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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.

Rekonštrukcia v Oraviciach bez obmedzenia prevádzky
Pri ceste do Oravíc v utorok 5. októbra sme sa zastavili aj na termálnych kúpaliskách, kde pokračujú rekonštrukčné práce pri rozšírení budovy. Stavebná firma z
nášho mesta tu už urobila poriadny kus
práce. Práve v deň našej návštevy pracovníci z neďalekého Chyžného pokrývali
strechu. Majiteľa firmy Kazimiera Kulasiaka sme sa opýtali, ako sa im darí v
práci.
- Práca pokračuje podľa plánu. Najprv
pokryjeme strechu. Na strechu dávame
800 metrov štvorcových plechu a na ďal-

šie pokrytie strechy 150 metrov, tu patria
ríne a ďalšie potrebné veci. Termín bol dodržaný a strecha bola ukončená už v 42.
týždni.
Tým však rekonštrukcia termálnych
kúpalísk nekončí, tentoraz sa však budú
robiť už len práce vo vnútri objektu. Všetko v Oraviciach smeruje k tomu, že klienti
v dohľadnom čase sa budú môcť tešiť z
poskytovania kvalitnejších služieb.
Samozrejme, že je dobré, že táto rekonštrukcia sa začala robiť. Návštevníci,
ktorí pravidelne navštevujú termálne kú-

Väčšinou zostávame zaskočení
smrťou blízkych...
V týchto dňoch naše cesty vedú tam, kde časom všetci budeme, tam kde už leží nespočetné množstvo ľud. Ešte prednedávnom tu boli s nami, tvorili históriu, denne sme ich
milovali aj nenávideli, denne nám boli na očiach. Dnes po nich zostali len zažltnúte fotografie a spomienky na veci dobré, na všetko to,
čo nám počas života dávali.
V týchto dňoch, poznačených horkastou vôňou chryzantém, vykročíme so sviečkami v rukách na miesta, pripomínajúce nám najbolestnejšie chvíle lúčenia s blízkymi. Viac, ako inokedy si uvedomíme márnosť večného naháňania sa za materiálnymi vecami a oddávame sa
pocitom vďačnosti, odovzdanosti a úcty k tým, ktorým sa už nemôžeme vyznať z citov zoči - voči.
Nechajte trblietať hviezdy a chryzantémy!
Nech znejú zvonky briez, keď opŕchajú listy
na oči slzavé, na hroby, na kvety,
ktorým sa na hrdle mrazivý klenot blyští:
sú sestry našich ciest a našej planéty.
Väčšinou zostávame zaskočení smrťou blízkych, a tak chodíme rozprávať to nevypovedané už len studeným kameňom a hline. Veríme, že nás vypočujú. V sychravých jesenných dňoch na miestach, kde v pokoji odpočívajú naši blízky, si opakujeme, že i keď nie
sú fyzicky medzi nami, zostali nám v srdciach. Vzdávame hold ľuďom, ktorých sme si
vážili. Rok čo rok - väčšina aj častejšie - sa vraciame na miesta ich posledného odpočinku a odovzdávame im svoju lásku a úctu.
Ale nie všetci... Čoraz viac chladu vanie zo skutkov ľudí, ktorí ľahostajne ničia,
rozbíjajú, rozkrádajú, prípadne znesväcujú pamätníky. Presviedčajú nás o zlomyseľnosti ľudského konania a ponižujú živých i mŕtvych. V rozhorčení zabúdame, že týmto ľuďom možno v živote chýbali pohladenia, neha a úcta k predkom, ktorú im ich blízky asi
zabudli vštepiť.
V studených dňoch hľadáme vo svojom vnútri pokoj a hrejivé teplo. V pokore stojíme
nad hrobmi. Zrazu si intenzívnejšie uvedomujeme, že po ničom tak väčšmi netúžime ako
po zdraví a živote. Je krásny i krutý zároveň. Milióny ľudí oň každodenne bojujú. Skúsme
byť vďační za každé ráno, ktoré môžeme prežiť.

Pomník kňazovi a čestnému občanovi nášho mesta Prof.
Štefanovi Šmálikovi sme postavili a v týchto dňoch
upravili mramorovými doskami z úcty a vďačnosti.

Tvrdošín na filmovom plátne
Zobraziť Tvrdošín na pôdoryse štyroch ročných období sa podujal režisér,
kameraman a scenárista Milan Kosec. V
jednotlivých sekvenciách sa divák zoznámi s históriou mesta, s jeho prírodnými krásami, kultúrnymi a národnými pamiatkami. Okrem historických artefaktov
a novodobých dejín spoznáme najvýznamnejších rodákov, uvidíme ukážky starých remesiel a ľudových zvykov.
Priestor dostanú architektonické a urbanistické skvosty, ale aj nové podniky
a firmy, ktoré robia dobré meno mestu.

Autor Milan Kosec - nositeľ viacerých ocenení zo slovenských a medzinárodných súťaží - sa po odchode zo Slovenskej televízie intenzívne venuje dokumentárnej tvorbe. O pripravovanom
filme nám povedal: „Chcem, aby bol
nadčasový, aby nestratil na aktuálnosti
ani o 10 či 15 rokov. Nepotešilo by ma,
keby som bol považovaný za jediného
autora filmu o Tvrdošíne. Tak ako vždy,
aj tentoraz sa opieram o pomoc siedmich
spolupracovníkov.“
P. Abraham

paliska, sa týmto zmenám potešia. Na
druhej strane treba kvitovať, že mesto sa
rozhodlo robiť rekonštrukciu za pochodu
už aj z toho dôvodu, aby návštevníci mohli
nepretržite využívať liečivé účinky termálnej vody, čo ocenili viacerí z nich.
- Som rád, že ste počas rekonštrukcie
neuzavreli termálne kúpaliská, povedal
nám pán Mikolaj Florczak z Noveho Targu.
- I keďsem nechodím pravidelne, chýbala by mi vaša teplá voda. Do Bešeňovej
je to ďaleko a tiež musím povedať, že po
kúpeli v Oraviciach sa vždy cítim výborne. Chodievam sem už viacero rokov a pokiaľ mi to bude dovoľovať môj zdravotný
stav, dovtedy tu budem chodiť.

Termálne kúpalisko v týchto dňoch dostáva nový šat...

Na Michalskom jarmoku zaujali aj rezbári
Už po štvrtýkrát sa na Michalskom námestí uskutočnil tradičný dvojdňový Michalský jarmok v piatok a sobotu (24.-25.9).
Ešte vo štvrtok to vypadalo na to, že jarmočníci, ale aj návštevníci jarmoku sa budú musieť zmieriť s daždivým počasím. Ale
ako už býva dobrým zvykom v Tvrdošíne, keď mesto organizuje rôzne akcie, počasie im vždy vychádza a nebolo tomu ani tak
na tomto jarmoku. V piatok ešte sem tam popadali z oblohy
dažďové kvapky, ale sobota, i keď o niečo chladnejšia, bola
prajnejšia.
Okrem už tradičných stánkov z
rôznymi tovarmi počnúc topánkami, oblečením, hračkami, sladkými pochúťkami, keramikou, a ďalším tovarom nechýbal na jarmoku
bohatý kultúrny program, pri ktorom sa mohli diváci do sýtostí pobaviť.
V piatok popoludní sa ako prví
predstavili žiaci a učitelia zo ZUŠ
Tvrdošín. Po nich zaznela typická
goralská hudba, keď svoje umenie
predvádzala trojčlenná Goralská
muzika zo Suchej Hory. Na svoje
si tu prišli aj milovníci dychovky
a to vtedy, keď zakoncertovala Dychová hudba Rabčanka. To bol
akýsi predkrm piatkového popoludnia, pretože potom prišiel zlatý
klinec programu a pred divákov
prišli starí známi, skupina EMINENT z Bratislavy, ktorí to i napriek chladnejšiemu počasiu poriadne roztočili.
V sobotu návštevníkov jarmoku
privítalo slniečko, žiaľ nie všetci
jarmočníci ostali, niektorí sa pobrali domov už v piatok navečer.
A tí, čo prišli na jarmok, sa opäť
mohli pobaviť pri kultúrnom
programe, alebo si ešte dokúpiť to,
čo nestihli v piatok. V sobotu ako
prvé sa predstavili deti z CVČ a to
už boli lavičky pred kultúrnym
strediskom skoro plno obsadené,
po nich zaujali svojím typickým

na byť o ne záujem už aj z toho
dôvodu, že sú cenovo dostupné pre
firmy, ale aj súkromníkov. A sú určené na rôzne účely, ich využitie
je možné aj v mestách pri rôznych
upratovacích a iných prácach.
Návštevníkom jarmoku sa predstavili svojimi prácami aj umelec-

V piatok poobede bolo na jarmoku ešte všelijako, počasie si občas s
jarmočníkmi, ale aj s kupujúcimi zažartovalo, nakoniec však všetko dopadlo dobre a namiesto dažďa posvietilo na jarmok aj zúbaté slniečko.
programom Country skupina HOP
CUP a CHROBÁCI z Nižnej, ktorí sa tiež divákom páčili. No a záver Michalského jarmoku urobila
naša „super hviezda“ Milan Hrčka s dcérou Jitkou, ktorí boli akýmsi poďakovaním za práve skončeným jarmokom.
Počas jarmoku si mohli návštevníci pozrieť aj malé úžitkové vozidlá značky PIAGGO. Tieto autíčka sú k nám dovážane z Talianska a ako som sa informoval, začí-

17.november...
Dňa 17.novembra 2004 si pripomenieme 15. výročie „Nežnej revolúcie“. Prečo nechceme, aby sa na tento deň zabudlo? Jednoducho preto, lebo slovenskí študenti práve v tento deň prvýkrát verejne vyjadrili svoj nesúhlas s vtedajšími pomermi. Bol to úplne spontánny deň, kedy mládež prejavila svoju odvahu.
12 .novembra v roku 1999 bol v miestnom parku odhalený pamätník nášmu rodákovi Marekovi Frauwirtovi, ktorý bol ako jediný Slovák zavraždený fašistami
pamätného dňa 17.novembra 1939 v Prahe. Pri tejto príležitosti bol tento deň vyhlásený ako Medzinárodný deň študenstva, ktorý sa v posledných dňoch pripomína aj v našom meste.
Už niekoľko rokov sa v našom meste pri tejto príležitosti konajú koncertné vystúpenia populárnych hudobných skupín ako napr. NO NAME, INÉ CAFÉ, GLADIÁTOR, PEHA A DESMOD.
Nie je tomu inak ani tento rok a vo štvrtok 18. novembra 2004 o 1730 v Mestskej
športovej hale sa predstaví hudobná skupina MANGO MOLAS z Bratislavy.
Príjmite tento koncert od primátora mesta Tvrdošín Ing. Ivana Šašku ako darček k Vášmu sviatku.

kí rezbári z SOU Nižná, učni pred
kultúrnym strediskom pod dohľadom majstrov vyrezávali svoje výrobky a možno povedať, že sa páčili a je vidno, že škola v Nižnej
vychováva skutočných odborníkov.
Hneď povedľa mal vystavené
svoje umenie aj ľudový rezbár z
Krásnej Hôrky Stanislav Ondrík,
aj tu sa pristavovalo nemálo návštevníkov, aby s uznaním kvitovali prácu tohto nášho ľudového rezbára, a opäť ho mohli mnohí z nás
vidieť priamo v akcii. Skutočne
majstrovské bolo dielo „Posledná
večera“ ale aj iné jeho výtvory nás
zaujali.
Svoje výrobky tu predstavovali
ale aj priamo tvorili na mieste
chlapci z Domova sociálnych služieb, ktoré si mohli návštevníci zakúpiť, či už to boli rôzne ozdoby,
alebo tkané koberce.
A ten, kto nemal záujem o kultúru, pretože počas jarmoku bola
otvorená aj výstava Márie Auerovej Griešovej z Košíc, kultúrny
program, ktorý sa uskutočnil na
Michalskom námestí, či nákup sa
mohol občerstviť. Už tradične na
našom jarmoku nechýbal burčiak,
ale aj iné jarmočné pochutiny.
(jh)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
V závere augusta sa konalo pravidelné zasadnutie MsZ. Po voľbách komisií a správe o plnení uznesení za uplynulé obdobie, informoval primátor mesta Ing. Ivan Šaško prítomných poslancov o
tom, čo sa od posledného zasadnutia udialo v meste.
S účinnosťou od 1.7. 2004 bol v Tvr- ale ľuďom je potrebné aj v tejto veci podošíne zriadený školský úrad aj pre obec môcť.
Nižná. Veľmi dobre boli hodnotené folklórPrimátor informoval poslancov aj o výne Oravice a otvorenie nového futbalové- stavbe cestného obchvatu Oravy, ktorý sa zaho štadióna, ktorých sa zúčastnilo nemálo čne od poľskej hranice a bude rozdelený na
ľudí, naďalej pokračuje rekonštrukcia so- niekoľko etáp, pripravuje sa aj zakódovanie
ciálnych zariadení v Oraviciach, pracuje sa televízneho vysielania systémom MMDS.
V ďalšej časti rokovania vedúca finančaj vo výstavbe MEANDER Oravice rekreačno - rehabilitačného areálu s hotelom, ba- ného oddelenia Ing. Anna Šefčíková predzénmi, športoviskami a liečebnými zaria- ložila na rokovanie vyhodnotenie činnosti
deniami, pripravuje sa tu aj výstavba lyžiar- finančného oddelenia za uplynulé obdobie,
skeho vleku. Podstatné je však to, že v Ora- ako aj správu o plnení rozpočtu mesta za
viciach začal pôsobiť ROEP (register ob- prvý polrok s osobitným vyhodnotením
novenej evidencie pozemkov), aby sa dali školstva. Ako vyplynulo z podrobnej sprána správnu mieru vlastnícke práva majite- vy, podstatné je to, že mesto v prvom polľov pozemkov, je to dlhodobá záležitosť, roku hospodárilo s prebytkom.

Školský úrad už v činnosti
Spoločný
školský úrad
v Tvrdošíne
bol zriadený
na základe
rozhodnutia
Krajského
školského
úradu v Žiline
od 1. júla
2004 a svoju
činnosť začal
1. 9. 2004,
keď sa vedúcou tohto úradu stala PaedDr.
Iveta Šurinová.
I. Šurinová vyštudovala Pedagogickú fakultu v B. Bystrici a po jej skončení začala
od roku 1989 vyučovať slovenský jazyk a
občiansku výchovu v ZŠ na Medvedzí.
Spoločný školský úrad ma sídlo v ZŠ M.
Medveckej a v jeho pôsobností sú 2 základné školy (ZŠ M. Medveckej a ZŠ v Nižnej s
počtom 1310 detí), 2 základné umelecké
školy, centrum voľného času, 6 materských
škôl a 6 školských jedální.
V kompetencii školského úradu je zabezpečovať činnosť mesta i obce Nižná v
rámci preneseného výkonu štátnej správy na
úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry.
A ktoré konkrétne veci to budú?
- Náplňou činnosti školského úradu je
zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno - správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy. Rozhodovať v druhom stupni vo veciach,

v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, kontrolovať dodržiavanie
všeobecne záväzných predpisov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
poskytovať odbornú a poradenskú činnosť
školám a školským zariadeniam najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov
školskej samosprávy v základných školách,
materských školách, centrách voľného času
a v základných umeleckých školách a vykonávať ďalšie činnosti.
A čo bude vaším krédom v tejto novej a náročnej práci?
Činnosť školských úradov je v začiatkoch. Zmenou riadenia v školstve - jeho decentralizáciou, sa vytvára priestor založený
na väčšej dôvere školským zariadeniam, rodičom, pedagogickým kolektívom. Školský
úrad bude akýmsi spojovacím článkom medzi nadriadenými orgánmi a miestnym školstvom, problémy ktorého pozná najlepšie aj
riešiť ich môže najefektívnejšie. Vo svojej
práci sa budem usilovať o vytváranie čo najlepších podmienok pre prácu pedagógov a
žiakov v našich obciach.
Poznanie a rozvoj ľudského potenciálu
je základom prosperity spoločnosti a my
chceme budovať takú spoločnosť, kde výchova a vzdelanie sú najrozšírenejším verejným záujmom. Aby škola učila to, čo je
potrebné pre kvalitný a tvorivý život a kde
vzdelanie je najvyššou hodnotou.
(jh)

Na akademickej pôde
Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Milan Murgaš oficiálne pozval primátora nášho mesta na slávnostné otvorenie akademického roka 2004/2005, ktoré sa konalo 20. septembra
2004 v aule univerzity. Pri tejto príležitosti sme primátora Ing. Ivana
Šašku oslovili, aby nám priblížil atmosféru tohto podujatia:
Každá vysoká škola má svoje originálne
zvyklosti, ktoré používa pri rôznych príležitostiach, nevynímajúc slávnostné otvorenie
nového školského roka. Okrem množstva
hostí, medzi ktorými nechýbali poslanci Národnej rady, či ďalší ústavní činitelia, bol prítomný celý akademický senát, ale aj rektori
družobných vysokých škôl.
Okrem rektora UMB sa k zúčastneným
prihovoril aj dekan univerzity z talianskeho
Padova. K dôležitej časti mojej návštevy na
univerzite bolo stretnutie s dekanom Fakulty humanitných vied, s ktorým som rokoval
o možnostiach, no najmä o potrebných kro-

koch, aby sa v našom meste zriadila pobočka vysokoškolského štúdia, ale aj ďalšie možnosti spolupráce UMB s oravským regiónom.
K celej problematike je potrebné dodať,
že okrem pani profesorky Evy Kollárovej,
fandí tomuto projektu a najmä spolupráci s
našim mestom rektor univerzity Milan Murgaš, ktorý v najbližších týždňoch zavíta do
Tvrdošína, aby sme prerokovali túto problematiku s cieľom pomôcť našej mládeži
získať vzdelanie na tejto univerzite, ktorá
sa rýchlo začlenila do vzdelávania pre potreby Európskej únie o čo sa usilujeme práve týmto projektom a touto formou štúdia.

V ďalšej časti rokovania sa poslanci
oboznámili so správou o činnosti komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej. Ako vyplynulo zo správy počet sociálne odkázaných
rodín s deťmi sa zvýšil. Členovia komisie v
tomto roku aj vďaka sponzorom zabezpečili deťom z týchto rodín darčeky k MDD a
pre prváčikov pripravili balíčky so školskými potrebami. V tejto oblasti vypomáha rodinám v rámci svojich možností aj mesto.
Zhodnotenie územnej, projekčnej a realizačnej činnosti investičných akcií na území mesta za prvý polrok 2004 predložil na
rokovanie Jozef Kavuljak. V správe boli
podrobne zhodnotené investičné zámery
mesta na úseku životného prostredia, školstva, kultúry športu, sociálnej oblasti, služieb a cestovného ruchu.
Poslanci prerokovali aj správu o činnosti
mestskej polície, ktorú na rokovanie predložil náčelník MsP Ľubomír Margeťák, v
ktorej podrobne zhodnotil činnosť mestskej
polície. Ako bolo v správe konštatované,
mestská polícia chce aj v ďalšom období v
súčinnosti s obvodným oddelením policajného zboru organizovať viac akcií, ktoré
budú zamerané na kontrolu zákazu podávania alkoholu mladistvým osobám, ale aj
ďalšie veci, ktoré sa týkajú vandalstva a verejného poriadku.
V závere rokovania poslanci bez pripomienok schválili uznesenie a v ňom aj výstavbu umelej ľadovej plochy, ktorá bude
realizovaná ešte v tomto roku.
(jh)

Mesto omladlo
Veľmi zaujímavé štatistické čísla
nášho mesta nám poskytla pracovníčka
matriky Ľubica Grossová. Niektoré nás
potešili iné zarmútili, pretože s odchodom každého človeka odchádza čosi drahé, milé, zvláštne, čo chýba nielen najbližším, ale aj priateľom a známym. A s narodením prichádza na svet radosť a potešenie. A nás môže tešiť, že tých radostných
dní bolo v našom meste viac.
Štatistiku sme tentoraz zamerali na narodených a zomrelých občanov za obdobie od 1.1. 2004 do 30. septembra 2004.
Za toto obdobie zomrelo v našom meste 34 občanov, v januári zomreli traja občania, vo februári 5, v marci 4, v apríli 3,
v máji 5, v júni 5, v júli 3, v auguste 2, v
septembri 4.
Za toto obdobie sa v našom meste narodilo 74 detí, teda o štyridsať viac ako
zomrelo. Najviac sa ich narodilo v januári až 19, vo februári 10, v marci 7, v apríly 12, v máji 7, v júni 2, v júli 6, v auguste
8 a v septembri 3.
Ak by sme to povedali suchou štatistikou tak v priemere zomrelo v našom meste
každý mesiac 3,77 človeka a narodilo sa
8,22 človeka. Aj z tejto štatistiky vidieť,
že naše mesto omladlo.
(jh)

Kytička od detí
Krásny darček pripravili v mesiaci „Úcty
k starším“, predškoláci s učiteľkami zo IV. MŠ
Medvedzie, keď osobne navštívili občianku
nášho mesta pani Helenu Gerčákovú z Krásnej Hôrky.
Pani Helena bola prekvapená, keď jej deti
pri jej životnom jubileu 77 rokoch, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a odovzdali kytičku kvetov. Starká sa nečakanej návšteve veľmi potešila. Aj program sa jej veľmi páčil. Naprázdno neobišli ani detí, ktoré od jubilantky dostali ovocie a sladkostí. Bol to pekný
zážitok pre deti ale aj pre starkú.
Kolektív IV. MŠ Medvedzie

Staré pohľadnice rozprávajú
O tom ako sa
tvorila história v
našom meste, iste sa
nájdu medzi nami
pamätníci, ktorí si
spomínajú na túto
fotografiu. Fotograf
zachytil na nej kus
živej histórie našich
dedov a otcov, neopakovateľnú krásu
tohto mesta, v ktorom sa odvtedy
mnoho zmenilo. Ak
si niekto pamätá na
túto fotografiu, boli
by sme radi, keby
nám k nej niečo povedal, alebo napísal, radi tento názor
uverejníme.

Významné osobnosti Tvrdošína
V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia Ignáca Gessaya, ktorého meno nesie aj SPŠ a OA v Tvrdošíne.
Patrí medzi významné osobností slovenských dejín. Narodil
sa v Tvrdošíne 17. júna 1874 v rodine Jozefa Gessaya a jeho
ženy Žofie, rodenej Ferenčíkovej. Po štyroch rokoch v trstenskom gymnáziu si doplnil vzdelanie v učiteľských ústavoch v
Spišskom Podhradí a maďarskom Jágri. Pôsobil na viacerých
miestach v rodnom regióne a Zemplínskej stolici, no trojročné účinkovanie na Orave stačilo, aby bol u vrchnosti evidovaný ako pansláv potrestaný zákazom písania do slovenských
novín. Odmietol podieľať sa na maďarizácii vlastného národa a rozhodol sa pre emigráciu do krajiny, v ktorej žila početná a dobre organizovaná slovenská menšina. V roku 1899 pricestoval do USA.
Zamestnal sa ako učiteľ slovenčiny v Olyphante a súčasne prispieval do Amerikánsko-slovenských novín. Onedlho sa stal ich redaktorom a neskôr hlavným
redaktorom Slovenského denníka v Pittsburghu. V roku 1913 sa presťahoval do
New Yorku, kde pôsobil autorsky i organizačne vo viacerých novinách a časopisoch. Ako organizátor a spolkový pracovník sa uplatnil pri zakladaní Slovenskej
ligy a krajanských novinárskych združení.
Počas prvej svetovej vojny bol jedným zo šiestich referentov, ktorých M. R. Štefánik osobne poveril organizovaním česko-slovenského zahraničného odboja. Stál pri
zrode Pittsburgskej dohody z mája 1918, ktorá mala poskytnúť Slovákom v spoločnom štáte s Čechmi právo na autonómiu. Začiatkom roku 1920 sa Gessay natrvalo
vrátil na Slovensko. Začal vydávať mesačník Americký Slovák, založil a viedol prvý
zbor Slovenskej ligy v Bratislave, ktorá sa sústredila na zakladanie slovenských škôl
najmä na juhu krajiny. Zomrel v Bratislave 12. augusta 1928.
(jh)

Nová počítačová trieda
Ako nás informovala riaditeľka
ZŠ M. Medveckej
Mgr. D. Šašková,
v škole bola zriadená už druhá počítačová učebňa,
pre ktorú poskytla počítače firma
Deutche Telecom.
Žiaci tejto školy
majú už dve počítačové učebne, v
ktorých je 25 počítačov. Učebne
sú denne plne vyťažené a keby mali ešte viac počítačov, aj tak by ich bolo málo.
Počítačové učebne slúžia aj verejnosti, pretože v popoludňajších hodinách tu chodia deti, ale aj dospelí
na internet, denne od 15-18 hod.

Vyťažené sú nielen počítačové
učebne ale aj telocvičňa. V škole sa
okrem toho položila ešte v šiestich
triedach a v klubovni nová guma.
Zrenovoval sa aj prechod medzi školou a telocvičňou.
(jh)

Každý občan mesta bude vedieť plávať
Aj v tomto roku pokračujú deti z
nášho mesta v plaveckom výcviku v Nižnej a všetky náklady im opäť hradí mesto,
samozrejme aj s dopravou. Túto iniciatívu opäť veľmi uvítali nielen riaditelia základných škôl a rodičia, ale hlavne deti
3. a 4. ročníka, ktoré sa uvedeného plaveckého výcviku budú zúčastňovať.
Je to dobré, že mesto aj v dnešnej neutešenej ekonomickej situácii pomáha
rodinám, ktoré by si plavecký výcvik
nemohli dovoliť. Mnohí rodičia v prvom
rade myslia na to, ako dať deťom základné veci, najesť, obuť, ošatiť.
V ZŠ M. Medveckej a Š. Šmálika,
uvedeného plaveckého výcviku sa zú-

častní skoro 270 detí tretích a štvrtých
ročníkov. Je potrebné povedať, že mesto
aj tohto roku hradí pre deti plavecký výcvik i napriek tomu, že cena za pobyt na
plavárni sa oproti minulému roku zvýšila.
Ako nás informoval primátor Ing.
Ivan Šaško, vedenie mesta si uvedomuje, aká je súčasná sociálna situácia v
mnohých rodinách z pohľadu sústavne
sa zvýšujúcich nákladov na prežitie. A
preto táto forma výpomoci smeruje k tej
najmladšej generácii aby postupne vedel
plávať každý občan Tvrdošína, čo je dôležitý prínos pre zdravie človeka. (jh)

Rokovanie o obchvate Oravy
Projekčná firma IKP Consulting Engineers, s.r.o., ktorú zastupoval Ing. Jiři Čurda z Prahy, zvolala v uplynulých dňoch do
Tvrdošína zástupcov mestských, obecných
úradov, zástupcov SSC zo Žiliny, SSC Bratislava a ostatných zainteresovaných za
účelom prerokovania technickej štúdie cesty, rýchlostnej komunikácie R 3, ktorý sa
týka úseku Horná Lehota - Trstená. Táto
štúdia má vypracované tri varianty.
Podrobné vysvetlenie k projektu rýchlostnej komunikácie R 3 podal prítomným
RNDr. Peter Barančok zo Slovenskej akadémie vied. Ako vyplynulo z rokovania,
prítomní zástupcovia sa najviac priklonili

k variantu, ktorý sa im javí ako najvýhodnejší a ktorý je aj najkratší a zdá sa, že
bude aj ekonomicky najvýhodnejší.
V závere rokovania požiadal Ing. Jiři
Čurda všetkých zúčastnených, aby ku jednotlivým variantom zaujali písomné stanovisko a zaslali im ho.
- Ako nám povedal jeden z účastníkov
rokovania, primátor Tvrdošína Ing. Ivan
Šaško, všetko treba robiť pre to, aby sa výstavba tohto obchvatu pre Oravu, čo najskôr začala realizovať, pretože cestná sieť
na Orave je v nevyhovujúcom stave a už
by bolo neskoro, aj keby bola teraz hotová.
(jh)

Koryto Javorového potoka omladne
Spustiť sa v týchto dňoch na dno Javorového potoka v odvodnenej časti
dolného toku v starom Medvedzí si vyžaduje istú dávku zvýšenej opatrnosti.
Partia starších robotníkov sa však v jeho
koryte pohybuje so závideniahodnou istotou. Vidno, že na namáhavú prácu
v ťažko prístupnom teréne sú zvyknutí.
Šesťdesiatdvaročný majster Jozef
Paňko sa (na rozdiel od štátnych úradníkov) nevyhovára na nedostatočné
kompetencie a ochotne vysvetľuje: „Ide
o päťdesiatmetrový úsek, v ktorom sa

rekonštruuje prepážka a prebieha úprava stupňov. Prepážka sadala, je preto
treba odstrániť staré a postaviť nové betónové zaisťovacie stupne a upraviť
koryto. Tým sa zaistí teleso prepážky,
ktoré už nebude sadať.“
Rekonštrukcie sa ujal Lesostav s.r.o.
a financuje ju správca toku - Štátne lesy
Námestovo – zo zdrojov vyčlenených
na práce spoločenského významu. Hodnota diela je vyčíslená na 1,5 milióna
korún a práce potrvajú do konca októbra.
(pa)
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V Oraviciach sa buduje Meander Park
Deň aj počasie nám prialo, keď
sme sa v utorok 5. októbra boli pozrieť, v akom tempe pokračujú práce
pri výstavbe kúpeľného komplexu
Meander v Oraviciach.
Už príchod na stavenisko nás presvedčil o tom, že sa tu intenzívne pracuje. Okolo nás čulý pracovný ruch,
ľudia, stroje v plnom pracovnom nasadení. Pozreli sme si celé stavenisko a urobili fotodokumentáciu ešte
predtým ako sme si mohli pohovoriť
so zodpovednými pracovníkmi, ktorí majú na starosti výstavbu tohto are
álu. V tom čase bola v plnom prúde
pravidelná pracovná porada, k výstavbe a realizácii stavebných prác.
po ukončení porady sme oslovili
konateľa firmy JUDr. Petra Kralovenského, aby nám poskytol niekoľko
informácii.
Môžete nám povedať, kto je realizátorom stavebných prác na tomto projekte?
- Je to firma Stamart s.r.o. Martin,
ktorá realizuje stavebnú časť. Na stavbe sa zúčastňujú aj ďalší subdodávatelia, ktorí realizujú prevádzkové súbory. V súčasnej dobe sa uskutočňuje betonáž na vrchnej doske hotelového komplexu. Tento objekt je vlastne prvou etapou celého systému komplexu, ktorý je rozložený do troch
etáp.
Mali sme to šťastie, že sme tu zastihli aj architekta projektu Ing. Vladimíra Kačalu, ktorý nás oboznámil
s tým, čo sa bude realizovať v tejto
prvej etape.
- V prvej etape tu bude zrealizované parkovisko, vstupný most pre
peších a potom samotný objekt. V objekte budú dva bazény, jeden pre vonkajšiu a jeden pre vnútornú časť. Jeden s plochou 500 a druhý s plochou
asi 110 metrov štorcových. Budú aj
šatne, tri denné bary, vstupná recepcia, dva obchody pre príležitostný
predaj, galéria a služby tu bude poskytovať aj masér. A samozrejme
priestor pre bazénovú technológiu.
Toto všetko by malo byť dokončené
v prvej etape. Pripravený je už aj oce-

ľový most v kombinácii s drevom na
osadenie, ktorý sa vyrábal v dielni,
pätky sú zabetónované a v najbližších
dňoch sa bude most osádzať.
Ako sme sa presvedčili, aj počasie doteraz praje pracovníkom, čo potvrdil aj konateľ firmy JUDr. P. Kralovenský.
- Vzhľadom na špecifické klimatické a poveternostné podmienky
tohto regiónu sme s počasím spokojní. Môžem povedať, že aj počasie je
na našej strane, o čom svedčí aj to, že
môžeme bez problémov vykonávať
zemné, betonárske a ďalšie práce v
danom období.
Ako ste spokojní so stavom prác,
netlačia vás termíny?
- Vzhľadom na charakter stavby,
na jej špecifiku, tak ako na každej
stavbe aj tu sú určité problémy, ktoré
sa operatívne riešia. Tieto problémy
sa pravidelne riešia s investorom aj
dodávateľom na kontrolných dňoch.
Ak by som mal charakterizovať jednotlivé termíny, môžem zodpovedne
povedať, že táto stavba napreduje plánovaným tempom, pričom sa vyvíja
maximálna snaha, aby sa konečný termín ukončenia prvej etapy dodržal.
Našu Oravu veľmi trápilo, prečo ste začali robiť prípojku termálnej vody do komplexu ako prvú,
môžete nám k tomu niečo povedať,
hlavne aj preto, aby sme dali na
pravú mieru informácie, ktoré boli
uverejnené v tomto týždenníku?
- Prípojka geotermálnej vody, ktorou bude napájaný samotný objekt, je
už od geotermálneho vrtu až po
miesto napojenia na odberné objekty
ukončená. Začali sme s ňou preto, že
sme mali na to vhodné klimatické
podmienky. V najbližšej dobe sa
uskutočnia na potrubí tlakové skúšky a tým bude celá prípojka pripravená na odovzdanie.
V konečnom dôsledku je potrebné
pripomenúť, že táto stavba by mala
byť prínosom pre tento región v rámci rozvoja cestovného ruchu. Mala by
byť prínosom pre tuzemských ako aj
zahraničných občanov, hlavne však

poľskej klientely.
Vytvorením tohto
komplexu chceme poskytnúť určitý druh služieb, na ktoré v dnešnej
dobe čakajú návštevníci, ktorí v podstate majú
určité nároky a myslím
si, že otvorením takéhoto komplexu budeme
schopní ponúknuť aj
služby pre náročnejšiu
klientelu.
Samozrejme, že
okrem tej náročnejšej
klientely tu budú môcť
využívať naše služby aj
rodiny s deťmi, dalo by
sa to nazvať aj takzvaným rodinným relaxomno najmä areálom
zdravia.
Pripravil: J. Horňák

Práce v Oraviciach pri výstavbe Meandra pokračujú v plnom tempe,
pracovný ruch zatiaľ vládne v tejto „oáze zdravia“ od rána do večera, ktorá čoskoro bude slúžiť prvým návštevníkom.

Cesty mesta od minulosti po súčasnosť
Reprezentačné priestory radnice oživila dvojica obrazov nazvaná CESTY
MESTA. Ich autor Hieroným Balko na
nich pozoruhodným spôsobom stvárnil
minulosť a súčasnosť mesta. Potvrdzujú to nielen ohlasy návštevníkov, ale aj
názory odborníkov, ktorí predpokladajú,
že vytvorením tohto diela vznikla hodnota, ktorá nesporne obohatí aj budúce
generácie.
Z pohľadu vľavo umiestnený obraz

Kameň bude mať čestné miesto
„Zatiaľ nepoložili ani kameň, ba odniesli aj ten základný“. Pod týmto titulkom sa v Našej Orave objavil článok,
ktorý bol zameraný na výstavbu kúpeľného komplexu Meander v Oraviciach.
V článku sa pani redaktorka zamýšľala, prečo sa v Oraviciach nepracuje, aj

je na stavenisko neustály ruch, plno strojov a všade sa pracuje a práve na tom
mieste, kde bol položený základný kameň, usilovne zvárači zvárali armatúru
pre ďalšiu betonáž.
Ako sme sa aj my v uvedený deň
presvedčili, tento projekt, ktorý pre Ora-

CESTY MESTA I. je budovaný na kompozícii „Y“, historizujúci, ladený do zemitých hnedo - červených farieb a okrovej. Od ľavého horného rohu vychádza
hnedý prúd, náznak toku rieky Orava, do
ktorej štylizovane vteká Oravica.

V stručnosti ho možno charakterizovať takto: Na sútoku týchto riek vznikol
Tvrdošín, zobrazený v pravej časti obrazu v okrovom ladení. V hornej časti je
gotický drevený kostolík - symbol kultúry a viery obyvateľov mesta. Postupne
smerom nadol sú zobrazené kaplnky a
kostolíky všetkých častí Tvrdošína Medvedzia, Krásnej Hôrky a veľký tvrdošínsky kostol sv. Trojice. Tak ako rieka sa postupne obraz rozrastá do väčšej
spodnej plochy, vytvárajúcej akési odľahčenie oproti veľmi členenej hornej časti.
V dolnom ľavom rohu zobrazené bronzové predmety z hranice chotárov Krásna Hôrka a Medvedzie naznačujú hlbokú históriu mesta zasahujúcu do doby
bronzovej. Autor rozčleňuje plochu obrazu linkami do plošiek trojuholníka, či
lichobežníkov, vzájomne tvarovo a farebne sa vyvažujúcich a tento kubizujúci
výraz dodáva obrazu dynamiku a náznak
vibrácií. Toto chvenie je podporené aj
technikou maľby - celý obraz je pastózne maľovaný špachtľou.
CESTY MESTA II. kompozične nadväzujú na prvý obraz. Od dolného rohu
vľavo vyrastá priečelie radnice, v spodnej časti prechádzajúc do mestskej trikolóry. Kompozícia obrazu je založená
na tvare položeného písmena T - náznaku križovatky, v hornej časti zobrazené
ľudské obydlia pokračujú smerom nadol do blokov bytoviek sídliska Medvedzie s ich charakteristickými tvarovými prvkami. Postupne v spodnej časti
obrazu sú zobrazené budovy škôl ako
symboly vzdelávania. Mosty naznačujú

smerovanie a vízie do budúcnosti: celkovo do modrých odtieňov ladený obraz
je citlivo vyvažovaný použitím žltej .
Modrá a žltá sú farby mesta. Štylizovaný znak Slovenskej republiky a symboliku Európskej únie autor používa ako
atribúty doby, v ktorej obraz vznikol. Zároveň v spojitosti s mostnými konštrukciami naznačuje pohyb z histórie do budúcnosti: mesto škôl, mesto mladých. V
spodnej časti je obraz protivážne tvarovo aj farebne odľahčený, čo prispieva k
vyváženiu celej kompozičnej stavby.
Autor celú symboliku obrazov
podriaďuje základnej téme, ktorú naznačil už historik Šmálik: byť hrdý na svoje
mesto a pevne hájiť jeho práva.

Štefan Šmálik o našom meste

Základný kameň bude mať to najčestnejšie miesto aj preto,
že ho symbolický prvý poklepal prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič.
keď v tej dobe sa tam pracovalo na pokladaní prívodného potrubia pre prívod
teplej vody od termálneho vrtu.
A tak aj my sme sa opýtali, prečo
začali práve s privádzačom.
- Však je to logické, hovorí Rudolf
Choma, že sme začali najprv robiť tieto
práce. Mali sme na to priam ideálne
podmienky, ani si neviem predstaviť,
ako by sa nám robilo, keby tu bolo mokro, alebo nebodaj už všetko pod snehom.
Využili sme teda priaznivé podmienky
a pracovali sme na privádzači.
A my ešte dodávame, že aj základný
kameň sa musel zo stavby odviezť, pretože si neviem predstaviť, kde by ho
umiestnili a práve v týchto dňoch, keď

vu znamená naozaj veľa, nestojí, obrazne povedané, na hlinených základoch
nekonečných súdnych sporov, ako sa to
snažila „vnútiť“ čitateľom pani redaktorka, ale na projekte sa pracuje a pod
Osobitou sa budú skutočne znášať zlaté vajcia, tak ako to hovoril senátor poľského sejmu pán Bachleda a prínos z
nich bude nielen pre Tvrdošín, ale aj pre
celý región.
Nechcem teraz hovoriť o zlatých
vajciach, ale už v dnešnej dobe má časť
oravských obcí úžitok z toho, že v Oraviciach sú termálne kúpele a ak k ním
pribudne aj Meander v Oraviciach, o
čom nepochybujem, ten prínos bude
ešte väčší.
(jh)

Tvrdošín je najstaršia obec na Orave,
čo sa už dokumentuje v Zoborskej listine z r. 1113 pod menom Toaršín, ako to
tvrdí Ladislav Šašky v knihe „Umenie
Slovenska“ /Bratislava 1988 na str. 242/
. Taktiež sa spomína v listine Belu IV.
z roku 1265 v tzv. Trnoveckej listine pod
menom TORDOUŠINA. R. 1369 Ľudovít Veľký povýšil Tvrdošín na slobodné
kráľovské mesto. V Tvrdošíne bola hlavná colná stanica tzv. tricesima už v dobe
Arpádovcov. V celom Uhorsku takýchto hlavných colných staníc bolo jedenásť,
z čoho boli na Slovensku 4: Bratislava,
Trenčín, Tvrdošín, Košice.
Roku 1371 na Tvrdošínskom chotári /in periferia TURDOSSINENSI/ založil istý Švankomír mesto Trstená. Tento spravoval vtedy Tvrdošín v mene kráľa. Južná polovica Tvrdošína Nižná Ves
Tvrdošín ostala v poddanskom pomere
voči hradu Orava. Na stráženie colnej
stanice v Tvrdošíne boli uvedení zemani pre ktorých kráľ založil obce Zemiansku Dedinu, Dolný a Horný Štefanov
a Ľavkov.
Keď bola zriadená Oravská župa
1322, župa mala dva okresy (precessus)
a služnodvorné sídla Veličná a Tvrdošín. Keď Rajmund, legát pápeža Jána
XXII. vyberal na Slovensku desiatky,
našiel na Orave dve fary: Aravia (Oravský zámok) a Turdesen (Tvrdošín).
Z toho všetkého vidno, že Tvrdošín
je prastaré oravské jadro, okolo ktorého sa zakladali v stredoveku nové osady a v novoveku došlo k založeniu
ostatných osád na Čiernej a Bielej Orave. Pre tieto historické dôvody Tvrdošín si zaslúžil sídlo jedného z troch

Oravských obvodov.
Do roku 1848 služní v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne riadili svoje obvody.
Keď bolo Slovenské povstanie, Hurban
s dobrovoľníkmi pritiahol na Oravu, obnovil župný úrad v Kubíne a 6. februára 1849 išiel s dobrovoľníkmi do Tvr-

došína a tam pomenili úradníctvo na
služnodvorskom úrade. Z toho jasne
vidno, že boli dva okresy,, ktoré vtedy
volali processus, dolný okres mal sídlo
v Kubíne a horný okres Oravy v Tvrdošíne. Roku 1854 boli zriadené na Orave tri služnoské úrady: Dolný Kubín,
Tvrdošín a Námestovo. Územie pôsobnosti služnovského úradu v Tvrdošíne
bolo: Brezovica – Podskalie, Čimhová,
Habovka, Hámry, Harkabúz, Hladovka,
Chyžné, Jablonka, Krásna Hôrka, Liesek, Ľavkovo, Dolná Lipnica, Horná
Lipnica, Medvedzie, Osada, Orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie, Suchá Hora, Horný Štefanov, Dolný Štefanov, Trstená,
Tvrdošín, Ústie nad Oravou, Vitanová,

Zuberec, Horná a Dolná Zubrica. Keď
bol roku 1885 zriadený služnovský úrad
v Trstenej, územie pôsobnosti služnovského úradu v Tvrdošíne sa vzťahovalo
na tieto obce: Chlebnice, Dlhá, Krásna
Hôrka, Krivá, Ľavkovo, Dolná a Horná
Lehota, Nižná, Medvedzie, Or. Podzámok, Podbiel, Sedliacka Dubová, Tvrdošín, Zábiedovo, Dolný a Horný Štefanov, Zemianska Dedina, Habovka,
Zuberec a Biely Potok. Toto trvalo až
do roku 1922. Roku 1850 boli zriadené
na Orave tri okresné súdy: Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Súd
v Tvrdošíne mal najrozsiahlejšiu územnú kompetenciu, od Or. Podzámku až
po Podvlk.
4. júla 1920 argitráž najvyššej
rady veľvyslancov v Paríži rozhodla
o zmene hraníc na Orave v prospech
Poliakov voči vôli obyvateľov. Týmto Poľsku pripadlo 12 obcí zo služnovského okresu Trstená. Tvrdošín
prestal byť sídlom služnovského
okresu a okresným sídlom zostala
Trstená, hoci týchto 12 obcí bolo z jej
okresu odtrhnuté. V tom čase hľadelo sa na to, že Trstená mala viac obyvateľov ako v Tvrdošíne, pričom
dnes má Tvrdošín už zase viac obyvateľov.
Na Hornej Orave je akési Trojmestie – Tripolis: Nižná Tvrdošín
a Trstená, pričom každé z týchto
miest má istý kultúrny, priemyselný
a hospodársky význam. Keďže Tvrdošín je uprostred tohto trojmestia a
história má svoje opodstatnenie i svoje danosti, je tým vlastne predurčené, kde je dnes centrum hornej Oravy.
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Tvrdošínsky Urbár – jeho historické a právne daností,
alebo dokedy ešte bude družstvo predávať naše pozemky
Založenie a vznik spoločenstva bývalých urbarialistov mesta Tvrdošín je
možné okrem iných skutočností preukázať Stanovami, ktoré sa zachovali a
pochádzajú z roku 1906. V úvodnej časti
Stanov je uvedené, že sú stanovené v
zmysle zák. č. XIX/1898: druhá časť.
Je teda nepochybné, že spoločenstvo
vzniklo podľa zák. č XIX/1898 a to ako
spoločenstvo lesné. V stanovách z roku
1906 sú v § 1 uvedené nehnuteľnosti,
ktoré majú predstavovať spoločne požívaný lesný majetok a na tieto pozemky bola i zapísaná poznámka obhospodarovania podľa zák. č. XIX/1898 v
pkn. vl. č. 1 a 287. Čo sa týka ostatných
nehnuteľností je jasné, že sa na ne taktiež vzťahoval tento zákonný článok,
pričom. V ust. § 2 Stanov, kde je uvedené, že do majetkových pomerov býv.
urbarialistov sa dostali urbárske lesné a
pasienkové príslušnosti, je vyjadrením
jednoznačnej formy správania sa Urbáru v Tvrdošíne počas celej svojej existencie.
Poznámka obhospodarovania zapísaná v pkn. vl. č. 1 a 287 k pozemkom
lesným, neriešila otázku vlastníctva ale
len spôsob užívania a obhospodarovania, nakoľko tieto pozemky museli byť
obhospodarované spôsobom uvedeným
v zák. č. XIX/1898. Berúc do úvahy
znenie zák. čl. XIX/1898 ako i Stanov
urb. spoločenstva, kde sa okrem lesných
príslušností dostali do majetku urbarialistov i pasienkové príslušnosti je zrejmé, že nemôže byť pochybností o tom,
že celý nehnuteľný majetok urbarialistov bol spravovaný zák. č. XIX/1898.Na
tejto skutočnosti nič nezmenilo to, že v
roku 1913 bol prijatý zák. čl. X. Ako je
však známe ten upravoval pasienkové
spoločenstvá. Účel a zámer takéhoto
spoločenstva je vyjadrený v § 18-19
zák. č. X/1913, kde sa uvádza: „ Cieľom spoločenstva je vedenie obecných
záležitostí spoločných pasienkov a
skvalitnenie spoločných chovateľských
cieľov.“ Býv. urbarialisti obce Tvrdošín však svojou činnosťou takýto cieľ
nikdy nenapĺňali, chovateľstvu žiadneho dobytka sa nevenovali , po celú dobu
svojej existencie vykonávali na svojich
pozemkoch výlučne lesnú činnosť a to
až do roku 1958, kedy bol tento útvar
zrušený zák. č. 2/1958 Zb. Plochy , ktoré
neboli zalesnené tvorili z celkovej výmery 2000 ha , ktorú vlastnil urbár len
asi 150 ha a boli to medze, cesty, okraje lesov a pod . V žiadnom prípade to
neboli pasienky, ktoré uvádza zák. čl
XI1913 v ust. § 1 , t.j. pasienky, ktorých podielnici boli povinní utvoriť pasienkové spoločenstvo podľa tohto zákonného článku. V prípade, že by bolo
utvorené pasienkové spoločenstvo podľa zák. č. X/1913 bolo jeho utvorenie
potrebné zaznačiť v pozemkovej knihe.
V pozemkovej knihe sa žiadny zápis
podobného charakteru nenachádza, z
čoho jasne vyplýva, že Urbár v Tvrdošíne sa neriadil podľa tohto zákona.
Práve v tejto otázke dochádza zo
strany Správy katastra Tvrdošín ako i
pozemkového úradu k nesprávnemu výkladu a aplikácii zákonných článkov
XIX/1898 a X/1913. Pozemkový úrad
zastáva názor, že zák. č. XIX/1898 sa
netýka všetkých nehnuteľností zapísaných v pkn. vl. č. 1 a 287. Tvrdí, že lesné nehnuteľnosti boli spravované týmto zák. článkom a pasienky boli obhospodarované zák. čl. XII/1894, ktorý
bol upravený zák. čl. X/1913. Tvrdia,
že sporné pozemky / teda nie lesné /
spadali pod ust. § 1 ods. 3 zák. čl. X/
1913, v zmysle ktorého sa spoluvlastníci nedieľnych spoločných pastvín pretvorili na spoločenstvo podľa tohto zákonného čl. X/1913.
Týmto svojským výkladom právnych predpisov došlo k situácii, že napriek tomu, že neboli predložené žiadne relevantné dôkazy o tom, že vzniklo
spoločenstvo v zmysle zák. č. X/1913,
resp. že pasienky by mali spadať pod
právny režim tohto zákonného článku ,
pozemkový úrad ako i Správa katastra
Tvrdošín si osvojili právny názor ktorý
im vnútilo vedenie družstva, že pasienky boli spravované zák. č. X/1913. Tento záver je samozrejme podstatný pre
aplikáciu zák. č . 81/1949 Zb. , ktorým
takýto majetok mal prejsť do vlastníctva družstva.

I s poukazom na existujúce rozhodnutie súdov v skutkovo rovnakej danosti
je názor družstva i správnych orgánov,
že lesné pozemky sa spravovali zák. č.
XIX/1898 a pasienky sa spravovali zák.
č l. X/1913 n e s p r á v n y.
Existencia rozhodnutí z 50-tych rokov 20.st., z obdobia socializácie a zoštátňovania pôdy, predsa ešte neznamená, že tieto rozhodnutia boli v súlade so
zákonom.
V našom prípade z dôvodu nevyjasnených vzťahov na začiatku 90-tych
rokov urbárnici požiadali o vydanie
urbárskych pozemkov a to lesných ako
i pasienkov. Lesy SR ako i družstvo s
urbárom uzatvorili dohody o vydaní,
ktorú následne správny orgán svojím
rozhodnutím schválil. Postup správneho orgánu- pozemkového úradu sa ukázal v časti rozhodovania o lesných pozemkoch ako nesprávny. Prvotne totižto pozemkový úrad zahrnul do svojich
reštitučných rozhodnutí i lesné pozemky, pri ktorých bola v pkn. vl. č. 1 a 287
zapísaná poznámka obhospodarovania
podľa zák. č. 2/1958 Zb. Po vykonaní
nápravy zostali predmetom reštitúcií zostávajúce pozemky -pasienky. Pri tých
pozemkový úrad tvrdí, že na základe
zák. č. 81/1949 Zb. a Rozhodnutia býv.
OPLH , rady ONV v Trstenej prešli do
vlastníctva družstva a podliehajú teda

metnej veci. Dôvodom jeho nečinnosti
je fakt, že nadriadený orgán vo svojom
rozhodnutí vyslovil názor, že je potrebné skúmať či vôbec pozemky sú reštituovateľné, t.j. či sa na ne vzťahuje postup upravený v II. časti zák. č. 229/
1991 Zb. Pozemkový úrad je teda povinný opätovne preskúmať všetky listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo
urbáru, resp. družstva. Napriek tomu, že
pozemkový úrad je povinný konať v
intenciách odvolacieho orgánu, do
dnešného dňa sa s otázkou prechodu
vlastníctva nevysporiadal a žiadne
rozhodnutie nevydal. Je nám však známe, že zastáva názor uvedený vyššie,
t.j. že na pasienky sa vzťahoval zákl. čl.
X/1913, na základe zák. č. 81/1949 prešli do vlastníctva družstva a podliehajú
reštitúcii. Nevysporiadané vzťahy traumatizujú celé mesto a z celej situácie
ťaží PD Žiarec, ktoré rozpredáva urbárske pozemky tretím osobám, neoprávnene s nimi disponuje čím spôsobuje urbáru značné škody.
Urbár je si vedomý, že pokiaľ sa cítil byť vlastníkom všetkých nehnuteľností o reštitúciu požiadať nemal. Je
preto žiadúce, aby pozemkový úrad sa
vysporiadal s nárokom uplatneným jednotlivými oprávnenými osobami tak, že
ich žiadosť na vydanie nehnuteľností
podľa II. časti zák. č. 229/1991 Zb. za-

vedené ako lesné spoločenstvo nakoniec
vyplýva i z neskorších rozhodnutí.
V prípade preukázania, že urbárnici
boli spoločenstvom lesným a nedošlo
k pretvoreniu na spoločenstvo pasienkové, spadali pod právny režim zák. čl.
XIX/1898 všetky nehnuteľnosti vo
vlastníctve urbáru, bez ohľadu na to, či
išlo o les alebo pasienok!? Možno potom konštatovať, že v tomto prípade
by bola vylúčená aplikácia zák. č. 81/
1949 Zb. na ktorýkoľvek pozemok zapísaný v pkn. vl. č. 1 a 287.
Urbárske pozemky sú v riešení od
roku 1992, kedy boli spísané dohody o
vydaní. Napriek tomu, že v dohode o
vydaní č. 3/1993 uzatvorenej medzi PD
Žiarec a urbárom vydalo družstvo urbáru všetky nehnuteľnosti zapísané v
pkn. vl. č. 1, 630 a 935, k.ú. Tvrdošín
ako i v pkn. vl.č . 216 a 287, k.ú. Oravice, táto skutočnosť nebránila družstvu
s pozemkami naďalej disponovať. Neúnosnosť situácie v Tvrdošíne spočíva práve v tom, že družstvo nerešpektuje rozhodnutia a stanoviská súdov,
či iných orgánov a s pozemkami nezákonným spôsobom manipuluje.
Družstvo vo viacerých prípadoch požiadalo o zápis vlastníckeho práva k niekoľkým sporným pozemkom a kataster jeho žiadosti vyhovel a vlastnícke
právo mu formou záznamu zapísalo.

reštitúcií. Rozhodnutia, ktoré pozemkový úrad vydával boli napádané buď urbárom alebo družstvom a viaceré z nich
sú zmätočné. Iba jedno rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a na základe
neho vykonal kataster zápis pre jednotlivé oprávnené osoby. Rozhodnutie, ktoré bolo predmetom zápisu však obsahuje zoznam osôb, ktoré vlastnia len
33% z celkové urbárskeho majetku.
Zbývajúce oprávnené osoby sú predmetom iných konaní, ktoré do dnešného
dňa neboli právoplatne ukončené. Pozemkový úrad totižto vydával rozhodnutia bez náležite zisteného skutkového stavu. V roku 1995 bolo vydané rozhodnutie ROK 194-1-B1/1995, ktoré
však KÚ , odbor PPLH zrušil svojim
rozhodnutím to dňa 23.12.1997. V tomto rozhodnutí vyslovil jednoznačný záver, že pozemky neprešli do vlastníctva
družstva spôsobom uvedeným v § 6
ods. 1 písm. d/ zák. č. 229/1991 Zb. a
teda , že všetky pozemky boli spravované zák. č. XIX/1898. V citovanom
rozhodnutí sa KˇU odvoláva na rozhodnutia KS v Ban. Bystrici 23S 110/1996
a 23S 111/1996, v ktorých súd zrušil
obdobné rozhodnutia Poz. úradu v Dolnom Kubíne. Citované rozhodnutie KÚ,
odbor PPLH v Žiline však napadlo odvolaním PD Žiarec a Ministerstvo pôdohospodárstva svojim rozhodnutím zo
dňa 5.2.1998 potvrdilo rozhodnutie KÚ
v Žiline a vec sa vrátila na prvostupňový orgán OÚ v Tvrdošíne, odbor PPLH,
ktorý od roku 1998 nie je schopný vydať akékoľvek rozhodnutie v pred-

mietne z dôvodu, že tieto neprešli do
vlastníctva družstva. V prípade takéhoto vyriešenia reštitučných nárokov, zostáva otázkou ako dosiahnuť nápravu pri
pozemkoch už zapísaných na LV titulom rozhodnutia o reštitúcii? Cieľom
súčasného urbárskeho spoločenstva je,
aby boli na liste vlastníctva zapísané nie
fyzické osoby v jednotlivých spoluvlastníckych podieloch, ale pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba vystupujúca ako právny nástupca po útvare
Bývalí urbárski vlastníci spoločného
majetku Tvrdošín. Práve na sporné nehnuteľnosti je aplikácia § 37 ods.3 Zák.
č . 330/1991 v znení neskorších predpisov, kde je uvedené, že pozemky zo spoločných lesných nehnuteľností, ktoré
prešli do obhospodarovania podľa z. č.
2/1958 Zb. a ktoré sa majú vydať vrátane pasienkov zo spoločného lesa sa vydávajú podľa § 22 a 22a z. č. 229/1991
Zb. Nie sú teda predmetom klasickej
reštitúcie, kde o navrátení vlastníctva
rozhoduje správny orgán rozhodnutím.
Otázkou teda zostáva, či nehnuteľnosti vo vlastníctve urbárskeho spoločenstva mohli spadať pod dva právne
režimy – lesy pod zák. č. XIX/1898 a
pasienky pod X/1913. Vo viacerých
rozhodnutiach súdov ako i správnych orgánov sa konštatuje, že bolo preukázané, že spoločenstvo Bývalí urbárski
vlastníci spoločného majetku Tvrdošín
nezmenilo svoj charakter a teda po
celú dobu svojej existencie sa riadilo
zák. čl. XIX/1898, vykonávalo výlučne lesnú činnosť a skutočnosť, že bolo

Družstvo ako doklad preukazujúci vlastnícke právo dokladá pre potreby zápisu
do KN Rozhodnutie OPLH rady ONV
v Trstenej zo dňa 10.3.1958, ktorým tento orgán prikázal JRD v Tvrdošíne prevziať od spolku bývalých urbarialistov
dňom utvorenia JRD všetku poľnohospodársku pôdu zapísanú v pkn. vl. tam
uvedených. Družstvo ním dokladuje
svoje vlastnícke právo a toto rozhodnutie bolo predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a to i napriek tomu,
že nebolo opatrené pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Nakoniec tento
nedostatok listiny danej na zápis do KN
konštatovala i prokuratúra vo svojom
proteste. Ako vyplýva z pečiatky doložka právoplatnosti bola na rozhodnutie
daná v roku 1997. Z pečiatky nie je zrejmé, ktorý orgán ju vydal, a iste by bolo
zaujímavé skúmať, či jej vyhotoviteľ
mal k dispozícii spis z roku 1958, z obsahu ktorého by bolo možné zistiť spôsoby a dátumy doručenia predmetného
rozhodnutia účastníkom tam uvedeným,
či bolo podané odvolanie apod., čo sú
skutočnosti rozhodné pre stanovenie
právoplatnosti rozhodnutia. Taktiež je
zaujímavé, že ešte v roku 2002, keď toto
rozhodnutie bolo dané na zápis vlastníckeho práva pre PD ŽIAREC na Správu katastra Tvrdošín , nebolo opatrené
doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, čo sa konštatuje v rozhodnutí
ÚGKK SR zo dňa 12.7.2004. Z toho logicky vyplýva, že doložka právoplatnosti a vykonateľnosti bola na predmetné
rozhodnutie daná dodatočne so spätným

dátumom. V prípade preukázania takéhoto postupu a je tu podozrenie zo
spáchania trestného činu falšovania
verejnej listiny.
Takýmto spôsobom sa družstvo dostalo na list vlastníctva , na ktorom sú
zapísané jednotlivé fyzické osoby -podielnici, ktorí nadobudli vlastnícke právo titulom reštitúcie, na základe rozhodnutia OÚ, odbor PPLH z roku 1995.
Družstvo požiadalo o zápis a tvrdilo, že
je stále vlastníkom vydaných pozemkov
vo zvyšnom spoluvlastníckom podiele. S takto získanými pozemkami družstvo disponuje a najmä ich protizákonné predáva, voči čomu sa urbár bráni
rôznymi žalobami na súde. V súčasnosti
prebieha viacero konaní o určenie neplatností právnych úkonov na príslušných súdoch. Zápisy v katastri nehnuteľností boli predmetom i konaní o proteste prokurátora. To všetko je však nedostačujúce a správne orgány názory súdov, prokuratúry ako i vlastných nadriadených orgánov ignorujú a týmito sa neriadia.
Na to tomto mieste je potrebné spomenúť, že na súde prebieha konanie o
vypratanie nehnuteľnosti, predmetom
ktorého bolo i skúmanie vlastníctva k
vypratávaným nehnuteľnostiam, nakoľko sa jedná o urbárske pozemky. V rámci dovolacieho konania sa návrhom zaoberal už aj Najvyšší súd, ktorý rozsudok prvostupňového ako i odvolacieho
súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Vo svojom rozhodnutí NS SR konštatuje, že okrem skúmania vlastníctva
je potrebné skúmať i otázku založenia
a vzniku družstva v Tvrdošíne. Jediným
dokladom preukazujúcim vznik družstva je Výmer ONV, kde je uvedené,
že dňom 20.2.1957 sa pretvoruje družstvo Spolok bývalých urbarialistov so
sídlom v Tvrdošíne podľa § 6 ods. 1 zák.
č. 69/1949 Zb. v JRD v Tvrdošíne. Ust.
§ 6 cit. zákona presne definovalo aké
družstvá sa mohli pretvoriť na družstvo
podľa z. č. 69/1949 Zb. Útvar Spolok
bývalých urbarialistov však nikdy družstvom nebol a preto je na mieste otázka, či mohlo JRD Tvrdošín vzniknúť
spôsobom vedeným vo výmere, teda
pretvorení zo Spolku býv. urbarialistov
?
Vzniklo teda JRD Tvrdošín podľa zák. č. 69/1949 Zb. ? Tvrdíme, že
nemohlo a potom sa družstvo okrem
iných skutočností aj podľa tohto nemohlo stať vlastníkom urbárskeho
majetku, ktoré družstvo protiprávne a v rozpore so základnou ľudskou
morálkou postupne rozpredáva ďalším osobám, z čoho členovia družstva
ani urbáru nikdy nič nemali.
Darmo krajská prokuratúra príjme
protest proti nezákonným konaniam a
ústredný orgán štátnej správy v oblasti
katastra konštatuje, že ÚGKaK SR preskúmal napadnuté rozhodnutie a celý
spisový materiál a konštatuje, že listiny
predložené navrhovateľom PD Žiarec
Tvrdošín na vykonanie záznamu neboli
listinami, ktoré možno považovať za
listiny preukazujúce vznik vlastníckeho práva navrhovateľa - družstva
k predmetným nehnuteľnostiam.
Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
prevodu predmetných nehnuteľností na
iné osoby, t.j. družstvo urbárske pozemky predalo, rozhodnutie ktorým by sa
vyhovelo protestu prokurátora by bolo
nevykonateľné. Takto vzniknutú situáciu, t.j. keď družstvo už pozemky predalo, nie je možné riešiť v správnom
konaní, ale len prostredníctvom súdu.
Pozn.: Výbor Urbáru vo veci protizákonných konaní družstva podal
žaloby na súd už pred siedmimi rokmi a zdá sa, že tieto veci budú súdy
riešiť ďalších sedem rokov.
Smutné, veľmi smutné konštatovanie aj preto, že to, čo si dovoľuje
niekto na družstve, si nedovolili ani
tí najhorší komunisti v päťdesiatich
rokoch, aby boli predali urbárske
majetky a peniaze za to nikto nevidel.
Dnes, zdá sa, že za spoluúčasti
štátnych a politických úradníkov je
všetko možné. Horšie je však to, že
tento problém trápi len málo ľudí v
tomto meste a ľahostajní sú k tejto
skutočnosti aj mnohí členovia urbáru.
Výbor urbáru
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Čoskoro sa „narodí“ lenivý Oravec
Ľudový rezbár Stanislav Ondrík, rodák
z Liesku, dnes býva, žije a tvorí prekrásne drevené výtvory v Krásnej Hôrke. Ani
ho nenapadlo, že niekedy sa bude venovať rezbárskemu umeniu. Ešte donedávna ho poznali ako šoféra autobusu a nákladných vozidiel na družstve v Krásnej
Hôrke. Choroba si však nevyberá, a tak aj
S. Ondrík musel opustiť volant a zrazu mu
ostalo veľmi veľa voľného času.
Po dlhých pobytoch v zdravotných zariadeniach bol nútený preorientovať sa na
inú prácu. A tak pred piatimi rokmi začal
pracovať s drevom. Na začiatku vyrezával drevené koníky, autíčka a bábiky. Začalo ho to čoraz viac motivovať a začal sa
venovať väčším obrazom a postavám, ktoré vyrezával z rôzneho dreva. Táto práca
mu dala nový impulz do života. Postupne
z menších postavičiek sa stavali väčšie a
väčšie.
Čoraz viac premýšľal ako vylepšiť
svoju prácu a tak sa nakontaktoval na syna
Štefana Siváňa z Babína, ktorý sa venuje
ľudovému rezbárstvu a ten v ňom prebudil ešte väčší záujem o prácu s drevom.
Prvú veľkú sochu „Dievčina v kroji“
vytesal v Spiškom Podhradí. Tá putovala do súkromnej zbierky. Pribudli však
aj ďalšie, trojmetrového „Drotára“ vyrezal na Liptove v Liptovskom Hrádku, kde
spolu s Daliborom Novotným a Štefanom
Siváňom vytvorili pre mesto drevené
plastiky v nadživotnej veľkosti z 224 ročného javora. Jeho ďalšia trojmetrová socha Matka s dieťaťom sa nachádza v galérii v Kráľovej Lehote u Dalibora Novotného.
Ako nám povedal ľudový rezbár S.
Ondrík, ani vo sne ho nenapadlo, že niekedy sa bude venovať práci s drevom.

Spomína, že otec sem tam vyrezal nejaký
reliéf, ale jeho táto práca v minulosti vôbec nezaujímala. Dnes je to inakšie. V
garáži má aj dielničku, ale aj „galériu“.
Tu má svoje doterajšie práce, ktoré stihol
za tak krátku chvíľu vytvoriť odvtedy, ako
sa vo svojej päťdesiatke pustil do ľudovej
rezbarčiny.
Doma sa z jeho koníčku teší celá rodina a podporuje ho. Svoje diela nepredáva,
nerád sa s nimi lúči. Ak tak, radšej daruje.
Z jeho tvorby sa môže tešiť už nemálo ľudí
u nás a v zahraničí.
Rezbárčina to nie je len drevo, to chce
aj poriadne náradie, v mnohom mu poradil, ale aj pomohol Š. Siváň. Mnohé si kúpil sám, alebo dal osobne vyrobiť v Poľsku. A tie ďalšie dostal ako vianočný darček pod stromček od svojich najbližších.
- Drevo ma chytilo za srdce. Teraz, keď
vezmem do ruky nejaký kúsok dreva, už
vidím, čo by mohlo predstavovať. Nikdy
nerobím niečo narýchlo, pretože dať „život“ nejakej postavičke, to si vyžaduje celého človeka. Niekedy začnem pracovať
a keď ma prekvapí drevo svojím tvarom,
tak sa mu prispôsobím ja. Vdýchnuť tvar
do dreva, to ešte neznamená, že sme mu
vdýchli aj dušu. A ja som rád, keď sa moja
práca páči ľuďom a prináša im potešenie
a radosť, hovorí S. Ondrík.
Mnohí si mohli jeho práce pozrieť aj
na jarmoku, ktorý sa konal na Michalskom
námestí. Tu začal z lipového dreva vyrezávať „Lenivého Oravca“ a pravdu povediac, pristavilo sa pri ňom nemálo ľudí,
aby sa pozreli, ako šikovne mu to ide od
ruky.
Rád by mestu venoval nejakú sochu v
nadživotnej veľkosti, také niečo robil v
Liptovskom Hrádku. Drotár je umiestne-

ný priamo pred mestským kultúrnym strediskom. Verí, že aj v našom meste sa nájde
vhodné miesto a on poteší našich občanov peknou sochou.
Ľudový rezbár Stanislav Ondrík našiel
potešenie pri práci s drevom. Tu zabúda
často na bolesti, ktoré ho trápia. Vo svojej
dielničke nachádza prácu pre svoje ruky.
Ale ako nám povedal, svoje skúsenosti
chce odovzdávať mladým. Aj preto, ho
oslovila myšlienka na spoluprácu s Lesníckym učilišťom, kde bude odovzdávať
svoje skúsenosti žiakom. To však nie je
všetko, je tiež jedným zo zakladajúcich
členov Spolku rezbárov, ktorý bude chrániť a zastrešovať práva neprofesionálnych
rezbárov, ktorých na Slovensku nie je
málo. Aj preto aby vytvorené sochy neprerábali a ak socha doslúži, tak by mala
byť zlikvidovaná s vedomím autora. Riaditeľom Spolku rezbárov je Dalibor Novotný.
Ako nám povedal, jednou z aktivít
združenia je usporiadať výstavu výrobkov
ľudových rezbárov.
Tí, ktorí boli na jarmoku, si mohli
všimnúť aj veľkú sochu postavu kráľa,
ktorú Š. Ondrík vytesal. Táto bude ozdobou veľkého dreveného betlehema, ten
bude vystavený v budúcej babínskej galérií, ktorá by mala byť otvorená v roku
2006 k 100. výročiu narodenia insitného
rezbára z Babína Štefana Siváňa staršieho.
Kladivko, dlátko, pílka a ďalšie stolárske a rezbárske nástroje sa teda už vyše
päť rokov stali pomocníkmi Stanislava
Ondríka z Krásnej Hôrky, ktorý sa začal
venovať ľudovému rezbárstvu. Nerobí to
len pre svoje potešenie, ale aj pre radosť
iných.
(jh)

Už na jarmoku začal ľudový rezbár S. Ondrík vyrezávať
„lenivého Oravca“.
Foto: J. Horňák

Tridsaťročná záľuba Š. Moľu
Žiaci Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne boli nadšení výstavou,
ktorú v škole urobil Štefan Moľa zo svojich papierových modelov. Ako nám povedal, na výstavu doniesol vyše 130 papierových modelov. Všetky sa tu nedali

Vybraté z knihy strašidelné povesti z Oravy

Povesť o majstrovi Martinovi
a čertovi
stálo to zato. Do bielunkého vápna vysypal niekoľko vriec múky, kto-

Ešte v roku 1853 sa v katastrálnej mape mestečka Tvrdošín uvádza časť chotára pod názvom Nad vápenicou. V ďalších rokoch sa už
tak nestávalo. Akosi sa na ten názov pozabudlo. Prečo sa tak stalo, to
už dnes nikto nevie povedať.
Kedysi dávno žil v mestečku majster Martin. Bol široko-ďaleko
známym odborníkom na výrobu vápna. Z kameňa pálil vápno bielulinké ako sneh. Radosť bolo naň pozrieť a ešte väčšia radosť s ním
robiť. Nebolo stavby naokolo, aby neprišli za ním a neobjednali si
vápno. Stavali s ním kostoly, kaštiele, ale i Oravský hrad. Všetci boli
spokojní, až na čerta, ktorý bol do tohto kraja pridelený.
Tam sa začína aj príbeh, ktorý si ľudia v Tvrdošíne dlho rozprávali. Ani dovtedy nemali čertov v láske, no od tých čias neradi vidia aj
ľudí za nich preoblečených.
Stalo sa to v čase, keď oravskí páni dali narýchlo budovať múry
hradu, aby sa poistili proti nepriateľovi.
Tam, kde sa stavalo, bolo treba vápno, a tak v tých časoch ani
majstrovi Martinovi takmer nevyhasínalo v peci. Jedno vápno sa vypálilo, už sa vozil kameň, aby sa v peci premenil na bielunké vápno
a to sa hneď odvážalo rovno na stavenisko. Všetci mali plné ruky práce. Ešte aj najkvalitnejšie drevo vozili z Oravíc, ktoré už vtedy patrili
mestu Tvrdošín.
V jeden podvečer, keď majster Martin prikladal do pece veľké polená, aby bol oheň čo najsilnejší, si k nemu prisadol čert. Nemohol sa
vynadívať do tej veľkej vatry. Oči mu žiarili, ani na riadne slovo sa
nemohol zmôcť, len si čosi brblal popod veľký špicatý červený nos.
Hovorí sa, že v čertovej hlave len čertoviny vzniknú. Aj vtedy to
asi tak bolo. V hlave toho čerta sa tiež niečo rodilo.
Martin, hoci rúči chlap, keď zazrel tú ohavu, si veru nebol celkom
na čistom. Ujsť a nechať všetko tak, alebo strach premôcť a čakať,
čo bude robiť? Nikdy také čudo ešte nevidel. Chlapi už kadečo rozprávali o podobných tvoroch, väčšinou spomínali len ich zlé činy, no
teraz také rohaté čertisko sedelo vedľa neho.
Dívali sa na seba, ani jeden nechcel začať prvý. Nakoniec nevydržal čert:
„Bojíš sa, človiečik. Vidím ti to na očiach. Vy, ľudia, dostanete
strach veľmi rýchlo. Raz s bojíte pre to, potom zas pre iné, tak je to
veru s vami. Ale ja som tu teraz nie preto, aby som ťa vystrašil, chcem
ti pomôcť.“
Majster Martin vytreštil oči ešte viac ako predtým. Čert, ktorý len
zle robil, prišiel zrazu pomáhať.
„Ako mi chceš pomáhať?“ osmelil sa Martin.
„Ruky máš dengľavé, len také hnáty, a nohy, kopytá. Akože chceš
veľké brvná prenášať, kameň vo veľkých košoch do pece nosiť a čo
všetko iné.“
Čert sa po tých slovách poškrabal poza uši i za rohy sa pochytal,
akoby chcel zistiť, či ich má na pravom mieste. To on vtedy veľmi
rozmýšľal. Ak chcel urobiť čertovinu, ktorá sa mu zrodila v hlave, nuž
nemal na výber. Aj do roboty sa musel pustiť.
„Podkladať do ohňa? Veď to je moje hlavné poslanie. Pri najvyššom podluciferovi som sa tomu remeslu tristo rokov učil. A to ostatné
som už videl od teba“
Martin ešte chvíľu uvažoval, no z prebdených nocí pri pálení vápna bol taký ustatý, že súhlasil s čertovou ponukou.
Vo vápennej peci bol od tej chvíle taký oheň, že až hen v tretej
dedine za kopcami bolo vidieť na oblohe žiaru. Čertovi sa to čertovsky páčilo. Pozerať sa do veľkého ohňa a pritom snívať. No on tam
bol pre niečo celkom iné. Mal ľuďom podkurovať, ale ináč.
Keď bolo vápno vypálené, začal ho vynášať. Lopotil sa ako nikdy
predtým. Ruky mu tŕpli a kopytá dreveneli od toľkej driny. Nuž ale

ré mal odložené ešte z plnenia úloh v jednom mlyne. Múku s vápnom
premiešal a naložil do pripravených vozov.
Majster Martin sa ráno nevedel vynadívať. Toľko vápna a bez roboty. Všeličo si v tú chvíľu pomyslel aj o ľuďoch, ktorí mrzké veci
o čertoch hovorili. Bol by sa s ním zjednal aj na ďalšej robote, ale
čerta nebolo. Ako sa ukázal, aj rýchlo zmizol.
Horšie sa dialo na druhý deň. Aj majster Martin by sa bol najradšej pod zem schoval. Z hradu prišli drábi a len ho do temnice uvrhnúť. Mlátili ho, koľko vládali. Vraj múry, ktoré z jeho vápna postavili
boli na druhý deň v rieke Orave a malta sa ťahala ako kolomaž na
mazanie kolies vozov.
Keď si Martin odsedel trest v najťažšej temnici, mal nad čím rozmýšľať.
Čoho sa chytiť. Neraz mu prelietalo hlavou. Vápno si už nikto neobjednával.
Keď tak sedel a dumal, začul blízko seba he, he, hé. Potom chvíľu
ticha a opäť he, he hé. Vedel, koľko bije. Ktože mohol mať z jeho nešťastia väčšiu radosť? To mohol byť len čert.
Teraz bol na pozore. Nedá sa už dobehnúť. Všetko tomu černokňažníkovi vráti.
„Ukáž sa, už som ti odpustil,“ začal milo Martin.
Keď si k nemu čert bojazlivo prisadol, začal:
„Iné si nezaslúžim, len do pekla, tam patrím za to, čo som urobil.
Odveď ma.“
Čert naň vyvalil obrovské oči. Iných musia brať nasilu a tu zrazu
chce ísť do pekla dobrovoľne.
Či v tom čert videl nejakú čertovinu, alebo nie, nemohol odmietnuť. To sa veru nedalo. Taký ako majster Martin sa v pekle zíde.
Podluciferovi sa tiež ten človiečik videl. „Ty si náš, hoci v ľudskej
koži,“ privítal Martina. „Musíme ťa vyskúšať a potom uvážime, ako
ťa zbaviť tej odpornej ľudskej podoby. Budeš sa starať, aby tu oheň
nikdy nevyhasol, veď máš s ním veľké skúsenosti. Neraz mi tu o tebe
rozprávali.“
Majster Martin sa v duchu usmial, no nedal to na sebe znať.
V skutočnosti nebolo do smiechu. Naokolo záblesky pekelných ohňov,
stenanie i prosenie o odpustenie, nemilosrdné pohľady zarastených
tvárí ostatných čertov i ich pomáhačov.
-Ak bude zle, vytiahnem svätenú vodu, alebo kríž a tak si pomôžem proti tým pekelníkom, -posmeľoval sa Martin.
Keď všetky pekelné chodby pod rôznymi zámienkami preskúmal
a privykol si na štipľavý dym a všadeprítomný zápach síry, začal pripravovať plán. A nie hocijaký.
Zašiel za podluciferom, že by ich chcel pohostiť, ako je to u nich
zaužívané.
Z koženej kapsy vytiahol niekoľko fliaš pálenky. Sám si nalial jeden pohárik, nadýchol sa a vypil. Potom si priložil k ústam triesočku
s ohňom a vydýchol. Vyšľahol plameň taký dlhý, že aj čerti odskočili.
Všetkým sa to páčilo a ešte viac, keď ochutnali tú priezračnú vodu.
Nevedeli kedy skončiť.
Toľko hurhaja ako vtedy bolo, ešte ani peklo nezažilo.
Nestačilo im vystrájať v pekle, kotly pováľať, museli sa ukázať
ľuďom v mestečku. Nakoniec sa o poslednú fľašu pálenky do krvi pobili.
Mešťania vtedy zažili strachu ako nikdy predtým, ba ani nikdy potom, lebo čerti sa už v tých končinách nikdy neukázali.
Pamätníci spomínali, že sa určite veľmi hanbili. Daktorí zas hovorili, že ich sám lucifer potrestal za ich vyčíňanie. Tak alebo onak,
čertov už nebolo. Ani v Tvrdošíne nikomu nechýbali.

doniesť, to je len časť z mojej tridsaťročnej práce.
A tak sme tu mohli počas dvoch dní
obdivovať rôzne vojenské bojové vozidla,
pracovné nástroje, lode, hradné komplexy, kostoly, mestá, dediny, motorové vozidlá, pancierový vlak zo SNP, ale aj
priestorové obrázky. Bol tu však aj kus
histórie napríklad Kolumbove plavidlá.
Ako sa nám priznal Štefan, jeho záľubou je aj čítanie kníh, doma má veľkú
knižnicu. No dnes je už oveľa ťažšie sa
dostať k dobrej knihe, pretože aj keby si
knihu chcel kúpiť, tak dnes to nie je najlacnejšie.
Ako som sa od Štefana dozvedel, svoje modely robil doma vo voľných chvíľ-

kach, prvý však nebol z papiera, ale z dreva a bol to tank, ktorý si vyrobil počas
vojenskej základnej služby, keď slúžil ako
tankista. Dnes výlučne robí všetko z papiera. Je to piplavá robota a zároveň náročná na čas. Na našu otázku, koľko modelov vytvoril, povedal, že ich nikdy nerátal. No veľa sa mu zničilo počas sťahovania. Ešte má v zálohe veľa neurobených
modelov, ktoré vychádzali a vychádzajú
v časopise ABC.
Vytvoril však aj pekný model už neexistujúceho kostola, ktorý stál niekedy v
Oravskej Lesnej. Štefan by ho mal dodnes,
v „slabej“ chvíľke ho daroval kamarátovi
a ten farárovi do O. Lesnej a tak maketa
kostolíka, ktorý bol niekedy postavený v
Oravskej Lesnej, ostala zachovaná aspoň
takýmto spôsobom.
Výstavku už pripravoval dlhšie, no exponáty sú náročne na prevoz a každý takýto zásah dá potom hodne práce, dať
všetky modely do poriadku. Pre svoje
modely má doma vyhradené miesto, no tie
väčšie mestá sú žiaľ na skriniach v igelite, aby nezapadali prachom, pretože ten
sa z týchto modelov najťažšie odstraňuje.
Výstavku v škole urobil aj preto, aby
sa deti zaujímali aj o niečo iné ako výpočtovú techniku a ja musím povedať, že
záujemcov mal Štefan na výstave dosť.
Dokonca niektorí zo žiakov si išli po výstavke do novinových stánkov zakúpiť časopis, aby mohli vyskúšať ako sa taký model robí. Je to skutočne náročná práca, keď
si uvedomíme, že hradné komplexy, ktoré tu boli vystavené, robil aj niekoľko rokov, postupne ako vychádzali jednotlivé
čísla časopisov. Kto sa chce venovať tomuto koníčku, tak mu postačia nožnice
lepidlo, štetec, lupa, skalpel, šidlo, pinzeta, samozrejme nesmie chýbať pravítko,
časopis ABC a predovšetkým trpezlivosť. (jh)

Vyhrala tekvica Ernesta Čonku
Záhradkárske hnutie má na Slovensku
dlhoročnú tradíciu. A nie je tomu inak ani
v našom meste, ktoré hneď po Dolnom Kubíne má na Orave najväčší počet záhradkových osád 8 s celkovým počtom 382 členov. Je to pomerne veľký počet, keď zvážime, že toto číslo je vlastne počtom rodín, ktoré sa popri relaxe
pri práci, dokážu čiastočne samo- zásobiť ovocím
a zeleninou.
Individuálni záhradkári používajú pri dopestovaní úrody rôzne metódy,
spôsoby pestovania plodín. A ktoré sú najlepšie,
možno posúdiť vzájomnou
konfrontáciou.Túto formu
si zvolila aj záhradkárska
osada Pod Búčnikom I., ktorá usporiadala
výstavku svojich výpestkov priamo v osade v sobotu 2. októbra t.r. Už od rána sa tu
schádzali záhradkári, aby mohli vystaviť
svoje plody a „pochváliť“ sa tak dopestovanou úrodou. Nechýbala tu ani pekná výstavka a súťaž v aranžovaní kvetín.
Nesporným prínosom tejto akcie bola
aj účasť hostí Ing. Márie Ďuriníkovej a Jozefa Krajčího. Ing. M. Ďuriniková urobila
prednášku zameranú na pestovanie zemiakov, kde prítomným objasnila spôsoby pestovania v podmienkach záhradkárov a
oboznámila ich s odrodami, ktoré sú najproduktívnejšie v našej oblasti.
Jozef Krajči sa zameral na pestovanie
drobného ovocia (ríbezle, egreše). Doká-

zal aj kompetentne odpovedať na otázky
ohľadom pestovania iného ovocia (jablone, hrušky). Po prednáškach nechýbala živá
diskusia, kde prednášajúci odpovedali na
otázky prítomných záhradkárov. Škoda, že
tejto vydarenej akcie sa nezúčastnilo viacej záhradkárov.
V závere komisia v
zložení M. Ďuriniková, J.
Krajči a predseda OV
SZZ Štefan Moľa ohodnotili vystavené exponáty.
V kategórií ovocie,
zelenina jednoznačne bodovala obrovská tekvica
spolu s nádhernou hlávkou kapusty od Ernesta
Čonku, 2. miesto získala
rôznorodá kombinácia zeleniny od Ivana
Vicena. V aranžovaní kvetín vyhrala svojou kompozíciou Helena Vicianová.
Tento rok neprial na Orave jablkám, aj
napriek postrekom boli napadnuté chrastavosťou. Odolali len rezistentné odrody.
Preto potešili oči prítomných pekné jabĺčka Ľudovíta Labdíka, či Pavla Krkošku,
ktoré boli tiež ocenené. Vecné odmeny a
diplomy oceneným odovzdával predseda
OV SZZ Š. Moľa.
Táto akcia, pod ktorú sa podpísali funkcionári základnej organizácie Ernest Čonka a Ivan Vicen, by mala byť do budúcna
inšpiráciou aj pre ostatné organizácie v
meste. Akciu finančným príspevkom dotoval aj Republikový výbor SZZ.
(jh)
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Ani po päťdesiatke nechýba láska a porozumenie
- To boli časy, keď sme chodili s
mojím terajším manželom Štefanom
do Rybnice pod Velingom. Ani sa nechce veriť človekovi, že už pretieklo
toľko vody a ubehlo toľko rokov, povedala nám úvodom pani Marta Bakošová, ktorá v auguste oslavovala
päťdesiatročné jubileum spoločného
života s manželom Štefanom.
Spomienky na spoločný život ostávajú veľmi živé a zvlášť vtedy, keď
sú prežité v láske, tak ako to je v prípade manželov Bakošovcov. Celý
svoj život prežili v plodnej práci. Štefan začínal svoju pracovnú kariéru pri
výstavbe Oravskej Priehrady, kde
pracoval ako technik. Tu získaval
svoje prvé ostrohy, aby ich potom naplno realizoval v Cestných stavbách
Tvrdošín. Tu pracoval v rôznych
funkciách až do roku 1988, kedy odišiel na zaslúžený dôchodok. Ten si
však hneď neužíval, pretože ešte dva
roky sa venoval práci v laboratóriu v
Podbieli.
Aká to zhoda náhod, že do závodu,
kde pracoval Štefan, nastúpila aj jeho
manželka Marta, ktorá na cestných
stavbách vo funkcii mzdovej účtovníčky vydržala pracovať až do dôchodku
rovných tridsaťsedem rokov.
- Práca mzdovej účtovníčky bola
v tých časoch pomerne náročná, všetko sa robilo ručne a spracovávať
mzdy pre tristo zamestnancov si často vyžadovalo ostať aj po pracovnom

čase. Najviac práce bývalo vždy začiatkom mesiaca. Ešte dobré, že do
práce sme nemuseli dochádzať, pretože firma bola priamo v Tvrdošíne.
Okrem toho sa muselo pracovať aj
doma pri hospodárstve. Určite, že to
malo svoje výhody, doma boli vajcia,
mlieko, zemiaky, mäso, teda základné potraviny, a tak sa dalo aj ušetriť.
- Keď sme chodili kosiť poobede,
prenocovali sme v senníku, ráno sa
pokračovalo v kosení a už o šiestej
hodine som bol zase na stavbe priehrady, hovorí Š. Bakoš.
Počas spoločného života si postavili aj dom. Vtedy neboli také možnosti ako neskoršie. Neboli pôžičky,
takže domček si stavali viacej rokov,
podľa toho koľko bolo peňazí. Veľmi im pri tom pomáhali Štefanovi súrodenci.
V živote nebýva vždy ľahko a presvedčili sa o tom aj manželia Bakošovci, no vždy dokázali jeden druhého podržať a nielen to, ale aj pomôcť
iným. Pri troche voľného času nezabudli ani na rekreáciu, prvú spoločnú
absolvovali v Mariánskych Lázňach
a potom ďalšie. Spoločne vychovali
aj dve deti Zlaticu a Štefana a ich rodinka sa rozrástla, dnes sa tešia už aj
z vnúčat a pravnúčat.
No nebola to len práca mzdovej účtovníčky, ktorú robila pani Marta.
Mnohí občania sa z ňou mali možnosť
stretnúť pri uvítaní občanov do živo-

Poďakovanie patrí aj Tvrdošínu
Združenie zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO) od 5. do 10.
septembra zorganizovalo na chate
v Oraviciach Sociálno-rekondičný
pobyt pre štyridsať účastníkov z
Oravy. Pobyt v Oraviciach sa im
páčil po všetkých strankách. Mnohým to pomáha po zdravotnej
stránke, zlepšiť ich fyzickú kondíciu a v neposlednom rade aj
osviežiť dušu.
Program rekondičného pobytu

ločenskej miestnosti. Nechýbal ani
predseda ZZPO Mgr. Martin Gočala, ktorý ich po „palacinkovej
večeri“ oboznámil so zmenami v
sociálnom zákone a príspevkoch
pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj o výhodách, ktoré vyplývajú pre tých, ktorí vlastnia preukaz zdravotne postihnutej osoby.
Deň sa však nezakončil, pretože už
čakal „diskdžokej“, aby im zahral
niekoľko melódií do tanca a na po-

A takto výborne sme sa cítili v bazéne počas nášho výletu do
Oravíc, nič nám tu nechýbalo, slniečko pripekalo a nám sa pravdu povediac nechcelo z bazéna ani von. Už sa opäť tešíme,
kedy sa tu znova stretneme, aby sme nabrali nové sily...
má svoje zákonitosti a ako som sa
dozvedel, aj svoj režim.
- Len, čo sa ráno zobudíme, hovorí tajomníčka ZZPO Marta Bakošová, všetci sa „vyrojíme“ pred
chatu a absolvujeme spolu raňajšie cvičenie, trochu si rozhýbeme
kosti. Nasledujú raňajky a po nich
relaxačný program, niektorí idú do
termálneho bazéna a tí, čo nemôžu, do prekrásnej okolitej prírody. Každý si tu nájde to, čo potrebuje.
Po dobrom obede na chate, pretože, ako mi povedali účastníci rekondičného pobytu, strava je vynikajúca a v dostatočnom množstve, nasleduje poobedňajšia siesta, takzvaný kľud na lôžku.
A opäť termálny bazén a ani sa
nenazdajú, je čas večere. Po večeri sa nik neukladá na lôžko, pretože nasleduje program v spoločenskej miestnosti, alebo vonku pri táboráku, pri opečenej klobáske,
speve a družnom rozhovore.
V deň našej návštevy, v utorok
7. septembra, sa všetci zišli v spo-

čúvanie. Pre tých, čo oslavovali
okrúhle životné výročie, pripravili darčeky, ktoré odovzdával M.
Gočala a všetci im svorne zaspievali „živijo...“. A potom sa na parkete objavili tancujúce dvojice,
tentoraz to boli skoro samé ženy.
To im však nevadilo a na parkete
sa výborne bavili a spievali.
- Som tu prvýkrát povedala nám
bývala zdravotná sestra pani Gvoždiaková z Trstenej a musím povedať, že je tu vynikajúco. Presviedčala som môjho manžela, aby sme
išli spolu, pretože aj jemu by takýto pobyt pomohol, nedal si povedať a ostal doma. A ďakujem
všetkým, ktorý tento rekondičný
pobyt zorganizovali.Skutočne tu
človek pookreje na duši i tele.
Sociálno-rekondičný pobyt sa
uskutočnil v Oraviciach aj vďaka
tomu, že ho finančne podporili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Spoločnosť DHL international, Nadácia Pontis a mesto Tvrdošín, ktoré už tradične každoročne prispieva aj týmto občanom.
(jh)

ta, svadobných obradoch na mestskom úrade, alebo iných slávnostných
aktoch, pretože ešte dodnes v tejto
čestnej funkcii pracuje.
V ten istý deň, ako pred päťdesiatimi rokmi si manželia Bakošovci zopakovali svoju svadbu, na ktorej sa zúčastnila celá rodina. V sobotu 14. augusta 2004 si svadobný obrad a manželský sľub zopakovali na raňajšej
omši v kostole sv. Trojice, kde im požehnal pán kaplán Branislav Kožuch.
Tým to však nekončilo, pretože popoludní ich v obradnej sieni mestského úradu čakal ďalší svadobný obrad
s kompletným scenárom, ktorý pripravila ich dcéra Zlatica a do ktorého sa
zapojila celá rodina. Nechýbali piesne, básničky, ktoré predniesli pravnučka Monika, vnučka Martuška, Majko,
Mgr. Martin Gočala. Za detí poďakoval syn Štefan, že sa v očiach oslávencov zaleskla aj slzička, niet sa čo
čudovať, ale to bola slza radosti a šťastia, slza spokojnosti.
„Zlatých manželov“, potom predstavila primátorovi mesta Ing. Ivanovi Šaškovi matrikárka Mária Smutná,
ktorý vzácnym jubilantom poďakoval
v mene mesta.
- Ste tu dnes ako dve vzácne naplno rozvinuté ruže v kytici vašich najbližších detí, vnúčat, príbuzných a
priateľov. Ale sme tu aj my, ktorí vám
chceme k vášmu jubileu prejaviť pozornosť a poďakovať sa vám za verejnoprospešnú činnosť, ktorá je pretavená v práci pre ľudí, najmä nášho
mesta, ale najmä tých, ktorí ju najviac potrebujú. Naša jubilantka i teraz keby mohla užívať zaslúžený od-

Tak sme si prisahali aj pred päťdesiatimi rokmi...
počinok, sa aktívne zapája do verejného a spoločenského života v našom
meste, regióne Oravy, ale aj v rámci
Slovenska, za čo jej patrí obdiv a úcta.
Chcem vám v mene nášho mesta
čo najsrdečnejšie zablahoželať k
vášmu významnému životnému jubileu a do ďalších spoločných rokov života popriať mnoho zdravia,
síl osobnej a rodinnej pohody, povedal primátor I. Šaško.
Na slávnostnom akte nechýbal
manželský bozk, pohárik perlivého
šampusu, gratulácie prítomných
hostí a slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta. Po oficiálnom
obrade pokračovala svadobná hostina v MsKS na sídlisku Medvedzie.
Aj tu vládla vynikajúca svadobná

atmosféra. Tancovalo a spievalo sa
tu do neskorých večerných hodín.
O dobrú zábavu sa svadobčanom
hrou na harmoniku postaral Július
Dvorštiak.
Päťdesiat rokov spoločnej cesty
životom nie je málo, to najlepšie vedia posúdiť tí, ktorí takúto cestu absolvovali. I keď pribudli na rukách
a tvári vrásky, i keď je krok čoraz
ťažší, srdce zostáva večné mladé,
tak ako v prípade manželov Bakošovcov. Bola to ozaj láska, ktorá ich
viedla celým doterajším životom,
láska plná tolerancie, ale aj vzájomného pochopenia. A v mnohom by
sme si mohli od týchto oslávencov
brať príklad. Ku kytičke jubilantov
sa pripájame aj my.
(jh)

Trojdňový seminár dobrovoľníkov v Oraviciach
V dňoch od 4. do 6. októbra 2004 sa v Oraviciach uskutočnil
trojdňový odborný seminár pre dobrovoľníkov, ktorý zorganizovalo Združenie zdravotne postihnutých Oravy ZZPO.
Ako nás informoval predseda zdru- projekt č. 2, v ktorom ide o to, aby sa
ženia ZZPO Mgr. Martin Gočala, cie- zvýšila zamestnanosť zdravotne postihľom seminára bolo poinformovať dob- nutých občanov a ich zaradenie do prarovoľníkov z regiónu Oravy o nových covného procesu. Projekt stále pokrazákonoch v oblasti sociálnej, zdravot- čuje a žiadosti sa naďalej prijímajú. Len
nej, ale aj ďalších veciach, ktoré sa zdra- pre zaujímavosť uvádzame, že na úravotne postihnutých občanov týkajú. Po- de práce za okresy Tvrdošín a Námesčas seminára sa tu vystriedalo nemálo tovo je evidovaných 150 zdravotne poodborníkov a účastníci si vypočuli veľ- stihnutých občanov, ktorí sú nezamestmi zaujímavé témy.
naní. Na začatie podnikania sa poskyMedzi prednášateľmi boli Mgr. Iva- tuje pre týchto ľudí príspevok vo výške
na Vrtielová z Námestova z Úradu prá- 53 267 Sk a 114 425 Sk na dodatočné
ce, sociálnych vecí a rodiny, Ing. Alena preukázané náklady. Tento príspevok je
Sumegová zo sociálnej poisťovne, možne poskytnúť len tým, ktorí sú eviMUDr. Ľubica Mišiková posudková le- dovaní viac ako štyri mesiace na úrade
kárka, Mgr. Dagmar Maňková z Nadá- práce. Takýchto dielničiek je niečo cez
cie Pontis a samozrejme svoju pred- šesťdesiat. Po poskytnutí príspevku
nášku mal aj Mgr. Martin Gočala.
musí občan prevádzkovať túto činnosť
Ako prvú sme oslovili Ing. A. Sume- aspoň dva roky, ak požiada o príspevok
govú, aby nám povedala, čo bolo témou zamestnávateľ, ten musí prevádzkovať
jej prednášky.
túto činnosť tri roky.
- Tých tém bolo viacej, či už to bola
Pár slov k semináru nám povedala
téma o invalidných dôchodkoch, mož- aj Mgr. Dagmar Maňková z Nadácie Ponosti zárobku popri poberaní dôchodko- ntis.
vých dávok, prehodnocovanie invalidiČo vás dnes priviedlo na Oravu?
ty a výpočet výšky dôchodkových dá- Bolo to pozvanie od tajomníčky
vok.
ZZPO Marty Bakošovej, aby sme sa
Ďalšou prednášajúcou bola Mgr. Iva- priamo v teréne presvedčili, čo bolo obna Vrtielová, ktorá sa zamerala na po- sahom tohto seminára. Je to aj preto, že
skytovanie príspevkov pre zdravotne naša nadácia finančne tento projekt, ktopostihnutých občanov, ktorí sa rozhod- rý nám bol predložený týmto občianli, že budú podnikať, ale aj poskytova- skym združením podporuje. Som veľnie príspevkov pre zdravotne postihnu- mi rada, že som tu mohla byť prítomná
tých občanov na zvýšenie ich zamest- a vidieť, ako títo ľudia žijú touto dobronanosti.
voľníckou prácou. A nie sú to len nejaOboznámila ich s tým aké vlastne sú ké aktivity, ktoré by boli uskutočňovav súčasnosti k dispozícii nástroje aktív- né na vyplnenie voľného času, ale že títo
nej politiky trhu práce a ako ich môžu ľudia vkladajú do tejto práce celého
ľudia získať.
svojho ducha, entuziazmus a určite o
Momentálne je vytvorený Národný tom svedčia aj výsledky ich práce.

Aké dojmy máte z tohto seminára?
- Je úplne fantastické, keď odborníci
zo sféry sociálnej, ako aj posudkoví lekári majú možnosť priamo na týchto seminároch odpovedať na otázky, ktoré
týchto ľudí zaujímajú, teda na tie, ktoré
sa nedajú vyčítať zo žiadnych brožúrok.
A tu je práve ten priestor, aby sa títo ľudia pýtali na tie veci, ktorým niekedy
nerozumejú.
Ste prvýkrát na Orave?
- Nie, Orava je môjmu srdcu blízka
nakoľko sme tu chodievali ako deti každoročne lyžovať.
Ak bude v budúcnosti ZZPO Oravy žiadať z vašej nadácie finančný príspevok, budete ochotní takýto príspevok opäť poskytnúť?
- Ak to bude v našich možnostiach a
ak budeme mať k dispozícii prostriedky, veľmi radi, lebo vidíme konkrétne
výsledky. Vidíme, že tento projekt nebol len na papieri, ale zrealizovaný do
poslednej bodky. Musím povedať, že
pani Bakošová je veľmi energický človek, doposiaľ sme boli len v písomnom
a telefonickom styku a je to skutočne
zážitok, vidieť ju v akcii.
A, čo termálne kúpaliska, už ste
boli vo vode?
- Práve sa chystáme a už sa tešíme.
Opäť jeden vydarený seminár. Opäť
nové vedomosti, skúsenosti, ktoré si mali
možnosť účastníci vypočuť priamo od odborníkov. Je to aj vďaka tomu, že ZZPO
Oravy so sídlom v Tvrdošíne takéto semináre usporadúva už niekoľko rokov a vždy
boli prínosom pre túto skupinu ľudí, ale aj
pre vedúcich činiteľov miest a obcí na Orave. Už dlhé roky patričnú pozornosť tejto
organizácii venuje aj mesto Tvrdošín na čele
s primátorom Ing. Ivanom Šaškom. Mesto
v rámci svojich možností vždy pomáha aj
tejto skupine ľudí. Pripravil: J. Horňák

Celoslovenský festival v Ružomberku bol úspešný
V piatok 8.10. t.r. sa MsCVČ Tvrdošín zúčastnilo celoslovenského tanečného festivalu v Ružomberku. Festival mal
odzrkadliť a priamo reprezentovať samotnú celoročnú prácu, ale aj mesto Tvrdošín. V niekoľkých tanečných štýloch sa
dovedna predstavilo okolo 300 účastníkov, pričom tanečné zoskupenie Jump I
obsiahli disco a show tance.
Vo všetkých kategóriách museli tanečníci absolvovať semifinále. Jacsksons ako
disco a Matrix ako show sú názvy choreografií, ktorým sa súbor Jump I snažil dostať medzi najlepších. Počas roka sa choreografia Matrix stávala vlajkovou loďou
všetkých vystúpení. Na tomto festivale sa

s ňou nepodarilo preskočiť bránu semifinálových vystúpení. Určite to súviselo aj
s tým, že tejto choreografii sa nevenovala
veľká pozornosť a aj výkon jednotlivcov
nebol na patričnej úrovni.
Jacsksons choreografia vznikala na začiatku roka, jej cieľom bolo zakomponovať do tanca hlavne chlapcov, ktorí jej
mali vniesť mužský prejav. Samotná
osobnosť v tanci Ján Gerát tomu pridala
jeho prirodzenú špecifickosť a Michael
Jackson sa na javisku v Ružomberku skutočne zhmotnil. Výrok poroty po semifinále bol jasný a postup medzi tri najlepšie kolektívy.
Finále bolo prehliadkou toho najlep-

šieho z tanca, čo v ten deň Ružomberok
mohol poskytnúť. Finále bolo pre Jump I
priam odľahčením a samotné dievčatá a
chlapci podali výkon na hranici svojich
možností. Ak je Ján Gerát tanečnou osobnosťou v MsCVČ, vo finále to potvrdil na
sto percent a jeho suverénna exhibičná
kreácia v samotnom závere nenechala bez
povšimnutia nikoho, kto bol v hale.
Chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým pracovníkom MsCVČ, ktorí svedomito pripravovali všetkých účinkujúcich počas celého roka, samotným účinkujúcim, deťom, ktoré ako tím povzbudzovali každé vystúpenie „tých našich“.
Daniela Jurincová
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Najúspešnejšia sezóna pre cyklotrialistu M. Jaroša

Narodili sa

Martin Jaroš len v tomto roku začal
pretekať triedu Elite, teda najvyššiu ka-

29.7. Marek Zembjak
3.8. Jakub Kováč
5.8. Natália Franeková
14.8. Chiara Kumorová
15.8. Aneta Wirthová
18.8. Tobias Gama
19.8. Ľubomíra Hubčíková
23.8. Andrea Juriňáková
27.8. Miriam Zjavková
2.9. Natália Kormančíková
2.9. Lukáš Števaňák
6.9. Michal Mika
13.9. Radovan Medvecký
13.9. Samuel Jašušák
14.9. Mário Hrobár
17.9. Michal Pazúrik
21.9. Tímea Koptová
23.9. Bianka Knapová
24.9. Elena Pajunková

Martin na jarmoku predviedol pre divákov aj niekoľko
kúskov zo svojho umenia a tí jeho výkon ocenili potleskom...

Sobáše
24.5. 2003 Nataliya Hryb-Ľubomír Podolák sobáš:Ukrajina
10.7. Lýdia Kaletová – Tomáš Slípek
14.8. Jana Bolibruchová – Róbert Kocian
14.8. Soňa Surovčíková – Ing. Roman Baroš
21.8. Silvia Ďaďová – Tibor Turošák
21.8. Erika Medvecká – Erik Belica
21.8. Jana Medvecká – Norbert Kerék
21.8. Mária Frielichová – Peter Mišota
21.8. Ing. Ivona Lendová – Ing. Milan Fillo
27.8. Alena Nahajová – Jozef Sirota
28.8. Eva Šišková – Oliver Štrbák
28.8. Ing. Nadežda Hollá – Ing. Tibor Takács
28.8. Milada Verníčková – Ing. Ľubomír Plevják
4.9. Magdaléna Kopálová – Marcel Bebej
4.9. MUDr. Mária Šustáková – MUDr. František Podstrelený
4.9. Mária Halimovičová – Marcel Amrich
11.9. Alena Knapová – Ľubomír Jasiura
11.9. Mária Ďurkovičová – Rastislav Zubák
11.9. Marcela Skutková – Jaroslav Svajčík
11.9. Ing. Marta Sedláčková – Štefan Knap
11.9. Lucia Orčová – René De Riz
18.9. Mgr. Veronika Iskrová – Mgr. Marek Pajchl
18.9. Andrea Juhásová – Roman Tulek
25.9. Lenka Fekečová – Martin Čuchor
25.9. Lýdia Spišiaková – Jaroslav Medvecký
25.9. Jana Medvecká – Ľuboš Letaš
25.9. Valéria Glončáková – Miloš Letošťák
30.9. Teresa Maria Kurkiewicz – Jozef Rajniak
2.10. Ivana Ferenčíková – Peter Žuffa
2.10. Zdenka Lucká – Jaroslav Zemančík
2.10. Eva Fuksiková – Miloš Harezník
9.10. Ľubomíra Lucká – Marek Gelčinský
16.10. Ing. Miroslava Capková – Marek Žák

tegóriu v cyklotriale. Je jediný pretekár
na Orave, ktorý sa venuje tomuto náročnému športu. Šport je to náročný nielen
po fyzickej stránke, ale aj po finančnej,
veď len taký priemerný bicykel stojí vyše
šesťdesiat tisíc korún. Ako nám povedal
Martin, on si kúpil starší bicykel od priateľa a aj na tomto dosahuje veľmi dobré
výsledky. Pre Martina je to náročnejšie
o to, že ešte pokračuje aj v štúdiu v štvrtom ročníku na Vysokej škole Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave. A
my sme Martinovi po ukončení tohtoročnej sezóny položili aj niekoľko otázok.
Ako sa ti vydaril tento ročník?
- Keďže som prvý rok začal súťažiť
v Elite a umiestnil som sa v seriáli Majstrovstiev Slovenska celkovo do štvrtého miesta, považujem tento rok za úspešný.
Absolvoval si aj iné preteky okrem
seriálu Majstrovstiev Slovenska?
- Áno, zúčastnil som sa aj jedného z
pretekov majstrovstiev sveta, ktoré sa

57 ročná
92 ročná
65 ročná
81 ročný
16 ročný
82 ročná

Spomienka
Ťažko vysloviť, čo v srdciach cítime.Po
6 rokoch bolesti len k hrobu chodíme a so
slzami v očiach spomíname.
Dňa 2. novembra by sa dožil 60 rokov
náš drahý manžel, ocko a dedko
FRANTIŠEK ŠUBJAK
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a
štyri dcéry s rodinami.

„Ján Solovič v Tvrdošíne...“
Kto prišiel v utorok 5. októbra do
kina Javor, neobanoval. Slovenské komorné divadlo z Martina sa tu divákom predstavilo so skvelou hudobnou
komédiou Plné vrecká peňazí.
Zaplnená kinosála často burácala
od smiechu. Príbeh dvoch holičov,
Gejzu Galibu a Alfréda Cicáka, ktorí
sa rozhodnú zbohatnúť, a prostriedkom ich rýchleho zbohatnutia sa má
stať vražda žobráka Ignáca, dokázal
zabaviť početné publikum svojským
humorom.
A k tomu ešte skvelé výkony hercov (holičov) Františka Výrostka Miloslava Kráľa dávali záruku dobrej zábavy. A keď za nimi nezaostali ani Eva
Gašparová, Martin Hronský, Andrej
Hrnčiar, Michal Gazdík, Jana Oľhová,

Marek Geišberg a Lucia Jašková, a diváci odchádzali domov spokojní.
Čosi do nášho života nám dala aj
táto hra. Už len to, že cesta ku peniazom nepozná žiadne zľutovanie ak je
jediným životným krédom človeka.
No aj pri tomto druhu humoru sa človek musel zamyslieť nad tým, či honba za peniazmi vôbec pozná nejaké
hranice. Veď okradnúť a zabiť toho,
čo v podstate nemá nič, s vidinou rýchleho zbohatnutia je skutočnou pohromou pre ľudstvo ako také. Často ani
tie plné vrecká peňazí nedávajú ľuďom
zmysel toho pravého života. A tak aj
po vzhliadnutí tejto vynikajúcej komédie by sme sa mali radiť heslom, radšej skromne, ale statočne, aby sme nedopadli tak, ako Galiba a Cicák. (jh)

Majstrovstiev sveta.
Na ktorých pretekoch si dosiahol
najlepšie umiestnenie?
- Bolo to v Trenčíne na nominačných
pretekoch pre majstrovstvá sveta, kde
som obsadil ako nováčik bronzovú priečku.
A čo ďalšie preteky, ako sa ti vydarili?
V Smoleniciach v seriáli Majstrovstiev Slovenska som obsadil 5. miesto,
v Zárieči na Česko-Slovenskom pohári
6. miesto a v Stredoeurópskom pohári v
Tatranskej Lesnej za účasti pretekárov z
Poľska a Maďarska som obsadil 5. priečku vo svojej kategórií.
Šport je náročný, môžeš nám povedať, kto ti sponzorsky pomohol a kde
si tie peniaze použil?
- Všetky peniaze, ktoré mi sponzorsky poskytlo mesto, som investoval do
vybavenia môjho bicykla, na nákup súčiastok.
Celkovo si skončil v rámci Maj-

strovstiev Slovenska na 4. mieste, čo ti
chýbalo k tomu, aby si v konečnom poradí obsadil bronzovú priečku?
- Na prvý rok v Elite to bol dobrý
výsledok. Súperi, s ktorými súťažím,
majú lepšie technické vybavenie a viac
skúseností za sebou. Verím, že v ďalších
rokoch to bude lepšie.
Ako si dokázal zladiť vysokú školu
s tak náročným športom, kedy a kde
vlastne trénuješ?
- Škola je prvoradá a trénujem v podstate skoro každý deň, podľa počasia.
Mal som pred domom taký areál na tréning, ten však musel ustúpiť ihrisku, a
tak väčšinou chodím trénovať na skaly
okolo vody pod priehradný múr v Tvrdošíne, alebo skáčem po schodíkoch a
múrikoch. S týmto športom by som už
určite skončil keby mi neposkytlo peniaze mesto Tvrdošín a aj touto cestou sa
chcem poďakovať primátorovi mesta, že
mi sponzorský pomohli a mohol som súťažiť v Elite.
A čo do budúcnosti, nemáš nejakého priateľa, alebo známeho, čo by sa
venoval tomuto športu?
- V Tvrdošíne a na Orave sa nik tomuto športu nevenuje, som vlastne samouk a samorast, všetko si robím sám a
čo bude v budúcej sezóne zatiaľ ešte neviem. Súťažiť by som však chcel v každom prípade, pretože ma tento šport baví.
Martin sa cyklotrialu venuje už piaty
rok, v roku 2003 sa stal dokonca majstrom Slovenska v kategórií Senior a
tohtoročná sezóna bola pre Martina najúspešnejšia, keďže sa dokázal umiestniť
medzi Elitou na konečnom štvrtom mieste v rámci Majstrovstiev Slovenska. Aj
my Martinovi Jarošovi k úspechu blahoželáme a veríme, že aj v ďalších rokoch bude úspešne reprezentovať farby
Tvrdošína nielen v rámci Slovenska, ale
aj za hranicami. Pripravil: J. Horňák

Hľadá sa Superstar Slovenska
svoje umenie, chcela som aj skúsiť, či
niečo vo mne je. A nech to ohodnotia
iní, nie ja.
Koľko účastníkov bolo v Žiline?
Bolo nás dosť, 715 z celého Žilinského kraja, na svoj výstup som čakala
od rána od ôsmej hodiny a o druhej
popoludní som mohla zaspievať pripravenú pieseň.
Akú pieseň si mala pripravenú?
Ja som spievala pieseň od Kataríny
Hasprovej Modlitba lásky, ale len prvú
slohu, a Habera z poroty mi povedal, že
stačí a že postupujem medzi dvadsaťpäťku. Bola som rada, pretože konkurencia bola veľká.

Odišli z našich radov
18.8. Terézia Planietová
5.9. Alžbeta Handlovská
7.9. Otília Urbanová
9.9. Jozef Krššák
19.9. Jakub Tyrol
27.9. Mária Chorvátová

uskutočnili v Terchovej, keďže som nemal peniaze na ďalšie preteky v rámci

Jitka Hrčková nám zaspievala
aj na tohtoročnom jarmoku...
Možno ste si všimli, že v týchto
dňoch vrcholí výber amatérskych spevákov pod názvom hľadá sa Superstar
Slovenska a výberového konania sa zúčastnili z Tvrdošína dve naše speváčky
Diana Krišková a Jitka Hrčková, ktorej
doprovod robil jej otec Milan Hrčka.
Výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Žiline bolo dvojdňové. Štrnásteho septembra sa konkurzu zúčastnila aj gymnazistka J. Hrčková a my sme jej pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok
Kto ťa prihlásil na konkurz?
Sama som sa prihlásila na tento konkurz.
A čo ťa k tomu viedlo?
Je to príležitosť ukázať iným ľuďom

Streľba v Krivej
V nedeľu 3.10. t.r. sa oravskí strelci zišli v Krivej, aby si tu zmerali sily
v streľbe z veľkokalibrovej pištole.
Preteky usporiadal strelecký klub
Surfin Tvrdošín a strieľalo sa na medzinárodný terč v troch položkách
(obojručmo, pravou a ľavou rukou).
S náročnými podmienkami sa najlepšie vysporiadal Marian Kompán
nástrelom 242 bodov, druhú priečku
obsadil Jozef Jancek (230) obaja z
Hruština a tretí po rozstrele skončil
Jozef Trnka z Nižnej (199).
Najlepší z klubu Surfin Tvrdošín
bol Ľuboš Lonek, ktorý nastrieľal
177 bodov a skončil na 7. mieste. (jh)

Postúpil ešte niekto z Oravy okrem
teba a Diany Kriškovej?
Áno, dve dievčatá z Námestova a
myslím jeden chalan z Dolného Kubína.
Kedy bude ďalší konkurz?
Ten sa uskutoční v Bratislave a zo
stovky spevákov výberú najlepšiu päťdesiatku, ktorá sa predstaví televíznym
divákom.
Trúfaš si uspieť aj v tomto konkurze?
Uvidíme, budem robiť všetko pre to,
aby som nesklamala rodičov, priateľov
a predovšetkým seba.
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák

Nezabúdajú na najmenších
Deti predškolského veku žijú v MŠ tiež
aktívne. Slovo nuda je tu neznámym pojmom.
Okrem vlastných aktivít pripravených učiteľkami, majú možnosť zapojiť sa do podujatí,
ktoré pre ne pripravujú iní. Október bol na
tieto podujatia bohatý. MsKS nás hneď na
začiatku pozvalo na bábkové predstavenie, a
tak aj naše deti mali kultúrny zážitok.
CVČ nás potešilo športovým dňom. Deti
sa skoro dve hodiny zabávali pri cvičení s
hudbou, rôznych športových súťažiach. Bolo
to super, taký bol ohlas detí, keď sme odchádzali domov zo športoviska pred technickými službami. Ďakujeme pracovníkom CVČ
za dobrú zábavu, veď niektoré deti si prišli
zasúťažiť aj v popoludňajších hodinách v doprovode starších súrodencov a rodičov.

Druhé pekné podujatie sme zažili v Reálnom gymnáziu. Terciánky nás pozvali v rámci
týždňa boja proti fajčeniu na ovocný koláč,
ktorý vlastnoručne upiekli. „Vymeň cigaretu
za kúsok ovocia“, to bolo logo dňa. Aj keď
predškoláci s týmto ešte problém nemajú,
určite si to zapamätajú do budúcna. Ďakujeme terciánkam a tešíme sa na návštevu u nás
v MŠ.
Ale ani my nezabúdame na ostatných.
Keďže október je mesiac úcty k starším, boli
sme potešiť kytičkou básni a piesní obyvateľov Domu dôchodcov.
D. Medvecká MŠ Tvrdošín
Ďakujeme aj študentom SOU lesníckeho,
ktorí nám pod vedením pána Váňu opravili
preliezky.
kolektív MŠ Tvrdošín

Najkrajší plod jesene
V IV. MŠ na Medvedzí je v týchto
dňoch inštalovaná zaujímavá výstavka, na ktorej sa podieľali rodičia a deti
predškolákov s výstižným názvom
„Najkrajší plod jesene“. Súťaž, ktorú
vyhlásila MŠ bola vlastne akousi výGynekologicko-pôrodnícka
ambulancia
MUDr. Šaško Peter
od 1. novembra uzavrela zmluvy so zdravotnými poisťovňami,
a tým poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Možnosť ultrazvukového vyšetrenia aj bez zdravotnej karty.
V prípade záujmu kontaktovať 0903 484 534

zvou pre rodičov, aby sa spolu s deťmi zapojili do tvorivej práce. Porota,
zložená z rodičov určí najkrajší výtvor,
alebo výrobok, ktorý bude odmenený.
Ale ako nám povedala riaditeľka MŠ
Magdaléna Lucká, najkrajší výtvor
bude odmenený, ale ocenené budú
všetky deti.
V štvrtej triede predškolákov, ktorých vedú učiteľky Monika Lajmonová a Júlia Burdelová, sa do súťaže zapojila skoro polovica rodičov a detí.
Na výstavke boli krásne výrobky z kukurice, burgyne, tekvice, šípok, lístia,
jabĺk, kláskov a iných jesenných plodov. Tí rodičia, ktorí do súťaže prispeli
svojimi výtvormi, nešetrili vlastnou
fantáziou a spolu s deťmi istotne strávili príjemný čas.
(jh)

8

V hornooravskom derby sme vyšli naprázdno
Lisková - Tvrdošín
1:3 (0:0)
V druhom polčase
sme sa presadili v 50.
min. Belák 1:0 o desať
minút domáci vyrovnali
na 1:1. V 71. min. upravuje Kozák na 1:2 a konečný výsledok na 1:3
stanovil v 73. min. po faule na Nováka
z jedenástky Petrek.
Tvrdošín - Martin 1:0 (0:0)
V 55. min. Ladňák v strede ihriska fauloval Petreka a rozhodca ho poslal pod sprchy. Presilovku naši nezahrali najlepšie. Keď
už sa zdalo, že stretnutie skončí bezgólovou
remízou, vyrazil dopredu kapitán Repka, nacentroval loptu do šestnástky a Kozák rozhodol o tom, že tri body zostali doma.
Nižná - Tvrdošín 2:0 (1:0)
V susedskom derby prvý polčas začali
lepšie naši a už v 4. min. sa ocitol Belák pred
brankárom Gažovičom. Ďalšie minúty patrili domácim. Dobre hrajúci Belák v 27. a 28.
min. strieľa vedľa brány. V 30. min. Brčák
hlavičkuje nad bránu. V nastavenom čase rozhodca ukázal po údajnom faule na značku

pokutového kopu, ktorý Šiška premenil.
Aj druhý polčas sme začali lepšie. Tutovku na hlave mal v 54. min. Novák,ďalšiu šancu na strelenie gólu v 61. min. Pavčo. Druhý
gól, ktorý padol z kopačky Jána Žaka v 65.
min., opäť prilial olej do ohňa. Naši hráči signalizovali aut prestali hrať. Hlavný aj postranný rozhodca však nechali pokračovať v hre a
strela Jána Žáka skončila v Kazíkovej sieti.
Tvrdošín – Rudinská 1:3 (0:2)
Už v prvej minúte Kazík vyťahoval loptu
zo svojej siete. Pri troche šťastia sme mohli
vyrovnať v 35. min. Novákom. V závere prvého polčasu,obrana vyrobila faul pred vlastnou a Sedúch z trestného kopu trafil presne.
Ani v druhom polčase sa nám nedarilo.
V 53. min. bol blízko ku gólu kapitán Pavčo.
Brankár Kazík sa niekoľkokrát vyznamenal
a podržal nás. Kalich horkosti sme si vypili
do dna v 68. min. po Sedúchovom góle na
0:3. Hostia v závere zápasu vypli a to využili
naši v 80. min. na strelenie gólu Kozákom.
Valča - Tvrdošín 1:0 (0:0)
Úvod stretnutia a celý prvý polčas bol
vyrovnaný. V 17. min. domáci zahrávali trestný kop, Kazík bol na mieste. V 18. min. po-

Katarína Šašková medzinárodnou
majsterkou Slovenska
Ešte donedávna sme si mohli myslieť, že
titul vicemajsterky v lodnej triede EUROPA
a majsterky v triede VAURIEN (spoločne
s bratom Petrom) z majstrovstiev Slovenska
na Liptovskej Mare budú najvýraznejšími
tohtoročnými úspechmi jachtárky Kataríny
Šaškovej z Tvrdošína. Stačilo však niekoľko
dní od 3. do 7. októbra a záverečný sumár
treba poopraviť.
Na príčine sú okrem priamych aktérov
medzinárodné majstrovstvá Slovenska námorných lodí v kategóriách ORC handicap
a Zadarski handicap, ktorých dejiskom sa stalo otvorené more v priestore medzi Zadarom
a Splitom v Chorvátsku. Sústreďme sa na kategóriu Zadarski handicap, v ktorej z celkového počtu 32 prihlásených lodí štartovalo19
osem - a viacčlenných posádok, v jednej
z nich aj Katka Šašková.
Špeciálnu prípravu nemali. Iba na jar si
spoločne zapretekali a keď Katka, ktorá má
už takmer trojročné skúsenosti kapitánky na
regatách, dostala chuť zajazdiť si v rýdzo
ženskej posádke, ostatné členky ju s radosťou
medzi seba prijali. Bodaj by aj nie. Najmä
na nočnú etapu boli potrebné aspoň tri kapitánky, aby zostal priestor na striedanie
a nevyhnutný odpočinok.
Najobťažnejšou z piatich etáp bola
takzvaná nočná so štartom o 1030 a limitovaným dojazdom na druhý deň o 18. hodine. Merala približne 100 námorných míľ (1

n. m. = 1853,184 metrov), kým ostatné boli
15 – 20 míľové. Katkina posádka - šesť Češiek a jedna Slovenka žijúca v Čechách – sa
na nočnú etapu pripravila dôkladným odľahčením plavidla. Vypratali z neho všetko, čo

nebolo nevyhnutné: od hrncov po príbory,
sklenené poháriky nahradili plastovými.Slnečné počasie s miernym, iba miestami stredným vetrom pretekárom žičilo, ale
nezabávajme sa opisom.
Po piatich etapách získala Katkina posádka 9660 bodov a s náskokom 2107 bodov
pred druhou loďou jasne zvíťazila. Po prvý
raz v histórii sa stalo, že čisto ženská zostava porazila všetky mužské posádky. Gratulujeme!
P. Abraham

Viktor porazil Dzurindu
V nedeľu 3.10. sa v Košiciach uskutočnil už 74. ročník Medzinárodného maratónu Mieru, ktorého sa zúčastnil aj Vik-

tor Fonfer. Bol to už jeho dvadsiaty maratón. Okrem V. Fonfera sa pretekov zúčastnili aj ďalší dvaja pretekári z Oravy

Pavol Dubovský z Podbiela a Stanislav
Lofaj z Krivej.
Viktorovi sa tentoraz nedarilo podľa
jeho predstáv a so svojím výkonom nebol spokojný. Tohto
roku však bola na maratóne
skvelá atmosféra a po celej trati
vynikajúca divácka kulisa.
Zo 475 pretekárov, ktorí
boli zaradení do výsledkovej
listiny skončil Viktor celkovo
na 162. mieste a vo svojej kategórií na 80. mieste časom
3:21:16. Najlepší z Oravcov
bol P. Dubovský 118. celkovo
a 64. v kategórii a S. Lofaj 260.
a 48. v kategórii. Len pre zaujímavosť uvádzame, že V. Fonfer si poradil s Dzurindom, ktorý obsadil až 208.
miesto.
(jh)

Skončila Oravská strelecká liga
Na strelnici v Hruštíne 26.9. t.r.
sa skončila Oravská strelecká liga
piatym záverečným kolom v streľbe
z veľkokalibrovej pištole. Tieto preteky usporiadal strelecký klub Surfin Tvrdošín. Pretekov sa zúčastnili
pištoliari z klubov z Námestova, Nižnej, Tvrdošína, Krivej, Hruštína a
Dolného Kubína Z piatich pretekov,
ktoré sa uskutočnili počas piatich mesiacov, boli hodnotené tri najlepšie
kola. Celkovým víťazom sa stal Dominik Jendroľ z BOSS Námestovo
(295,796), pred Viliamom Pšitekom

z klubu Surfin Tvrdošín (274,216) a
tretiu priečku obsadil Dušan Kubačka z Nižnej (243,311).
Na pretekoch nechýbal ani mestský policajt Jozef Medvecký, ktorý
však neabsolvoval všetky kola a v konečnom poradí obsadil 32. priečku.
Vecné ceny, poháre a diplomy
odovzdával víťazom riaditeľ pretekov Jozef Maťaga zo streleckého klubu Surfin Tvrdošín.
Aj touto cestou organizátori ďakujú sponzorom, ktorí im prispeli na
jednotlivé ceny.
(jh)

hrozil Belák. O päť minút neskôr Belák netrafil. V 40. minúte bol v šestnástke faulovaný Baláž, píšťalka rozhodcu však ostala
nemá. V 44. min. po peknej prihrávke Beláka sa ocitol pred brankárom Baláž, no zle trafil loptu.
V druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Domáci sa dostávali do útoku nakopávanými loptami a v 49. minúte po centri do šestnástky a trme-vrme pred Kazíkom Valča víťazný gól zápasu. V 60. minúte mohol vyrovnať Kozák. V závere mal šancu na vyrovnanie z trestného kopu Pazúrik, ale nič z
toho nebolo.
Tvrdošín - Liet. Lúčka 1:0 (0:0)
Nováčik neprišiel s veľkými ambíciami.
Len ojedinelé akcie potešili futbalového diváka. Naši mohli dať gól v 16. min. Kozákom. Gólom zaváňala ešte akcia v 40. min.,
keď Baláž nacentroval loptu do súperovej
šestnástky, tú však nik nedokázal doraziť.
V druhom polčase naši spresnili prihrávku, zrýchlili pohyb a hostia začali pod tlakom robiť chyby. V 68. min. prišla najkrajšia chvíľa zápasu. Kozák dostal prihrávku do
behu ideálne nacentroval pred bránku a Pavčo hlavou rozhodol, že tri body zostali doma.
Stráňavy - Tvrdošín 0:2 (0:0)
Prvý polčas bol vyrovnaný. V úvode
druhého domáci v snahe streliť gól sa natlačili na našu polovičku, zabudli na obranu a
to sa im nevyplatilo. V 57. min. stretnutia Pazúrik prihral Belákovi, ten Novákovi a jeho
strela skončila v sieti. Po góle domáci zvýšili aktivitu a mali šance, proti bol však Kazík.
V 76. min. Belák opäť ideálne dal Novákovi.
Toho domáci faulovali v šestnástke a penaltu premenil Petrek.
Tvrdošín - Hričov 2:2 (0:1)
V prvom polčase sa väčšinou hralo medzi šestnástkami. Nezáživnej hre hostí sa prispôsobili aj naši. V 27. min. stretnutia sa hostia ujali vedenia, keď Ďuratného centrovaný
kop si Kazík nešťastne zrazil do siete.
V druhom polčase v 47. min. po faule na
Nováka Petrek z jedenástky vyrovnal. V 61.
min. stretnutia hostia z náhodného protiútoku zvýšili Ďuratným na 2:1. V tejto fáze zápasu sa hralo už len na polovičke hostí, ktorí
zabetónovali a sústredili sa na odkopávanie
lôpt. V 80. min. mohol vyrovnať Petrek, po
ňom neskončila v sieti hlavička Krivdu. V
83. min. spálil tutovku Pavčo. O minútu neskoršie agilne hrajúci Petrek potiahol loptu
stredom ihriska, nahral Belákovi a ten vyrovnal na 2:2. Rozhodnúť zápas mohol ešte v
86. min. Krivda, ale jeho ďalekonosná strela
si nenašla cestu do brány.
Tvrdošín - Krásno 1:1 (1:0)
Od začiatku zápasu sa domáci zahryzli do
súpera a už v 14. min. strieľa Florek vedľa
brány. V 17. min. Pavčo vystrelil štipľavú
strelu pod hornú tyč. Hráči z Krásna pritvrdili v osobných súbojoch. V 35. min. nebezpečne vystrelil Belák. Prišla však 38. min.
zápasu, Petrek dostal presnú prihrávku na
nohu, potiahol loptu, ideálne prihral Pavčovi
a ten nekompromisne zavesil.
V druhom polčase si hostia vytvorili tlak.
Už v 47. min. mohli vyrovnať. Podržal nás
Kazík. V 59. min. chybu domácej obrany zužitkoval Kopásek a vyrovnal na 1:1.
Po góle sme ožili, vrhli sily do útoku a
vytvárali si šance. Petrek mal na kopačke
najväčšiu, loptu však prestrelil ponad brán-

Beh Ústavy
V Podbieli sa 1.9. t.r. uskutočnil prvý
ročník cezpoľného behu s názvom Beh
Ústavy, Na trati dlhej 22,5 km (časť trate viedla aj po trati Krivskej podkovy)
sa prezentovalo 14. účastníkov a medzi
nimi aj V. Fonfer, ktorý obsadil konečnú
šiestu priečku.

Internacionáli víťazmi
V záverečnom zápase Ligy internacionálov remizovali naši futbalisti v Podbieli
2:2 a stali sa celkovým víťazom so ziskom
19 bodov. Počas celej súťaže z dvanástich
stretnutí neprehrali ani jeden zápas, remizovali päť a súperom z Podbiela, Námestova, Or. Jasenice, Podzámku, Bzin a Trstenej nastrieľali 42 gólov, najviac zo
všetkých súperov a najmenej aj inkasovali
17. O víťazstvo sa zaslúžili títo hráči: Pavol Cabada, Daniel Adamus, Jozef Nemček,
Robo Kozáčik, Kamil Krasuľa, Jozef Leštinský, Milan Sirota, Richard Bajo, Peter
Štubendek, Jaroslav Ferenčík, Ján Gill, Stanislav Mišinec, Anton Kováč, Stanislav Bukový, Marcel Bednár, Miloš Skuban (jh)

Dôsledná obrana hostí nepúšťala našich do bezprostrednej blízkostí,
na snímke Kozák, Pazúrik, Florek a Pavčo pred bránkou Krásna.
ku.Tri body mohli ostať doma, no futbalová
šťastena sa nadobro odvrátila od nás. V 90.
min. vystrelil Pazúrik a vyrazenú loptu hlavičkoval Kozák nad hornú tyč.
Námestovo - Tvrdošín 2:0 (1:0)
Námestovo potrebovalo body a tomu
podriadilo aj svoju hru. V 10. min. hlavičkoval Baláž do rúk brankára Adamčíka.
O minútu neskoršie strelu P. Vrábeľa odvrátil na roh Pazúrik. Prvú štvrťhodinku zakončil slabou strelou do rúk brankára Pavčo.
V 17. min. stretnutia mohlo Námestovo dať
gól, ale Kazík nádherne vyboxoval. V 28.
min. Belák zakončoval vedľa. V nastavenom
čase Michaliga dáva hlavou prvý gól.
V druhom polčase naši zatlačili domácich, dvakrát mohol skórovať Novák. Po
rýchlom protiútoku domáci P. Vrábeľ, otáľal
so strelou, Kazík vybehnutím zmaril jeho šancu. Na opačnej strane už prekonaného brankára po Pavčovej strele v 60. min. zastúpil
Pisarčík. Naši sa naďalej tlačili na polovičku Námestova, ale vôbec nám nešla streľba.
Do otvorenej obrany sa dostávali Námestovčania, ktorí mohli zvýšiť Habľákom. Na druhej strane sa neujala strela Kozáka. V 88.
min. P. Vrábeľ stanovil konečný výsledok
stretnutia. Naši si môžu spytovať svedomie,
že nedokázali premeniť vypracované šance
a z Námestova odchádzali bez bodu.
Tvrdošín - T. Štiavnička 0:1 (0:1)
Favoritom boli hostia. Už v prvej minúte
vyskúšal brankára Chalúpku Kozák. V 10.
minúte odpovedali hostia. V 17. min. Krivdova strela vystrašila brankára, ktorý loptu
vyrazil pred seba a obrana ju odkopla do bezpečia. V 25. min. mohli domáci viesť, ale Novák hlavičkoval len do brankára. Ďalšia šanca pre domácich svitla v 30. min. stretnutia
kedy Petrekov trestný kop po zemi zo šťastím chytá hosťujúci brankár. Nedáš, dostaneš platilo aj v tomto zápase. Hostia v 32.
min. po rohovom kope dali Struhárom gól.
V závere polčasu mohli dať druhý gól, ale
zachránila nás pravá tyč Kazíkovej bránky.
V druhom polčase sa hostia stiahli na svoju polovičku, začali brániť jednogolóvy náskok. V 50. min. stretnutia mal Tvrdošín najväčšiu šancu na vyrovnanie. Kozáka v šestnástke fauloval Paško a rozhodca ukázal na
značku pokutového kopu. To sa nepáčilo hosťom a po protestoch dostal Paško aj červenú

kartu. Petrekov pokutový kop však brankár
chytá. Domácim i napriek prevahe v druhom
polčase nič nevychádzalo v 57. min. mohol
vyrovnať Belák. Po góle volala aj akcia Nováka zo 68. min. kedy potiahol loptu po krídle
nacentroval do šestnástky ale na loptu nik nedosiahol. Naopak v 75. min. mohli hostia zvýšiť svoje skóre, ale Kazík bol na mieste.
Domáci ani v záverečnom tlaku nedokázali zužitkovať presilovku a výsledok sa už
do konca stretnutia nemenil. Štiavnička si nakoniec z Tvrdošína odviezla tri body aj preto, že domáci hráči nedokázali premeniť svoje
šance.
Tvrdošín Kazík – Krivda, Pazúrik, Baláž (Hradský), Kozák, Belák, Pavčo, Kliment
Repka, Novák a Petrek (Florek).
Tabuľka IV. ligy sk. Sever
1. Rudinská 12 9 2 1 32:11 29
2. Štiavnička12 8 1 3 32:12 25
3. Nižná
12 7 2 3 22: 9 23
4. Valča
11 6 3 2 21:11 21
5. L.Lúčka 11 6 2 3 14:12 20
6. Krásno 12 5 3 4 20:18 18
7. Stráňavy 12 5 3 3 14:13 18
8. Bánová 12 5 2 5 25:21 17
9. Tvrdošín 12 5 2 5 12:13 17
10. Trebostovo10 4 0 6 14:25 12
11. Námestovo12 3 1 8 19:29 10
12. D. Hričov 12 2 3 7 14:37 9
13. Lisková 12 2 2 8 16:33 8
14. Martin 12 0 4 8 4:15 4

Dorast - V. liga
Tvrdošín – Lipt. Lužná 5:0 (5:0), góly:
Hucík 3, Hutira a Lepáček
Nižná - Tvrdošín 2:0 (1:0)
Tvrdošín – Lipt. Revúca 3:2 (1:0), góly:
Hutira z 11m, Leštinský a Betuštiak
Sučany - Tvrdošín 7:0 (3:0)
Tvrdošín - Palúdzka 0:3 (0:2)
Tvrdošín – Lipt. Sliače 2:1 (1:0), góly:
Hutira a Sirota
Tvrdošín – Lipt. Sliače 3:6 (1:2), góly:
Lepáček 2 a Hutira
Záv. Poruba - Tvrdošín 4:1 (1:1), gól:
domáci si dali vlastný gól
Tvrdošín - Trstená 2:1 (1:0), góly Hucík, Hutira 11 m - Grobarčík

Výborný výkon T. Bednára
Po odchode štyroch hráčov do zahraničia sa značne
oslabila sila nášho
ŠK. Minuloročné
pozície sa nebudú
dať obhájiť, ale aj
stolný tenis je len
šport. Prišiel čas,
keď treba zabojovať.
Hráčom „ačka“ mužov sa to podarilo v stretnutí Rožňavou a záchrana v extralige už nie je len v teoretickej rovine.
SK Tvrdošín-Nižná A - ŠKST
Michalovce 4:10, body: T. Bednár 3,
Z. Drbiak 1
SK Tvrdošín-Nižná A - Geológ
VTJ Rožňava 8:6, bodovali: T. Bednár 3, Z. Drbiak a J. Buczacki po 2

Veľmi dobre na úvod sezóny zahral Tibor Bednár, ktorý sa rozohral
k výbornému výkonu a získal v úvodných dvoch zápasoch šesť bodov.
Čadca- SK Tvrdošín-Nižná 8:6,
bodovali: T. Bednár 3, J. Buczacki
2, M. Belopotočan 1
Topoľčany - SK Tvrdošín-Nižná
10:3, body: Z. Drbjak 2, T. Bednár
0,5 a M. Belopotočan 0,5.
Vstup sa vydaril aj béčku mužov
v 2. lige, keď v úvode vyhrali nad
SCP Ružomberkom 11:7.
Cečko mužov podľahlo v Krušetnici 8:10 a naštartovali aj starší
žiaci prvým turnajom v Čadci, keď
SK reprezentovali: Ján Hruboš, Jakub Kuloštiak, Filip Palider a Michal
Stroka.
(bi)

Úvod sa volejbalistom vydaril
Volejbalové celky Tvrdošína žien a
mužov začali novú sezónu úspešne.
I. Liga ženy:
Podbrezová - Tvrdošín 0:3 (-16, 24, -24), 2:3 (17, 24, -18, -19, -11)
Zápasy odohrali: Pastýrová, Hullová, Knižačká, Rhemová, Sirotová,
Klamová, Kolejáková, Tarajová
Tvrdošín – Liptovský Hrádok 0:3
(-22, -17, - 20), 3:1 (-22, 16, 18, 19)
Košice - Tvrdošín 3:0 (23,18,16),
1:3 (-14, -20, 20, -17)

Tvrdošín - R. Sobota 0:3 (-15,12,-24), 0:3 (-20,-17,-20)
II. Liga muži
Tvrdošín - Banská Štiavnica 3:1
(18, -17, 23, 20), 3:1 (15, -18, 14, 19)
Tvrdošín – Zvolen 3:1 (-22, 23,
21, 21), 2:3 (-21, 23, -14, 22, -6)
Hnúšťa – Tvrdošín 1:3 (-21,-20,20,21) 1:3 (-20,22, -22,-18)
Zápasy odohrali: Zimáň, Gejdoš,
Vrabček, Gajdošík, Mika, Kacko,
Masnica a Ferenčík
(jh)
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