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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.

Vitaj máj, najkrajší mesiac roka
Takýmto oslovením Vás všetkých pozývame
na prvomájové odpoludnie, ktoré sme pre Vás pripravili na

Trojičnom námestí so začiatkom o 1400.
V kultúrnom programe sa predstavia deti a mládež nášho mesta
s programom „Miniplejbek show“ s tvrdošínskym Star-šou.
V hlavnom programe sa predstaví

vojenský folklórny súbor JANOŠÍK zo Zvolena.

V rámci oficiálnej návštevy nášho mesta Vás pozdraví
pán prezident Ivan Gašparovič.
V prípade nepriaznivého počasia sa celý program uskutoční v kine Javor

Večer uznania a vďaky
Na deň 23. marca bola v prezidentskom protokole zaznamenaná návšteva primátora
nášho mesta, ktorá sa aj naplnila a pracovno – priateľské stretnutie sa uskutočnilo.
Okrem viacerých aktuálnych tém tohto stretnutia bola dohodnutá aj návšteva nášho
mesta, ktorú si pán prezident naplánoval tak trochu symbolicky práve na 1. mája

Oravice získavajú značku európskeho formátu
K doterajším termálnym kúpaliskám pribudol kúpeľný komplex, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritéria
modernej liečby, relaxu a oddychu pre každého, kto túži načerpať energiu do každodenného života.
Ak hľadáte oddych, uvoľnenie
od stresov alebo len takzvanú relaxáciu, odporúčame vám navštíviť
tento areál zdravia. Otvorené je po

celý rok a pre návštevníkov je tu vytvorené všetko pre to aby sa tu cítili
ako doma. V tomto komlexe moderných liečivých metód s geotermál-

nou vodou sa nielen vyhrejete, ale
aj poliečite. A všetko je to zakompované do prekrásnej horskej prírody.

Predstavte si zimné obdobie dopoludnia si pôjdete zalyžovať a popoludní vykúpať sa do termálnej
vody.

Aj vnútorný systém týchto kúpeľov má svoje pravidlá. Už pri vstupe pri pokladni dostane návštevník
elektronický čip ukrytý v náramku.
S týmto si potom odomknete skrinku v šatni, zaplatíte za občerstvenie, alebo inú službu. Nemusíte nosiť so sebou peňaženku, stačí vám
náramok. Po ukončení pobytu môžete platiť hotovosťou, alebo platobnou kartou.
Voda v bazénoch je vysoko mineralizovaná, sodno-vápenato-horečnato-síričitá s vysokým obsahom
železa a patrí medzi jednu z najlepších geotermálnych vôd na Slovensku. Má veľmi dobré vlastnosti na
liečenie pohybového ústrojenstva,
močových ciest a obličiek. Vďaka
obsahu lítia pozitívne vplýva na
psychiku a stres.
Návštevník si môže vybrať či
chce plávať, relaxovať v termálnej
vode alebo sa len tak vyhrievať na
slnku na lehátku. Je tu pestrá ponuka víriviek, priamych a širokých trysiek, vyhrievaných lavíc a veľa ďalších atrakcií pre zrelaxovanie a upokojenie nielen tela, ale aj duše.
Veľký bazén (512 m2) je naplnený krištáľovo čistou termálnou vo(Pokračovanie na 2. str.)

Pozvanie Vám všetkým
od primátora mesta Ing. Ivana Šašku
Na váš sviatok milé matky, mamičky, staré mamy
i všetky babičky sa chceme s vami stretnúť

v kine Javor v nedeľu 8. mája 2005 o 1400.
Kyticu kvetov svojím programom chcú uviť
deti materských škôl a spevák Peter Vašek z Bratislavy.
Naše drahé mamy, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Oči máš plné lásky mamička
a srdiečko otvorené dokorán,
ďakujeme ti Bože za to,
že takú mamu máme.

Nemýlime sa. Pre viac ako 150
ľudí - učiteľov a ďalších zamestnancov základnej školy, základnej umeleckej školy, centra voľného času a
štyroch materských škôl - bola na
posledný marcový večer prichystaná mestská spoločenská sála.
Primátor mesta Ivan Šaško nezaprel v sebe bývalého učiteľa, ktorý
dôverne pozná radosti i strasti učiteľského „chlebíka“. O čo menej
prvkov štandardného slávnostného
prejavu bolo v jeho príhovore, o to
viac pozornosti venoval možnostiam riešenia naliehavých i očakávaných školských problémov. Možno aj preto niektorí z účastníkov
predpokladali, že zvyčajné opakované ocenenie svojej práce nájdu v

rozdaných obálkach vo forme ďakovných listov. O to väčšie prekvapenie zažili pri zistení, že v obálkach nie sú listy, ale bankovky. I
keď nešlo o závratné sumy, viacerí
z nich s uspokojením konštatovali,
že konečne sa našiel niekto, kto
uznáva, že zamestnanci v školstve
si zaslúžia okrem slovného aj finančné ocenenie.
Nielen občerstvenie, ale aj spoločenský program urobil z posledného
marcového večera sviatok. I keď jeho
aktérmi boli deti, možno program zaradiť do kategórie s označením
„Vďaka Vám“. Ono totiž všetko, čo
účinkujúci predviedli, je výsledkom
trpezlivej práce ich učiteľov a vedúcich krúžkov.
(pa)

Kytica tulipánov pre kolektív materskej školy Medvedzie bola symbolom večera vďaky a uznania pre každého z príležitosti Dňa učiteľov v našom meste.

Vysokoškolské štúdium
V akademickom roku 2005-2006 sa
otvára v našom meste 1. ročník bakalárskeho štúdia „Európskych kultúrnych
štúdii“ v externej forme, s možnosťou
pokračovania v magisterskom štúdiu.
Termín podania prihlášok je do 15.
mája 2005.
Bakalár „Európskych kultúrnych štúdii“ má byť všestranne vzdelaná a rozhľadená osobnosť, schopná rýchle a
podnetne sa adaptovať na ponúkané pracovné príležitosti v diplomatických službách, v štátnej a verejnej správe, v treťom sektore, v najrozličnejších kultúrnych inštitúciách a ustanovizniach, ako
hovorca firiem a podnikov.
Ak hovoríme o pojme kultúra, máme
na mysli nielen kultúru umeleckú, ale hovoríme o systéme hodnôt osobnostne
osvojených, predstavujúcich to najlepšie

v kultúre i vede národa, jazyk ktorého
ponúkame.
Preto súčasťou programu je aj filozofia kultúry i manažment kultúry, psychológia osobnosti i spoločenský protokol,
verbálna, neverbálna, masmediálna i manažérska komunikácia, aplikovaná informatika i základy z teórie štátu a práva,
úvod do teórie prekladu a tlmočenia a ďalšie zaujímavé výberové kurzy.
„Európske kultúrne štúdie“ ako nový
študijný program čaká na Váš záujem.
Náročné, ale krásne štúdium, tak sa vyjadrili autori tohto nového europského
akreditovaného štúdia, ktorého externá
forma štúdia sa otvára v Tvrdošíne.
Adresa podávania prihlášok FHV
UMB Európske kultúrne štúdie /EKŠ Tajovského 40 / 974 O l Banská Bystrica

2

O externé štúdium v našom meste je záujem Rokovala Rada Oravy
Koncom marca sa v zasadacej miest- skej Bystrici s pôsobnosťou na fakulte Externé štúdium sa začne v našom mesnosti radnice v našom meste uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov – budúcich
študentov nového študijného odboru
„Európske kultúrne štúdie“, akreditovaného na Univerzite Mateja Bella v Ban-

humanitných vied.
V preplnenej zasadacej miestnosti sa
zišlo viac ako 40 záujemcov, ktorí si vypočuli základné informácie od Prof. E.
Kollárovej, spoluautorky tohto štúdia.

Zástupcovia univerzity predstavili budúcim študentom nový študijný
odbor, ktorý by mal otvárať dvere do sveta aj mládeži z nášho mesta.

te v priestoroch SPŠ, ktorá na toto štúdium ponúkla tie najlepšie podmienky.
V zmysle štúdia je zakotvená myšlienka uplatnenia sa mladých ľudí v Európskych krajinách, ale tiež v slovenských firmách, ktorých manažment, resp.
vlastníci pochádzajú z európskych krajín a vyžadujú od svojich zamestnancov
poznanie a jazyk jednotlivých krajín.
V tej samotnej podstate autora myšlienky, ktorá bola zo strany primátora
mesta Ing. Ivana Šašku na tomto stretnutí zvýraznená, je to, že mladí a nadaní
ľudia, ktorí nemajú možnosti štúdia na
vysokých školách, na ktorých sa bude
platiť už aj za štúdium, nemajú toľko peňazí ani na drahé internáty, či cestovanie, tak tieto možností sa im ponúkajú
v našom meste, kde na prednášky budú
dochádzať profesori nie len z Banskej
Bystrice, ale aj z Viedne, Prahy, či ďalších univerzít.

Veľmi milo ste nás prekvapili
Uplynula dlhá doba od času, kedy
si na nás pracovníkov školstva pri
príležitosti sviatku „Dňa učiteľov“
naši zriaďovatelia nespomenuli, či už
to bol Okresný školský úrad v Dolnom Kubíne, ale aj bývalý Okresný

úrad v Tvrdošíne. Tohto roku nastala zmena.
Stretnutie všetkých zamestnancov
škôl a školských zariadení na území
nášho mesta, ktoré sa uskutočnilo na
podnet vedenia mesta, bolo milým

Rektor univerzity v Tvrdošíne
V piatok 31. marca 2005 sa na našej radnici uskutočnilo rokovanie primátora mesta s rektorom Univerzity
Mateja Bella v Banskej Bystrici Milanom Murgášom, ktorý sa zaujímal
o stav prípravy otvorenia nového vysokoškolského štúdia, ktorý práve
v externej forme bude od nového školského roka začínať v našom meste.
Zároveň ako poslanec NR SR za
stranu Smer sa zaujímal o sociálnu

situáciu občanov nášho regiónu
s tým, že prejavil záujem a snahu
pomôcť riešiť nielen školské problémy ale aj v rámci legislatívneho
procesu akceptovať regionálne danosti, na ktoré majú vplyv najmä
geografické danosti či možnosti vytvárania pracovných miest najmä
v oblasti cestovného ruchu, kde samotná univerzita má nielen dostatok
odborníkov ale aj bohaté skúsenosti.

prekvapením pre všetkých - nielen
učiteľov, ale aj prevádzkových zamestnancov. Na stretnutí vládla spokojná a radostná atmosféra, z prítomných nebolo cítiť rozdiel v povolaní.
Pán primátor vo svojom príhovore ocenil prácu všetkých prítomných,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výchove detí, nezabudol
nás ani povzbudiť do ďalšej práce
v dnešnej tak náročnej hektickej
dobe. Spríjemnením posedenia bolo
kultúrne vystúpenie detí z materských
škôl, žiakov ZUŠ a premietnutie filmov Tvrdošín a Drevený kostolík, pri
ktorých sme si uvedomili, aké historické skvosty v našom meste máme.
Za zrealizovanie tohto krásneho
stretnutia patrí nášmu zriaďovateľovi mestu Tvrdošín srdečná vďaka.
Kolektív MŠ Medvedzie

Oravice získavajú značku Európskeho formátu
(Dokončenie z 1. str.)
dou bohatou na minerály. Je dostatočne veľký na plávanie a obsahuje
viacero trysiek pre rozmasírovanie
akýchkoľvek svalových bolestí. Bazén je rozdelený na vnútornú a vonkajšiu časť, ktoré sú medzi sebou
prepojené priplavom. Voda v ňom
dosahuje teplotu 36° C.
Menší bazén (80 m2) je naplnený prírodnou termálnou vodou a je skôr na leňošenie. Je tiež rozdelený na vnútornú a
vonkajšiu časť a teplota vody v ňom dosahuje príjemných 38° C.
Samozrejmosťou pre návštevníkov sú
veľké šatne, prezliekárne, sociálne zariadenia vrátane spŕch a oddychové priestory s vyhrievanými lavičkami a lehátkami,
či už vo vnútri alebo vonku na terase. Celý
objekt je pre vašu bezpečnosť monitorovaný kamerovým systémom. Všetky
priestory sú riešené bezbariérovo a vhodné aj pre telesne postihnutých. Pred areálom nájdete veľké strážené parkovisko.
Ak vo vode vyhladnete, váš žalúdok
si príde aj tu na svoje. Už pri vstupe do
parku vás zaujme štýlová reštaurácia s
príjemnou obsluhou a širokou ponukou
jedál, vrátane slovenskej i poľskej kuchyne a je len na vás, či sa rozhodnete
pre večeru s tromi chodmi, alebo si dáte
len kávičku, prípadne dobré pivo.
Ten, kto bude chcieť nejaké rýchlejšie občerstvenie nájde ho v bistre, pria-

mo v areáli objektu a nemusíte si vôbec
obliekať žiaden „smoking“ , najesť sa
môžete aj v plavkách.
V bare nad veľkým bazénom si splníte zase každé vaše prianie cez deň alebo v noci. Večer je toto miesto skutočne
idylické, získava akúsi zvláštnu atmosféru. Voda sa v bazéne trbliece zo svetielok umiestnených na obrovskej kupole,
alebo pod hladinou bazéna a neopakovateľným zážitkom je aj výhľad na Západné Tatry - Roháče cez presklené steny a okná v strope.
A pre tých, ktorí sa tu rozhodnú stráviť letnú alebo zimnú dovolenku, je
miesto aj pre šport a zábavu v najbližšom okolí. Veď z Oravíc je to len na skok
do blízkych Roháčov so známym strediskom Zverovka – Spálená, kde sa môžete do sýtosti „vyblázniť“ na lyžiarskych svahoch.
Komu vyhovuje turistika, aj ten si príde na svoje. Juráňova dolina a ďalšie
atraktívne terény v najbližšom okolí sú
pre milovníkov turistiky priam rajom, do
ktorého sa návštebvníci vždy radi vracajú. Oravice s okolím však ponúkajú aj
množstvo rôznorodých cyklotrás a záleží len na vašej odvahe a skúsenostiach,
pre ktorú z nich sa rozhodnete.
Otvorením prvej etapy Meander parku v Oraviciach sa len začala nová éra cestovného ruchu v tejto časti Slovenska, ktorá prinesla nie len kvalitné služby pre náv-

Rokovania s LIDLOM pokračujú
Naďalej pokračujú rokovania so
zástupcami firmy LIDL, u ktorých
pretrváva záujem v našom meste postaviť obchodné centrum. V súčasnosti predstavitelia firmy rokujú s
vlastníkmi pozemkov, nehnuteľností, ktoré si vytypovali pre výstavbu
tohto obchodného centra. V tomto
období je zadané vypracovanie geometrických plánov a podkladov pre
výkupy pozemkov s tým, že štúdia
tohoto zámeru je predmetom rokovania s vedením mesta. Veci sú
v rokovaní pre túto výstavbu, kde
základným problémom bude, ako
rýchlo sa podarí dohodnúť výkup pozemkov a nehnuteľností. Okamžite,

keď príde k obojstrannej zhode vlastníkov pozemkov a investora, LIDL
započne s realizáciou výstavby v lokalite, kde by mal uvedený obchodný komplex v našom meste nájsť
svoje miesto.
(jh)

Strechy na školách nám dosluhujú
Po predchádzajúcich rekonštrukciách najmä ZŠ M. Medveckej a oboch telocviční prišla na rad aj ZUŠ, hlavne z toho dôvodu, že
doterajšia krytina strechy už niekoľko rokov
zatekala. V tomto období dochádza k úplnej
rekonštrukcii strechy na ZUŠ. Remeselníci
tu vymenia nielen krytinu, ale zrekonštruujú
aj krov.
(jh)

števníkov, ale utvorila aj nové podmienky pre zlepšenie cestovného ruchu a v neposlednom rade aj vytvorenie nových pracovných príležitostí pre ľudí v tomto regióne. Dovolím si tvrdiť, že Oravice sa v
najbližšej budúcnosti stanú mekkou turistického diania nielen v rámci Oravy, Slo(jh)
venska ale aj Európy.

Akčný plán cestovného ruchu a služieb regiónu Oravy
Vo štvrtok 14. apríla 2005 sa
v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Rady Oravy, ktorej členom je aj primátor mesta Ing. Ivan
Šaško, ktorého sme sa opýtali, čo
rezonovalo na tomto stretnutí.
Na týchto zasadnutiach bývajú
nastolené otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých troch okresov Oravy,
ich aktuálnych problémov ako aj
východiská pre budúci rozvoj Oravy v podmienkach už zjednotenej
a najmä otvorenej Európy. Rozvoj,
ktorý býva vždy podmienený potrebnou infraštruktúrou, rezonoval
aj na tomto zasadnutí Rady Oravy.
Bol nastolený územný plán Žilinského kraja, ktorý bol schvalený na poslednom zastupiteľstve,
kde aj z pohľadu poslanca VÚC
boli vysvetlené súvislosti, a najmä
nutnosti jeho schválenia, aj keď
obsahuje viacero nedostatkov, no
bol prijatý iba preto, že je to otvorený dokument, ktorý v zmysle
potrieb bude môcť byť dopĺňaný
a aktualizovaný.
V rámci diskusie rezonovala
otázka dopravnej infraštruktúry Oravy, a to najmä cesta Dolný Kubín,
hranica s Poľskom, ale aj výstavba
cesty Oravice – Zuberec, ktorá bude
mať veľký význam pre celý región
tvrdošínskeho okresu, a najmä na
ďalší rozvoj cestovného ruchu.

Priaznivo bola hodnotená otázka výstavby rýchlostnej komunikácie cez Oravu, ktorá už konečne započala, keď v roku 2005 by
sa tu malo prestavať 500 miliónov
korún s tým, že jej celková realizácia bude závislá od zodpovednej prípravy, ale aj možnosti štátneho rozpočtu.
V rámci rokovania sa viedla
rozsiahla diskusia na tému potreby spracovania akčného plánu cestovného ruchu a služieb, ktorý je
v štádiu prípravy pre celý región
Oravy. Tento materiál sa pripravuje pre potreby Oravy s cieľom vytvoriť základné koncepčné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu a prostredníctvom neho vytvoriť partnerstvo medzi súkromným
a verejným sektorom, a najmä zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu, kde svojím efektom by
sa mal znásobiť pozitívny vplyv
pre rozvoj celej Oravy.
V tejto súvislosti už bola pripravená zmluva o spolupráci, do
ktorej sa zapojili mestá Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín s obcami Zázrivá a Zuberec, ktoré vytvoria jeden kolektív pre prezentáciu Oravy už na najbližšom
veľtrhu cestovného ruchu, ktorý sa
uskutoční začiatkom budúceho
roka v Bratislave.

Mestské zastupiteľstvo riešilo budúcnosť mesta
Smerovanie Tvrdošína ako kúpeľného mesta by mohlo byť
aj preto, že mestská časť Oravice sa zaradila medzi slovenské
kúpeľné strediská.
Aj v tomto duchu bola predstavená urbanistická štúdia centra mesta, ktoré bude začínaťv miestnom parku prameňom vody
s pokračovaním pešej zóny a prvkami kolonádnej architektúry budúceho kúpeľného mestečka.
Tento zámer patril k dôležitým informáciam, ktoré predložil
primátor poslancom mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo
v zmysle plánu práce v utorok 26. apríla t.r.
V rámci úvodných informácií sa poZ akcií, ktoré pripravilo mesto v uplyslanci oboznámili so skúšobnou prevádz- nulých týždňoch je potrebné spomenúť
kou areálu Meander v Oraviciach, ktorý vydarený Deň učiteľov pre všetkých
bude oficiálne otvorený aj za účasti slo- školských pracovníkov, prípravné práce
venského prezidenta Ivana Gašparoviča na začatí vysokoškolského štúdia
v nedeľu 1. mája. V rámci tohto komple- v našom meste s návštevou dekana faxu bola tam vybudovaná čistiareň odpa- kulty humanitných vied Univerzity
dových vôd pre potreby celých Oravíc.
v Banskej Bystrici, či prijatie primátora
Ďalej bola podaná informácia o po- prezidentom Ivanom Gašparovičom.
kračovaní na rekonštrukcii termálnych
Samotný program zastupiteľstva bol
kúpalísk, ako aj o pripravovaných záme- naplnený prerokovaním predkladaných
roch pred letnou turistickou sezónou.
správ od správy o činnosti Jednoty dôchodV rámci celého rozvoja Oravíc sa cov a klubov dôchodcov v meste s úlohami
uvažuje s vybudovaním sedačkovej la- pre rok 2005-2006. Tvorili komplex probnovky a zjazdovky pre lyžovanie, čo by lémov, ktoré sa priamo dotýkajú jednej
si vyžiadalo značné investície, ktoré by skupiny občanov nášho mesta.
V ďaľšom bode bol prehodnotený rozprospeli pre ešte lepšie prepojenie so
strediskami v Roháčoch, ale aj v Zako- počet a jeho plnenie za I. štvrťrok s výhľadom do ďalšieho obdobia, na ktoré nadväpanom.
zovala správa o investičných zámeroch na
úseku výstavby mesta a nevyhnutnej údržby najmä miestnych komunikácií a parkovacích plôch či chodníkov, ktorých kvalita
sa časom stále zhoršuje.
Na programe rokovania boli aj otázky
Tieto dve významné oravské stre- činnosti technických služieb s plánom rozdiská cestovného ruchu spojí nová voja verejnej zelene, čistoty a celkovej
cestná komunikácia, ktorá bude posta- údržby daného stavu vo všetkých zložkách
vená na doterajšej lesnej a poľnej ces- činnosti fungovania nášho mesta.
Priestor na rokovaní dostal aj dobrote z Oravíc do Zuberca a Habovky.
Takmer šesť kilometrový úsek si vy- voľný hasičský zbor, ale aj úlohy na úsežiada náklady vo výške takmer 120 ku civilnej obrany a požiarnej ochrany.
mil. Sk. Prípravné práce na tejto ko- Na záver rokovania bolo prijaté uznesemunikácií sa začali už v minulom nie s úlohami pre ďaľšie smerovanie
roku, keď v tomto období sa stavbári nášho mesta.
poriadne zahryzli do realizácie tohoto
diela.
Dokončením tejto cesty, ktorá v katastri Oravíc bola realizovaná z iniciatívy nášho mesta v rokoch 1998-2000
Už v minulom roku prišlo k zosusa zrealizuje spojnica, ktorú očakávali vu tohto klenbového mosta, ktorý bol
turisti, ale aj celý náš región.
(jh) postavený pravdepodobne pred viac
ako sto rokmi. Takpovediac svoje si
odslúžil aj odžil najmä tým, že tadiaľ
chodia ťažké mechanizmy a autá zvážajúce drevo. Keďže bolo ťažké
v priebehu mesiaca máj. Aj touto ces- nájsť partnera na spoluprácu pri retou by sme chceli poprosiť občanov, konštrukcii, vedenie mesta sa rozhoaby boli trpezliví a zhovievaví, aby sa dlo na túto zložitú činnosť v tom, že
táto náročná akcia, ktorá čaká naše technická realizácia je už vyriešená
mesto, zvládla spoločnými silami . a v najbližších týždňoch sa začne s
Dokončením sa podstatne zlepší vo- rekonštrukciou staručkého mosta.
dovodná sieť, vytvoria sa lepšie pod- Bude to tiež jedna z tých väčších inmienky a bude to podstatným príno- vestícií, ktorá zaťaží náš mestský rozsom aj pre budúce generácie.
(jh) počet v tomto roku.
(jh)

Očakávaná cesta
Oravice - Zuberec sa buduje

Nový areál kúpeľov na veľkonočný pondelok posvätil
dekan kubínského dekanátu
vdp. Ľubomír Pekarčík, ktorý
v modlidbach poprial všetkým
aby tu nachádzali pokoj a telesné uzdravenie.

Rekonštrukcia mestského vodovodu
V najbližších dňoch sa uskutoční
v meste rozsiahla rekonštrukcia mestského vodovodu, ktorý patrí k najstarším na Orave. Jeho stav bol už kritický, a preto sa mesto rozhodlo, že je
nevyhnutná táto rekonštrukcia. Rekonštrukcia sa bude vykonávať
v priestoroch Trojičného námestia
a Spiežovej ulice, ktorá sa začne už

Staručký most v Medvedzí dožíva
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Najväčší urbár na Orave bilancoval
šová, Bc. Vlasta Jančeková a Ján
Buczacki. Valné zhromaždenie odhlasovalo aj zmenu stanov, podľa ktorej sa
doterajšie trojročné volebné obdobie
výboru mení na päťročné počas ktorého
sa nový výbor bude starať o tvrdošínsky
urbár.
Rok 2004 z hľadiska hospodárenia v
ľudí, ktorí dali družstvu výpoveď a uzalese bol náročný najmä v ťažbovej čintvorili nájomný vzťah na pôdu
nosti, pričom po celý rok sa spracovás urbárom.
vala iba kalamita. Náhodné ťažby boli
Výbor urbáru rozhodol, že je potrebspôsobené škodlivými činiteľmi , kde sa
né o týchto problémoch otvorene hovospracovalo 6365 m3 vývratov a zlomov.
riť najmä preto, že sa to dotýka všetkých
Extrémne sucho z roku 2003 pociťuje700 členov urbáru, ktorí majú svoj pome pri neustálej ťažbe podkôrnym hmydiel na družstve.
zom napadnutých stromov lykožrútom
Uplynulý hospodársky rok bol násmrekovým a lykožrútom lesklým, priročný, ale svojím spôsobom aj úspeščom sa vyťažilo 10415 m 3
ný preto, že sa urobilo machrobačiarov. Veľké starosti
ximum. Je veľkým šťastím,
robí rozšírenie podpňovky
že nás nepostihla taká posmrekovej a koreňovky vrshroma ako lesy v Tatrách, aj
tevnatej, kde v dôsledku uvekeď u nás tiež zhodilo niedených škodcov sa spracovakoľko „stovák“ kubíkov
lo 12152 m3 hubovej kalamidreva. Rozhodujúcim ukaty. Výskyt hubovej kalamity je
zovateľom je to, že sa v hore
v poslednom období typický
nezoťal ani jeden zdravý
pre celé severné Slovensko.
strom, že sa z hory vyviezlo
Veterná smršť z 19. 11.
všetko zlé, čo sa len dalo, že
2004 nás obišla, pričom nám
z toho zlého a najhoršieho
napadlo 2000 m3 vyvrátených
zužitkovalo sa maximum, že
stromov. Na pílu sa odviezli
sa zabránilo ďalším škodám
Pracovné predsedníctvo počas valného zhromaždenia
najkvalitnejšie sortimenty z
v hore, aj keď celkový stav
kalamitnej ťažby v celkovom
oravských lesov je veľmi nepriaznivý. Dokázal sa udržať lesný bárskym predsedom, ktorým sa stal množstve 15 885 m3 dreva , pričom podiel KPZ-ky t.j. sortimentov s tvrdou hnihospodársky plán, urobilo sa maxi- Vendelín Krššák.
Výsledky volieb nepriniesli žiadne lobou tvoril 27 %. Nekvalitná a tenšia
mum pre budúce generácie. Ďalšie
zdroje príjmov získal urbár doplnko- prekvapenie, urbárnici si do čela opäť hmota sa predala cudzím odberateľom v
vou hospodárskou činnosťou, najmä zvolili deväť z doterajších jedenástich množstve 9650 m3, vlákniny a baňoviny
prevádzkovaním parkovísk pri TK v členov a nový výbor pracuje v tomto zlo- sa predalo 1420 m3,, paliva celkovo 2107
Oraviciach, či dlhodobými prenájma- žení: Ing. Ivan Šaško (ktorý sa stal opäť m 3 . Zásoby dreva na skladoch k
mi pozemkov v Oraviciach i v Tvrdo- predsedom a získal aj najvyšší počet hla- 31.12.2004 predstavovali 4358 m3 drešíne. Pozemky, ktoré sa prenajali boli sov, 15 911), Ing. Ján Jelenčík, Pavol va.
Zalesnilo sa 68 tisíc sadeníc, hlavne
močiare, vrbiny a smetiská, ktoré ur- Sýkora, Pavol Lukáčik, Ján Ferenčík,
Štefan Lukáči, Ján Kopta, Ján Gonda, smreka. Z ďalších drevín na stabilitu
bár v minulosti nikdy nevyužíval.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí Anna Bydžovská, Mária Gallasová a porastov sa vysadil buk, jedľa, smrekoakýmkoľvek prospešným spôsobom po- Alojz Kováč. Členmi dozornej rady sa vec, borovica na celkovej ploche 14 ha.
mohli urbáru, pracovníkom na píle, ria- stali Ing. Anna Šefčíková, Marta Bako- Prerezávky sa vykonali na ploche 61 ha,

V sobotu 18. marca t.r. sa členovia tvrdošínskeho urbáru
stretli na valnom zhromaždení aby sa oboznámili s výsledkami
hospodárenia urbáru, za rok 2004 a aby si zvolili nové vedenie
urbáru na ďalšie volebné obdobie. Svojou rozlohou (2050 ha
+ 250 ha v majetku súkromných vlastníkov lesa) a počtom členov 694 je tvrdošínsky urbár najväčší na Orave.
V úvode si všetci prítomní minútou
ticha uctili pamiatku tých členov, ktorí
sa už tohto valného zhromaždenia nedožili. Ako hosť vystúpil na rokovaní Ing.
Kluka z Obvodného lesného úradu Dolný Kubín, ktorý prítomným navrhol, aby
nový výbor bol zvolený na päťročné obdobie už aj preto, že lesné plány sú tvorené na desať rokov. S návrhom členovia súhlasili. Pochválil však aj prácu
nášho urbáru.
Ďalším veľmi dôležitým bodom valného zhromaždenia boli voľby, ktoré sa
uskutočnili priamo v sále vhodením volebného lístka do urny.
A potom už nasledovala správa predsedu urbáru Ing. Ivana Šašku, ktorý
podrobne zhodnotil prácu výboru, ale aj
niektoré konkrétne výsledky, ktoré sa im
mravenčou prácou podarilo dosiahnuť.
Urbár má založené a riadne zaregistrované dve pozemkové spoločenstvá jedno s názvom Urbárski spolumajitelia
a druhé s názvom Združenie súkromných
vlastníkov lesov. (ZSVL).
Sú však takí, ktorí by najradšej videli
urbár na kolenách, ktorí napadli opodstatnenosť volieb v roku 1999, ale aj
v roku 2002. Prešlo 6 rokov a títo sťažovatelia stále vyvolávajú problémy.
Keď neuspeli cez súd, pustili sa do
spochybnenia volieb cez úrady štátnej
správy, cez ich poplatných politických
komplicov a nebyť obrany výboru, resp.
aj niektorých slušných politikov, boli by
schopní zrušiť aj urbár a pričleniť ho
do družstva. Pred rokom na VZ, keď sme
si vysvetľovali, ako je to s výpoveďami
poľnohospodárskej pôdy družstvu, tak
nás bolo 200. Po roku je to viac ako 400

diteľovi píly Ing. Šálkovi, všetkým čo
pracovali v lese, lesnému hospodárovi
ako aj všetkým lesníkom, čí doterajšiemu výboru urbáru a dozornej rade.
Osobitné poďakovanie patrí terajším
poľovným združeniam v Tvrdošíne i v
Oraviciach, ktorým sa prenajalo toto právo za úplne nových a výhodných podmienok. Príkladná starostlivosť bola aj
o zver.
Na budúci rok budeme mať rovných 100 rokov. Vtedy ako sa prvý raz
zišlo obecné zastupiteľstvo v Tvrdošíne, ktoré dovtedy spravovalo spoločne bývalé urbárské nehnuteľnosti a
ktoré si pred 100 rokmi založilo a zvolilo prvý urbársky výbor s prvým ur-

kde sa urobilo 10 ha ochrany lesa.
Ochranu kultúr vyžínaním buriny a chemicky proti zveri sa uskutočnila na 62
ha, výsek krovia činil 2 ha a uhadzovanie haluziny bolo vykonané na 10 ha.
V ZSVL Tvrdošín v roku 2004 sa v
ťažbovej činnosti spracovalo celkove
3743 m3 kalamitnej ťažby spôsobenej
hlavne podkôrnym hmyzom a hubovými
škodcami. Na pílu sa odviezlo 463 m3
drevnej hmoty. V kalamitnej ťažbe prevažovali tenšie a nekvalitnejšie sortimenty , ktoré sa predali cudzím odberateľom v objeme 2523 m3. Paliva sme
predali 200 m3. V pestovnej činnosti sme
zalesnili 1500 sadeníc na ploche 0,30
ha (ochrana kultúr sa urobila na ploche 2 ha). Zásoby dreva ku konci roku
tvorili 1201 m3.
O tom, že v urbáre sa efektívne hospodárilo svedčí aj fakt, že podiely za
uplynulý rok prekročili sedemmiliónovú
hranicu. Každému členovi urbáru bolo
vyplatené 250 korún za fraktu a súkromným vlastníkomi lesa ešte ďalších 0,30
Sk za každý štvorcový meter. Na tomto
hospodárskom výsledku majú výrazný
podiel všetci, od členov výboru urbáru,
pracovníkov píly, lesníkov, či brigadníkov v lese.
Časť so zisku bola preinvestovaná aj
pri údržbe a rekonštrukcii zariadenia píly.
V minulom roku sa vykonala rekonštrukcia elektrického vedenia, pribudlo nové
odsávacie zariadenie a urobili sa ďalšie
práce, ktoré bolo potrebné na píle vykonať.
V ďalšej časti rokovania si urbárnici
vypočuli správu ekonómky Mariány Čičmanovej a predsedu dozornej rady Jána
Buczackeho.
Spestrením a spríjemnením valného
zhromaždenia bolo aj premietanie dvoch
dokumentárnych filmov o našom meste
a kostolíku. A keďže rokovanie sa predĺžilo aj vzhľadom na to, že o niečo dlhšie trvalo volebnej komisii, kým prišla
s volebnými výsledkami, následná diskusia netrvala dlho, pretože prítomní urbárnici odhlasovali ukončenie diskusie.

Pre širokú verejnosť, ale aj obyčajného človeka
aby sa vedel brániť podvodom niektorých bývalých bezcharakterných úradníkov, ktorí aj takto dokázali okrádať chudobu
Jeden z príkladov protizákonných konaní tých, ktorí predávali to, čo im nepatrí, resp. to, čo nie je a nikdy nebolo ich vlastníctvo
Protest proti rozhodnutiu Správy katastra
Tvrdošín podľa § 22 zák.č. 153/2001 Z.z. o
prokuratúre
Protest prokurátora proti rozhodnutiu Správy katastra Tvrdošín č. V 1204/
2003, ktorým bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k pozemkom nachádzajúcich sa v k.ú. Tvrdošín,
pretože týmto rozhodnutím bolo porušené úst.
§ 31 ods.1,3 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam:
Odôvodnenie - Rozhodnutím Správy katastra Tvrdošín č. V 1204/2003 boli porušené úst. § 31 ods.1,3 katastrálneho zákona a úst. § 3 ods. l, § 34 ods.5 a § 46 Správneho poriadku.
Podľa § 31 ods. l/katastrálneho zákona má
správa katastra preskúmať platnosť zmluvy,
a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s
nehnuteľnosťami, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a
či zmluvná voľnosť, prípadne práva nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené.
Podľa § 31 ods.3/katastrálneho zákona,
ak sú splnené podmienky na vklad, správa
katastra vklad povolí, inak návrh zamietne.
Podľa úst. § 3 ods. l/Správneho poriadku,
správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú
povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti ,
práva a záujmy občanov a organizácií a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti.
Podľa § 46/Správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať
orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu a musí obsahovať
predpísané náležitosti.
Správa Katastra Tvrdošín povolila v konaní V 1204/2003 vklad vlastníckeho práva
k pozemkom zastavené plochy a nádvoria
nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošín, a to na základe kúpnej zmluvy uzavretej dňa 13. 10.
2003 medzi ŽIAREC, poľnohospodárske
družstvo Tvrdošín ako predávajúcim a
COOP Jednota Trstená , spotrebné družstvo ako kupujúcim- Návrh na vklad vlastníckeho práva bol doručený v ten istý deň.
Mimo podstatnejších pochybení poukazujem

na nezrovnalosť v kontexte kauzy bezvýznamnú a to, že v návrhu na vklad je konkretizovaná zmluva, ktorá mala byť uzatvorená
dňa 1. 10. 2003 . Takéto tvrdenie nemá oporu v spisovom materiály.
Správa katastra prvotne pochybila v tom,
že sa nedostatočne vyrovnala s otázkou skúmania oprávnenia prevodcu nakladať s nehnuteľnosťami. Z čl. I. predmetnej zmluvy
vyplýva spôsob nadobudnutia pozemkov a to
citujem: „ Predávajúci nadobudol v zmysle
zákona č. 81/1949 Zb. o úprave právnych
pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov pozemok, ktorý nebolo možné
pre zákonné prekážky pôvodným vlastníkom
z dôvodu, že je zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho.“
Predávajúci, teda družstvo Žiarec Tvrdošín mal teda iba podľa vlastného tvrdenia
nadobudnúť vlastníctvo v zmysle citovaného zákona. Správa katastra nesprávne právne posúdila možnosť aplikácie zák. č. 81/49
Zb. na skúmaný právny vzťah , keď ustálila
právne postavenie pôvodného vlastníka Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Tvrdošín chybne.
Odpoveď na otázku za splnenia akých
podmienok mohlo dôjsť k prechodu vlastníctva podľa Zák. č. 81/1949 Zb. je potrebné
hľadať priamo v tomto predpise.
V zmysle jeho § l ods. l na rozšírenie a
povznesenie pastevného odchovu dobytka prechádza vlastníctvo k majetku uvedenému v §
2 na jednotné roľnícke družstvá, zriadené podľa zákona č. 69/1949 Zb. ( ďalej len jednotné
družstvo), a to dňom vzniku jednotné družstva.
Ustanovenie § 2 písm. a tohto zákona
vymedzuje , že prechod vlastníctva sa vzťahuje na spoločné nehnuteľnosti bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, ktoré upravuje zák. čl. X/1913.
Podľa § 3 ods. l súčasne s prechodom
vlastníctva k majetku uvedenému v § 2 na
jednotné družstvo zanikajú urbáre, komposesoráty a podobné právne útvary, na ktoré
sa vzťahuje zák. čl. X/1913.
Povinnosťou Správy katastra bolo rozhodnutie oprieť o spoľahlivo zistený skutkový
stav. Uplatnením tejto zásady mal správny
orgán zistiť vo vlastnej kompetencii, že z po-

zemnoknižných zápisoch Urbárskych spolumajiteľov Tvrdošín vyplýva, že toto pozemkové spoločenstvo vzniklo podľa zákonného
čl. XIX/1898, podľa ktorého bol v Tvrdošíne
založený Urbár ako jediná nedeliteľná spoločnosť urbárskych, lesných a pasienkových
príslušností v Tvrdošíne.
Správe katastra však bola zmienená skutočnosť oznámená v konaní vedenom pod Z
811/2003, ktoré sa dotýkalo tých istých nehnuteľností a preto konanie o návrhu na vklad
bolo podľa § 31a písm. a/ katastrálneho zákona rozhodnutím V 1204/2003 prerušené. Nebolo zohľadnené, že samotní Urbárski spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Tvrdošín vo svojom doplňujúcom návrhu konštatovali podľa akého zákonného článku vznikli,
pričom predložili taktiež dve súdne rozhodnutia a to Krajského súdu v Banskej Bystrici,
č. 23 S 110/1996, 23S 111/1996 zo dňa 29.
11. 1996 a Najvyššieho súdu SR č. 4Cdo 47/
01 zo dňa 28.11. 2001, ktoré obsahovali v
odôvodnení totožný záver navyše s dodatkom,
že zo žiadneho ďalšieho zápisu, príp. dokladu nevyplýva, že by urbárska spoločnosť zmenila svoj charakter oproti pôvodnému.
Nakoľko obe konania úzko súviseli, výsledok jedného závisel od druhého, malo
dôjsť k prihliadnutiu aj k takýmto informáciám hoci boli prezentované v inom konaní.
Nič však nemení na tom, že správny orgán
mal konať iniciatívne a zdokumentovať skutkový stav v takom rozsahu , aby mohol rozhodnúť poznajúc komplexnú problematiku,
teda aj okolnosti uvádzané v pozemkových
knihách súvisiace so vznikom Spoločenstva.
V zmysle § 3 ods. 1,2 zák. č. 2/1958 Sb.
n. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní
spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov,
pasienky zo spoločného lesa vyčlení a odovzdá výkonný orgán okresného národného
výboru do obhospodarovania jednotnému roľníckemu družstvu, ak v obci nie je založené
jednotné roľnícke družstvo, odovzdá ich užívateľom spoločných pasienkov.
Podľa § 12 tohto zákona súd na návrh obhospodarovateľa poznamená obhospodarovanie podľa tohto zákona v pozemkových knihách a vymaže prípadnú poznámku zapísanú podľa § 49 zák. čl. XIX/1898.

Podľa § 13 ods. 2 ustanovenia tohto zákona sa nedotýkajú právnych pomerov pasienkového majetku upravených zák. čl. XII/
1894 o poľnom hospodárstve a poľnej polícii, zák. čl. X/1913 o nedielnych spoločných
pasienkoch a zákonom Slovenskej národnej
rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych
pomerov pasienkového majetku bývalých
urbárnikov, komposesorátov a podobných
právnych útvarov.
Z citovaných ustanovení v súhrne vyplýva, že pasienky /lesná pôda/ boli jednotnému
roľníckemu družstvu odovzdané len do obhospodarovania, a preto pôvodné vlastnícke vzťahy zostali zachované. Nakoľko bola zrealizovaná poznámka podľa § 12 Z.č. 2/58 Sb.n.
SNR je vylúčené, aby pozemkové spoločenstvo spadalo pod režim podľa zákonného článku X/1913 a teda aj zákon č. 81/49 Sb. n. SNR.
Na základe tohto zákona teda predávajúcemu ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Tvrdošín nemohlo vzniknúť vlastnícke právo a teda ani jemu predchodcovi.
K totožnému záveru dospel aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý svojím rozhodnutím č. LPO-2107/2004, vyhovel protestu prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline č. Kd 3014/03 a zrušil rozhodnutie Katastrálneho úradu v Žiline sp. zn.
2564/2003.
V rámci preskúmavania rozhodovacej
činnosti Správy katastra bola zistená ďalšia
okolnosť svedčiaca o absencii oprávnenia
prevodcu – PD Žiarec nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami. Podateľ podnetu totižto predložil prokuratúre výpis z listu vlastníctva, ktorý preukazuje vlastnícke právo v
prospech vlastníka Urbárski spolumajitelia,
pozemkové spoločenstvo Tvrdošín.
Správa katastra povolila vklad vlastníckeho práva v prospech úplne iného právneho
subjektu.
Podľa § 59 ods. l/písm. a/ katastrálneho
zákona Správa katastra aj bez návrhu opraví
údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra.
Podľa § 59 ods.5/katastrálneho zákona na
opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom kona-

ní, 7/ ak sa oprava týka údajov uvedených v
liste vlastníctva.
Z citovaných ustanovení vyplýva, že nebolo postupované v súlade so zákonom, kedy
správa katastra hrubým spôsobom porušila
procesné ustanovenia, nakoľko sa domnievala, že údaje uvedené na LV sú nepravdivé,
mala o oprave vydať rozhodnutie v správnom
konaní. Namiesto takéhoto postupu LV zrušila procesným postupom nemajúcim oporu
v zákone. Z uvedeného vyplýva, že LV stále
existuje, a teda aj v dobe rozhodovania o návrhu na vklad, a preto oprávnenie prevodcu
nakladať s nehnuteľnosťou boli vážne spochybnené.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti podľa zákona o prokuratúre
navrhujem /prokurátor/, aby zistená nezákonnosť bola odstránená tým, že rozhodnutie Správy katastra Tvrdošín č. V 1204/
2003, ktorým bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k
pozemkom k.ú. Tvrdošín, bude zrušené a
nahradené novým rozhodnutím, ktoré
bude v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi
prokurátor okresnej prokuratúry v.r.

Takéto upozornenia boli častokrát málo platné, pretože niektorí
bývalí úradníci bývalého okresného úradu, resp. správy katastra, politicky dosadení do týchto úradov,
nielenže nerešpektovali zákony, ale
takto napomáhali tým, čo robili
podvody a vedome okrádali ľudí
prostredníctvom protiprávnych
úkonov na úradoch, tváriac sa, že
to robia legálnym spôsobom a že im
na to nikto nepríde.
Takéto a podobné prípady podvodov sa robili dlhé roky na našom
„slávnom“ bývalom okresnom úrade s plným vedomím súčasných, ale
aj bývalých politických špičiek, ktorí svojim posluhovačom na okresnej
úrovni kryli chrbát len preto, že oni
konajú rovnako, pričom náš slovenský právny systém i konania príslušných orgánov potvrdzujú to, že na
Slovensku je už dlhé roky právna
anarchia.
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Drevený kostolík z polovice 15. storočia uchránili obyvatelia Tvrdošína
Najstaršou zachovanou pamiatkou okresného mesta Tvrdošín je
unikátna stavba vyše 500-ročného
rímskokatolíckeho kostolíka. Nachádza sa na malej vyvýšenine, kúsok
od historického jadra mesta, na začiatku starobylého cintorína. Celý
cenný komplex charakterizujú kamenné hradby, dve kruhové stavby,
brána so zvonicou a všetko dokresľujú zaujímavé tvary stromových
solitérov ponorených v okolitom posvätnom tichu.
„Drevený kostolík podlieha neúprosnému zubu času. Vplýva na
jeho cenný interiér s kazetovým stropom a jednotlivými pestrými rozetami, kazateľnicu so sochami evanjelistov i ďalšie bohaté zdobenie klenby, bočné steny s obrazom svätého
Juraja bojujúceho s drakom a na ďalšie artefakty. V minulosti sme už
viackrát boli donútení pristúpiť k rozsiahlej oprave. Doteraz najväčšia a
najrozsiahlejšia 25 rokov trvajúca rekonštrukcia sa skončila v roku 1993.

Na sviatok Všetkých svätých kostolík vysvätil spišský biskup František
Tondra, predtým tvrdošínsky farár. V
lete 1994 nadácia American
Express udelila cenu Európa Nostra spojenú s finančným ohodnotením za
nevšedne kvalitnú rekonštrukciu kostola,“ zasvätene nás informuje Ivan
Šaško, ktorý je od roku
1985 nepretržite primátorom mesta.
„Celý kostol rozobrali
na jednotlivé kusy, bočné
steny i vzácny nábytok bol
napadnutý červotočom, podlaha úplne zhnitá,“ dopĺňa podrobnosti o reštaurovaní primátor.
„Podnikali sme nekonečný boj s časom, ale najmä s byrokraciou, teda s
tým, čo nazývame úradný šimeľ.
Okrem toho meškali prisľúbené financie, tempo ich prísunu bolo priam

žalostne pomalé. Na všetky rozhodnutia sa muselo vyčkávať.“ Primátor
Ivan Šaško bol azda jediným, ktorý

veril, že sa rekonštrukciu podarí dokončiť. Cirkev nemajúca na opravu
potrebné finančné prostriedky, daro-

vala vzácnu pamiatku Oravskej galérii a majiteľom sa stal Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne. Ten
sa ale snažil novonadobudnutej sakrálnej stavby zbaviť a chcel ju previesť do
Múzea oravskej dediny za
Zubercom, pod Roháčmi.
Vtedy primátor povedal, že
už stačilo, a rozhodol sa konať. Všetok vzácny materiál i niektoré umelecké diela, po riadnom súpise mestským úradom, prichýlili
ochotní Tvrdošínčania vo
svojich pridomových
priestoroch. Mesto v tom
čase nevlastnilo vhodné
priestory na uskladnenie
cenných artefaktov. Pomohlo aj Ministerstvo kultúry SR pomocou fondu Pro
Slovakia i Krajský úrad pamiatkovej starostlivosti. Drevený barokový oltár Všetkých svätých, prenesený z kostola na námestí ešte v

roku 1768, zreštaurovali ateliéry v
Košiciach a v Levoči. Na kompletizácii oltára, no predovšetkým na obnove obrazov, krstiteľnice i rozetového stropu sa podieľal akademický
sochár Ondrej Dzúrik, ktorého predkovia pochádzajú z Tvrdošína. Na
vysviacku vynoveného kostola ho
manželka priviezla už na invalidnom
vozíku. Vyše dvadsaťročná náročná
reštaurátorská práca si vyžiadala svoju krutú daň.
Gotický drevený kostolík v Tvrdošíne patrí k najcennejším stavaniam, ktoré stoja na Slovensku. Možno ho navštíviť v každej ročnej dobe,
len je potrebné zastaviť sa v informačnom stredisku miestnej radnice a ohlásiť svoju návštevu. Cez víkendy a úradné voľná vás kostolom
a jeho históriou rád prevedie Janko
Gonda, „dedičný“ tvrdošínsky hrobár, bývajúci len niekoľko domov
poniže kostola.
František Dejčík
REGIÓN ŽURNAL

Listujeme v histórii okresu Tvrdošín aj preto, aby sme ho lepšie spoznali
Nazývaný Horná Orava, leží vo
východnej časti regiónu Orava na
severe Žilinského kraja na ploche
479 km2. Ohraničuje ho Oravská kotlina, široký pás územia patrí Oravskej vrchovine, kde popri rieke Orave sa rozkladá časť obcí. V západnej časti okresu sa tiahne mohutná
Oravská Magura, tvorená z tvrdých
magurských pieskovcov. Magura
končí nad Medvedzím v údolí rieky
Oravy medzi Tvrdošínom a Štefanovom. Severne od Tvrdošína sa rozprestiera Oravská vrchovina, skladá sa z Brezovickej pahorkatiny, Uhliska, Štefanovských chrbtov, údolia
rieky Oravice a z úzkeho bradlového pásma od Tvrdošína po Trstenú.
Do okresu Tvrdošín patria významné horstvá Západné Tatry - Roháče
(Baníkov 2158 m n. m. ), Skorušinské vrchy a časť Oravskej Magury.
Charakteristika Západných Tatier
(18 633 ha): hrebeň dlhý 37 km, 26
vrcholov nad 2000 m n. m. (najvyšší
Bystrá-2248 m), 20 plies (Roháčske
plesá, Jamnické pleso), z 8 vodopádov je najznámejší 23 m vysoký Roháčsky vodopád. Odrazom pestrej
geologickej stavby sú bohaté rastlinné spoločenstvá vo vápencové - dolomitových častiach (Červené vrchy,
Sivý vrch, Osobitá) a krasové útvary (Brestovianska, Západný úplaz).
Najhodnotnejšie časti oravského
TANAP - u predstavujú maloplošné
chránené územia s najvyšším stupňom ochrany prírody: národné prírodné rezervácie Sivý vrch, Roháčske plesá, Osobitá, Kotlov žľab, Ju-

ráňová dolina, prírodné rezervácie
Mačie diery, Úplazníky, Medzi bormi a národná prírodná pamiatka
Brestovianska jaskyňa. Náučné
chodníky sú v Juráňovej doline a na
Roháčskych plesách. V severnej časti
Podtatranskej brázdy leží Oravická
kotlina, utvorená eróziou prítokov
riečky Oravica.
V okrese je 15 poľovných revírov.
Turisti využívajú Oravice ako východisko do Roháčov a Skorušiny. V
Oraviciach sa nachádza termálna
voda (dosahuje 57° C), má priaznivé účinky na pohybové ústroje a
močové cesty. Turisti môžu využívať
celoročne otvorené termálne kúpalisko. Lyžiarske vleky sú v Zuberci,
Roháčoch, Nižnej, Tvrdošíne, Habovke, Brezovici a Vitanovej. Turistickou atrakciou je splavovanie Oravy na plti od Nižnej po Oravský Podzámok. Unikátne je Múzeum oravskej dediny v Zuberci - Brestovej,
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Podbieli so 74 zrubovými domami, v Tvrdošíne Galéria M.
Medveckej a gotický drevený kostolík z 15. storočia, vzácna pamiatka
UNESCO. V Tvrdošíne a Trstenej sú
mestské pamiatkové zóny.
Hospodársku štruktúru okresu
tvoria priemysel elektrotechnický,
strojárenský, drevársky, potravinársky. V priemysle pôsobí 48 podnikov,
v stavebníctve 17, v poľnohospodárstve 7.
Podnikateľských subjektov je
1665, z toho 1058 živnostníkov. Najväčšie podniky sú OVP, TEES Les-

né traktory, OSD, Matsushita
Electronic Components, Elkond, Vidox, Garex Čimhová, Tvrdex, Tvrdošínska mliekáreň. Okresom prechádza cesta 1/59 E 77 Transeurópskej magistrály Balt -Balaton - Adria v dĺžke 21,416 km cez hraničný
priechod Chyžné do Poľska. Z tejto
cesty sa v Podbieli odbočuje na cestu 11/584 spojnicu s okresom Liptovský Mikuláš - Liptovská Mara a letiskom v Poprade. V Tvrdošíne je
odbočka na cestu 11/520 do Námestova, O. Polhory a na hraničné priechody v Novoti a Bobrove. Okresom
Tvrdošín prechádza železnica Kraľovany - Trstená. Významným prínosom pre okres je cestovný ruch, ktorý sa sústreďuje v Studenej doline,
Roháčoch, Oraviciach, Oravskej
priehrade a v Brezovici. K 1. 1. 2004
mal okres Tvrdošín 35 154 obyvateľov.
Praveké osídlenie v mladšej dobe
bronzovej, dobe halštatskej, lužickej
a laténskej (púchovská kultúra) dokladajú archeologické nálezy na
Medvedzí, v Krásnej Hôrke, Zemianskej Dedine, Trstenej, Tvrdošíne, na
Bielom vrchu nad Podbielom a na
Ostražici nad Nižnou. Okresom viedla stará obchodná cesta spájajúca
Jadran s Baltom. Najstaršia písomná zmienka je o Colnej stanici v Tvrdošíne z roku 1265, kde sa obchodná Poľská cesta vetvila dvoma smermi, na Trstenú do Krakova a na
Ústie, Polhorskú dolinu do Žywca.
Cesty využívali kupci i vojaci. V 14.16. storočí vznikali dediny zemian-

Svetové stretnutie Medveckých
Ani sme sa nenazdali a päť rokov od I. svetového stretnutia príslušníkov rodu Medveckých uplynulo ako voda. Nastal čas naplnenia predsavzatia, každých päť rokov organizovať svetové rodové
stretnutie na mieste, odkiaľ rod
Medveckých pochádza a kde vznikol. OZ MEDVEDZIE sa prípravou II. svetového rodového stretnutia intenzívne zaoberá už od začiatku tohto roka. V súčasnosti sú
prípravy na jeho organizačné zabezpečenie v plnom prúde. Termín
svetového stretnutia bol stanovený na 13. - 14. mája 2005. Ak sme
si pred piatimi rokmi postavili latku náročnosti vysoko, musíme
tohtoročné svetové stretnutie zorganizovať na vysokej spoločenskej
úrovni. V porovnaní s rokom 2000
sme sa už trošku zmodernizovali a
OZ MEDVEDZIE už má vytvorenú aj svoju internetovú stránku a
adresu na ktorej sa možno dozvedieť všetko najpodstatnejšie. Pre
tých účastníkov, ktorí sa zúčastnili I. svetového stretnutia už boli
distribuované pozvánky so všetkými informáciami. V účastníckom
poplatku, ktorý bol určený vo výške 600 Sk je obed a večera v sobotu 14. mája, pamätný list, pohár s
rodovým erbom a kožené vrecúš-

ko s erbovou potlačou naplnené
rodnou zeminou z Medvedzia.
Okrem toho účastníci svetového
stretnutia si budú mať možnosť
kúpiť aj veľmi peknú sadu 6 po-

Trojice v Tvrdošíne, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája o 12. hodine. Po nej a obede bude vo veľkej sále MsKS prebiehať oficiálny program stretnutia. Bližšie a

hárov aj s karafou potlačených rodovými erbami. Hlavným programom bude ekumenická bohoslužba vo farskom kostole najsvätejšej

podrobnejšie informácie sú na adrese:
www.medvedzie.sk, telefonicky na
číslach: 0905 311 058 a 0903 660 770.

ske, valaské a sedliacke, najmä
Thurzovci podporovali zakladanie
dedín. Majiteľmi Oravy sa stali v
roku 1556, priniesli reformáciu a
mali územné spory so zemanmi
Platthyovcami, vlastníkmi Čimhovej.
V 17. storočí drancovali dediny Bočkayovi hajdúsi, P. Komorovský, cisárski vojaci, Litovci a kuruci. V čase
reformácie bola celá Orava luteránska, iba v Čimhovej bol katolícky
kostolík. V roku 1672 sa niektoré
dediny zapojili do Pikovho sedliackeho povstania. Tvrdošín a Trstená
boli trhové a remeselnícke centrá,
kožušníci, čižmári, hrnčiari a tesári
mali svoje cechy. Začiatkom 17. storočí sa železná ruda spracovávala v
Hámričkách pri Zabiedove a
Hámroch (zatopená Oravskou priehradou). Železnú rudu kopali vo vitanovskom chotári v doline Bobrovca. Hámre zničili Litovci a ich činnosť sa neobnovila aj pre nekvalitnú rudu. V zamrznutých rokoch
1715-1716 odišlo na Dolnú zem 242
rodín. V 18.-19. storočí prekvitali
remeslá plátennícke (Ústie, Hámry,
Štefanov, Krásna Hôrka), hrnčiarske
(Trstená, Osada), kamenárske
(Oravský Biely Potok, Tvrdošín),
papiernické (Nižná, Oravský Biely
Potok), drevospracujúce (Tvrdošín,
Oravice). V roku 1836 sa vo Františkovej hute v Podbieli spracovávala železná ruda. Po roku 1773 prichádzali do okresu židovskí podnikatelia, usadili sa v Trstenej, Tvrdošíne, Ústi, plátenníckych obciach a
do roku 1918 boli židovské rodiny v
každej obci okresu. V roku 1832 mali
synagógy, cintoríny a školy v Trstenej a Tvrdošíne. V roku 1813 dediny
v okrese zničila povodeň (storočná
voda), 180 ľudí sa utopilo, voda odplavila rozpadnuté domy, hospodárske budovy i 7000 domácich - zvierat. Po tejto strašnej povodni začal
výskum na vybudovanie vodnej nádrže pre zamedzenie záplav. Po zrušení poddanstva vytvorili v obciach
urbárne spoločenstvá. V roku 1906
pod Halečkovou postavili Petrolejovú továreň (rafinériu), v roku 1908
ju zničil rozvodnený Zábiedovský
potok. Dňa 10. júla 1920 boli obce
Hornej Oravy Chyžne, Jablonka,
Nižná Lipnica, Vyšná Lipnica, Dolná Zubrica, Horná Zubrica, Harkabuz, Srnie, Bukovina - Podsklie, Pekelnik, Podvlk, Oravka pričlenené k
Poľsku. Oravci sa ťažko vyrovnávali s touto skutočnosťou, lebo v uvedených dedinách mali rodiny i majetok. V roku 1899-1921 sa vysťahovalo z Oravy za prácou 14 648 ľudí,
z toho 95% do Ameriky. V roku 19231934 sa vysťahovalo 1158 ľudí. Za
Slovenského štátu chodili Oravci na
roboty do Nemeckej ríše. Po roku
1918 nastal rozvoj spolkovej činnosti: dobrovoľné hasičské spolky, Červený kríž, Živena, cirkevné spolky,
Spolok oravských akademikov, hospodárske spolky, Klub čs. turistov,
Sokol, Orol, osvetové spolky, spevácke a divadelné. V roku 1943-1944

bol v Ústi nad Oravou pracovný tábor ruských utečencov. Ilegalným
pracovníkom sa podarilo zachrániť
cez tento tábor utečencov z koncentračných táborov a previesť ich na
východné Slovensko do partizánskej
brigády Čapajev, ktorej velil Ľudovít Kukoreli z Krásnej Hôrky. Fašisti zrušili pracovný tábor v roku 1944
a zautočili na partizánov od Zuberca, Oravíc a Liptova, vypálili chatu
na Zverovke, v ktorej zaživa upálili
ranených a ukrývajúcich sa. Na Zverovke je partizánsky cintorín. Na
Salatínoch bola Partizánska nemocnica, ktorej skutočný príbeh je sfilmovaný. Oslobodzovacie boje začali 29.1. 1945 (Suchá Hora, Hladovka) a trvali do 3.4. 1945. Bombardovaním bola zničená Trstená, Vitanová, Liesek, Ústie. V roku 19451946 prepadávali pohraničné obce
benderovci.
Industrializácia Hornej Oravy
priniesla rozvoj okresu. Oravská
priehrada odstránila nebezpečné povodne, v Nižnej postavili Ľanárske
závody, v roku 1957 zmenili výrobný program na elektrotechnický, v
Trstenej vybudovali strojársky závod, v Tvrdošíne Drevoimpregnu,
PNZ (sušiareň zemiakov a mlieka),
Okresný priemyselný podnik, na dedinách založili JRD, ktoré sa v roku
1991 pretransformovali na PD.
Administratívne patrila Horná
Orava do Horného okresu. V roku
1777 sa vytvorili okresy Trstená a
Tvrdošín. V roku 1923-1945 Horná
Orava patrila do okresu Trstená, v
roku 1960 - 1996 do okresu Dolný
Kubín, od roku 1996 do okresu Tvrdošín. V okrese je poliklinika s 314
lôžkami, 106 lekárskych miest, z toho
50 súkromných a 7 lekárni (v Trstenej 3, Tvrdošíne 2, Nižnej a Habovke). Pre mentálne postihnutých je
DSS v Tvrdošíne, starostlivosť o osamelých starých ľudí poskytujú Agentúra charitatívnej a sociálnej služby, Dom charitas v Trstenej a domovy dôchodcov. V okrese je 16 základných škôl, 6 stredných, 3 základné
umelecké školy, Centrum voľného
času Radosť. V subdekanáte Trstená je 12 rím. kat. farností. Podujatia: európske lyžiarske „Goralský
klobúčik“ na Spálenej v Roháčoch,
fotografické Plenér, filmové Oravská
osmička, Podroháčske folklórne
slávnosti, Staré nôty mladých strún,
Čisté hory. Združenie cestovného
ruchu Orava sa každoročne zúčastňuje veľtrhu ČR Holiday World. V
mestách i na každej dedine sú TJ alebo športové kluby, ktoré spravujú ihriská a športoviská. Tradičným športom na dedinách je futbal (Oravská
liga), volejbal, hádzaná, atletika, tenis, stolný tenis, cyklistika, orientačný beh, lyžovanie, motokros. V Roháčoch sú vynikajúce podmienky na
lyžovanie a turistiku, v Nižnej na plávanie. Dediny majú vybudované telocvične, ihriská a tenisové dvorce.
Okres je zapojený do Strategického
plánu rozvoja regiónu Orava.
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Chcel by som napísať knihu o legionároch
V stredu 16.3. zavítal do Tvrdošína spisovateľ Konštantín
Horecký na besedu s dôchodcami, kde im predstavil svoju novú
knihu „Barónova čierna perla“. V úvode zaujímavej besedy
stručne a pútavo rozpovedal obsah tejto knihy a potom odpovedal na rôzne zaujímavé dotazy, ktoré sa netýkali len uvedenej knihy, ale aj ďalších jeho vydaných diel. A my sme ho pri
tejto príležitosti požiadali o krátky rozhovor pre naše noviny.
Pán Horecký, kedy ste napísali
Dvadsať rokov som nesmel písať,
prvú knihu a o čom bola?
mal som to zakázané. Bol som preTo je veľmi dávno. Napísal som sťahovaný do Tachova a mal som záju v roku 1962, s názvom „V zápa- kaz publikovať. Tých dvadsať rokov
se“ a boli v nej krátke
príhody z prvej republiky.
A kto vás priviedol
k písaniu kníh?
Určitú zásluhu má
na tom môj otec. Už od
malička som však rád
čítal a napadlo ma, či
by som aj ja nemohol
napísať nejakú knihu.
Ako štrnásťročný som
napísal do novín článok
o obci a podpísal som
otca. Myslel som si, že
ja ešte do novín písať
nemôžem. Ten článok
vyšiel a ja som si ho dal
aj odfotografovať. Takže to bol môj začiatok.
Neskoršie som na to zabudol, ale na základnej
vojenskej službe som začal písať do je nenávratne stratených. V tom čase
Obrany lidu rôzne „poviedočky“ a som napísal dvojdielny román „Kúpotom som už pokračoval v písaní ria“, tento teraz prepisujem do jedďalej.
nej knihy. Táto kniha mala vyjsť pred
Koľko ste napísali kníh, keď za dvadsiatimi rokmi, ale keď chceli, aby
posledných päť rokov ste ich na- som podpísal, že súhlasím so vstupom
písali päť?
vojsk na naše územie v roku 1968, tak

som povedal, že radšej knihu nevydám. Okrem kníh som písal rôzne seriály v Slovenských pohľadoch ako
„Slovenské straty a nálezy“ a podobne. Písal som v nej o našej histórii z
archívnych dokumentov. Mnoho vecí
je ešte do dnešného dňa u nás tabu.
Napríklad Vajansky, aj keď bol veľký
bard, nebol pokrokový. I keď ho dnes
uctievame, dovolím si tvrdiť, že bol
málo „osvietený“, literárne však bol
vynikajúci. Stále sa
bojíme
povedať
pravdu aj o Ľudovítovi Štúrovi, spadol
naozaj a postrelil sa
do tej nohy, čo skoro
ani technický nie je
možné. On predtým
napísal knihu „Slovanstvo a svet v budúcnosti, za ktorú sa
doňho obuli národovci. Kniha nebola
veľmi rozšírená, vyšla najprv v nemčine.
V tej knihe píše, že
my nikdy nedosiahneme od Maďarov
nič, prihlásme sa k
Rusom, nech si nás
zoberú a staňme sa
Rusmi vo všetkom.
Naučme sa po rusky, prijmime ich náboženstvo a podobne. To mu veľmi vyčítali a on bol z toho pravdepodobne
zúfalý. Tak to som ešte nenapísal, to
je ešte stále tabu, možno to ráz niekto
napíše. Aj náš socializmus sa mal vyvíjať ináč.

Mladá rodinka požehnaná ženami
Aj takto by sme chceli predstaviť
rodinu Stredanských z Krásnej Hôrky. Manželia Pavol a Monika majú
spolu šesť detí, šesť zdravých
a pekných dievčat. Najstaršia Zuzka
chodí na „gympeľ“, ale aj do jazykovej školy do Žiliny. Ďalšie tri Veronika, Monika a Katka do ZŠ M.
Medveckej. Terezka prvý rok do
gymnázia a najmladšia Viktória, má
len štyri a pol mesiaca.
V dnešných rodinách je moderný
trend jedno, najviac dve deti, a tak
sme sa opýtali pani Stredanskej, čo
ich k tomu viedlo mať početnejšiu rodinku.
- Ťažko povedať, deti prišli a sme
radi, že ich máme. Jednoducho sme
ich spolu s manželom chceli, a tak
ich máme, hlavné je, že sú zdravé.
Môžem povedať, že v našom dome je
vždy veselo, veď okrem našich dcér
sa tu každý deň vystrieda nemálo
iných detí a často nás navštevujú aj
naši priatelia. Najmladšej vybrali
meno jej staršie sestry, vlastne bolo
to akési losovanie z klobúka.
V rodine je vždy veselo, pretože
všetky dievčatá nielenže spievajú, ale
aj hrajú na hudobné nástroje klavír,
akordéon. Hudobné nadanie zdedili
nielen po rodičoch ale aj po starých
rodičoch. A možno aj z toho, že keď
boli menšie, zaspávali pri pesničkách, ale aj pri čítaných rozprávkach.
Dievčatá aj športujú, a nie sú to obyčajne športy, páči sa im futbal, florbal, vybíjaná, volejbal, lyžovanie,
korčuľovanie, takpovediac všetko čo
príde. To majú zase po mamine, ktorá v mladosti tiež aktívne športovala
a dodnes sa športu venuje, chodí
dvakrát týždenne cvičiť kalanetiku.
Rodina Stredanských sa do Krásnej Hôrky prisťahovala z Košíc, kde
bývali spolu šesť rokov. Manžel
chcel byť pôvodne pilotom, nevyšlo
to a tak sa dnes venuje niečomu úplne inému, je živnostník. Jeho doménou je práca s drevom a parketami.
A veru sa musí poriadne obracať, aby
uživil svojich sedem žien. Na Orave
nie je veľa práce a tak za prácou odchádza do Bratislavy, Košíc a ďalších miest na Slovensku.
Zuzka, Veronika a Monika by sme
mohli povedať, že sú východniarky,
pretože sa narodili v Košiciach
a ďalšie tri Oravčanky.
Ako ste sa zabývali v našom
meste?
- Ihneď, viete, keď máte radi ľudí,
je to jedno, kde bývate, či v Bratisla-

ve, či v Prahe a viete rodinu si človek nevyberá, priateľov áno a my tu
takých priateľov máme. Samozrejme,
že chodíme aj do Košíc na návštevu
a dievčatá sa tam radi vracajú cez
prázdniny.
Ostáva vám vôbec nejaký voľný čas pri toľkých dievčatách a ak,
tak čo robíte?
- Od malička som bola v neustálom pohybe, pretože naša rodina
bola a je športovo založená. Môj
brat hrával aj prvú futbalovú ligu za
Lokomotívu Košice. Aj dnes venujem
dosť času športovaniu, vychádzkam
do prírody s rodinou a priateľmi,
rada čítam knihy, zvlášť životopisy.
A my musíme povedať, že pani
Monika aj pekne vyšíva, na stene jej
visia aj výšivky Košíc, Oravy
a Bratislavy. Pestuje kvety, ktorých
majú v byte nemálo a je aj členkou
Červeného kríža, občas niečo porobí aj na záhradke.
Veľmi veselo je u nich aj na Veľkú noc, ráno ich pokropí ocinko
a potom tu už prichádzajú chlapci
a tých je vždy dosť, ako aj vody.
Dievčatá manželov Stredanských
sú od malička vedené k samostatnosti, svedčí o tom aj to, že rodičia sa
s nimi neučia, tie staršie pomôžu
mladším, pomáhajú aj pri upratovaní, či varení, dokonca ocinovi pri typických mužských prácach.
Obidvom manželom sme položili
otázku, či im nechýba v rodine syn,
a odpoveď bola rovnaká, nie. Dokonca aj dievčatá pred narodením najmladšej sprvoti chceli syna, ale teraz by Viktóriu nedali za nič na svete. Ak je mama na cvičisku, tak o
najmladšiu sestru sa dokážu postarať. A domáce práce zvládne bez
problémov aj hlava rodiny. Cez víkend sa však v kuchyni pohybujú
spoločne s manželkou a pomáhajú aj
deti.
Od rána je v rodine Stredanských
živo a veselo. Vo všedné dni vychystať deti do školy, urobiť desiatu, navariť, upratať, treba sa postarať
o najmladšiu dcéru a dievčatá aj keď
prídu zo školy, tak majú krúžky, takže kompletná rodinka sa stretne až
k večeru.
Postupne si prerábajú aj domček
v Krásnej Hôrke. I keď financií nie
je nazvyš, vždy sa niečo urobí.
- Nie je to ľahké zvládnuť aj po
finančnej stránke, hovorí pani Monika, ale vždy to akosi vychádza. Je
to asi tak zariadené, že sa nám dote-

raz podarilo vždy takúto situáciu
zvládnuť. Je dobré, že aj dievčatá sa
vedia medzi sebou vždy dohodnúť,
nie sú moc náročné. Niečím prispejú
aj naši rodičia, pomáhajú nám.
Tam, kde je pohoda, láska, obojstranné porozumenie domácnosť prekvitá a tak nejako je to aj v rodine
Stredanských. Otec si prial mať tri
dcéry, osud mu však doprial šesť, no
vôbec si nesťažuje ba práve sa teší,
že majú takú peknú rodinku a ako
zvykne hovoriť „Som požehnaný
medzi ženami...“. Nie každý dokáže
v dnešnej neľahkej situácii zodpovedne vychovávať viac detí, ak tak
väčšinou jedno, alebo dve. No sú aj
svetlé výnimky a jednou z nich sú aj
títo rodičia, ktorí sa dennodenne dokážu pasovať so životom s úsmevom
na tvári, dopriať svojim deťom veľa
rodičovskej lásky, ale aj viesť ich
životom tak, aby sa čo najlepšie pripravili do života.
(jh)

Zaoberali ste sa ako historik
osobne aj M. R. Štefánikom?
Štefánika som si dobre preštudoval, napísal som príležitostne nejaké články, ale niečo podrobnejšie nie.
Ja som sa viac zaoberal jeho vedeckou prácou, hvezdárstvom a podobne.
Je taká téma, ktorú ste ešte nenapísali a ktorú by ste chceli vydať?
Tých je. Rád by som napísal o
našich légiách. To je dosť zabúdaná
vec. Veď bez légií by nebolo Československa a ani Slovenska. Lebo fakt
je taký, že bez Čechov by sme neboli
odišli z Uhorska a Maďari by nás do
dneska pomaďarčili. Druhou vecou
je potom ako hodnotiť to, že nám
nedali neskoršie autonómiu. To bola
ich chyba. Každý národ urobí nejakú chybu a potom neskoršie sa to už
nedá napraviť. Takže táto téma by ma
zaujímala. Niečo poznáme, ale keby
som ešte našiel nejakých legionárov
živých a porozprával sa s nimi, to by
bolo ono. Tak táto téma má veľmi
láka. Lebo to bola fantastická vec.
Armáda to bola veľmi silná, veď jedna naša rota porazila celý pluk boľševikov. Rusi nás neskoršie odtiaľ
vyhnali a legionári sa nemohli vracať cez frontu, tak cestovali cez celú
Sibír vlakom. Nakoniec sa dostali
náhodne aj k ruskému štátnemu pokladu, v ktorom boli aj korunovačné
predmety. Tak s týmto pokladom „vykšeftovali“ to, že ich potom pustili.
Zaujímavé na tom je aj to, že keď im
vytrhali koľajnice vpredu, tak legionári ich vytrhali za sebou, kládli pred
seba a tak posúvali sa dopredu. Trvalo im to vyše roka kým sa nakoniec dostali cez Vladivostok do Japonska a z Japonska loďou domov.
Čo momentálne robíte?
Prepisujem ten dvojdielny román
„Kúriu“, na jednu knihu, ktorú by
som chcel dokončiť do konca júna.
A kedy najradšej píšete?
Najradšej píšem ráno, pretože

Traja spisovatelia v jeden deň
Málokoho prekvapí, ak v niektorom
zo slovenských miest dôjde v priebehu
jediného dňa k viacerým vážnym dopravným nehodám či k viacerým trestným činom. Nezáviďme. Buďme radi,
že popularita tohto druhu nás zatiaľ obchádza a dokážeme sa zviditeľniť oveľa kultúrnejším spôsobom. Nie je
priam nádherné popýšiť sa, že Tvrdošín, mestečko s necelými 10 000 obyvateľmi, hostilo uplynulú stredu hneď
troch slovenských spisovateľov?
Študenti Obchodnej akadémie privítali na pôde školy historikov Tomáša Winklera a Igora Váleka. Jeden sa
venuje v svojej tvorbe osobnému le-

Poďakovanie lesníkom
MŠ Medvedzie ďakuje vedeniu a
študentom SOU-L za prejavenú
ochotu pomôcť nám pri úprave zelene v našej záhrade.
Teší nás, že nám ochotne pomohli.

Ďakujeme, že vedenie školy voči
požiadavkám malých škôl v meste sa
neobrátilo chrbtom. Veríme, že aj
touto formou sa prehĺbi vzťah
a záujem o skrášlenie nášho okolia.

Pohnútkou k návratu na Oravu bol folklór
Je jeden z „prisťahovalcov“,
ktorí sa usadili na Orave
a zanechávajú po sebe pozitívne
stopy. Dôvod, pre ktorý sme ho
požiadali o stretnutie, má osobitnú príchuť, pretože známy folklorista a športovec Gustáv Socháň sa
(15.3.2005) dožil malého životného jubilea - päťdesiatich piatich
rokov.
„Okrúhliny“ podobného významu sa zvyknú oslavovať aj
v predstihu aj s dozvukmi. Už si
začal?
- Na osobitné oslavy nebolo
kedy. Bol som so seniormi Oravanu na Štrbskom plese v hoteli FIS
a potom som v Kubíne oslavoval
20. výročie vzniku Oravského hokejového zväzu. Nemohol som odmietnuť, veď 15 rokov som bol
jeho predsedom.
Moment. Prečo boli seniori
Oravanu na Štrbskom plese azda nie na lyžovačke?
- Lyžovali iní - účastníci 16.

poobede som už trochu unavený. Ale
niekedy, keď si vypijem dobrú kávu,
tak píšem od siedmej skoro do jedenástej hodiny večer. Ale to len vtedy,
keď ma nápadne dobrá myšlienka.
Prešli ste vlastne od pera k počítaču. Píše sa vám dobre na počítač?
Veľmi dobre, niekedy si však musím napísať perom text, hlavne keď
je to niečo zložitejšie. Pozriem sa na
to ako to vyzerá, tam to vyškrtám a
potom to prepíšem do počítača.
Ako vy osobne vidíte budúcnosť
našej slovenskej literatúry?
Myslím si, že medzi mladými ľuďmi sa nájdu takí, ktorí budú mať lásku k svojmu národu, k svojmu ja, k
našej duchovnej podstate, že to nikdy
nevymrie. Táto generácia je už zvyknutá a berie to ako samozrejmosť, že
sme národ, že máme štát a už si myslia, že netreba o to bojovať. Vidieť to
aj v dnešnej dobe. Je zaujímavé, prečo sa tak Mikuláš Dzurinda opiera
o Ameriku, veď sme v Európe. A vieme my, že Európa bude istá naveky?
No nie, ale Amerika je zatiaľ istá
nadlho, pretože je ekonomický veľmi silná. I keď každý raz skrachuje,
Amerika na národnostnom princípe
nie, pretože oni majú jedinú národnosť „americkú“, každý sa k nej hlási. Aj ten, čo tam príde, za mesiac už
je z neho Američan. Osobne si myslím a poznám aj Dzurindu, že on
myslí ďaleko dopredu. Čo keď sa
Európa rozsype, kto nás zachráni,
veď nás tu „zožerú“, rozoberú si nás.
Sme veľmi malý národ a z každej
strany na nás striehnu, či už Maďari, Poliaci, ale aj Rusi. My sa stále
musíme niekoho držať, lebo sami
neobstojíme, keď nás je tak málo a
armádu nemáme skoro nijakú. Ale
keby sme mali takého ochrancu ako
je Amerika, tak by si nás nikto nedovolil rozoberať. Ja sa stále toho bojím. Rád by som preto videl aj Ukrajinu v Európskej únii.
Pripravil: J. Horňák

ročníka Majstrovstiev Slovenska lesníkov v lyžovaní. Od ich organizátorov, ktorí videli náš program
v Habovke, sme dostali pozvanie do
programu v závere majstrovstiev. Vyžiadali si od nás pásmo Tí oravskí
majstri na bále pod Velingom, ktoré
pozostáva z ukážok mestského folklóru 19. storočia s vtedy mimoriadne
obľúbeným spoločenským tancom
shimmy. V druhej časti sme uviedli
oravské tance. Najväčší úspech mal
Brezovický divý. Ani sme sa nenazdali a dostali sme ďalšie objednávky na
vystúpenia v tatranských hoteloch.
Keby sa Ti dnes vrátila mladosť,
vybral by si sa tou istou cestou, po
ktorej si kráčal doteraz?
- Poučený životom by som možno
postupoval efektívnejšie a diplomatickejšie, ale rozhodne by som sa nedal
napríklad na politickú dráhu. Opäť
by to bol folklór a popri ňom hokej.
Od detstva som bol vedený a vychovávaný k tomu, aby som pomáhal udržiavať a rozvíjať ľudové tradície.

károvi svetoznámeho spisovateľa L.
N. Tolstého Dušanovi Makovickému,
druhý autorovi Osudov dobrého vojaka Švejka Jaroslavovi Haškovi.
V mestskom kultúrnom stredisku si
zasa dôchodcovia pobesedovali so
svojím generačným druhom Konštantínom Horeckým, ktorý stvárnil príbehy z čias druhej svetovej vojny a povojnového Československa.
Ani to však nebol jediný príspevok
pracovníčok mestskej knižnice k mesiacu knihy. Na ich pozvanie navštívili knižnicu prváci i druháci cirkevnej školy, kde
získali základné informácie. Dozvedeli
sa, čo je knižnica, kníhkupectvo, čím sa
zaoberajú spisovatelia, ilustrátori, akým
spôsobom sú uložené knihy v zariadení.
Ukrátené neboli ani štyri skupiny žiakov
ZŠ M. Medveckej, ktoré sa zúčastnili
besied v školskom klube. To všetko je
vraj iba začiatok. Do konca mesiaca je
ešte dosť času a knihovníčky pevne veria, že ani v ďalších mesiacoch záujem
o knihy neopadne.
Čo si ceníš najviac z toho, čo
sa Ti podarilo v živote dosiahnuť?
- Najviac asi to, že som po vojenčine dokázal odolať ponukám
lákavých zamestnaní a vrátil som
sa na Oravu, ktorá ma očarila. Tu
som dostal príležitosť vyučiť sa
remeslu a dostať sa k folklóru
v súborovej podobe. Kopa spolužiakov sa nevrátila, ja som sa vrátil kvôli folklóru. Prežil som tu
nádherné roky, bol som hrdý, že
som „Teslák“ a že môžem šíriť
folklór.
Všetci máme svoje životné
sny. Ktoré z tých tvojich sa ešte
nesplnili?
- Mojím životným želaním je,
aby súčasná mládež nezabudla
a vrátila sa k tomu krásnemu, čo
máme a čo sa mojej generácii podarilo prežiť. Ak to mám aplikovať na svoje súkromie, bol by som
šťastný, keby som v svojich deťoch
a ostatných blízkych našiel svojich pokračovateľov.
Pavel Abraham
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Galéria ponúka
Od 4.4. 2005 vo výstavnej sieni „Ateliér“ v Galérií Márie
Medveckej je sprístupnená výstava pod názvom „Východiska
maľby“ zo zbierok Oravskej galérie. Okrem diel Márie Medveckej sú tu vystavené diela:
Ernesta Zmetáka (21.3. 1908 – 1.11. R. Schuster v roku 2004 udelil Pribinov kríž
1995)
I. triedy. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Od roku 1950 chodí často pracovať na ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde 32
Oravu, s jeho pobytmi na Orave je spojené i malieb, 110 grafických diel a 31 kresieb E.
oravské účinkovanie mnohých mladých Zmetáka. Autorovu tvorbu, nielen maliarsku,
umelcov. V rokoch 1952 - 1953 tu realizoval ale i grafickú, kresbovú a monumentálnu,
za spolupráce Andreja Barčíka mozaikový charakterizuje zmysel pre vecnosť, konštrukcyklus pre kostol v Rabči, chodili sem s nimi tívne cítenie a tvarová redukcia, ktoré sa staIvan Štubňa, Vladimír Kompánek, Milan La- li východiskom pre nastupujúcu maliarsku
luha, ale aj M. A. Bazovský. Od 50. rokov až generáciu.
do konca života chodil pravidelne maľovať
Matilda Čechová (21.3.1908- 1.11.1995)
do Zázrivej. Na XXIX. bienále v Benátkach
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných
v r. 1958 Ernestovi Zmetákoví udelili cenu častiach Rakúska, v roku 1921 sa vrátila a
„Inštitúte internazionale di arte liturgica“ za striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V
grafiku. Za celoživotné dielo mu prezident r. 1947 -1948 absolvovala študijný pobyt na

Výstavy navštevovala najmä mládež
Marec bol bohatý na výstavy aj
v našom mestskom kultúrnom stredisku. V tom čase tu boli totiž inštalované dve výstavy.
Ta prvá bola usporiadaná v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom a bola zameraná na protidrogovú tematiku s výstižným názvom
„Prečo som na svete rád (rada)“, na
výstave boli prezentované kresby,
maľby, grafiku mladých ľudí zo Slo-

venska, Nórska a Uzbekistanu. Už
desiaty ročník tohto projektu precestoval takmer celý svet a jeho hlavným garantom je Národné osvetové
centrum. Putovná výstava k nám
„pricestovala“ z Banskej Bystrice.
Druhá výstava bola zameraná na
veľkonočné tradície a svoje práce tu
prezentovali žiaci materských, základných škôl, ale aj študenti z domova mládeže.
(jh)

Akadémii krásnych umení v Ríme u prof.
Mína Maccariho. Bola členkou skupiny Hollar, Umeleckej besedy slovenskej, neskôr
Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta,
ZSVU a Spolku grafikov a priateľov grafiky.
V roku 1931 - 1951 pedagogicky pôsobila na
Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave. Významná bola aj jej zberateľská činnosť - zozbierala bohatú kolekciu ľudového
umenia (výšivka, keramika, kroj, plastika a
sklomaľba). Jej časť zakúpila Oravská galéria v Dolnom Kubíne do svojich zbierok tradičného ľudového umenia, ktoré sú vystavené na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade.
Matilda Čechová sa venovala maľbe, grafike, kresbe a textilným technikám. Zdrojom
inšpirácie sa pre ňu stali krajina, folklór a
život ľudí na vidieku. Mnohé krajinomaľby
vznikli na Orave, ktorá pre ňu predstavovala
bohatý inšpiračný zdroj. Jej umelecké východiská sú podobné ako Zmetákové, vzájomnú
príbuznosť ich tvorby možno sledovať najmä na prácach, ktoré vznikli počas ich spoločného študijného pobytu v Taliansku v r.
1947. V zbierkach Oravskej galérie sa nachádza 53 výtvarných diel Matildy Čechovej v
troch výtvarných disciplínách: 28 malieb, 24
grafík a úžitkové umenie zastupuje l art-protis.
Výstava týchto dvoch umelcov potrvá do
30.9. 2005. Otvorená je v utorok až nedeľu
od 1000 do 1600. Vstupné deti 10 Sk a dospelí
20 Sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 043532 2793,
043 586 3212, www.oravskagaleria.sk

Deti pochovávali zimu
V utorok 5.4. t.r. sme zavítali do
MŠ na Oravskom nábreží, aby sme
sa na chvíľu ponorili do detského sveta, do sveta hier a zábavy. Už pri vstupe do tohto zariadenia sa na nás „usmievali“ veľmi pekné nástenky
a rôzne výtvarné dielka našich najmenších umelcov.
Ja som mal tu možnosť, že som si
s deťmi dokonca zaspieval aj niektoré pesničky, ešte dobré, že som ich poznal, veď si neviem predstaviť, ako by som pred nimi
vypadal. Moja návšteva
však bola hlavne za iným
účelom. Deti s pomocou
pani učiteliek tu totiž v tento
deň vynášali Morenu, aby
pochovali zimu a privítali
jar. K čomu si nacvičili aj
peknú pesničku.
Už sa nemohli dočkať,
kedy pôjdu vyniesť Morenu,
ktorá už čakala pripravená
na chodbe.
A tak ju zobrali a všetci
spoločne sme sa vybrali ku
Orave. I keď bolo o niečo
veternejšie, deti sa už nesmierne tešili, ako Morenu
hodia do vody. Najprv ju
pani učiteľka Dagmar Medvecká zapálila a potom hodila do vody.
Takmer všetky deti jej na cestu nezabudli zamávať.
Tento pekný zvyk nie je jediným
ľudovým zvykom, ktoré sa tu učia
naši najmenší. V rámci projektu „Na
tej našej Oravienke“, získajú čo najviac informácií z oblastí ľudovej
a regionálnej kultúry, teda oboznámu-

jú sa so zvykmi a obyčajmi našich
prastarých predkov.
Deti sa postupne oboznamujú
s hospodárskymi prácami, keramikárstvom, ľudovými piesňami, ale aj výrobou bábik z čias prastarých materí
a inými zvykmi, ktoré boli pred mnohými rokmi bežné a na ktoré sme už
v čase počítačovej techniky takmer
zabudli.
Z pripraveného projektu už absol-

vovali pomernú časť akcií, ktoré si
pripravili. Len tak úchytkom spomenieme niektoré vydarené akcie: návšteva domu dôchodcov, exkurzia na
družstve, Deň knihy, My sme mali
kuchári, prezreli si aj aranžérsku a keramickú dielňu, vyrábali bábiky z
handričiek, malé džbániky, misky
a ozdoby na vianočný stromček, tekvicové svietiace strašidlá a mnoho

„Poupratujme si aj v duši...“
Mimoriadne dlhá zima skončila.
Pravdupovediac, vydýchli sme si, že
už to máme za sebou. Možno o niečo
viac si vydýchli cestári a pracovníci
našich technických služieb, ktorí sa
dennodenne mocovali so záľahou snehu. Už ho bolo toľko, že nevedeli, kde
ho majú dávať.
I napriek takejto nepríjemnej zime
si dovolím povedať, že o mesto bolo
cez zimu postarané. Iste nedalo sa
vždy hneď a všetko, ale tí, čo mali na
starosti tieto práce, si zaslúžia naše
uznanie.
Prišla však jar a v plnej nahote odhalila to, čo sme cez zimu povyhadzovali okolo seba. Sneh zmizol a my sme
sa ocitli akoby v inom svete. Ten, kto
si pozorne všímal sídlisko Medvedzie,
ale aj iné lokality v našom meste vie,
o čom hovorím. Životnému prostrediu
sme dali poriadne zabrať. Tu sa ukáže vždy na jar naša vizitka, ako pristupujeme k svojmu okoliu.
A tak neostáva nič iné, len si svoje
okolie dať do poriadku. S obľubou
tomu hovoríme jarné upratovanie.

V niektorých častiach mesta sa občania tejto služby veľmi dobre zhostili.
No našli sa aj takí, ktorí čakali
a čakajú na to, kto to za nich urobí.
Technické služby aj tohto roku začali s čistením mesta, chodníkov, ciest
a iných verejných priestranstiev.
A nielen oni, do čistenia v meste sa
zapojili aj tí pracovníci, ktorí sú v súčasnej dobe nezamestnaní formou verejnoprospešných prác, ale aj tí, ktorí sú na aktivačnych prácach. Mali
sme ich možnosť v nedávnych dňoch
vidieť s metlou, lopatami a hrabľami
ako sa pohybujú po našom meste
a robia tzv. jarné upratovanie. A musím ich pochváliť, tak ako aj pracovníkov technických služieb, že svoju
prácu si vykonávajú svedomito a zodpovedne.
Jarné upratovanie si nerobíme len
vo svojom okolí, ale také upratovanie
je potrebné urobiť aj vo svojom tele,
duši. Aby sme lepšie dokázali chápať
svoje okolie, svojich spoluobčanov, ale
aj svojich tzv. nepriateľov, lebo vždy
sa máme jeden od druhého čo učiť.

ďalších vecí. Väčšinu z nich majú vystavenú vo svojich priestoroch,
niektoré boli súčasťou viacerých výstav, ktoré boli inštalované v MsKS
na Medvedzí.
No nielen to je súčasťou tohto projektu. Deti si tu rozširujú nielen slovnú zásobu nácvikom rôznych ľudových piesni, ale oboznamujú sa aj s
povesťami a baladami, históriou
nášho mesta, prírodou, aj názvami
kopcov a lúk podľa povestí.
Je toho dosť, čo stihnú
naše deti v MŠ v rámci
tohto projektu, či iných činností. Určite si takýmito a
podobnými aktivitami často priamo aj nepriamo vyskúšajú vyrobiť vlastnými
rukami s pomocou učiteliek a svojich rodičov rôzne potrebné vecí, nástroje,
získajú aj určité návyky
potrebné pre život.
Veď, ktože si už z nás
spomína na rôzne ľudové
zvyky a tradície, ktoré mali
pevné miesto v živote našich predkov. Niečo
z týchto zvykov sme prebrali aj my, ale ďalšie už nenávratne
odplávali dolu Oravou, tak ako Morena, ktorou deti pochovali zimu
a privítali jar.
(jh)

Pripomíname si 60. výročie oslobodenia
Posledný marcový deň pred šesťdesiatimi rokmi sa naše mesto dočkalo slobody. Tvrdošín si pripomína 60. výročie oslobodenia nášho mesta sovietskymi vojakmi 31. 3. 1945.
V samotnom Tvrdošíne sa nemecké
vojská koncom marca 1945 zúrivo bránili, pretože tu mali poľnú nemocnicu,
kam vozili ranených z frontu, ktorý sa
niekoľko mesiacov posúval v oblasti
Liesku a Suchej Hory. Pri bojoch o oslobodenie Tvrdošína vyhorela skoro celá
terajšia ulica SNP a viac obyvateľov
bolo ťažko ranených pri výbuchu granátov. Druhá svetová vojna teda tragický poznačila aj naše mesto.
Ešte pred oslobodením nášho mesta
sa aj na Orave začalo postupne formovať odbojové hnutie a nemalou mierou
k nemu prispeli aj naši občania. Oravci
v rôznych podhorských oblastiach podporovali už od roku 1942 sovietskych
vojakov utekajúcich z fašistických koncentračných táborov. Od septembra
1943, keď bol zriadený pracovný tábor
ruských utečencov v Ústí nad Oravou,
sa podarilo ilegálnym pracovníkom na
Orave viackrát previesť jeho príslušníkov až na východné Slovensko, kde sa
vtedy formovala partizánska brigáda
Čapajev, ktorej velil oravský rodák z
Krásnej Hôrky, major Ľudovít Kukorelli.
Vtedy sa už začali na Orave tvoriť
revolučné národné výbory. V Tvrdošíne
sa vytvorila ilegálna skupina okolo Oskára Jeleňa, neskôr okolo Štefana Trstenského, ktorá zásobovala a ukrývala
utečencov, najmä sovietskych vojakov
utekajúcich zo zajateckých a koncentračných táborov z Nemecka. Z tvrdošínskej
pekárne vozili chlieb až za Jablonku, pod
parným kotlom na tvrdošínskej píle
skrývali robotníci zbrane pre povstanie.
Národný výbor v Tvrdošíne bol jedným
z prvých na Orave, ktorý začal pracovať.
Začiatkom júna 1944 do okolia Osobitej prišiel prvý výsadkový oddiel partizánskej skupiny M. Korotkova. Táto
sa neskôr včlenila do partizánskej skupiny kpt. Tichonova, ktorá koncom augusta 1944 prekročila slovensko-poľské
hranice v okolí Babej hory.
Počas Slovenského národného
povstania nastúpili všetci muži - vojaci
do 45 rokov na Orave i v Tvrdošíne do
zbrane na výzvu revolučného národného výboru. No už 31. 8. 1944 sa na poľských hraniciach začali presuny dvoch

Vydarená besiedka v CVČ
V piatok 11. marca som sa mal
možnosť zúčastniť veľmi milej a pozoruhodnej kultúrnej akcie, ktorej
hlavnými účastníkmi boli naši najmenší. Naše centrum voľného času
pripravilo pri príležitosti sviatku

Deti z CVČ sa predstavili aj učiteľom
Vo štvrtok 31. 3. 2005 sa uskutočnilo vo veľkej sále v našom meste
kultúrno-spoločenské podujatie,
uskutočnené z príležitosti osláv Dňa
učiteľov. Jedným z darčekov pre
všetkých pozvaných hostí bolo vystúpenie detí CVČ Tvrdošín.
Hneď v úvode sa predstavil mažoretkový súbor Plamienok,
ktorí tvorí 11 predškoláčok. Súbor funguje na základe spolupráce medzi
CVČ Tvrdošín a MŠ Tvrdošín. Pani učiteľky
v uvedenej MŠ zabezpečujú organizačnú stránku
priebehu a CVČ Tvrdošín
zabezpečuje každý týždeň
cvičebnú výuku, materiálne zabezpečenie a mažoretkové kostýmy. Ďalším číslom sa tiež predstavili deti z CVČ Tvrdošín, a to tanečná country
skupina Hviezdička, ktorú tvorí 12
detí, z ktorých polovica sú deti predškolského veku a polovica sú žiaci prvého ročníka. Táto tanečná skupina
už v minulom školskom roku úspešne účinkovala na Oravskom festivale
nefolklórneho tanca v Rabči a na besiedke, ktorá sa počas jarných prázd-

nemeckých plukov smerujúcich na Trstenú. Hitlerovské vojská sa snažili za
každú cenu získať späť dôležitú oravskú cestu. Preto hneď v prvých dňoch
povstania zaútočili jednotky 86. SS divízie od Suchej Hory a 19. SS divízie
od horných Kysúc na pozície povstalcov. Dňa 2. 9. boli napadnuté povstalecké obranné postavenia na okraji Trstenej dvoma prápormi SS.
V ďalších dňoch nápor Nemcov zosilnel. Dňa 4. 9. postupovali nemecké
vojská v priestore Námestovo - Trstená
s ťažkými zbraňami. Povstalci sa museli postupne stiahnuť z Polhory a Rabče, kde hneď v prvých dňoch povstania
padol tvrdošínsky povstalec Ján Dulik.
Potom sa povstalecké vojsko stiahlo z
Tvrdošína a zaujalo obranné postavenie
pri Medvedzí, kde došlo k bojom medzi povstaleckým vojskom a Nemcami
o znovudobytie Tvrdošína.
Po čiastočnom potlačení povstania
na Orave sa oblasť Roháčov stala zoradišťom rôznych partizánskych skupín,
takže začiatkom decembra tam bolo
1200 - 1300 partizánov. Dňa 8. 12. 1944
podnikli Nemci útok na partizánov z 3
strán, a to od Zuberca, od Oravíc cez
Osobitú a od Liptova. Vypálili chatu na
Zverovke, v ktorej bolo za živa upálených viac ranených partizánov. V Roháčoch zostali len menšie skupiny partizánov, ktorých zásobovali občania zo
Zuberca. Vo februári 1945 nadviazali
spojenie s partizánmi v oblasti Zakopaného. Vtedy sovietske vojská 17. gardovej divízie 38. armády IV. ukrajinského frontu bojovali už v oblasti Suchej
Hory.
Naše mesto bolo oslobodené sovietskymi vojakmi 31. 3. 1945. Postupne začali pracovať nové ľudovodemokratické orgány a v najbližších rokoch sa za
účinnej podpory štátu uskutočnila obnova vojnou zničených domov aj
v našom meste.
Šesťdesiat rokov uplynulo od II. svetovej vojny, doteraz najhroznejšej vojny, ktorá zanechala tragické následky
v mnohých štátoch a rodinách i v našom
meste. Nesmierne množstvo obetí
a preliatej krvi by malo byť akýmsi mementom pre budúce pokolenia a nielen
mementom, ale aj ponaučením pre nás
všetkých. I keď sa to dnes nezdá, tí ktorí zažili priamo vojnové peklo, vedia,
čo je to žiť v mieri. A tak aj my s úctou
ďakujeme všetkým tým, ktorí sa pričinili o oslobodenie nášho mesta.

nin uskutočnila v priestoroch CVČ.
Záver programu tvoril mažoretkový
súbor Kleopatra, ktorý tvorí 13 dievčat vo veku 8 rokov až 13 rokov.
V piatok 1. 4. t.r. sa deti z CVČ
zúčastnili vystúpenia v stolnotenisovej herni pri príležitosti osláv MDŽ,
a to mažoretkový súbor Kleopatra

a tanečná skupina Break Dance.
Ďalším vystúpením sa deti z CVČ
predstavili v nedeľu 3.4. na benefičnom koncerte, ktorý sa konal v kultúrnom dome v Trstenej. Tu sa predstavili dva detské mažoretkové súbory detí predškolského veku a ukázali
divákom krásne choreografie. (jk)

MDŽ besiedku. Na tejto besiedke
sa zišlo 78 účastníkov, z ktorých
prevažnú časť tvorili mamičky a
babky, pričom pozvaniu neodolali
ani niektorí ockovia, strýkovia a iní
rodinní príslušníci, či zvedavci. Besiedku pripravili pracovníčky CVČ
spolu s deťmi, ktoré navštevujú záujmové útvary mažoretky a plamienky, ale aj deti navštevujúce záujmový útvar anglického jazyka.
Najviac sa na stretnutie tešili deti,
ktoré mali možnosť svojím blízkym
predviesť, čo sa v jednotlivých záujmových útvaroch naučili. V úvode sa svojím programom predviedli
mažoretky a plamienky, ktoré sa
okrem iného pochválili aj krásnymi novými kostýmami. Spoločným
cvičením sa celkom predstavilo 28
mažoretiek, ktoré predviedli rôzne
jednoduché i náročnejšie prvky s
paličkou. Deti sa taktiež predviedli
rôznymi veľmi pútavými názornými ukážkami ovládania anglického
jazyka, rôznymi pesničkami, básničkami, riekankami, hrami, slovnými spojeniami a frázami, ako aj komunikáciou v anglickom jazyku
prostredníctvom obrázkov. Všetky
deti na besiedke tvorili vekovú kategóriu od 5 do 7 rokov, čo si vyžadovalo zvýšenú dávku organizovanosti, prípravy i samotného priebehu akcie. Popoludnie bolo obohatené o rôzne motivačné a prosociálne
hry, ktoré na záver boli ukončené
sladkou odmenou pre deti, a pre mamičky a babky pripravenými srdiečkami. Za vydarenú akciu patrí poďakovanie všetkým organizátorom, aktérom i účastníkom.
(jm)
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Historický úspech našich šachistov

Narodili sa
13.2.
26.2.
6.3.
7.3.
9.3.
11.3.
21.3.
23.3.
23.3.
25.3.
29.3.
29.3.
10.4.

Nikola Sojková
Ivona Maďarová
Jaroslav Strkač
Natália Poláková
Karin Pániková
Barbora Vajduľáková
Filip Petráš
Matúš Pajunk
Zuzana Medvecká
Jakub Medvecký
Lucia Halčinová
Adam Kudlej
Andrej Vajduliak

Sobáše
2.4. Mgr. Ivana Paliderová – Ľuboš Mikuš
2.4. Elena Chovančáková – Štefan Bedrich
9.4. Mária Ignačáková – Igor Koloušek

Odišli z našich radov
17.3.
21.3.
23.3.
25.3.
6.4.
7.4.

Mária Medvecká
Elena Jurinová
Agneša Stankovičová
Anton Ondreják
Ján Sirota
Vasil Hofrej

74 ročná
78 ročná
61 ročná
64 ročný
82 ročný
58 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 80 rokov - Mária Turoňová,
Emília Andraššová, Margita Gallová, 85 rokov Mária Kozáčiková a 95 rokov - Etela Mariašová

Našim šachistom sa len v nedávno skončenom súťažnom
ročníku IV. ligy podarilo postúpiť do III. ligy a splniť tak výkonnostný cieľ, ktorý si dali na začiatku súťaže. To bol dôvod
na rozhovor s predsedom ŠO a aktívnym hráčom Františkom
Medveckým.
Čo vytúženému postupu do III. nenechali na náhodu ani v zostávajúcich dvoch zápasoch a posledným víťazligy predchádzalo?
Šach má v Tvrdošíne dlhoročnú tra- stvom v Liptovskom Mikuláši 2, 5 : 5, 5
díciu a náš oddiel postúpil do IV. ligy z sme dosiahli historický najväčší úspech,
okresnej súťaže v roku 1986. V súťaž- pretože sme v súťaži stratili jediný bod
nom ročníku 1994/95 sme z nej vypadli, v už spomínanom prvom kole. Postup
ale hneď po roku sme sa do IV. ligy vrá- sme si vybojovali desiatimi víťazstvami
tili. Už v súťažnom ročníku 1996/97 sme a len jednou remízou a pred druhým
ako nováčik mali k postupu veľmi blíz- Dolným Kubínom „C“ sme mali náskok
ko a rovnaká situácia sa zopakovala aj 9 bodov a tretími Lúčkami 11 bodov.
Čomu vďačíte za dosiahnutý
v nasledujúcom ročníku. Svojich postuúspech?
pových cieľov sme sa však nevzdávali.
Kde sa lámal chlieb vo vašom
Na našom naplnení výkonnostného
tohtoročnom postupovom cieli?
cieľa sa podieľalo niekoľko faktorov.
Už prvé kolo nás trošku rozladilo, Na prvom mieste treba spomenúť veľkeď sme dosť nešťastne remizovali v mi dobré podmienky, ktoré nám mesto
Lúčkach, kde sme už viedli 1 : 4, ale z a samotný primátor Ing. Ivan Šaško vytroch partií sme nedokázali získať vytú- tvárajú. Z hľadiska výkonnosti sme uroženého pol bodu. Ako sa neskôr ukáza- bili dôležitý krok v tom, že sme sa na
lo, bolo to naše jediné zaváhanie v sú- prvých troch šachovniciach výrazne
ťaži. Dôležitý a rozhodujúci krok sme posilnili príchodom Antona Šingliara
urobili v 6. kole, keď sme ašpiranta na a Pavla Chmelára, ale hlavne domápostup družstva Dolného Kubína pora- ceho Jána Španka, ktorý hráva v Ruzili doma 6, 5 : 1, 5. Postup sme si však žomberku. V tejto súvislosti však nemôdefinitívne zabezpečili v 10. kole domá- žem opomenúť ani našu cieľavedomú
cim víťazstvom nad Liptovským Hrád- prácu so šachovými talentami. Aj nakom 6, 5 : 1, 5. Prvým gratulantom bol priek tomu, že z radov mládeže nie je o
samotný prezident Slovenského šacho- šach taký záujem, aký by si táto hra z
vého zväzu Karol Pekár, ktorý v druž- hľadiska rozvíjania myslenia a kombistve hostí hral na 1. šachovnici. Nič sme načných schopností zasluhovala. V

Kovaltrans a Krížik
Desiaty ročník súťaže trojčlenných
družstiev v stolnom tenise neregistrovaných hráčov vyhralo zaslúžene družstvo
Kovaltransu, keď ani v jednom zápase nenašlo premožiteľa. Stratili len dva body
za remízy v úplne posledných stretnutiach

Pekárne: Vladimír a Richard Luptákovci,
Jozef Vrábeľ a Peter Eckert.
Jediným kazom bolo nenastúpenie
družstva AM na posledných šesť stretnutí.
Na záver dlhodobej súťaže družstiev
odohrali muži aj turnaj jednotlivcov. Naj-

s Pekármi a JUT-om a takto v pohode
ukontrolovali prvenstvo. Ostatné družstvá
naplnili predpoklady. Oproti minulosti sa
výrazne zlepšil iba Jakubek, ktorý získal
príchodom V. Fábryho a bol schopný vystrašiť každého súpera a takmer sa prebojoval do silnej štvorky.
Kovaltrans staval štyroch hráčov: Miroslava Krížika, Ivana Melníka, Pavla Palidera, Mariána a Petra Gabaríka, zostava

lepší hráč v súťaži družstiev Miroslav Krížik potvrdil svoje postavenie a vyhral aj
turnaj jednotlivcov. Vo finále porazil Alojza Dulíka, ktorý potvrdil, že ešte stále to
vie. Na 3. mieste skončil Marián Gabarík
a Peter Eckert. Svoju výkonnosť zo súťaže družstiev potvrdili aj hráči umiestnení
na 5.-8. mieste Miroslav Jakubek ml., Ivan
Melník, Jozef Vrábeľ a Jaromír Pribylinec.

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

Priprava na nový územný plán mesta
V týchto dňoch sa začali v našom meste spracovávať podmienky pre obstaranie
územného plánu. Vedenie mesta s príslušnými projektantmi začína konanie na tomto dôležitom dokumente pre ďalší rozvoj
nášho mesta. V tomto dokumente sa bude
vychádzať z danosti, ktoré naše mesto má,
ako aj z doterajšieho územného plánu, ktorý je priebežne v zmysle zákona mestským
zastupiteľstvom upravovaný. Nový územný plán je veľmi potrebný najmä pre ďalší rozvoj a perspektívu. Veľmi dôležitá
úloha v ňom bude vyriešiť infraštruktúru
spolu s dopravnou, v ktorej sa predpokladá s obchvatmi mesta smerom na Námes-

tovo, ale aj s obchvatom pre hlavný ťah
v smere do Poľska. V rámci tohto plánu
sa hľadajú lokality, kde by bolo možné
umiestniť priemyselný park, či ďalšie rozvojové a priemyselné aktivity. Všetko však
bude závisle najmä od dopravnej infraštruktúry, teda ktorým smerom sa bude
mesto rozvíjať. To znamená, že od dopravných riešní bude závisieť ďalší rozvoj
mesta, ktoré bude ponúkať nielen podmienky pre hospodársky rozvoj a nové
pracovné miesta, ale naznačí aj oblasti
rozvoja cestovného ruchu, podmienky na
bytovú výstavbu, či možné spájanie sa so
susednou Nižnou.
(jh)

Rozprávková výstava
Aj takto by sme mohli nazvať výstavku prác detí z MŠ, ktorá bola inštalovaná vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska na Medvedzí.
Svoje exponáty tu totiž vystavovali deti
z našich materských škôl.
Výstava bola veľmi zaujímavá
a pestrá, páčila sa nielen škôlkárom, ktorí
si ju boli pozrieť, ale aj „dospelákom“.
Isto, že tieto práce nemôžeme zrovnávať s profesionálnymi umelcami. Ale kto
prišiel, tak sa na chvíľu ponoril do rozprávkovej krajiny a zaspomínal si na
svoje detstvo. Výstava bola totiž zameraná na rozprávku, a tak sme sa tu mohli

„stretnúť“ vo výtvarnej forme s Červenou karkuľkou, Neposlušnými prasiatkami, Perníkovou chalúpkou, Zlatovláskou, Jankom a Marienkou a ďalšími rozprávkovými postavičkami.
Výtvarné práce, vytvorené rôznorodou technikou, hýrili doslova fantáziou,
ktorú majú len deti.
Takmer stovka vystavených prác tak
potešila nielen oko, ale aj srdiečko mnohých detí.
Aj táto výstava bola dôkazom toho,
že keď sa deťom venuje patričná pozornosť, dokážu často prekonať samých
seba.
(jh)

Narodilo sa 104 detí
K 1.1.2005 sme v našom meste evidovali 9 323 obyvateľov, z toho počtu
bolo dospelých a detí do 15 rokov 7 545
občanov a deti od 0-15 rokov 1 778.
Spolu nás teda v minulom roku bolo
9 323.
Rozloženie obyvateľov po jednotlivých častiach: v Tvrdošíne ich je 2 496,
v Krásnej Hôrke - 805, v Medvedzí-dedina - 646 a najviac obyvateľov sa nachádza na sídlisku Medvedzie - 5 376.
V minulom roku opustilo naše rady
51 občanov, odhlásilo sa z trvalého pobytu 171 občanov. Tešiť nás môže to, že
sa nám narodilo 104 detí, z toho 58 chlapcov a 46 dievčat.
Ak by sme to brali po jednotlivých

mesiacoch, tak najviac detí sa narodilo
v januári - 19 z toho počtu 9 chlapcov
a 10 dievčat, vo februári (8 +2), v marci
(6+3), v apríli (5+7), v máji (4+3), najmenej v júni kedy sa narodili len dvaja
chlapci, júl (4+2), august (2+6),
v septembri (5+7), v októbri (4+1), v
novembri (2+2) a v decembri si rodičia
pod stromčekom našli desať ratolestí
(7+3). Aj z tejto zaujímavej štatistiky je
vidieť, že počet novonarodených chlapcov prevýšil počet dievčat. Po čase si
teda budú vyberať svoje polovičky nie
chlapci, ale dievčatá.
A aby bola štatistika úplná, tak
v minulom roku občania nášho mesta
uzavreli 88 sobášov.
(jh)

Rodinné nedeľné odpoludnie
Aj tak by sa dala nazvať nedeľa, ktorú
mnohí z našich občanov, ale aj okolitých
obcí strávili na futbalovom štadióne. Nuž
veru nechýbalo veru nič. Počasie bolo priam
ideálne na rodinnú vychádzku.
A tak na futbalovom štadióne sa zišlo
skutočne veľa ľudí, nechýbali medzi nimi
ani celé rodiny. Ocinko si prišiel pozrieť
futbal a s ním možno aj maminka a deti sa
tiež mohli do sýtosti vyblázniť. Futbalové
derby však bolo príležitosťou aj na rôzne
rozhovory, priateľské stretnutia, dokonca
často aj tých, ktorí sa inokedy spolu nestretnú.
Je dobré, že tu nechýbala najmladšia generácia, mládež, stredná generácia, ale aj tí
najstarší. Každý si toto stretnutie predstavoval po svojom. No v jednom sa zhodneme, že to boli futbalisti, ktorí nás vytiahli

Štafetový beh priateľstva
Už 22. apríla t.r. vyštartovali
z francúzskeho mesta Annecy bežci,
ktorí absolvujú 2400 km s cieľom 30.
apríla v Liptovskom Mikuláši. Cez
naše mesto bežci pobežia v sobotu
30.4. medzi 1145 – 1200. Príďte ich
povzbudiť.

trochu na čerstvý vzduch, aby sme prišli aj
na iné myšlienky.
Derby nemáva favorita, a aj v tomto sa
to dokázalo, ľudia sa bavili. Jediným neduhom sú však tí, takpovediac, fanúšikovia,
ktorí si asi nikdy nedokážu udržať ústa na
uzde, nehľadiac pri tom, že sú tam aj deti.
No i napriek týmto chybičkám si dovolím povedať, že nedeľné odpoludnie na novom futbalovom štadióne sa vydarilo hlavne pre tých, ktorí nie sú príliš zaťažení na
futbal. A aj o tom je šport, aby sme sa pobavili, odreagovali.
I keď divácka kulisa bola priam ideálna,
čosi tomu chýbalo. Samozrejme povzbudenie. A často stačí tak málo „DO TOHO“.
Verte, je to veľkým impulzom pre tých, čo
nás svojou hrou zabávajú. Viem, o čom hovorím, veď som absolvoval nejedno futbalové stretnutie na rôznych štadiónoch a pred
inou diváckou kulisou Akosi často zabúdame povzbudiť ich práve vtedy, keď sa im
najmenej darí. Aj o tom je šport. Oceniť však
načim aj peknú akciu súpera. Ak sa nám toto
podarí, tak verím, že ďalšie zápasy sa budú
hrať ešte vo vynikajúcejšej atmosfére a na
štadióny budú chodiť aj tí, ktorí radšej ostali doma, pretože už vopred vedeli, že naši
prehrajú.
(jh)

našom družstve máme troch mladých
šachistov: Petra Šišku, Michala Španka, ale hlavne 12-ročného Ľubomíra
Vnenka, ktorý je veľkým šachovým talentom a má už skúsenosti z Majstrovstiev Európy a sveta v Grécku. Je len
škoda, že podmienky jeho rýchleho rastu nie sú na Orave také, ako sú v iných
veľkých mestách.
Hovorí sa, že vybojovať postup je
ľahšie, ako udržať sa vo vyššej súťaži. Aký máte cieľ v III. lige?
Klamal by som, keby som povedal,
že z účinkovania v III. lige nemáme
obavu. Plne si uvedomujem myšlienku
položenej otázky. Budeme však robiť
všetko pre to, aby sme historickú III. ligu
pre naše mesto udržali. Z hľadiska výkonnosti nášho súčasného kádra na to
máme, a ak sa nám podarí získať hráča
na niektorú s prvých štyroch šachovníc,
tak vytýčený cieľ by sme mali splniť.
Máme záujem už o spomínaného prezidenta SŠZ, ktorý hráva v L. Hrádku, ale
mamu má v Oravskom Podzámku, čiže
je vlastne polovičný Oravčan.
Vzhľadom na to, že z výkonnostného hľadiska ste sa zaradili medzi
najúspešnejšie športové kolektívy v
meste, bude dobré, ak trošku
podrobnejšie dosiahnutý úspech
zhodnotíš.
Hneď v úvode chcem aj touto formou poďakovať všetkým 18 hráčom,
ktorých v družstve máme, hlavne však
tým, ktorí sa o tento postup aktívne
zaslúžili. Sú to Anton Šingliar, Ján
Španko, Pavol Chmelár, Dušan Gembala, Pavol Surovčík, František Medvecký, František Comorek, Ľubomír
Vnenk, Štefan Kružliak, Ján Šebesta,
Michal Hucko, Eugen Šiška, Peter Šiška, Michal Španko a Rastislav Hutyra. Najväčší úspech však dosiahli Ján
Španko, ktorý z 9 zápasov získal 8 bodov, Pavol Surovčík z 10 zápasov 7,5
boda, František Medvecký z 9 zápasov
8 bodov, Ľubomír Vnenk zo 6 zápasov
5,5 boda a Štefan Kružliak z 8 zápasov
7,5 boda. Všetci títo spomínaní hráči
obsadili na svojich šachovniciach prvé
miesta v celej súťaži. V absolútnej desiatke najlepších hráčov IV. ligy obsadil Štefan Kružliak 1. miesto, Ľubomír Vnenk 4. miesto, Ján Španko 5.
miesto, František Medvecký 6. miesto
a Peter Šiška 7. miesto. Tieto dosiahnuté úspechy sa pochopiteľne odrazili
aj v náraste ELO bodov týchto hráčov.
Najvyšší ho majú v súčasnosti Ján
Španko 2236, Anton Šingliar 2177,
František Medvecký 2016 a Ľubomír
Vnenk 2002.
Zhováral sa Jozef Medvecký

Turistický klub pozýva
Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie
pozýva všetkých, ktorí majú radi turistiku a
cykloturistiku na pripravované akcie, ktoré
sa uskutočnia v najbližšej dobe.
1.5.2005 - Prvomájový výstup na Babiu
Horu
7.-8.5.2005 - cyklotúra Zakopane - Gubalowka
27.-29.5.2005 - Cykloturistický zájazd
Okolo Tatier (Cykloklub Nižná)
10.-17.6.2005 - Passau – Bratislava
Bližšie informácie vám poskytne Ing.
Miroslav Medvecký na č. tel. 0903 506211

Zvíťazila 9.A
V ZŠ M. Medveckej sa uskutočnil dlhodobý turnaj vo volejbale medzi desiatimi triedami, ktorý sa začal
už vo februári. Siedmaci, ôsmaci
a deviataci odohrali v školskej lige 45
zápasov, každú triedu reprezentovali
zmiešané družstva (traja chlapci, tri
dievčatá). O víťazovi rozhodol až
posledný zápas (18.4.) v ktorom sa
stretli neporazené triedy 9. A a 9. D.
Vo vyrovnanom zápase sa šťastie
nakoniec priklonilo k 9. A, ktorá zdolala svojo súpera 2:0 a z víťazstva sa
tak radovali Andrea Frančeková,
Radovana Sásová, Eva Pavlíková,
Veronika Krasuľová, Martin Žuffa,
Mário Šangala a Igor Turčák.
Ešte vyrovnanejší zápas bol o 3.
miesto, v ktorom 8.C remizovala
s 8.A 1:1. Na bronzovom stupienku
nakoniec skončila 8.C, rozhodol
o tom väčší počet lôpt získaných
v tomto zápase.
(bi)

8
IV. liga skupina Sever

V úvode sme doma remizovali
Tvrdošín - Lisková 0:0 (0:0)
V úvode zápasu si
hráči a diváci minútou ticha uctili pamiatku šoféra autobusu Jozefa Tabačáka, ktorý tragický zahynul, keď
sa z futbalistami vracal z prípravného zápasu v Ružomberku.
Jesenný duel naši vyhrali v Liskovej 3:1. Nezáživnej hre hostí sa
prispôsobili aj naši. Chýbala bojovnosť a futbalovejšie srdce. V 10. min.
stretnutia Capko z hranice šestnástky strieľal vedľa brány hostí. Nad
horným brvnom skončila v 25. min.
aj strela Pazúrika. V 35. min. sa hostia náhodne dostali k lopte, ale brankár Kazík strelu kryl. Najväčšiu šancu v prvom polčase mal v 38. min.
Pavčo, brankár jeho strelu vytlačil na
roh.
V úvode druhého polčasu sa pokračovalo v priemernej hre. Bojova-

kami. Už v 12. min sme prehrávali.
V 25. min Pavčo centrom nachádza
Nováka, ktorý vyrovnal na 1:1. V
nadstavenom čase 1. polčasu rozhodca neodpískal faul na Macka, po ktorom Martinčania dali gól. Naši po
prestávke nastúpili s úmyslom vyrovanť, ktorý naplnili v 58. min. Z rohového kopu loptu vynikajúco nacentroval Pavčo a hlavičku Repku
dorazil do siete Kozák.
(jž)

V derby deľba bodov

Tvrdošín - Nižná 2:2 (1:1)
Zápas mal všetky atribúty, ktoré
patria k derby zápasom. Ideálne počasie, divácku kulisu, góly, žlté aj
červenú kartu. Viac futbalového umenia v prvom polčase ukázali hostia z
Nižnej, ktorí už v siedmej minúte
zápasu potešili svojich fanúšikov.
V 13. min. sa našim podarilo vyrovnať najkrajším gólom. Krivda z
takmer tridsiatich metrov prestrelil

Na zápase s Nižnou bolo takmer 1000 divákou, ktorí videli pravé susedske derby, ale aj dobrý futbal.
lo sa väčšinou v strede ihriska.
O výsledku mohol rozhodnúť v 90.
min. Novák. Baláž mu ideálne nacentroval do odkrytého priestoru, ale
lopta z jeho hlavy skončila vedľa
bránky.
Martin - Tvrdošín 2:2 (2:1),
góly: Kozák, Novák
V Martine sa hralo na rozmočenom teréne a zväčša medzi šestnást-

všetko, čo mu stálo v ceste.
V druhom polčase sme začali
útočnejšie a už v 46. min. mohol skoróvať Pavčo. V 54. min. Petrek gólom posunul Nižnú do vedenia. V 63.
min.sme mohli vyrovnať, keď išli
dvaja na jedného, ale Capko zbrklo
vystrelil vedľa. Nižná sa v tejto fáze
zamerala na udržanie jednogolóveho vedenia, čo sa im nevyplatilo.

Postúpili do regionálneho kola
Žiačky - futbalistky ZŠ Márie
Medveckej Medvedzie pod vedením V. Trstenskej úspešne zdolali
obvodné kolo vo futbale a prebojovali sa do okresného kola. Toto sa
uskutočnilo v utorok 5. 4. 2005 v
Trstenej, nezaváhali ani v tomto
kole a pokračovali vo víťaznom ťažení. Zvíťazili aj v Trstenej a postú-

pili do regionálneho kola. O úspech
sa pričinili Anežka Kávicka, Lenka
Paniaková, Anežka Domagalová,
Janka Brčáková, Denisa Ferenčíková, Veronika Labdíková, Klára Pafčová, Lenka Ratulovská, Betina Domagalová, Táňa Lepišová a Táňa
Rímska.
Blahoželáme im.
(vt)

Volejbal II. liga muži
Tvrdošín - B. Bystrica 3:1 (25:20,
25:21, 28:30, 25:20), 3:0 (25:20,
25:23, 25:11)
Posledný dvojzápas s B. Bystricou sa našim mužom vydaril, keď
svojho súpera dokázali poraziť
v obidvoch zápasoch. Zodpovednou

V 67. min. sa k lopte dostal Capko
vystrelil a lopta z jeho kopačky skončila za Gažovičom. Ďalšie šance sme
nedokázali zúžitkovať. I keď hostia
z Nižnej sa netajili pred týmto zápasom s tým, že si chcú upevniť svoje
postupové ambície a prišli ku nám
vyhrať, naši ich obetavou a bojovnou
hrou, hlavne v druhom polčase, zaskočili a pred takmer tisíckou divákov bojovali až do samého konca.
Tvrdošín: Kazík - Kliment (Baláž), Pazúrik (Medvecký), Hradský,
Kozák (Nemček), Krivda, Pavčo,
Macko, Repka, Novák, Capko
Rudinská - Tvrdošín 3:1 (0:1)
Naši nastúpili na zápas v oklieštenej zostave. Prvých dvadsať minút
boli lepším mužstvom domáci, ale
Kazík čaroval v bránke a nedovolil
domácim skórovať. V poslednej
štvrťhodinke prvého polčasu zase
čaroval rozhodca, ktorý za bežný faul
vylúčil nášho Repku. Aj napriek tomuto handicapu záver polčasu patril
nám v 38. minúte ešte Capko nedal,
no v 41. minúte po trestnom kope si
na centrovanú loptu najlepšie vyskočil Pavčo a viedli sme 1:0. V závere
polčasu sme mohli zvýšiť na 2:0, ale
Novákovu strelu z bránkovej čiary
odvrátili obrancovia.
V druhom polčase začali lepšie
domáci, Kazík však bol na mieste.
Futbal sa potom hral väčšinou
v strede ihriska, až prišla 73. min.
zápasu a rozhodca poškodil opäť
našich, keď vylúčil Krivdu, údajne
za zakopnutie lopty. V presilovke
domáci vyrovnali v 76. min., to však
našich nezlomilo, naopak, mohli pridať ďalšie góly, ale píšťalka rozhodcu ostala nemá po evidentných fauloch na Nováka aj Capku, a v presilovke o dvoch hráčov sme inkasovali ďalšie dva góly. I keď Rudinská je
naďalej v hre o postup, naši futbalisti
hrali s nimi úplne vyrovnanú partiu,
jediný, kto nezvládol tento duel, bol
hlavný rozhodca, ktorý svojím výkonom položil futbal na lopatky.

Futbal mladých

V. liga dorast – skupina B
Tvrdošín - Turčianské Teplice 4:2 (2:0), góly
za domácich Betuštiak a Sirota po 2
Liptovská Lúžna - Tvrdošín, 0:1 (0:0), gól:
Lukáš Hucík
Tvrdošín - Nižná 2:1 (2:0), góly za domácich
Leštinský, Lepáček - Chladný
Starší žiaci III. liga
Tvrdošín - Rabča 0:0
Turčianska Štiavnička - Tvrdošín 0:6 (0:3),
Jakub Betušťák 3, Ján Huraj 3
Tvrdošín - Lisková 1:1, vlastný
Mladší žiaci
Tvrdošín - Rabča 6:0 (3:0), Čajka 3, Žuffa 2,
Pňaček z 11 m
Turčianska Štiavnička - Tvrdošín 0:1 (0:1),
Šurina
Tvrdošín - Lisková 3:0, Gregorec 2, Šurina

hrou v poli a na sieti dovolili súperovi uhrať len jeden set a zakončili
tak sezónu víťazstvom.
Zostava: Kacko, Masnica, Gajdošík, Suchánek, Gejdoš, Mika, Vrabček, Ferenčík, Jantošík
(jh)

Majstrovstvá Slovenska sa konali u nás
Slovenský florbalový zväz v dňoch
19.a 20. marca v športovej hale poriadal 1.majstrovstvá Slovenskej republiky
vo florbale v kategorii U-15 (žiaci do 15
rokov). Zúčastnilo sa deväť chlapčenských a šesť dievčenských tímov, v ktorých malo zastúpenie aj naše mesto.
Dievčatá aj chlapci pod vedením Milana Burdela a Vierky Trstenskej sa medzi
týmito družstvami nestratili. Okrem nich
tu boli celky z Bratislavy, Považskej
Bystrice, Stupavy, Nitry, Košíc, Nemšovej, Dolného Kubína a favorizovanej
Nižnej, ktorá nakoniec získala titul Majstra Slovenska pre tento rok.
Naši chlapci boli zaradení do skupiny „A“ s celkami Košicami, Stupavou a
Dolným Kubínom, ktorý sme hneď v
úvode porazili 2:1dvoma gólmi J. Reguliho. V súboji so skúsenou Stupavou sme
nasadili všetky sily, mali sme niekoľko
vyložených šancí, ale chlapci ešte nemajú toľko skúseností, a tak sme zápas prehrali 4:1. Gól za nás vsietil J. Planieta.
V poslednom zápase s Košicami sme
tiež hrali veľmi vyrovnaný prvý počas.
Súpera sme aj potrápili, výborne zachytal náš brankár Marcel Božík. Podržal
družstvo, no nestálo pri nás šťastie a zápas sme prehrali 5:0 a v skupine sme
nakoniec obsadili 3.miesto a do ďalších
bojov sme nepostúpili. Celkovo naši
chlapci skončili na 7. mieste, za čo ich
musím všetkých pochváliť. Dievčatá sa
po veľmi krátkej príprave nezľakli sú-

periek a v prvom zápase s Považskou
Bystricou len remizovali 1:1, keď nevyužili ďalšie šance. V ďalšom zápase sa
stretli s Dolným Kubínom, ktorý skončil celkovo na 2. mieste a dievčatá v ňom
nešťastne prehrali.0:1. V poslednom zápase dievčatá ukázali, že vedia hrať florbal a so Supavou vyhrali 4:2. Veľkou
oporou bola brankárka Veronika Stredanská, ktorá neraz svojimi zákrokmi podržala naše družstvo a taktiež útočníčka
Jana Brčáková, ktorá nakoniec dostala
aj pozvánku do reprezentácie. Dúfame,
že jej to vyjde. Dievčatá nakoniec skončili na 5. mieste a aj ich treba za predvedú hru a výkon pochváliť.
Chlapci nastúpili v zostave: M. Baláž, M. Burdel, M. Kohár, F. Motýľ, J.
Krššák, M. Medvecký, R. Sitek, J. Reguli, M. Ferjanc, J. Ondrejak, M. Božík,
D. Stroka, J. Kulošťák, T. Kovalík , M.
Chorvat, J. Medvecký, J. Planieta a
M.Jandura.
Dievčata: M. Stredanská, B. Bránická, J. Rakytová, T. Balážová, P. Schweinerová, M. Kurjaková, V. Stredanská,
L. Letrichová, I. Kavická, V. Turčáková, B. Čičmanová, D. Ferenčíková, J. Brčáková, N. Smoleňová, I. Zemeníková,
D. Medvecká.
Za účasť na majstrovstvách ďakujeme: mestu Tvrdošín, riaditelke ZŠ- Medveckej D. Šaškovej, J. Ženčuchovi a M.
Janegovi – UNIVEL.
M. Burdel

Pre domácich pečené prasiatko
Už 6. ročník volejbalového turnaja (Tvrdošínsky mix), ktorý sa
uskutočnil v sobotu 16.4. t.r. v našej
športovej hale priniesol pekný volejbal. Víťazom sa stali opäť domáci

mohli právom potešiť. V tomto ročníku sa najmenej darilo družstvu
z Nižnej, ktoré si však odnieslo cenu
útechy v podobe sladkej torty.
Víťazné družstvo hralo v zostave:

Šach
5. liga - Orava Sever skup.
10. kolo - SPŠ Tvrdošín mal voľno

Pozvánka na polmaratón
Okolo Oravskej priehrady sa začína
vytvárať nová tradícia nášho športu
Už po tretí krát sa v nedeľu 15.
mája uskutočnia v našom meste preteky v behu s názvom Cestný beh
okolo Oravskej priehrady.
Na preteky sa môžu prihlásiť
bežci v dvanástich vekových kategóriách. Dievčatá a chlapci sú
podľa veku zaradení do piatich
kategórií. Dorastenci a dorastenky od 15 do 17 rokov už tradične pobežia trať dlhú 6 km.
Každoročne býva najkvalitnejšie obsadená kategória mužov od 18 do 39 rokov, vždy tu zavíta niekto zo slovenskej
bežeckej špičky.
Štart hlavného preteku je napláno-

vaný na 10 hodinu na Trojičnom námestí s dĺžkou 21 100 m po trase TvrdošínNové Ústie-obrátka v Trstenej a po tej
istej ceste naspäť na Trojičné námestie,
kde je štart i cieľ.
Kategórie detí
Deti MŠ - D a CH: - 200 m
D a CH vek 6 - 8 r. - 200 m
D a CH vek 9 - 10 r. - 400 m
D a CH vek 11- 12 r. - 600 m
D a CH vek 13 – 14 r. - 800 m
Prihlášky do súťaže je potrebné posielať do 13. mája 2005 na adresu: MsKS
Medvedzie, 027 44 Tvrdošín, príp. faxom
na t. č.: 043/5322107 alebo e-mailom na
adresu: msks@isternet.sk.
(jh)

Gymnázium Tvrdošín - Slovan
Trstená 1: 4, body: J. Broz - P. Surovčík, M. Hucko, J. Štefanides, J.
Drahula
ŠK Tvrdošín B - Gymnázium
Námestovo 5:0, body: F. Comorek,
Ľ. Vnenk, J. Medvecký, F. Medvecký a E. Šiška
Víťazom šachovej súťaže sa stal
ŠK Tvrdošín B, ktorý hral kvalifikačný zápas o postup do štvrtej ligy
10.4.2005 v D. Kubíne s druhým
mužstvo Liptovsko - Oravskej súťaže Stankovany - Rojkov. Naši vyhrali
4:1 a vybojovali si postup do štvrtej
ligy.
Tabuľka
1. ŠK Tvrdošín B
8 6 1 1 29,5: 10,5 19
2. Slovan Trstená
8 6 0 2 22,0: 8,0 18
3. Gymnázium Tvrdošín
8 3 1 4 19,0: 21,0 10
4. SPŠ Tvrdošín
8 3 0 5 17,5: 22,5 9
4. Gymnázium Námestovo 8 1 0 7 13,0: 27,0 3

V novej športovej hale sa už niekoľko rokov hráva dobrý volejbal a okrem
I. ligy žien a II. ligy mužov sa tu konajú aj významné turnaje. Foto: (jh)
volejbalisti, ktorí nedali nikomu žiadnu šancu, a tak z celkového prvenstva v podobe pečeného prasiatka sa

Linda Pastýrová, Mária Jančeková, Peter Břežanský, Ján Gajdošík, Marián
Mika, Michal Masnica a Roman Vrabček.

50. ročník Okolo Slovenska asi aj v Tvrdošíne
Jubilejný päťdesiaty ročník tradičných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska sa uskutoční v roku 2006
a jedným z etapových centier by
malo byť aj naše mesto. V pretekoch
sa počíta s kvalitným obsadením
špičkových pretekárov zo zahraničia,
spoluprácu v tomto smere prisľúbil
aj generálny riaditeľ pretekov TOUR
DE FRANCE, čo nám potvrdil Ing.
Juraj Tkáč, dlhoročný riditeľ prete-

kov Okolo Slovenska, ktorý vo štvrtok (21.4.t.r.) rokoval o týchto pretekoch s primátorom nášho mesta.
Organizačný výbor si pre etapové
mesto vytypoval Tvrdošín aj vzhľadom na to, že pre cyklistov sme
v našom meste vždy vytvárali len tie
najlepšie podmienky a občania nášho
mesta vždy vytvorili tú najsrdečnejšiu kulisu týmto významným pretekom Slovenska.
(jh)
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