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Najmodernejší zimný areál na Slovensku otváral prezident Gašparovič
Lyžiarsky stánok posvätil dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík

Za takmer ideálneho počasia sa v nedeľu 19. januára t.r. otváral nový lyžiarsky komplex Meander Ski park. Otvorenie bolo
o to slávnostnejšie, že sa ho zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič a ďalší pozvaní hostia, minister vlády Ruskej delegácie
a spolupredseda zmiešanej vládnej komisie Slovensko-Ruskej
pán Maryškin, Augustín Cisár, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácií, primátor Tvrdošína Ivan Šaško, Ľubomír
Pekarčík, dolnokubínsky dekan, poslanec VÚC Ján Kapala,
Franciszek Bachleda-Księdzularz, bývalý poľský senátor.
Úvodné slovo
patrilo riaditeľovi
Meander Ski parku
Jurajovi Chomovi,
ktorý poďakoval
všetkým tým organizáciam, ktorí sa
pričinili o vybudovanie tohto diela,
predovšetkým primátorovi Ivanovi
Šaškovi, poslancom MsZ, výboru
urbárskych spolumajiteľov a ďalším,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že v Oraviciach vyrástlo
jedno z najkrajších
a najmodernejších
zimných stredísk na Slovensku s perfektInvestícia s celkovým nákladom stavby
nými priestormi, parkoviskami a lanovou v hodnote 190 mil. korún je jednou z najdráhou.
väčších investícií na Slovensku. Parametre

tohto areálu sú tiež úctyhodné: celková
dĺžka lanovky 1050 metrov, prevýšenie
235 metrov, dĺžka zjazdovky 1300 metrov,
kapacita 2400 osôb za hodinu. Jej jedinečnosť je v tom, že v spojení s termálnymi
kúpeľmi takéto zariadenie na Slovensku
nenájdete. Kvalitu novovybudovaného
strediska dopĺňujú aj novovybudované ubytovacie kapacity, reštaurácia, ski servis a obchod s lyžiarskymi
potrebami. Celý
projekt bol zrealizovaný v rekordne
krátkom čase. Výstavba začala v v
septembri roku 2005
a ukončenie areálu
bolo v januári 2006.
Počas výstavby tu
pracovalo 150 technikov a robotníkov.
Vďaka primátorovi Tvrdošína práve
pod správou mesta
Tvrdošín naberajú
Oravice dynamický
rozvoj a stávajú sa
vyhľadávaným turistickým miestom.
Nezanedbateľným
prínosom pre tento región je aj vytvorenie
nových pracovných miest, keďže tu našlo
prácu tridsaťpäť pracovníkov.
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Keď budeme cez pôstne obdobie viacej pozerať na kríž, uvedomíme si, že
pre nás, pre našu spásu Boh v Ježišovi Kristovi obetoval svoj život. Lebo každý
z nás je pre Boha jedničkou! Tak nás milujte!
V tejto chvíli si uvedomme, že potrebujeme mať svojho Boha za „jedničku“,
preto chceme trochu zvrúcniť svoj život. Nie sme dosť vychladnutí? Nežijeme
smutno a unudene? Aké si dám pôstne sebazaprenie? Znak popolom znamená,
že chcem cez pôstnu dobu niečo robiť! Modlitba:
Duchu svätý, Ty horúčosť Trojjediného Boha, obraciame sa k Tebe, aby
sme si vedeli vybrať pôstne sebazaprenie, aby nás viedlo k milovaniu blížnych
a Teba! Pomáhaj nám, Pane, aby sme odstraňovali svoju zlobu, svoje zlé
návyky sebectva a aby sme viacej milujúc Teba a blížnych kráčali k svojmu
osobnému vzkrieseniu.
Július Chalupa
- Som rád, že s pomocou Božou a vašou sa podarilo toto dielo dokončiť a spolu s pánom prezidentom SR môžeme tento
areál uviesť do prevádzky a účasť hlavy
štátu na jeho otvorení je pre nás ďalšou
výzvou, pre započatie ďalšej etapy, povedal v závere J. Choma.
- Pri takejto príležitosti som tu už tretíkrát. Bol som tu, keď sa poklepkával základný kameň, otvárali sme Meander park
a som rád, že som aj pri otvorení Meander
Ski parku v jednom nádhernom rekreačnom
stredisku, ktoré bude slúžiť našim ľuďom,
ale aj návštevníkom z celého sveta. Dneska
sa pracovné príležitosti vytvárajú šikovnosťou ľudí a jedným z nich je aj pán Choma.
Povedal mi, že budem prestrihovať pásku.
Síce som to neodmietol, ale urobil som
aj niečo naviac, sadol som si do ratraku

a upravil som vám túto trať, povedal okrem
iného pán prezident.
- Som šťastný, že vás všetkých môžem
uvítať v našej mestskej časti v Oraviciach pri
takejto významnej udalosti. Podarilo sa niečo, čo iste každý ocení, uzná, koľko to stalo
úsilia, peňazí a je to práve zásluhou takých
ľudí ako je Juraj Choma. Je to významný počin pre naše mesto, ale aj celý región Oravy.
Opäť sa vytvorili nové podmienky pre príliv
turistov do tohto regiónu. Ja verím, že tí, čo tu
budú chodiť, to budú oceňovať, hlavne pre tu
symbiózu lyžovačka a voda, ktorú nám dala
príroda. Myslím si, že to nájdeme vo svete na
málo miestach a tu v Oraviciach to máme.
A chcem sa tiež poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k tomu dielu, zvýraznil vo svojom
príhovore okrem iného I. Šaško.
(Pokračovanie na 2. str.)

Chcel by som pozdraviť ľudí z tohto regiónu
Lyžiarsky komplex v Oraviciach slávnostne otváral
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý si
potom doprial jazdu na novej štvorsedačke a zastavil sa aj
medzi návštevníkmi na krátke rozhovory, fotografovanie.
Živo sa zaujímal, ako sa darí ľuďom v tomto regióne. Pán
prezident neodmietol nikoho, kto si s ním chcel prehodiť
pár slov, alebo pozdraviť ho. Pre noviny Tvrdošín veľmi
rád zodpovedal na položené otázky.
Pán prezident, ako sa vám páčila jazda a príťažlivejší. Všetko k tomu speje, je tu
na vrch a čo hovoríte na tento areál?
nádherná príroda a verím, že tu ľudia
Je to niečo nové v tomto okolí a je to budú veľmi radi chodiť a ja im to aj vrelo
už na báze najmodernejšej technológie. odporúčam.
Jazda hore bola fajn, pretože aj sedačky
Pán prezident, prospel Vám pobyt
sú vyhrievané. Svah je tiež veľmi dobre u nás v Oraviciach a nabrali ste tu
naprofilovaný, takže sa tu dá veľmi dob- nové sily do vašej ďalšej zodpovednej
re lyžovať, ale aj snoubordisti si prídu a náročnej práce?
na svoje. Ale čo také tu pravdepodobne
Ja som do Oravíc prišiel už v sobotu vo
budú ľudia vyhľadávať, tak to je to, že večerných hodinách a na ratraku som uprav blízkosti tohto lyžiarskeho komplexu voval celý svah a nedali my za to ani korunu
sú hneď termálne kúpele a spolu tvoria (odpovedal s úsmevom). Som veľmi rád, že
jeden spoločný areál, ktorý ešte do budúc- tu dnes bolo veľmi veľa ľudí, ktorí majú
na sa bude rozširovať a bude ešte krajší záujem o lyžovačku. Len je to tak trochu

Pohľad na novú zjazdovku Ski parku v Oraviciach s prvými lyžiarmi.

smutné z môjho pohľadu, že je tu veľmi málo
Slovákov, skôr je tu viac susedov z Poľska.
Ale na druhej strane ma to teší. Ale bol by
som rád, keby tu chodili za oddychom aj
naši ľudia. Verím, že časom to tak bude.
Aj touto cestou by som chcel pozdraviť
ľudí z tohto regiónu, pozvať ich do Oravíc
a popriať im príjemný pobyt a poďakovať
všetkým za to, že som sa tu opäť dobre
cítil. Do Tvrdošína, Oravíc a na Oravu
sa budem vždy rád vracať.
Poďakoval: J. Horňák

Poslanci mestského zastupiteľstva a členovia výboru urbáru v Tvrdošíne s pánom prezidentom na vrchole areálu zimného strediska.

Pre televíziu TA 3 priamy vstup z Oravíc
Redaktorka TA 3 Tatiana Novotná v nedeľu na poludnie položila primátorovi nášho mesta niekoľko otázok, aby sa v živom vstupe prostredníctvom
televízie podelil so svojimi dojmami aj s občanmi celého Slovenska.
Na Orave, v Oraviciach pribudla celoročné vyvažanie turistov na horizont
moderná vyhrievaná štvorsedačková k prekrásnemu výhľadu na Slovenské
lanovka. Viac nám však o nej prezra- i Poľské Tatry.
dil primátor Tvrdošína Ivan Šaško,
Sedačku ste sprístupnili verejktorého sme oslovili otázkou: Môžete nosti, čo predchádzalo tomu, aby sa
nám pán primátor povedať čo táto toto lyžiarske centrum v Oraviciach
sedačka prinesie tomuto regiónu?
vybudovalo?
Myslím si, že už samotné umiestnenie
V Oraviciach nám chýbala dobrá
tejto sedačky, ktorá je lokalizovaná do lyžovačka, pretože vlek, ktorý sa tu
prostredia prekrásnej prírody je známe nachádza už nepostačoval uspokojiť
tým, že sa tu nachádzajú ďalšie význam- požiadavky tejto doby. Dielo, ktoré sa
né danosti tohto územia, ktoré už spo- odovzdalo do užívania verejnosti spĺňa
znalo a obdivovalo veľa návštevníkov. všetky kritéria súčasných potrieb a stálo
Oravice sú známe svojou geotermálnou investora takmer 200 miliónov Sk. Ešte
vodou, termálnymi kúpaliskami či no- v septembri minulého roka na mieste
vým kúpeľným areálom Meander-parku, dnešnej zjazdovky bol kalamitný vetrom
ktoré tvoria výnimočnú symbiózu na polámaný chabý lesný porast s veľmi
oddych a relaxáciu pre tých, ktorí k nám zamokreným terénom kde rástli iba
prídu. Nepoznám nič lepšie, aby sa zim- jelše a vŕby, ktorý takmer jeden mesiac
ná lyžovačka spojila na jednom mieste upravoval ten najväčší buldozér – caters kúpaním v liečivej vode, pretože turis- pilar. Aj keď terén nebol ideálny, dnes
ti, ktorí už objavili Oravice, radi sa tu po týchto úpravách by sa tu mohli kovracajú. Táto sedačková lanovka, ktorá nať aj preteky na medzinárodnej úrovni
je najmodernejšia v Európe s výbornou s potrebnou vybavenosťou, ktorá spĺňa
zjazdovkou, iba umocní toto územie tie najnáročnejšie kritéria. Je to slnečná
nielen pre zimnú lyžovačku, ale aj pre strana, ktorá si vyžaduje umelé zasnežo-

vanie a zjazdovka so štvorsedačkovou
lanovkou sa určite bude páčiť všetkým,
ktorí prídu do Oravíc za lyžovačkou, ale
aj za slnkom a peknou prírodou.
Mohli by ste porovnať toto stredisko s okolitými lyžiarskymi strediskami?
Áno, aj v našom okolí sú známe
lyžiarske strediská, blízko sú Roháče
aj Zakopané. Všade tam už majú vybudované dobré podmienky na lyžovanie,
ale teplú a liečivú vodu nemajú nikde.
Je to vlastne fantázia vypnúť si lyže
a ísť rovno do bazéna s vodou, ktorá
má liečivé účinky. To je na tom to najvzácnejšie. Zázemie areálu, ktoré sa tu
vybudovalo ponúka aj ďalšie služby, či
už dobrú reštauráciu, požičovňu lyží,
sociálne zariadenia, veľké parkovisko
a ďalšie potrebné služby, ktoré sa budú
postupne dopĺňať k spokojnosti každého
návštevníka Oravíc.
V Oraviciach sú už dnes na lyžovačku
a oddych tie najlepšie podmienky, ktoré
spĺňajú požiadavky moderného turistického centra. A preto aj touto cestou
pozývam všetkých Slovákov do Oravíc,
pretože zahraniční turisti a najmä Poliaci
tento kút Oravy už dávno objavili.

2

Aby sa náš región dvíhal aj po vzdelanostnej stránke
Sobotňajší deň (21.1.) bol pre študentov Európskych kultúrnych štúdii historický. V tento deň sa v Tvrdošíne zišlo vyše
dvadsaťdva študentov hlavne preto, aby pred profesormi ukončili skúškami a záverečnou seminárnou prácou zimný semester
akademického roka 2005/2006 externého bakalárskeho štúdia.
Gestorom študijnej skupiny v Tvrdošíne je Prof. PhDr. Eva
Kollárová, PhD., jej zástupcom je Mgr. Dušan Kováč, pedagogický pracovník UMB v Banskej Bystrici. My sme mu pri tejto
príležitosti položili niekoľko otázok.
Môžete nám povedať, akou formou statne menej kontaktných hodín ako ich kosa dnes uskutočnili skúšky?
legovia na dennom štúdiu. Táto skutočnosť
Študenti v závere semestra odovzda- zvyšuje požiadavky na ich individuálnu
li pedagógom všetkých absolvovaných prácu. Pripomínam, že poslucháč prograpredmetov písomné práce na stanovené mu Európskych kultúrnych štúdií neštuduje
témy. Dnes sa dozvedeli ich hodnotenia jazyk ako filologickú disciplínu, ale študuje
a s jednotlivými vyučujúcimi vykonali aj konkrétnu kultúru prostredníctvom jej jazyústne skúšky. Musím priznať, že záverečné ka. Nemusím teda zdôrazňovať náročnosť
práce ešte nespĺňali všetky akademické a takéhoto štúdia. Pri kreovaní študijného
vedecké kritériá po formálnej i obsahovej programu sme videli jeho opodstatnenosť
stránke. Poznám však našich študentov i perspektívu, no aj jeho úskalia. Mnoho
a verím, že hodnotenie získaných vedo- sme o nich s pani profesorkou Kollárovou
mostí a zručností v letnom semestri znesie diskutovali, a mnohým sa nám podarilo
vyššie nároky.
vyhnúť. Štúdium sa dnes ukazuje ako živoAko ste teda spokojní so štúdiom, ako taschopné a väčšina študentov jeho nároky
to títo študenti zvládajú?
zvláda dobre.
Poslucháči externého štúdia majú podAko je to s materiálmi potrebnými

Boli sme na veľtrhu cestovného ruchu

V dňoch 26. – 29. januára 2006 sa v priestoroch INCHEBY v Bratislave konal medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, na ktorom sa úspešne
prezentovalo aj naše mesto. Okrem ponúk v podobe nových propagačných
materiálov, sme sa prezentovali knižnou publikáciou či filmom o Tvrdošíne.
Návštevníci sa zaujímali o náš drevený kostolík, Galériu Márie Medveckej či o našu mestskú časť Oravice, ktorú sme prezentovali termálnymi
kúpaliskami ale už aj novým zimným strediskom.
Naša prezentácia bola veľmi úspešná s presvedčením, že prinesie osoh
celému regiónu.

Z rokovania MsZ
V pondelok 27. februára sa konalo
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva s programom aktuálnym pre
súčasné obdobie. Hlavným bodom
rokovania bolo prerokovanie a schválenie čerpania rozpočtu mesta za rok
2005 s ročnou účtovnou uzávierkou,
ktorá hovorí, že mesto hospodárilo
s prebytkom, ktorý bol prerozdelený
do rozvojových programov mesta pre
rok 2006.
Nemenej dôležitá bola aj hodnotiaca
správa o inventarizácii majetku mesta,
prerokovanie plánov činnosti komisií
MsZ na rok 2006, správa o činnosti
Mestskej polície za rok 2005 s pripravovanými zámermi a aktivitami pre
rok 2006.
Poslanci sa na rokovaní zaoberali
aj hodnotením výchovno-vyučovacích
výsledkov v školách, školských a predškolských zariadeniach za I. polrok
školského roka 2005/2006, ktoré patria
pod spávu mesta. V ďalšej časti rokovania poslanci schválili plán kultúrnej
činnosti mesta a kalendárium kultúrno-spoločenských a športových.
K zásadným otázkam sa mestské
zastupiteľstvo vyjadrilo aj k doplnkom
územného plánu mesta pre výstavbu
obchodného domu TESCO, ale tiež
k príprave priemyselného parku pre
výstavbu fabriky HYDAC kde zatiaľ
úspešne prebieha územnícka a projektová príprava budúcej výstavby.
Bolo tiež konštatované, že vlastníci
pozemkov v k.ú. Krásna Hôrka sa veľmi ústretovo stavajú k tejto akcii a sú
veľmi radi, že môžu prispieť k vytváraniu nových pracovných miest.
Podrobnejšie informácie z rokovania MsZ prinesieme v nasledujúcom
čísle novín.

k štúdiu, pomáhate študentom aj v tomto smere?
Uvedomujeme si, že situácia nie je
pre našich študentov jednoduchá. Európske kultúrne štúdiá sú naozaj náročným
vzdelávacím programom vyžadujúcim
systematické štúdium so stálym prístupom
k odbornej literatúre. Vieme, že v mestách
nášho regiónu niet adekvátne vybavených
knižníc. Tento deficit sa darí čiastočne
eliminovať obetavým prístupom niektorých pedagógov, ktorí potrebnú literatúru
sprístupňujú študentom na vlastné náklady.
Študentov informujeme o všetkých možnostiach získavania dôležitých informácií. Sme
s nimi v neustálom kontakte aj pomocou
internetu - komunikujeme prostredníctvom
osobnej pošty i oficiálnej webovej stránky
Katedry európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici.
Ako ste spokojní s podmienkami,
ktoré máte vytvorené v Tvrdošíne?
Nemôžem na vašu otázku odpovedať
inak ako úprimným poďakovaním pánovi
primátorovi mesta Tvrdošín Ivanovi Šaškovi, pánovi riaditeľovi Strednej priemyselnej školy Jánovi Korenčiakovi a všetkým
zainteresovaným za vytvorenie výborných
študijných podmienok a motivujúceho
pracovného prostredia. Naša spolupráca
sa odohráva v ovzduší vzájomnej dôvery,
čo považujem za najdôležitejší predpoklad
spoločného úspechu. Želal by som si, aby
medziľudské vzťahy a kultúra komunikácie,
akú sme našli v Tvrdošíne, nezostávali iba
našou regionálnou skúsenosťou.
Odišli už niektorí študenti v tomto
prvom semestri?
Nie všetci z tých, ktorí v septembri
začínali, dnes prišli. Nikdy nebolo naším
prvoradým cieľom udržať si vysoký počet
študentov. Prioritou je kvalita nami odvedenej práce a k nej primeraná osobnostná
a intelektuálna kvalita poslucháčov. Teší
nás, ak v tomto zmysle zostávajú na obidvoch stranách rovnocenní partneri.
Nerobí vám problém tráviť soboty
v Tvrdošíne pri prednáškach?
Veľmi mi záleží na tom, aby sa náš
región dvíhal aj po vzdelanostnej stránke.
Dnes už nikto nemôže pochybovať, že má
na to predpoklady. Unikátne Európske
kultúrne štúdiá v Tvrdošíne dajú svojím
absolventom solídnu možnosť uplatniť sa
nielen v regióne a nielen na Slovensku. To
nie je maličkosť. Je pre mňa cťou byť pri
tom tak blízko.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Najmodernejší zimný areál na Slovensku
otváral prezident Gašparovič
(Dokončenie z 1. str.)
V ďalšej časti slávnostného otváracieho ceremoniálu Ľubomír Pekarčík,
dekan dolnokubínskej farnosti, posvätil tento moderný lyžiarsky areál.
Nasledovalo slávnostné prestrihnutie
pásky a prvá jazda štvorsedačkou, ktorú si vyskúšali takmer všetci prítomní
hostia na čele s prezidentom, či už to
boli lyžiari, snoubordisti, alebo len

takí, ktorí sa len vyviezli a zviezli nadol, aby si vychutnali tento zážitok.
Stovky nadšencov už netrpezlivo
čakali, aby sa im splnil tento sen a nedeľné lyžovanie bolo pre všetkých prítomných zdarma. Meander Skipark je
teda ďalšou investíciou, ktorá zatraktívnila mestskú časť Oravice a veríme,
že sem bude za oddychom chodiť čoraz
viac ľudí.
(jh)

Nakupovať by sme mohli už na Vianoce
Takmer dva roky rokovalo vedenie mesta žiaden problém. V súčasnosti máme už spracovaný
s manažmentom firmy TESCO aby došlo k zosú- geometrický plán, urobený geologický prieskum,
ladeniu zámeru a splneniu požiadaviek.
zabezpečuje sa projektová dokumentácia a pripraAko nám povedal primátor mesta, pozitívnym vuje sa majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov,
výsledkom spoločného snaženia pre našich obča- aby sa zadefinovali zmluvy pre vlastníkov na odkúnov je to, že v tomto roku sa v našom meste vybu- penie pozemkov. S výstavbou sa začne hneď, ako
duje ďalší obchodný dom, ktorý bude
slúžiť nielen pre
naše mesto, či celý
spádový región, ale
bude ako ďalšia
ponuka pre turistov a všetkých, čo
budú prechádzať
cez naše mesto.
Pozemok pre
výstavbu supermarketu sa nachádza
v blízkosti hlavného dopravného Študia realizovateľnosti je už na svete.
ťahu, ale aj v centre
obytnej zóny sídliska Medvedzie. Práve táto vybra- budú pozemky vysporiadané. Celková plocha areálu
ná lokalita rozhodla, že Tesco v Tvrdošíne postavi Tesco bude mať 6 953 m2 , z toho zastavaná plosupermarket. Kvôli prebiehajúcim pozemkovým cha hlavného objektu: 1 365 m2 , predajná plocha
úpravám a zložitým vlastníckym vzťahom k po- 1000 m2 a počet parkovacích miest 61. Občania
zemkom došlo k oddialeniu výstavby. Keby boli nášho mesta a návštevníci už v závere tohto roka
v minulosti k dispozícií mestské pozemky, nebol by by tu mohli robiť aj vianočné nákupy.

SUPERMAKET TESCO TVRDOŠÍN

Je tu čas, aby sa poslanci VÚC prejavili
Prevzaté z regionálnych novín „REGION ŽURNÁL“, otázka pre primátora mesta a poslanca VÚC Ing. Ivana Šašku.
Pán primátor, stali ste sa poslancom samosprávneho
parlamentu na druhé volebné obdobie. Zaiste ste do volieb vstupovali so zámermi a cieľmi, ktoré by ste chceli
uplatniť vo svojej poslaneckej práci. Môžete čitateľom
Región Žurnálu priblížiť, ktoré z nich je potrebné riešiť
prioritne a ako pri tom môžete využiť svoje skúsenosti
z vášho občianskeho povolania?
Keďže som bol poslancom ŽSK torí budú obhajovať ich záujmy,
aj v predchádzajúcom volebnom pretože najlepšie poznajú nielen
období kde som kandidoval a pô- svojich občanov, ale najlepšie vesobil ako nezávislý poslanec, mal dia, ako sa dajú a majú riešiť ich
som tú výhodu, že som sa nemusel problémy.
spovedať, ani sa schovávať za
Bol by som nerád, keby práca
žiadnu politickú stranu. Mal som nového zastupiteľstva mala pokrato šťastie, že som sa mohol ria- čovať tak, ako na prvom ustanodiť podľa vlastného najlepšieho vujúcom zasadnutí, kedy tzv. pravedomia a svedomia a nemusel vicová koalícia dala už pri prvom
som hlasovať tak, ako mi to niekto absolútne nepodstatnom hlasovaní
prikáže.
„najavo“, že majú väčšinu.
Napriek všetkým okolnostiam,
Budem sa skôr tešiť, keď tá
ktoré sprevádzali práce predchá- absolútna väčšina zastupiteľstva
dzajúceho zastupiteľstva či úradu dokáže občanom tohto kraja, že si
ŽSK, okres Tvrdošín určite nebol právom zasadla do poslaneckých
ukrátený na danostiach, ktoré sú lavíc ŽSK a že konkrétnou prácou
v pôsobnosti ŽSK, ale ani sme nič každého poslanca vo svojom okrese
nechceli na úkor iného okresu.
či volebnom obvode dokáže v záMožno aj preto mi občania ujme Žilinského kraja i niečo viac,
okresu Tvrdošín opätovne prejavili ako len stranícky hlasovať.
dôveru keď mi odovzdali absolútne
Práce v našom kraji je pre kažnajviac hlasov zo všetkých kandi- dého poslanca viac ako dosť. Je tu
dátov, ktorí sa uchádzali o priazeň čas, aby sme si vyzliekli stranícke
voličov v posledných voľbách do tričká, aby sme sa každý prejavili
ŽSK.
najskôr vo svojom okrese, aby sme
Keďže je to vôľa občanov okre- tu dokázali našim voličom, že volili
su Tvrdošín, ktorú musíme rešpek- správne, aby nás občania cítili v
tovať, tak aj ja budem rešpektovať našich okresoch a keď to bude cítiť
občanov okresu Čadca či každého v každom okrese, tak to určite bude
iného okresu v našom kraji, ktorí poznať aj v celom Žilinskom kraji.
si zvolili svojich poslancov a k- Iba vtedy to bude mať význam.

Právo na slobodnú vôľu musí byť rešpektované
O názor na súčasnú politickú situáciu a dopad na regionálnu sme sa
opýtali primátora mesta, aby nám povedal, aký má názor na zmluvu
o výhrade svedomia, ktorá bola pravdepodobnou príčinou rozpadu
vládnej koalície a či je táto zmluva pre našich občanov potrebná.
Prijatím Zmluvy s Vatikánom o výhrade svedomia by sme sa vzdialili
od európskych krajín. Bilaterálna zmluva by bola nadradená nad naše
zákony. Najskôr by mali byť zakotvené niektoré body v domácej legislatíve, čo je vec odborníkov, a keďže sa týka všetkých občanov, malo by to
prejsť širokou diskusiou. Politici by mali vysvetľovať a bližšie občanov
zoznámiť so zmluvou. Právo vyjadriť sa, právo na slobodnú vôľu by malo
byť rešpektované a garantované všetkým, nielen na základe náboženstva
alebo filozofickej, politickej či inej príslušnosti.
K rozkolu vo vláde, ktorý nastal kvôli tejto zmluve, je ťažko vysloviť jednoznačný názor, prečo vlastne vznikol, lebo aj názory, ktoré odzneli v médiách
aj od samotných predstaviteľov politických strán sa líšia. Každý tvrdí niečo
iné. Neviem, ako sa má v tom občan vyznať, keď samotní tvorcovia tejto zmluvy a politiky hovoria čosi iné. Javí sa mi to ako istá politická hra, ktorá má
nahrať niektorým politickým stranám body pred voľbami.
Súhlasím s predčasnými voľbami a myslím si, že aj väčšina obyvateľov
nášho štátu.
Možno túto situáciu využila SDKÚ, ktorá potrebovala z krízy vycúvať
a ponúkla občanom možnosť predčasných volieb pred opozíciou a možno
dokázať, že sa vedia dohodnúť.

Platíme najnižšie dane na Slovensku
Daň z nehnuteľností a poplatky za odvoz
smetí sa oproti minulému roku nemenili
Treba si priniesť toľko peňazí, koľko ste platili vlani
Vzhľadom k tomu, že nadišiel nový
rok 2006, nastáva aj pre občanov nášho
mesta povinnosť zaplatenia dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona SNR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností
je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením
v priebehu roka, daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ
stal vlastníkom nehnuteľností.
Výška dane z nehnuteľností, dane za
psa a miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu pre občanov - fyzické osoby - sa

nemení, tzn. že platia sadzby z roku 2005.
Mestský úrad v snahe vyjsť v ústrety
občanom nášho mesta zabezpečí vyberanie dane z nehnuteľností, dane za psa
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priebehu 13. a 14. týždňa mesiaca marca
a apríl 2006 v miestnosti na prízemí
vedľa kancelárie prvého kontaktu
v čase od 800 - do 1530
a to nasledovne:
- 27. - 31. marca 2006 - mesto Tvrdošín, mestská časť Krásna Hôrka
- 3. - 7. apríla 2006 - sídlisko Medvedzie a mestská časť Medvedzie
Veríme, že každý občan nášho mesta si splní svoju daňovú a poplatkovú
povinnosť v stanovenom termíne, čím
sa predíde uloženiu sankčného úroku v zmysle zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín
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Národná kultúrna pamiatka
DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOLÍK
sa pripravuje na zapísanie do svetového dedičstva UNESCO
Len málokto z nás si uvedomuje, aké vzácne kultúrne dedičstvo nám zanechali naši predkovia na území nášho mesta. Síce
stojí v ústraní mesta, nesnaží sa na seba upozorňovať a predsa
ku sebe priťahuje historikov, architektov, umelcov a turistov
z rôznych kútov sveta. Chráni ho len jednoducho obkolesená
brána a bohato rozvetvená okolitá zeleň.
Áno, je to drevený gotický kostolík. Práve on sa stal objektom návrhu na vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky a jeho
zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
ako súčasť drevených kostolov. Ale možno si kladiete otázku:
Prečo práve on vzbudzuje takúto svetovú pozornosť.
Do Tvrdošína prichádzajú odborníci chitektúry a maľby do 17. stor. nebolo
a obdivovatelia z celej Európy. Pozasta- zásadných estetických rozporov. Stále
vujú sa pri otázke, ako mohlo vzniknúť sa udržiaval súlad a logika priestoru,
tak vynikajúce dielo v periférnom vi- svetla a dominantných obrazov. Nedieckom prostredí veľmi vzdialenom od skorší zásah do interiéru v 18. stor. už
hlavných kultúrnych stredísk, a navyše nebol schopný presadiť novú koncepna mieste obkolesenom karpatskými ciu pretvorením celej
pralesmi. Z tohto obdobia sa zachovalo architektúry kostola.
len veľmi málo obrázkových a písom- Práve tým, že kostolík
ných dokladov, ktoré by nám dali jasnú nepodľahol renovácií
odpoveď, prečo práve na území dnešné- a pretvorením celej arho mesta sa nachádza takýto historický chitektúry, zachoval si
skvost. Odpoveď môžeme dostať iba tak status jediného diela
cieleným skúmaním poznatkov, ktoré v gotickorenesančnej
sú nám dostupné ich vzájomným po- jednote, ktorá reprezenrovnávaním.
tuje kultúrnu vyspelosť
Tvrdošín bol už v minulosti križovat- miestneho prostredia.
kou známej obchodnej cesty spojujúcej
Kostol je drevenou
balkánske a panónske strediská Turiec, zrubovou stavbou s preLiptov, Krakow a ďalej s celým Pobal- čnievajúcou vysokou
tím. Prvý písomný doklad je v Zobor- šindľovou strechou a
skej listine z roku 1111 a v listine Belu podstrešnou otvorenou
III. z roku 1183. Avšak prvým uceleným arkádou na nízkych mupísomným dokladom, v ktorom sa spo- rovaných pilieroch, pod
mína mesto Tvrdošín ako Toardosina, strechou sa bočí malá
je v odpovedi uhorského kráľa Belu IV. vežička. Významnou
na sťažnosť liptovských poddaných, dominantou kostola je
kde im oznamuje zníženie poplatkov. kazetový strop pozostáNesporne najdôležitejším medzníkom je vajúci zo 49 ornamenvyhlásenie kráľa Ľudovíta, ktorý udelil tálnych ružíc a každá
Tvrdošínu výsady kráľovského mesta z nich má jedinečný
(mohli voliť richtára a 12 člennú radu, motív. Pri pohľade na
poriadať jarmoky, voliť farára, mať klenbu nám zrak padne
nemocnicu, nekonať poddanské práce, na bočné steny bohato
mešťania obchodovať v zahraničí, oslo- zdobené obrazmi.
bodenie od mýta).
V interiéri sa nacháNajstaršou zachovanou pamiatkou dza neskororenesančná kazateľnica,
Tvrdošína je iste drevený kostolík. Na- renesančná kamenná krstiteľnica bez
chádza sa na malej vyvýšenine kúsok od výzdoby, fragment tabuľovej maľby
historického jadra mesta. V minulosti s postavami apoštola Petra a Jána Krstibol prvým farským kostolom v Tvrdo- teľa, kamenný náhrobok Gašpara Koda
šíne. Kostol vznikol v 2. polovici 15 ( prvý protestantský pastor vďaka ktostor. a upravený v 2. tretine 16 stor. Jeho rému ku nám prenikali pokrokové rysy
podoba akú poznáme my dnes je výsled- duchovnej kultúry.)
kom renesančnej úpravy z rokov 1650,
Pozoruhodné a výtvarne veľmi za1653- 1654. Tieto pamiatkové roky si ujímavé je aj dvojo vchodových dverí
môžeme všimnúť na tráme víťazného s kovanými železnými madlami v tvare
oblúka zo strany svätyne. Z obdobia šesťlupeňových kvetov ako aj maľované
druhej úpravy pochádza aj výmaľba dvere sakristie.
Kostol je však dielom, ktoré esteticinteriéru. Celý kostolík však potreboval reštauráciu, ktorá sa uskutočnila ky pôsobí spojením viacerých druhov
v rokoch 1899 - 1937, posledné úpravy umení, avšak celá architektúra vychádza
kostola boli vykonané v rokoch 1986- z čistých slohových prvkov a veľmi jas1993 (bola vymenená krytina, zakon- ne sa vyhýba ľudovej tradícii. Vytvára si
zervovanie zvonice, karnerov, celkové tak vlastné umelecké hodnoty zreteľne
oplotenie cintorína a architektonické odlišné od bežného vidieckeho prostrezladenie s domom smútku).
dia. To nám len potvrdzuje, že Tvrdošín
V historickom vytváraní celku ar- bol už v 15. stor. obchodným mestom. Je

teda logické, že jeho obyvatelia chceli
mať taký kostol, ktorý by pripomínal kamenné sakrálne monumenty ozajstných
stredovekých miest. A tu dochádza ku
zvláštnemu javu. Kamenný kostol ešte
neboli schopný vybudovať, obyvatelia
si preto postavili drevený, podobne ako
inde na vidieku. Ale na drevenom mali
klasický gotický lomený portál ako aj
iné detaily, aké by sme v ľudovej architektúre márne hľadali. Zároveň vtedajší
majstri, ktorých bolo v tej dobe na našom území veľmi málo, dbali a snažili
sa zvýrazniť aj interiérovú estetickú
stránku kostola.
Vznikli tak hodnoty, ktorými nám
neskúsení tvorcovia nepredvádzajú

Z rozprávania našich predkov
Vďaka finančnej dotácii z Ministerstva kultúry
a sponzorom, medzi ktorými bolo aj naše mesto, vyšla
kniha s názvom „Oravci o svojej minulosti“ v druhom vydaní od Antona Habovštiaka (22. septembra
1924 v Krivej - 14. apríla 2004 v Bratislave).
V knihe je autentické rozprávania jednoduchých
oravských ľudí (narodených koncom 19. storočia
a začiatkom 20. storočia, pochádzajúcich zo všetkých
obcí bývalej Oravskej župy) o ich ťažkom živote, ich
remeselníckej a výtvarnej činnosti i záznamy o ich
duchovnej kultúre (slovesnosti). Boli tu zaradení
aj naši bývalí spoluobčania a my budeme postupne
vyberať ich zaujímavé a pútavé rozprávanie, ktoré je
nedeliteľnou súčasťou histórie nášho mesta.
Do dnešného čísla sme zara- zaznamenal pán Habovštiak v rodili rozprávanie Heleny Petreko- ku 1955.
vej, ktorá sa narodila 29.1. 1898
O šustrovi a gruofke
v Krásnej Hôrke a zomrela 6.6.
Boľi ras trajá tovariši, no a tí šľi po
1981, ktoré vyrozprávala a ktoré sveťe viskusovať, ľebo f tích časoch,
chto sa učil, misel ísť ku koncu medzi
svet. Prišľi potom do jednej gruofki,
abi ím dala dačuo pojesť. A tá íh začala nažívať:
„Beťári, bitandzi, berťe sa von!“
farníkov neprichádzalo ani k slovu
Potom šľi do chudobnieho šustra, no
božiemu, ani k spovedi. Stále väčší
a tam si píťaľi, žebi ím daľi dačuo pod
význam získaval druhý kostol.
zubi. A ona ím viňesla po kúsku chleFinančným prispením Oravského
ba, že vraj vécej ňemá, že im dá iba to,
komposesorátu sa aj vtedy podarilo
čuo jest po ruke. Gruofka zo šusterkuof
drevený kostolík zachrániť a odvtedy
maľi celkom jednakú tvár, tí tovariši to
bol odborne reštaurovaný v rokoch
zaraz zbadali. Aľe šusterka mala veľmi
1899 a roku 1927.
zlieho chlapa, i to zveďeľi hňeť tí toDoteraz najväčšia a najrozsiahlejvariši. I začaľi sa raďiť, čuo bi muohľi
šia 25 rokov trvajúca rekonštrukcia
gruofke urobiť. I šľi do apaťieki, kúpiľi
sa skončila v roku 1993. V lete 1994
v ňej prášeg na spaňá. I nasipaľi teho
nadácia American Express udelila
prášku do kaštieľa, čuo šetko naskutku
drevenému kostolíku cenu Európa
pospalo. Aľe aj šustra ťieš tak.
Nostra za nevšedne kvalitnú rekonKeď už nikto ňidž nevedel o sebe,
štrukciu kostola.
zaľi gruofku a zaňesľi hu do šustra.
Na poslednej rozsiahlej oprave
A šusterku daľi gruofovi. Staňe ráno
a reštaurovaní má zásluhu vedenie
šuster a kričí:
mesta. Široká verejnosť môže obdivo„Stávaj hore, prasľicu prásť!“
vať cit a majstrovstvo jeho staviteľov
„Ni, jakí hlúpi šuster, ved‘ já som
aj zásluhou tých, ktorí sa pričinili o to,
gruofka!“ A šuster do ňej:
že dodnes sa tento skvost zachoval.
„Och, ti ďivorák, zhlúpela si prez
Aj v tomto prípade platí „Ľudský
noc. Vraj si gruofka?“ A dal jej rovno
mozog kraľuje nad všetkým, čo sám
do rúk kúďeľ:
vytvoril. Ak však človek nedodržiava
„Račej chitro prať, ľebo mi treba
prirodzený zákon, ktorý bol darovaný
draťvu súkať!“ Aľe ona ňevedela
ľuďom ako rozumným bytostiam, čo
kúďeľ do ruki chiťiť i hibaj jej lápsivytvoril, môže aj zničiť“ .
kom po rukách, tím remeňom jej po

„Dával a dáva dobro, lásku a vieru v nesmrteľnosť...“
Náš drevený kostolík prežil už
niekoľko generácii. Stojí v našom
meste ako symbol ľudskej práce,
spolupatričnosti, symbol duchovnej
sily, ktorú rozdával a stále rozdáva aj
v dnešnej dobe. Stačí, aby sme vošli
do jeho priestorov a s každého kúska
interiéru do nás vchádza fluidum
neopakovateľnej historickej miazgy
a životodarnej sily, ktorú po stáročia
rozdával ľuďom, ktorí sa tu modlili,
rodili, žili ale aj umierali.
Nezostal osamotený, i keď už
často bol na pokraji „záhuby“, vždy
sa našli ľudia, ktorí mu opäť vdýchli
nový život aj preto, že on toľkokrát
pomáhal zase tým, ktorí s ním spoločne putovali časom histórie. A neostáva sám ani v dnešných dňoch, kedy do
popredia sa dostávajú opäť hodnoty,
ktoré človeku ani v histórii nepriniesli
veľa dobrého. Honba za zlatým „teľaťom“ nikdy nebola a ani nebude tou
najlepšou „potravou“ pre človeka. Ak
by náš kostolík vedel hovoriť, isto by
nás aj on varoval pred konzumným
spôsobom dnešného života. Načas

môže tento štýl života nahradiť človeku
jeho potreby, ale v zásade je to cesta do
slepej uličky. Stačí sa zadívať na jednoduchosť a nevšednú krásu nášho kostolíka, nazrieť na dno našich duší a tam
by sme našli tie pravé hodnoty. Ak sa
tak zamýšľam, prečo sa tento jedinečný
skvost zachoval až do dnešných časov,
tak mi vychádza jediné to, že dával
všetkým, ktorí ho navštevovali, dobro,
lásku a vieru v nesmrteľnosť. Dával
dobro a to sa mu aj v patričnej miere
vrátilo. Tí, ktorí ho postavili, ale aj ich
nasledovníci nedovolili, aby sa stratil
v čase, aby zanikol.
Ak načrieme do histórie, tak sa dozvedáme, že drevená konštrukcia kostolíka si vyžadovala pravidelné rozsiahle
opravy. Podľa svedectva farára Stanislava E. Podsklanského bol napríklad v roku 1680 v schátralom stave a občania ho
už nechceli opraviť, ba požadovali jeho
zborenie. Pravdepodobne to do značnej
miery súviselo aj s protireformáciou. Z
kanonických vizitácií Joachima Kalinku
z rokov 1647-1666 sa dozvedáme, že
dôchodky fary sa znižovali a stále viac

precíznu klasickú slohovú formu, ale
približujú bezprostrednosť a úprimnosť
ľudských citov.
Vzhľadom na takéto významné architektonické, výtvarné, urbanistické
ako aj ďalšie historické hodnoty tejto
národnej kultúrnej pamiatky, je nevyhnutné chrániť nielen ju samotnú, ale aj
jej bezprostredné okolie. Je preto potrebné zabezpečiť komplexnú ochranu jej
pamiatkových hodnôt a podmienky pre
uchovanie jej dominantného postavenia
v rámci urbanistickej štruktúry mesta.
Účelom súčasného vymedzenia
ochranného pásma tejto národnej kultúrnej pamiatky je vytvoriť legislatívne
predpoklady na usmernenie stavebnej

a inej činnosti v jej bezprostrednom
okolí, pretože územie ochranného
pásma zahŕňa okrem samotnej národnej
kultúrnej pamiatky s priľahlým cintorínom aj v súčasnosti nezastavané okolité
parcely a voľné plochy, a to v prospech
zachovania a lepšej reprezentácie pamiatkových hodnôt s cieľom zvýšenia
kultivovanosti a atraktivity prostredia
a ochrany pred takou činnosťou, ktorá
by mohla znehodnotiť alebo ohroziť
jej prostredie. Vzhľadom na to každá
činnosť na území ochranného pásma
národnej kultúrnej pamiatky má smerovať k ochrane jej pamiatkových
hodnôt vymedzeného územia. Preto je
potrebné sústavne udržovať a podľa potreby regenerovať nehnuteľnú kultúrnu
pamiatku na území ochranného pásma
ako aj zabezpečiť jej údržbu verejných
priestranstiev, ktoré tvoria bezprostredné okolie.
Veríme, že jeho dostatočná pamiatková ochrana sa zabezpečí práve
vyhlásením ochranného pásma tejto
našej najvzácnejšej mestskej kultúrnej
pamiatky. Nutnosť vymedziť ochranné pásmo národnej kultúrnej
pamiatky vyplynula z
návrhu na jej zápis do
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo iste napomôže
zabezpečiť pre ďalšie
stáročia zachovanie takej kultúrnej dominanty,
akým je drevený kostolík v našom meste!
Rokovanie za účelom
zadefinovania ochranného pásma, ale aj prípravných krokov pre začlenenie nášho dreveného
kostolíka, do zoznamu
svetového dedičstva, sa
konalo na mestskom úrade vo štvrtok 23. februára
2006. Veríme, že mesto
Tvrdošín si dokáže zachovať tento skvost nielen pre budúce generácie
ale, že o našom kostolíku
budú vedieť ľudia na
celom svete.

nich preťáhnul.
Ráno uš stane aj gruof a poslal
ku žeňe komornú, že či má prísť ku
ňej. Ona provoľila, že hej a ho veľmi
pekňe privítala. A keď viďel, jaká je
kuňmu milá, čudoval sa, že čuo sa jej
len porobilo, že sa naraz akosi zmenila, celkom rúča žena je s ňej. Nešlo
mu to do hlavi. I spítal sa jej:
„Isťe sa ťi dačuo stalo?“ Ona pokorním hlasom tag začala:
„Muoj milí pán, ňič sa mi ňestalo, len sa mi prisňilo, že prišiel čert
a že ma vzal, keď vraj som taká zlá.
Oteraz už buďem iná, misím sa premeňiť.“
Potom prišla znova komorná a tá
sa jej vizvedala, že jakí účes, že jakie
hábi. Vrťela sa okolo ňej. Ona jej veľmi ňeroskazovala, ňerobila zo seba
paňí veľkú, ľen tag jej zas:
„Takie jako fčera, ňemisím íh meňiť.“ Potom prišiel za ňuof ten gruof
a spitoval sa jej, že či bi sa kcela ísť
prejsť.
„Jakože, rada puojďe,“ prisvedčila. A gruof:
„A ďe puojďeme?“
„No já si prajem, do jednej ďeďini, čuo hu dobre poznám.“
I šľi tam, ďe doteraz bívala. Aľe
keď íh dozrela „šusterka“, tá pribehňe
ku ňím a tag do ňích:
„Iďe muoj pán, iďe muoj gruof.“
Aľe on sa jej ňepriznával, krúťil
hlavuof:
„Já že som tvoj pán? Tu je moja
žena.“ Potom povedá žeňe, čuo s
ňuof prišiel:
„Uťekaj chitro, to je jakási hlúpa
žena. Merkuj, abi sa nám ňehoďila
do koča.“
Šusterka si sadla do koča, jao bi
to bola gruofka a naozajsná gruofka
misela ostaď u šustra, šustrovuov
ženuof sa stala. A šusterka, čuo sa
jej podarilo zameňiť šusterskí dom
za kašťieľ, nahosťila tích troch tovarišuof. Tak sa oňi vipomstviľi, že íh
gruofka ftedi ohrďila. Takí chitrí to
boli tovariši.
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Dostali certifikát podpísaný európskymi komisármi
Práve skončený polrok sme využili na to, aby sme vyspovedali riaditeľa ZŠ Š. Šmálika Mgr. Dušana Šoltésa, aby nám
poskytol niekoľko informácii o živote školy, ale aj učebných
výsledkoch.
Pán riaditeľ, mohli by ste z vášho by som spomenul projekt „Otvorená
pohľadu zhodnotiť prvý polrok čo škola“, ktorý bol schválený a na základe
sa týka známok ktorého sme dostali finančnú podporu
a celkového cho- na zakúpenie výpočtovej techniky, ktorú
vania vašich žia- využívame pri vyučovaní (dataprojektor
kov?
a notebook) na niektorých predmetoch.
Na začiatku Dostali sme aj ocenenie od EÚ za to,
nového školského že sa naši žiaci po internete zapojili do
roka sme mali 364 debaty o Európskej ústave, za čo sme dožiakov, pribudol stali aj certifikát podpísaný európskymi
nám jeden žiak, komisármi, medzi inými aj Jánom Figetakže v súčasnosti ľom. Internet ponúkame našim žiakom
máme 365 žiakov. V oblasti správania nielen na vyučovaní, ale aj v čase mimo
sme mali aj v našej škole znížené známky neho. Zaujímavou aktivitou je príprava
zo správania kvôli porušovaniu školské- predškolákov z MŠ na Oravskom nábreho poriadku. Postupovali a hodnotili sme ží na prácu s počítačom. Jeden-krát do
žiakov podľa metodiky, ktorá je určená týždňa prichádza skupinka predškolákov,
Ministerstvom školstva. Rodičom sme aby sa hravou, poučnou formou naučila
dali vedieť, kde sú problémy a že to takto pracovať na počítači. Tento projekt vedie
môže byť hodnotené. Najviac znížených Mgr. B. Marasová, učiteľka našej školy.
známok mali ôsmaci, bolo ich osem. V takejto aktivite chceme pokračovať aj
Mali sme aj jedného záškoláka, ktorý sa v budúcich rokoch.
riešil cez sociálny odbor. Väčšina žiaV rámci iných aktivít umožňujeme
kov je však slušných, a tak sme udelili našim žiakom zúčastniť sa tvorivých
aj 101 pochvál za výborný prospech, súťaží. V októbri a novembri prebehla
dochádzku a slušné správanie. Mali sme súťaž o najkrajší ruženec, do ktorej sa
aj osemnásť pokarhaní riaditeľa školy, zapojili žiaci od 1. až po 9. ročník. Išlo
väčšinou na druhom stupni. Jedno bolo o vytvorenie ruženca z prírodného alebo
aj na prvom stupni. Je to v podstate taký netradičného materiálu, takým boli aj
zdvihnutý prst pre žiakov, aby sa do kon- pivové vrchnáčiky, dvadsať najlepších
ca školského roka zlepšili.
bolo odmenených.
Mohli by ste spomenúť niektoré
Ďalšími súťažami bola Šarkaniáda.
aktivity uplynulého polroka?
Všimli sme si, že deti veľmi rady pletú
Z aktivít v školskom roku 2005/2006 farebné bužírkové pletenčeky a preto sme

Deň ruskej kultúry

Študenti z Tvrdošína navštívili Univerzitu M. Bela v Banskej Bystrici
Vo štvrtok 16. februára 2006 sa
na pôde Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici konal Deň ruskej
kultúry. Aktérmi podujatia bola Asociácia rusistov Slovenska, Katedra
európskych kultúrnych štúdií FHV
UMB, Katedra hudby FHV UMB.
Sprievodné slovo a záštitu nad celým programom držala prof. Eva
Kollárová. Na základe jej pozvania
externí študenti z Tvrdošína, takto
dostali jedinečnú príležitosť navštíviť
priestory svojej materskej univerzity.
Oficiálna časť slávnostného stretnutia sa začala v priestoroch auly FHV
UMB dopoludnia, avšak E. Kollárová privítala študentov aj s malým
očerstvením vo svojom kabinete
krátko pred začiatkom. A tu sa hneď
oravským poslucháčom externého
štúdia dostalo privilégium. V užšom
kruhu spoznali predstaviteľa kulturogického smerovania CJ edukácie
v západnej Európe prof. A. L. Berdičevskeho DrSc z Viedne. V krátkom,
ale výstižnom prejave si vypočuli
jeho prekrásnu a zvučnú ruštinu.
Po tom už E. Kollárová slávnostne
otvorila Deň ruskej kultúry. Hneď
v úvode sa predstavil pedagóg a skladateľ Doc. J. Iršai PhD. autorskou
kompozíciou „Nového sadu“. Dokonalou súhrou tónov u poslucháčov
spôsobil na tele jemné zimomriavky,
ktoré postupne narastali prednesom
Puškina v podaní jeho kolegu Dr.
F. Haisera z Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Scény z opery P. I.
Čajkovského Eugen Onegin „List
Tatjany“ v podaní sólistky ŠO v Banskej Bystrici Márie Tomanovej za

klavírneho sprievodu Dariny Turňovej spôsobili, že príjemná atmosféra
sa stala ešte príjemnejšou.
Po kultúrnom vystúpení sa uskutočnila oficiálnejšia časť v ktorej
E. Kollárová postupne predstavila
vzácnych hostí. Obzvlášť vzácna
bola prítomnosť veľvyslanca Ruskej
federácie, historika A. I. Udaľcova,
ktorý porovnal rusko-slovenské vzťahy z pohľadu histórie, súčasnosti a aj
budúcnosti.
Svojim prejavom osobitne zaujal
aj slovenský podnikateľ v oblasti
ekonomickej kultúry pôsobiaci na
ruskom trhu Ing. J. Dolník. Okrem
iného oboznámil prítomných aj o výstavbe obchodného domu Slovenska
v Moskve. Dominantne pôsobilo aj
vystúpenie rektora UMB Doc. Ing.
M. Murgaša CSc. predsedu VÚC
v B. Bystrici, riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice Dr. Oľgy Lavkovej,
či ostatných.
Hodina a pol ubehla. Deň ruskej
kultúry sa blížil k ukončeniu. Nenadarmo sa vraví, že keď človek
nechce, čas plynie veľmi rýchlo,
zastaviť sa nedá. Zaplnená aula sa
pomaly vyprázdňovala, ale každý
jeden odchádzal s novými poznatkami, príjemným pocitom v duši, a s
predsavzatím, že podobné stretnutie
v budúcnosti určite absolvuje.
Akosi spontánne mi nedá na
záver nespomenúť, pár slov, ktoré
vystihujú základ rukej duše.
Umu sa Rusko nepodá, jemu sú
úzke naše miery. Precitnúť v jeho
nebo dá sa tomu len, kto v Rusko
verí.
(js, gd)

vyhlásili súťaž o najzaujímavejšiu bužírku, z ktorej vznikli zaujímavé výtvory.
V uplynulom období sme úspešne
absolvovali plavecký výcvik našich tretiakov a štvrtákov, ktorý bol financovaný
v plnom rozsahu Mestským úradom Tvrdošín a OÚ Štefanov. Chceme aj touto
cestou poďakovať za naše deti, ktoré tak
mohli získať ďalšiu zručnosť - nebáť sa
vody a naučiť sa plávať.
Od začiatku školského roka ponúkame našim žiakom účasť na rôznych
kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú
v škole, alebo v spolupráci s MsKS. Aby
sme neboli iba konzumentmi kultúry ale
aj tvorcami, zorganizovali sme v škole
Vianočnú burzu spojenú s vianočným
dvojhodinovým programom, vystúpil tu
aj FS Vienok. Deti potom na burze predávali svoje výrobky priateľom, rodičom,
bol to už druhý ročník. Takto získané
prostriedky slúžia škole na zakúpenie
pomôcok na vyučovanie. Zúčastnili sme
sa aj predstavenia vo Zvolene a v januári
v Žiline sme boli s ôsmakmi na známom
muzikále „Na skle maľované“, chceme
žiakov naučiť sa kultúrne správať aj na
takýchto podujatiach. Zúčastňujeme sa
aj akcií, ktoré sa robia v meste.
Úspešní sme boli aj v projekte pre
nemeckú spoločnosť RENOVABIS, ktorá
je zameraná na kresťanské spoločenstvá
vo východnej Európe, patria do toho aj
školy. Je to vlastne projekt na vytvorenie
multifunkčnej miestnosti. Už tretí rok
prebieha v našej škole projekt zameraný
na správanie žiakov v spoločnosti pod
názvom „Správaj sa normálne.“ Projekt
realizujeme v spolupráci s políciou a je
určený žiakom 5. ročníka. Žiaci počas
školského roka preberajú rôzne témy,
hodnotia situácie, ktoré často prekračujú rámec zákona či spoločenských
noriem.
Žiaci po skončení dostanú certifikát.
Vzhľadom na zameranie školy sa
snažíme žiakom ponúknuť aj duchovnú

Disciplinárne poklesky na ústupe
Ešte predvlani mala 767, vlani
728 a teraz má 683 žiakov. Napriek
klesajúcej populačnej krivke však
Základná škola
Márie Medveckej v Tvrdošíne
- Medvedzí patrí ešte stále medzi najväčšie na
Orave.
Žiaci si práve odnášajú polročné vysvedčenia a ich sumár
nám umožňuje
porovnávať celkové výsledky
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
„Veľmi nás teší,“
konštatuje riaditeľka Dagmar
Šašková, „že
výrazne klesol
počet znížených
známok zo správania. Naopak,
mrzí nás ľahostajnosť deviatakov
k školskému prospechu. Kedysi sa
usilovne učili aspoň do prijímacích
skúšok na stredné školy.“
Nemožno sa čudovať. Jedným
z rozhodujúcich faktorov pri určovaní výšky dotácií sa stal počet žiakov,

Program podujatí na marec
- Prechod Oravskou Magurou - bežkársky prechod
(Turistický Klub Tvrdošín - Medvedzie)
- Beseda o knihách
(CVČ Tvrdošín)
- Pytagoriáda 27. ročník- kat. P3-P8
(CVČ Tvrdošín)
- Fyzikálna olympiáda pre ZŠ, kat. E.F
(CVČ Tvrdošín)
- Biologická olympiáda 40. ročník kat. E,D
(CVČ Tvrdošín)
- Floorbalový turnaj ZŠ, SŠ
(CVČ Tvrdošín)
- Stolnotenisový turnaj pre učiteľov ZŠ (J. Buczacki ZŠ M. Medveckej)
- Mini playback Show -výberové predkolá
(CVČ Tvrdošín)
- Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
(MsÚ Tvrdošín)
- Hviezdoslavov Kubín - súťaž žiakov ZŠ v prednese poézie a prózy
(CVČ Tvrdošín)
- Okresné kolo volejbalu dievčat a chlapcov ZŠ, SŠ (CVČ Tvrdošín)
- OK Veľký futbal ZŠ - Liga Majstrov - McDonald Cup
- Súťaž k vybranej knihe, knihám
(ZŠ Š. Šmálika)
- Hviezdoslavov Kubín
(ZŠ Š. Šmálika)
- Výstavka prác „Veľká noc“
(ZŠ M. Medveckej)

formáciu, ukázať na kresťanské hodnoty
života. Preto máme v pláne aj účasť na
sv. omšiach v prikázané sviatky, duchovné obnovy pre žiakov a v jarných mesiacoch aj duchovné cvičenia. Podobne je to
aj pre zamestnancov našej školy. Z doterajších aktivít sa uskutočnila v novembri
duchovná obnova žiakov 8. a 9. ročníka,
ktorú viedol vdp. J. Marhefka, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme.
Škála a rozmanitosť podujatí a projektov je široká, no určite by sme privítali
aj podnety od rodičov, ktorí by sa chceli
venovať deťom vo svojom voľnom čase.
Príkladom môže byť pani Zuzana Čierna zo Štefanova, ktorá vedie folklórny
súbor Vienok, v ktorom sú deti z našej
školy. Tento detský súbor už dosiahol
nemalé úspechy a dokonca nahral svoje
prvé CD.
V rámci záujmových útvarov ponúkame to, na čo máme z vlastných zdrojov,
no nie je toho málo. Vybrať si môžu malí
i veľkí. Opäť by sme privítali aj aktivity
rodičov, pretože nemáme v ponuke všetky
oblasti, o ktoré je záujem.
Dobre spolupracujeme aj s CVČ
Radosť v Tvrdošíne a niektoré mladšie
dievčatá sa stretávajú v našej škole, kde
sa z nich stávajú, za pomoci svojej vedúcej J. Krížikovej nové mažoretky.
Verím, že aj v budúcnosti sa nám
podarí ponúknuť, ale hlavne uskutočniť
ďalšie zaujímavé aktivity a projekty,
ktorými by sme chceli reprezentovať
našu školu.
Zaujímalo by nás, čo vás čaká zaujímavé ešte do konca školského roka,
čo pripravujete?
V druhom polroku by sme radi
nadviazali na kultúrne veci. V máji by
mali prísť do školy folklórne súbory,
ktoré sa zúčastňujú festivalu „Staré
nôty mladých strún“. Keď majú voľný
deň, zavítajú aj do našej školy, už sme
tu mali súbory z rôznych štátov. Plánujeme našich žiakov zobrať aj do divadla

v Martine, Žiline. Samozrejme, že sa
chystáme zúčastňovať aj akcií, ktoré sa
budú uskutočňovať v meste.
Chceme ešte využiť zimu a uskutočniť
pre deti súťaž v sánkovaní a ďalšie športové súťaže medzi jednotlivými triedami,
plánujeme aj Deň detí a v závere roka
chceme ísť opäť do Talianska. Budeme
pokračovať v duchovných obnovách aj
pre ďalšie ročníky.
Zapojili sme sa aj do projektu, ktoré
organizuje Ministerstvo dopravy pôšt
a telekomunikácii pod názvom „Digitálni Štúrovci“, grant z neho je určený
na vzdelávanie dospelých a my by sme
v rámci tohto grantu chceli ponúknuť ženám v meste a pre vidiecke obyvateľstvo
naučiť sa pracovať s počítačom.
Pán riaditeľ, máte v súčasnosti nejaký problém, ktorý by ste chceli čo
najskôr vyriešiť?
V lete sme museli súrne urobiť vstupné schodisko, ktoré už bolo v zlom stave.
Podarilo sa nám ho opraviť. Druhá vec,
čo nás už dlhšie trápi, je strecha. Budova
patrí krajskému školskému úradu a už
sme poslali viacero žiadostí o jej opravu,
kde bol zhodnotený stav strechy. Zatiaľ
na to štát financie nemá a je to dosť veľký
problém, lebo škridľa je v havarijnom
stave a môže sa stať, že sa preborí časom
a vzniknú väčšie škody. Budovu v rámci
svojich možnosti a rôznych peňažných
darov udržiavame v pomerne dobrom
stave, maľujeme a robíme rôzne menšie
opravy a údržby. Financie na niečo veľké
nemáme.
Ešte otázka na záver. Koľko žiakov
sa vám pri zápise hlásilo do prvého
ročníka?
Do prvého ročníka sa nám 1. februára
hlásilo 38 žiakov, vlani ich bolo 30. Siedmeho februára sa uskutočnil aj v našej
škole Monitor 9, v ktorom svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry a matematiky pod dohľadom štátnej
inšpektorky absolvovalo 27 deviatakov,
výsledky testov budeme vedieť v marci.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

- Popoludnie smiechu - kvízy, hádanky
(ZŠ M. Medveckej)
- Výstava veľkonočných kraslíc- súťaž o najkrajšiu kraslicu
(ZŠ M. Medveckej)
- Deň učiteľov
(MsÚ Tvrdošín)
- Práca s počítačom - Školiace centrum Infoveku pre učiteľov
(ZŠ M. Medveckej)
- Matematické popoludnie
(ZŠ M. Medveckej)
- Prehliadka stolovania v 7. ročníku
(ZŠ M. Medveckej)
- Veľká noc prichádza - výstavka prác detí MŠ a ZŠ (MsÚ Tvrdošín)
- Výstavka výtvarných prác detí z prečítaných kníh v mestskej knižnici
(MŠ Tvrdošín)
- Žiacka besiedka
(ZUŠ Tvrdošín)
- Koncert ku Dňu učiteľov
(ZUŠ Tvrdošín)
- Koncert pre Dom soc. služieb
(ZUŠ Tvrdošín)
- Výstava prác žiakov VO jarná tematika - výklad Coop Jednota
(ZUŠ Tvrdošín)
- Basketbalový turnaj ZŠ
(CVČ Tvrdošín)

a tak stredné školy a učilištia (česť
výnimkám) v snahe „naplniť stavy“ postupne upúšťajú od vysokých

nárokov na vedomosti uchádzačov
o štúdium. Žiaci základných škôl
teda vedia, že na „dajakú“ školu sa
tak či onak dostanú a s prípravou si
veľké starosti nerobia. Preto sa neobávajú ani výsledkov monitoringu
stanoveného na 7. februára, ktorý
preverí skutočnú úroveň vedomostí
deviatakov vo všetkých základných
školách na Slovensku.
A čo prváčikovia - majú rovnaké
sklony ako ich najstarší spolužiaci?
„Rozhodne im nechýba sebavedomie,“
charakterizuje ich riaditeľka ZŠ M. Med-

veckej. „Máme tri triedy prvákov a učiteľky sa zhodujú v názore, že v porovnaní
s minulými rokmi sú z roka na rok živší,
sebavedomejší, ale
aj šikovní. Po vedomostnej stránke sa od
svojich predchodcov
príliš nelíšia, ale sú
samostatnejší a srší
z nich životaschopnosť. Uvidíme, akí
budú ich nasledovníci. Do prvého ročníka sa nám zapísalo
79 predškolákov.“
V minulom roku
sa škola stala školiacim strediskom počítačovej gramotnosti
a doteraz vyškolila
stovku učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v základných
a stredných školách
okresu Tvrdošín .
Obnovený certifikát
jej umožňuje pokračovať v školeniach,
ktoré by mali trvať do konca júna.
Škola výsledky
Na záver dodávame, že z celkového počtu 683 žiakov na polročnom
vysvedčení malo výborný prospech
135 žiakov, neprospelo však 34 žiakov. Zníženú známku zo správania
na druhý stupeň malo šesť žiakov,
na tretí stupeň jeden žiak a na štvrtý
stupeň jeden žiak. Aj tu absolvovalo 7. februára 67 deviatakov testy
z materinského jazyka a literatúry
a matematiky.
Pavel Abraham

Valentínska diskotéka
V utorok 14.2. sa v priestoroch Centra
voľného času bolo o niečo rušnejšie ako
po iné dni. Stretlo sa tu totiž takmer päťdesiat detí, ktoré sa prišli zabaviť, naučiť sa
niečo nové a spoznať nových kamarátov.
Program bol bohatý, tvorili ho rytmicko-pohybové hry, voľné tancovanie, vyhonotenie tanečníkov, módna prehliadka,
spievanie pesničiek super-star a zlatým
klincom programu bolo odovzdávanie
valentínskych darčekov.

Zábava mala veľmi dobrú úroveň,
deti sa rozchádzali domov vytancované
a spokojné. Spokojní boli aj pracovníci
CVČ, ktorých potešilo to, že do priestorov
prichádzajú stále nové deti a páči sa im tu,
tak sa tu radi vracajú.
Valentínskej diskotéke predchádzala zase iná akcia, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch ZŠ MM a tu si deti zase
v pondelok napiekli milé valentínske srdiečka.
(jk)

5

Je našou nevyčerpateľnou studnicou
Kniha je spoločník, s ktorým sa
človek stretáva po celý život. Je to
akýsi náš „tichý priateľ“, ktorý nám
spríjemňuje voľný čas, ktorý nás
vzdeláva, poučuje, ale je aj akýmsi
radcom v čoraz viac uponáhľanom živote. Aj keď do nášho života „prenikli“ najmodernejšie prvky civilizácie,
medzi ktoré môžeme rátať aj internet,
kniha však zatiaľ ešte stále patrí medzi stálych „členov“ našich rodín. Je
našou nevyčerpateľnou studnicou
duchovného a kultúrneho života.
Priznajme si, že mnohí by sme si bez
nej nevedeli predstaviť ani náš život.
V našom meste je viacero knižníc, ktoré majú svojich pravidelných
návštevníkov. Hádam najnavštevovanejšia je mestská knižnica, ktorá
má svoju pobočku aj na sídlisku
Medvedzie.
Na chode týchto dvoch knižníc sa
podieľajú knihovníčky Elena Hlušáková a Amália Šimičáková a práve
pri nich sme sa zastavili, aby nám
poskytli niekoľko informácii o činnosti v uplynulom roku.
- Vlani sme mali evidovaných
1 100 čitateľov, z nich bolo 322
detí do 15 rokov. Výpožičiek bolo
52 370. Najväčší počet výpožičiek
19 583 tvorila krásna literatúra pre
dospelých, 15 493 odborná literatúra pre dospelých. Deti mali 10
798 výpožičiek krásnej literatúry
a odbornej 3 967, ostatné výpožičky

tvorili periodika. V uplynulom roku
nám do knižničného fondu pribudlo
645 publikácií a 261 titulov bolo
vyradených, povedala nám úvodom
E. Hlušáková.
Knižnica však nežije len výpožičkami, ale usporiadala aj zaujímavé
besedy a exkurzie a výstavky kníh,
ale o tom nám už bližšie povedala
knihovníčka Amália Šimičáková.
Vlani sa nám podarilo zorganizovať celkom zaujímavé besedy,
spomenúť by som mohla spisovateľa Konštantína Horeckého, básnika
Igora Válka a historika Tomáša
Winklera.
Veľmi dobre sa nám spolupracuje
s najmenšími deťmi, povedala by
som so škôlkármi, ktoré v doprovode učiteliek sa prichádzajú k nám
zoznámiť s knihou, prezrieť si ju, ale
nám aj povedať, čo im doma čítajú
rodičia, starší súrodenci. Tu niekde
vzniká ten správny vzťah ku knihe,
takýchto besied sme vlani usporiadali
štrnásť pre viac ako 250 detí.
Nemenej zaujímavou súčasťou
chodu knižnice sú aj výstavky kníh
známych autorov, ktoré sme usporiadali (P. Dobšinského, M. R. Mártakovej, M. R. Štefánika).
Ľudia nám do knižnice prinášajú
aj knihy hlavne preto, že ich nechcú
vyhodiť do kontajnera, alebo dať do
zberných surovín, často z dôvodu
malých priestorov. My ich potom za

symbolickú cenu odpredávame záujemcom a za takto získané prostriedky nakupujeme nové knihy.
Ak by som mala zaradiť čitateľov podľa vypožičaných kníh, tak
tie najmenšie detí najviac zaujímajú
rôzne rozprávky, starší žiaci a študenti stredných škôl knihy, ktoré majú
ako povinné čítanie, vysokoškoláci
väčšinou náučnú literatúru. Medzi
našich čitateľov patria aj tí, ktorí
majú záujem o cudzojazyčné knihy
v origináli.
Dozvedeli sme sa, že knižničný
fond si vlani doplnili aj na základe
vypracovaného projektu, ktorý bol
zameraný na doplnenie knižničného
fondu, z ktorého získali peniaze na
nákup. Na nákup novej literatúry im
však pravidelne prispieva aj mesto.
V knižnici si môžu návštevníci
posedieť, prezrieť a preštudovať
knihy a časopisy, ktoré knižnica
objednáva.
Čochvíľa príde marec a ten je
označovaný za mesiac knihy. Skúsme
si nájsť aspoň chvíľu času a nakuknúť do našich mestských knižníc.
Budete prekvapení, čo tu môžete
nájsť a získať, možno sa aj vrátiť do
detských rokov, kedy sme mali ku
knihe veľmi blízko.
A čo dodať na záver. Hádam iba
výrok Pliniusa „Nijaká kniha nie je až
taká zlá, aby sme sa z nej niečo nenaučili.
(jh)

Najlepšia investícia je do tých najmenších.

Vydarený mestský bál
Tohtoročná plesová sezóna bola
pomerne dlhá. Už tradične k vyvrcholeniu všetkých plesov nášho
mesta patrí mestský bál. V piatok 17.

105 cenami od štedrých sponzorov.
Môžeme konštatovať, že tohtoročný
mestský bál sa vydaril a všetci dobre
cítili a zabávali.

Zápis do školy
Prvý februárový týždeň bolo v
Základnej škole Márie Medveckej
o niečo rušnejšie. Konal sa zápis
budúcich prvákov. Nadšené deti

prišli v sprievode učiteliek a svojich rodičov. Zvedavé detské očká
sledovali všetko okolo. Budúcich
prvákov najskôr svojim programom

pozdravili žiaci našej školy. Potom sa
premiestnili do počítačovej miestnosti, kde ich čakali pani učiteľky a veľa
veselých a zaujímavých úloh. O tom,
že dnešné deti sa vôbec neboja a majú
radi všetko nové a nepoznané, svedčí fakt, že mnohým sa od počítačov
vôbec nechcelo odísť. Úlohy veselej
Alenky a nezbedného Ferda ich naozaj zaujali.
Na záver si všetci spolu zarecitovali známu veršovanú rozprávku,
dostali pamätný list a potešili ich
darčeky, ktoré pre deti vytvorili šikovné ruky pani učiteliek a žiakov
našej školy.
Veríme, že s takým nadšením
a zvedavosťou, akú sme videli v očkách detí, sa stretneme aj prvého septembra.
Renáta Margeťaková
zast. riaditeľky ZŠ MM

Na mestskom bále nás pobavil folklórny súbor Senior Oravan.
februára sa konal už po osemnástykrát. Plesová atmosféra bola navodená už pri vstupe do sály, kde všetkých
plesajúcich hostí vítala ľudová hudba
Murínovcov. Každá dáma dostala
milú pozornosť v podobe modrého
kvietka irisu.
Slávnostné otvorenie bálu aj s prípitkom a želaním dobrej nálady už
tradične patrilo primátorovi mesta
Ing. Ivanovi Šaškovi. V pôsobivom
kultúrnom programe sa predstavila
tanečná skupina Mixér a folklórny
súbor Seniori Oravan. O dobrú náladu sa až do ranných hodín starala
hudobná skupina Golf a DJ M. Gáll.
Krátko po polnoci bola zábava prerušená losovaním bohatej tomboly so

Naše poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí nám prispeli do
bohatej tomboly na XVIII. Mestskom
bále. Ďakujeme!

Plesová sezóna lákala
Hriate, chutné jedlo, dobrá hudba, bohatá tombola a výborná nálada zabávajúcich sa hostí boli hlavnými atribútmi plesu, ktorý organizovala Rodičovská rada
pri Základnej škole M. Medveckej.
Rodičovská rada touto cestou chce
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do bohatej tomboly. Zisk z
tomboly bude venovaný škole na nákup učebných pomôcok. Ďakujeme!

Dobrovoľní hasiči bilancovali svoju minuloročnú prácu
V nedeľu 19.2. t.r. sa v priestoDobrovoľníci nechýbali na ak- prevenciu pri vykonávaní prehliadok.
roch sály nad hasičmi stretli členovia ciách usporiadaných mestom, kde Osobitnú pozornosť chcú venovať
mestského Dobrovoľného hasičského bolo potrebné dbať na poriadok či odbornej príprave členov prehliadkozboru (DHZ) na výročnej členskej už v Oraviciach, na Michalskom vých skupín. Naďalej spolupracovať
schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť jarmoku, pri návšteve prezidenta s mestským úradom, zabezpečovať
za uplynulý rok. Rokovania sa zú- SR. Ale zúčastnili sa aj na oslavách výchovu spoluobčanov k požiarnej
častnil aj Ľuboš Knapík, podpredseda sv. Floriána v Štefanove a nechýbala ochrane formou školení, besied,
okresného výboru DPO.
ani čestná stráž pri hrobe.
rozhlasových relácií s využívaním
Minútou ticha si prítomní na zaSprávu o hospodárení predniesol audiovizuálnej techniky, propagaččiatku uctili pamiatku tých členov, preventivár Albert Gross. Potrebné je ného a filmového materiálu.
ktorí ich rady opustili. Ing Ján Jelen- pripomenúť, že celú činnosť dobroV rámci zdokonalenia operatívnočík tlmočil pozdrav všetkým
prítomným od primátora mesta, ktorý sa pre pracovnú zaneprázdnenosť rokovania nemohol zúčastniť.
Ďalšie slovo už patrilo veliteľovi Antonovi Bandoštiakovi, ktorý prečítal hodnotiacu
správu za rok 2005 a z nej sme
vybrali.
Na úseku preventívnej činnosti v spolupráci s mestským
úradom preškolili tri prehliadkové skupiny na vykonávanie protipožiarnych prehliadok v súkromnom priestore,
drobných prevádzkach a u
súkromných podnikateľov.
Pri obhliadkach drobných
prevádzok, súkromných podnikateľov a rodinných domov
neboli zaznamenané väčšie nedostatky, tie menšie mali určitý
termín na odstránenie, alebo Pri blahoželaniach boli odfotení Alojz Kováč, Viktor Kováč a Cyril Zjavka.
sa odstránili v čase kontroly.
Vykonala sa údržba a oprava zverenej voľníkov financuje zo svojho rozpoč- -technickej a taktickej pripravenosti
im techniky CAS 25, pripravovala tu mesto, ktoré im zverilo hasičské na zdolávanie požiarov budú zabeza vykonala sa aj technická kontrola vozidlo, o ktoré sa vzorne starajú.
pečovať účasť členov na odbornej
v Námestove. V odbornej príprave
Členovia DHZ si na rok 2006 na- príprave.
venovali pozornosť hlavne školeniu plánovali aj hlavné úlohy, z ktorých
Do rámcovej odbornej prípravy
členov základnej organizácie.
by sme mohli spomenúť požiarnu DHZ zaradí aj vykonávanie požiar-

no-taktických cvičení na objekty so
zvýšeným požiarnym nebezpečím.
Naďalej chcú pokračovať vo
výchovnej práci detí predškolského
a spolupracovať s MŠ, organizovať
pre deti besedy a ukážky. V práci
s deťmi do 15 rokov sa zameriavať
na získavanie a vytvorenie záujmových krúžkov mladých požiarnikov
a tých zapojiť do súťaže do hry
Plameň. V práci s dorastom 16-18
rokov plánujú vytvoriť dorastenecké družstvo a zapojiť do previerky
pripravenosti.
Len pre zaujímavosť uvádzame,
že DHZ eviduje vyše tridsať dobrovoľníkov, nechýbajú medzi nimi
ani profesionálni hasiči. Najstarším
z nich je už 87-ročný Ján Gonda.
V rámci diskusie L. Knapík po-

informoval o možnosti školenia
rozhodcov, súťaži Plameň a venoval
sa aj požiarnej štatistike. Za uplynulý rok v okrese Tvrdošín bolo 38
požiarov, v roku 2004 až 46. Počet
sa znížil, najnebezpečnejšie sú už
tradične jarné mesiace, kedy vzniká najväčší počet požiarov. Hlavný
dôraz však kládol na omladenie, členom sa môže stať už aj päťnásťročný
záujemca.
Ani v tomto roku nezabudli na jubilantov, a tak malý darček z rúk veliteľa
prebrali 75-ročný Alojz Kováč, 70-ročný Viktor Kováč (uprostred na fotografii vľavo) a 60-ročný Cyril Zjavka. Pri
odovzdávaní chýbali 70-ročný Františk
Tomadlík a 60-ročný Pavol Vestenický,
ktorým odovzdajú darčeky dodatočne.
(jh)

Úprimné blahoprianie
Okrúhlych sedemdesiat rokov
sa v týchto dňoch dožil pán Viktor
Kováč, ktorého sme dlhé roky v našom meste stretávali ako náčelníka
požiarnikov v Tvrdošíne.
Začínal pracovať v roku 1953
pri výstavbe Oravskej priehrady,
nasledovala vojenčina a od roku
1958 nastúpil na okres do Trstenej,
neskôr do Kubína na odbor práce
a sociálneho zabezpečenia a od
roku 1964 už pracoval pri vtedajšom
požiarnom zbore, kde si odkrútil
úctyhodných 29 rokov z nich 27 vo
funkcii veliteľa požiarneho útvaru
profesionálnych požiarnikov. Bol
okresným veliteľom pre Dolný Ku-

bín, Námestovo a Tvrdošín, kde bolo
aj okresné sídlo. Za svoju dlhoročnú
prácu dostal nejedno vyznamenanie a ocenenie. Pán Viktor svojou
autoritou, trpezlivou a obetavou
prácou bol príkladom pre svojich
nasledovníkov a „požiarnici“ pod
jeho vedením zachránili nemálo
hodnôt, a ľudských životov.
Pánovi Viktorovi pri príležitosti
okrúhlych narodenín za jeho dlhoročnú obetavú prácu v oblasti požiarnej ochrany, v prospech nášho
mesta, regiónu, poprial veľa zdravia
a pokojnú starobu v jeho ďalšom
živote za vedenie mesta primátor
Ivan Šaško.
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Ocenenie si prebrali tí najlepší
Takmer 170 pozvaných sa v piatok realizovať pre občanov nášho mesta, - stolný tenis, Jana Brčáková, Michal
27. januára stretlo vo veľkej sále nad ale aj pre tých, ktorí k nám prídu na Cvanciger - florbal, Ján Španko, Ján
hasičmi, kde sa uskutočnilo pod zášti- návštevu. Plány a ciele sú to náročné, Šebesta - šach, Juraj Krivda, Emil Batou primátora mesta už tradičné špor- ale ako povedal primátor, vzájom- láž - futbal.
tovo-kultúrno-spoločenské stretnutie nou pomocou dokáže človek často
Ocenenie prevzali aj najlepší trépri „Novoročnej čaši“ za prítomnosti aj nemožné.
neri. Nováčikmi boli úspešní tréneri
poslancov mestského zastupiteľstva,
Slávnostný ceremoniál bol tentoraz florbalu, ktorý má už pevné zázemie
riaditeľov škôl, organizácii, podnikate- v úplne novom šate. Ešte pred samot- v našom meste od tých najstarších,
ľov a zástupcov médií. Na návrh tréne- ným aktom odovzdávania ocenení až po tých najmladších, a tak Viera
rov jednotlivých oddielov a športovej si všetci prítomní mohli pozrieť vo Trstenská a Michal Burdeľ, ktorí sa
komisie pri mestskom zastupiteľstve videoprojekcii profily športových od- venujú florbalu, získali toto ocenenie
v rámci tohto stretnutia bola vyhlá- dielov, trénerov a športovcov. A po nej po prvýkrát a dúfame, že nie posledný.
sená desiatka najlepších športovcov už tí, ktorí boli ocenení, preberali z rúk Veď tento šport má veľkú perspektívu.
mesta za rok 2005. Odmenení boli aj primátora zaslúžené ocenenie za ich Ďalším oceneným bol ešte stále aktívny
jednotliví tréneri,
šachista a predsedlhoroční funkcida oddielu Franonári a jubilanti
tišek Medvecký,
s okrúhlym výpodobného oceročím, ktorí sa o
nenia sa dostalo
vzornú reprezenaj stolnotenisovétáciu nášho mesta
mu mágovi Jánovi
zaslúžili v minuBuczackému. V olosti ako aktívni
cenenej desiatke
športovci a dnes
nechýbal v tomto
pomáhajú v rôzroku ani Marián
nych funkciách
Mika, ktorého nei ako tréneri.
malé úspechy sú
Po
úvodúzko späté s vonom kultúrnom
lejbalom a nakoprograme sa ku
niec sme si nechali
prítomným prifutbalových trénehovoril primátor
rov, A tu si ocenemesta Ing. Ivan
nie prevzali Jozef
Šaško, ktorý poŽenčuch, Jaroďakoval športovslav Pafčo, Anton
Spoločenské
podujatie„Novoročná
čaša“
býva
miestom
na
hodnotenie
docom za vzornú
Betuštiak, Peter
siahnutých výsledkov, ale aj ponúknutie predsavzatí do nového roka, nielen Kubala, Ľubomír
reprezentáciu
nášho mesta, pre úspešných športovcov, a mládež nášho mesta, ale tiež dáva priestor pre Gregorec, Frantisponzorom, ale stretnutie podnikateľov, riaditeľov a vedúcich zariadení v našom meste.
šek Čajka a Jaroaj tým všetkým,
slav Ondreják.
ktorí okolo športu robia. Prítomní sa výkony, ktoré v roku 2005 odvádzali
Vyhlasovatelia nezabudli ani na
z príhovoru primátora dozvedeli, čo na športových zápoleniach.
jubilantov, čerstvých päťdesiatninové sa v tomto roku chystá mesto
Najúspešnejšími športovcami kov. Milan Kováč - poslanec MsZ,
pre športovcov (výstavba tenisového Tvrdošína v roku 2005 sa stali: Lu- predseda komisie športu a pokladník
areálu, umelej trávnatej plochy), ale cia Sirotová, Ján Gajdošík - volejbal, futbalového klubu. Pocty sa dostalo
aj ďalších projektov, ktoré sa budú Michal Belopotočan, Juraj Teplanský aj Jozefovi Leštinskému a Milanovi

Sirotovi, ktorí v minulosti bavili divákov svojím futbalovým umením,
ešte aj dnes obúvajú kopačky a v
zimnom období hrajú halovú ligu
a v lete zase bojujú vo farbách Interancionálov.
K príjemnému spoločenskému
podujatiu vhodne zapadol aj kultúrny program v ktorom sa predstavili
dievčatá a chlapci z CVČ, účinkujúci

zo ZUŠ a vďačným bonbónikom pre
prítomným bola cimbalová muzika
zo Zvolena.
Po oficiálnej časti pokračoval
slávnostný večer v príjemnej spoločenskej atmosfére, kde si mal každý
možnosť pohovoriť o športe, spoločenskom dianí a iných veciach, ktoré
patria ku každodennému životu.
J. Horňák

Každá práca si vyžaduje svoje. O tom by vedeli rozprávať aj
ocenení tréneri: F. Čajka, Ľ. Gregorec, Betuštiak, J. Ondreják,
J. Pafčo, P. Kubala, J. Ženčuch, M. Mika, F. Medvecký, M.
Burdeľ, V. Trstenská a J. Buczacki, pod rukou ktorých vyrastá
a formuje sa mládež nášho mesta, ktorá nás potom reprezentuje
nielen v oravskom regióne, ale aj v rámci Slovenska.

Anketa s ocenenými športovcami
Život každého z nás je neopakovateľný. Človek si rád stavia akési priority, čo by chcel dosiahnuť, kde by sa chcel dopracovať. A my sme pri tejto
príležitosti oslovili niekoľkých ocenených športovcov, aby nám povedali, aké
priority platia pre nich v osobnom živote a športovej kariére?
Ing. Ján Gajdošík
Verím, že o rok budeme hrať o vrchnú
Nedávam si časť tabuľky. Pravdu povediac, ak by som
do života zvlášť chcel hrať vyššiu ligu, tak už by to bolo
nejaké špeciálne veľmi náročné skĺbiť moju prácu a vrchopriority. Mojím lový šport. Momentálne som v Tvrdošíne
takým zásadným a tu chcem aj zostať. Ako som už povedal,
krédom je „Za- mám tu všetky podmienky na to, aby som
saď strom, po- sa realizoval aj po športovej stránke.
stav dom a sploď
Chcem urobiť všetko pre to, aby
syna“. To je asi sme v tabuľke poskočili vyššie. Ak raz
ten môj cieľ. V skončím s vrcholovým športom, tak by
pracovnom hádam iba ten, aby som ešte to malo byť práve tu na Orave, kde mi je
vo svojej profesii pobudol ešte nejakú dobre, kde mám svoju rodinu, zázemie,
chvíľu a potom by som chcel pracovať priateľov, spoluhráčov. Oravu by som za
v oblasti športu, výchovy a možno aj kul- nič nevymenil.
túry. Zatiaľ v práci aj v osobnom živote je
Emil Baláž
všetko v poriadku.
Aj mojím prA čo sa týka športu, myslím si, že ten
voradým životmôj športový život je na hraniciach moným cieľom je,
jich možností, lebo človek už ide so svojím
aby som bol hlavvrcholom iba nižšie. Myslím si, že ten svoj
ne zdravý, pretože
zenit výkonnosti som už dosiahol, teraz už
od toho sa všetko
sa vlastne len udržujem na určitej výške,
odvíja. Samopoprípade ak sa dá, tak ešte vylepšujem
zrejme, že aj ja si
už len technické vecí, lebo z tých fyzicplánujem rodinu.
kých sa už veľa zlepšiť nedá. Volejbal Mám priateľku, s ktorou spoločne žijeme.
už hrávam veľmi dlho, od siedmej triedy Ideme si kupovať aj byt, pretože aj to je
základnej školy, a to je už pekných pár dôležité, aby mal človek kde bývať, keď si
rokov. Je to veľmi inteligentný šport, chce založiť rodinu. To všetko sa odvádza
ktorý má nielen duševne, ale aj fyzický od práce. Aj pre mňa je veľmi dôležité, aby
pripravil na všetky životné prekážky, som mal prácu, ktorá ma bude tešiť a ja
ktoré som v živote mal. Bol to pre mňa sa budem v nej môcť realizovať.
v živote akýsi ventil, cez ktorý som mohol
Nateraz si nedávam veľké športové
a môžem zdolávať svoje životné prekážky ciele. Dôležité bude, aby sme na jar
ľahšie a príjemnejšie.
hrali čo najlepšie, aby nás fanúšikovia
Juraj Krivda
povzbudzovali. Samozrejme, že nechceV
prvom me hrať na chvoste štvrtej ligy. Aj nás
rade aby som bol to ako mužstvo to mrzí. Ja budem robiť
zdravý, aby sa mi všetko pre to, aby som čo najviac podarilo aj v mojej mohol kolektívu a aby sme sa prebojopráci. Momen- vali v tabuľke čo najvyššie. Momentálne
tálne som s prá- nemám ambície hrať niekde vyššie. Tu
cou spokojný. v Tvrdošíne chcem podávať, čo najlepšie
Samozrejme, že výkony. Som spokojný aj s podmienkami,
si chcem časom ktoré v klube máme. Pre každého z nás
založiť aj rodi- sú podmienky rovnaké. Dôležité je, aby
nu, v ktorej by mala vládnuť spokojnosť, sme sa ako mužstvo na jar správne
harmónia, porozumenie. A hlavne aby uchytili a všetko bude dobré. Ďakujem
sme boli všetci zdraví, to je pre človeka všetkým, ktorí ocenili moju športovú
najdôležitejšie.
snahu za minulý rok. Veľmi si vážim toto
A čo sa týka športu, teda mojej fut- ocenenie, ktoré som dostal pri vyhlasobalovej kariéry musím povedať, že som vaní najlepších športovcov Tvrdošína.
spokojný a netúžim po vyšších métach. Tu Musím poďakovať, veľmi milo ma to
v Tvrdošíne mám všetko, čo potrebujem. prekvapilo.

Ing. Michal Cvanciger
Momentálnym mojím životným cieľom je
uchytiť sa v práci, v ktorej som
začal pracovať.
Tá je veľmi dôležitá pre mňa
aj v budúcnosti.
Dúfam, že mi to všetko vyjde. Samozrejme, že časom si človek plánuje aj rodinu,
a tak je to aj v mojom prípade. Zatiaľ je
to však všetko hlavne o práci a zdraví. Ak
nebude chýbať zdravie a práca, tak všetko
časom príde.
Momentálne som zranený, tak by som
sa chcel dať do poriadku, čo bude trvať
možno aj pol roka. S florbalovým klubom
s mužmi by som chcel uspieť na „Slovák
open“ tak, ako sme to dokázali, keď som
reprezentoval Nižnú a boli sme najlepší
klub na Slovensku. Momentálne trénujem
aj dievčatá a s tými by som chcel dosiahnuť podobné méty, dostať sa čo najvyššie
v rámci Slovenska. Ak sa podarí zohnať
sponzora, tak aj hrávať nejakú tú ligu. Medzi ženami nie je až taká veľká konkurencia a my tu máme celkom dobrú hráčsku
základňu. Dôkazom toho je aj to, že dve
dievčatá do 19 rokov sú v reprezentácii
Slovenska a oproti ostatným dievčatám,
ktoré sú tam, hrajú o niečo kratšie. Vyzerá
to tu sľubne a verím, že ešte nás tieto naše
dievčatá potešia.
Jana Brčáková
Mojím životným cieľom je,
aby som po skončení základnej
školy ukončila
aj strednú školu
s maturitou, konkrétne obchodnú
akadémiu a potom by som rada
študovala na vysokej vojenskej škole.
Chcela by som byť vojačkou z povolania.
A v mojej športovej kariére by som
chcela tiež pokračovať. Chcem sa neustále zlepšovať, aby sa moja hra páčila
divákom, spoluhráčkam v kolektíve a trénerovi. Samozrejme, že by som chcela
pokračovať a obhajovať farby Slovenska
v reprezentačnom drese. Je to tiež môj
veľký životný cieľ a budem sa snažiť,
aby sa mi naplnil.

Mesto nezabúda ani na bývalých športovcov a funkcionárov, ktorí sa dožili okrúhlych životných jubileí a ocenenie z rúk primátora za svoju prácu
si prevzali na Novoročnej čaši M. Sirota, J. Leštinský a M. Kováč.

Svojím vystúpením spríjemnili spoločenský večer na Novoroč-nej čaši aj najmenšie dievčatá s CVČ.

Z histórie sviatku Olympie
Všetky slávnosti v starom Grécku
sa konali na počesť gréckych bohov.
Súčasťou slávností boli športové
súťaže, hudba a divadlo. Najznámejšou slávnosťou boli olympijské
hry. Olympia, ktorá leží na západnej
časti Peloponézu, je kolískou športu.
Skôr než sa stala miestom súťaží,
bola najväčšou panhelénskou svätyňou a neskôr významným kultovým
miestom Grékov. Najvýznamnejšia sa
stala vďaka olympijským hrám. Prvá
olympiáda sa konala v roku 776 pred
Kristom. Olympijské hry mali veľký
význam, pretože upevňovali národnú
jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení
na množstvo kmeňov. Hry sa konali
každé 4 alebo 5 rokov v spojení s najdôležitejším sviatkom Olympie, čiže
oslavami boha Dia. Slávnosti sa konali v čase splnu mesiaca koncom júna
a začiatkom septembra. Trvali 5 dní. Na
hrách sa mohli zúčastniť iba slobodní

Gréci. Vydaté ženy nesmeli súťažiť.
Cudzinci a otroci mohli byť prítomní
len ako diváci.
Začínali sa pri východe slnka, a to na
krátke a dlhé trate. Postupne nasledovalo zápasenie, pästné boje, pankration
– kombinácia zápasenia a pästného boja,
päťboj, ktorý zahŕňal hod diskom, hod oštepom, beh, skok do diaľky a zápasenie.
Neskôr sa k týmto disciplínam pridali aj
preteky konských záprahov a jazdecké
preteky. Tieto súťaže sa konali na štadióne, do hľadiska ktorého sa zmestilo
40- až 60-tisíc divákov. Okrem bojov na
štadióne sa organizovali aj takzvané umelecké súťaže, pri ktorých Gréci vyznávali
ideál krásy a dobra, tela a duše, zvaným
kalokagatia.
Aby hry mohli prebehnúť v pokoji,
počas ich konania sa zastavovali všetky
vojny. Toto „olympijské prímerie“ sa porušilo za dvanásť storočí len raz (roku 364
pnl.) a vinníkov za to prísne potrestali.
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Narodili sa
16.1.
28.1.
29.1.
1.2.
2.2.
3.2.
7.2.

Sofia Gandiová
Matej Koleštík
Ema Gelčinská
Filip Zarevúcky
Adrián Pekarčík
Viktória Klimeková
Jozef Špitál

Sobáše
14.1.
14.1.
14.1.
21.1.
21.1.
4.2.

Zuzana Mravčáková – Michal Bedrich
Dáša Turčáková – Jozef Poláčik
Andrea Laginová – Milan Žuffa
Oľga Rassolova – Peter Kurajda
Ivana Kovalíková – Marek Duda
Ľudmila Lukačková - Michal Pilarčík

Odišli z našich radov
11.1.
15.1.
18.1.
29.1.
5.2.
12.2.

Helena Šišková
Paula Kameníková
Anton Krúpa
Jozef Brunčák
Miloslav Šimánek
Margita Betušťáková

51 ročná
81 ročná
80 ročný
47 ročný
72 ročný
90 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania: 80 rokov - Vilma Feniková, Medvedzie; Oldrich
Filip, Tvrdošín; Janka Kováčová, Tvrdošín
70 rokov - Viktor Kováč, Tvrdošín; Apolónia Čajková, Tvrdošín
60 rokov - Cyril Zjavka, Tvrdošín

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

Pozvánka do kina
3.3.2006 /piatok/ o 18.00 -KURIER 2
17.3.2006 /piatok/ o 18.00 -KING KONG
31.3.2006 /piatok/ o 18.00 –NOČNÝ LET
2.4. 2006 /nedeľa/ o 18.00 – NARNIA: LEV, ŠATNÍK A ČARODEJNICA-Rodinný film.

Pravdivosť pranostik si môžete overiť sami
Počasie ovplyvňovalo ľudský život od nepamäti a preto ľudia už celé stáročia pozorujú prírodu a usilujú sa hľadať súvislosti medzi jednotlivými javmi. Od prvotného
zdesenia, ktoré zažívali primitívne kmene pri zásahu blesku, až po modernú meteorológiu uplynulo množstvo času. Ľudia ho okrem iného využili aj tak, že sa usilovali
predpovedať počasie na základe javov, ktoré pozorovali vo svojom okolí - teda na
základe správania sa zvierat a vonkajších prejavov rastlín.
Výsledky mnohých pozorovaní sa premietli do ľudových pranostík, iné sa posúvali
z pokolenia na pokolenie ústnym podaním. Ich pravdivosť si môžete overiť sami:
- Keď poletujú pinky, bude mrznúť.
- Ak sa pes váľa po zemi bude pršať alebo snežiť. Keď leží stočený, ochladí sa,
keď leží natiahnutý, oteplí sa.
- Ak sa mačka skrúti do klbka, bude mrznúť. Ak leží na chrbte, bude pekne. Keď tvrdo
spí, oteplí sa. Ak škriabe steny, bude pršať.
- Keď je na stromoch inovať, oteplí sa.
- Skorí prílet škovránkov veští teplú jar. Keď škovránka nepočuť hneď od brieždenia, bude pršať.
Dnes, vo svete moderných prístrojov, už podobné pranostiky zrejme nevznikajú.

Začína pôstne obdobie
Prednedávnom sme slávili Ježišovo narodenie. Pôstne obdobie, ktoré teraz začína, je zamerané na slávenie
tajomstva Ježišovej smrti
a vzkriesenia. Čo spája Vianoce s Veľkou nocou? Je to
život, ktorý nezomiera.
Popolcovú stredu, začiatok štyridsaťdňového
veľkopôstneho predveľkonočného obdobia, zaviedli
koncom 7. storočia a stala sa
dňom pôstu a pokánia. Veriaci na prijatie sviatosti si
v zmysle prvokresťanských
tradícií obliekli kajúci odev
a posypali sa popolom. Súčasťou liturgie tohoto dňa
je dodnes v katolíckych
chrámoch znamenie kríža
popolom na čelo veriacich.
Popolcová streda tvorí prelom medzi fašiangovým
a pôstnym obdobím. Predstavuje čas priechodu z fy-

zického sveta fašiangových
radovánok do duchovného
sveta, z ľudského do božského.
Symbolika dreva kríža
je veľmi výrečná. Kríž ako
taký je znakom prekliatia
Bohom i ľuďmi (Dt 21, 23).
Znakom spásy sa stáva až
spôsobom umierania Ježiša Krista na ňom. Drevom
kríža Boh opäť zjavuje
svoju lásku ľudstvu. Skrze
prvé drevo (strom v raji)
ľudstvo upadá do prekliatia
a skrze druhé je pozdvihnuté a stáva sa účastníkom
Božieho života. V Božom
srdci bol vztýčený kríž ešte
predtým, než bol postavený
za Jeruzalemom na Kalvárii, a aj keď bol ten z dreva
odstránený, kríž v Božom
srdci zostáva stále. Je to kríž
bolesti a víťazstva – oba dohromady.

Polstoročie holubárskej vášne
Mimopracovné aktivity človeka sú veľmi
dobrým vyplnením voľného času a vo väčšine
prípadov sa stávajú životnou záľubou. Jedna
z veľmi ušľachtilých záľub je aj chovanie poštových holubov už aj preto, že holub, resp. holubica
je veľmi úzko spätá s Noemovým korábom počas
Potopy sveta, o ktorej sa píše v Biblii. V dávnej
minulosti boli poštové holuby veľmi dôležitými
doručovateľmi dôležitých správ. Chov poštových
holubov má na Orave veľmi dlhú
a bohatú históriu. Medzi zakladajúcich členov organizácie chovateľov
poštových holubov v Tvrdošíne patrí
59 ročný Marcel Meško, ktorý sa
tejto záľube venuje už pol storočia.
Pri našom stretnutí v jeho firme
na zasklievanie okien a rámovanie
v Trstenej ma zaviedol do hosťovskej
miestnosti, v ktorej má množstvo
veľmi dôležitých diplomov, pohárov
a iných dokumentov z jeho dlhoročnej
chovateľskej činnosti. Začiatok nášho
rozprávania sa nemohol zaobísť bez
spomienky na tragédiu v Katoviciach, ktorá
postihla chovateľov poštových holubov. Marcel
mnohých z nich poznal a len určité nezhody
medzi priateľmi chovateľmi spôsobili, že v tú
osudnú sobotu v Katoviciach nebol. Nezaprel
v sebe profesionálnu chovateľskú vášeň a otvorene sa priznal, že plakal nielen za priateľmi
chovateľmi, ale ľútosť prejavil aj nad holúbkami.
Vôbec som sa tomu nedivil, pretože úspešný
chovateľ poštových holubov musí byť veľmi
úzko spätý aj so svojimi zvieratkami, pretože bez
toho sa nedajú dosahovať úspechy na rôznych
pretekoch a výstavách, ktorých Marcel absol-

voval na stovky. Zo začiatku sa venoval chovu
okrasných holubov, ale veľmi rýchlo prešiel na
chov poštových holubov, ktorý ho postupne čoraz viac opantával. Opantal ho až tak, že Oravu
neopustil ani po skončení základnej školy a doma
sa vyučil sklenárskemu remeslu len preto, aby
neopustil svoje holúbky. Nie je žiadnou tajnosťou,
že skôr mal postavený a dokončený holubník ako
svoj rodinný dom. V žiadnom prípade si nechce

prisvojovať začiatky chovania poštových holubov
v Tvrdošíne len pre seba, ale len v tom najlepšom
spomína aj na ďalších, ktorí mu pomáhali. Boli
to Anton Balek, Štefan Vrobel, Ján Knap a Vladimír Gelčínsky. Oblastné združenie chovateľov
poštových holubov Tvrdošín - Orava existuje už
14 rokov a v súčasnosti má 140 členov. Predtým
tvorili jedno združenie s Liptovom a Turcom.
Priekopníkmi chovania poštových holubov na
Orave boli vdp. farár Balara zo Zákamenného,
Jankuliak z Námestova, ako aj páni Vajzer a Levák z Dolného Kubína. Marcel má v súčasnosti
90 holubov a medzi významných pomocníkov pri

Občianske združenie ORAVICA
Pri našej Základnej škole Márie Medveckej bolo založené Občianske združenie ORAVICA (OZO) na podporu rozvoja školy. Jeho cieľom je rozvoj duševných
hodnôt detí a mládeže, rozvoj talentu
nadaných žiakov, vytváranie a rozvoj
špeciálnych učebných programov a zlepšenie materiálno-technického vybavenia
školy, pestovanie tradícií školy, organizovanie voľnočasových aktivít pre žiakov
ako ochranu pred sociálno-patologickými
javmi, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
žiakov, modernizácia učebných pomôcok, podporovať tvorivosť žiakov.
Na zabezpečenie cieľov OZO sa snažíme prostredníctvom rôznych projektov
získať finančné prostriedky.
V tomto roku môžeme 1-krát získať
finančné prostriedky v zmysle zákona
č.595/2005, ktorý umožňuje použiť 2%
z odvedenej dane z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok na osobitné účely. Tým
osobitným účelom môže byť aj podpora
činnosti nášho občianskeho združenia.
Prostredníctvom listu sme oslovili

Ďakujeme
Aj touto cestou sa chcem poďakovať v mene všetkých zamestnancov,
ale hlavne v mene klientov za odsúhlasený finančný dar na náš Dom
Charitas sv. Františka z Asissi v Trstenej primátorovi mesta a mestskému
zastupiteľstvu v Tvrdošíne.
S úctou Anna Parcová
predstavená domu

Detský karneval
V stredu 15. februára už od
rána prichádzali deti veselo naladené s taškami, kde ukrývali svoje
masky na karneval.
Keď sa deti prezliekli trieda sa
premenila na rozprávkovú ríšu,
v ktorej ste uvideli šašov, turkyne, indiánov, egyptských vojakov,
víly, kovbojov, pirátov, policajtov,
červené čiapočky a ďalšie karnevalové postavičky. Pani učiteľky
privítali v triede rodičov detí spolu s ich najmenšími ratolesťami
a vo víre muziky sa zvŕtali všetky
masky. Trochu občerstvenia-čajík, sladkosti, športové súťaže,
a ani sme nechceli veriť, keď
sme zbadali v triede uja kuchára
s obedom. Hoci neradi, masky
sme na chvíľu odložili, aby sme
sa zasýtili teplým obedom. Čo
dodať! Karneval bol super a na
budúci rok pevne veríme, že sa
znovu zídeme aj v takom hojnom
počte rodičov.
Kolektív V. MŠ Medvedzie

rodičov našich žiakov, že aj oni môžu
rozhodnúť, na čo a pre koho sa použije
časť peňazí, ktoré v dani odviedli z platu.
Stačí, ak vyplnia vyhlásenie o poukázaní
sumy do výšky 2% zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti.
My, učitelia a ostatní zamestnanci našej školy sme sa rozhodli, že podporíme
naše OZ Oravica. Vieme, že najlepšou
investíciou je investícia do budúcnosti,
do vzdelávania našich detí, ktorým tá
budúcnosť oprávnene patrí.
Veríme, že s nami súhlasíte.

všetkých prácach okolo chovu patrí predovšetkým
jeho manželka Mária. Bez nej by určite nebol
dosiahol množstvo vynikajúcich úspechov na
výstavách i pretekoch. Chov poštových holubov
však postupne opantáva aj jeho dcéru Gabiku,
ale aj vnučku Denisku. Chovateľská sága má
teda pokračovanie od jeho otca, cez neho, dcéru
i vnučku a je vlastne už teraz štvorgeneračná.
Vo svojej bohatej zbierke má vyše 100 pohárov
a 300 diplomov. Za posledných desať rokov sa
v rámci Slovenska neumiestnil horšie ako na
treťom mieste a to ho radí medzi najúspešnejších
chovateľov na Orave i Slovensku. Jeho najlepší
holub, ktorý s veľkou prevahou zvíťazil v lanskom roku, z piatich pretekov nad 500 km zvíťazil
v štyroch. Vyhral na Slovensku s náskokom, ktorý
história nepamätá a keby bola tohto roku svetová
olympiáda, tak by určite dosiahol veľký úspech.
Chovanie poštových holubov má zmysel a chovateľovi prináša radosť vtedy, keď sú dosahované
úspechy na pretekoch a výstavách. Za 50 rokov
toho zažil veľa dobrého, ale žiaľ i zlého. Veľmi
nerád spomína na máj roku 1989, keď mu tesne
pred pretekmi v Kolíne vykradli holubník a prišiel
tak o 36 najlepších holubov. Určite však najviac
mu v pamäti utkvela 18. olympiáda poštových
holubov F. C. I. v roku 1983 v Prahe, kde mal tri
najlepšie holuby a diplom z tejto olympiády má
zavesený na čestnom mieste. Pôvodne na výstavu
dodal 4 najlepšie holuby, ale „priatelia“ z Liptova však do Prahy dopravili len tri a ten najlepší
záhadne zmizol, zrejme ho ešte pred olympiádou
predali Na túto olympiádu si spomína ako ho
navštívili chovatelia z Japonska, ktorí chceli od
neho kúpiť najlepšieho holuba. V blízkosti sa
však pohybovali a sledovali ho „tajní“, čo ho
vyľakalo a z predaja nakoniec nebolo nič. Ak
by sa to bolo v tých dobách podarilo, bol by to
ojedinelý úspech slovenského chovateľa poštových holubov. Chovateľ si o každom holubovi
vedie veľmi podrobnú genealógiu z ktorej sa dá
vyčítať, že babka jeho lanského šampióna bola na
aukcii vydražená za 90 tisíc EUR. Škoda, že rok
1989 z hľadiska financií postihol aj organizácie
chovateľov poštových holubov. Nie sú peniaze na
absolvovanie zahraničných výstav, kde by holuby
oravských chovateľov neboli bez šance.
Sklenársky majster je okrem chovateľskej
vášne známy aj ako „držkový kráľ“. Svojich priateľov ako aj ostatných hostí, ktorí ho navštívia,
ponúkne vždy vynikajúcou domácou držkovou
polievkou, o čom som sa mal možnosť presvedčiť
aj ja.
Jozef Medvecký

Týždeň plný hudby
Každý rok o takomto čase t.j. v období
január až jún, sa ZUŠ v Tvrdošíne môže
pochváliť svojím nespočetným množstvom
akcií. Okrem novoročných koncertov či
triednych prehrávok sa v januárovom týždni, a to v dňoch 23.- 24.1. t.r. uskutočnil už
druhý ročník súťaže hudobných nástrojov,
ktoré sa tu vyučujú. Večer, 24.1.2006
nasledoval „Koncert víťazov“, kde boli
odmenení žiaci, ktorí skončili na prvých
troch miestach a zahrali si len tí žiaci,
ktorí skončili na prvých miestach. Týmto
koncertom nás sprevádzala učiteľka Alena
Topalová.
Súťaže sa zúčastnilo 55 žiakov, a to v hre
na klavíri, akordeóne, flaute a husliach.
Táto akcia mala veľmi dobrý a plynulý
priebeh. Súťažilo sa v piatich kategóriách,
ktoré hodnotila odborná porota, pozostávajúca z učiteľov, ktorí učia už v spomínanej
ZUŠ. O to, aby táto súťaž prebehla čo
najlepšie, sa postaral náš riaditeľ Mgr. art.
Stanislav Vasek, ale aj ostatní učitelia.
O akcie nebola núdza ani v ďalších
týždňoch. Zapojili sme sa do reťazca kon-

certov, ktoré sa uskutočnili v základných
školách v Tvrdošíne a na Medvedzí.
Vo štvrtok 26.1. boli dva koncerty v ZŠ
Štefana Š m á 1 i k a v Tvrdošíne, pre
mladších a starších žiakov, ktoré viedla
zástupkyňa Daniela Pávkovová. O deň
neskôr, 27.1. odzneli taktiež dva koncerty,
a to v ZŠ Márie Medveckej na Medvedzí
pre mladších a starších žiakov, ktoré odkonferovala učiteľka. Elena Balleková.
Na týchto koncertoch vystúpili väčšinou
žiaci, ktorí hrali na súťaži, ale hlavne tí
najlepší. Boli to koncerty, ktoré sa veľmi
páčili žiakom, veselé, zábavné, ale aj poučné. Zaviedli sme poslucháčov do obdobia
baroka, klasicizmu, romantizmu a hlavne
modernej hudby. Žiaci zahrali aj známe
skladby a melódie z filmov, napr. „Titanic,
Vrchní, prchni“, atď.
Keďže po týždni plnom hudby sa odovzdávali polročné vysvedčenia, prajeme
všetkým žiakom, aby ich mali čo najlepšie,
a aby druhý polrok školského roka bol ešte
úspešnejší.
Elena Balleková, učiteľka v ZUŠ

Uplynulo 100 rokov
od založenia urbáru v Tvrdošíne
1906 - 2006
Pred rokom 1906 majetok bývalého urbáru
v Tvrdošíne spravovalo obecné zastupiteľstvo.

OZNAM
Výbor urbáru v Tvrdošíne oznamuje svojím členom,
že výročné valné zhromaždenie z dôvodu príprav slávnostného zasadnutia pri príležitostí 100-ého výročia vzniku urbáru
v Tvrdošíne sa uskutoční v júni.
O ďalšom postupe príprav slávnostného zhronaždenia
a presnom termíne vás budeme priebežne informovať.
Predseda urbáru
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Pre naše mesto sú to naši olympionici

Ocenenie najlepších športovcov za uplynulý rok získali a cenu
z rúk primátora mesta si prevzali Emil Baláž, Ján Španko, Juraj
Krivda, Ján Šebesta, Juraj Bača (prevzal cenu za Michala Cvancigera) Jana Brčáková Ján Buczacki za Michala Belopotočana,
Juraj Teplanský, Ján Gajdošík a Lucia Sirotová.

Ak sa hovorí, že šport je aj drina, tak o tom by
najlepšie vedeli hovoriť práve tí, ktorí sa venujú
súťažnému, alebo vrcholovému športu. Pre športovca je najväčším potešením ak dokáže zdolať
svojho súpera, či už je to na trávniku, v hale, na
ľade, alebo v individuálnych disciplínach.
Športovcov vždy dokáže potešiť ak z ich
výkonov majú radosť diváci, ktorí ich prídu
povzbudiť a zatlieskať ich výkonom. Áno, toto
je alfou a omegou aj našich športovcov, ktorí
reprezentujú farby nášho mesta. Verte, či neverte, mnohí z nich aj napriek výsledkom, ktoré
dosiahli zostávajú skromní, ľudskí.
Tradícia oceňovania športovcov, trénerov,
funkcionárov a ďalších, ktorá sa v našom
meste má už zapustené svoje korene. A práve
v čase bežiacej olympiády by som našich futbalistov, florbalistov, volejbalistov, stolných
tenistov, šachistov a ďalších prirovnal k „olympionikom“ nášho mesta, pretože aj oni
majú svoje túžby a ciele a verím, že niektorí
z nich sa časom dostanú aj na olympiádu.
Ak, tak aj zásluhou nášho mesta, ktoré športovcom vytvára na to priestor a podmienky,
ktoré nám závidia v širokom okolí.

Naši poriadne popreháňali prvoligistov

Medzinárodný halový turnaj
V sobotu 28. januára sa v športovej hale
uskutočnil už druhý ročník futbalového turnaja
mladších žiakov „O Pohár prezidenta futbalového klubu Tvrdošín“. Turnaj mal opäť vynikajúce
obsadenie, veď tu zavítalo päť prvoligových
družstiev Matador Puchov, Žiar nad Hronom,
FK Čadca, Savon Banská Bystrica, MFK Dolný
Kubín, druholigový Fomat Martin, minuloročný
víťaz turnaja Krakovia Krakov a naši, ktorí momentálne hrajú v tretej lige.
Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín,
v ktorých si zmeral sily každý s každým. Výsledky
skupiny A: Tvrdošín - Dolný Kubín 0:0, Tvrdošín
- Žiar n/Hronom 2:0, góly: Pikna, Čajka, Tvrdošín
- Krakov 5:0, góly: Čajka 3, Pňaček, Pikna
V skupine o 1. - 4. miesto: Tvrdošín - B.
Bystrica 0:0, Tvrdošín - Puchov 0:0
Konečné poradie: 1. Púchov, 2. Banská
Bystrica, 3. Tvrdošín, 4. Dolný Kubín, 5. Žiar
n/Hronom, 6. Krakov, 7. Čadca, 8. Martin.

Naši počas turnaja ukázali bojovné srdce
a neprehrali ani v jednom zápase. Na víťazstvo
v turnaji im stačilo streliť iba jeden gól. Hoci
neprehrali ani jeden zápas, skončili nakoniec na
treťom mieste a poriadne popreháňali prvoligové
družstvá.
Ceny odovzdal prezident futbalového oddielu
Jozef Ženčuch, ktorý poďakoval všetkým zúčastneným družstvám, organizátorom i divákom, ktorí
si boli pozrieť naše nádeje. Najlepším brankárom
turnaja sa stal náš Matúš Kovalčík, ktorý neinkasoval ani jeden gól a z našich bol vyhlásený ako
najlepší hráč družstva Filip Janček.
Finálovú časť turnaja už naši odohrali v nových dresoch, ktoré zakúpil a osobne odovzdával
sponzor Milan Kuriak, za čo mu chlapci ďakujú.
Poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom: Jánovi
Maťoškovi, Milošovi Kubánimu, Jozefovi Štrbáňovi, Františkovi Cvoligovi a mestu Tvrdošín.
(jh)

Volejbal I. liga ženy
V sobotu 21. januára sa opäť rozbehla prvoligová
volejbalová súťaž
žien a naše nastúpili
v Podbrezovej, kde
žiaľ ani po zlepšenej

hre neuspeli.
Tvrdošín - Podbrezová 0:3 (-13,
-13, -17) a 0:3 (-23, -23, -12)

Opustili čelo tabuľky
Prvými súbojmi sa rozbehla odvetná časť II. volejbalovej ligy mužov. Našim sa v prvom dvojzápase
nedarilo a prehrali v Prievidzi obidva
duely. Ďalšie dva doma s Hnúšťou už
bez problémov vyhrali.
Prievidza - Tvrdošín 3:1 (14, -18,
23, 22) a 3:2 (19, 22, -21, -22, 7)
Tvrdošín - Hnúšťa 3:0 (9, 12, 14)
a 3:0 (12, 18, 16)
Zostava: Kacko, Gejdoš, Vrabček,
Gajdošík, Suchánek, Masnica.

Košice - Tvrdošín 3:1 (-17, 24,
22, 21) a 3:1 (20, 20, -17, 19)
Do Košíc (28.1) cestovali volejbalistky s cieľom vyhrať. I keď začali
dobre, ani jeden zápas nedotiahli do
víťazného konca a čaká ich náročný
boj o záchranu.
Pretrhli nepriaznivú
šnúru
V sobotu 4. februára sa začala
nadstavbová časť I. ligy žien vo
volejbale. Naše dievčatá v skupine
o záchranu odohrali dva zápasy na
pôde súperiek a konečne prelomili
smolu a zo súperovej pôdy si odviezli
jedno víťazstvo.
Rimavská Sobota - Tvrdošín, 3:2
(-22, 17, 21, -20, 12) a 1:3 (-20, 14,
-24, -21)
Nedovolili im uhrať
ani set
VK Tvrdošín - Košice 3:0 (12,
20, 21) a 3:0 (21, 27, 20)
Zostava domácich: Sirotová,
Pastýrová, Kolejáková, Klámová,
Sochuliaková, Rehmová, libero
Tarajová

Striedavé úspechy šachistov
III. liga - 8. a 9. kolo
ŠO ŠK Tvrdošín
- TJ Mladosť Žilina
C 8:0 kontumačne.
Hostia sa na zápas
nedostavili.
ŠO ŠK Tvrdošín
- Rajecké Teplice B 5,5:2,5, Body:
Chmelár, Vnenk a Kružliak po 1 b.,
Šingliar, F. Medvecký a Šiška po
0,5 b.
IV. liga – 6. kolo
Tesla Liptovský Hrádok - ŠO ŠK

Caissa Čadca B – Tvrdošín 8:0,
kontumančne, pre poruchu automobilu naši na zápas nepricestovali.
Centrál Žilina – Tvrdošín 5:3,
body: Šindliar, Španko, Surovčík,
Medvecký, Kružliak, J. Šebesta po
0,5
Šachový turnaj
Za účasti 10 šachistov sa v sobotu
28. januára uskutočnil turnaj v bleskovom šachu, ktorý zorganizoval
ŠO ŠK Tvrdošín. Po zaujímavých
partiách na prvých troch miestach

Striedali: Palková, Jančeková,
Bakošová
Domáce hráčky svojho súpera z Košíc prekvapili veľmi dobrou hrou v poli
a na sieti. V prvom zápase nedovolili
súperovi uhrať ani set. Druhý zápas už
bol vyrovnanejší. Košičanky sa snažili
a zdalo sa, že svojou aktivitou by mohli
uhrať slušný výsledok. Naše dievčatá
však v kritických chvíľach zabojovali
a zaslúžene vyhrali aj druhý zápas.
A potešili tak svojich fanúšikov.
Humenné - Tvrdošín 3:0
(16,14,14) a 0:3 (-21,-24,-14)
Aj v nekompletnej zostave zvíťazili aspoň v jednom zápase.
2. liga muži
Tvrdošín - Hliník - hostia na zápas nepricestovali

Naše ženy na prvom mieste
Prvú časť ženskej Oravskej volejbalovej súťaže vyhrali suverénne naše
ženy a v dobrých výsledkoch pokračujú
aj naďalej, keď vyhrali vo Vitanovej i v
Trstenej a naďalej vedú tabuľku.
Vitanová - Tvrdošín 0:3 (-5, -11, -15)
a 0:3 (-11, -16, -12)
Trstená - Tvrdošín 0:3 (-21, -8, -21)
a 1:3 (-12, -11, 18, -22)
1. Tvrdošín 14 12 2 40:12 26
Farby mesta v Oravskej volejbalovej
lige žien úspešne obhajujú: Monika Zemančíková, Kamila Hurajová, Marianna Lukaščíková, Janka Hullová, Vilma
Kajanová, Iveta Košarišťanová a kapitánka družstva Elena Lepišová.

Medvecká dvanástka
V sobotu 25. februára sa uskutočnilo obľúbené podujatie Medvecká
dvanástka, ktorá si zapísala už svoju
osemnástu kapitolu. Zimný turistický
prechod sa tradične začínal spoločným zrazom pred starým obecným
domom na Medvedzí. A potom sa
už účastníci vydali na známu trať
Medveckým chotárom, ktorá smeruje
na Javorový vrch a späť. Ukončenie
sa tradične uskutočnilo v miestnom
pohostinstve, kde sa podávala zabíjačková kapustnica.

Pozvánka na futbal
Tvrdošín 3,5:4,5, F. Medvecký, J.
Šebesta a J. Broz po 1, P. Chmelár,
Ľ. Vnenk a M. Hucko po 0,5.
ŠO ŠK Tvrdošín - Stankovany,
Rojkov 3,5:4,5, Bodovali: Broz a
Kudlačák po 1 b., Hucko, M. Španko
a P. Šiška po 0,5 b.

skončili so 7 bodmi Anton Šingliar
z Dolného Kubína, Ján Španko z Tvrdošína a Ľubomír Vnenk z Trstenej.
Všetci traja hrajú III. ligu v družstve
organizátora turnaja. Po prepočte
pomocných bodov skončili aj v takomto poradí.

Oravský futbalový zväz organizuje v sobotu 4. marca 2006
v Tvrdošíne VI. ročník halového futbalového turnaja mladších
žiakov o „Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu“ za
účasti ôsmich družstiev.

O úspech sa pričinili tieto naše nádeje: horný rad zľava: M. Bača, F. Čajka,
P. Huraj, J. Žuffa, F. Janček, J. Planieta, T. Reguly, dole: J. Šrbáň, Ma.
Gregorec, P. Pňaček, Mi. Gregorec, Ľ. Pikna a v popredí M. Kovaľčík

Zvíťazili bez prehry
Vo štvrtok 9. februára sa poslednými
zápasmi ukončil premiérový ročník Oravskej halovej futbalovej ligy mladších žiakov. Nás môže tešiť to, že celkovým víťazom sa stali naši hráči, ktorí neprehrali ani
jeden zápas a svojím súperom nastrieľali
deväťdesiat gólov. Najlepšími strelcami
boli tiež naši hráči: Matúš Gregorec 24
gólov, František Čajka 16 a Tomáš Reguly

15. Je to iste dobré vykročenie do nastávajúcej futbalovej sezóny. Svoje sily si ešte
preveria na halovom futbalovom turnaji,
ktorý organizuje Oravský futbalový zväz
a uskutoční sa práve u nás.
Tvrdošín - Bziny 7:0 góly: Pikna 2,
Žuffa 2, Reguly, Pňaček, Michal Gregorec.
1. Tvrdošín 10 9 1 0 90 :10 28

Nedarilo sa im
I. liga - muži: V sobotu 28. januára naši
stolní tenisti odohrali
dva zápasy doma, nedarilo sa im a body si tak
odviezli ich súperi.
SK Tvrdošín-Nižná - ŠKST Sokol Vojčice 5:9, J. Teplanský 2,5; J. Buczacki 0,5; M.
Bednár 0,5; J. Argaláš 0,5
SK Tvrdošín-Nižná - STK Junior Ďurkov 6:8, M. Bednár 3,5; J. Buczacki 2,5

Centrum Žilina - SK Tvrdošín-Nižná
13:1, bod: J. Argaláš 1
Bytča - SK Tvrdošín-Nižná 12:2, bodovali: J. Buczacki 1, M. Belopotočan 1
II. liga: V domácom prostredí odohrali
naši ďalšie zápasy II. ligy. V prvom prehrali
a v druhom už posilnení vyhrali.
SK Tvrdošín-Nižná B - TJ Teplička 4:14,
bodovali: J. Argaláš 4.
SK Tvrdošín-Nižná B - Medokýš Martin 11:7, bodovali: J. Argaláš 4,5; J. Teplanský 4,5; P. Šimalčík 2.

Jarné rozlosovanie futbalových súťaží
IV. liga muži skupina Sever
14. kolo 26. marca o 1500
Stráňavy - Tvrdošín
15. kolo 2. apríla o 1530
Tvrdošín - Rudinská
16. kolo 9. apríla o 1530
Žilina „B“ - Tvrdošín
17. kolo 16. apríla o 1600
Tvrdošín - Martin
18. kolo 23. apríla o 1600
Valča - Tvrdošín
19. kolo 30. apríla o 1600
Tvrdošín - Belá
Dorast V. liga skupina B
14. kolo 26. marca o 1230
Vrútky - Tvrdošín
15. kolo 2. apríla o 1300
Tvrdošín - M. Čepčín
16. kolo 9. apríla o 1300
Lipt. Lúžna -Tvrdošín

17. kolo 16. apríla o 1330
Tvrdošín - Trstená
18. kolo 23. apríla o 1330
Valča - Tvrdošín
19. kolo 30. apríla o 1300
Tvrdošín - Sučany
III. liga skupina B starší
a mladší žiaci
14. kolo 25. marca o 1000-1200
Tvrdošín - S. Kríž
15. kolo 1. apríla o 1000-1200
Nižná - Tvrdošín
16. kolo 8. apríla o 1000-1200
Tvrdošín - Vrútky
17. kolo 15. apríla o 1000-1200
Lisková - Tvrdošín
18. kolo 22. apríla o 1000-1200
Tvrdošín - Rabča
19. kolo 29. apríla o 1000-1200
O.Veselé - Tvrdošín
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