov, ale
napríklad aj poľovný lístok. Ročným pobytom u českých partnerov
v priebehu štúdia môžu získať
oprávnenie na obsluhu viacerých
druhov tzv. harwesterov, ľudovo
povedané, lesných kombajnov, ktoré sú konštruované tak, že v mieste

neprítomnosti učiteľky v 1. triede
Eva Gibalová a Iveta Šálková. V
Krásnej Hôrke bude žiadosti vydávať a prijímať učiteľka Irena Ondrejáková. Materská škola Oravské
nábrežie Tvrdošín: žiadosti bude
vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka Mária Mariašová. V prípade
jej neprítomnosti učiteľka Dagmar
Gallasová v 2. triede na prízemí.
Iní zamestnanci MŠ žiadosti
rodičom nevydajú. Rozhodnutia
o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ
budú vydané do 30. 4. 2009. (mš)

nova, videli dom v ktorom Krištof
Kolumbus strávil svoje detstvo. Nezabudnuteľné a veľmi exotické boli
pre nás stromy plné mandariniek,
citrónov a pomarančov.
Organizátor druhého medzinárodného stretnutia nezabudol ani na
kultúru. Pozreli sme si divadelné
predstavenie, absolvovali sme aj
celodenný výlet na hotelovú akadémiu Marco Polo, kde sme ochutnávali talianske špeciality.
Môžeme povedať, že sme zažili množstvo zážitkov, spoznali
nových ľudí, s ktorými sme v kontakte doteraz a určite máme na čo
spomínať. A čo dodať na záver?
Všetci pevne veríme, že sa v novembri znova všetci stretneme v
Španielsku.
Študenti Spojenej školy v Tvrdošíne

potrebujeme inováciu technického
vybavenia na výučbu. Nemôžeme
ju aplikovať na dvadsaťročných
strojoch, ktoré sa vytrácajú už aj z
inventára drobných podnikateľov
a sú nákladné na prevádzkovanie.
Veľa si sľubujem od nového zákona o vzdelávaní, ktorý zavádza
absolvovanie časti praxe priamo
vo výrobných podnikoch.“ Takto
vníma budúcnosť Ján Vorčák, nositeľ zlatého odznaku za 25 rokov
aktívnej činnosti v Horskej službe
a čerstvý držiteľ medaily, ktorú
mu udelilo Národné lesnícke centrum za zásluhy a prínos v oblasti
lesníctva.
Pavel Abraham

Milión pre ZUŠ

Rekonštrukciou základnej umeleckej školy v čiastke 1 mil. Sk boli
vytvorené štyri nové triedy, ktoré
už dnes slúžia žiakom a učiteľom
pri vyučovaní. Svoje miesto si tam
našiel znovuotvorený literárnodramatický odbor, vyučovanie gitary, keyboardu, bicích nástrojov,
huslí, flauty a klavíra.
„Naša škola sa touto rekonštrukciou posunula dopredu,
mesto, náš zriaďovateľ nám zlepšilo podmienky pre kvalitnejšiu prácu, za čo sa chcem vedeniu mesta v
mene celého kolektívu poďakovať.
Potešilo nás aj to, že primátor
podporil myšlienku presunutia
elektrického organu zo sobášnej
siene do ZUŠ, čím škola získala
organ s nožnou klaviatúrou (ako v
kostole) a žiaci mohli začať s výučbou organu s perspektívou otvorenia odboru Cirkevná a chrámová
hudba,“ povedal Stanislav Vasek,
riaditeľ ZUŠ.

Krízová linka pre seniorov

Fórum pre pomoc starším v
spolupráci so spoločnosťou Deloitte Slovensko spustilo krízovú
Senior linku s cieľom pomôcť
starším občanom v kritických životných situáciách. Pomoc a rady
seniorom tu poskytujú odborne
vyškolení pracovníci na bezplatnom telefónnom čísle 0800
172 500 v pracovných dňoch v
čase od 900 do 1700. Mimo stanovených hodín budú hovory
zaznamenávané na odkazovač a
pracovníci linky sa čo v najkrat-

šom čase skontaktujú s volajúcim.
Seniori sa môžu na pracovníkov linky obrátiť v situácii, ktorú
považujú za kritickú a ktorá môže
mať rôzne príčiny. Pracovníci Fóra
pre pomoc starším najčastejšie riešia situácie ako rodinné problémy,
zlé vzťahy medzi príbuznými,
porušovanie osobnej slobody, psychické a fyzické týranie, ohrozenie
zdravia a života. Starší občania
sa často krát situácii odovzdajú,
rezignujú, nedokážu si vysvetliť,
prečo sa tak deje. Krízová linka

má pomôcť seniorom prežiť
dôstojnú a v rámci možností
čo najplnohodnotnejšiu jeseň
života.
Hlavným účelom tejto linky
je poskytnúť občanovi nielen
podporu, nádej a pocit bezpečia,
ale i odbornú a právnickú pomoc
v kritických situáciách. Rovnako
má za cieľ zvýšiť právne povedomie starších a sprístupniť im
dôležité informácie, ku ktorým
na rozdiel od mladšej generácie
prístup nemajú.
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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 zodpo-

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

Už druhý rok si sprítomňujeme tohto velikána našich dejín
formou súťaže, ktorou si pripomíname jeho život a dielo. O tom,
že táto osobnosť má význam pre naše mesto a budeme jej venovať
patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny, ktoré budú
vyžrebované zo správnych odpovedí v závere súťaže. Súťažné kupóny posielajte na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Michalské
námestie, 027 44 Tvrdošín.
1.Slovenské národné zhromaždenie 6. - 7. júna 1861 v Turčianskom Sv.
Martine, ktoré prijalo dokument Memorandum národa slovenského, bolo aj
dielom J. M. Hurbana. Na tomto národnom fóre, ktorého sa prvýkrát zúčastnili aj príslušníci slovenskej šľachty,
vyzdvihol Hurban dôležitosť národnej
politickej reprezentácie pre potreby
usmerňovania emancipačného vývinu
a formovania národnej spoločnosti.
Práve príslušníci šľachty vzhľadom na
postavenie v spoločnosti sa mali stať
„zástupcami národa svojho a nášho“.
Hoci sa pôvodom slovenská šľachta
zhungarizovala, vplyv zemianstva na
ľudové vrstvy bol značný a udržiavaný
tradíciou. Na zhromaždení Hurban
povedal, že účinná obrana proti národnému útlaku a primerané riešenie
slovenskej otázky v rámci Uhorska je
možné len za predpokladu solidárneho
postoja so všetkými utláčanými národmi v rámci monarchie. Dokumenty zo
zhromaždenia poslali Rusínom, Rumunom, Srbom a Chorvátom. Hurban bol
jedným zo 16 signatárov originálneho
textu Memoranda národa slovenského
a členom deputácie, ktorá tento dokument o 20 dní odovzdala vtedajšiemu
predsedovi poslaneckej snemovne Kolomanovi Tiszovi. Uhorský snem, ktorý
začal pripravovať národnostný zákon,
panovník rozpustil.
1. V ktorom roku rozpustil panovník snem?
a/ 1861
b/ 1862
c/ 1863
2. Preto, aby diskreditovali Memorandum, jeho zmysel a poslanie, ako
aj opodstatnenosť úsilia slovenského
politického a emancipačného pohybu,
viedli maďarské politické kruhy silnú
kampaň na ústrednej úrovni s osobitným zacielením na slovenské stolice. S
miestnymi úradmi organizovali podpisové akcie, aby občania odsúdili Memorandum a jeho politický program.
Poprední slovenskí činitelia sa rozhodli, že slovenské požiadavky, vyjadrené v
Memorande odovzdajú priamo do rúk
panovníka. Deputáciu, ktorej členom
bol aj Hurban, viedol Štefan Moyses.
Na audiencii vo Viedni odovzdala do
rúk cisára Františka Jozefa I. dokument
známy pod názvom Viedenské memorandum slovenské.
2. V ktorom roku odovzdala
deputácia tento dokument panovníkovi?
a/ 1861
b/ 1862
c/ 1863
3. Slovenskí činitelia týmto dokumentom žiadali panovníka, aby udelil
privilégium na vytvorenie samosprávneho národno-územného útvaru pod

názvom Hornouhorské slovenské
Okolie (Dištrikt) a zároveň predložili
návrh na jeho zriadenie a organizáciu.
Proti tomuto zámeru sa postavili maďarskí činitelia z ústredných uhorských
inštitúcií a tak panovník svoje rozhodnutie odložil, odvolávajúc sa zvolenie
nového snemu.
Významným výdobytkom Memoranda bolo založenie reprezentatívnej národno – kultúrnej ustanovizne
Matice slovenskej. Hurban, ktorý
patril k jej zakladateľom ju svojou
autoritou a angažovanosťou ideovo,
odborne i kultúrnopoliticky profiloval,
reprezentoval ju na najvyšších fórach
habsburskej monarchie, šíril jej dobré
meno na Slovensku i v celej slovanskej
Európe, pomáhal budovať a rozvíjať
jej činnosť.
3. Kedy bolo ustanovujúce valné
zhromaždenie Matice slovenskej?
a/ 8. júla 1862
b/ 8. mája 1863
c/ 4. augusta 1863
4. Dosah Matice slovenskej mal v
uhorských podmienkach výrazné a špecifické politické ciele, jej zakladatelia
ju chápali ako reprezentantku národnej
svojbytnosti a identity. Z tohto dôvodu
boli zakladatelia Matice a niektorí jej
členovia považovaní za osoby politicky
podozrivé a nespoľahlivé. J. M. Hurban
sa k panovníkovi dostal ešte raz - v októbri 1866. Bol členom delegácie, ktorá
Františkovi Jozefovi I., zakladajúcemu
členovi Matice slovenskej s príspevkom
1 000 zlatých, vyjadrila vernosť slovenského národa v nádeji, že tak získa
cisárovu náklonnosť k slovenským požiadavkám. Cisár delegácii prisľúbil,
že na Slovákov bude pamätať pri každej
príležitosti. Bol to diplomaticky vyjadrený prísľub a ukázal sa ako formálne
gesto. Panovník dosiahol stabilizáciu
monarchie cestou štátoprávnej dohody
(tzv. vyrovnania) s maďarskou politickou reprezentáciou. Vznikol dualistický
štátny útvar Rakúsko-Uhorsko, čo
znamenalo dominanciu maďarského
národa bez zohľadnenia záujmov ostatných národov.
4. V ktorom roku vzniklo Rakúsko–Uhorsko?
a/ v roku 1865
b/ roku1866
c/ roku 1867
5. V roku 1867 navrhol Hurban
koncepciu budovania zbierok Múzea
Matice slovenskej a spolu s Jánom Palárikom a Jurajom Slotom vypracovali
konkrétny projekt budovania muzeálnych a knižničných zbierok.
5. Kedy bola zrušená Matica
slovenská?
a/ v roku 1874
b/ v roku 1875
c/ v roku1876

Správne odpovede z januárovej súťaže (kupón č. 7)
- 1. c, 2. b, 3. a, 4. c, 5.a

Otázka č. Správ. odpoveď
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KUPÓN č. 8
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Do Tvrdošína vstúpili pred 160 rokmi

zorniť na jeho pôvod a povinnosť
nielen oproti iným, ale i oproti
vlastnému národu,“ píše Hurban
vo svojich zápiskoch (Medailónky
Tvrdošína).
Týmto udalostiam predchádzal
Hurbanov Príhlas „K národu slovienskemu“, v ktorom tvrdil, že
prišiel čas, aby sa Slováci vymanili z

maďarského jarma. Podľa neho bude
povinnosťou Slovákov „pretrhnúť“
spojenie s maďarskou vrchnosťou a
vypovedať im poslušnosť. Vodcovia
výpravy budú splnomocnení maďarské vrchnosti všade nahradiť novými, vernými a rozumnými vlastencami. Slováci majú vedieť, na ktorej
strane je ich miesto a majú sa pridať
k výprave (Daniel Rapant).
Voľba vrchnosti v Tvrdošíne
prebehla rýchlo, „výkrikmi boli
zvolení najlepší mešťania“. Potom
si prítomní zobrali na mušku „osoby pokoju nebezpečné – platených
to náhončích alebo dobrovoľných
kossuthovcov“. Šiestich z nich zobrali do Dolného Kubína a obvinili
„z besného kossutharstva“. K nim

patril advokát Ján Varzely a panský úradník Anton Lehotský. Tým
Tvrdošínčanom, ktorí boli obvinení
z prisluhovania vrchnosti, zobrali
dobrovoľníci zbrane.
Nové poriadky v meste nemali
dlhé trvanie. Koncom apríla „pritiahol“ Gőrgely, vodca maďarského
vojska do Liptova a začal vytláčať
dobrovoľníkov z Oravy. Za každého
„lapeného“ a odzbrojeného dobrovoľníka sľuboval 3 zlaté. Dobrovoľníci pod týmto tlakom ustúpili cez
Mutné do Živca.
Uväznili aj tvrdošínskeho starostu - 21. mája 1849 im padol do rúk
Karol Lippay, dosadený do funkcie
J. M. Hurbanom.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

Význam né a zaujímavé dobiteľné špecifiká a čaro. Porosobnosti boli často pred- trétna tvorba bola realizovaná v
metom tvorby výtvarníkov. rôznych grafických technikách
od drevorezu až
Zobrazenie človeka,
po dokonalé livytvorenie jeho podotografie. Grafika
bizne v plošnom, alebola zrkadlom odbo priestorovom vyrazu svojej doby.
hotovení je obľúbené
Veľa k rát iba v
od nepamäti. Vrcholu
grafických listoch
dosahovalo v dobách
máme zachovaantických. Vynález
né podoby najfotografie začiatkom
v ýz na m nejších
19. storočia priniesol
osobností, ktoré
do tejto oblasti výtvarby inak ostali nenej tvorby prevratné
poznané v čase.
zmeny, ale umeleckéProf. Š. Šmálik
Možno i preto má
mu portrétu nemožno
uprieť jeho výtvarné nenapo- grafický portrét svoju doku-

mentárnu a kultúrnu hodnotu
ešte aj dnes, hlavne keď nie je
len obyčajným fotografickým
zobrazením, ale aj
vyjadrením kontaktu
tvorcu s portrétovaným. Grafické diela a
ich umelecká hodnota
je rovnocenná s maliarskymi či sochárskymi výtvormi.
Z grafického lisu
výtvarníka Hieronýma Balka vyšlo viac
desiatok podôb známych, aj menej známych ľudí. Výber z
portrétov vynimoč-

ných osobností mesta Tvrdošín
je z podnetu primátora Ivana
Šašku inštalovaný v chodbových priestoroch
Mestského úradu v
Tvrdošíne. I týmto
spôsobom si môžeme pripomínať kňazov Andreja Hlinku
a Štefana Šmálika,
biskupa Jána Vojtaššáka, politikov
Jozefa Ciekera a Ignáca Gessaya, prírodovedca Antona
ay Kociana i pedagóga
s
s
Otakara HavráneGe
I.
ka.

Zavčasu ráno 6. februára 1849 vstúpilo
vojsko v počte pol kompánie dobrovoľníkov
a pol cisárskeho vojska do Tvrdošína pod
vedením J. M. Hurbana. V mestskom dome
zosadili richtára Antona Kubániho a hneď dali
zvolať mestskú radu. Ku zhromaždenému
meštianstvu prehovoril Hurban. Za nového
richtára bol zvolený Karol Lippay.
Hurban vysvetlil prítomnému
zhromaždeniu, že je nutné zosadiť kossutovských prisluhovačov
a zvoliť ľudí, ktorí „sa vyznačili
láskou opravdickou ku svojim spoluobčanom a neprehrešili sa proti
cisárovi. A títo budú spravovať a
riadiť mesto“.
„Hľadeli sme meštianstvo upo-

Portréty osobností Tvrdošína

Sólo nášho rodáka v bratislavskej galérii

V štvrtok 19. februára strávil
Miroslav Knap v Bratislave. V
poslednom desaťročí minulého
storočia by bola takáto informácia
nielen bezvýznamná, ale i komická, pretože v tom období sa v
slovenskej metropole vyskytoval
častejšie ako doma.. Vlastne až do

r. 1997, keď pod vedením profesora
Dušana Kállaya absolvoval Vysokú
školu výtvarných umení v odbore
voľnej grafiky a knižnej ilustrácie.
Minulý štvrtok bol však predsa
len výnimočným, čo potvrdzujú
nasledovné riadky: „Dovoľujeme
si vám oznámiť, že historik umenia
Ľuboslav Moza predstaví na 28.
výstave vo štvrtok 19. februára o
17. hodine v priestoroch komornej

galérie BCPB vybrané diela grafiky
a kresby Miroslava Knapa.“
Osobná návšteva podujatia bola
nereálna a tak sme sa s umelcom
stretli o dva dni skôr na jeho pracovisku. V strednej umeleckej škole,
ktorá je súčasťou Spojenej školy v
Nižnej, pôsobí už 11 rokov a paralel-

ne vyučuje na odboroch výtvarnej
výchovy v okolitých základných
umeleckých školách. Vlastnej tvorbe v oblasti grafiky, plagátovej propagácie, kresby, maľby a knižnej
ilustrácie sa venuje v mimopracovnom čase, no stačí pristaviť sa pri
jeho knižných ilustráciách a hneď
vidno, že jednak neleňoší, a jednak
sa teší pretrvávajúcej priazni vydavateľov. Prednedávnom vyšla kniha

Okolo nášho stola s jeho ilustráciami, ktorá je preňho piatou zákazkou
zo strany Matice slovenskej. „Na
konte“ má popri knihách pre deti,
povestiach a detskej encyklopédii
i dve kuchárske knihy. Vystavoval
už v Oravskej i Východoslovenskej
galérii, v Topoľčanoch, Námestove,
ale blížiacu sa bratislavskú výstavu
považuje za akýsi zlom pri prechode
na intenzívnejšiu prezentáciu vlastnej tvorby. Jej kvalitu potvrdzujú
priaznivé posudky známych slovenských i zahraničných odborníkov.
Laik ich môže doplniť iba zistením,
že sa vyznačujú starostlivo prepracovanými detailmi a neuveriteľným
množstvom originálnych vtipných
nápadov, najmä v jeho „parádnej
disciplíne“, ktorou je uňho podľa výtvarných kritikov ex libris.
Pre samotnú tvorbu sme takmer
zabudli na jej autora. Miro Knap sa
narodil 17. mája 1973. Žije a tvorí v
Tvrdošíne, ale podobne ako väčšina jeho rovesníkov prišiel na svet
v trstenskej pôrodnici. Medzi jeho
záľuby rozhodne nepatrí čítanie
suchých životopisných údajov a
preto ich operatívne nahrádzame
krátkym rozhovorom.
Považujete život na vidieku za
výhodu alebo nevýhodu?
Občas je to výhoda, inokedy zasa
nevýhoda.
Chceli by ste žiť v Bratislave?
Chcel, ale iba chvíľočku, onedlho by som sa určite vrátil domov.
Keby ste mali možnosť vý-

beru, ktorú knihu by ste chceli
ilustrovať?
Bez rozmýšľania môžem povedať, že by to bola kniha Francoisa
Rabelaisa Garantua a Pantagruel.
Pavel Abraham

PRIPRAVUJEME
8. 3. TANEČNÉ KURZY
- o 1600 hod. zápis do tanečných
kurzov pre začiatočníkov a
pokročilých
9. - 20. 3. NOVOZÁMOCKÁ ČIPKA - výstavu organizuje MsÚ Tvrdošín, OKS D.
Kubín, ROS N. Zámky
18. 3. Divadlo „ O KUKULÍKOVI“ – divadelné predstavenie pre deti MŠ v podaní
Bábkového divadla spod Spišského hradu
23. 3. – 9. 4. VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE – „ O najkrajšiu kraslicu Oravy“ – predajná výstava kraslíc a veľkonočných dekorácií, vyhlásenie
výsledkov súťaže vo Výstavnej
sále MsKS Medvedzie
26. 3. Divadlo Maska - „Malý
princ“ – divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v podaní
Divadla Maska zo Zvolena

Literárna a výtvarná súťaž
Mestský úrad vyhlasuje 3. ročník literárnej súťaže Gessayovo pero a výtvarnej
súťaže Paleta M. Medveckej pre žiakov
základných škôl, stredných škôl a dospelých na voľnú tému. Zúčastniť sa jej môžu
obyvatelia Tvrdošína alebo žiaci ZŠ a SŠ,
študujúci v Tvrdošíne.

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je podnietiť žiakov základných a stredných škôl k rozvoju tvorivosti, vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín.
Zámerom vyhlasovateľa je dať túto šancu aj dospelým, ktorí môžu
predstaviť verejnosti svoj výtvarný či literárny prejav.
Literárna súťaž
Názov súťaže: Gessayovo pero
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a
2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka), III. kategória (žiaci 5.
a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8. a 9. ročníka).
Žiaci stredných škôl súťažia v V. kategórii (študenti od 15 do 18
rokov).
Dospelí sú zaradení do VI. kategórie.
Autor môže poslať do súťaže tri básne alebo jednu prózu.
Výtvarná súťaž
Názov súťaže: Paleta M. Medveckej

Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a
2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka), III. kategória (žiaci 5.
a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8. a 9. ročníka).
Žiaci ZUŠ súťažia v 2 vekových kategóriách: V. kategória (žiaci od
7 do 10 rokov), VI. kategória (žiaci od 11 do 15 rokov).
Žiaci stredných škôl súťažia v VII. kategórii ( študenti od 15 do
18 rokov).
Dospelí súťažia v VIII. kategórii.
Autor môže poslať do súťaže najviac 2 práce vo voľných výtvarných
žánroch – kresba, grafika, maľba, plastika.
Podmienky súťaže a termín uzávierky: Súťažné práce je potrebné
doručiť do 29. mája do MsKS (za jednotlivé školy - učiteľ literárnej
alebo výtvarnej výchovy).
Vyhodnotenie a ocenenia súťaže: Súťažné práce posúdi odborná
porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii.
Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má
právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.
Vybrané príspevky ocenených autorov literárnych prác budú
uverejnené v mestských novinách Tvrdošín. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej sále MsKS pri účasti
ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 17.
júna a potrvá do konca júna. 17. júna sa uskutoční aj spomienkové
podujatie na počesť významného kultúrneho dejateľa Ignáca Gessaya
v Spojenej škole.
Kontakt a ďalšie informácie:
Tel.: 043/532 21 67, e-mail:msksts@orava.sk kultura@orava.sk
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Narodili sa

26. 1.
26. 1.
29. 1.
2. 2.
3. 2.
5. 2.
7. 2.

Ester Kulášová
Adam Rýdzik
Viktória Rabčanová
Matúš Novák
Matúš Gonda
Kristína Zaťková
Filip Malatinka

Sobáše

9. 1.
17. 1.
7. 2.
7. 2.
14. 2.
14. 2.

Janka Božiková – Jozef Čuchor
Tatiana Dreveňáková – Tibor Kokavec
Lucia Duchoňová – Michal Žársky
Michaela Kakačková – Ivan Urban
Barbara Kavuljaková – Zdeno Lucký
Katarína Joštiaková – Slavomír Tarbaj

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožila naša spoluobčianka:
Február

80 rokov
Helena Vaseková, Krásna Hôrka

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

Sála plná masiek
Dopoludnie 11. februára v
mestskom kultúrnom stredisku
patrilo škôlkarom a ich rodičom.
Malá sála sa zaplnila rôznymi
rozprávkovými postavičkami a

dohľadom učiteliek a svojich rodičov dokonale vybláznili, vytancovali. Disdžokejka oblečená do
kostýmu šaša navodila tú správnu
atmosféru, aby sa princezničky,

Reprezentovať svoju vlasť, mesto, to je predsa tou najväčšou poctou
Sedemnásťročná Denisa sa tiež pričinila o postup na majstrovstvá sveta

V Slovinskej Idrii sa uskutočnila kvalifikácia skupiny B o postup na florbalové MS vo Švédsku. Slovenská
reprezentácia žien potvrdila dobré výkony a zabezpečila
si postup na decembrové MS vo Švédsku. Veľkou mierou sa o to pričinila naša hráčka Denisa Ferenčíková,
ktorá na turnaji odohrala všetky zápasy, nastrieľala 7
gólov a šesťkrát asistovala. Vo finálovom zápase s Estónskom bola vyhlásená za najlepšiu hráčku zápasu,
keď zaznamenala hattrick a pridala asistenciu. I keď
florbal na Slovensku nemá také zázemie ako futbal, či
hokej, predsa len dostať sa do reprezentácie Slovenska v
tak mladom veku, ako sa to podarilo Denise si vyžaduje
určite talent, ale aj veľa driny a odriekania. Reprezentovať svoju vlasť, mesto to je predsa tou najväčšou poctou,
ako nám povedala. Teší ju to a pred sebou má ešte veľa
tajných želaní, pre ktoré chce urobiť čo najviac, niečo
z nich nám prezradila.
Zápas s Estónskom bol asi
tvoj najlepší v doterajšej kariére,
čo by si nám o ňom povedala?
„Áno, môžem považovať tento
zápas za najlepší v doterajšej kariére. Dala som tri góly, na jeden
prihrala a vyhlásili ma za najlepšiu
hráčku zápasu. Veľmi ma to potešilo a verím, že takýchto zápasov
bude v mojej kariére ešte veľa.“
Čo ti najviac utkvelo v pamätí
z týchto duelov?
„Potešili ma naše dobré výkony,
ale taktiež som si všímala súperky.
Mňa osobne zaujali ich nacvičené
„štandartky“, individuálna technika niektorých hráčok, takže niečo
som si z týchto zápasov na zlepšenie zobrala aj pre seba.“
Je rozdiel v hre v reprezentácií a v extraligových zápasoch?
„V reprezentácii hrám asi rok
a musím povedať, že sa mi tam hrá
super. Zahrám si tam s dievčatami
z rôznych klubov a naučím sa ďalšie nové veci. Je dosť veľký rozdiel
hrať v extralige a v reprezentácii,
kde sa stretávame s oveľa ťažšími

súperkami a taktiež hrávam s inými dievčatám, čo trvá nejaký čas
kým sa spolu zohráme. V extralige
sú ľahšie zápasy a s našimi dievčatami už hrávam tri roky, takže sa
dobre poznáme.“
Kto ťa priviedol k florbalu a
čo na to rodina?
„K florbalu ma priviedla ako
prvá Viera Trstenská, ktorá my
dala základy. Potom sa ma ujali
tréneri Michal Cvanciger a Milan
Burdeľ, ktorí my dali z florbalu veľmi mnoho a ešte aj dávajú. Chcela
by som sa im aj touto cestou za
všetko poďakovať a dúfam, že ma
toho ešte veľa naučia. V športe ma
podporuje celá rodina, ocino, mamina a súrodenci. Snažia sa chodiť
na naše zápasy a povzbudzujú nás.
Pomáhajú my, ako sa im najlepšie
dá, za čo som im veľmi vďačná.“
Ak by to nebol florbal, ktorý
šport by si ťa získal?
„Už ako mala som hrávala s
chlapcami futbal, lenže v Tvrdošíne sa dievčenský futbal nehral, tak
som sa mu nemohla venovať. Ale

keby sa tu hrával určite by som sa
venovala futbalu.“
Máš nejaký odkaz pre tých,
ktorí by to chceli dotiahnuť do
reprezentácie, čo je potrebné pre
to urobiť?
„Ak sa chce akékoľvek dievča

z najlepších na Slovensku. Veľmi
dobre číta hru, ako center nám
tvorí celú päťku, posúva nahrávku
a vlastne každá akcia ide cez ňu.
Z ľudskej stránky je veľmi dobrý
človek, dokáže vyburcovať kolektív, pomáha mladým dievčatám a

Je veľmi ťažko odstaviť ju od loptičky o čom svedčí
aj tento záber z extraligového zápasu s Prešovom.

dostať do reprezentácie, musí na
sebe tvrdo pracovať. Treba navštevovať každý tréning a tvrdo na
ňom „makať“. Potom už len stačí,
aby si ich všimol reprezentačný
tréner a môžu tam byť.“
Čo tvoje koníčky a lásky?
Na lásku nemám moc čas, pretože celý svoj čas venujem škole,
kamarátkam alebo florbalu. Moc
koníčkov okrem florbalu ani nemám, ak tak sú to športy, ale rada
sa idem aj niekde zabaviť ako ostané dievčatá v mojom veku.
„Deniska je veľmi dobrá hráčka, s výbornou prihrávkou, jednou

vôbec sa nechová ako nadradená,
alebo niečo viac,“ povedal nám o
nej tréner Michal Cvanciger.
My ešte na ňu prezradíme, že
navštevuje Obchodnú akadémiu
a jej cieľom je vyhrať extraligu.
Vidieť ju pri hre je zážitkom, na jej
hernom prejave vidieť, že táto hra
ju baví a súperky majú skutočne
veľa práce, aby ju eliminovali od
loptičky, tak ako povedal tréner, je
hráčkou, ktorá hrá pre kolektív a
možno aj pre túto vlastnosť nosí v
extralige kapitánske céčko.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Vyšší vek nie je dôvodom na pasivitu

ďalšími zo sveta fantázie. Masky,
ktoré pripravili rodičia pre najmenších tanečníkov by veru konkurovali aj povestnému brazílskemu
karnevalu. Ak k nim započítame
zamaskované učiteľky, tak karneval môžeme zaradiť medzi
výnimočné.
Naše najmenšie deti sa tu pod

motýliky, víly, odvážni princovia mohli na parkete „vytáčať.“
Pohoda a rozprávková nálada v
karnevalom rytme strhla nielen
najmenších, ale aj niektorých
rodičov a na svoje si prišli aj fotografisti a kameramani, ktorí tu
nádheru zachytili v podobe obrázkov, či filmu.

Darmo sa snažíme presvedčiť
seba samých, že staroba je obdobím,
s ktorým ešte dlho nebudeme mať
nič spoločné. Prax ukazuje, že život
okolo nás prefrčí nadzvukovou rýchlosťou, deti sa rozutekajú po svete a
sotva sa vžijeme do úlohy starých
rodičov, je tu vytúžený dôchodok.
Očarenie z pocitu neobmedzenej
slobody časom vypŕcha a voľný čas,
na ktorý sme sa celý život tešili, už
neprináša radosť, ale utrpenie. Čo
s ním? Každého chlapa neuspokojí
opakované táranie pripitých krčmárskych kumpánov a rovnako nemožno očakávať, že snom každej ženy
je stráviť zvyšok života sledovaním
televíznych noviel so šťastným
koncom. Staroba strávená na vidieku poskytuje dostatok príležitostí
prežiť posledné roky zmysluplne,
no pre generáciu „panelákových“
dôchodcov bolo nevyhnutné vytvoriť podmienky na vznik klubov
dôchodcov.
V Tvrdošíne sú štyri a dnes sa
budeme venovať tomu, ktorý nesie
názov Skalka. Nie preto, že v stredu mal výročnú členskú schôdzu.
Oveľa viac nás zaujal rozsahom
činnosti, o ktorej sme sa presvedčili

s dvojdňovým predstihom priamo
v klubovni. Klub tvorí 52 seniorov
(z nich 11 mužov) vo veku od 54 do
73 rokov a vekovým priemerom je
ešte stále najmladším v meste. Aj
na týchto číslach možno demonštro-

odrazu, určite by sa do klubovne
nezmestili, no na bežnú prevádzku
úplne postačuje. Pravidelných „stretávok“, ktoré sú trikrát týždenne, sa
zúčastňuje približne tretina členov.
Iba výročná schôdza si vyžaduje

vať vzrastajúci záujem oproti roku
2005, kedy klub začínal s pätnástimi
členmi v priestoroch na náprotivnej strane sídliska. Dnes už sídli v
priestoroch Základnej školy Márie
Medveckej, no keby sa zišli všetci

väčšiu miestnosť, ale tú zakaždým
poskytuje ochotne mestské kultúrne
stredisko.
Aj pri našej návšteve je klubovňa
plná. Ženy sú zaujaté debatou pri
kávičke, ale dve z nich si prisadajú

k pánom pri stolíku a dokazujú, že
pri „žolíkoch“ sú mužom prinajmenej rovnocennými súperkami.
Obzeráme si ďalšie vybavenie klubovne. Popri spoločenských hrách
majú seniori k dispozícii televízor,
dva počítače a tlačiareň. Natíska sa
otázka, či vyšší vek nevyvoláva v
ľuďoch obavy z výpočtovej techniky.
„Práve naopak,“ odpovedá vedúca
klubu Anna Šablatúrová (na snímke
v strede), „samotní členovia ma požiadali, aby som zorganizovala kurz
počítačovej gramotnosti rozšírený o
prácu s internetom. Ten už je v plnom
prúde. Najstarším účastníkom je 71
ročný Jozef Stroka a onedlho budeme mať prvých absolventov. Rovnaký záujem prejavili o pohybové
aktivity a tak nesedia iba v klubovni,
ale raz týždenne využívajú školskú
telocvičňu k nácviku pod vedením
skúsenej cvičiteľky Evy Zvarovej.
K pravidelnej činnosti patria i
zdravotnícke prednášky, zájazdy,
„katarínske“ posedenia, fašiangy,
vianočné kapustnice, návštevy výstav a termálnych kúpalísk. K úplnej
spokojnosti chýba už len priestor na
posedenie pod stromami počas horúcich dní.
Pavel Abraham

O náš drevený gotický kostolík
je veľký záujem nielen medzi turistami, ale aj televíznymi štábmi,
či profesionálnymi fotografmi.
Každý z nich, ktorý príde k nám
chce čo najoriginálnejšie zachytiť
tento jedinečný skvost. Jedným
z nich bol aj Ing. Alexander Jiroušek. Od roku 1975 sa venuje
fotografickej tvorbe ako výtvarník
v slobodnom povolaní, spolupracoval s viacerými redakciami a
vydavateľstvami.
S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta, usporiadal viac
ako 90 výstav doma i v zahraničí.
Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácií. Za
dlhoročnú fotografickú tvorbu mu
v roku 2004 udelili Cenu mesta
Košice a v roku 2005 Cenu fair

play Slovenského olympijského
výboru za dlhoročnú propagáciu
Slovenska a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach. Autor žije a tvorí v
Košiciach.
Pri návšteve nášho mesta sme
A. Jirouškovi položili niekoľko
otázok.
Kvôl i č omu s t e z av ít a li na Oravu a konkrétne do
Tvrdošína?
„Pripravujem publikáciu o
drevenej sakrálnej architektúre
na Slovensku. Do nej patrí aj váš
kostol Všetkých svätých.“
Kt or é ko s t ol í k y s t e na
S l ove n s k u f o t o g r a f ov a l i?

„Všetky, nielen kresťanské, ale
aj pravoslávne, grekokatolícke,
luteránske, ktoré sú na Gemeri, v
Hronseku, vo Svätom Kríži a posledný záber, ktorý som potreboval
do uvedenej publikácie bol práve
kostolík v Tvrdošíne.“
Prešli ste, teda dá sa povedať,
všetky drevené kostolíky na Slovensku, môžete nám povedať
ako sa vám páči náš kostolík?
„Som veľmi príjemne prekvapený, je tu skutočne krásny interiér, napriek tomu, že je to gotický
kostolík, je tu nádherný barokový
oltár a vidno, že sa o túto vzácnu
pamiatku dobre staráte. Dúfam, že
sa mi moje dielo vydarí a tento váš
kostolík bude dôstojne reprezentovať pripravovanú publikáciu vo
svete, ktorá by mala vyjsť na jeseň
toho roku.“
Akou technikou najradšej
fotografujete?

„Na klasický diapozitívny film,
lebo digitál ešte stále nedosahuje
kvalitu a parametre môjho fotoaparátu. Architektúru fotografujem
tak, že fotoaparát si postavím na
statív a mám tri vodováhy, ktoré si
nastavím, aby všetko bolo tak ako
má byť. Ešte pred fotografovaním
upravujem hýbem s objektívom,
matnicou, proste komponujem.
Niekedy na jeden záber trvá príprava aj hodinu a potom jeden
cvak a za pol sekundy je záber
hotový. Ak niekedy nevyjde, tak
všetko sa začína odznovu.“
Fotografovali ste len v Tvrdošíne, alebo ste boli aj na iných
miestach Oravy?
„Bol som v Leštinách, Trstenej
a Istebnom, kde potrebujem popoludňajší pohľad na celý komplex
zvonice a kostola.“
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Spoločná fotografia z vianočného posedenia Klubu
dôchodcov Skalka.

Vydal už vyše sto publikácií o Slovensku a jeho krásach

Výborná nálada vládla na mestskom bále, nechýbal kúzelník, tombola, tanečníčky a hlavne dobrá hudba. Tí, čo prišli
sa nielen dosýta vytancovali, ale aj dobre pozabávali.

Pozvánka
do kina
Pripravili sme pre vás

LOVECKÁ SEZÓNA 2 - animovaná rozprávka (slov.dabing)
15. 3. 2009 (nedeľa) o 1800

HIGH SHOOL MUSICAL 3: Posledný rok - filmový príbeh (slov.dabing)
20. 3. 2009 (piatok) o 1800
NESTYDA - česká komédia
3. 4. 2009 (piatok) o 1800

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY - anim. komédia
5. 4. 2009 (nedeľa) o 18

00

PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI - anim. rozprávka
19. 4. 2009 (nedeľa) o 1800
ŽENY - komédia
26. 4. 2009 (nedeľa) o 1800

VÝKUP
A BÚRANIE
starých drevených hranolov a dosiek
Tel: 0915 788 645

Zabávali
sme sa

Rodičovské združenie pri Základnej škole Márie Medveckej
zorganizovalo už tradičný ples, na
ktorom sa zabávalo viac ako 200
hostí. K výbornej nálade prispel aj
DJ Ivan Drgáň. Rada rodičovského
združenia sa touto cestou chce poďakovať aj všetkým sponzorom.

Pozvánka na výstavu
Peter Pollág a ART GALÉRIA Schürger vás srdečne pozývajú na
95. výstavu Peter Pollág - KRÁTKE SNY, ktorá bude sprístupnená
od 8. marca v priestoroch ART GALÉRIE Schürger na Trojičnom
námestí. Výstava potrvá do 10. apríla 2009.
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Novoročná čaša a najlepší športovci mesta
(Dokončenie z 1. str.)
kde im primátor, jeho zástupkyňa
Vlasta Jančeková a Dušan Galis zablahopriali k oceneniu a odovzdali
vecné ceny.
Do najlepšej desiatky športovcov sa dostali Ján Španko - šach,
ktorý svojimi výkonmi výrazne
prispieva k úspešným výsledkom
družstva. Stolní tenisti, Roman
Belopotočan patrí k najväčším
oporám prvoligového družstva a
Martin Kysel, opora C družstva a
najlepší hráč vo svojej súťaži.
Hasič, Zdeno Drbiak, držiteľ
zlatej a bronzovej medaily z Olympijských hier hasičov a záchranárov v Liverpoole. Volejbalistky,
Katarína Tarajová - nahrávačka,
ktorá prispieva k dosahovaniu výborných výsledkov družstva žien
a Katarína Medvecká - hráčka
družstva kadetiek. Svojou húževnatosťou sa prepracovala medzi
najstabilnejšie hráčky. Florbalisti,
Mário Chorvát, hráč, ale aj brankár, veľká opora florbalu mužov.
Na medzinárodnom turnaji bol
vyhlásený ako najlepší brankár.
Denisa Ferenčíková, reprezentantka Slovenska. Najväčšia opora
ženského tímu, hráčka s príkladnou bojovnosťou.
Maratónec Viktor Fonfer,
reprezentant mesta v bežeckých
podujatiach a maratónov na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Futbalist a M i lan Sirota,
stredopoliar družstva dospelých.
Na jar sa veľkou mierou pričinil o
postup dorastu do 3. ligy.
Ocenenie si prevzali aj mladí
športovci: Ľubomír Vnenk - šach,
talent, ktorý hrá za A mužstvo. Zú-

častňuje sa majstrovstiev Európy
od 8 rokov. Júlia Olexová - tenis,
reprezentantka v kategórii dorasteniek, kde sa umiestnila vždy na
popredných miestach. Jakub Kuloštiak - stolný tenis, talentovaný
hráč, opora družstva mužov B.
Má predpoklady stať sa hráčom
áčka mužov. Barbora Spišiaková
- florbal, extraligová hráčka, ktorá
dostala pozvánku do reprezentácie
v kategórii U-17.
Futbalisti starší žiaci, Matúš
Kovalčík - brankár, veľký talent, o
ktorého majú záujem aj renomované kluby, Filip Janček - záložník,
hráč, ktorý je ťahúňom družstva
žiakov.
Mladší dorast, Ľubomír Pikna,
útočník, ktorý vyniká raketovým
štartom, poctivý a pracovitý hráč.
František Čajka, útočník,
alebo záložník, v kategórii žiakov
jeden z najlepších strelcov 2. ligy.
Všetci štyria futbalisti sa pričinili o
postup starších žiakov do 1. ligy.
Starší dorast, Andrej Kováč,
univerzálny futbalista, ktorý je pilierom družstva staršieho dorastu.
Silvester Schweiner, obranca, ako
kapitán družstva odovzdáva dobre
výkony. Obidvaja sa pričinili o
postu dorastu do 3. ligy.
Za podporu a rozvoj športu v
meste si ocenenie prevzali: šach
- František Medvecký, hrajúci
tréner a vedúci družstva, stolný tenis - Ján Buczacki, hrajúci tréner
prvoligového družstva, volejbal Marián Mika, tréner 2. ligy žien a
2. triedy kadetiek, florbal - Milan
Burdeľ, predseda klubu, tréner
mužov a starších žiakov, Michal
Cvanciger, tréner extraligového

družstva žien, Viera Trstenská,
zakladateľka ženského florbalu,
veľký obetavý človek, Soňa Brnová, kondičná trénerka, kapitánka a
vedúca ženského družstva, Lukáš
Lepáček, ambiciózny tréner, ktorý pracuje s najmenšími florbalis-

Na šťastie a úspechy nášho mesta si symbolicky
pripili Bohdan Pitoń, wojt gminy Koscielisko,
poslanec NR SR Dušan Galis a primátor mesta.

ktorú organizovala ZŠ Márie
Medveckej.
Družstvá boli zložené z piateho

tami. Bedminton - Miloš Golboň,
zakladateľ a tréner bedmintonu.
Tenis - Juraj Bača, aktívny hráč
a tréner tenisu. Volejbalový oddiel
ženy - Elena Lepišová, kapitánka
a vedúca volejbalového klubu žien,
ktoré hrajú Oravskú ligu.
Futbaloví tréneri: Peter Kubala - tréner prípravky, Jaroslav
Florek - tréner mladších žiakov,
Jaroslav Hradský - tréner starších žiakov, František Čajka tréner a vedúci mladšieho dorastu,
Anton Betuštiak a tréner mužov
Ľubomír Gregorec. Šport a sponzorstvo neodmysliteľne patria k

ročníka, šiesteho, dokonca v jednom
bola aj siedmačka. Vyzdvihnúť
musím hráčky z druhého a tretieho
ročníka, ktoré sa aj napriek vekovému rozdielu nevzdávali ľahko a
bojovali ako „Draci“ - taký mali aj
názov. Nakoniec skončili na druhom
mieste. Pochváliť treba aj ostatné
dievčatá, ktoré hrali veľmi dobre.
Veľmi dobre sa prezentovali brankárky M. Jarinová a D. Bednárová.
Zvíťazili „CRAZY“ – M. Apolenová, M. Buková a V. Jandurová,
druhé miesto obsadili „DRACI“
– D. Fučeková, K. Belicová, L.
Lemonová, D. Drgáňová a B. Krížiková a tretie skončili „NULY“
– A. Prokopová, L. Lackova, R.
Králová a N. Rakytová.
Najviac gólov nastrieľali staršie
žiačky V. Jandurová - 29 gólov, M.
Apolenová - 27, M. Buková - 12 a
mladšie žiačky K. Belicová - 16 a
D. Fučeková - 8 gólov.
V. L. - trénerka

Vo štvrťfinále s Nemšovou
Tv r d o š í n Trenčín 10:9, J.
Brčáková a M.
Hutirová po 3,
D. Ferenčíková a
S. Hvolková po
2.
Nemšová - Tvrdošín 8:8, J.
Brčáková 3, D. Ferenčíková 2,
L. Manťová, S. Hvolková a V.
Paňková.
Tvrdošín - Malacky 17:2, T.
Balážová 4, J. Brčáková 2, S. Hvol-

ková 2, Stredanská 2, V. Paňková
2, D. Ferenčíková, L. Manťová,
B. Spišiaková, M. Hutirová, D.
Medvecká.
FBK Tvrdošín - VŠK FTVŠ
UK Bratislava 7:5, (3:1, 3:1, 1:3),
góly: D. Ferenčíková 4, J. Rakytová 2, J. Brčáková.
Zápas proti Hurikánu, ktorý
ešte mohol naše ženy pripraviť
o štvrtú priečku po základnej
časti zvládli. Na začiatku tretej
tretiny už bolo 7:2 a zdalo sa byť

Šach 3. liga
V Dunajove
sme vyhrali
Čadca C Tvrdošín 5:3,
body: J. Zavarský, J. Španko,
P. Chmelár, D.
Gembala, F. Comorek a Š. Kružliak po 0,5.
TJ INBEST Dunajov B - Tvr-

došín 3,5:4,5; body: P. Surovčík,
Ľ. Vnenk, F. Medvecký po1, remizovali: J. Zavarský, J. Španko
a P. Chmelár.
Naši šachisti odohrali u súperov dva zápasy, v ktorých sa
im striedavo darilo. V Čadci
po tuhom boji podľahli, ale s
TJ Inbest Dunajov si poradili a
vyhrali.

lového a volejbalového oddielu
odovzdal dresy a hokejky. Pre
všetkých športovcov, ale aj trénerov boli ocenenia impulzom do
ďalšej práce, aby posunuli športové výkony a šport v Tvrdošíne
opäť vyššie.

Ocenení tréneri za rok 2008.

Prvé miesto obsadili „CRAZY“
Po troch mesiacoch sa dievčatá dočkali vyhodnotenia, pretože
skončila liga dievčat vo florbale,

sebe. Súkromný podnikateľ Ján
Motýľ sa rozhodol podporiť mladých futbalistov, ktorým odovzdal
symbolický šek. Z jeho rúk ho
prevzal zástupca starších žiakov.
Ďalším zo sponzorov bol Dušan
Galis, ktorý predsedom florba-

rozhodnuté. Lenže po vlastných
chybách šesť minút pred koncom
súper znížil na rozdiel dvoch gólov a zápas bol znova otvorený.
Bratislavčanky cítili šancu, ale
naše dievčatá už zápas nepustili
z rúk.
Zostava FBK Tvrdošín: brankárka - Veronika Stredanská,
obrankyne - Lenka Maňťová,
Veronika Hutirová, Soňa Brnová, Deniska Medvecká, útočníčky - Janka Brčáková, Deniska
Ferenčíková, Milota Hutirová,
Simona Hvolková, Táňa Balážová, Monika Stredanská, Júlia
Rakytová.
FBK Tvrdošín - DFA Nitra
17:3 (7:0, 3:2, 7:0), góly: J. Brčáková 6, M. Hutirová 4, S. Hvolková
2, D. Ferenčíková, L. Manťová,
B. Spišiaková, D. Medvecká a M.
Stredanská.
Dievčatá sa vo štvrťfinále stretnú s Nemšovou, ktorú doma porazili 7:4 a vonku remizovali 8:8. Hrá
sa na dva víťazné zápasy. Prvé dva
odohráme doma (7. a 8. marca) a
prípadný tretí o týždeň neskôr na
pôde Nemšovej.

Vydarený športovo-spoločenský večer pokračoval v príjemnej
atmosfére kultúrnym programom,
v ktorom sa ešte predstavili dievčatá z CVČ, Miro Procházka z Košíc
so svojimi tanečnicami a Martin
Rosina príjemnými melódiami.

Stolný tenis
1. liga muži
Bytča - Tvrdošín-Nižná 5:9,
body: Z. Takáč 3,5, R. Belopotočan 2,5, J. Buczacki a J. Argaláš
po 1,5.
Čadca B - Tvrdošín-Nižná 6:8, body: R. Belopotočan

3, Z. Takáč 2, J. Argaláš 1,5.
V prvoligovej tabuľke sú naši
muži zatiaľ na 3. mieste, keď
odohrali 18, 13 zápasov vyhrali,
jeden remizovali a štyri prehrali
so skóre 146:106 a so ziskom 45
bodov.

3. liga muži
Tvrdošín B - Černová 8:10,
body: M. Belopotočan 3,5; J. Teplanský 2,5; J. Janidžár 2
Tvrdošín B - L. Sliače 10:8, body:
M. Belopotočan 4,5; J. Teplanský 3,5;
J. Kuloštiak 1, J. Janidžár 1.

Skončili na druhom mieste
Skončil sa v poradí už tretí
ročník Zimnej halovej ligy o
Pohár novín Orava. Tento rok
sa do súťaže prihlásil najväčší
počet družstiev až dvadsaťdva a
medzi nimi sa nestratili ani naši
futbalisti. V kategórií starších
žiakov sa dostali až do finále,

kde podľahli až v predlžení Námestovu a skončili druhí.
Naši si pomerne ľahko v
semifinále poradili s Oravským Veselým. Vo finále to zo
začiatku vyzeralo na víťazstvo
Námestova, ale naši hráči sa
vypli k vynikajúcemu výkonu

ani ten však nakoniec nestačil.
Semifinále: Or. Veselé - Tvrdošín 1:5 (0:2), góly: Kováč,
Janček, Janotík, Gregorec a
Huraj.
Finále: Námestovo - Tvrdošín 4:3 pp (2:1, 3:3), góly: Kováč,
Huraj, Janček

Hornooravské derby pre Tvrdošín
Volejbal II. liga ženy
Tvrdošín - Dolný Kubín 3:0
(17, 15, 22), 3:1 (-29, 18, 22, 22).
Tvrdošín - Námestovo 3:0 (19,
20, 22), 3:2 (23,13, -13, -23, 13).
V hornooravskom derby žien
mali možnosť vidieť diváci pekný volejbalový zážitok, hlavne
v druhom zápase. Naše dievčatá
viedli na sety už 2:0 a zdalo sa,
že zápas bude mať rýchly koniec.
Námestovčanky však získali tretí
a štvrtý set pre seba, keď domáce
hráčky akoby prestali hrať a o celkovom víťazstve sa rozhodovalo v
tajbreku.
Zostava Tvrdošín: Jančeková,
Tarajová, K. Rehmová, T. Rehmová, Halašová, Klámová, striedali:
Trabalíková, Sochuliaková, Trstenská a Dzureková.

Veľká cena Meanderparku
Lyžiarske medzinárodné preteky s názvom „1. Veľká cena o
Meanderpark“ sa uskutočnili 22.
februára v stredisku Meander
Skipark Oravice v kategórií lyže
a snowboard.
Na štart v ôsmich kategóriách
sa postavilo vyše stovky pretekárov. Za priam ideálneho počasia
a na perfektne pripravených tratiach odviedli pretekári slušné
výkony. Víťazi open kategórií si
okrem diplomu a vecnej ceny odniesli aj finančnú hotovosť 75 €.
Ženy - muži snowboard: Karolin Slowakievicz, Nowy Targ
00:35.33, 1. Lukasz Holy, Zakopané, 9. Filip Janček, Tvrdošín
00:46.90, 12. Michal Jakubek,
Tvrdošín 00:49.58.
Obrovský slalom
Dievčatá - chlapci roč.1998 a
ml.: 1. Natália Pilarová, Zuberec,
00:48.85, 11. Alica Jakubeková,
Tvrdošín 01:26.96, 1. Marian Sighelski, Biely Dunajec, 00:49.19
Dievčatá - chlapci roč. 1992-

1997: 1. Dorota Dlugosz, Zakopané, 00:43.72, 1. Tadek Kowalczyk, Zakopané, 00:42.31,
15. Michal Jakubek, Tvrdošín,
00:53.52, 19. Dajan Bača, Tvrdošín, 01:03.39.

Ženy - muži:1. Barbara Gasienica, Zakopané, 00:48, 1. Miroslav Šuriňák, Zuberec, 00:42.04,
9. Marek Gazdík, Tvrdošín,
00:48.68, 13. Miroslav Jakubek,
Tvrdošín, 00:50.36.
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