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Voľby do Národnej rady SR
sa budú konať v sobotu 17. júna 2006
Do týchto volieb boli na poslancov do NR SR
z Tvrdošína politickými stranami navrhnutí
a zaregistrovaní títo kandidáti:
Vendelín Paniak 115. miesto za KSS,
lídrom Komunistickej strany Slovenska
je Jozef Ševc,
Erik Gandi 106. miesto za SF,
lídrom Slobodného fóra je Zuzana
Martináková,
František Adamčák 86. miesto za KDH,
lídrom Kresťanskodemokratického
hnutia je Pavol Hrušovský,
Rudolf Pitak 57. miesto za HZDS,
lídrom Hnutia za Demokratické Slovensko je Vladimír Mečiar,
Ivan Šaško 9. miesto za SNS,
lídrom Slovenskej národnej strany je
Ján Slota
Ostatné politické strany, ktoré majú
šancu sa dostať do parlamentu, ku ktorým
patrí najmä Smer, SDKÚ, SMK nenavrhli
z nášho mesta žiadnych kandidátov.

Z dlhodobých prieskumov zvoliteľnosti jednotlivých politických strán má z kandidátov nášho
mesta najväčšiu šancu zasadnúť do Národnej
rady Ivan Šaško, ktorého 9. miesto na kandidátke
Slovenskej národnej strany (SNS) dáva záruku
aby Tvrdošín mal svojho zástupcu v najvyššom
zákonodarnom zbore.
Keďže vieme, že náš primátor má dlhodobo
absolútne najväčšiu dôveru nielen v našom meste, ale aj v celom okrese Tvrdošín, veríme, že aj
v týchto parlamentných voľbách sa táto podpora
prejaví práve zásluhou voličov nášho mesta, ktorí
majú možnosť aj týmto spôsobom prejaviť spolupatričnosť a spoluzodpovednosť za naše mesto
a najmä šancu zabezpečiť jeho lepšiu budúcnosť.
Bude už len záležať na občanoch nášho
mesta, ako si podporia svojho kandidáta, ktorý
najlepšie pozná problémy nášho mesta, Oravy,
ale rovnako bude určite vedieť správne posúdiť
potreby celého Slovenska.
Preto v našom meste by malo ísť o podporu
nášho kandidáta, ktorého by sme mali voliť všetci,
pretože voľba niektorej inej politickej strany by
znamenala iba prepadnutie nášho hlasu, keď vieme, že nášmu mestu doteraz ešte nikdy nepomohla
žiadna politická strana a tobôž nie politickí lídri,
ktorých sme v minulosti podporovali.

R. Fico na rokovaní u primátora
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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
Duchu Svätý, otvor našu myseľ, aby sme pochopili Písmo, aby sme
sa v našom živote cez prijatie Pána Ježiša presvedčili o ceste, ktorá vedie
k Bohu. Pomáhaj nám v dnešných časoch prijať priateľstvo s Pánom
Ježišom. Duchu Svätý, daj, aby naše cesty s Ježišom Kristom sa len
nepretínali, ako keď sa pretnú dve úsečky, ale aby sme sa spojili s Ježišom, ktorý nás vedie k Nebeskému Otcovi. Duchu Svätý, pomôž nám
prijať Pána Ježiša za svojho Spasiteľa. Pomôž nám ho prijať za svojho
celoživotného priateľa.
Pri počúvaní iných sa chceme vžiť do ich situácie. Aby stretnutie
s človekom nebola len križovatka, ale spoločná cesta.
Július Chalupa

Rokovalo mestské zastupiteľstvo
V stredu 26. apríla t.r. sa v zasadačke mestskej radnice zišli poslanci mestského zastupiteľstva,
aby prerokovali niekoľko dôležitých
bodov, ktoré sa týkajú života v našom meste.
V úvode primátor mesta informoval prítomných poslancov o najdôležitejších akciách a udalostiach, ktoré sa od posledného zastupiteľstva
uskutočnili v našom meste. Zima
bola náročná, čo si vyžadovalo zvýšené náklady na úpravu miestnych
komunikácii, ale aj na vykurovanie
škôl. Všetko sme však primerane
zvládli. Teraz nás čakajú práce pri
úprave mesta, oprave ciest a chodníkov a ďalšie dôležité práce. Bude sa
pokračovať s rekonštrukciou centra
mesta, pripravuje sa výstavba tenisovej haly a realizácia územného
plánu pre rozvoj mesta. Pokračuje sa
pri výstavbe bytovky na Medvedzí,
ako aj v rekonštrukcii termálneho
kúpaliska v Oraviciach.
K úspešným akciám v meste
by sme mohli zaradiť celooravskú
poľovnícku výstavu, otvorenie materského centra Feminka, kde veľmi pomohlo mesto. Navštívili nás
študenti z Francúzka, vydarený bol
Deň učiteľov a školských pracovníkov, ktorý už začína byť akousi
tradíciou v našom meste. Na programe dňa je však aj výstavba LIDL-u,
TESCA a firmy HYDAC.

So záujmom si v úvode poslanci
vypočuli správu o činnosti klubov
dôchodcov na území mesta, ktorú
predniesla M. Bakošová. Nezabudla v nej poďakovať poslancom
a primátorovi za to, že vytvárajú
primerané podmienky pre kluby
dôchodcov, ale aj zdravotne postihnutých občanov nášho mesta.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že
v našom meste pracuje päť klubov
dôchodcov.
V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali informatívnou

správou o čerpaní rozpočtu za I.
štvrťrok 2006, ale aj zhodnotením
úloh mesta v sociálnej oblasti s prijatím koncepcie pre obdobie rokov
2006-2007.
Dôležitou bola aj správa o investičných zámeroch na úseku výstavby
a údržby mesta s plánom pripravenosti pre rok 2006. Ako z nej vyplynulo, doteraz sa pri výstavbe novej
bytovky na Medvedzí prestavalo
vyše 16 mil. Sk, keď po zimnom
období práce pokračujú s tým, že
(Pokračovanie na 2. str.)

V predvečer 1. mája zahrala a pozdravila občanov nášho
mesta Tvrdošanka. Želáme vám, aby aj tento máj bol pre
vás tým najmilším a najkrajším mesiacom tohto roka.

Mesto si uctilo učiteľov a pracovníkov školstva

V stredu 3. mája sa v priestoroch našej radnice uskutočnilo rokovanie primátora mesta Ivana
Šašku, kandidát na poslanca do NR SR z 9. miesta
za Slovenskú národnú stranu (SNS), s predsedom
strany Smer-SD Róbertom Ficom, lídrom Smeru
v týchto parlamentných voľbách.

Druhá májová nedeľa
bude patriť
matkám nášho mesta.
V nedeľu 14. mája 2006
o 1400 v kine Javor
kultúrnym programom spolu
s deťmi našich škôl chce primátor mesta Ing. Ivan Šaško
vysloviť poďakovanie a uznanie
všetkým matkám nášho mesta.
Prijmite preto pozvanie
na oslavu vášho sviatku

Dôvodom tohto stretnutia bola vzájomná
informovanosť, a najmä úvahy o možnej
povolebnej spolupráci v záujme nášho mesta,
Oravy, ale taktiež v záujme potrieb celého
Slovenska.
Bola prezentovaná názorová zhoda
v mnohých oblastiach života občanov
Slovenska, ktoré vychádzajú z poznania
a potrieb aj občanov nášho mesta.
Primátor spolu so zástupkyňou Vlastou
Jančekovou vyslovili Róbertovi Ficovi a celej
strane Smer poďakovanie za hlasovanie proti
navrhovanému zákonu koalície, ktorú prezentovala najmä SDKÚ, keď prostredníctvom
parlamentu mala táto strana pripravené kroky
k tomu, aby okradli naše mesto o Oravice.
Keďže rokovania za stranu Smer sa
zúčastnili aj poslanec Pavol Paška a tréner
futbalovej reprezentácie Dušan Galis, bolo
pri tomto stretnutí naznačené množstvo spoločných úloh, ktoré majú záujem riešiť strana
Smer aj Slovenská národná strana.

V piatok 21.4. podvečer sa vo
veľkej sále stretli učitelia základných, materských škôl, ZUŠ, CVČ
a všetci tí, čo pracujú v školských zariadeniach, ktoré
patria pod správu mesta, aby si
tu lv príjemnom
spoločenskom
prostredí pri prestretých a vyzdobených stoloch,
na ktorých nechýbal pre každého pripravený
kvietok, pripomenuli „Deň učiteľov“.
Na úvod spoločenského večera ich privítali a zarecitovali
báseň žiačky ZŠ.
Ku prítomným sa prihovoril primátor mesta Ivan Šaško, ktorý bol aj
iniciátorom tejto myšlienky hlavne
preto, aby si uctil prácu tých, ktorí
sa starajú o naše deti, vychovávajú

ich, usmerňujú a pripravujú do života
a všetkým tým ostatným, čo pracujú
v školských zariadeniach nášho mesta. V krátkom oslavnom príhovore

poďakoval a vyslovil uznanie za odvedenú prácu, ktorú si vysoko váži
aj preto, že povolanie učiteľa mu je
a zostáva veľmi blízke. Práca učiteľa
v dnešnej dobe nie je ľahká. Požia-

davky na prácu učiteľov škôl, a školských zariadení sú čoraz náročnejšie.
Tešia potom práve tie výsledky, ktoré
sú na konci tohto snaženia. Vašu prácu si pozorne všímame a som rád,
že vám môžem
aspoň takto symbolicky poďakovať za vaše úsilie,
za prácu, ktorá,
si myslím, nie
je celkom docenená, ale verím,
že aj to časom
bude. Je na nás,
ale aj na vás, aby
sme spoločnými
silami udržali
školstvo a školské zariadenia na
patričnej úrovni,
povedal okrem
iného primátor.
Slávnostným prípitkom následne primátor „odštartoval“ večerné
posedenie, pri ktorom nechýbal ani
(Pokračovanie na 2. str.)
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo
(Dokončenie z 1. str.)
zboru a činnosti komisie obchodu,
Záverečná správa zákonného auditu
v novej bytovke by sa malo bývať CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku.
v tomto roku.
Správu o činnosti technických
služieb s plánom úloh v oblasti údržby a rozvoja verejnej zelene, čistoty
a údržby mesta a osobitné zhodnotenie aktivačnej činnosti dlhodobo
nezamestnaných pre potreby mesta
predložil na rokovanie riaditeľ TS.
V správe sa okrem iného konštatovalo, že v rámci aktivačnej činnosti
počas roka 2005 bolo zamestnaných
45 uchádzačov o zamestnanie, ktorí
celkovo odpracovali 21 tisíc pracovných hodín pri rôznych prácach
potrebných pre mesto.
Ďalší čas rokovania patril správam o činnosti komisie výstavby
a ŽP, Dobrovoľného hasičského

V ďalšej časti sa poslanci oboznámili s činnosťou mestskej knižnice a s plánom aktivít pre ďalšie
obdobie. Je potešiteľné, že naše
dve knižnice navštevujú aj občania
z okolitých miest a obcí, čo istotne
svedčí o tom, že knižnica si plní
jedno zo svojich poslaní napomáhať
v rozvoji vzdelávania. V priebehu
roka 2005 sa knižnica obohatila
o 645 kníh.
V závere rokovania sa poslanci
zaoberali správou o kontrolnej činnosti v nadväznosti na vykonané
kontroly za sledované obdobie, ako
aj správou auditora k hospodáreniu
mesta za rok 2005.
(jh)

Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.
Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré
dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit
ďalej obsahuje zhodnotenie použitých
účtovných princípov a zhodnotenie
významných odhadov, ktoré uskutočnil
manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Podľa nášho názoru účtovná závierka
vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu
mesta k 31. decembru 2005 a výsledky
jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Mesto si uctilo učiteľov a pracovníkov školstva
(Dokončenie z 1. str.)
pestrý program. Úvod patril estrádnej
umelkyni M. Godovej a A. Čukanovi,
ktorí zaspievali známejšie melódie zo
sveta a od našich umelcov.
Po nich nasledovala filmová prezentácia práve tých, ktorí sa tu v tento
podvečer zišli. A tak sa na filmovom
plátne postupne vystriedali takmer
všetci, ktorých naša kamera a fotoaparát zastihli pri práci v materskej
škole, v školskej triede, v CVČ, ale
aj kuchárky, upratovačky pri ich zodpovednej práci.
Príjemná atmosféra, ktorá vládla v sále, sa prejavila po hlavnom
programe, keď sa k slovu dostal
disdžokej a tanečný parket sa zaplnil
tancujúcimi. Pestrofarebná „dúha“
na strope sály a dolu pestrofarebná
krása žien sa vírili v tanečnom rytme
pri starších, ale aj najmodernejších
melódiách. V tento večer na parkete
však mali hlavne slovo ženy, ktorých
je v našom školstve väčšina a na mužov ostali len „druhé husle“.
I keď medzi prvými tanečníkmi
bol práve miestny kaplán Branislav
Kožuch, ktorý tiež nechýbal na tomto
podujatí a ako nám povedal, spoločenský večer bol výborný.
- Toto stretnutie je veľmi dobré,
nechýba tu dobrá zábava, výborný
program. Je tu všetko, čo k takejto
udalosti patrí, sme spokojní. Je dob-

ré, ak sa aspoň raz za rok stretneme
všetci takto pod jednou strechou.
Ďakujem všetkým, ktorí nám toto
stretnutie pripravili, povedala nám
učiteľka ZUŠ Elena Balleková.
Veľmi dobré hodnotenie tomuto
stretnutia dala aj učiteľka MŠ Magdaléna Vranová. Aj ja som spokojná, že
som sa po dlhej dobe mohla stretnúť
a porozprávať s mnohými známymi.
Je nám tu fajn.
A že to neboli len prázdne slová,
že tu vládla dobrá nálada a spokojnosť, mohol sa o tom presvedčiť na
vlastnej koži aj primátor nášho mesta, ktorého tancujúce učiteľky tiež
vyzvali na tanečný parket.
Zábava v tanečnom rytme pokračovala v plnom prúde, aj keď už
ručičky prekročili polnočnú hodinu. Nohy a telo ešte vládalo, a tak
tanečný parket neostával „osirelý“
a disdžokej musel poriadne načrieť
do svojho repertoáru, aby všetkým
k spokojnosti vyhovel.
Večer, pri ktorom primátor vyslovil poďakovanie a uznanie všetkým,
ktorí sa podieľalú na výchove našich
detí, naviac symbolický kvietok pre
všetkých znásobil hodnotu večera,
tým, ktorí si to zaslúžia. Ako nám
viacerí povedali, takéto uvoľnenie
v príjemnej spoločenskej atmosfére,
kde nechýba niečo pre ducha i telo
po náročnej práci v škole, je dobrým

balzamom pre učiteľa. A nezabudnite
za tento počin poďakovať všetkým
tým, čo toto stretnutie pripravili.
Ďakujeme zo srdca primátorovi
mesta, že pri svojej zodpovednej
práci nezabúda ani na nás učiteľov
a zamestnancov školstva v našom
meste.
(jh)

Volebné okrsky zostávajú nezmenené
Voľby poslancov NR SR, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. júna 2006,
sa v našom meste budú konať vo volebných miestnostiach, ktoré sú už
tradične známe našim spoluobčanom.
V meste budeme mať sedem volebných okrskov. Pre tých občanov, čo
nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do volebnej miestnosti, sú pripravené prenosné urny. Len treba požiadať volebnú komisiu z príslušného
volebného okrsku, ktorého členovia vás navštívia vo vašej domácnosti,
aby ste mohli využiť svoje volebné právo.

Môžeme zmeniť poradie
Každý z nás môže zamiešať poradím na kandidačných listinách politických strán, ak využije možnosť
krúžkovania kandidátov. Kto získa
aspoň 3 percentá prednostných hlasov, môže sa posunúť až na zvoliteľné
miesto.
Ľudia doteraz akosi z povinnosti
spravidla krúžkovali „straníckych
šéfov“. O prednostných hlasoch sa
málo hovorilo v médiách, ľudia v
tom nemali jasno a ani strany na to
neupozorňovali. Hlavným dôvodom
je asi to, že strany netúžia po preferenčných hlasoch, lebo im to môže
narušiť skladbu kandidátky. A to veru
nie všetkým vyhovuje.
Preferenčné hlasy istotne vnesú do
predvolebnej kampane nový prvok

Feminka už slúži svojmu účelu
Silvia Pekarčíková, Oľga Čičmanová, Martina Pániková a Adriana
Balková mali v nedeľu 9. apríla svoj
sviatok. V tento deň totiž otvárali Materské centrum Feminka na sídlisku
Medvedzie. Na cestu im prisvietilo

aj slniečko, ale čo je podstatné, otvorenia sa zúčastnilo nemálo detí so
svojimi rodičmi. Lepšie povedané,
Feminka v tento deň doslova práskala
vo švíkoch. Každý bol zvedavý, čo
to vlastne je, ako to tu vypadá. A tak

Mladí ľudia potrebujú vhodné bývanie
Pre mladých i tých starších je dnes
veľkým problémom bývanie. Očakávaný demografický vývoj nenecháva
nečinným mestské zastupiteľstvo,
ktoré hľadá riešenia pre mladé rodiny
a starších ľudí. „Pripravujeme výstavbu ďalšieho obytného domu v našom
meste, pretože si uvedomujeme, že
musíme pomôcť najrizikovejším skupinám“, povedal primátor mesta Ivan
Šaško. Mestský úrad pripravil projekt
a podal žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. „Verím,
že je reálna šanca schválenia tohto
projektu. Ak bude úspešný, plánujeme
začať s výstavbou nového obytného

domu už na jeseň tohto roka.“ Projekt
počíta s výstavbou 26 bytových jednotiek s jedno a dvojizbovými bytmi.
Dvojizbové byty sú určené pre mladé
rodiny a táto časť domu bude riešená
samostatným vchodom. Jednoizbové
bezbariérové byty sú pripravované
pre dôchodcov, ktorí z rôznych príčin
(materiálnych, zdravotných) potrebujú práve takéto byty. V suteréne tejto
časti domu sú plánované priestory
pre poskytovanie sociálnych služieb
pre seniorov. Blízkosť zariadenia s
kuchyňou kapacitne presahujúcou jej
súčasné potreby vytvára priestor pre
zabezpečenie stravovania dôchodcov
bývajúcich v obytnom dome.

Mesto je pripravené na opravu
miestnych komunikácií
Problém s miestnymi komunikáciami sa každoročne
opakuje. Ich stav sa z roka na
rok zhoršuje a náklady na ich
údržbu neustále stúpajú. Nie je
tomu ináč ani v našom meste,
ale ako nám povedal primátor
mesta I. Šaško, mesto má v súčasnosti situáciu zmapovanú
a pripravený harmonogram na
opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Okrem
bežných opráv nás čakajú aj
investície väčšieho rozsahu
v každej časti mesta. Čaká
nás rekonštrukcia ulíc okolo
miestneho parku a priľahlých
chodníkov v centre mesta,
najmä okolo mestského úradu
a ulice smerom k základnej
škole. Z väčších investícií ide

o úplnú rekonštrukciu Spiežovej ulice s položením nového
asfaltového koberca. V súvislosti s výstavbou obchodného
domu LIDL je pripravovaná
rekonštrukcia križovatky pri
kostole a taktiež rekonštrukcia križovatky na sídlisku
Medvedzie, kde sa pripravuje
výstavba obchodného domu
TESCO. V tejto časti je naplánovaný kruhový objazd na
ceste I. triedy. V prácach, ktoré
sme započali minulý rok na
sídlisku Medvedzie, chceme
pokračovať. Budú sa týkať rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov
a mosta v časti Medvedzie,
ktorý sa potiahne asfaltovým
kobercom.

a tým jasnejšia prezentácia jednotlivých kandidátov strán.
Takýto istý scenár môžeme využiť všetci, ktorí sa k volebným urnám
dostavíme. Svojho kandidáta, ktorého
dobre poznáme a ktorý už niečo dokázal,
jednoducho svojím preferenčným hlasom
posunieme do popredia, na zvoliteľné
miesto. Samozrejme, že to už bude o niečom inom, pretože si môžeme do popredia presadiť svojho človeka. Teda takého
kandidáta, ktorého poznáme a za ktorým
je vidieť aj konkrétne výsledky. Myslím
si, že s takýmto cieľom a presvedčením
budú pristupovať aj občania nášho mesta k volebným urnám a dajú hlas tomu,
ktorý už pre naše mesto niečo urobil, a je
záruka, že bude obhajovať záujmy nášho
mesta aj v budúcnosti.

Budovanie obchvatu si vyžaduje rýchle riešenie
Pred necelým mesiacom 27. marca informovala Národná diaľničná
spoločnosť (NDS) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, že
odovzdala agendu rýchlostnej cesty
R 3 cez Oravu na Slovenskú správu
ciest (SSC) aj spolu so stavom finančných prostriedkov spolufinancovania
pre projekty štrukturálnych fondov,
čo by znamenalo, že obchvat bude
zabezpečovať SSC. Ale už 5. apríla sa ministerstvo obrátilo na SSC
s požiadavkou o opätovné delimitovanie tohto projektu späť na NDS
s vyjadrením, že výstavba diaľnic
a rýchlostných ciest môže byť realizovaná len Národnou diaľničnou
spoločnosťou.
Chceme apelovať na ministerstvo, aby realizáciu tohto obchvatu
zabezpečovala Slovenská správa
ciest, ktorá dáva záruky, že k začiatku jeho výstavby sa môže pristúpiť
už tento rok. Pri Národnej diaľničnej
spoločnosti je tu istá obava, že v budúcom roku by mohlo dôjsť k zmene
plánu a finančné prostriedky určené
na obchvat by sa mohli presunúť na
niektorú z diaľnic, ktoré sú teraz pre
Slovensko prioritou číslo 1,“ povedal primátor Ivan Šaško. Podľa jeho
osobných rokovaní o kritickej situácii
na ceste I/59 s docentom Hlavoňom,
riaditeľom SSC so sídlom v Žiline,
by existovala reálna šanca urýchliť
harmonogram prác s tým, že aj keď
je výstavba v pláne na budúci rok,
výstavbu od poľskej hranice by bolo
možné začať už tento rok. S dokončievaním obchvatu Oravského Pod-

zámku je súbežne pripravovaná aj
trasa od poľskej hranice, kde na túto
trasu je už vydané stavebné povolenie
a SSC je pripravená začať s výstavbou. Okrem stavebného povolenia
sa pripravuje projekčne celý zvyšný
úsek obchvatu s výkupom pozemkov. V praxi by to znamenalo, že by
sa realizovala z oboch strán - jeden
úsek cesty by sa staval smerom od
Hornej Lehoty na hornú Oravu a zároveň z poľskej hranice smerom na
Dolný Kubín.
„Je veľmi dôležité, aby finančné
prostriedky určené na naše cesty zostali na Orave. Všetci predstavitelia
verejnej správy dotknutých obcí sme
zajedno v tom, aby sa harmonogram
výstavby ciest skrátil, aby sa čo najskôr začalo s jej realizáciou..“ (ač)

mladí aj starší postupne prechádzali
priestormi Feminky. Nechýbali tu dokonca aj priatelia z Poľska. Materské
centrum slávnostne otvorila Mariana
Knapová.
Vo veľkej miere s prestavbou a so
zakúpením niektorých potrebných vecí im pomohlo mesto.
Ďalšie zariadenie získali sponzorsky a darom. Ako nám povedala Silvia Pekarčíková, materské centrum nie je náhradou za
chýbajúce detské jasle či materskú školu, ale je to miesto, kde
na niekoľko hodín zanechajú
mamičky svoje deti, o ktoré sa
budú starať pracovníčky Feminky. Veľmi by chceli, aby sa toto
miesto stalo akýmsi centrom na
stretávanie nielen pre mamičky
na materskej dovolenke, ale
aj členov ich rodín. Hlavnou
myšlienkou je umožniť matkám
s malými deťmi spoločenskú
integráciu, vyhnúť sa akémusi
stereotypu pri celodennej starostlivosti o dieťa. Tu sa budú
môcť časom vzdelávať, vymieňať si vzájomné skúsenosti pri
starostlivosti o dieťa.
Ich dlhodobé plánované aktivity
sú veľmi zaujímavé a veria, že časom
si ženy a tí, ktorí sa tu budú stretávať,
vyberú tie, ktoré sa im budú najviac
pozdávať. Spomenúť by sme mohli
rekvalifikačné kurzy, cykly prednášok a besied s lekármi, telefonické
SOS linky, tvorivé dielne, opatrovateľské služby a ďalšie. Feminka má
otvorené dvere aj pre budúce mamičky, ale v ponuke sú aj masáže.
Aj touto cesto by sme chceli
poďakovať vedeniu mesta a primátorovi, že nám takto vyšli v ústrety
a pomohli nám nielen priestormi, ich
rekonštrukciou, ale aj zariadením.
Ako nás informoval primátor,
v dohľadnej dobe sa pristúpi aj k vonkajšej úprave prostredia a pribudne tu
aj oddychová zóna, kde sa budú môcť
deti hrať a rodičia si posedieť v príjemnom prostredí.
(jh)

Kamióny neúnosne zaťažili oravské cesty

Od 13. apríla je z priechodu
Tatranská Javorina – Lysá Poľana
vylúčená nákladná doprava nad
7,5 tony. Udialo sa tak na základe
medzivládnej dohody o hraničných
priechodoch s Poľskom. Rozhodnutie, ktoré obmedzí kamiónovú
dopravu prechádzajúcu cez územie Tatranského národného parku,
skomplikovalo „život“ obyvateľom
Oravy žijúcich popri hlavnej ceste
vedúcej do Poľska a celkovú situáciu na oravských cestách. Presmerovanie nákladnej dopravy cez Oravu
zaťaží už aj tak neúnosnú situáciu na
oravských cestách, povedal primátor
nášho mesta. „Vznikla kritická si-

tuácia. Vlaňajšie sčítanie kamiónov
po cestách cez Oravu udávalo čísla
presahujúce 12 až 15 tisíc kamiónov
za mesiac podľa ročného obdobia.
Aj keď sme v minulosti kritizovali
tento už neúnosný stav, určite sa
v najbližších dňoch obrátime na
vládu SR a ministra dopravy, aby
urýchlene riešili túto už kritickú
situáciu, ktorá nielenže spôsobuje
zvýšenú nehodovosť, ale už to hraničí aj s bezpečnosťou našich občanov. Riešenie vidíme v regulácii
dopravy, kde budeme navrhovať,
aby bola presmerovaná na Kysuce
a v urýchlenej výstavbe obchvatov
oravských obcí a miest.
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Slovákom slovenskú vládu
Obľúbenou činnosťou mnohých politikov a komentátorov je parlamentná
matematika najmä tesne pred voľbami.
Ľudia si zaťažujú mozog rozličnými
číslami a snažia sa vypočítať koalície,
miesta v parlamente, ministerské posty.
Nepúšťajúc sa do týchto špekulatívnych
výpočtov, dovolím si vysloviť takúto
prognózu: súčet poslaneckých mandátov, ktoré získajú strany Smer, HZDS
a SNS, bude výrazne väčší než súčet
mandátov SDKÚ, KDH a SMK. Je viac
ako pravdepodobné, že súčet mandátov
Smeru, HZDS a SNS bude tvoriť spoľahlivú väčšinu v parlamente, pravdaže
kým niektorých poslancov znova niekto
nekúpi. Pričom v zásobe zostanú ešte
Slobodné fórum a komunisti, ktorí sa

teoreticky tiež môžu dostať do parlamentu a skôr sa dohodnú s Ficom než
s Dzurindom.
Námietky, pokiaľ ide o medzinárodnú akceptáciu vlády bez súčasných koaličných strán neznesie kritiku. Alebo,
povedzme to inak, medzinárodná akceptácia takýchto strán ako KDH alebo
SDKÚ je len mýtus, ktorý tieto strany
samy dôkladne kultivujú. SDKÚ nezodpovedá štandardom európskej politiky
z dôvodu svojej otvorenej a submisívnej
proamerickej orientácie. KDH je klerikálna strana, ktorej politici sa vyznačujú
stredovekou dogmatickou mentalitou
a na európske pomery fenomenálnou
povýšeneckosťou. Je ešte exotickejšia
ako SDKÚ. Slováci to zatiaľ nevedia,

Hurban prehovoril k občanom Tvrdošína

Na začiatku dnešného mestského parku stál ešte starý
drevený mestský dom, kde mešťania privítali Hurbana
Po rekonštrukcii mestského parku bude niesť meno
po tomto významnom Slovákovi a národnom buditeľovi
šínskeho, Trstenského a Námestovského)
z 20.1. 1849 tlmočená tvrdošínskym slúžnym Pavlom Bachom, že obce sa zaväzujú
brániť vlasť do poslednej kvapky krvi.
Podľa záväzku obcí dal potom Madocsányi sústrediť gardu, ktorá dosiahla 5000
mužov. Oravskí strelci a gardisti (asi 1000
mužov) obsadili priesmyk pri Kraľovanoch, ale pri zrážke sa všetci rozpŕchli.
Slávnostné uvítanie Hurbana bolo
v Dolnom Kubíne 4. 2. 1849 (mešťanom
Radlinským) za prítomnosti tisícového
zástupu. Zvolalo sa zhromaždenie ľudu
na 7. 2. 1849. Dovtedy sa robili agitačné
cesty a trestné výpravy do okolia.
Hurban si vzal na mušku Tvrdošín ako
organizátora hornooravskej domobrany.
Zásluhu na tom pripisoval Hurban tamojšiemu advokátovi Varzelyovi. Hodža poukazoval, že hlavným stĺpom v Tvrdošíne
je katolícky kňaz Chmel, panský úradník
Anton Lehotský, spomínaný advokát Varzely a úradník oravského panstva Michal
Konkríny. Dňa 6. 2. 1849 bol poslaný do
Tvrdošína silnejší oddiel vojakov a dobrovoľníkov (20 Slovákov a jedna stotina
Deutschmeistrov) vyšetriť vinníkov
a vykonať odzbrojenie. Dobrovoľníci
sa vrátili neskoro v noci (o 12. hod.) s 3
väzňami (bol to Ján VarzeJy a ďalší dvaja
z vyššie uvedených).
Ešte pred vojskom prišiel do Tvrdošína
Hurban a Bôrik. Na mestskom dome ich
slušne privítali. Zvolali ihneď schôdzu
meštianstva a dali zvoliť nový úrad zo
spoľahlivých ľudí (richtárom sa stal Karol Lippay).
K zhromaždeným občanom prehovoril Hurban a okrem politickej strany
vyložil aj cieľ a poslanie slovenského
dobrovoľníctva.

Pod vplyvom revolučného hnutia
ľudu doma i v zahraničí zrušil uhorský
snem 18. 3. 1848 poddanstvo. Súčasne
sa utvorila nezávislá uhorská vláda.
Nevyriešilo sa však zrovnoprávnenie národností v Uhorsku. Slovenskí národovci
10. 5. 1848 zišli sa preto v Liptovskom
Mikuláši a zostavili národné požiadavky,
tzv. Žiadosti slovenského národa, ktoré
vyjadrovali návrh na národnú federalizáciu Uhorska.
Uhorská vláda na ne odpovedala vyhlásením stanného práva. Preto sa hlavní
predstavitelia národného hnutia najprv
s vedomím Viedne a za finančnej pomoci
Srbov, neskôr po boku Viedne a za pomoci českej buržoázie postavili proti maďarskej revolúcii vedenej Kossuthom.
Slovenskí dobrovoľníci na čele s Hurbanom a spolu s cisárskym vojskom
prechádzali roku 1849 tiež cez Oravu
(od Čadce cez Žilinu). Župa proti nim
postavila 1400 gardistov, z toho 500
mužov z okresu Tvrdošín
(pod vedením kapitánov
Janko Kráľ
Daria Smrecsaniho a KaJarná pieseň
rola Gyurtsáka), a to po 100
Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu,
z Tvrdošína, Studenej dolivyvolala zas celý svet ospalý k životu.
ny, Nižnej a Dlhej, vrátane
Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme:
Oravského Podzámku. Do
a my, chlapci podtatranskí, či sedieť budeme?
tábora poslala 700 (pre neTajná sila všetky hate a prekážky borí:
dostatok zbraní) z nižných
a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory?
okresov a Námestovský
okres mal pohotovosť pre
Hýbajú sa Podtatranci, spríbuznené rody,
prípad vpádu zo Žiwca. Do
nad Slovanstvom prebudeným svitá deň slobody.
Námestova boli poslaní
Niet krajšieho v svete mena ak‘ sloboda svätá,
spišskí gardisti, ďalej garvšemohúce toto meno nikto nezahatá!
dy z Nižnej a Habovky.
Pohynuli naši bratia za to meno skazou Ľudu sa súčasne tvrdilo,
ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.
že vodcovia slovenského povstania chcú naspäť
Hej, sloboda, krásne meno - svetu na závade!
nevoľníctvo, miestnym
Bračekovci naši drahí, vrahovia sú všade:
predstaviteľom sľubovali
jeden prosto, druhý zboka, tretí v stranu inú
splnenie žiadostí.
chcejú zničiť našu drahú slovenskú rodinu.
Po obsadení Sučian a
Turian 17. I. 1849 poslal
Zdvihol sa kúr od Dunaja, zdola oblak tmavý,
Hurban na Oravu listy.
smutné chýry prichádzajú o víťazstve Slávy.
Oravský bezpečnostný
Dolné púšte donášajú žalostnú ozvenu výbor odkázal, že nebude
bože milý, či si na nás celkom zapomenul?
klásť odpor, rozpustil garJeden klame, druhý vraždí - samí pekelníci du i strelcov pod nátlakom
a tretí sa z nás vysmieva, že sme ničomníci.
ľudu. Po druhej bitke pri
Budatíne bolo zrejmé, že
Ej, zakukaj, kukulienka, jarnú, rezkú nôtu,
dolná Orava sympatizuvyvolaj len všetky sily slovanské k životu!
je s Hurbanom, na hornej
A vy, bratia naši rodní, roztratení v svete,
Orave úradníci a kňazi vraj
zlorečené vaše meno, keď sa nehýbete!
odrádzali ľud od podobnéPodajte si bratské ruky k veľkému životu ho zmýšľania. Výsledkom
kukučka nám bude kukať novú, rezkú nôtu!
bolo osvedčenie a žiadosť
horných okresov (Tvrdo-

ale taká strana ako KDH už neexistuje ani v Poľsku. Nech by zástupcovia
KDH čokoľvek hovorili o tom, ako ich
majú radi a uznávajú v Nemecku alebo
Spojených štátoch, je to iba ich zbožné
želanie.
O akceptácii strany etnických Maďarov SMK vôbec nemá zmysel hovoriť
– v Európe sa etnické strany zásadne
neuznávajú, sú to príliš nebezpečné
politické organizácie, ktoré pripomínajú
časovanú bombu. SMK zatiaľ trpia, pretože ešte stále má silných partnerov.
Na čo sa v takomto prípade spolieha
maďarsko-pravicový trojlístok? Presnejšie by bolo povedať, nie na čo, ale na
koho. Tento „kto“ je politickej verejnosti dobre známy - Vladimír Mečiar.
Jedinou prekážkou na ceste k vzniku slovenskej vlády bez účasti SMK je
v súčasnosti Vladimír Mečiar a všetko,
čo s ním súvisí. Tu sa žiada použiť pátos
a obrátiť na predsedu HZDS s takýmito
slovami: Kto veľa dostal, po tom aj veľa
chcú. V slovenských dejinách sa meno
Mečiar bude vždy spájať so vznikom
suverénneho slovenského štátu, pričom
spravodlivé námietky kritikov a očitých
svedkov v duchu, že Mečiar to v skutočnosti nechcel a bál sa, budú zabudnuté.
Pre dejiny je dôležitý výsledok.
Ale v histórii zostane aj ďalšia
skutočnosť - osemročné obdobie Dzurindovej vlády, za ktoré zodpovednosť
mnohí voliči HZDS, ktorých bolo pred
Dzurindovou érou trikrát viac, kladú
na Mečiara. Neuplynie veľa času, hmla
privatizácie sa definitívne rozplynie
a začne byť jasné, že „superslovák“
Vladimír Mečiar sa musí zodpovedať
nielen za dlhé obdobie dzurindizmu,
ktoré, ako vychádza najavo, Mečiarovi
celkom vyhovoval, ale aj za všetko,
čo stihla urobiť SMK, pokým bola pri
moci. Svojou „opozičnou politikou“,
ktorej jediným viditeľným výsledkom
sa stala Elektra, Mečiar držal pri moci
nielen Dzurindu, ale aj Maďarov.
V Európe sa schyľuje k výrazným
a dramatickým zmenám, ktoré vyústia
do nových regionálnych a etnických
konfliktov a zmien európskych hraníc.
Počas tejto novej éry dramatických
zmien môže mať zotrvanie SMK v slovenskej vláde fatálne následky pre Slovensko, pre Slovákov a dokonca aj samotných slovenských Maďarov, ktorých
sa niekto bude snažiť využiť vo svojej
šachovej partii, podobne ako využívali
a využívajú kosovských Albáncov.
Vladimír Mečiar má vo svojej politickej kariére poslednú šancu spraviť
pre Slovensko a pre Slovákov niečo dôležité, prejaviť sa ako slovenský politik,
a nie trenčiansko-teplický latifundista.
Pomôcť Slovákom vrátiť sa nakoniec
k slovenskej vláde.
Vybraté z novín Slovenskej národnej strany (apríl 2006)
Sme Slováci

Rozhodujme sami za seba
S blížiacimi sa voľbami do NR
SR sa začínajú opäť aktivizovať tí,
čo nám tu doteraz vládli. Zaujímavé
hlavne pre voliča. Opäť sa začínajú
prezentovať tí, čo celé štyri roky ani
poriadne nevedeli, že existujú voliči.
Ak sa aj mihli na Orave či v našom
meste, tak len vo vládnom „bavoráku“ a dnes nás opäť prichádzajú
opíjať sľubmi. Zišli z nebies na rovnú zem. Dokonca si zájdu aj medzi
občanov do pohostinstiev, na ulici
si s nimi podávajú ruky. Vysvetľujú,
argumentujú, presviedčajú o tom,
prečo nemohli ono, tamto, hento
urobiť. Väčšinou vinu zvalia na
svojich bývalých kolegov z koalície,
na tých, s ktorými predošlé roky pripravovali pod pokrievkou „guláš“
práve pre nás voličov. Úplne zabudli
na svoje predvolebné sľuby, na tých,
ktorí im dali svoj hlas v dobrej viere,
že niečo urobia aj pre obyčajného
človeka.
Demokracia na nás dýcha zo
všetkých strán, ale zatiaľ len odtiaľ-potiaľ. Iný je pohľad na život
z poslaneckej lavice, či štátneho
„bavoráka“ a iný z ulice. Skúste sa
opýtať roľníka, či dokáže „kaučovať“ svoje hospodárstvo z Marsu,
alebo si musí v pote tváre a prachu
zeme všetko vyrobiť svojimi mozoľnatými rukami. Jeho sa nik nepýta,
ako mu je, či niečo nepotrebuje. On
je raz sedliak a sedliakom musí aj
zostať. No chlebík, ktorý dorobí, si
chce kúpiť človek s motýlikom, kravatou, či poslaneckým „laptopom“
skoro zadarmo.
Dnes opäť vylietajú z parlamentných lavíc dole do doliny, aby
sa uchádzali aj o tie mozoľnaté
ruky. Prichádzajú a opäť nás kŕmia
prázdnymi kalerábmi, opäť sľubujú
niečo, čo nesplnia. Áno, sľubujú,
pretože ešte je čo predávať, ešte sa
môžu rozdávať korytá. „Sliepky“,
ktoré nám znášali zlaté vajcia, sme
už v podstate predali a teraz šafárime so zdravím našich občanov. Tu
dvadsať, tam päťdesiat, peňaženka
otvorená po celý čas a lieky, tie majú
každý deň inakšiu cenu. Ak chceš
byť zdravý, plať, ak nemáš čím,
smola. Z nemocníc robíme ziskové
podniky, akciové spoločnosti, len
na toho obyčajného „roľníka“ sme
akosi zabudli.
Koalícia sa nepohodla tesne pred
skončením svojho funkčného obdobia. Najprv sa odvolávalo, a potom
sa odchádzalo z vlády. Ozaj, položme si otázku, prečo z tak „úspešnej“
vlády KDH vycúvalo. Nuž, ináč my
to ani nevychádza, len že sa zľaklo
zodpovednosti pred svojimi voličmi,
alebo neboli v lukratívnych rezortoch, kde by ešte niečo kvaplo....

Jedni chodia agitovať do ulíc, do
krčiem a druhí zase priamo do našich domácnosti. Drzo vám zaklopú
na dvere „mládežníci z SDKÚ“, aby
ste nezabudli, že voľby sú 17. júna,
aby ste nezabudli voliť práve túto
stranu. Nuž, ani sa nečudujem, že
prišli mladší, „Mikuláš“ momentálne nemôže, bicykel už poznáme,
a tak nám teraz nosia nádielku až
do našich súkromných domácností
malí „mikulášikovia“. Roznášajú
nám danajské dary a ďalšie sľuby
s akousi predzvesťou veľkého „Mikuláša“, ktorý k nám opäť príde so
svojou družinou a po dvojnásobných
platoch prídu štvornásobne a veľa,
veľa ďalších „dobrôt“ od Mikuláša.
Len pre koho?
V celom kultúrnom svete je to
tak, že sa ľudia zaujímajú o to, kto
spravuje ich požiadavky a napĺňa
ich potreby. Rozhodujme teda aj
my sami za seba, nenaskakujme do
„rýchlikov“, ktoré obchádzajú Oravu, ktoré ani nevedia, že aj v tomto
regióne žijú ľudia, ktorí majú svoje
plány, predsavzatia a potreby.
Ak budem voliť, tak to bude človek, ktorého poznám, ktorý pozná
mňa, ktorému dôverujem a o kom
som presvedčený, že ma nesklame.
Aj tieto voľby sú o ľuďoch, ktorí
žijú medzi nami, ktorí poznajú naše
problémy, ktorí nás už dlhé roky
nesklamali.
Volieb sa isto zúčastním, pretože
je to moje volebné právo a poprosím aj vás, zúčastnite sa volieb už
aj preto, aby sme mali na Slovensku
svoju vládu a nových poslancov,
a nie okukané tváre. Niektorí tam
už od roku 1993 derú poslanecké
lavice, berú poslanecký plat za naše
dane a výsledok pre Slovensko nie je
bohvieaký. Svoje sľuby sa už naučili
naspamäť ako desatoro, neustále ich
omieľajú a výsledky nie sú adekvátne ich sľubom.
Blížia sa voľby do NR SR, ešte
máme pred sebou niekoľko dní, kedy
sa budeme rozhodovať, komu dať
svoj hlas. Nuž môžem poradiť. Tej
strane a tomu, aby aj „roľník“ mohol na konci volebného obdobia povedať, bola to dobrá vláda, pomohla
aj mne, prinavrátila politike ľudskú
tvár a občanom vieru vo vlastnú vládu, vlastný parlament. Neseďme za
„pecou“, odtiaľ ďaleko nedovidíme.
A dnes je dôležité mať dobrú vládu
už aj preto, že sme členmi EÚ.
Ak chceme, aby sa naše deti mali
lepšie, aby sme sa dožili ešte krajšieho života na Orave, podporme
našich kandidátov za poslancov do
NR SR, podporme tých, ktorí už niečo pre naše mesto urobili.
J. Horňák

Robiť pre Oravu, znamená robiť pre Slovensko a naopak
Jednotlivé politické strany sa teraz
v predvolebnom období aktivizujú,
častejšie hovoria o svojich programoch, cieľoch a spôsoboch, akými
ich chcú napĺňať.
Na 22. apríla pripravila svoju
programovú konferenciu i Slovenská
národná strana, ktorá od svojho vzniku kráča stále za tým istým cieľom,
ktorým je rozvoj Slovenska a zachovanie si vlastnej identity. Konferencia
v bratislavskom Technopole sa konala za účasti prvých 30 kandidátov
na poslancov od júnových volieb,
predsedov krajských a okresných
organizácií a vedenia strany. Pozdraviť a podporiť stranu prišli politici
z Talianska, predstavitelia Jednoty
dôchodcov Slovenska, Rady mládeže
Slovenska, Združenia podnikateľov,
Spolku spisovateľov Slovenska, odborárov a ďalší hostia.
V úvode zaznela pieseň Najkrajší
kút v šírom svete je moja rodná zem
i báseň v podaní Evy Kristínovej,
hovorili historici i spisovatelia, ktorí pripomenuli, že máme byť na čo
hrdí a že budúce generácie musíme
vychovávať k hrdosti na svoj národ,
na svoju jedinečnosť. Predseda Ján
Slota predstavil v hrubých rysoch
program SNS i základné heslá, s ktorými pôjde do volieb. Základným sa

stalo: Kompasom pre naše rozhodovanie bude národný záujem Slovenska. Program, ktorý je zhrnutý do 10
bodov, obsiahol všetky oblasti života
spoločnosti od posilnenia právneho
štátu cez ústavné princípy a práva
Slovákov, obranu štátu, medzinárodnú politiku, kultúru, školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, ekonomiku,
dopravu, poľnohospodárstvo a samozrejme ďalšie oblasti. Prioritou bude
ekonomika. Hovorili sme o tom, čo
trápi Slovensko. Volebný program
je odbornými garantmi podrobne
rozpracovaný, a len od voličskej dôvery bude záležať, akú budeme mať
parlamentnú silu, aby sme tieto ciele
vedeli napĺňať. SNS má okrem iného
záujem o post ministra dopravy a
práve tu sa pre Oravu naskytá šanca.
Presadenie výstavby ciest na Orave
od nás, ako jej zástupcov, vyžaduje
sústavné, môžem to povedať, lobovanie, lebo len tak sa môže zmeniť
aj ekonomická situácia. Zlepšenie
a vybudovanie infraštruktúry privedie
investorov, pretože mnohých potenciálnych investorov odradila práve
nedostatočná infraštruktúra. Chceme,
aby sa na Orave vytvorili priemyselné
miniparky, máme vo výhľade niektoré
firmy, ktoré „poškuľujú“ po Orave. Ja
viem, že všetko sa nedá urobiť naraz,

ale keď sa stanovia priority a zachová
postupnosť krokov, môže sa ekonomická úroveň na Orave zlepšiť, aby
hlavne ľudia v strednom a staršom
veku neboli nútení odchádzať z Oravy za prácou. Vo volebnom tíme a na
kandidátsku listinu SNS sa dostali ľudia, ktorí sú odborníkmi zo všetkých
oblastí, ktorí vedia, ako viesť rezorty
a ktorým smerom sa uberať.
S Ing. Jozefom Ďjubekom z Námestova, lesným inžinierom a podnikateľom, sme dvaja Oravci, ktorí
sme sa dostali na kandidátsku listinu
SNS a môžeme hájiť záujmy Oravy.
V jeho zábere je oblasť lesníctva
a poľnohospodárstva - citlivé otázky, ktoré treba riešiť tak isto, ako aj
prehodnotenie otázky dotácií nielen
do južných, ale aj do severných
oblastí Slovenska. Treba pripraviť
podmienky, aby ľudia na tejto pôde,
vlastnej zemi mohli robiť, aj keď sú
tu náročnejšie podmienky ako na
juhu, ale ide nám aj o zamestnanosť
pre ľudí, aj o našu krajinu, aby sme
ju naďalej dotvárali a starali sa o ňu.
Lacné potraviny z Európskej únie
môžu byť lacnejšími len preto, že sú
ich vládou dotované. To isté platí pre
oblasť lesníctva, kde dotácie si vyžaduje celospoločenská potreba.
Ivan Šaško
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100 rokov Urbáru v Tvrdošíne
Toto významné výročie zákonného vzniku urbarského spoločenstva si jeho členovia pripomenú na valnom
zhromaždení, ktoré sa uskutoční 24. júna 2006 v mestskej športovej hale so začiatkom o 1000 .
Výbor urbáru rozhodol, že každý člen obdrží dve pozvánky za účelom možnej účasti manželky, resp. manžela aj preto, že toto zhromaždenie bude povýšené na významnú spoločenskú udalosť nášho mesta.

V júnových dividendách urbár vyplatí svojim členom viac ako 6. mil. Sk

Mestečko Tvrdošín a jeho urbariálne dávky

Výbor urbáru na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 2. mája, zhodnotil hospodárske výsledky za prvý štvrťrok a konštatoval, že práce
v lese aj na píle sa zabezpečujú podľa plánu a najmä podľa naliehavých potrieb.
Zo záverečného účtu vyplýva, že v roku 2005 členom urbáru formou
nájmu bolo vyplatené viac ako 8,5 mil. korún. Bolo konštatované, že
v roku 2006 by hospodárske výsledky mohli byť rovnaké, ba aj lepšie.
Na základe doterajších výsledkov hospodárenia výbor urbáru rozhodol, že pred júnovým valným zhromaždením bude na 1 fraktu vyplatené 200 Sk, čo spolu s nájmom zo združenia súkromných lesov to bude
predstavovať zálohové dividendy v celkovej výške viac ako 6. mil. Sk.

Urbár zaviedla Mária Terézia
V januári 1767 bol vydaný „milostivý
urbár“. Nariadenie Márie Terézie uvádzalo do určitého pomeru dávky a povin-

nosti poddaného voči jeho zemepánom
s rozsahom pôdy, ktorú užíva. Urbár bola
kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pra-

Aj súčastná práca v urbáre je náročná a zodpovedná.
Najlepšie by o tom vedeli hovoriť aj tí, ktorých zastihol náš fotoobjektív pri uhadzovaní a čistení lesa.

Veru, takto sa gazdovalo
Do Tvrdošína sa z Oravíc zvážalo
panské drevo. Zakazovalo sa svojvoľné stínanie stromov, hájnik mal vopred
vyznačiť stromy, ktoré mohli sťať a odviezť.
Roku 1799 sa konštatovalo, že mnohí
gazdovia v Oraviciach nastínali drevo
a kláty, a potom ich nechali ležať 3 i viac
rokov v hore. Magistrát prikázal, že „ktorý sused také drevo a kláty nájde na 3. rok
nastínané a nevyvezené, môže ich slobodne zobrať a vyviezť do mesta a oddať
do mestského materiálu“. Nielenže nebol
pokutovaný, ale získal chválu ako dobrý
a opatrný človek, a nedbanlivý sused, ak
sa zistil, bol potrestaný.
Súčasne sa zakázalo jednotlivcom dávať si v Oraviciach na píle robiť šindeľ.
Magistrát dal narobiť toľko šindľa, koľko
odhadoval, že treba, a za lacnú cenu ho
odpredal každému podľa potreby.
Okrem toho v Oraviciach sa mali všet-

ky výrobiská okopcovať v prítomnosti
richtára, magistrátu a niektorých z mesta
kvôli tomu povolaných deputátov, pretože niektorí gazdovia vraj mali také veľké
výrobiská, že sa začali aj do dobrých hôr
s nimi miešať a škodu robiť. Okopcované výrobiská, ktoré zaznačil mestský
notár, predstavujú terajšie poľany a lúky
v Oraviciach.
Roku 1800 sa konštatovalo, že dlhy
(r. zl. 2000) sa už vyplatili z predaja
klátov, dosiek a lát. Navrhovalo sa, aby
na výplatu zámockých dávok i iných
výdavkov aj v ďalších rokoch dovážali
gazdovia dosky a laty z Oravíc podľa
čiastok ralí, a to z 1/8 15 dosák a 100
lajsní, na čo vraj po mnohom kriku
pristali. Ďalej sa nariadilo vesla a laty
k pltiam zavčasu prihotoviť v chotárnej
hore. Zaviazali k tomu tých, ktorí nemali
kone, a koniari ich polom doviezli z hory
na breh Oravy.

cujúci na poliach a lesoch panstiev.
Podľa urbára bol napríklad poddaný
hospodáriaci na jednej usadlosti povinný
odpracovať pre svojho zemepána 52 dní so
záprahom alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom
18 dní, bez domu 12 dní ročne. Za „domový
grunt“ – záhradu a pozemok, na ktorom stál
dom, platili poddaní zemepánovi 1 zlatý
ročne. Ďalej boli poddaní povinní odvádzať
svojmu zemepánovi deviatok a cirkvi desiatok z úrody, okrem toho rôzne naturálne
dávky. Poddaný musel ročne dávať zemepánovi od usadlosti napríklad aj 2 sliepky, 2
kapúnov, 12 vajec a holbu masla.
Zásadná zmena v urbárskych pomeroch nastala v roku 1848 v dôsledku
revolučných udalostí. Poddaný sa stal
z urbárskeho zaviazaného poddaného
voči pozemkom ich plným vlastníkom.
V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky
patent, ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi,
urbárnici sa stali i právnymi vlastníkmi
poddanskej pôdy.
Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali
určitým spôsobom model urbariátov.
Po roku 1989 sa začali vracať majetky
podielnikom a vznikli spoločenstvá na
historickom základe bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania.
Až zákon z roku 1995 ustanovil presné
podmienky vzniku pozemkových spoločenstiev, ktoré platia dodnes.

V roku 1728 bolo zdrojom obživy
obyvateľov Tvrdošína prevažne roľníctvo a dobytkárstvo. V Oraviciach
pásli dobytok, najmä voly, junčovinu
a ovce, kosili seno a rúbali drevo.
Bočné pramene výživy mali z píly,
jarmokov a trhov, z dvoch mlynov,
tiež obchodu z chmeľom, z pekárstva, pivovarníctva a z remesiel.
Tvrdošín sa pokladal za plátennícku
obec. Išlo hlavne o domácku výrobu
plátna a drobný obchod. Hlavné úsilie
mešťanov sa zameriavalo na udržanie
Thökölyho donácie na Oravice. Roku
1762 pri uzavieraní urbárskej dohody
medzi zámockým panstvom a mestečkom Tvrdošínom sa obnovila zmluva
na majetok „Bystrá čiže Oravice“.
Roku 1763 mesto vyslalo splnomocnených delegátov (deputátov)
na uzavretie večného kontraktu
s panstvom, pričom im dalo inštrukcie, čo majú v komisii presadzovať.
Žiadali:
1. aby mestečko malo naďalej
právo a úžitky z predaja vína, varenia piva, pálenky a ich slobodného
predaja,
2. aby nielen na jarmakoch a trhoch na spôsob iných mestečiek,
ale aj v jatkách, včelách, chytaní rýb
a slobodnom poľovaní malí slobodu
vo všetkých úžitkoch,

3. aby mlyny v chotároch, ktoré
majú, boli zbavené všetkého cenzu,
aby boli v ich slobodnom úžitku a ani
mlynára aby nepoháňali na panské
roboty,
4. aby donáciu od Thökölyho
z roku 1659 ohľadne Bystrej mali
navždy, v nej pílu, hole, a aby boli
ovce z popisu vyradené a zbavené
cenzu. Ďalej aby z tých majetkov
mohli plaviť 52 pltí s akýmkoľvek
nákladom, t. j. doskami, tykami, rohami a latami každoročne bez prekážky
okolitých dedín a bez odplácania a taxy. Tiež kľuchty na kúrenie, nemajúc
doma hôr, aby mohli - ak ako doteraz
- naďalej spúšťať po Oravici a mať
právo úžitku,
5. aby boli oslobodení aj naďalej
od varenia panského vína pre panskú
krčmu, od všetkej „robotizne“ a škodlivých klauzul, tiež od platenia cenzurálnych a hajdúskych peňazí.
Nakoniec žiadali poukázať na to,
že sú veľmi poškodení rozdelením
chotára na 3 strany, čo je ďaleko
pre statok, je neschodný pre vody
a obťažný pre časté krádeže po dedinách. Preto i sená, ktoré v Lúkach
a Oraviciach dorábali, museli často
škodovať.
Takéto plnomocenstvo pre delegátov sa potvrdilo obecnou pečaťou.

Medzi starými písomnosťami
bývalých urbarialistov sa zachovali
niektoré originálne zápisy od roku
1634 až po 1748. Počas vojnových
rokov 1945 sa však niektoré stratili.
Z ich obsahu vyplýva, že v tom čase
sa majetkové prevody a slobodné
zmluvy ohľadne gruntu, uzavierali
písomne pred richtárom, prísažnými
a celou radou mestečka a potvrdzovali mestskou pečaťou. Do kníh sa
zapisovali aj testamenty.
Zápisy v mestských knihách robil

rektor školy, notár a úradníci colnej
stanice. Zo zmlúv vyplýva, že sa
predávala prevažne ôsma čiastka
rale, ktorá bola v tom čase základnou
výmerou pôdy potrebnou na výživu
jednej rodiny. Podľa urbára bolo v
Tvrdošíne 26 ralí.
Z obsahu zápisov v knihách súčasne vyplýva, že pri nedostatku
a biede si pomáhali schudobnení
mešťania pôžičkami od majetnejších,
ktorým dávali do zálohy jednotlivé
lány zeme.

Zaznamenané v mestských knihách

Bystrá - dnes Oravice
Je zaniknutá dedinka na území
dnešných Oravíc. Jej chotár meral 5660
kat. jutár, nadmorská výška 793 m.
R. 1647, v čase spisovania port,
novozriadená osada Bystrá bola tiež
počítaná medzi zdanené dediny; až
neskoršie bola pre priveľkú neúrodnost‘ zeme premenená na majetok;
„tento majetok v pasienkoch a lúkach nech používa mesto Tvrdošín za
istý poplatok“.
R. 1658 mešťania Tvrdošína „pozumivše, že Šoltys Bystransky nemohuce zdolati panské platy, poriadky

Z urbárských dokumentov
Napísané 22.septembra 1929 v mimoriadnom zasadnutí valnej hromady býv. urbalialistov obce Tvrdošín,
ktoré sa uznieslo:
1/ Notár prečítal zápisnicu výboru zo dňa 15.septembra b.r. cieľom vymáhania práva vlastností pozemku
chotárnych kopcov, ktorý pozemok si býv. urb. obce Vitanová osvojuju.
Valná hromada jednomyseľne návrh a uzavretie výboru prijima, poveruje urb. predsedu Jozefa Balleka, aby
v záujme škriepky otázky chotárnych kopcov a dokázanie práva vlastníctva pravo tu v mene urb. majiteľov
zaviedol.
Po tomto Ondrej Gallas predniesol, že by boli vitanovci v Oraviciach v každom ohľade bojkotovaní, lebo sa
dopustili proti urb. obci Tvrdošín nezákonitých činov a urb. majiteľom skrze to právotné trovy a ustanovenia
spôsobujú. Valná hromada oznámenie toto vznámosť berie a urb. predsedníctvu nariaduje, aby proti občanom
vitanovských v každom ohľade najprísnejšie zakročilo nielen v ohľade furovania ohrevného dreva ale aj počas
kosenia a skludenia sena. Aby týto pocítili dobročinnosť urb. majiteľov. Zároveň má predseda s odkupiteľom
hory sa dohovoriť aby vitanovských furmanov ako len možno za tento prečin urb. majiteľom spáchaný obmedzovať.
3/ Arpád Poláčik starosta a spolu gruntomajiteľ predniesol, že žiada pred valnou hromadou Konklik plukovník od I. horskeho práporu jednu žiadosť predniesť. Po tomto p.plukovník predstúpil pred valnú hromadu
a povýšeneckým hlasom predniesol, že by si žiadali, aby urb. majitelia im dovolili v Oraviciach baráky postaviť
a menovite aby urb. majitelia potrebné drevo za účelom stavby ako aj iný materiál dodali a že oni stavby baráka
svojimi trovami vyvedú. Sľubuje, že do Oravíc vedúcu cestu zoštátniť dajú a ju cieľom komunikácie najlepšie
opravia a zaroveň usilovať sa budú, aby svojho času do Oravíc riadna železnica, ktorá by so Zakopaným spojená bola, vystavaná bola. Žiada ďalej tenže p. plukovník , aby majitelia literatúrneho spolku novinára tiež isté
miesto pozemku za účelom postaviť sa majúceho domu v Oraviciach a do práva vlastníctva oddali za čo títo
v novinách veľký pohyb ku pozdvihnutiu Oravičnej plochy pracovať budú.
Ondrej Gallas na toto prednesenie odporúčal, aby sa tento krásny čin prijal, ale s tou výnimkou, aby p. plukovník s odbornými znalcami a s pričinením urb. vyslancov do Oravíc na tvarnosť mesta sa dostavili. Valná
hromada návrh Ondreja Gallasa predložený jednohlasne príjma....

a furovania od tohože šoltýstva vykonavati, dobrovoľne úžitky všetky
a pola obsadnute chce zanechati a na
pusto zustaviti,“ prosili pána hradu
Štefana Tökölyiho, aby im dal do
užívania chotár bystranský.
Tökölyi odpovedal takto: „Ponevadž driečne sme informovaní i opatriti sme dali, že Bystrania i v tých
malých dávkach, ktere platiti povinni
jsou, ku vyplaceni nejsu dostatečni,
k temu take v horách a okolnych dedín chotároch tým vetšie škody činí,
nicmenej však více pustnu nežli prospívají v hospodárstvi, rozhodujeme
oddať im chotár bystranský.“
To sa i stalo roku 1659. Tvrdošínčania za to zaplatili Bystranom
200 zl. Z toho dostal Šoltýs 100
zl., dedina 100 zl. Mali sa za 15
dní presídliť a s budovami spraviť,

čo chceli. Vysiate oziminy si mohli
ohradiť proti tvrdošínskemu dobytku
a potom skosiť.
„Ak to neurobia, nech sebe pripíšu
následky a nikomu inému, keďže na
upozornenie hradného pána už pred
rokom nič nedbali, ale svojhlavo
zeme obrobili a zasiali.“
Názov Bystrá postupne zanikol.
Ostatný raz prichodí r. 1764 ako
„praedium Bisztra seu Oravicza“, súc
majetkom mesta Tvrdošín.
Takto zmizla dedina Bystrá, jej
obyvatelia sa presídlili do susedných
dedín. Podľa ľudového podania mali
obyvatelia Bystrej povesť zbojníkov,
ktorí sa presídlili do Chyžného. Jeden
zo zakladateľov Bystrej, Šoltýs Matej
Klinovský, bol údajne zbojník a so
svojou zbojníckou skupinou „účinkoval“ najmä v okolí Rabčíc.

Urbárska píla

Dňa 4.augusta 1995 sa uzavrela dlhá kapitola Píly v Tvrdošíne, ktorá po roku 1948
patrila Drevoindustrii Žilina. Teraz už patrí Urbáru v Tvrdošíne, ktorý tak okrem lesa
a pôdy vlastní aj pílu. Historický okamih sa udial v pondelok 7. augusta 1995, keď v pílnici začali píliť prvé drevo vyťažené v tvrdošínskych urbárskych lesoch a sa píli dodnes.
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Robíme to od srdca, aj my aj Francúzi
Na radnici v Tvrdošíne v piatok
21.4. prijal primátor mesta Ivan Šaško
študentov a pedagógov Francúzska na
čele s Jeanine Dumont - starostkou
Villembray a prezidentkou spoločnosti
družobných obcí, ktorí prišli na Oravu. V delegácii nechýbala ani bývala
prezidentka družobného výboru Céline
Omon, ktorá už Oravu navštívila po
ôsmykrát, riaditeľka gymnázia Alena
Golboňová a ďalší hostia.
Pobyt študentov v rámci výmeny
medzi Gymnáziom Tvrdošín a francúzskou školou je zameraný na spoznávanie
Oravy, Liptova a Turca. Francúzština na
našej radnici neznela prvýkrát. A je to
dobré, že existuje taká výmena medzi
našimi regiónmi už viac rokov. Táto
spolupráca je prospešná pre podporu
cestovného ruchu, spoznávanie vzájomnej kultúry a nadväzovanie nových
priateľstiev, ako to vo svojom príhovore
povedal I. Šaško.

Družba už trvá ôsmy rok, ale oficiálne bola družba podpísaná v roku
2000 (1. júla vo Francúzku a 4. augusta
v Trstenej).
Pani Jeanine Dumont sme položili
otázku, ako hodnotí túto spoluprácu?
Podľa mňa táto zmena vždy znamená poznanie života. Myslím si, že je to
práve stavané na mladých ľuďoch, aby
si vlastne zvykli na to, že žijú v Európe
a je na nich, aby si vytvárali srdečné
priateľské vzťahy s ľuďmi z iných štátov Európy. Práve preto program tohto
stretnutia je pripravený zvlášť pre študentov a zvlášť pre dospelých s hlavnou
myšlienkou projektu „Maľujme spolu
Európu“ rešpektujúc národnú identitu
občanov Európy. Znamená to vlastne
vyjadriť pocit svojim spôsobom, čo
myslím, čo zažívam, dojmy, preto vlastne
maľujeme. A myslím, že obidva družobné výbory spoločne úzko spolupracujú

a budú spolupracovať aj naďalej v takýchto výmenách, pretože to stojí za to.
Ja som tu druhýkrát a v súčasnosti som

Vo štvrtok 30.3. t. r. sa v priestoroch
MsKS v Tvrdošíne uskutočnila výročná
členská schôdza ZO Združenia zdravotne
postihnutých Oravy (ZZPO). Medzi hosťami nechýbal primátor Ing. Ivan Saško
a predseda ZZPO Mgr. Martin Gočala.
Správu o činnosti predniesla predsedníčka Marta Bakošová. Členovia
organizácie sa v uplynulom roku aktívne zúčastňovali rekondičných pobytov
v Tur. Tepliciach a v Oraviciach, rôznych
seminárov, zapojili sa do akcie „Urob
niečo pre svoje
zdravie, ale aj
do iných akcií,
ktoré usporiadalo mesto. Veľmi
dobrú spoluprácu
má organizácia
s mestom. Poďakovanie patrí primátorovi, ktorý
všemožne organizácií vychádza
v ústrety. Spomenúť by sme mohli
bezplatné poskytnutie autobusov,
miestnosti na
stretnutia, vstupné na termálne
kúpalisko za
symbolický poplatok, donášku
teplej stravy za
prijateľný poplatok tým, ktorí už
nie sú schopní
pripraviť si jedlo sami doma, ale aj
ďalšia nemenovaná pomoc. Veľkou
pomocou pre držiteľov preukazu ZŤP,
ale aj starších občanom nad 70 rokov je
zníženie poplatkov a dani z nehnuteľností
a ďalších poplatkov za odvoz domového
odpadu.
Najpočetnejšia organizácia s počtom
takmer dvesto členov pripravila aj v novom roku atraktívny program, či už to
budú rekondičné pobyty, semináre pre

dospelých, poradenská služba, pre zdravotne postihnuté deti rekondičný pobyt,
výtvarná súťaž pod názvom „Daruj
úsmev deťom“ v rámci MDD.
Účastníci si zo záujmom vypočuli aj
informácie primátora I. Šašku o tom, čo sa
v meste v najbližšom čase bude robiť. A je
toho nemálo, stavať sa bude fabrika HYDAC, obchodné domy LIDL a TESCO,
čo zníži nezamestnanosť. Pokračovať sa
bude v údržbe a opravách ciest, školských
zariadení a ďalších akcií, ktoré súvisia s

V ďalšej časti schôdze si účastníci
vypočuli prednášku M. Gočalu o zmenách, ktoré nastali v sociálnej oblasti na
uplatnenie si svojich nárokov. Spomenúť by sme mohli peňažné príspevky na
zaobstaranie pomôcky (úprava, zácvik,
imobilní občania už majú nárok aj na druhý invalidný vozík, na opravu pomôcku
- ak cena opravy pomôcky nepresiahne
50% ceny novej pomôcky, na kúpu osobného motorového vozidla, na prepravu
do zamestnania, školy, na úpravu bytu,
domu, garáže) a
ďalšie príspevky,
ktoré sa vzťahujú
na ich zdravotný stav a ktoré
si majú možnosť
občania v rámci zákona o sociálnej pomoci
uplatniť.
Činnosť organizácie ZZPO sa
sústreďuje predovšetkým na rozvinutie právneho
poradenstva, aby
sa správne a neskreslené informácie dostali čo
najbližšie k občanom s ŤZP, aby
si vedeli uplatniť svoje práva,
pretože títo často
ani nevedia, aké
možnosti a výhody prináša zákon o sociálnej pomoci.
Dobrovoľníctvo si vyžaduje veľa síl,
energie, nadšenia a nepozná hranice.
Práca dobrovoľníkov je veľmi záslužná
a často nedocenená, ale dobrovoľníci
to nerobia pre peniaze, ale pre človeka,
ktorý pomoc potrebuje. A tak je to aj v
prípade tvrdošínskej organizácie, ktorá
aj zásluhou jej predsedníčky M. Bakošovej nezištne venuje svoj čas pre týchto
ľudí.
(jh)

Mesto pomáha, kde môže

mestom. Mesto aj v budúcnosti bude robiť
všetko preto, aby pre zdravotne postihnutých občanov, ale aj ostatných vytvorilo
optimálne podmienky pre život v našom
meste. Už dnes sa môžu občania Tvrdošína
pochváliť najnižšími daňami v rámci Slovenska a najnižšími poplatkami za odvoz
domového odpadu. Nezabudol poďakovať
všetkým tým, ktorí sa o chod organizácie
starajú a prisľúbil pokračovať v takejto
spolupráci aj v ďalších rokoch.

25 rokov ZUŠ v Tvrdošíne
Niekoľko slov z histórie: 25-ročná história samostatného pôsobenia Ľudovej školy umenia - ĽŠU,
neskôr premenovanej na Základnú
umeleckú školu - ZUŠ v Tvrdošíne
sa začína školským rokom 1980/81.
Vtedy zriadila ĽŠU Nižná pobočku
v Tvrdošíne s 13 žiakmi prípravnej
hudobnej výchovy (PHV) a 12 žiakmi prípravnej výtvarnej výchovy
(PVV).
Riaditeľom bol vtedy Vendelín
Habovštiak a PVV viedol ak. soch.
Viktor Mikuš.
Prvé desaťročie prinieslo postupný nárast počtu žiakov a tým aj nárast
počtu ich vyučujúcich. Z pôvodných
100 žiakov hudobného odboru (HO)
a 34 žiakov výtvarného odboru (VO)
vzrástol za 10 rokov počet žiakov
na 158 v HO a 65 vo VO, spolu 223
v šk. r. 1989/90. Teda sa zdvojnásobil. V porovnateľnom období z pôvodných šiestich interných učiteľov
vzrástol ich počet o 14 externých
učiteľov.
Od 1. septembra 1981 na základe
nariadenia odboru školstva ONV v

Dolnom Kubíne bolo preložené riaditeľstvo školy z Nižnej nad Oravou
do Tvrdošína, kde boli vhodnejšie
podmienky s vlastnými, aj keď malými priestormi v dvoch bývalých
učiteľských bytoch ľavého krídla budovy ZŠ v Tvrdošíne, dnes Základnej
školy Štefana Šmálika.
ĽŠU v Nižnej sa stala pobočkou
ĽŠU Tvrdošín. Učilo sa len v hudobnom a výtvarnom odbore počas
celých 10 školských rokov pod
vedením riaditeľa školy Vendelína
Habovštiaka.
Druhé desaťročie ovplyvnili celospoločenské zmeny po novembri
1989. Začali sa aj časté zmeny vedenia školy. Počnúc šk. r. 1990/91 školu
riadili: Vendelín Habovštiak, Peter
Kučka, Mgr. Stanislav Vasek, Marián
Drábik, Dana Pavkovová, Mgr. Jozef
Miloslav Bašista. V 90-tych rokoch
nastal nebývalý nárast žiakov (okolo
500) a tým aj vyučujúcich. Škola bola
plne organizovaná, pribudli tanečný
odbor (TO) a literárno-dramatický
odbor (LDO).
Od nedele 6. októbra 1996 je

mesto Tvrdošín po 74 rokoch opäť
okresným mestom. Od r. 1985 ho
vedie primátor mesta Ing. Ivan Šaško,
neúnavný bojovník za udržanie práv
a zveľadenia majetkov Tvrdošína.
Tretie desaťročie - Došlo k presťahovaniu 3 roky budovaných tried
v SOU lesníckom do Základnej školy Márie Medveckej. Ukončením
činnosti TO a LDO došlo k poklesu
stavu žiakov. V súčasnosti má škola
469 žiakov, 251 v HO a 218 vo VO.
Do 1. 7. 2004 bol riaditeľom Mgr.
Jozef Miloslav Bašista, od tohto
termínu riadi školu Mgr. art. Stanislav Vasek so zástupkyňou Danou
Pavkovovou.
Veríme, že základné umelecké
školy v našom okrese sa opäť dočkajú obdobia väčšej priazne a budú môcť pokračovať vo svojom
ušľachtilom poslaní výchovy nielen
dobrých a zručných pracovníkov, ale
aj ľudí citlivých, intenzívne vnímajúcich krásy života a umenia, ľudí
dobrých a šľachetných.
Mgr. art. Stanislav Vasek,
riaditeľ ZUŠ

na Slovensku a aké má dojmy z tých
ôsmich stretnutí?
Prvýkrát som tu prišla v roku 1998
a od toho času zaznamenávam skutoč-

ne veľa zmien. Mení sa infraštruktúra,
krásnejú mestá, obce v tomto regióne.
Mení sa možno spôsob života, ale čo sa
nemení, čo je stále rovnaké a dúfam, že
sa ani nezmení, to je dobrosrdečnosť tunajších ľudí, s ktorou nás tu vždy vítajú.
V súčasnosti o Slovensku v našom regióne stále veľa hovoríme, hoci predtým
sme o ňom veľa nevedeli.
A prečo ste sa rozhodli práve pre
Slovensko?
To bola úplne šťastná náhoda. Máme
veľa spoločného s tunajšími ľuďmi,
s týmto regiónom, sme si dosť podobní.
My sme sa našli, preto táto náhoda. My
sme sa stretli a zostali sme spolu. Treba
povedať, že už vznikli aj rodinné priateľstvá, dokonca už to nie je ani v rámci
organizovaného výberu, kompletné rodiny z Francúzka prichádzajú k vám na
dovolenku, na trávenie prázdnin a zase
k nám prichádzajú vaše rodiny, mimo
spoločných aktivít a je to veľmi dobré.
Ako záverom povedala predsedníčka oravského združenia „Orava-Pays de Bray“ Mgr. Anna Poláčková, nie je to len formálna záležitosť,
veľmi nás to teší. Robíme to od srdca.
My, aj Francúzi. Nie je na tom nič formálneho.
(jh)

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) uviedlo do
prevádzky novú telefónno - informačnú linku pre poskytovanie informácií
a poradenstva pre mladých ľudí na čísle 18 555. Na toto číslo sa mladí ľudia
dovolajú bez akejkoľvek telefónnej
predvoľby z celého územia SR. V prípade, že mladý človek nemá prístup k
telefónu, môže využiť aj elektronickú
formu na adrese info@icm.sk.
Informačná linka InfoMobil mu

zabezpečí zodpovedanie na jeho
otázky za dodržania 100% anonymity
a diskrétnosti.
Linka poskytuje informácie pre
mládež z jednotlivých oblastí ich
prirodzených potrieb a záujmov:
o práci na Slovensku a v zahraničí,
vzdelávaní, cestovaní, prevencie
drogových závislosti, AIDS, rasizmu,
homosexuality, informácie o EÚ,
NATO, Rade Európy a iné.
Linka je pre mladých ľudí k dispozícií v pracovné dni od 900 do 1700.

28. marca 2006 sa študenti Obchodnej
akadémie v Tvrdošíne zúčastnili Veľtrhu
študentských spoločností v Košiciach.
Študenti 30-tich škôl tu prezentovali
svoje spoločnosti a výrobky.
Veľtrh každoročne organizuje Junior
Achievement Slovensko - Mládež pre
budúcnosť. Je to medzinárodná nezisková organizácia pre ekonomické vzdelávanie. Študentom ponúka nadštandartné
vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Jedným z nich je aj
fungovanie študentských spoločností.
Tie si študenti zakladajú v rámci
predmetu Aplikovaná ekonómia. Tieto
spoločnosti sa venujú reálnej činnosti.
Veľtrh v Košiciach mal súťažný
charakter. Obidve študentské spoločnosti fungujúce na Obchodnej akadémii

v Tvrdošíne mali to šťastie, že vďaka
precíznej práci boli na tento veľtrh
nominované. Jednodňové podujatie sa
uskutočnilo v OC Cassovia. Každá študentská spoločnosť si podľa vlastných
predstáv pripravila výstavný stánok.
Spoločnosť prezentovali tí študenti,
ktorí vo svojej firme tvoria manažment.
A práve v súťažnej kategórii o Najlepší
manažérsky tím získala študentská spoločnosť NEMO druhé miesto. O tento
skutočne nečakaný úspech sa pričinili:
Katarína Tekeľová - prezidentka študentskej spoločnosti, Marián Krkoška
- viceprezident financií, Rebeka Šaligová - viceprezidentka ľudských zdrojov,
Simona Kališová - viceprezidentka výroby, Henrieta Magerčáková - viceprezidentka marketingu.

prezidentkou. Mmoja bývalá partnerka
Céline Omon sa zaslúžila o to, že sa
podarilo vytvoriť aj úzke vzťahy medzi
školami.
Pani Céline Omon sme sa opýtali
ako sa jej páči v Tvrdošíne, na Orave,

InfoMobil pre mladých

Úspech študentov Obchdnej Akadémie z Tvrdošína

Kolektív ZUŠ

Škola poskytuje vzdelanie záujemcom o hudobné a výtvarné umenie vo veku od 5 do 18
rokov a pre dospelých. V hudobnom odbore (HO)
sa vyučuje hra na klavír, akordeón, husle, zobcovú
a priečnu flautu a nástroje dychového orchestra.
Vo výtvarnom odbore (VO) sa učí kresba, maľba,
grafika a ďalšie výtvarné techniky.
V školskom roku 2005/2006 má ZUŠ v Tvrdošíne 469 žiakov, 251 je v HO, 218 vo VO.
Pedagogický kolektív ZUŠ pre hudobný
odbor:
Prípravné štúdium a hudobná náuka: Mgr.
Štefan Bažík, Bc. Miroslava Kurajdová, Mgr.
Zuzana Vaseková a Katarína Zuberská.
Oddelenie klavírne: Mgr. Monika Bažíková, Zuzana Gamová, Mária Garabášová, Lena
Mikulášová, Dana Pavkovová, Alexandra Pániková, Eva Šimičáková, Alena Topalová, Mgr. art.
Ľubomír Vasek a Lenka Žuffová
Oddelenie akordeónové: Elena Balleková,
Mgr. Marek Kuka, Mgr. art. Jaroslav Maďara
Mgr. art. Stanislav Vasek

Gitarové oddelenie: Branislav Ondrík
Oddelenie dychových nástrojov: Ing. Daniel
Koleják , Mgr. Martina Rajniaková, Mgr. Zuzana
Šareková.
Výtvarný odbor: Mgr. Jozef Miloslav Bašista,
Akad. soch. Viktor Mikuš, Ľudmila Verzálová
Učitelia sa spolu so svojimi žiakmi zapájajú
do súťaží od regionálnych po nadnárodné. V HO
najlepšie výsledky dosahuje akordeónové oddelenie - žiak Ján Špirec z triedy Mgr. Mareka Kuku je
viacnásobným laureátom celoslovenských súťaží,
žiak Matúš Jantošík z triedy Mgr. art. Stanislava
Vaseka je čerstvým absolútnym víťazom celoslovenskej súťaže v Rajeckých Tepliciach.
Do povedomia sa postupne dostáva dychovka
Tvrdošanka pod vedením Ing. Daniela Kolejáka.
Vo výtvarnom odbore najviac obosiela práce do
všetkých súťaží p. uč. Ľudmila Verzálová. Jej žiaci získali ceny v Bitole v Macedónsku, v Nórsku,
ale i v národných kolách rôznych súťaží.
O administratívu sa nám stará Eva Turčáková
a o čistotu v ZUŠ sa stará pani Matušíková.

Sprievodné akcie k 10. výročiu okresu Tvrdošín

Od 24. júla 1996 sa mesto Tvrdošín stálo po 74. rokoch opäť okresným mestom. V tomto roku si pripomíname desiate výročie, odkedy má
naše mesto štatút okresného mesta. Toto okrúhle výročie si pripomína aj
vedenie mesta a pripravilo pre našich spoluobčanov, ale aj návštevníkov
mesta niekoľko kultúrnych a športových akcií, ktoré sa budú konať v
našom meste a jeho prímestských častiach.
V nedeľu 21. mája - Cestný beh, v utorok 23. mája - Tvrdošínska studnička,
v nedeľu 23. júla - XVI. Folklórne slávnosti Oravice, nasledujúcu nedeľu
30. júla FORDYCH - krajská prehliadka dychových hudieb.
V Auguste - slávnosti 10.výročia okresu mesta Tvrdošín (presný termín
bude včas oznamený), v septembri - Medzinárodný rezbársky pléner a v piatok
29. septembra - Michalský jarmok.
Srdečne vás všetkých pozývame na pripravované akcie, príďte sa zabaviť
spolu s nami.
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Kostolík v ochrannom pásme
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona
vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky-rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne, ktorá je evidovaná
v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu.
Rímskokatolícky kostol Všetkých
svätých v Tvrdošíne bol vyhlásený za
kultúrnu pamiatku uznesením SKK
ONV Dolný Kubín č. 16/63, zo dňa
23.4.1963. Národná kultúrna pamiatka - drevený kostol Všetkých svätých
je najstaršou zachovanou stavebnou
pamiatkou Tvrdošína, je významnou
pamiatkou histórie mesta. Je neskorogotickým kostolom s areálom, ktorý
tvorí priľahlý cintorín obkolesený
ohradovým múrom. Kostol vznikol
v 2. pol. 15. storočia, opravovaný bol
v 2. tretine 16. storočia. Dnešná podoba kostolíka je renesančná úprava
z rokov 1650 a 1653-54. Z obdobia
druhej úpravy pochádza aj výmaľba
interiéru. Celý kostol bol reštaurovaný v rokoch 1899 a 1937. Obnova
kostolíka bola naposledy vykonaná
v rokoch 1986-1993, kedy sa uskutočnili rozsiahle opravy a rekonštrukcia
kostola.
Kostol je obkolesený cintorínom,

ktorý je zčasti obohnaný renesančným múrom s barokovou bránkou.
Na ploche cintorína sa nachádzajú
dve kostnice na kruhovom pôdoryse.
Kostnica zo 17. storočia bola obnovená v r. 1739 po morovej epidémii.
Najstaršie náhrobky na cintoríne,
obklopujúcom kostolík, pochádzajú
zo začiatku 18. storočia.
Táto autenticky zachovaná pamiatka má mimoriadny význam
nielen pre poznanie dejín Tvrdošína,
ale zároveň ide o významnú oravskú a slovenskú kultúrno-historickú
pamiatku s významným miestom aj
v celoeurópskom kontexte. Je nositeľom vysokej umelecko-historickej
hodnoty. Je to celistvé stavebné dielo,
ktoré reprezentuje vývoj drevenej sakrálnej architektúry. Kostolík je úzko
previazaný s prostredím cintorína
s prevahou zelene, nie je zasadený do
historickej zástavby. Po pamiatkovej
obnove slúži na účely bohoslužieb
raz ročne, okrem toho sa využíva na
kultúrne účely.
Vzhľadom na významné architektonické, výtvarné, urbanistické
a historické hodnoty tejto národnej
kultúrnej pamiatky je nevyhnutné
chrániť nielen ju samotnú, ale aj jej
bezprostredné okolie. Je preto potreb-

né zabezpečiť komplexnú ochranu jej
pamiatkových hodnôt a vytvoriť podmienky pre uchovanie jej dominantného postavenia v rámci urbanistickej
štruktúry mesta.
Kostolík má dosiaľ zachované pamiatkové hodnoty, na základe ktorých
bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci revízie pamiatkovej
zóny Tvrdošín, ktorej súčasťou bola
uvedená pamiatka, bolo doporučené
vyňať kostol spod územnej ochrany
zóny a spracovať návrh na vyhlásenie
ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky za účelom ochrany jej
prostredia. Vzhľadom k významu
kostola, bolo potrebné zabezpečiť
pamiatkovú ochranu územia v okolí
národnej kultúrnej pamiatky vyhlásením ochranného pásma. Vyhlásením
ochranného pásma bude dostatočne
zabezpečená aj ochrana archeologických nálezov a nálezových situácií.
V auguste roku 2005 Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky vypracoval návrh na vyhlásenie ochranného
pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej
pamiatky - rímskokatolíckeho kostola
Všetkých svätých v Tvrdošíne a mesto
Tvrdošín vyjadrilo svoje súhlasné stanovisko k predloženému návrhu na
vyhlásenie ochranného pásma.

Hurban ako organizátor národno-oslobodzovacieho hnutia
počas buržoáznej revolúcie 184849 hlavný organizátor a programatik
slovenského národnorevolučného a národnooslobodzovacieho hnutia.
Marcové konštitučné prevraty privítal revolučnou-mobilizujúcou básňou
Bije zvon slobody! Na jeho fare sa 18.
3. 1848 uskutočnila porada slovenských
národovcov, na ktorej vznikol plán národnorevolučných mítingov v krajoch
Slovenska s cieľom vypracovať na
základe požiadaviek ľudu z jednotlivých regiónov celonárodný revolučný
program. Na jeho propagovanie napísal
a v apríli vydal revolučný ohlas Bratia
Slováci! V podjavorinskom kraji rozvinul rozsiahlu revolučnú agitačnú činnosť, ktorá vyvrcholila vo veľkom národnorevolučnom Pud. mítingu v Brezovej pod Bradlom 28. 4. 1848, kde vyhlásili regionálny národný program tzv.
Nitrianske žiadosti s hlbokou národnou
demokratickou a sociálnou náplňou. Na
májovom zhromaždení predstaviteľov
slovenského hnutia v Liptovskom
Mikuláši zastával revrevolučnú líniu
koncipovania a presadzovania národnorevolučných požiadaviek a mal hlavný
podiel na hlbokej demokratickosti prijatého celonárodného programu Žiadosti
slovenského národa, ktoré vychádzali
z Nitrianskych žiadostí.
Keď na pokyn peštianskej vlády
úrady vydali na neho zatykač, odišiel
do českých krajín. Na Slovanskom
zjazde v Prahe sa zasadzoval za riešenie
štátoprávneho postavenia slovanských
a iných národov habsburskej monarchie

na princípoch demokratickej rovnosti
a ústavnosti. Počas pražského júnového povstania sa zúčastnil v bojoch na
barikádach. Po jeho potlačení odišiel
so Štúrom do Chorvátska, Srbska a medzi sriemskych Srbov, kde organizoval
podporu slovenskému národnooslobodzovaciemu boju a zúčastnil sa na
prípravách ozbrojeného povstania.
V septembri 1848 sa stáva predsedom prvého slovenského národnopolitického orgánu - SNR a je vedúca
osobnosť slovenského povstania v podjavorinskom kraji.
Od jesene 1848 do leta 1849 jeden
z organizátorov a politických vodcov
slovenských dobrovoľníkov bojujúcich
s podporou a účasťou Čechov na strane cisárskych armád. Spolu so Štúrom
iniciátor a koncipient dokumentov nastoľujúcich požiadavky štátoprávneho
riešenia slovenskej otázky v konštitučnej monarchii, ako aj petícií na obranu
sociálnych a hospodárskych záujmov
slovenského ľudu predkladaných 1849
panovníkovi a vládnym úradom.
Odporcami z maďarského vládnuceho tábora a po víťazstve kontrarevolucii
v Rakúsku i niektorými predstaviteľmi
rakúskej vládnej moci je Hurban postavený pod policajný dozor a odstavený
z politického života.
V slovenskej národnopolitickej aktivite memorandových rokov nebol už
vedúcou osobnosťou, ale významne sa
zúčastnil na všetkých národných podujatiach. Na zmenu vnútropolitickej
situácie ako prvý zo Slovákov reagoval

Hurban vypracovaním memoranda slovenských požiadaviek, ktoré začiatkom
februára 1861 odovzdal Ministerstvu
vnútra vo Viedni. Žiadal v ňom vyčleniť
slovenské národné územie z historického Uhorska, zaradiť ho do sústavy
ostatných autonómnych či federálnych
jednotiek ríše; pod názvom Slovensko
ho mala vo vnútorných záležitostiach
riadiť autonómna národná vláda a snem.
J. M. Hurban bol spoluorganizátorom nárnárodného zhromaždenia
v Martine, jeho aktívny snemovník
a hlavný obhajca Daxnerovej koncepcie
štátoprávneho riešenia slovslovenskéj
otázky prijatej v Memorande slovenského národa.
Bol členom memorandového národného výboru, memorandového vyslanectva, zakladajúci člen a angažovaný
výborník Matice slovenskej, jej delegát
na oslavách 300. výročia smrti M. Šubiča Zrínskeho.
Poznanie historického pohybu,
spoločenských úloh doby vedel nielen
povýšiť na ideál, ale ho i programovo
stvárniť, a najmä brániť a presadzovať.
Autorita jeho osobnosti presiahla hranice vlastného národa. Nepriateľská
propaganda aj historiografia ho vyhlasovala za vlastizradcu, zapredanca, panslavistického vezíra, „divého Hurbana“,
„divého Slováka“. V roku 1892 mu
postavili na hrobe z verejných zbierok
pomník, na odhalení ktorého uhorské
úrady však zakázali prístup nielen širšej
verejnosti, ale i jeho vdove a synovi.

Vyberáme z mestskej kroniky
1966
Mestská knižnica nadobudla charakter strediskovej.
1967
Vyasfaltovanie chodníkov na uliciach SNP a Hviezdoslavovej.
19.11. bola k Tvrdošínu pripojená obec Medvedzie.
Zlúčením sa počet obyvateľov zvýšil
na 2320.
1968
Od 1.9. sa začalo vyučovanie
v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.
1969
Prebieha stavba nového mliekarenského závodu, pokračuje výstavba
obchodnej siete v lokalite Hrádky a
materskej školy na Oravskom nábreží.
Obyvatelia začínajú stavať prvé samostatné garáže.
1970
Dokončenie obchodnej siete na
Hrádkach v akcii Z a materskej školy na Oravskom nábreží. Úprava interiéru sobášnej miestnosti.
1971
Zriadenie zdravotného strediska na sídlisku Medvedzie. Tvrdošín má 3050 obyvateľov.
1973
Dokončenie Domu služieb na Oravskom nábreží, rekonštrukcia ústredného kúrenia a výstavba šesťtriedneho
pavilónu v základnej škole.

1974
Od 1.1. pribudla k Tvrdošínu bývalá obec Krásna Hôrka. V lokalite Pod šancami bolo uvedené do prevádzky
nové futbalové ihrisko.
1976
Ku konci polroka mal Tvrdošín 6435 obyvateľov.
Rekonštrukciou rodinných domov
na námestí vznikli v meste predajne
potravín, obuvi, papieru, športových
potrieb a hračiek, pribudol mliečny
bufet, Mototechna. Dostavaný hotel
Limba bol uvedený do prevádzky.
1977
Mesto so 7200 obyvateľmi pridelilo stavebníkom ďalšie pozemky v lokalite Vladina. V Tvrdošíne
a jeho častiach je 5 samoobslužných
a 3 tradičné predajne potravín,
4 stánky so zeleninou, 3 predajne
mäsa, 3 stánky a 1 predajňu chleba
a pečiva, Mototechna,, predajňa
odevov a kusového textilu, obuvi, papieru, športových
potrieb a hračiek, vzorkovňa výrobného družstva Rozvoj,
hotel, 5 pohostinstiev a závodov verejného stravovania.
Podnik Domáce potreby prevádzkuje predajne Kovo, Sklo
– porcelán a Elektro.
Na podnet heraldickej komisie ministerstva vnútra
schválilo plénum MsNV pôvodný znak – tvrdošínsky
erb, ktorý jestvuje podľa dostupných materiálov približne
od roku 1793.

Deväťdesiatpäťročný jubilant Alojz Žuffa
Deväťdesiatpäť rokov je už úctyhodný vek a práve takéhoto jubilea
sa v uplynulých dňoch dožil pán
Alojz Žuffa z Krásnej Hôrky, ktorý
sa narodil 25. marca 1911. Jeho život
je jednou veľkou kronikou, v ktorej
sa striedali lepšie aj horšie časy. Tí,
ktorí A. Žuffu poznajú, si ho pamätajú hlavne z jeho posledného pracovného pôsobenia na technických službách, kde pracoval ako strážnik. Tu
už pracoval ako dôchodca a odtiaľ
odišiel na svoj zaslúžený odpočinok.
No ešte dnes, v kmeťovskom veku,
ako nám povedal, by veľmi rád šiel
pracovať na technické služby.
So svojou manželkou Elenou,
tiež rodáčkou z Krásnej Hôrky prežili spolu vyše šesťdesiat spoločných
rokov žitia: Tu si postavili aj rodinný
domček a vychovali tri dcéry Elenu,
Máriu a Martu. Jeho manželka, ktorá
pracovala v bývalej „tesláckej fabrike“, ho opustila v roku 2003, a tak
sa teraz o neho starajú dcéry. Každý
týždeň z nich má jedna službu, aby
mu nakúpila, poupratovala a navarila.
Radosť mu však robí aj desať vnúčeniec a sedemnásť pravnúčat.
Pán Alojz dlhé roky pracoval vo
Váhostave. Stopy jeho práce ostali
aj pri výstavbe našich vodných priehrad. Deti si otca v tých časoch moc
neužili, keďže odchádzal z domu na
týždňovky. Ináč to ani nešlo. Počas
svojho života si na chlebík zarábal
aj v Belgicku.
I napriek svojmu vysokému veku
si pán Žuffa, ešte veľa vecí dodnes
robí sám. Dokonca aj do obchodu
si zájde. Nakupuje sa mu však už

horšie, pretože dobre nepočuje. Ako
nám prezradila jeho dcéra Mária,
ešte veľmi dobre číta. Takmer denne
mu musia kúpiť noviny Pravda. Na
televízor a rádio si moc nepotrpí. No
z novín sa informuje o tom, čo sa
deje na Slovensku a vo svete.
Ešte aj dnes v tomto kmeťov-

skom veku, ako nám povedal, ho to
stále ťahá do práce, hlavne na technické služby. Dopustiť nedá ani na
primátora mesta I. Šašku, ktorého si
nesmierne váži, a aj v nastávajúcich
parlamentných voľbách mu odovzdá
svoj hlas. Pozdrav, ktorý sme mu
odovzdali od primátora mesta, ho
tiež nesmierne potešil.
Pánu Alojzovi Žuffovi praje
vedenie mesta ešte dlhé roky pokojného života v kruhu najbližších.
Nech sa s ním spolu ešte dlho tešia
aj jeho najbližší.

Na návšteve u krajanov v Chorvátsku
Na základe pozvania od Matice Slovenskej v Chorvátsku som navštívil našich krajanov – členov MS v Rijeke.

Antónia Posejpalová (rodená Zmrazeková), rodáčka z Medvedzia v súčasnosti
žije a býva v Chorvátsku v Meďuriči si
veľmi rada prečítala naše noviny Tvrdošín a zaspomínala na svoje rodisko.
Foto: G. Socháň

Aj oni účinkujú vo folklórnej
skupine „Slovenka“ a udržiavajú
v programe slovenské piesne a tance. A práve tento súbor sa zúčastní
našich „Folklórnych Oravíc“. Metodickou inštruktážou a nácvikom
sme pripravili výber programu na
naše slávnosti.
V rámci tohto som navštívil aj
našich krajanov v Meďuriči, vlani
sme si mohli vypočuť tento FS v Oraviciach. Tradične som tiež navštívil
a pozdravil osemdesiatročnú Antóniu
Posejpalovú, rodenú Zmrazekovú,
ktorá má korene po predkoch z Tvrdošína. Odovzdal som jej aj naše
noviny Tvrdošín, čo ju veľmi potešilo
a pustila sa do čítania. Stále hovorí
krásnou slovenčinou. Zároveň cez
naše noviny pozdravuje svoju rodinu
v Tvrdošíne a Krásnej Hôrke.
Len pre zaujímavosť uvádzam, že
dedinka Meďurič leží v Južnej Slávonii a okresné mesto je Kutina. Z Tvrdošína je k nim 648 km.
(gs)

Mesto zabezpečuje donášku stravy

Už v novembri 2002 prvýkrát
malo možnosť 45 dôchodcov pocítiť
výhody spoločného stravovania, ktoré zabezpečil mestský úrad v priestoroch jedálne v Základnej škole M.
Medveckej. Seniori tam chodievali
na obed za stravnú jednotku 32 korún. Pre imobilných zabezpečuje dovoz stravy domov v obedároch mesto.
Túto službu majú možnosť využívať
všetci dôchodcovia dodnes.
Ako nás informoval primátor,
cena obeda je okolo 34 korún a nič
nenasvedčuje tomu, že dôjde k jej

zvýšeniu. V roku 2004 sa stravovalo
30 občanov nášho mesta, v minulom
roku ich bolo 28. Podobne je tomu
tak aj v tomto roku, raz ich je viac
inokedy menej. Je to závislé aj na
tom, či občan je v nemocnici, alebo
na návšteve príbuzných.
Ako nás informovala vedúca
oddelenia sociálnych vecí, školstva
a kultúry K. Šaradinová, o možnosť
výhodného stravovania, alebo donášky teplého jedla domov môžu
požiadať v súčasnosti nielen dôchodcovia, ale aj zdravotne postihnutí
občania.

Folklórne Oravice začnú už v sobotu
Keď v sobotu 22. júla so začiatkom o 1630 sa vám predstaví
Tvrdošanka, FS Witov - Poľsko, FS Ms RIJEKA - Chorvátsko
a FS SENIORI ORAVAN - Nižná
V nedeľu 23. júla slávnosti začínajú programom o 1030
a predstavia sa vám Goralská ľudová hudba zo Suchej Hory,
o 1100 bude nasledovať Slávnostná odpustová sv. omša v kostolíku sv.Anny v Oraviciach, Trombity HANACZIKOWCI
(Zakopané) a príhovor primátora mesta a jeho hostí, Folklórny súbor GORAL zo Suchej Hory, FS SENIORI ORAVAN,
Ľudová rozprávačka „OZEFA“ z Krakovan a Ľudová hudba
heligónka + ozembuch KLAMPÁROVCI -Piešťany, FS MS
RIJEKA, FS KAUGURI - Lotyšsko, FS ROSIČKA-ROSA
- Dolný Kubín, Horehronskí heligonkári z Brezna a na záver
Folklórny súbor VRŠATEC z Dubnice nad Váhom
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Narodili sa
3.3.
14.3.
22.3.
22.3.
29.3.
9.4.
11.4.

Eliška Gaššayová
Silvia Bedrichová
Timotej Djubašák
Matej Djubašák
Samuel Buloň
Lukáš Gandi
Lenka Krkošková

Sobáše
25.3.
8.4.
22.4.
22.4.
22.4.

Katarína Jurčová – Richard Kristóf
Helena Karasová – Ľuboš Kremnický
Andrea Mudrončeková – Miloš Kurátor
Júlia Kulošťáková – Jozef Medvecký
Veronika Gluchová – Juraj Brňák

Odišli z našich radov
24.3.
30.3.
16.4.
20.4.
25.4.

Stanislav Pekelnický
Jozef Letrich
Daniel Letrich
Etela Mariášová
Anna Bakošová

79 ročný
77 ročný
75 ročný
96 ročná
46 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania: 90 rokov - Elena Laštíková, Medvedzie
85 rokov - Antónia Ferenčíková, Krásna Hôrka
80 rokov - Helena Dulková, Tvrdošín
Anna Pafčová, 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

V máji sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
5.5.2006 (piatok) o 18.00 –Ružový panter – komédia
12.5.2006 (piatok) o 18.00 – Casanova – roman. komédia
19.5.2006 (piatok) o 18.00 – Vykoľajení – thriller
26.5.2006 (piatok) o 18.00 – Hostel – horor

Tvrdošanka do Francúzska
V dňoch 23.-26.6.2006 sa naša dychovka
súbor zúčastní na medzinárodnom vystúpení
s názvom „Oslavy jari“, ktoré sa uskutočnia
vo francúzskych mestách Charenton le Pont
(Paríž), Moreuil a Calais, kde sa predstaví
spolu s mažoretkami z Martina.
Veríme, že Tvrdošanka vo Francúzku
predstaví nielen slovenskú hudbu, ale aj naše
mesto, keď im aj touto cestou želáme úspešné
vystúpenia a šťastný návrat.

„FORDYCH Tvrdošín“

Po zime sa robil poriadok aj v meste
Nastal čas upratovania po zimnej sezóne, ktorá bola o niečo dlhšia a náročnejšia
ako pred rokom, čo nám potvrdil aj riaditeľ
technických služieb Ing. Alojz Smutný
a my sme sa ho opýtali, čo konkrétne sa
v týchto dňoch v meste urobilo.
Už od 15. novembra 2005 bola vyhlásená zimná pohotovosť a skončila
30. marca 2006. Po zime sa hneď začalo
zbieraním posypovej drte zametacím vozom IFA hlavne z ciest, chodníky sa čistili
ručne. Vypomáhali nám aj nezamestnaní
z úradu práce. Nasledovalo polievanie
ciest, aby sa zbavili od toho drobnejšieho
prachu. Všetko sa stihlo takpovediac do
veľkonočných sviatkov.
Popri tejto práci sa však začalo s orezávaním a spiľovaním nepotrebných
stromov na základe podkladov z odboru
výstavby v celom našom meste. Pokračuje
sa v čistení trávnatých plôch na sídlisku
Medvedzie, ale aj v ostatných častiach
mesta. Zbierajú sa rôzne plastikové smeti,
papiere, hrabe sa, zametá, čistí a podobne.
Dokonca sa robilo čistenie aj od psích
výkalov.
Čoskoro začneme aj s opravou asfaltovaním výtlkov po zimnej sezóne, väčšie
rekonštrukcie ciest a chodníkov bude robiť
mesto v spolupráci s cestnými stavbami.

Pripravujeme rekondičné pobyty
Oznamujeme občanom nášho mesta, že organizujeme rekondičné
pobyty pre utuženie zdravia v Turčianskych Tepliciach v hoteli „G“ a na
Chate v Oraviciach v nasledovných termínoch:
I. turnus - od 17.7 do 22.7.2006 pre rodiča so zdravotne postihnutým
dieťaťom v Tur. Tepliciach
II. turnus - od 21.8.do 26.8.2006 pre dospelých Tur. Teplice
III. turnus - od 3.9. do 8.9.2006 pre dospelých Chata Oravice
Cena týždenného pobytu pre dospelých je 2 500 Sk (plná penzia),
zdravotne postihnuté deti majú pobyt zdarma.
Záujemcovia o tieto rekondičné týždenné pobyty prihláste sa u Marty
Bakošovej t.č. 532 2406, kde dostanete bližšie informácie. Termín prihlásenia do 10. mája 2006.

Batôžkový majáles
Mestské centrum CVČ Radosť usporiadalo v piatok 5.
mája 2006 vo veľkej sále v Tvrdošíne „Batôžkový majales, kde
sa pri dobrej hudbe výborne
zabavili, vytancovali dospeláci
spolu s deťmi.

Koncert a výstava
k jubileu
V piatok 26. mája. t.r. o 1730 sa
v malej sále MsKS v Medvedzí
uskutoční slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ
v Tvrdošíne. Súčasťou koncertu bude
aj výstava prác žiakov výtvarného
odboru, ktorá bude inštalovaná vo
výstavnej miestnosti MsKS od 15.
do 31. 5. 2006.

Strašiak
– ochranca úrody
V nedeľu 30.7. 2006 sa v našom meste bude konať 1. ročník
festivalu malých dychových orchestrov s názvom „FORDYCH
Tvrdošín“. V rámci tejto prehliadky si budete môcť vypočuť
dychové hudby zo Žilinského kraja, z Oravy, a nebude chýbať
ani hosť zo zahraničia.

Naši opäť žali
V stredu 26. 4. t.r. sa žiaci ZUŠ
Tvrdošín zúčastnili 12. ročníka súťaže
ZUŠ v Trstenej a nepočínali si najhoršie. Získali nasledovné umiestnenia:
1. miesto: akordeón - I. kat. Jozef
Kompan, IV. kat. - Matúš Jantošík, V.
kat. - Peter Cvacho, klavír - I. kateg. Renáta Margeťáková, II. kateg. Denisa
Magdaléna Kuchťáková,
2. miesto: akordeón - II. kat. - Andrej
Chorvát, IV. kat. - Dominika Čierna,
klavír - II. kat. - Patrícia Medvecká.
3. miesto: klavír - II. kat. - Alica
Lofajová, flauta - II. kat. - Dominika
Žáková, Čestné uznanie - akordeón
- II. kat. - Lenka Turčáková, Romana
Adamčíková a klavír - IV. kat. - Simona Furdeková
Vo štvrtok 27. 4. sa zúčastnili 7.
ročníka Regionálnej akordeónovej

prehliadky v Martine, kde dosiahli
nasledovné úspechy:
1. miesto: I. kat. - Radoslav Vrana,
2. miesto: III. kat. - Ján Špirec, Čestné
uznanie - III. kat. - Matúš Jantošík.

Pre deti k ich sviatku
Pri príležitosti Vášho sviatku Dňa
deti sa vo štvrtok 1.júna uskutoční
bábkové divadelné predstavenie
„DUBKÁČIK A BUDKÁČIK“ ,
ktoré Vám zahrá Divadlo Maska zo
Zvolena. Predstavenie sa uskutoční
na tribúnke na Michalskom námestí
na Medvedzí o 15.00 hod. pre všetky
deti zdarma! Tento darček Vám venuje primátora mesta Ing. Ivan Šaško.
Srdečne pozývame všetky deti
a ich rodičov na pekné predstavenie.

Ďalšou prácou je čistenie povrchových
splachovacích šachiet.
Už vlani sa zakúpilo desať kamenných
odpadových košov, tohto roku k nim pribudne v meste ďalších šestnásť nových košov,
trinásť kamenných a tri plastové. Umiestnené budú na autobusových nástupištiach a na
najfrekventovanejších miestach. Robiť sa
budú aj ďalšie práce, medzi ktoré môžeme
zaradiť obnovu detských ihrísk, ktoré sa
každoročne po zime opravujú.
Podobne je to aj s osvetlením v celom
meste. Ak sa niekde vyskytne porucha,
ľudia to okamžite hlásia a my osvetlenie
dáme do poriadku, aj po vandaloch.
Pred Veľkou nocou (8. apríla) sa uskutočnilo jarné upratovanie, kde si mohli
občania vypratať svoje pivnice a dvory aj
do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
na požiadanie poskytli technické služby.
Veľká časť odpadu sa dávala aj do bežných
odpadových košov. Ak niekto potrebuje
zlikvidovať nepotrebný odpad, stačí sa
dohodnúť na technických službách a tie
mu bez problémov poskytnú veľkoobjemový kontajner.
Po celý rok môžu občania nosiť aj
takzvaný nebezpečný odpad do areálu
technických služieb, ktorý sa tu sústreďuje
ako sú staré a nepotrebné televízory, chlad-

Pri príležitosti Dňa detí sa uskutoční súťaž pod názvom Strašiak
–ochranca úrody.
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci
rôzneho typu školy alebo akéhokoľvek typu základnej umeleckej školy.
Deti materských škôl môžu pracovať
s rodičmi alebo učiteľkami a akceptujú sa aj rodinné práce. Záujemci o túto
súťaž sa môžu prihlásiť do 29.mája
v MsKS Medvedzie. V priebehu
dňa vo štvrtok 1.júna v priestoroch
Michalského námestia sa budú tieto
strašiaky zhotovovať. Najlepšie práce
budú ohodnotené a ocenené cenami.
Prihláste sa a naplno využite vašu
fantáziu pri zhotovovaní strašiaka!

Deň detí s MsCVČ Radosť
Všetky deti nášho mesta pozývame na súťažno-zábavné dopoludnie
dňa 1. 6. 2006, ktoré sa uskutoční na
Michalskom námestí.
V tento deň sa môžete zapojiť do
akcie „Na kolesách proti rakovine“,
a to každý bez ohľadu na vek s akýmkoľvek prostriedkom na kolesách.
Táto akcia je spojená s dobrovoľnou
zbierkou.

ničky, mrazničky, batérie a podobne, ktorý
si potom dvakrát do roka odváža firma
určená na likvidáciu tohto odpadu.
Po jarnom upratovaní nasledujú ďalšie
práce, ktoré sa v meste pre skrášlenie životného prostredia robia a nie je ich málo.
Vymenovať ich všetky by zabralo veľa
miesta a tak spomeniem len pravidelné
vykášanie trávnatých porastov, či úprava
miestnych cintorínov, ktorým sa tiež venuje nemálo času.
(jh)

Burza detských nápadov
„...tieto veci ľudia milí, sme my
samy vyrobili. Snáď to aj vy oceníte,
a radi nám zaplatíte. A za vaše dary
bude úsmev v našej tvári...“
Týmito slovami vás budú znovu
vítať žiaci ZŠ M. Medveckej na II.
ročníku „Burzy detských nápado“,
ktorá sa bude konať koncom mája na
Michalskom námestí na Medvedzí.
Nenechajte si preto újsť príležitosť
obdivovať rôzne detské výrobky,
ktoré sú výsledkom usilovnej práce,
zručnosti a nápaditosti vašich detí.
Všetci ste srdečne vítaní!
(rm)

Výstava samorastov
Pod týmto názvom je v priestoroch
MsKS sprístupnená výstava samorastov Mira Tonhajzera pod názvom „O
čom stromy mlčia“.
Jeho cieľom je ukázať „podzemnú
krásu“ koreňov, ktoré nevidíme, pretože väčšinou strom odpílime a jeho
korene zanecháme tam, kde strom
rástol. Miro Tonhajzer sa okrem
zbierania samorastov koreňov venuje poézii.
Samorastom sa venuje už viac ako
päť rokov a jeho kolekciu sa oplatí
vidieť. . Výstava v MsKS potrvá do
12. mája.

Príďte si zabehať
a povzbudiť ostatných
V nedeľu 21.mája 2006 sa v
našom meste uskutoční už štvrtý
ročník medzinárodného cestného
behu Okolo Oravskej priehrady.
Hlavná kategória dlhá 21 km, bude
štartovať z Trojičného námestia
v Tvrdošíne o 10.15 hod.
Pretekať sa bude v dvanástich
kategóriách. Ako prví začnú tí
najmenší chlapci a dievčatá z MŠ,
ktorí budú bežať na námestí. Postupne budú behať ďalšie a ďalšie
kategórie detí základných škôl
podľa veku. Dorastenky a dorastenci budú absolvovať trasu
dlhú 6 km.

Vlani sa na tejto súťaži zúčastnilo 130 pretekárov a pretekárok
z takmer pätnástich oddielov z celého Slovenska, a nechýbali ani
bežci z Poľska.
Na preteky sa môžu deti prihlásiť u svojich pani učiteliek do
17.mája. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie, sladkosť
a pre tých najlepších, samozrejme,
vecné ceny.
Srdečne Vás pozývame na
Trojičné námestie 21. mája od 900
hod kedy budete môcť povzbudiť
svoje deti a pretekárov v hlavnej
kategórii!

Tvrdošínska studnička 2006
Srdečne pozývame všetky deti na 5.ročník speváckej súťaže Tvrdošínska
studnička. Súťaž sa bude konať v stredu 24. mája 2006 o 1500 hod v malej
sále MsKS Medvedzie. Záujemci sa môžu prihlásiť do 19. mája u svojich
pani učiteliek alebo v MsKS Medvedzie.
Príďte si zasúťažiť a stráviť príjemné májové populudnie. Tešíme sa na
Vás!

Záznamy zanikajúceho sveta
Pod týmto názvom je vo výstavnej sieni „Ateliér“ v Galérii Márie
Medveckej v našom meste nainštalovaná výstava Milana Laluhu, ktorá
je sprístupnená verejnosti od 4. 4. a potrvá až do 30. septembra.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj vás
a vašich priateľov srdečne pozývajú na túto výstavu.

Z čiernej kroniky
Veľká krádež vo veľkosklade
Cez víkend od 7. do 10. apríla sa podarilo vlámať neznámemu
páchateľovi do veľkosladu Zdroj Verex v Tvrdošíne, odkiaľ odcudzil
väčšie množstvá cigariet, alkoholu, kávy, čaju a telefónnych kariet,
čím spôsobil súkromnej spoločnosti z Liptovského Mikuláša škodu
za 153 tisíc Sk.



Nič lepšie ich nenapadlo
Nadránom 14. apríla sa vracali dvaja mládenci z „pitky“ v Podbieli do Tvrdošína a cestu pri odbočke na Zemiansku Dedinu si
spríjemňovali vytrhávaním plastových stĺpikov okolo cesty a hádzaním pod kolesá áut. Mali smolu, jedno z nich bolo policajné. Bude
ich to stáť prejednanie na obvodnom úrade, pokutka a nahradenie
polámaných stĺpikov.
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Tvrdošín postúpil do I. ligy
V sobotu 8. apríla odštartovali finálové súboje o celkové víťazstvo v II.
volejbalovej lige mužov. Už v Prievidzi
naši volejbalisti podali dobrý výkon.
Po veľkej dráme veľmi tesne prehrali
obidva zápasy. V nedeľu 23. apríla
hrali odvetu na domácej pôde. V prvom
sete nezačali najlepšie a prehrali ho po
tuhom boji. Ďalšie tri však už patrili
domácim a po dobrom výkone vyhrali
prvý zápas. Podobne to bolo aj v druhom zápase, kedy im nevyšiel úvodný

set, no ďalšie tri sa už hrali v ich réžii
a zápas dotiahli do úspešného konca.
Spravili tak radosť sebe a fanúšikom,
ktorí ich prišli povzbudiť. Volejbalisti
Tvrdošína sa svojimi zodpovednými
výkonmi prebojovali do I. ligy.
Ako nám povedal Jozef Kacko,
celý volejbalový oddiel ďakuje tým
divákom, ktorí ich počas celej súťaže
prišli povzbudiť. Osobné poďakovanie
patrí mestskému úradu, ktorý im sponzorsky vypomáhal, ale aj ďalším, ktorí

akoukoľvek pomocou prispeli k tomu,
že Tvrdošín si vybojoval prvoligové
ostrohy.
VK Prievidza - VK Tvrdošín 3:2
(-27, 22, -20, 30, 10) a 3:2 (-15, 22,
30, -20, 7)
Výsledky: Tvrdošín - Prievidza
3:1 (-26, 17, 18, 21) a 3:1 (-19, 25,
16, 22)
Naši víťazi hrali v tejto zostave:
Vrabček, Gajdošík, Suchánek, Masnica,
Kacko, Gejdoš, Jantošík, Ferenčík

Futbalové súťaže sa rozbiehajú
Žilina B - Tvrdošín 3:0 (2:0)
Tvrdošín - Korbel, Bednár, Hradský, Krivda, Kliment (Nemček), Florek (Hutira), Baláž,
Jamečný, Sirota, Marton, Belák
Našim prvý jarný zápas nevyšiel podľa predstáv, mužstvu chýbali viacerí hráči.
Hostia hrali a domáci dávali góly
Valča - Tvrdošín 4:1 (2:1), gól Jamečný
Hráči Tvrdošína cestovali do Valče opäť
oslabení, keď im pre zranenie chýbali Martini,
Kliment. Ešte sa ani poriadne nerozohriali a hlavný rozhodca v 2. min. ukázal na prekvapenie
všetkých na značku pokutového kopu a domáci sa
ujali vedenia 1:0. Vyrovnanie prišlo v 29. min. po
najkrajšej akcii zápasu Belák sa nádherne uvoľnil
na pravej strane, zacentroval do šestnástky a Ja-

mečný hlavičkou nedal domácemu gólmanovi
šancu a vyrovnal na 1:1.
Zápas by sa dal charakterizovať aj tak, že
hostia hrali a domáci dávali góly. O bode rozhodol
striedajúci Florek
Tvrdošín - Belá 1:1 (0:1), gól Florek
Zápas sa i napriek prevahe hostí skončil remízou a naši hráči môžu ďakovať Florekovi a futbalovej šťastene, že nestratili doma všetky body.
Mladši žiaci stále suverenní
Mladší žiaci:
Tvrdošín - Vrútky 9:0 (3:0), góly:
Čajka 3, Pikna 2, Huraj, Janček, Ma.
Gregorec, Reguly
Tvrdošín - Rabča 5:0 (2:0), góly:
Reguly 3, Ferenčík a Čajka

Lisková - Tvrdošín 0:4 (0:0),
góly: Planieta, Žuffa, Čajka, Štrbáň
Veselé - Tvrdošín 0:0
Starší žiaci:
Tvrdošín - Vrútky 2:0 (1:0), Tvrdošín - Rabča 1:0 (1:0).
Tvrdošín - Rabča 1:0 (1:0), gól:
Adamča z jedenástky
Veselé - Tvrdošín 0:2
V. liga dorast
Tvrdošín - Trstená 8:1(3:0), góly
A. Kováč 3, Sirota 2, Hutira, J. Betuštiak, Hucík
Valča - Tvrdošín 4:2 (1:1), góly:
Hucík, Lepáček
Tvrdošín - Turany 4:1 (2:0)

Halová liga o pohár primátora
V piatok 31. marca sa v priestoroch MsKS stretli účastníci mestskej
halovej ligy spoločne s manželkami,

aby vyhodnotili práve ukončený ročník. V úvode prezident futbalového
klubu Jozef Ženčuch v stručnosti

Víťazné družstvo turnaja s primátorom mesta, od ktorého
prevzali putovný pohár.

Vytýčený cieľ splnili
Šachisti Tvrdošína sa v sobotu 25.
marca stretli v MsKS na svojom výročnom rokovaní, ktoré viedol predseda
ŠO František Medvecký. V hodnotiacej
správe o činnosti za uplynulý súťažný
ročník 2005/06 mohol radostne konštatovať, že hlavný cieľ sa im podarilo
splniť. Napriek tomu, že ako nováčik
III. ligy vstupovali do súťažného ročníka
bez posilnenia na prvých šachovniciach,
obsadili so ziskom 14 bodov veľmi pekné 9. miesto z 12. účastníkov. Pri lepšej
koncentrácii na jednotlivé partie a pri
troche šťastia mohlo byť umiestnenie
ešte lepšie. Vynikajúci výsledok dosiahol
na prvej šachovnici Anton Šingliar, ktorý
neprehral ani jednu partiu a z 8 partií získal 5 bodov. Nesporným prínosom a zároveň i milým prekvapením boli výkony
Dušana Gembalu, ktorý na 5. šachovnici
zo 7 partií získal 3,5 boda. Predseda ŠO
však otvorene konštatoval, že predsa len
trošku viac sa očakávalo od Jána Španku
na 2. šachovnici, Pavla Surovčíka na 4.
šachovnici, ale aj František Medvecký
mohol na 9. šachovnici dosiahnuť viac
bodov. Prehral síce len jednu partiu,
ale niektoré zbytočne remizoval. Na 7.
šachovnici pravidelne nastupoval najmladší šachista len 12 ročný Ľubomír
Vnenk, ktorý z 10 partií získal 5,5 bodu,
čo je nesporný úspech. Rezerva šachistov
Tvrdošína v uplynulom ročníku účinko-

vala v IV. lige a svoj cieľ umiestniť sa
v prvej polovici tabuľky sa jej nepodarilo
splniť a z jedenástich účastníkov skončila
s 10 bodmi až na 7. mieste. Bolo to spôsobené katastrofálnym začiatkom súťaže,
keď po 5. kole mala na konte len jednu
remízu a patrilo jej posledné miesto.
Poďakovanie patrí predsedovi ŠO, ktorý
iniciatívne zorganizoval okresné šachové
majstrovstva za účasti 5 družstiev a pred
posledným tretím turnajom boj o víťaza
zvedú družstvá ŠK Tvrdošín „C“ a Gymnázium Tvrdošín „A“, medzi ktorými je
rozdiel len jedného bodu.
Ani pre budúci súťažný ročník šachisti
Tvrdošína zo svojich nárokov neupustili. Opätovne chcú pre mesto udržať
III. ligu a, ak sa im podarí posilniť na
prvých dvoch šachovniciach, pomýšľať
na lepšie umiestnenie. Pre „B“ družstvo
je stanovený náročný cieľ, bojovať v IV.
lige o postup a nie o záchranu.
Predseda ŠO v závere hodnotiacej
správy poďakoval všetkým členom za
svedomitý prístup k hráčskym povinnostiam počas celého súťažného ročníka a v
budúcom súťažnom ročníku im poprial
veľa osobných i športových úspechov.
Poďakovanie patrilo aj primátorovi mesta, ktorý šachistom pomáha v maximálnej
miere a okrem finančnej podpory im
poskytuje aj mikrobus na cestovanie za
súpermi.
Jozef Medvecký

zhodnotil celú súťaž. A potom už
nasledovalo vyhlasovanie výsledkov
a odovzdávanie cien, ktoré družstvám a jednotlivcom odovzdával
primátor mesta Ivan Šaško, ktorý
sa poďakoval organizátorom tohoto
podujatia ale aj všetkým, ktorí sa
podieľali na úspešnom priebehu dlhobeho turnaja.
Počas halovej ligy odohrali mužstvá 112 zápasov, v ktorých nastrieľali 440 gólov.
Súťaž slušnosti vyhral Devilsaci.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
J. Balún s 23 gólmi, druhú priečku
obsadil P. Mišaga – 22 a tretí skončil
Martin Sirota s 18 gólmi.
Celkovým víťazom ligy sa stal
Senátor Bar, ktorý vyhral 11 zápasov,
jeden remizoval a len dva duely prehral
s celkovým skóre 68:41.
Po oficiálnej časti pokračovalo
stretnutie spoločenským posedením.
(jh)

Finalový súboj ktorý znamenal že v našej športovej hale budeme mať možnosť sledovať prvoligový volejbal.

Veľkonočný volejbal
Už po siedmykrát sa zišlo v športovej hale v Tvrdošíne osem družstiev
zo Slovenska na „Veľkonočnom turnaji v mix volejbale, ktorý sa tentoraz
uskutočnil v sobotu 22. 4. t.r. za účasti
družstiev z Tvrdošína, Trstenej, B.
Štiavnice, Námestova, Nitry, Nižnej,
Lipt. Mikuláša.
Maratón začal už o ôsmej ráno
a skončil až po osemnástej hodine.
Ten, kto fandil dobrému volejbalu,

si určite prišiel na svoje. Do finále sa
napokon dostali družstvá z Tvrdošína a Trstenej. Od samého začiatku
to bol veľmi pekný volejbal, keď vo
vedení sa striedali obidve družstvá.
V záverečnom tajbreku sa nakoniec
presadilo družstvo Tvrdošína v zostave: Sirotová, Marcoňová, Mika, Masnica, Gejdoš, Gajdošík, Břežanský
a vybojovalo si prvenstvo. Tvrdošín
- Trstená 2:1.

Ženy majsterkami Oravy
Volejbalové družstvo žien nášho
mesta získalo titul Majstra Oravy,
keď počas celej súťaže prehrali len
dva duely a sú doposiaľ najúspešnejším kolektívom v histórii Oravskej volejbalovej súťaže. Srdečne

im blahoželáme a aj touto cestou
ďakujeme za vzornú reprezentáciu
nášho mesta.
Posledné zápasy: Dolný Kubín
- Tvrdošín 1:3 a 0:3.

Viktorove maratóny
Prvý tohtoročný maratón absolvoval
Viktor Fonfer v Bratislave (2.4.), keď
sa zúčastnil prvého ročníka medzinárodného maratónu „TATRA BANKA
CITY MARATHON 2006“ za účasti
takmer 180 bežcov. I napriek nie najideálnejšej forme (vzhľadom na dlhú
zimu sa nedalo dobre trénovať) skončil
vo svojej kategórií na 13. mieste časom
3:43:22. Trať však bola dlhšia takmer
o dva kilometre a dokonca sa musela
meniť kvôli zvýšenej hladiny Dunaja.
Mestský okruh neprilákal ani po-

četnejšiu divácku kulisu a podľa V.
Fonfera nebol najlepšie zabezpečený
ani po organizačnej stránke.
V nedeľu 23.4. absolvoval Viktor
svoj druhý tohtoročný maratón tentoraz
v Poľsku vo Wroclawi, kde sa zúčastnil
na 24. ročníku medzinárodného maratónu. Medzi takmer 1500 účastníkmi
sa nestratil a dosiahol čas 3:23:20. Bol
to už jeho tretí maratón na tejto trati
a celkovo jubilejný 25. maratón, ako
sa začal venovať maratónskym behom.
(jh)

Majsterky okresu zo ZŠ M. Medveckej
V pondelok 10. apríla sa v telocvični ZŠ Nižná stretli po prvýkrát
na oficiálnych majstrovstvách okresu
vo florbale staršie žiačky. Hrali systémom každý s každým.
Výsledky našich: GMH Trstená
- M.Medveckej 0:7, Nižná - Gym.
Tvrdošín 5:1, M.Medveckej - Nižná
2:1, Trstená štátna - Gym.Tvrdošín
1:1, M.Medveckej - Trstená št. 7:0,
GMH Trstená - Gym.Tvrdošín 0:2,

Gym.Tvrdošín - M.Medveckej 1:4
Majsterkami okresu Tvrdošín základných škôl v kategórii žiačok pre
rok 2006 sa stali hráčky ZŠ Márie
Medveckej, ktorú reprezentovali:

Jana Brčáková, Ivana Zemeníková,
Veronika Turčáková, Denisa Ferenčíková, Biba Čičmanová, Júlia
Rakytová, Laura Letrichová, Denisa
Medvecká a Veronika Stredanská.

Šachovým majstrom Ľ. Vnenk
V rámci výročného rokovania šachistov
Tvrdošína sa v nedeľu 26. marca uskutočnil
šachový turnaj v bleskovom šachu na 5 minút „O majstra šachového oddielu“. Turnaja
sa zúčastnilo 16 šachistov a nesporným
prínosom bolo, že sa ho zúčastnilo pomerne
dosť mladých nádejných šachistov, ktorí si
nepočínali zle. Najlepšie nervy a potrebnú dávku šťastia mal 12-ročný Ľubomír
Vnenk, žiak GMH v Trstenej, ktorý po
veľmi dobrom a vyrovnanom výkone získal
z 15 partií 13,5 boda a o pol bodu vyhral
pred Jánom Špankom. Na 3. mieste skončil s 12 bodmi František Medvecký pred
Pavlom Chmelárom s rovnakým počtom
bodov a Štefanom Kružliakom, ktorý získal
11 bodov. Hodnotné vecné a finančné ceny
získali prví siedmi šachisti. Ocenený bol aj
najmladší účastník turnaja 10-ročný Jožko
Kudlačák.
(jm)

Majsterky okresu v stoji zľava: V. Trstenská (trénerka), B. Čičmanová, L. Letrichová, J. Brčáková, I. Zemeníková pod nimi J. Rakytová, D. Ferenčíková, V.
Turčáková, D. Medvecká a v popredí V. Stredanská. V sobotu (6.5.) v Košiciach
skončili dievčatá na Majstrovstvách Slovenska na bronzovom stupienku.
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