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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.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

V minulom roku sme hospodárili tak, že sme si ušetrili aj pre tento rok
V závere februára sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré prerokovalo dôležité úlohy súvisiace so zabezpečením fungovania mesta, ktoré spolu s úspešným zvládnutím roku 2004
dokázalo plynule naštartovať aj prvé úlohy roku 2005.
Okrem dlhej a náročnej zimy, ktorej negatívne pôsobenie sa prejaví najmä na rozpočte mesta bolo predmetom rokovania aj hodnotenie výsledkov a úrovne nášho mestského školstva, čo súvisí s náročnou prevádzkou ale aj výchovno - vzdelávacím procesom, ktorý je
v našom meste na dobrej úrovni.
V tejto súvislosti primátor mesta vyslovil uznanie a poďakovanie
všetkým pracovníkom predškolských a školských zariadení, všetkým
učiteľom a vychovávateľom, ktorí sa starajú o vzdelanie a výchovu
našich detí a mládeže. Zároveň zablahoželal všetkým učiteľom a pracovníkom v školstve k ich nadchádzajúcemu sviatku - Medzinárodnému dňu učiteľov a zaželal všetkým len to najlepšie pri náročnej
práci, ktorá je spojená s výchovou našej budúcej generácie.
Dôležitou správou, ktorú poslan- nosti mesta v kultúrnej oblasti a do
ci prerokovali bola ročná účtovná rúk sa im dostalo Kalendárium na rok
uzávierka a čerpanie rozpočtu za rok 2005 v ktorom sú prezentované kul2004. Ako poslancov informovala túrno-spoločenské a športové poduvedúca finančného oddelenia, hos- jatia, ktoré sa v roku 2005 v našom
podárenie mesta v za rok 2004 skon- meste uskutoččilo s prebytkom a tento bude pre- nia.
rozdelený, desať percent do rezervSprávu podľa
ného fondu a zostávajúca čiastka plánu na rokovabude použitá pre rozvojové progra- nie predložil námy mesta.
čelník mestskej
Poslanci na rokovaní schválili polície, kde bola
správú o inventarizácii majetku za podrobne rozopredchadzajúce obdobie z ktorej vy- bratá jej činnosť,
plynulo, že mesto sa správa ku svoj- ako aj prijaté úlomu majetku hospodárne.
hy pre rok 2005.
Na rokovaní sa poslanci venovali
Vo svojom
aj zhodnoteniu výchovno-vyučova- uznesení poslancích výsledkov v školách a predškol- ci schválili záveských zariadeniach, ale aj činnosti rečný účet mesta
za rok 2004 s výškolského úradu od jeho vzniku.
V ďalšej časti rokovania sa po- rokom, použitie
slanci oboznámili aj s plánom čin- prebytku z roz-

počtového hospodárenia roku 2004,
správu o inventarizácii majetku mesta za rok 2004, hospodárenie technických služieb za minulý rok, bola
schválena výstavba bytového domu
24 b.j. lokalizovanej na sídlisku
Medvedzie, kde samotná realizácia
bude upravená časovým harmonogramom v nadväznosti na poskytnutie štátnej dotácie.
Realizácia zámeru II. etapy rekonštrukcie a dostavby objektu sociálnych zariadení a služieb na termálnych kúpaliskách. Ďalej bol daný súhlas na prípravu a vydanie reprezentačnej obrazovej knihy mesta Tvrdošín, zakúpenie zariadenia - ROLBY,
ktoré bude slúžiť na úpravu a údržbu umelej ľadovej plochy, finančnú
výpomoc pre členov futbalového klu(Pokračovanie na 2. strane)

Požehnané veľkonočné
sviatky, veľa zdravia
a sviatočnej pohody
Vám všetkým želá primátor mesta
Veľkonočná nedeľa
Vyznávame o Ježišovi Kristovi, že
je svetlo. Oslavujeme svetlo Veľkej
noci, ktoré presvecuje ľudské počiatky, ľudský život aj ľudskú smrť. Jedinej Ježiš to dokáže. Lebo izba Ježišovho života je zaplnená milovaním.
Boh je láska, Boh žije láskou, Boh
existuje láskou. Keď sa blížim cez milovanie k druhému a druhý cez milovanie ku mne, zažívame lásku. Naša
láska sa spája potom s Božou láskou, ľudská láska je vtrhovaná do života Božieho. A tak večnosť už začína dnes, teraz, keď prežívam lásku.
Dali ste si posvätiť jedlo. A dnes
napoludnie môžu sa vám od jedla
prelamovať stoly, od šuniek a všelijakých dobrôt. Ale ak nebude sedieť
tom stole človek, s ktorým môžete
ochutnať z jeho dobroty, z jeho milovania Veľká noc bude pre vás smutná! Nie je to tak? Ako a kto nám bráni, aby sme boli horúci v milovaní?
Kto nám bráni dávať ochutnať jeden
druhému z dobroty?
V tejto chvíli ticha dajme si odpoveď. Čo by tak Boh vzkriesil vo mne

teraz? Bolo by to milovanie? Viem
mať rád, alebo som sebec? Alebo som
len pekné, vymaľované, vyčačkané
stvorenie Božie a v mojom vnútri nie
je nič pekného.
Modlitba:
Bože, koľko smútku, koľko prázdnoty, koľko nudy, koľko zhnusenia
koľko opovrhovania sebou prežívam
v sebe. Koľkokrát sa biedne cítim v
izbe môjho života. Pane, keby si mal
vzkriesiť moju biedu, môj smútok,
moju beznádej, moju bolesť, moje
utrpenie, ani by som nemal odvahy
žiadať, aby to žilo večne. Uvedomujem si, Ježišu, že Ty žiješ, a že mi
chceš pomáhať k horúcemu milovaniu tých, s ktorými žijem. Cez toto
milovanie vykvitne medzi nami ľudská láska, v ktorej sa blížime k Tebe
a v ktorej poznávame Teba, Bože.
Pane, pomáhaj nám byť vďační voči
Tvojmu daru pomoci, k naplňovaniu
života. Trojjediný Bože, ďakujeme Ti
za vzkriesenie. Pane, nech nikto z nás
nie je len vymaľované veľkonočné
vajíčko viery.
Július Chalupa

Návšteva dekana Univerzity

Tvrdošín bude univerzitným mestečkom
Vo štvrtok 10. marca t.r. na pozvanie primátora navštívil naše mesto
Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
dekan fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.
Stretnutie ktoré iniciovala pani
Prof. PhDr. Eva Kollárová, profesorka tejto fakulty a autorka projektu
nového študijného odboru - Európske
kultúrne štúdie - malo za cieľ oboznámiť sa s prostredím a podmienkami aké vytvorí mesto Tvrdošín vysokoškolskému štúdiu tak, aby sa naše
mesto stalo malým akademickým
mestečkom Univerzity Mateja Bella.
Okrem prijatia na radnici, dekan fakulty so svojím tajomníkom v sprievode Prof. Kollárovej navštívili riaditeľa SPŠ Ing. Jana Korenčiaka, ktorý predstavil školu ako aj jej možnosti kde budú vytvorené a pripravene

tie najlepšie podmienky pre vysokoškolské štúdium.
Počas návštevy boli dohodnuté
ďalšie organizačné podmienky spolupráce Univerzity - SPŠ a mesta Tvrdošín, ako aj určený termín prvého
stretnutia záujemcov o toto štúdium,
ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti našej radnice 21. marca o 1500 .
Prof. Kollárova predstaví toto akreditované vysokoškolské štúdium a zároveň oboznámi záujemcov o štúdium s profilom absolventa ako aj ich
následným uplatnením.
Je to ďalší humánny počin nášho
mesta, ktorý najmä za osobného pričinenia pani Prof. PhDr. Evy Kollárovej a rektora univerzita Prof. Ing.
Milana Murgaša by malo napomôcť
získať vysokoškolské vzdelanie najmä tým, ktorí nemajú možnosť štúdia
na denných vysokých školách aj preto, že slovenská
vláda chce aby sa
za vysokoškolské
štúdium platilo.
Pričom vieme, že
mnohí mladí ľudia aj z nášho regiónu nebudú
mať na štúdium,
či na cestovanie
a internát finančné možnosti. Táto
ponuka by mala
byť pomoc pre
všetkých tých,
ktorí sa chcú
V obradnej miestnosti zľava Ing. Cyril Haj- vzdelávať a zísduk tajomník fakulty, primátor mesta, Prof. kať vysokoškolPhDr. Eva Kollárová a dekan fakulty Prof. ské štúdium aj
PhDr. Vladimír Varinský CsC
z nášho mesta.

Dedičstvo našich predkov
Naše mesto si v rámci svojich kultúrnych i spoločenských
aktivít dalo spracovať film o drevenom kostolíku, ktorého kameraman Ľubomír Matúš a scenárista Štefan Nižňanský vytvorili vzácny dokument o poklade nášho mesta za ktorý sme
vďační naším predkom, ale aj súčasnému vedeniu mesta, ktoré tento skvost zrekonštruovalo, zreštaurovalo no najmä sa
oň vzorne stará, aby sa zachovalo pre ďalšie generácie.
Filmové zábery exteriéru s okolím, ale najmä detaily interiéru sú spracované rovnako krásne ako text filmu s ktorým
sa chceme s vami podeliť.
Keď sa vyberiete na sever Sloven- popri častejšie zobrazovanej
ska, nemôžete minúť náš najrázovi- Panne Márii a Ježišovi Kristotejší kraj Oravu. Priviedli sme vás do vi. To, čo návštevník uvidí dnes
mestečka Tvrdošín, chceme vám pri- je zreštaurovaná renesančná
pomenúť najstaršiu zachovanú sta- úprava kostolíka z polovice sevebnú pamiatku, ozajstný poklad demnásteho storočia.
z druhej polovice 15. storočia. TenAj terajší obrovský, priam
to neskorogotický drevený kostolík, ohurujúci oltár je barokový
hoci si to zvonku možno ani nevšim- a nahradil omnoho starší
nete, je čosi nevídané a nesmierne a menší pôvodný gotický oltár.
vzácne. Je postavený celý z dreva bez Odráža zámery a ideologický
jediného klinca, alebo skoby. Kovo- charakter protireformácie.
vé časti nájdeme len na kovaní a zá- Celý oltár stojí na kamennom
vesoch masívnych brán. Jeho sedem- stupňovitom podstavci, korešročná odborná rekonštrukcia a reš- pondujúci s kamennou potaurácia bola v roku 1993 ocenená dlahou celého kostolíka, objaplaketou Európa Nostra a kostolík vili ju až po odstránení zvyškov drebol ako národná kultúrna pamiatka venej, drevokaznou hubou zničenej
zapísaný do Európskeho kultúrneho podlahy. Zmenený bol aj titul kostodedičstva.
la, čo podčiarkuje oltárny obraz
Prezrieť si ho zvnútra, poobdivo- Všetkých svätých.
vať pôvodné sošky, sakrálne pamäKostol je dielom, ktoré esteticky
tihodnosti a šikovnosť dávnych re- pôsobí v spojení viacerých druhov
meselníkov, môžete od začiatku júna umenia. Vo vzájomnom súlade obdiaž do začiatku septembra. Je to die- vujeme krásu architektúry, maľby aj
lo jedinečné, celkom pôvodné, neo- sochárskej tvorby. Pozoruhodný
pakuje sa ani v príbuznej variácii.
a výtvarne zaujímavý je rovný kazePôvab krásneho a čistého lipové- tový strop v lodi kostola pozostávaho dreva umocňuje výraz drevených júci zo štyridsiatich deviatich ornaoltárnych sošiek, vzácnosťou je mentálnych ružíc. Každá z nich je
stvárnenie postavy Boha Otca Stvo- iná.
riteľa, Boha Syna a Ducha Svätého,
Chvíľu stačí vnímavo pozorovať

a môže sa aj vám prihodiť, že v tieňohre interiéru s presvitajúcimi slnečnými lúčmi zazriete na okamih
akoby duchov našich predkov, ktorí
sa sem v minulých storočiach zbožne utiekali pod špicatú vežu kostolíka.
Nezabudnite pri potulkách Slovenskom na Orave odbočiť do Tvrdošína, je to nielen najstaršie mesto
na Orave, ale jedno z dvadsiatich najstarších na Slovensku. Presvedčte sa
na vlastne oči o ume a šikovnosti
predkov, snáď lepšie pochopíme potrebu toto slovenské a európske dedičstvo opatrovať a chrániť
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Rokoval krajský parlament

Náročné, ale krásne štúdium
Mnohé rodiny to
už zažili a stále zažívajú: deti zdravé,
šikovné, so stredoškolským učivom
nemajú vážnejšie
ťažkosti. Zišlo by sa umožniť im
ďalšie vzdelanie, ale za čo? Rodičia sú odhodlaní pritiahnuť si
opasky až po poslednú dierku, no
ani to nepomáha. Na samotné štúdium by azda našetrili, ale výdavky spojené s cestovaním a ubytovaním sú už nad ich sily. Profesorka Eva Kollárová z fakulty humanitných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici žije v Nižnej, preto niet divu, že podobné
problémy sú jej dôverne známe.
Nezastala nad úvahami, ale konala. Našla si okruh rovnako zmýšľajúcich odborníkov a po konzultáciách s mnohými oravskými činiteľmi pôsobiacimi v štátnej a verejnej správe sa pustila do vypracovania projektu. Stala sa nielen
jeho spoluautorkou, ale aj gestorkou. V tomto období už možno s istotou konštatovať, že v Tvrdošíne
je akreditované pracovisko fakulty humanitných vied Univerzity
Mateje Bela – a práve o ňom a jeho
poslaní sa s profesorkou Kollárovu zhovárame.

Začnime od konca. Nový odbor
externého bakalárskeho štúdia sa
volá Európske kultúrne štúdie. Kde
všade nájdu jeho absolventi uplatnenie?
- Každý absolvent bude mať široké
spektrum pôsobnosti. Môže pracovať
ako nižší úradník v diplomatických
službách, v štátnej a verejnej správe,
môže pôsobiť ako hovorca firiem a kultúrnych inštitúcií, môže sa uplatniť v
treťom sektore a v každej kultúrnej inštitúcii, ktorá od zamestnancov požaduje bakalárske vzdelanie.
A teraz pekne po poriadku: čo
bude obsahom štúdia, akou formou
bude prebiehať, kde získajú záujemcovia základné informácie?
- S prihliadnutím na uplatnenie budeme klásť zvýšený dôraz na jazykovú prípravu, to znamená, že na študentov čaká výučba angličtiny, ruštiny,
nemčiny a francúzštiny. Z ďalších
predmetov spomeniem aspoň masmediálnu komunikáciu, rétoriku, základy
ekonomiky, informatiku, základy štátu a práva, informácie o treťom sektore a antické kultúrne štúdie.
Šesťsemestrové bakalárske štúdium
bude realizované kontaktno-dištančnou formou. Kontaktná predstavuje 11
desaťhodinových sobôt v budove tvrdošínskej priemyslovky za jeden semester. Zvyšok si študenti naštudujú

individuálne, samozrejme, s individuálnymi konzultáciami po dohode s
prednášateľmi. Záverečné skúšky a
obhajoby prác budú prebiehať na fakulte. Na podrobné informácie niet
dostatok priestoru a aj tak by som rada
spoznala budúcich poslucháčov. Pozývam ich preto na stretnutie do zasadačky Mestského úradu v Tvrdošíne na pondelok 21. marca, kde im od
15. hodiny odpoviem na všetky otázky týkajúce sa štúdia. Tam aj upresním presný termín podania prihlášok,
ktorý je predbežne stanovený do polovice apríla.
Zdá sa, že poslucháči sa poriadne zapotia, kým získajú doklad o
vzdelaní. Myslíte si to isté?
- Chcem zdôrazniť, že nejde o ľahké štúdium a nie je určené ľuďom,
ktorým ide len o získanie dokladu o
vzdelaní. Je vhodné pre tých, ktorí sa
chcú veľa naučiť, chcú osobnostne
rásť a vzopnúť sa k rozletu. Zvolili
sme tento spôsob štúdia preto, že súčasná doba vyžaduje nie úzku špecializáciu, ale adaptáciu na rôzne formy,
ktoré zahŕňajú ten spôsob informácií,
ktoré kultúrne štúdie poskytujú. Nehovorím o umeleckej kultúre, ale o
kultúre právnej, ekonomickej a politologickej. Náš bakalár sa musí vyprofilovať v užitočnú a zároveň univerzálnu osobnosť. Pavel Abraham

Pracovná kolaudácia kúpeľného areálu v Oraviciach
V piatok 11. marca sa za účasti investora, dodávateľov, orgánov štátnej správy no najmä stavebného úradu mesta Tvrdošín, započalo kolaudačné konanie I. etapy kúpeľného
areálu Meander v Oraviciach, ktorého základný kameň pred 10 mesiacmi bol položiť aj prezident SR Ivan
Gašparovič.
Stavba ktorá sa realizuje za ťažkých zimných poveternostných podmienok je pred ukončením a investícia 150 miliónov Sk, ktorá spĺňa všetky európske kritéria čo nevidieť bude
slúžiť ľuďom, ktorí tu budú nachádzať liečivé podmienky pre svoje
zdravie.
Areál ktorého stavba započala
v lete minulého roku sa stavia na ploche, ktorá bola vytvorená meandro-

vaním – menením koryta potoka Oravica, ktorý tam naplavoval štrk
a vytváral močiare na ploche, ktorá
nikdy nebola hospodársky využívaná, plocha ktorá rozvodňovaním potoka bola zaradená medzi ostatne
neplodne plochy a zarastená vrbinami bude touto stavbou skultúrnená,
pretože ináč by vždy ostala ležať ladom keď naviac za takúto prírodu by
sme sa museli pred okolitým svetom
hanbiť.
Plocha ktorej len úprava terénu
pred realizáciou stavby stala investora
viac ako 10 miliónov Sk dostane úplne novú tvár, plocha dostane novú
zeleň i novú výsadbu stromov, budú
tam upravené chodníky i oddychové
miesta pre všetkých, ktorí tam prídu
za oddychom a zdravím.

Vyslovenie spolupatričnosti
Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa
konalo 24. februára podrobne rozanalyzovalo situáciu po havárii autobusu, ktorý sa vracal s našimi futbalistami z prípravného zápasu v Ružomberku, keď vyjadrilo úprimmnú
sústrasť nad smrťou Jozefa Tabáčaka, šoféra technických služieb, ako aj
ľútosť nad zraneniami, ktoré utrpeli
naši futbalisti. Vedenie mestá a poslanci na túto skutočnosťokamžite
zareagovali a na uvedenom rokovaní
im schválili finančnú výpomoc. Tieto peniaze sú určené predovšetkým na
nákup vecí, ktoré im v autobuse uhoreli, dresy, kopačky, tepláky, ale aj
ďalšie osobné veci.
Je to aspoň nevyhnutná výpomoc
pre tých, čo reprezentujú naše mesto
na športovom poli. Aj takouto ľudskou formou sa teda mesto postaralo
o svojich reprezentantov.
K vysloveniu okamžitej spolupat-

ričnosti patrí aj to, že mesto už zakúpilo autobus pre potrebu našich športovcov a zároveň venovalo futbalistom dvojdňový pobyt v Oravicaich,
ktorý bol spojený s prípravopu na štart
jarnej sezóny IV. ligy.
(jh)

Ľudský prístup...
Vážený pán primátor,
riaditeľstvo domova sociálnych služieb pre deti a dospelých
vám vyjadruje srdečne poďakovanie za odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok 2005.
Aj vďaka vášmu ľudskému prístupu k najviac odkázaným zdravotne postihnutým obyvateľom
mesta môžeme tieto prostriedky
využiť pre potreby našich klientov.
Riaditeľka DSS

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
bu, ktorým bola spôsobená škoda pri
havárii autobusu.
Bola odsúhlasená 50% zľava pre občanov mesta pri návšteve krytej plavárne v Nižnej, zmena a doplnok k územnému plánu mesta pre pripravovaný zámer výstavby prímestského zimného
strediska v lokalite Medvecká strana s
realizáciou výstavby lyžiarskeho vleku s umelým zasnežovaním, ale aj podanie podnetu na orgány činné v trestnom konaní vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa bývalého
prednostu Okresného úradu v Tvrdošíne, ktorý v rozpore so zákonom
138/91 Zb. o majetku obci realizoval
odpredaje pozemkov mesta Tvrdošín,
resp. inicioval prostredníctvom iných

právnych zástupcov súdne konania
proti mestu Tvrdošín.
Mestské zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas so zriadením pobočky Univerzity
Mateja Bella v Banskej Bystrici fakulty
humanitných vied, odbor Európske kultúrne štúdie s otvorením školského roku
2005/2006 k 1.10.2005 a zároveň vyjadrilo podporu i poskytnutie potrebnej materiálnej a technickej pomoci pre toto vysokoškolské štúdium.
Schválilo poďakovania, ktoré bude
realizované osobitným grafickým listom,
so zápisom do pamätnej knihy mesta
Tvrdošín poslancom NR SR, ktorí sa zaslúžili za spravodlivé rozhodnutie pri
hlasovaní v NR SR vo veci historického
a právneho zachovania územnej príslušnosti Oravíc mestu Tvrdošín
(jh)

Zároveň v rámci stavby investor
realizuje v Oraviciach elektrifikáciu,
vodovod, kanalizáciu, trafostanicu
a čističku odpadových vôd pre celé
Oravice, čím sa vytvoria predpoklady pre ich ďalší rozvoj.
Nie celkom zanedbateľná je aj
otázka vytvorenia prvých nových 60
pracovných miest, ktoré majú oveľa
väčšiu hodnotu ako úbohé názory
niektorých bezvýznamných ľudí,
ktoré pre svoje chudobné zmýšľanie
by najradšej boli keby sa
v Oraviciach nič nerobilo nebodaj,
aby Oravice zarástli burinou a to len
preto, že nie sú schopní prekročiť
prach svojej úbohostí.

V stredu 23. februára t.r. sa v Žiline
konalo pravidelné zasadnutie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), na ktorom nechýbal poslanec VÚC za naše
mesto a okres Tvrdošín Ing. Ivan
Šaško, ktorý nám poskytol o rokovaní
informácie.
Poslanci sa na rokovaní zaoberali
viacerými problémami. Ako vyplynulo
z informatívnej správy o použití finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, boli financie prerozdelené aj na prístavbu a rekonštrukciu
hlavnej budovy SUOL v Tvrdošíne ale
tiež na činnosť a prevádzku všetkých
stredných škôl v našom meste.
Dôležitá bola aj informatívna správa o verejnej súťaži „Obnova povrchov vozoviek vybranej cestnej siete
v majetku Žilinského samosprávneho
kraja“. V okrese Tvrdošín by sa to
týkalo ciest druhej triedy v celkovej
dĺžke 11 km.
V sieti stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja pre
školský rok 2004/2005 bude v SOÚ
Nižnej od 1. septembra 2005 zriadená
Stredná umelecká škola.
Poslanci sa oboznámili aj so sprá-

vou komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia s tzv.
akčným plánom, v ktorom sa okrem
iného spomína aj riešenie problémov
životného prostredia, dopravy a komunikácií a ďalších vecí.
Na programe rokovania bola správa o rozsahu regulácie cien v pravidelnej autobusovej doprave a podľa neho
v územnom obvode ŽSK boli určené
ceny vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb.
Poslanci na rokovaní schválili aj návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2005 a
Všeobecné záväzné nariadenia ŽSK, v
ktorom sa hovorí v oblastí dopravnej
infraštruktúry o výstavbe obchvatu, ale
aj o výstavbe železničného prepojenia
s Poľskom. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sociálnej štruktúry v Tvrdošíne ako v jednom z centier regionálneho významu podporovať
okrem iného aj stredné školy s maturitou a špecifické školy, inštitúty vzdelávania dospelých, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, správy okresného
významu , priemylu ale aj ďalších rozvojových programov nášho okresu.
(jh)

Najvyšší súd SR odvolanie odmietol
Bývalá vedúca správy katastra v
Tvrdošíne a obec Vitanová sa odvolali proti uzneseniu, v ktorom Krajský
súd v Žiline uložil povinnosť vykonať
opravu v katastrálnom operáte a prepísať Oravice do katastrálneho územia
mesta Tvrdošín.
I napriek správnemu poučeniu podali odporca v 1. rade a obec Vitanová proti uzneseniu krajského súdu odvolanie.
Aké pohnútky viedli tých, ktorí
sa v tejto veci odvolávali. Nuž, možno aj tie aby pod rúškom politických
chránencov a rôznych podvodníkobv sa opäť niečo naťahovalo, preťahovalo, aby opäť niekomu mohli
znepríjemniť život a najmä okradať
ľudí. Ale to je len preto, že sa nedokázali zmieriť s tým, čo bolo už
dané, čo malo svoje historické a

právne opodstatnenie. Ak im aj v
tomto prípade išlo len o to, ako zamestnať súdnych úradníkov a sudcov, tak to sa im to podarilo, ale to
je už o inom.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací, odvolanie odporcu (teda katastrálneho úradu a
obce Vitanová) podľa Občianskeho
súdneho poriadku odmietol, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti
ktorému nie je odvolanie prípustné.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný
prostriedok, píše sa v závere uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky. Nuž napísané je to úplne zrozumiteľne, či to pochopí tak
aj druhá strana, sa asi nedozvieme,
pretože je to už iba o ich zlomenom
charaktere.
(jh)

Daň budú musieť doplatiť Tvrdošínu
Lebo aj najvyššie štátne inštitúcie, ktoré su politický riadené museli kapitulovať pred spravodlivosťou a zákonom, čím prestali chrániť svojich politických posluhovačov, ktorým doteraz
slúžili.
Ministerstvo financií SR preskúma- vyššieho súdu Slovenskej republiky z roku 2004 sa odstránil protiprávny
lo rozhodnutie Daňového riaditeľstva 31.1. 1996, Nález Ústavného súdu Slo- stav.
SR, pracovisko Žilina a vydalo rozhod- venskej republiky z 2.5. 2002, uzneseProti tomuto rozhodnutiu sa podľa
nutie, že zrušuje právoplatné rozhodnu- nie Krajského súdu v Žiline z 31.10. par. 53 ods. 8 zákona SNR č. 511/1992
tie Daňového riaditeľstva SR, pracovis- 2003 až po upozornenie Katastrálne- Zb. o správe daní a poplatkov a o zmeko Žilina, ktorým bol zmenený platob- ho úradu v Žiline z 27.1. 2004 adreso- nách v sústave územných finančných
ný výmer mesta Tvrdošín a vracia vec vané všetkým vlastníkom nehnuteľ- orgánov v znení neskorších predpisov
na ďalšie konanie a rozhodnutie.
nosti nachádzajúcich sa na území Ora- nemožno odvolať.
Ministerstvo financií SR v rámci víc, štátnym orgánom, inštitúciám a orPoznámka redakcie: Povedané úplne
preskúmania zistilo, že Daňové ria- ganizáciám pôsobiacich v Žilinskom jednoduchým jazykom, daň, ktorú vyrúditeľstvo nepostupovalo v súlade so kraji o tom, že súbor parciel územia bilo mesto Tvrdošín poľnohospodárskezákonom č. 317/1992 Zb. o dani z ne- Oravíc má byť evidovaný v osobitnom mu družstvu Tvrdošín za nehnuteľnosti
hnuteľnosti, keď platobné výmery mes- katastrálnom území prislúchajúcom k užívané aj v Oraviciach, ku ktrým patria
aj niektorí ďalší občania nerešpektujúci
ta Tvrdošín zrušilo z dôvodu miestnej obci Tvrdošín.
nepríslušnosti správcu dane z nehnuAko z ďalšieho prešetrovania právny stav, budú musieť zaplatiť, a najteľnosti.
podnetu mesta Tvrdošín vyplynulo, mä doplatiť mestu Tvrdošín.
V čase rozhodovania však už boli na posúdenie miestnej príslušnosti
To všetko by nemuselo byť, keby
známe viaceré rozhodnutia počnúc roz- bola podstatnou skutočnosťou prá- sa na Slovensku dodržiavalli zákohodnutím Katastrálneho úradu v Ban- voplatnosť rozhodnutia bývalého ny, keby úradníci v štátnej správe neskej Bystrici zo 6.6. 1995, Úradu geo- Katastrálneho úradu v Banskej Bys- zneužívali svoje právomoci, keby sa
dézie, kartografie a katastra Slovenskej trici zo 6.6. 1995 a vykonaním zme- politika na Slovensku aspoň trochu
republiky z 5.9. 1995, rozsudok Naj- ny Správou katastra v Tvrdošíne v poľudštila.

Sme okresné mesto a „okresný“ úrad nám vôbec nechýba
Česť výnimkám - ale bol to úrad skorumpovaných politických kádrov,
ktorých činnosť tomuto okresu nepriniesla nič dobré

Stačí si zadefinovať charakter posledného prednostu, alebo vedúcej katastrálneho odboru a
dozvieme, sa resp. ešte sa len budeme dozvedať, ako zneužívali svoje právomoci verejného činiteľa
V zmysle Metodického pokynu Ministerstva vnútra SR ktorým sa určuje
postup obcí, vyšších územných celkov,
krajských úradov, obvodných úradov
a orgánov špecializovanej štátnej správy zriadených 1. januára 2004 pri spracúvaní „Správy o činnosti obcí a VÚC
v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy mesto Tvrdošín v roku 2004 zabezpečovalo prenesený výkon štátnej
správy na úsekoch, stavebného poriadku a vyvlastňovania, štátny fond rozvoja bývania, sociálne veci, štátnej

vodnej správy, ochrana prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, školstva ZŠ, cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy postupovalo mesto
Tvrdošín iba s dodržiavaním právnych
noriem a zákonov, čo nemôžeme povedať o niektorých bývalých úradníkov na okresnom úrade.
K prechodu kompetencií dochádzalo postupne a ešte stále dochádza. Znamená to, že proces prechodu kompe-

tencií zo štátnej správy na samosprávu
ešte nie je definitívne ukončený. Pracovníci mestského úradu však bez väčších problémov zabezpečovali a tiež v
súčasnosti zabezpečujú všetky prenesené kompetencie či už v oblasti školstva, stavebnej činnosti a iných činností
a v maximálnej miere vychádzajú v
ústrety všetkým občanom. Občan Tvrdošína určite nepocítil, že tu už nie je
nejaký úrad, ktorý mal značku „okresnú“ a už vôbec nám nechýbajú tí ktorí
oktresný úrad riadili.
(jh)
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Bola to neskutočne tŕnistá cesta za hľadaním našich práv a historickej pravdy
Veríme, že už nikdy si nebudeme musieť uplatňovať svoje práva na Európskom súde pre ľudské práva v Strasbourgu
Na 17. schôdzi NR SR hlasovaním č. 156 ústavná väčšina 99 poslancov rozhodla, že územie Tvrdošína sa nezmení a Oravice ostanú naďalej jeho súčasťou.
Jedným z obhajcov našich práv v Národnej rade bol aj Miroslav Číž, ktorý v týchto dňoch poslal pozdrav nášmu mestu, z ktorého vyberáme: „ Vážený pán
primátor, verím, že v roku volieb do Vyšších územných celkov sa bude dariť Vám aj mestu Tvrdošín, k čomu Vám želám pevné zdravie a radosť z úspechov
v práci“ .Toto nás inšpirovalo na to, aby sme si pripomenuli obdobie, keď niektorí zbabelci schovávajúci sa za isté politické strany sa snažili zmeniť historickú
pravdu. A že to nebolo ľahké, aby Oravice patrili Tvrdošínu svedčí aj príspevok uvedeného poslanca, ktorého časť prezentujeme na stránkach našich novín, aj
preto, aby sme si pripomenuli túto tŕnistú cestu v boji s PABELAKOM.Tento príspevok bol jednou z kvapiek hustého dažďa v mori, ktorý pri hľadaní pravdy
pomohol nášmu mestu.
mohla podať protest ešte na generál- k dispozícii, tak potom urobme to, že nástroje ochrany, ktoré majú.
nu prokuratúru. Toto obdobie nebolo dáme do parlamentu zákon a povieUvedomme si, že z verejnej obci
Medzi tých poslancov NR SR, čo si zaslúžia najväčšie uznanie
využité, prepadla lehota a vo veci už me, že ideme tú vec vymedziť záko- vymedzené katastrálne územia, ktoré
nášho mesta, ktorí v parlamente verejne vystúpili na našu obhajednoducho nebolo možné ďalej ko- nom. To sú veci, kde sami seba musí- tvorí územie obce, znamená len právo
jobu, patria: Tibor Cabaj, Jozef Miklušičák, Mária Antošová a
nať. Následne ale podala obec Vitano- me vedieť limitovať, sami musíme ve- obce vykonávať správu tohto územia.
Miroslav Číž, ktorého príspevok vám týmto priblížime.
vá ešte sťažnosť na ústavný súd. Vo dieť a cítiť hranice elementárne prí- To znamená, konať vo veciach stavebVážený pán podpredseda, vážené územného a správneho členenia a ne- veci konal ústavný súd a vyslovil svo- pustného politického lobovania a jas- ného konania, vo veciach výberu pokolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som skôr ústredný orgán štátnej správy pô- jím rozhodnutím, že nemožno konšta- ne vidieť hranice, za ktoré jednoducho platkov za nehnuteľnosti a podobne.
sa aj ja vyjadril k návrhu zákona, kto- sobiaci v Bratislave. Voči tomuto roz- tovať protiústavnosť v orgánoch, kto- ísť nesmieme. Preto z tohto dôvodu, Ale ten vlastnícky moment je predsa
rý predkladá skupina poslancov. Na- hodnutiu proti konaniu týchto orgánov ré vo veci konali. Ak napriek tomu vlá- po ďalšie, už ani nehovorím o tom, taký, že existujúci mechanizmus hošťastie už nie je potrebné o veci dlho podala obec Vitanová jediný možný da a ktokoľvek iný chce vstupovať do zjavnej, zrejmej a už nad slnko jasnej- vorí o tom, že štát jednoducho môže
hovoriť, pretože argumenty pána po- opravný prostriedok a to taký, že po- tohto priestoru, vážení páni, to je prob- šej retroaktivity takejto právnej normy. vstúpiť do prostredia, aj vláda dokonslanca Cabaja, pani kolegyne Antošo- žiadala Najvyšší súd Slovenskej re- lém pre nás všetkých a to v konečnom Jednoducho, týmto spôsobom to nej- ca svojím spôsobom, ale s obmedzevej, ale nepochybne aj pána kolegu publiky, aby preskúmal rozhodnutie dôsledku nesmierne charakterizuje typ de. Faktom je ale, a tu myslím, že, teda ním, ktoré v zákone § 517/1990 a v
Miklušičáka sú zrejmé a jasné. Záro- najvyššieho orgánu, ústredného orgá- demokracie a typ nášho štátu a podob- nechcem navrhovateľom apriori vnu- následných právnych normách, jednoveň chcem povedať, že ich argumenty nu štátnej správy, v danom prípade or- ne. Takže, skutočne, nehazardujme ani covať nejaké účelové konanie, chcem ducho, že o takejto zmene možno rozsmerovali predovšetkým k vecnej gánu geodézie a kartografie.
s povesťou, ani s právom, ani s nut- veriť, že chcú vstupovať do prostre- hodnúť iba so súhlasom obce.
stránke tohto sporu. Mne dovoľte poVýsledkom bolo, že najvyšší súd nosťou rešpektovať rozhodnutia a po- dia a riešiť spor, ktorý je vleklý a ktoChcem ešte pripomenúť Európsku
vedať niekoľko vecí ešte na doplne- vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil, dobne. Ak je niečo nesmierne dôleži- rý traumatizuje Oravu jednak, ale aj chartu miest a obcí, ktorá rovnako tennie s tým, že zároveň chcem povedať, že postupy ústredného orgánu štátnej té, to si musíme uvedomiť, z právne- prostredie Kežmarku relatívne dlhé to záväzok pre Slovensku garantuje,
že súhlasím s týmto názorom a chcem správy boli v poriadku, čím sa vyčer- ho práva jednoznačne vyplýva obdobie. V tomto smere by som chcel teda Slovensko sa zaviazalo dodržiapovedať niekoľko vecí, ktoré majú pal jediný možný vtedajší opravný takzvaná prezumpcia správneho aktu. povedať jedno, áno, tak poďme hľa- vať tento záväzok a jednoducho nie je
právny charakter a majú širšie politic- riadny prostriedok. Následne bolo po- To je základ správneho konania vôbec, dať mechanizmus, ktorý jednoducho možné a uvedomme si teda, že takáto
ké súvislosti. Predovšetkým chcem po- trebné toto rozhodnutie najvyššieho základ spravovania štátu podľa práva. umožní v prípade, že medzi obcami norma tým pádom sa stáva stojacou
vedať a pán kolega Hort mi to odpus- súdu vykonať. Tak sa nestalo s tým,
To bol jeden zo zásadných dôvo- vzniknú sporné otázky vo väzbe na ich nad existujúcim právnym poriadkom
tí, že neinformoval presne naše plé- že sa prednosta okresného úradu roz- dov, pre ktoré aj výbor prijal to uzne- územné členenie, poďme hľadať me- a tým pádom zakladáme možnosť, že
num. Touto otázkou, čo sa týka Tvr- hodol, že teda on nesúhlasí s rozhod- senie, ktoré prijal a nariadil a tým chanizmus a povedzme aj právny me- Tvrdošín sa bude po ďalších štyroch
došína, sa výbor pre verejnú správu nutím najvyššieho súdu a vo veci pre- respektíve požiadal vládu, aby vyko- chanizmus, na základe ktorého bude rokoch obracať na Európsky súdny
zaoberal, ale tento výbor prijal platné stal konať, a naopak, pokúšal sa uro- nala potrebné kroky na to, aby sa vec možné takýto spor riešiť. Samozrejme, dvor s tým, čo som sa vám snažil vyuznesenie k veci, o ktorej sa hlasova- biť úradné kroky, ktoré mali smerovať dala do súladu s právnym stavom, na so zapojením príslušných orgánov, ako svetliť v rámci koncepcie ďalšieho polo aj na základe prieskumov a na zá- k opačnému záberu, ako to urobil naj- čo sa začali hľadať ďalšie právne kon- sú súdy a podobne. Chcem ale pove- stupu reformy verejnej správy.
klade niekoľko pomaly desiatky ho- vyšší súd.
štrukcie nesmierne umelého typu. že dať, že v žiadnom prípade tam nemôNáhrada škodového konania
dín diskusie, takže názor výboru bol
Vážené kolegyne, kolegovia, no ak je nevykonateľné to rozhodnutie a po- že byť Tvrdošín, ako to je napísané v dneska sa môže dostať do obludných
jasný, uznesenie výboru bolo jasné a takto chceme spravovať štát, tu o ne- dobne, napriek tomu, že tam sú mini- prílohe tohto uznesenia, pretože tam, rozmerov. Ak nechceme vytvoriť stav,
čo bolo nejasné a čo bolo do neba vo- jakom právnom štáte nemôžeme ho- málne štyri až päť písomných vyjad- teda návrhu zákona, pretože tam prí- že jedným z nádherných spôsobov, ako
lajúce, do neba volajúcou nehoráznos- voriť a to je návrat o dve storočia do- rení príslušného orgánu geodézie a slušné orgány jednoznačne konali a sa obohacovať, bude, že jednoducho
ťou bolo následné stanovisko vlády, zadu. To ak každý, kto sa dostane do kartografie, ktorý’ jasne konštatuje, že jednoznačne rozhodli. Jednoznačne sa zasadíme o zlé štátne rozhodnutie a
ktorá dokonca prijala uznesenie, kto- pozície na okresnom úrade, sa rozhod- tieto rozhodnutia sú vykonateľné. Tak- rozhodli. Viem si ale predstaviť, že tie potom len budeme čakať, kým sa narým zakázala prednostovi okresného ne, že preňho je nejaký rozsudok nie- že toľkoto k vecnej stránke, vážení spory, ktoré sú živé, ako je napríklad formuluje zásadná škoda a povinnosť
úradu realizovať výsledky dovtedaj- koho nespravodlivý a začne teda ko- páni. Ďalšie právne súvislosti takých- v Kežmarku, kde si dovolím vysloviť takúto škodu nahradiť. Takže, vážne,
šieho úradného konania. Chcem pove- nať podľa seba, tak v takom prípade to rozhodnutí. Ak by teraz spor, ktorý teda svoj názor jednoznačne, že mu- v tomto smere by som poprosil, keby
dať iba jedno. Čo sa týka Tvrdošína, o nejakom právnom štáte a o práve a o vzniká medzi dvomi obcami, povedz- síme si uvedomiť, vážení páni, cha- sme zvažovali všetky dôsledky navrvo veci konal príslušný orgán štátnej realizácii práva absolútne nemožno me o určenie hraníc územia, kde pre- rakter vlastníctva, ktorým sa bavíme, hovanej právnej normy a aby sme sa
správy, ktorým bol katastrálny úrad. hovoriť. Vo veci ďalej, okrem toho, že jdú a konajú vo veci všetky orgány, teda ide o vlastníctvo, ktorý má verej- neukvapovali, aby naozaj sme pre loKrajský katastrálny úrad v Banskej obec Vitanová mala k dispozícii až ktoré sú na to príslušné, vyčerpajú sa ný charakter, pretože to nie je štandard- bovanie urobili aspoň elementárne a
Bystrici, neskôr v Žiline, po zmene päťročné obdobie, v rámci ktorého všetky opravné prostriedky, ktoré sú né súkromné vlastníctvo, ktoré má tie únosné hranice.

Za okrádaním Tvrdošína boli iba poslanci NR SR za SDKÚ, ktorí hlasovali, aby Oravice patrili Vitanovej.
Všetci vieme prečo. Bolo to najmä preto, že za tým bol Pabelak. Našťastie poslancov SDKÚ je málo a sila Pabelaka je postavená iba na úbohosti a chudobe ducha.

Aj takýmto podvodom sa dajú získať milióny
Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline úrad justičnej a kriminálnej
polície PZ prijalo zo dňa 23.2. 2005 toto uznesenie:
Podľa § 160 ods. l Trestného poriadku
začínam trestné stíhanie pre trestný čin subvenčného podvodu podľa § 250b ods. l, ods.
5 Trestného zákona, ktorého sa dopustil doposiaľ nezistený páchateľ tým, že ako zodpovedná osoba - štatutárny orgán subjektu
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín, IČO 00 191 175
1. požiadal v presne nezistenej dobe v
januári roku 2001 na regionálnom odbore
Ministerstva pôdohospodárstva v Dolnom
Kubíne (v súčasnej dobe pôdohospodárska
platobná agentúra) o vyplatenie účelovej
dotácie na udržiavanie kvality pôdy v krajine pasením a kosením na poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území Vitanová,

pričom ku žiadosti predložil aj evidenčný list
z katastra nehnuteľností č. 312 zo dňa 31.
1. 2001 na výmeru 3951450 m2, ktorým preukazoval celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na základe čoho mu bola za celý
rok 2001 vyplatená Ministerstvom pôdohospodárstva SR štátna dotácia vo výške
6 971 025 Sk napriek tomu, že podľa evidenčného listu č. 768 zo dňa 27. 9. 2001 na
k.u. Vitanová, ktorý bol nájdený Správou
finančnej kontroly Zvolen u uvedeného subjektu pri kontrole dokladov, ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín obhospodarovalo v roku 2001 najmenej od mesiaca
október poľnohospodársku pôdu s výmerou
3797391 m2, čo je o 154 000 m2 menej, čím

získal neoprávnený prospech vo výške najmenej 65 115 Sk,
2. v presne nezistenom období najmenej
od roku 2001 do roku 2003 vedome poberal
štátnu dotáciu - podporu v znevýhodnených
oblastiach na poľnohospodársku pôdu o výmere 2 133,13 ha, napriek tomu, že skutočná výmera poľnohospodárskej pôdy bola 1
639,39 ha, teda poberal o 493,74 ha viac, čím
podľa Výnosu MP SR č. 3809/1/2000-100 z
18. 12. 2000 pri sadzbe od 3 500 Sk do 3 700
Sk za l ha pôdy pre 1-5 skupinu pôdy, do
ktorej pôda uvedeného subjektu patrila za rok
2001, získal neoprávnene prospech najmenej
1 725 500 Sk, podľa Výnosu MP SR č. 3485/
1/2001-100 z 3. 1. 2002 pri sadzbe od 3 500
Sk do 3 650 Sk za l ha pôdy pre 2-5 skupinu pôdy, do ktorej pôda uvedeného subjektu
patrila za rok 2002, získal neoprávnene prospech najmenej 1 725 500 Sk, podľa Výnosu MP SR č. 148/1/2003-100 z 21. 1. 2003
pri sadzbe od 3 065 do 3 460 za l ha pôdy
pre 2-5 skupinu pôdy, do ktorej pôda uvedeného subjektu patrila za rok 2003, získal neoprávnene prospech najmenej 1 514 000 Sk,
svojím konaním tak zodpovedná osoba štatutárny orgán subjektu ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Tvrdošín získala neoprávnený prospech v celkovej výške
najmenej 5 030 000 Sk.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Ako sa dá ukradnúť 60 miliónov
Alebo ako sa dá ešte viac okradnuť chudobu
Stačí zvolať mimoriadnu družstevnú schôdzu, na ktorú pozvať len svojích
posluhovačov a do počtu niekoľko starších dôchodcov, ktorí toho málo počuju,
čo sa im rozpráva, a to ešte lepšie do Trstenej, pritom vyvolať dojem, že v Tvrdošíne pre družstevníkov niet miesto, zavolať si svoje „obľúbené, najaté média“,
aby písali o inom. Ľuďom na schôdzi povedať, že sa navyšuje ich majetok družstva o 38 miliónov, o ktorí už aj tak dávno prišli ale pri tom zatajiť, že si ho v
uznesení o zmene stanov vlastne znížia o viac ako 91 miliónov, nehovoriac o
tom, že už v roku 1992 pri transformácii družstva bol celkový majetok družstva
oveľa väčší ako 100 mil. Sk. Pre lepšie pochopenie je potrebné si prečítať zmenu
stanov predkladanú predstavenstvom družstva ktorú si títo ľudia nič netušiac na
členskej schôdzi konanej dňa 15. 11. 2004 (preto sa musela konať v Trstenej aby
v Tvrdošíne nič netušili) bez toho aby tomu rozumeli aj schválili.
Pre pochopenie vybratá iba jedna časť z pochybných stanov.
III. Článok č. 3
V bode č. l nahradiť celý text nasledovne: „Základné imanie družstva tvorí
súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva,
ktorého suma je 38 760 000 Sk slovom tridsať osem miliónov sedemstošesťdesiat tisíc Sk.
V bode č. 2 vypustiť poslednú vetu Celkový majetok družstva pri jeho transformácii a po úprave na základe pripomienok audítorov predstavoval hodnotu
91 631 tis. Sk slovom deväťdesiatjeden miliónov šesťstotridsaťjeden tisíc Sk.

Vypustili si jednú vetu a prišli o 91 mil. korún.
Táto zmena stanov je už na pokoji, preto že je zaregistrovaná na obchodnom registri OS v Žiline. Okrem iného, v týchto tajuplných stanovách ktorým nikto nerozumie, iba jedna osoba na družstve, sa dozviete,
čo všetko sa dá zmanipulovať, keď vás niekto chce okradnúť.
Takéto spôsoby okrádania ľudí zrejme používajú tí v Bratislave ale tu
v Tvrdošíne by sme to nemali dopustiť.

A preto ľudia prosíme Vás, už sa konečne zobuďte!!!

Bez citu a hraníc charakteru
Schátralý objekt bývalých družstevných maštalí v Oraviciach
devastuje nielen prírodu, ale najmä ducha, ktorú po sebe s plným vedomím a zámerne zanechal jeden človek.
Ako vidieť, aj štátne dotácie ktoré mali isť na hospodárske
účely do Oravíc, ale aj na opravu tejto maštale išli zrejme na
iné ciele. Kde išli nám zrejme časom povedia orgány činné v
trestnom konaní. Takže, bohužiaľ tzv. družstevnú mašteľ aj s
pozemkom, ktorý patrí urbárom, dnes už nie je družstevná, pretože už ju vlastní niekto iní, pretože nie družstvo, ale niektorí z
vedenia družstva ju predali (lenže ľudia z družstva nikdy z toho
nič nemali), exekútorovi, ktorý určite vie, čo s ňou urobí.

Tak nejako by sme mohli nazvať skupovanie
cenných papierov poľnohospodárskym družstvom
Žiarec. Sú medzi nimi ľudia, ktorí sa momentálne
ocitli vo finančnej tiesni, bez práce, bez finančných prostriedkov, lepšie povedané na dne. A tak
určitým východiskom pre nich je predať svoje cenné papiere. No v tomto prípade nie je predať, ako
predať. Stačilo nám nahliadnuť do zmluvy, kde je
napísané, že nominálna hodnota jedného DPL je
tisíc korún, no už kúpna cena toho istého papiera
je len 110 Sk. A tak kto má v držbe napríklad 50

cenných papierov, jeho majetok má podľa toho
hodnotu 50 000 Sk.
Zdá sa však, že to platí len na papieri, pretože v skutočnosti tento držiteľ môže dostať vyplatené len 5 500 korún. Nuž veru je to poriadne nízka
cena, za ktorú sa odkupujú tieto cenné papiere.
Zdá sa, že aj tu platí to staré známe „kapitalistické“ príslovie „Ak máš príležitosť, urvi, čo môžeš...“ Na druhej strane je však človek, ktorý je v
tiesni, ktorý nemá čo do hrnca vložiť, čím zaplatiť
poplatky za bývanie. Ak chce nejako prežiť, musí

svoje cenné papiere, ktoré by raz mohol odovzdať
svojim deťom, predať aj za túto smiešnu sumu.
Položme si v tomto prípade otázku, či je to jeho
osud, alebo ako sa tomu dnes zvykne vravieť „šikovnosť“ druhého. Ja by som to nazval vypočítavosťou, zneužitím človeka pre svoje zištné ciele.
Ak aj tento svet v dnešnej dobe nepraje niektorým
ľuďom, no nie preto, že by nechceli nebodaj pracovať, tak ešte aj prichádzajú o svoj majetok. A čo
potom, keď aj tento predajú, kde sa ocitnú a kde je
zasa charakter tých, čo takto okrádajú chudobu.

4

Máme hasičské zásahové družstvo dobrovoľníkov
V nedeľu 20.2. 2005 sa v Tvrdošíne uskutočnilo valné zhromaždenie Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru. V úvode si prítomní minútou ticha uctili
pamiatku dlhoročného predsedu
Vladimíra Rydzíka, ktorý ich po
zákernej chorobe navždy opustil. V.
Rýdzik svojou obetavou prácou, neraz aj na úkor svojho osobného voľna, dlhé roky viedol organizáciu ako
predseda.
Vo výročnej správe činnosť za
uplynulý rok zhodnotil veliteľ Anton Bandoštiak. Organizácia sa v
roku 2004 riadila schváleným plánom práce. Na úseku ideovo-výchovnej činnosti sa zamerali na výchovu novo prijatých členov. Uskutočnili ukážku obsluhy CAS - 25
ako aj údržbu a jej ošetrovanie. Taktiež CAS-25 pripravili na technickú kontrolu. V odbornej príprave

venovali pozornosť hlavne školeniu
členov základnej organizácie.
Zúčastnili sa aj niekoľkých IMZtiek. Zapájali sa tiež do činnosti usporiadaných mestom Tvrdošín na Michalskom jarmoku, pri Oravických
slávnostiach, nechýbala ani čestná
stráž pri hrobe a ďalších akciách, kde
bolo potrebné zabezpečovať poriadok.
Najviac ich mrzelo, že sa nezúčastnili súťaže požiarnych družstiev
usporiadaných OV DHZ. Poďakovanie si členovia zaslúžia aj za to, že vo
svojom voľnom čase vykonávajú
prácu pri obchôdzkach v lese, údržbe
požiarnej techniky, pri povodniach a
iných potrebných činnostiach, ktoré
sa vykonávajú počas celého roka.
Správu o hospodárení predniesol
Ing. Ján Jelenčík, tu je potrebné pripomenúť, že celú činnosť DPZ financuje zo svojho rozpočtu mesto, ktoré dobrovoľníkom zverilo hasičské

vozidlo, o ktoré sa vzorne starajú.
Ako vyplynulo zo zákona, od nového roku vznikajú v obciach a mestách osemčlenné zásahové hasičské
jednotky a takúto budú mať aj v Tvrdošíne. Veliteľom je Anton Bandoštiak, preventivárom Albert Gross
a strojníkom Ján Gonda ml. Ostatní
členovia budú v takzvanej zálohe.
Dobrovoľný hasičský zbor združuje v Tvrdošíne aj profesionálov, no
členská základňa sa im znížila. Kým
v roku 2003 evidovali 51 členov, vlani len 35. A tak jednou z úloh, ktorú
si stanovili na tento rok, je výchova
mladej generácie, ktorú budú získavať pre prácu v tejto organizácii.
Okrem toho majú v pláne vytvoriť
dorastenecké družstvo, organizovať
v MŠ besedy, ukážky, športové a hasičské súťaže. Pre svojich členov zabezpečovať teoretickú prípravu a
praktický výcvik. V spolupráci s

mestským úradom zabezpečovať výchovu spoluobčanov k požiarnej
ochrane formou školení, besied, rozhlasových relácii. Ale aj vykonávať
hasičskú prevenciu, účasť členov na
odbornej príprave. Podľa požiadav-

ky okresného výboru DPO sa budú
zúčastňovať kurzov v Odbornej škole
DPO v Martine.
Nezabudli ani na jubilantov a tak
malý darček z rúk veliteľa prebrali
80 ročný Anton Krúpa a 50 ročný
Pavol Pajunk a novými členmi sa stali Ing. Zdeno Drbiak a Pavol Betuštiak.
(jh)

Dobrovoľníctvo si vyžaduje veľa síl a energie
liská a to nielen pri rekondičných pobytoch. Nie všetky základné organizácie túto možnosť využili.
Na konferencii predsedovia základných organizácii schválili aj devätnásť bodový sociálny program na
rok 2005, ktorý bude zameraný v prvom rade na sociálne poradenstvo a
pomoc, rekondičné pobyty a ďalšiu
potrebnú činnosť pre zdravotne postihnutých občanov. Predsedovia
však podpísali a schválili aj petíciu
so sprievodným listom, ktorá bude
zaslaná na Ministerstvo zdravotníctva SR, a týka sa hlavne poplatkov
za recepty a poplatkov u lekára.
Na konferencii sa ako vždy nezabudlo na jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhleho výročia a jedným z nich,
ktorý bol odmenený bol aj
osemdesiatročný Anton
Bachniak z Oravskej Lesnej, ktorý je predsedom
zdravotne postihnutých v
tejto obci už štyridsať rokov.
Diskusia bola zameraná
predovšetkým na problémy
zdravotne postihnutých občanov, ale z radov diskutujúcich sa ozvala aj kritika
na súčasné vládne reformy,
ktoré túto kategóriu občanov znevýhodňujú.
I keď si organizácia vypracovala pomerne bohatý
sociálny program, na jeho
plnenie budú potrebné financie a tie chcú aj v tomto prípade získavať formou
projektov a oslovením
sponzorov. Veď jedným z
rekondičných pobytov by
mal byť aj rekondičný pobyt pre matky so zdravotVýročnú správu na konferencii predniesol jej predseda Mgr. Martin Go- ne postihnutými deťmi.
čala , nechýbal tu však ani primátor nášho mesta Ing. Ivan Šaško, ktorému
Dobrovoľníctvo si vyžaproblematika týchto občanov nie je ľahostajná.
Foto J. Horňák duje veľa síl a energie, nadšenia, nepozná hranice.
ciálne poradenstvo, prevenciu pre rých vypracovali až sedemdesiat a aj Práca dobrovoľníkov je veľmi záslužzdravotne postihnutých, ale aj pre- ich zásluhou má dnes organizácia ná a často nedocenená, ale títo dobstarlých občanov. Dobrú spoluprácu auto, na ktoré im prispelo najväčšou rovoľníci to nerobia pre peniaze, ale
majú s primátormi miest a starosta- čiastkou MPSVR SR, Pfilis Morris pre človeka, ktorý takúto pomoc po(jh)
mi obcí, ale aj s inými neštátnymi a Slovakia, Pfizer Luxemburg Sarl o.z. trebuje.
štátnymi inštitúciami. Rekondičné a časť bola z vlastných prostriedkov.
pobyty v minulom roku sa uskutoč- V rámci projektov však zorganizovali
nili v Turčianskych Tepliciach a Ora- aj rekondičné pobyty a seminár pre
viciach a zúčastnilo sa ich 171 čle- dobrovoľníkov v Oraviciach. V ústreČo svetu chýba sú ľudia, ktonov. Sú to však aj vzdelávacie semi- ty im vyšlo aj mesto Tvrdošín, ktoré
rí sa zaoberajú núdzou iných,
náre pre predsedov základných orga- im poskytlo zľavu na termálne kúpapovedal istý slávny filozof.
Vážený pán primátor, Vy patríte k ľuďom, ktorí túto núdzu
viete pochopiť a preto sústavne
otvárate svoje srdce pre nežistI keď dnešná doba nie je moc novaných 25 mil. Sk. V štvorpodlažnú pomoc tým, čo pomoc najviac
prajná bytovej výstavbe,tak v našom nej bytovke na prízemí sú plánovapotrebujú - sú to občania s ťažmeste je tejto otázke venovaná tr- né štyri dvojizbové byty, z nich dva
kým zdravotným postihnutím.
valá pozornosť a touto správou iste ako bezbariérové. Na prvom a druJe vo Vás ľudskosť a ľudskosť
potešíme tých, ktorí by si radi vy- hom poschodí budú po štyri jednoje rozmerom srdca. Presahuje
riešili bytovú otázku, alebo by si izbové a štyri dvojizbové a v podpriestor i čas, je vo Vás žiara,
radi založili rodinu. Mestské zastu- kroví sú naplánované aj štyri trojizktorá presvieti všetky temnosti
piteľstvo totiž na svojom rokovaní bové byty.
neľudskosti.
vo štvrtok 25. februára t.r. schválilo
Realizácia uvedenej bytovky
Za vašu ochotu pomáhať,
výstavbu nového bytového domu, bude záležať od poskytnutej štátnej
Vám v mene všetkých občanov
kde bude 24 bytových jednotiek. dotácie, ktorá z roka na rok je probso zdravotným postihnutím vyUvedená bytovka bude lokalizova- lematickejšia. Ak všetko pôjde dobslovujeme srdečnú a úprimnú
ná v priestore medzi ZŠ, bytovkou re, tak na sídlisku Medvedzie privďaku.
123/10 a nad energoblokom č. 1.
budne čoskoro ďalšia moderná byMgr. Martin Gočala
Na realizáciu samotnej bytovky tovka hlavne pre mladé rodiny, ktopredseda ZZPO
o celkovej výmere 1314 m2 je plá- ré to najviac potrebujú.
(jh)
Vo štvrtok 3.1. t.r. sa v popoludňajších hodinách v priestoroch MsKS v Tvrdošíne uskutočnila výročná konferencia Združenia zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO). Medzi hosťami
nechýbal primátor nášho mesta Ing. Ivan Šaško, starostovia
obcí Krivej, Suchej Hory, zástupcovia ŽSK na čele s Ing. Miriam Bugrovou, vedúcou odboru OSP, Ing. Katarínou Beňovou, zástupkyňou vedúceho úseku soc. veci UPSVR Námestova a nechýbali zástupcovia stredných odborných učilíšť a ďalší hostia.
Úvod patril tajomníčke (ZZPO) nizácii, ale aj výjazdové stretnutia s
Marte Bakošovej a potom už slovo členskou základňou. Zúčastnili sa
dostal predseda združenia Mgr. Mar- viacerých celoštátnych konferencií v
tin Gočala, ktorý predniesol prítom- rámci Slovenska.
ným hodnotiacu správu. Združenie k
Pomocníkom v tejto náročnej prá31.12. 2004 registrovalo nad 1800 ci je aj spravodaj, ktorý začalo vydáčlenov v tridsiatich základných orga- vať združenie v minulom roku.
nizáciách v regióne Oravy. Ako vyNa činnosť organizácie sú potrebplynulo zo správy, hlavnou činnos- né finančné prostriedky a tie získaťou tohto združenia je poskytovať so- vajú formou rôznych projektov, kto-

Je vo vás ľudskosť...

Bývanie pre mladé rodiny

Dobrovoľní hasiči spolu s profesionálmi tvoria dobrú a zohratú partiu. Dobrovoľníkov často vídame vypomáhať pri rôznych akciách, ktoré poriada mesto, ale svoje skúsenosti odovzdávajú aj najmladšej generácií.
Foto: J. Horňák

Svetlo sveta hľadá nová kniha o našom meste
Každá etapa nášho života býva
zaznamenaná v obraze pre budúce generácie, ale aj v historických
dokumentoch, či kronikách. Súčasná doba vyspelej techniky nám
dáva veľa možností zaznamenať
náš život či už prostredníctvom
našich mestských novín, fotodokumentáciou v knižnej podobe,
ktorú mesto naposledy vydalo v
roku 1993. Odvtedy sa v našom
meste, ale aj v jeho okolí veľmi
veľa zmenilo. Otvorili sa hranice
do Európy, zintenzívnil sa turistický ruch. Pribudli športoviská,
individuálna výstavba, opekneli
nám námestia, rozrástlo sa mesto,

pribudli nové budovy a podobne.
Aj preto sa vedenie mesta rozhodlo, že opäť vydá novú publikáciu o našom peknom meste.
Túto prácu naše mesto zverilo renovovanému odborníkovi Ing.
Vladimírovi Bártovi, ktorý naposledy vydal krásnu knihu o Slovensku. A tak sa opäť môžeme
tešiť na to, že do našej knižnice
nám pribudne ďalšia hodnotná
kniha. Tá najnovšia bude zameraná predovšetkým na súčasnosť
v obrazovej podobe, aby sme sa
aj touto formou prezentovali a
nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.
(jh)

Rozvoj Oravíc pokračuje
V minulom roku sa podarilo dotiahnuť do konca prvú časť rekonštrukcie termálneho kúpaliska v Oraviciach a mesto tam preinvestovalo
nemalú finančnú čiastku. No neostalo len pri tejto alternatíve, pretože
pokračovať sa bude už v tomto roku.
Poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok 25.2. t.r. totiž schválili prípravu
a realizáciu II. etapy rekonštrukcie
termálnych kupalisk v Oraviciach.
Zrekonštruovať by sa mala stará
časť šatní, jej zbúraním a následne
postavením úplne nových. Samozrejme, že aj tieto práce sa budú opäť
robiť takpovediac za pochodu.

Ak v prvej časti etapy sa vytvorili
pre návštevníkov moderné priestory,
ktoré už spĺňajú všetky kritéria a požiadavky dnešnej doby, tak aj táto
druhá etapa posunie Oravice určite
dopredu a ešte vylepší doterajší stav.
V Oraviciach mesto Tvrdošín urobilo v minulom roku veľa užitočnej
práce, no nezostali spať na vavrínoch. Tí, ktorí majú Oravice radi to
uvítajú a neprajníci si budú musieť
opäť otvoriť oči, aby videli, že Oravice sú skutočným reprezentantom
nášho mesta no najmä, že rozvojom
Oravíc sa rozvíja celé naše mesto.
(jh)

Naše mesto nežije na sekeru...
Stáva sa akýmsi fenoménom v našej spoločnosti žiť na dlh, naši politici s obľubou rozprávajú, ako nás
zadĺžili predchádzajúce vlády. Nuž o
tom by sa dalo polemizovať. Ešte
kým je čo sprivatizovať, tak sa aj tým
hore dobre darí.
No nie o tom som chcel písať.
Umením nie je zadlžiť sa, ale robiť
tak, aby ešte niečo ostalo aj na ďalšie obdobie a tak nejako to robia aj
v našom meste. Kým okolité mestá
sa s obľubou zadlžujú, aby mohli
prežiť rok, tak v našom meste je to
presne naopak a aj v minulom roku
sme dokázali hospodáriť s prebytkom. Samozrejme, že tieto peniaze
budeme môcť použiť v tomto pre naše
účely, teda tam, kde to bude najviac
treba.
Možno si niekto povie, že aj na dlh
sa dá žiť, áno dá, ale ako dlho, ak si
uvážime koľko zaplatíme na úrokoch,
tak najlepšou cestou je hospodáriť s

vyrovnaným, rozpočtom, alebo hospodáriť tak, aby radšej ostalo.
Stačí, keď si to premietneme do
našej domácnosti, každý dobrý
gazda predsa hospodári tak, aby mu
vždy niečo ostalo v zásobe aj pre nepredvídané okolnosti. A pravdu povediac, je mi ľúto tých miest a obcí,
kde sa hospodári na „sekeru“. Tí,
ktorí takto narábajú s verejnými peniazmi časom odídu a ak ostane po
nich veľký dlh, ktože ho uhradí. Na
Slovensku je takýchto prípadov nemálo, keď tí, čo boli na čele miest
ho dokázali zadlžiť na niekoľko generácií a v mnohých prípadoch museli dokonca odpredať obecný majetok, teda ten, ktorý mohol slúžiť
všetkým. Nás môže tešiť, že v našom
meste takéto problémy nemáme a
zverené finančné prostriedky využívame rozumne, dokonca vždy nám
ostane niečo v „komore“ pre horšie
dni.
(jh)
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Životný sen už nesníva, ale prežíva
Máloktorý autor má to šťastie, že
mesto, v ktorom žije, sa stalo akýmsi
trvalým výstaviskom jeho tvorby. Krátka prechádzka po Tvrdošíne prezradí
viac. Pomník Mareka Frauwirtha, pamätná tabuľa biskupa Vojtaššáka na
farskom úrade, veľkoplošné olejomaľby a sadrový erb mesta v zasadačke
radnice, pamätník Ignáca Gessaya v
areáli priemyslovky, dekoratívna stena s reliéfom Márie Medveckej v škole nesúcej jej meno, pamätná tabuľa
diplomata Dr. Ciekera na priečelí kina
Javor či reliéfna keramická stena s erbmi obcí Tvrdošínskeho okresu vo
vestibule sídla bývalého okresného
úradu.

Na trase Slepčany – Kazachstan
Spolu s talentom dostal pri narodení aj nezvyčajné meno, ktoré mu
dal pravdepodobne kňaz pri krste.
Hieroným, zloženina dvoch výrazov
(hieros - v gréčtine svätý a nomen –
v latinčine meno), sa napokon v praxi neujal, pretože jeho nositeľ bol pre
všetkých odjakživa Jaro. Rovnakým
nezdarom skončila aj rodičovská
predstava, že z Jara, ktorý mal otca
Eliáša a deda Melichara, bude raz
kňaz. Nikoho však nesklamal, jeho
posadnutosť maľovaním od útleho
detstva dávala tušiť, akým smerom
vykročí. Rodinu preto ani neprekva-

vznikla výstava, ktorú po návrate
predstavil verejnosti na výstave v tvrdošínskom MsKS.
Hiero´s jubiluje
Ťažko možno objektívne posúdiť,
čo je málo a čo veľa. Uspokojme sa
teda s faktom, že v tomto roku uplynie 15 rokov od vzniku propagačnej
a reklamnej služby HIERO´S , ktorú
H. Balko zriadil ako hlavný zdroj
vlastnej obživy. Nielen svojej. Uplatnenie tu našla aj jeho manželka Ľudmila. S krehkou hranicou, oddeľujúcou dokonalé remeslo od umenia, si
H. Balko hlavu príliš neláme, čo „firme“ iba prospieva. Rodia sa v nej
pútače, firemné tabule, diplomy, firemná grafika či dekorácie práve tak
ako maľby, grafické listy, reliéfy,
kresby, koláže, knižné ilustrácie, pomníky, výtvarné návrhy a modely
mincí, pamätné tabule, busty, medaily, asambláže alebo drevorezby. Tu
vznikali dekorácie do filmu Sokoliar
Tomáš, odtiaľto štartovali ucelené
súbory prác autora na výstavy v Dolnom Kubíne, Bratislave, Dubnici či
v maďarskom Šalgotarjáne.
Môže mať vôbec tvorca s takým

širokým záberom ešte nejaký nesplnený sen alebo životný cieľ? „Normu som splnil,“ smeje sa H. Balko,
„môj životný sen sa naplnil tým, že
som výtvarníkom. Nestanovujem si
okázalé životné plány, skôr sa teším
na to, že sa stretnem s niečím novým,
čo treba riešiť. Napríklad tu mám päť
sád návrhov, ktoré som poslal Národnej banke Slovenska do súťaže o euro
mince alebo návrh na Alcuinovu
cenu, ktorý si u mňa objednala Slovenská rada rodičovských združení.
Ale predsa len mám dva veľké plány
- dostavať ateliér a pričiniť sa, aby
som bol zdravý. Ten druhý je podľa
mňa najnáročnejší.“
Cigánka mu kedysi vyveštila, že
ako deväťdesiatštyriročný zomrie pri
práci. Iný by sa potešil toľkej štedrosti, no on, ktorému sa rodí v hlave
toľko nápadov, že by mu na ich realizáciu nestačili ani dva životy, si iba
povzdychne: „Nezdá sa mi, že by
bola príliš rozhadzovačná.“
Orava je ako žena
H. Balko patrí medzi šťastlivcov,
u ktorých je na prvom mieste medzi
záľubami vlastné povolanie, ale vďaka širokému spektru záujmov a vedomostí netrpí jednostrannou orientáciou. Je vášnivým turistom, nielen

za volantom. V spoločnosti manželky Ľudmily ho často vídať v sedle
bicykla alebo pri pešom zdolávaní
oravských končiarov. Dlho zbieral
motýle pre ich krásu. Najmenej päťkrát precestoval Švédsko, navštívil
Francúzsko, Taliansko, Monako, San
Maríno, rád sa vracia do Chorvátska,
ale dovolenka v zahraničí musí zodpovedať jeho záujmom: „Nenávidím
vylihovanie na morských plážach a
ešte viac ubytovanie v komfortne
vybavených hoteloch, kde návštevníka neprestajne nabádajú, aby si zahral
aspoň tenis. Kvôli tomu predsa nemusím cestovať toľké diaľky, tenis si
môžem zahrať aj na kurtoch v Nižnej. V zahraničí sa najradšej túlam po
krajine a spoznávam ľudí, cez ktorých
sa dostávam k ich kultúre.“
Nezažíva z času na čas chvíle, keď
má sto chutí pobaliť kufre a vrátiť sa
do rodného kraja? „Milujem svoj
rodný kraj s vôňou vinohradov, kde
jeseň je úplne iná ako na severe,“
priznáva H. Balko, „ale necítim sa k
nemu pripútaný. Orava je nádherná
svojou premenlivosťou. Je ako žena,
ktorá sa neustále mení. Poznaná, ale
objavujúca sa v stále nových podobách a meniacom sa farebnom šate.“
Pavel Abraham

Kniha je v podstate ako matka

Domnienka, že autor týchto prác je
nepochybne čistokrvným rodákom a
zarytým lokálpatriotom, je tentoraz
klamlivá. Nielen v tom, že päťdesiatdvaročný Hieroným Balko pochádza zo Slepčian, obce medzi Zlatými
Moravcami a Vrábľami. Ľahko sa
mohlo stať, že o Tvrdošíne by dodnes
ani nevedel. Nemožno vylúčiť ani takú
možnosť, že dá prednosť inej profesii,
veď dvakrát v živote sa mu to takmer
podarilo. Ešte šťastie, že v ľudskom
živote prichádzajú chvíle, kedy človek
pochopí, že nemá právo ľahkomyseľne zaobchádzať ani s vlastným talentom, pretože talent nie je majetkom, ale
darom nevyčísliteľnej hodnoty.

pilo, keď po maturite na gymnáziu
pokračoval v štúdiách na Polygrafickej škole v Bratislave, ani keď prijal
miesto výtvarníka osvetového zariadenia vo Vrábloch. Prekvapenie nastalo až vtedy, keď sa v roku 1984
presťahoval do Rabče a vymenil ateliér za stavenisko materskej školy. Po
roku síce začal dochádzať do nižňanskej Tesly, kde našiel uplatnenie ako
výtvarník, no nie nadlho. V rokoch
1987 - 90 sa opätovne vrátil k životu
robotníka. Ako zamestnanec Vítkovických stavieb strávil takmer poldruha roka v Kazachstane. Ani tam
v sebe nezaprel výtvarníka. Z kresieb, ktoré vytvoril po večeroch,

O Superstar bez emócií

Že Jitka vie spievať nám už
neraz dokázala a nebolo tomu
ani inak v Domove sociálnych
služieb, kde sa predstavila na
javisku známou pesničkou
„Čo o mne vieš....
Foto: J. Horňák
Súťaž vrcholí, napätie vzrastá.
Prednedávnom stúpalo aj v rodine
Hrčkovcov, nuž bolo treba vyčkať,
až emócie opadnú. Zdá sa, že čas dozrel. Šesťnásťročná Jitka sa nakoniec nedostala tam, kam chcela a poriadne ju to zobralo. Jej otec Milan
Hrčka nám k tomu povedal.
Milan, stále mám pred očami
záver tretieho kola súťaže, keď
nešťastná Jitka s výkrikmi „Sklamala som svojho ocka!“ odchádzala do šatne. Kedy sa ju podarilo utíšiť?
- Sklamanie ju držalo ešte zopár
hodín. Po jej vystúpení sme ešte

chvíľu sledovali ďalší priebeh súťaže. Prichádzali za ňou redaktori
z Fan rádia, Adéla Banášová a ďalší
známi, ktorí jej držali palce (mali
pre ňu označenie malé dievča
s veľkým hlasiskom) a to ju ešte
viac rozľútostnilo. Mala pocit krivdy, pretože porotcovia vedeli, že
pricestovala do Bratislavy s ľahkou
angínou a nemôže podať plnohodnotný výkon. Vysvetlil som jej, že
správny spevák musí vedieť prijímať nielen víťazstvá, ale aj prehry.
Aj mne sa stalo, že som v celoslovenskej súťaži prešiel konkurzom
a nedostal som sa medzi najlepších,
ale o rok už som zvíťazil a získal aj
cenu diváka. Jitka si určite všimla,
že ľudia, ktorí chcú so mnou spolupracovať, nemajú problém nájsť ma
tu na Medvedzí. Hocikto im ukáže,
kde bývam. Musí ale vedieť aj to,
že za všetkým je tvrdá práca
a hlavne trpezlivosť.
Si nielen otcom, ale aj skúseným spevákom. Aké boli, podľa
teba reálne šance tvojej dcéry,
nebyť nešťastného ochorenia?
- Ako otec jej fandím, ale keď nespieva tak, ako by mohla, stávam sa
jej najtvrdším kritikom. Odhadujem, že „mala na to“, aby sa dostala
do poslednej päťdesiatky.
Kto je tvojím favoritom na víťazstvo v Superstar?
- Za najväčší talent považujem
šestnásťročnú Šindlerovú, ktorá má
na svoj vek obdivuhodne „vyspievaný“ hlas. U chlapcov držím palce najviac Tomášovi Bezdedovi
a nielen preto, že sa s ním poznám
osobne. Aj keď vyzerá ako milý bezstarostný chlapček, lepší sa každým
kolom a vidno, že na sebe tvrdo pracuje.
Pavel Abraham

Knihy sa predávajú, knihy sa darujú, ale menej sa už čítajú. Školopovinná mládež i dospelí trpia na nedostatok
času, i keď ho veľa strácajú pri sledovaní televízie. Pasívne prijímajú ponúkané programy, kým čítanie cibrí myslenie, rozvíja fantáziu a priaznivo pôsobí na rozvoj osobnosti vôbec. Knihy
nás poučujú, vychovávajú a zabávajú,
ak si ich dokážeme dobre vybrať. Náučné knihy nás vedú ku správnym hodnotám, od nich sa odvíja správne myslenie. Ako myslíme, tak žijeme.
V našej knižnici v súčasnosti pracujú
dve pracovníčky, vedúca Elena Hlušáková a Amália Šimičáková. Tí, ktorí chodia pravidelne do knižnice, ich poznajú
ako príjemné a zodpovedné pracovníčky, ktoré sa vo svojom obore vyznajú.
Vedia poradiť, ponúknuť vždy niečo
nové, ale hlavne opatrujú náš knižničný
fond. A my sme pri tejto príležitosti vyspovedali vedúcu E. Hlušákovú.
Vieme, že knihy sú dnes poriadne
drahé a nás by zaujímalo o koľko
zväzkov sa obohatila naša knižnica za
minulý rok?
V roku 2004 sme do našej knižnice
kúpou i darom získali 459 zväzkov kníh.
Za vypracovaný a Ministerstvom kultúry schválený projekt sme dostali 30 000
korún na nákup kníh. Podmienkou bolo
nakúpiť knihy len zo slovenských vydavateľstiev.
A len tak pre zaujímavosť, koľko
knižničných jednotiek máme v knižniciach, keďže vieme, že mesto obhospodaruje dve knižnice. Jednu v Tvrdošíne a druhú na sídlisku Medvedzie.
Celkový počet knižničných jednotiek
v knižnici tvorí 29 227 zväzkov náučnej,
beletrie a detskej literatúry.

Ak už sme pri knižkách, aký počet
výpožičiek a ktorú literatúru si čitatelia v minulom roku požičiavali?
Počet výpožičiek bol spolu 58 269
kníh, z toho odbornej pre dospelých
17 036, krásnej pre dospelých 20 674,
odbornej pre deti 4 592 a krásnej pre
deti 12 245 zväzkov. Okrem toho sa vypožičalo 3 722 periodík a prezenčných
výpožičiek bolo 16 696. Tiež sa spracúvali žiadanky v rámci medziknižničnej
výpožičnej služby do iných knižníc v
rámci Slovenska a tých bolo kladne vybavených 206 kusov.
Vieme, že v súčasnosti sa menej číta
ako v šesťdesiatych alebo sedemdesiatych rokoch a nás by zaujímalo, koľko nových čitateľov sa vlani u vás zaregistrovalo?
Vlani sa do knižnice zaregistrovalo
1 221 čitateľov.
A čo kultúrno-výchovné podujatia,
mohli by ste našim čitateľom prezradiť aspoň tie najdôležitejšie, ktoré sa
vlani poriadali?
Poriadali sme kultúrno-výchovné
podujatia najmä pre deti MŠ a ZŠ v počte 18, ktorých sa zúčastnilo takmer štyristo detí. Sú podpornou formou pre základnú činnosť knižnice a napomáhajú
získať nových mladých čitateľov. Na Dni
detskej knihy do Dolného Kubína prišlo
viacej spisovateľov a v apríli naše obidve základné školy navštívili Danica
Pavličková, Anton Marec a ilustrátorka
Katarína Ševellová, ktorí živo diskutovali s deťmi.
Tento rok je pomerne bohatý na
rôzne výročia našich kultúrnych dejateľov, môžete spomenúť aspoň
niektoré z nich?
V roku 2005 si pripomenieme tiež

niekoľko významných výročí ako budú
100. výročie narodenia Rudolfa Dilonga, 10. výročie úmrtia Margity Figuli,
145. výročie narodenia Martina Kukučína, 125. výročie narodenia M.R. Štefánika, 100. výročie narodenia Márie
Rázusovej-Martákovej, 120. výročie
úmrtia Pavla Dobšinského, 200. výročie narodenia H. CH. Andersena a mnoho ďalších významných osobností kultúrneho a verejného života.
Vieme, že marec je aj mesiacom
knihy a každoročne do nášho mesta
niekto zavíta, bude tomu tak aj v tomto roku?
Áno, v stredu 16. marca 2005 medzi
študentov OA Tvrdošín zavítajú dvaja
historici a publicisti Tomáš Winkler a
Igor Válek, aby si s nimi pobesedovali.
Nuž, čo povedať záverom. Človek sa
na svet rodí, aby sa vzdelával, napredoval, aby posúval svoje možnosti neustále dopredu. Aby poznal svoju kultúru,
históriu, národ, hniezdo, odkiaľ vyšiel,
ale aj cudziu kultúru. I keď dnes čas nie
je naklonený knihe, zatiaľ sme nevynašli nič lepšie ako obohatiť svoje vnútro
a dušu o nové poznanie. Kniha je fenoménom, ktorý ešte dlho bude sprevádzať
človeka na jeho životnej dráhe. A ak vás,
milí čitatelia, zavedú vaše kroky do knižnice, tak vedzte, že je to pre vaše dobro.
Kniha je v podstate ako matka, vie potešiť, pohladiť, vie dať človeku nový rozmer, novú dimenziu aby sa zrealizoval v
tomto svete a našiel tú správnu cestu
poznania. Ten, kto ešte nedokázal pochopiť toto životné krédo, ostáva o mnohé
veci ochudobnený. A o to nám predsa
nejde. Nezabúdajme občas na knihu a
nájdime si na ňu čas, verte vyplatí sa.
Za rozhovor poďakoval: J. Horňák

Výročné rokovanie Komposesorátu v Medvedzí
Komposesorátu a Spoločenstva
majiteľov súkromných lesov v Medvedzí. Obidva tieto subjekty hospodárili v uplynulom roku na približne
rovnakej výmere lesov 65 a 63 hektárov. Predsedom obidvoch subjektov je Miroslav Gejdoš, ktorý v správe o činnosti zhodnotil činnosť výborov i samotné hospodárenie, ktoré
bolo poznamenané rôznymi negatívnymi vplyvmi. Okrem odstraňovania
škôd spôsobených poveternostnými
vplyvmi bolo potrebné sa pasovať aj
so škodami, ktoré na stromoch spôsoboval podkrovný hmyz. Okrem
vynútenej ťažby dreva v objeme 362
kubíkov v obidvoch organizáciách,
takmer jedna tretina pripadala na drevo napadnuté škodcami a v prípade
Komposesorátu polovicu vyťaženého dreva si vyžiadala vetrová kalamita. Z hľadiska prirodzeného fungovania a zachovania lesných porastov bolo potrebné pamätať aj na výsadbu nových drevín. V obidvoch organizáciách bolo spolu vysadených
4 tisíc sadeníc smreka, jedle a jaseňa. Aj napriek spomínaným negatívnym vplyvom u obidvoch organizá-

cií bol dosiahnutý pozitívny hospodársky výsledok. Členom Spoločenstva majiteľov súkromných lesov
bolo vyplatené 54 Sk na jeden ár lesa.
Odborný lesný hospodár Jozef Polakovič sa v rámci plánu práce na tento rok zameral na najdôležitejšie úlohy v horizonte desiatich rokov. Bude
to predovšetkým preventívna činnosť
proti kalamitám, rozširovanie lesných plôch výsadbou nových kultúr.

Napriek tomu, že členom sa tentokrát
neveľmi chcelo diskutovať, predseda M. Gejdoš sa v diskusii sústredil
na niekoľko oblastí. Okrem iného
vyzval podielnikov, aby si dali do
poriadku vlastnícke vzťahy a odstránili zo svojich listov vlastníctva všetky nezrovnalosti, pretože je ešte veľa
neidentifikovateľných parciel.
Všetky doklady o vlastníctve parciel treba doručiť výboru.
(jm)

Členovia Komposesorátu a Spoločenstva majiteľov súkromných lesov v Medvedzí na svojom výročnom rokovaní. Foto: (jm)
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Štedrým sponzorom je mesto
V sobotu 19. februára t.r. sa v
priestoroch MsKS uskutočnila výročná členská schôdza ZO ZZPO, na
ktorej nechýbal ani predseda združenia Mgr. M. Gočala.
Správu o činnosti organizácie
predniesla predsedníčka Marta Bakošová. Organizácia sa v uplynulom
roku zamerala hlavne na poradenskú
činnosť nielen pre svojich členov, ale
aj pre ďalších občanov, nechýbali rekondičné pobyty v Oraviciach a Turčianskych Tepliciach. V spolupráci
s klubmi dôchodcov zorganizovali
jednodňový výlet do Oravíc, kde sa
nielen vykúpali zdarma, ale mesto im
zabezpečilo aj odvoz autobusom.

Veľmi dobrú spoluprácu ma organizácia s mestom, ktoré im všemožne
vychádza v ústrety, spomenúť by sme
mohli donášku stravy domov, zníženie dani z nehnuteľnosti, ale aj poplatkov za odvoz odpadu a ďalšej
výpomoci, ktorú im mesto a primátor nezištne poskytuje. Ďalšími sponzormi sú Urbár, F. Kráľ, Švarc a tak
aj im patrí poďakovanie.
V ďalšej časti schôdze sa členovia oboznámili so zmenami, ktoré
nastali pre zdravotne postihnutých
občanov s ktorými ich oboznámil M.
Gočala a M. Bakošová.
Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S
si môžu uplatniť odpustenie konce-

Rozprávkové dopoludnie s knihou
Pod takýmto názvom sa v utorok
8. marca uskutočnila pútavá beseda
v knižnici na Medvedzí. Deťom
predškolského veku knihovníčka
Amália Šimičáková porozprávala
veľa zaujímavých vecí o knižkách.

Ale aj o tom ako je potrebné zaobchádzať s knihou, aby sme ju nepoškodili. A detičky sa veľmi živo zapájali do diskusie a dozvedeli sme sa
od nich, že knihu nesmieme trhať, písať do nej, ale ani dupať po nej. I keď
ešte nevedia čítať, už poznali mnohé
rozprávkové knihy, ktoré im prečíta-

li učiteľky v materskej škole, či rodičia doma. Dokonca niektoré z nich
poznali aj mená spisovateľov a niekoľko z nich už chodí v spoločnosti
rodičov a starších súrodencov do
knižnice.

Počas besedy si deti vybrali
k nahliadnutiu rôzne rozprávkové
knihy, aby si pozreli zatiaľ aspoň obrázky. V knižnici sa im veľmi páčilo
a aby neodchádzali naprázdno, tak
pani knihovníčka dala každému na
cestu sladký cukrík a deti prisľúbili,
že do knižnice sa ešte radi vrátia. (jh)

Dar ten najcennejší
Ako nás informovala primárka
Hematologicko transfúzneho oddelenia z NsP Trstená MUDr. Marta Birasová v roku 2004 darovalo svoju
vzácnu tekutinu 2 139 darcov, z toho
počtu bolo až 191 prvodarcov. Ak by
sme to číslo porovnali s rokom 2003
tak nenastal pokles. O dobrovoľných
darcov krvi na Orave zatiaľ nie je
núdza, ale to je už známe dlhé roky.
Spolupráca medzi HTO a darcami je
na výbornej úrovni. Ak potrebujú
súrne krv, darcovia vždy vychádzajú
v ústrety. Dôkazom toho boli aj mimoriadne odbery, ktoré sa v roku

2004 na tomto oddelení vykonávali.V tomto roku prišlo HTO v Trstenej s novinkou, odbery sa tu uskutočňujú už dvakrát do týždňa v utorok a piatok. Tento krok urobili preto aby vyšli v ústrety darcom, hlavne
tým, ktorí pracujú mimo regiónu Orava a chcú darovať krv.
Aj touto cestou ďakuje primárka
hematologicko transfúzneho oddelenia všetkým dobrovoľným darcom
krvi, ktorí v minulom ale aj tomto
roku darovali krv v Trstenej. A pre
zaujímavosť v prvom mesiaci tohto
roka tu už vykonali 135 odberov. (jh)

Ľad patril rozprávkovým postavičkám

sionárskych poplatkov, ZŤP-S odpustenie poplatku za telefónnu linku
a nevidomí si môžu požiadať o príspevok na hygienu.
Aj v tomto roku majú naplánovanú bohatú činnosť a jednou z nich je
aj rekondičný pobyt zdravotne postihnutých detí s matkami, naplánovanú majú aj výtvarnú súťaž pre
zdravotne postihnuté deti, samozrejme rekondičné pobyty a v neposlednom rade poradenskú pomoc, hlavne preto, aby títo občania vedeli, čo
im zo zákona prináleží. A je dobre,
že predsedníčkou tejto organizácie je
práve M. Bakošová, pretože jej neutíchajúca energia a nadšenie pre túto
dobrovoľnícku prácu je pre mnohých z nás príkladom, za čo jej patrí
poďakovanie, ale aj tým všetkým,
ktorí túto prácu dobrovoľne vykonávajú.
(jh)

Čo je jarná únava?
Na konci zimy, strávenej v bytoch,
úradoch a často aj viac ako v lete v
kaviarňach a v rozličných spoločenských zábavných miestnostiach, prejavujú sa na jar najmä u ľudí náchylných k tučnosti, rôzne príznaky nevoľnosti. Pociťujú časté závraty, bolenie hlavy a stavcov, ťažký dych,
nervózne chvenie srdca, rysujú sa
tmavé kruhy okolo očí, únava a neschopnosť k napätej pozornosti.
Zvykneme hovoriť o jarnej únave.
Dostavuje sa hlavne v jarných mesiacoch pre nedostatok vitamínov v tele.
Väčšina ľudí je otrokom vžitých
zvykov a pokračuje v tradičnej životospráve, čo aj lekári akokoľvek vychvaľujú vitamíny, slnko, vzduch a
šport. Je predsa pohodlnejšie sedieť
v začmudených pohostinstvách, pozorovať ľudí a módu, klebetiť o možných a nemožných veciach a sťažovať sa pritom na jarnú únavu. S glgom čiernej kávy zhltnúť napochytre
v lekárni nakúpených piluliek vitamínov A, B, C a iných. A pritom stačí
vyjsť von, do vonnej jari a pomalým
krokom vychutnávať prvé slnečné
lúče.
Jar to je najkrajšia a najradostnejšia čiastka roku. Príroda začína zakvitať. Odkladajú sa kožuchy a kapce.
Vyťahujú sa ľahšie šaty, kostýmy, jarné kabáty, šaty a klobúky všetkých
pastelových farieb, len aby sme sa čo
najviac prispôsobili pestrým farbám
prírody. No na podstatu, zo zdravotnej stránky, neprikladáme nijaký mimoriadny význam. Ale i na toto treba
pamätať. Aprílové slnko hreje už viac
ako v zime, ale je „škodlivé“, lebo
„vyťahuje pehy“ a kazí alabastrovú
bielosť pleti. Preto sa mu vraj máme
vyhýbať. Krása a móda sú nerozlučné sestry a veľmi často triumfujú aj
nad najcennejším pokladom človeka,
nad zdravím. Aby sme si ho uchránili a pritom nezanedbali ani tie dve,
krásu a módu štíhlej línie, podriaďme sa „jarnej kúre“, no rozumne. Celá
„jarná kúra“ spočíva v prerobenom
jedálnom lístku. Predovšetkým vyškrtnime z jedálneho lístka všetky
mäsité jedlá, údeniny všetkých druhov. Strava na jar sa skladá z celozrnného chleba, masla, mlieka, syrov,
tvarohu, trochu vajíčok a zo zemiakov v šupke.
Spestrujeme ju šalátmi v bohatom
výbere, čerstvou dusenou zeleninou
a strúhanou mrkvou s citrónovou šťa-

Detský letný tábor

Umelá ľadová plocha sa v piatok 4. februára t.r.popoludní zaplnila maskami. Pracovníci z Centra voľného času tu zorganizovali maškarný ples na ľade. A tak na ľade sme mali možnosť vidieť rôznorodé masky. Ani jedna z nich neobišla naprázdno, každému, kto sa postavil na ľad, organizátori niečo dali a najlepšie
odmenili. Po korčuliaroch, hokejistoch, futbalistoch zavítali na ľadovú plochu aj postavičky z rozprávky. Maškarný prázdninový ples
sa teda vydaril. Najviac sa však tešili deti. Text a foto: J. Horňák

Veselé popoludnie spojené s rôznymi súťažami si usporiadali na ľadovej ploche aj študenti z nášho gymnázia. A verte, že o
dobrú zábavu bolo postarané, nik sa veru nemal čas nudiť.
Všetci sa svorne zapojili do súťaží, dokonca aj tí, ktorým to na
korčuliach nešlo práve najlepšie, ale aj tí, ktorí si korčule neobúvajú pravidelne. A o to tu predsa išlo, prísť, pobaviť sa a
zasmiať sa. Text a foto: J. Horňák

Centrum voľného času „Radosť“,
poriada detský letný tábor v rekreačnom
zariadení „Kováčová“ v termíne od 14.
- 21. augusta, 2005 v cene 2 700 Sk na
dieťa.
V cene je zahrnuté ubytovanie, 5-krát
strava, doprava, kúpalisko, výlety.
Možnosť platby celú sumu 2 700 Sk,
alebo 2-krát splátka po 1 350 Sk. Termín splátky: prvá splátka do 10. mája ,
druhá do 25. júna .
Veková kategória detí:od 10 do 15
rokov.
Prihlášky si môžete prevziať v CVČ
„Radosť“ Tvrdošín od 14. marca.
Viac informácii na
tel. č. 043/532 2168

vou. Pijeme šípkový čaj, bohatý na
vitamín „C“, čaje regulujúce stolicu
a moč, ďalej mliečne výrobky, ovocné šťavy a čaj s čerstvo nazbieraných
byliniek.
Uvádzame jeden z osvedčených
čajov proti jarnej únave: listy šalvie,
listy rozmarínu, vňať polinky, vňať
mačacieho chvosta, vňať ľubovníka
a žihľavových listov. Všetky bylinky
musia byť čerstvo natrhané, dobre
prepláchnuté cez sito pod tečúcou
vodou a porezané nadrobno. Z tejto
porezanej zmesi za polievkovú lyžicu dáme do trištvrte litrového hrnčeka, zalejeme vriacou vodou a takto
pripravený čaj necháme ustať a sce-

díme. Čaj pijeme trikrát denne, ráno,
na obed a večer, vždy pred jedlom.
Po niekoľkých dňoch pravidelného
požívania tohto čaju dostaví sa úľava. Prestáva bolenie hlavy, ktorá je
najviac postihnutá, budeme mať dobrý spánok a miznú tmavé kruhy pod
očami. Tuk sa odstraňuje pravidelnou
stolicou a žiadaná štíhlosť u žien sa
udržuje v rovnakej miere. Po štrnástich dňoch sa cíti človek ako znovuzrodený a po jarnej únave niet už ani
stopy. Strava sa pomaly mení, priberie sa do nej zasa mäso, hlavne hovädzie a biele, neskoršie údeniny. Nesmie sa zabudnúť na zeleninu, ktorá
nemá ani jeden deň chýbať na stole.

Kalendárium 2005
Kalendárium tvorcovia pripravili hlavne preto, aby poskytli prehľad najdôležitejších podujatí kultúrneho, spoločenského a športového života v našom meste, ktoré sú v kalendáriu
chronologicky zoradené, sú predovšetkým pre občanov nášho
mesta od tých najmladších až po tých najstarších. Ale aj pre
našich rodákov a ďalších hostí, ktorí nás prídu navštíviť alebo popasovať sa na športovom poli. Sú medzi nimi aj také
kultúrne a športové podujatia, ktoré si už získali renomé aj v
zahraničí.
Veríme, že tieto podujatia si nájdu svojich adresátov nielen
medzi obyvateľmi Tvrdošína, ale aj medzi návštevníkmi nášho
mesta. Veď aj kultúra je hybnou pákou cestovného ruchu a
my aj touto cestou chceme podporiť túto aktivitu. Robíme všetko
pre to, aby sa všetci návštevníci nášho mesta, ktorí k nám zavítajú, medzi nami cítili ako doma. Ďakujeme všetkým za priazeň a prajeme príjemné zážitky na spoločných akciách nášho
mesta.
MAREC
APRÍL
11.3. Beseda o knihách (CVČ )
4.4. „Ukáž čo vieš“ - prehliadka zručností
11.3 - 31.3 - „ Prečo som na svete rád?“ - v práci s PC pre žiakov ZŠ (CVČ)
výstava (MsKS)
13.4. OK pytagoriáda kat. P3 až P5. ZŠ
15.3. Floorbalový turnaj ZŠ, SŠ (CVČ)
(CVČ)
23.3. Fyzikálna olympiáda pre ZŠ, kat. E.F
14.4. OK pytagoriáda kat. P6 až P8, ZŠ
(CVČ)
(CVČ)
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
22.4. Stolnotenisový turnaj (CVČ)
(MsÚ )
24.4. Cyklotúra Oravice (Turistický Klub
Hviezdoslavov Kubín - súťaž žiakov ZŠ v Tvrdošín - Medvedzie)
prednese poézie a prózy (CVČ)
30.4. „Stavanie mája“ kultúrny program
Okresné kolo volejbalu dievčat a chlap- Trojičné námestie (MsÚ)
cov ZŠ, SŠ (CVČ)
Divadelné predstavenie pre dospelých
OK Veľký futbal ZŠ - Liga Majstrov - Mc- (MsÚ)
Donald Cup
Akademiáda v CVČ Tvrdošín
Súťaž k vybranej knihe, knihám (ZŠ Š.
Beseda o dospievaní s lekárom (ZŠ MM)
Šmálika)- ZŠ ŠŠ
Mesiac lesov a Dňa zeme (ZŠ MM)
Hviezdoslavov Kubín (ZŠ ŠŠ)
Beseda o histórií a súčasnosti nášho mesVybraniáda - súťaž pre žiakov I. stupňa ta (ZŠ MM)
(ZŠ ŠŠ)
Deň narcisov - Mesto Tvrdošín (ZŠ, MsÚ)
Výstavka prác „Veľká noc“ (ZŠ M. MedVystúpenie folklórneho súboru v priestoveckej) - ZŠ MM
roch ZŠ ŠŠ
Popoludnie smiechu - kvízy, hádanky (ZŠ
„Deň zeme“ - ekologická vychádzka do príMM)
rody, pohybové aktivity a hravé činnosti (MŠ)
Výstava veľkonočných kraslíc- súťaž o
Výchovné koncerty pre MŠ (ZUŠ)
najkrajšiu kraslicu (ZŠ MM)
Koncerty pre žiakov základných škôl
Deň učiteľov (ZŠ MM)
(ZUŠ)
Práca s počítačom - Školiace centrum InVýstava prác žiakov hudba vo výtvarnom
foveku pre učiteľov (ZŠ MM)
prejave - výklad Coop Jednota (ZUŠ)
Matematické popoludnie (ZŠ MM)
„Čo vieš o zdraví“ - kvíz pri príležitosti
Prehliadka stolovania v 7. ročníku (ZŠ Svetového dňa zdravia (CVČ)
MM)
OK ZŠ - vybíjaná dievčatá (CVČ)
„Veľká noc prichádza“ - výstavka prác detí
OK Malý futbal mladši, starší žiaci a žiačMŠ a ZŠ (MsÚ)
kyJednota Coop (CVČ)
Výstavka výtvarných prác detí z prečítaOK Futbal SŠ chlapci (CVČ)
ných kníh v mestskej knižnici (MŠ)
Futbal - IV. liga dospelí: 3.4. Tvrdošín Žiacka besiedka (ZUŠ)
Lisková, 10.4. Martin - Tvrdošín, 17.4. TvrdoKoncert ku Dňu učiteľov (ZUŠ)
šín - Nižná, 24.4. Rudinská - Tvrdošín
Koncert pre Dom soc. starostlivosti (ZUŠ)
V. liga dorast: 3.4. Tvrdošín - T. Teplice,
Výstava prác žiakov VO jarná tematika - 10.4. Lipt. Lužná - Tvrdošín, 17.4. Tvrdošín Nižná, 24.4. Lipt. Revúce - Tvrdošín
výklad Coop Jednota (ZUŠ)
26. 3. III. liga SŽ a MŽ sk. B Tvrdošín III. liga SŽ a MŽ (dvojičky): 2.4. Mútne
Vrútky 1000a 1200
- Tvrdošín, 9.4. Tvrdošín - Rabča, 16.4. Tur.
27. 3. IV. liga muži Bánová - Tvrdošín,
Štiavnička - Tvrdošín, 23.4. Tvrdošín - Lis27. 3. V. liga dorast Vrútky - Tvrdošín
ková, 30.4. Tvrdošín - Chlebnice
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Narodili sa
1.2.
2.2.
2.2.
5.2.
6.2.
7.2.
10.2.
14.2.
14.2.
14.2.
15.2.

Dávid Zubák
Matej Svetlák
Tadeáš Kapraň
Patrik Ballek
Nela Balleková
Jaroslav Svajčík
Timotej Jasiura
Zuzana Kacková
Tomáš Žuffa
Tadeáš Žuffa
Megan Magdaléna Fábryová

Sobáše
15.1. Blažena Vékoňová - Ján Bedrich
25.2. Ing. Katarína Bednárová - Ing. Pavol Kudlej
3.3. Mária Bzinčáková - Martin Garabáš

Odišli z našich radov
5.2.
12.2.
12.2.
14.2.
15.2.
19.2.
20.2.
22.2.
22.2.
23.2.
27.2.
3.3.
3.3.

Františka Glončáková
Anastázia Počujková
Anna Šályová
Helena Matisová
Karol Kavuljak
Zuzana Jurčiová
Žofia Targošová
Františka Polláková
Jozef Tabačák
Mária Obtulovičová
Štefan Pačik
Elena Špehárová
Jozef Frčo

82 ročná
85 ročná
82 ročná
90 ročná
61 ročný
26 ročná
83 ročná
82 ročná
63 ročný
79 ročná
90 ročný
83 ročná
67 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 80 rokov - Jozef Polčic, Jozef
Randiak a Helena Zondláková a 85 rokov - Alojz
Adamus,
pri tejto príležitosti im blahoželáme aj my a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu svojich najbližších.

Budeš nám veľmi chýbať...
Jozef Tabačák prežil za volantom autobusu veľkú časť zo svojho 64-ročného života. Za volantom prebrázdil takmer celú Európu, veľmi dobre si ho pamätajú
všetci tí, ktorých vždy bezpečne
doviezol do svojho cieľa a nebolo ich málo. S odborármi z bývalej Tesly Orava, s ich deťmi najazdil nespočetné množstvo kilometrov, keď ich pravidelne vozieval
na rekreácie a do pionierskych táborov. Veľmi dobre si naň spomínajú aj členovia folklórneho súboru Oravan, aj s nimi najazdil po
európskych cestách státisíce kilometrov bez nehody. Nikdy mu nechýbal úsmev, vtip, dobré slovo,
dokázal v každej situácii pomôcť
a ostať človekom.
Ani na dôchodku sa nerozlúčil
s volantom a pre mesto Tvrdošín

odvádzal vždy stopercentnú robotu. Tu si ho pamätajú deti, ktoré
rok čo rok vozil na plavecký výcvik, samozrejme športovci, hlavne futbalisti všetkých kategórii,
ale aj dôchodcovia, s ktorými už
tradične chodieval na termálne
kúpaliská.
To, čo najviac miloval, sa mu
nakoniec stalo osudným a jeho
posledná cesta na tejto zemskej
púti skončila tragicky pár kilometrov od domova, od svojich najbližších, ktorým bude najviac chýbať. Odišiel človek, odišiel manžel, otec, starý otec, odišiel náš
priateľ, zostali po ňom len tie najlepšie spomienky.
Na tvrdošínskom cintoríne v
piatok 25. februára sme sa s ním
rozlúčili navždy.
Budeš nám chýbať, Jožko.

Pozvánka do divadla
Mesto Tvrdošín Vás pozýva
na divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla
Martin STARÉ LÁSKY, ktoré sa
uskutoční vo štvrtok 21.4.2005
o 18 00 v Kine Javor v Krásnej
Hôrke. Vstupné je 95 Sk.
Réžisérom tejto komédie je Ma-

túš Oľha a v úlohách sa vám predstavia Eva Gašparová, František
Výrostko, Ján Kožuch, Lucia Jašková, Martin Hrnčiar, Martin Horňák, Marek Geišberg.
Príďte sa zabaviťa trochu zasmiať, možno si aj vy v tejto divadelnej komédii prídete na svoje.

Pozývame vás do kina Javor
Piatok: 18.3., 1800 POSÁDKA 49 - akčný thriller
Nedeľa: 20.3, 1800 WIMBLEDON - romantická komédia
Piatok: 1.4., 1800 HONBA ZA POKLADOM TEMPLÁROV
- akčný thriller
Nedeľa: 3.4., 1800 ALEXANDER VEĽKÝ - historický veľkofilm
Piatok: 8.4., 1800 FANTOM OPERY - americký muzikál
Nedeľa: 24.4., 1800 JEHO FOTER JE LOTOR - americká komédia
Piatok: 29.4., 1800 RAD NEŠŤASTNÝCH PRÍHOD
- rodinná čierna komédia

Organizátori 17. ročníka zimného turistického prechodu medvedzkým chotárom pod
názvom MEDVEDZKÁ DVANÁSTKA aj
napriek priaznivým snehovým podmienkam
nenechali nič na náhodu a veľmi dobre
premysleli a pripravili toto tradičné turistické podujatie zaradené do kalendára turistických podujatí pomerne mladého Turistického klubu Tvrdošín - Medvedzie.
V sobotu 26. februára sa v obecnom dome
v Medvedzí oficiálne zaregistrovalo viac
ako 110 vyznávačov zimnej turistiky.
Nádherné a hlavne príjemné zimné počasie sľubovalo nezabudnuteľné zážitky
spojené s nádhernou prírodnou scenériou
a výhľadom z najvyššieho bodu turistického prechodu Javorového vrchu na masív Skorušinského pohoria, Osobitú a Roháče. Počas turistického pochodu vládla veselá nálada, ktorá na vrchole Javorového vrchu prešla do spontánneho zborového spevu
účastníkov podujatia. Treba povedať, že na
Javorovom vrchu sa okrem oficiálnych účastníkov zišli aj nezaregistrovaní účastníci, ako
aj skupina mladých ľudí, ktorí celú trasu prešľapali na nohách. Nechýbali ani snoubordisti, ktorí svoje „dosky“ mali špeciálne upravené na turistický pochod do vrchu i na zjazd.
Medzi účastníkmi sme poznávali veľa turistických nadšencov z Nižnej, medzi ktorými
nechýbali ani zdatní šesťdesiatnici Ing. Anton Mikušovský a Gustáv Žuffa. Domácich
turistov - šesťdesiatnikov výborne reprezentoval poslanec MZ v Tvrdošíne Jozef Belopotočan. Nechýbali však ani manželské dvojice, medzi ktorými som poznával Ing. Mariána Medveckého a MUDr. Annu Medveckú,
poslankyňu MZ v Tvrdošíne, ale nechýbali
ani učitelia, manažéri a celá plejáda vyznávačov zimnej turistiky z Tvrdošína a širokého okolia. Organizátori tentokrát záver podujatia s podávaním zabíjačkovej kapustnice,
jaternicovej kaše a teplého čaju pripravili v
jedálni SPŠ a OA I. G. v Tvrdošíne. Dobrú
náladu pri občerstvení a posedení zabezpečovala hudobná skupina KILL BILL Aj keď
toto podujatie nemá súťažný charakter, prvým účastníkom podujatia, ktorý čerstvý a
spokojný prišiel do jedálne bol Ing. Daniel
Šimala, výskumný pracovník z Trstenej. Po-

chvaľoval predovšetkým dobre pripravenú a
označenú trať, ako aj výbornú atmosféru celého podujatia. Medzi spokojných účastníkov
patril aj 17 ročný študent Andrej Baroš z Tvr-

došína, ktorý je vyznávačom zimných turistických podujatí a Medvedzká dvanástka bola
už jeho piatym tohtoročným zimným turistickým podujatím. Bezprostrednú spoločníčku mu robila mama Elena, ktorá sa tohto
podujatia zúčastnila už piatykrát. Obidvaja sa o celom podujatí vyjadrili veľmi pochvalne a jednoznačne: Bolo to nádherné. Podujatie si ako spestrenie zimnej prípravy na letnú bežeckú sezónu zvolil aj
náš známy bežec Viktor Fonfer, ktorý na
organizáciu i priebeh podujatia taktiež nešetril slovami chvály. V jedálni vládla
dobrá nálada až do večerných hodín, najmä však po príchode nadšencov z radov
organizátorov, ktorí zabezpečovali hladký športový priebeh podujatia.
Text a foto: J. Medvecký

Zaspievali im dievčatá zo superstar
Posledná februárová nedeľa sa ohlásila zimou. Vonku nepríjemne pofukoval vietor,
mráz sa tisol za goliere, zima sa opäť prihlásila o svoje miesto. No v priestoroch Domova sociálnych služieb v Tvrdošíne bolo príjemne teplo. Všetko tu dýchalo pravou karnevalovou atmosférou. Obyvatelia domova,
ich rodičia, príbuzní a zamestnanci sa už
schádzali do kultúrnej miestnosti, kde práve
začínal karneval.
- Je to tradičný karneval, ktorý usporadúvame každý rok na konci februára, pre deti,
rodičov, ale aj pre zamestnancov. Karnevalu
sa zúčastňuje aj občianske združenie Cesty.
Tohto roku sme po prvýkrát privítali v našom domove hudobnú skupinu Milana Hrčku Impulz. Boli sme na ich benefičnom koncerte v Trstenej v minulom roku a výťažok z
tohto koncertu nám venovali. Tam sme sa dohodli, že nám prídu zahrať. Svoj sľub splnili
a prišli medzi nás, povedala nám úvodom
Marta Petruláková.
A potom už na pódium prišiel spevák
Milan Hrčka a úvodnými pesničkami roztancoval a roztlieskal celú sálu. No nebol to len
on, ktorý sa v uvedený deň predstavil, pretože v zákulisí už čakali dievčatá z Oravy, ktoré sa predstavili v programe superstar, aby

pridali tiež kúsok zo svojho umenia. Tancovalo všetko, čo mohlo a vládalo. Nálada postupne gradovala, ku tancujúcim chlapcom
sa postupne pridávali zamestnanci, rodičia,
ale aj dievčatá zo superstar Diana Krišková,
Jitka Hrčková, Klaudia Chlustinová, ale zaspievať im prišla aj Marcela Bielopotocká a
Ľubomír Balák.
Takmer stovka masiek, ktorú pre chlapcov pripravili zamestnanci sa nielen poriadne vyšantila, ale niektorí si to skúsili aj priamo na pódiu a zaspievali si s Milanom Hrčkom.
Tradícia karnevalového februára je už dlhoročná, ako sme sa dozvedeli takmer dvadsaťročná a všetci sa vždy na tento deň tešia.
A veru nebolo tomu inak ani v uvedenú nedeľu. Spievalo by sa, tancovalo, ale po dvoch
hodinách sa už chystal obed a tak sa všetci
postupne rozchádzali aby naplnili aj žalúdok.
Ešte posledná spoločná pesnička
všetkých zúčastnených spevákov a vychádzajúcich hviezdičiek a tohtoročný karneval bol už minulosťou. Skupina Impulz však
prisľúbila, že v DSS nebola poslednýkrát.
Dobrá vec sa podarila spokojní odchádzali
všetci. No najviac asi tí, pre ktorých bol karneval pripravený.
(jh)

Nebojme sa psov, sú naši spoločníci
Už dávnejšie som chcel napísať niečo na
tému každodenného spolunažívania ľudí a
psov v našom mestečku. Vždy som to odložil. Ale nedávno bola
v médiách tragická správa: „Osemročný chlapec z obce Zborov v Bardejovskom okrese neprežil útok psa
vo dvore jedného z rodinných domov v uvedenej obci.“ Pomyslel som, čo ak sa to stane u nás? Čo, ak by to bolo moje dieťa? I v
tomto prípade sa všade píše a hovorí iba o
tom konci. Alibisticky sa nechá utratiť pes,
ktorý za nič nemôže. O tom, ako to celé
vzniklo, ako sa také nešťastia pripravujú doslova i niekoľko rokov, o tom nie je nikde
ani slovo. A práve o tom chcem ako občan
tohto mesta napísať. Treba o tom vedieť, nakoľko všelijaké dodatočné vyhlášky a obmedzenia typu zosilnené vodítka a náhubky a
podobne je len strieľanie do vzduchoprázdna. Var si nikto nemyslí, že niekto nechá behať na dvore, alebo po firme psa s náhubkom. Čo by pomohlo v Zborove a kdekoľvek
inde, ak by bola v platnosti vyhláška, že
musia psy chodiť po vonku len v mrežovanej klietke. To celé je však o niečom inom. A
všetky vyhláškové opatrenia väčšinou postihnú iba serióznych majiteľov psov, a práve od ich psov väčšinou žiadne nebezpečie
nehrozí.
Hlavným cieľom mojej úvahy je pomôcť
tomu, aby sa v našom mestečku žiadne príbehy pre média nekonali. Či bude zo psa
krotká priateľská ovečka, alebo potencionálny zabijak sa rozhoduje hlavne v druhom až
šiestom mesiaci jeho života, resp.do jedného roka. V druhom mesiaci musí byť ešte u
chovateľa vykonaný imprintig, to znamená
navyknutie na nové životné druhy. Navyknutie na človeka ako priateľského, láskavého tvora. Psík musí dostávať veľa lásky, príjemných kontaktov od ruky človeka a počúvať jeho milý láskavý hlas. Vtedy je to v poriadku. Treba si dať veľký pozor, od koho
kupujeme šteniatko. V tretiom, štvrtom mesiaci je to na nás. Musí byť vykonaná správna socializácia, pokračovanie a oboznamovanie sa zo všetkými živočíšnymi druhmi.
Hlavne s človekom, inými psami, mačkami,
sliepkami, kravami atd. Potom nie sú žiadne problémy a pes nám nikoho a nič nenapáda a neohrozuje. Šteniatko sa potrebuje
správne zaradiť do svojej novej svorky (teraz ľudskej) a ideálne je, keď je 24 hodín
(áno aj v noci) pri svojom pánovi. Také psy

sú potom oveľa pokojnejšie. Samota zo šteniatka urobí často neurotika. Z hľadiska bezpečnosti je potom ešte dôležité netrestať psa
nikdy bitkou.
Ľudia sa často obávajú (z nedostatku informácii) určitých psov. Hlavne veľkých, alebo tzv. „bojových“ a pod. Ale z hľadiska potenciálneho nebezpečia nerozhoduje, či je
pes veľký, či malý, či je také alebo onaké
plemeno. Z hľadiska bezpečnosti pre okolie
sú len dva druhy psov, psy svojim majiteľom zvládnuté a psy svojim majiteľom nezvládnuté.
Skutočne nejde o to, či pes je na vodítku
a s náhubkom, alebo nie. Či je to veľký, či
malý pes. Či je to “spoločenské plemeno”
ako napr. Zlatý retríver, alebo tzv. „bojové“
Pitbulterier. Ale ide o to, či je pes zvládnutý alebo nevzvládnutý! Či bol urobený správne imprinting, socializácia a pod. Zvládnutý pes ukončí neželanú činnosť na krátky
signál od svojho pána, ktorý si možno ani
nevšimnete. Zvládnutý pes nikdy nikoho bezdôvodne nenapáda. Ak ho nenapadnete vy,
on vás určite nie. A už úplne je to vylúčené v
prítomnosti majiteľa.
A ako takého psa spoznáte? Určite ho
spozná aj laik, ak bude chvíľku pozorovať,
ako pes reaguje na svojho pána. V druhom
prípade môžme iba dúfať, že majiteľ má dostatočnú silu v rukách, aby zvládol nečakané silné trhnutie psa. V tom prvom prípade
tam pôsobí mnohonásobne väčšia sila, ako
je sila rúk a vodítka, a to je sila vzťahu psovoda a psa a jeho prirodzenej autority.
Ako vytvoriť psa „zabijaka“? Myslím,
že to už je jasné. Nevykonať pozitívne imrinting, žiadna socializácia, psa už ako šteňa zavrieme do koterca, alebo ešte lepšie
uviažeme na reťaz, zásadne ho neberieme
medzi ľudí, nech neprichádza do styku s deťmi, ani s inými psami, občas ho zrúbeme. A
hlavne sa moc nestaráme o diery v plote. A
potom stačí trocha „trpezlivosti“ a o svoj
vlastný program v TV máme postarané.
Niekedy ešte ľudia pridávajú amatérsky
nácvik obrany. Viac menej ide o úmyselné
trýznenie psa, aby bol viac zúrivý, agresívny a nebezpečný pre prípadného zlodeja a
pod. Samozrejme, že je potom viac nebezpečný pre hocikoho, aj pre naše deti, ktoré
sa mu náhodou dostanú do cesty. Takto za
rok, dva môže vzniknúť pes, ktorý je ako zle
časovaná bomba. Nikto nevie, kedy a kde

vybuchne, koho pritom vážne zraní, alebo
zabije. Ak je dlhodobo uväznený v koterci a,
že ho stačí nechať vybehať na dvore, je veľký omyl, alebo nebodaj na reťazi, nemá dostatok pohybu a činnosti každý deň, akumuluje sa v ňom agresivita. Tá je v každom psovi, ale u psov s rozumným majiteľom sa každodenne vybíja v jeho pravidelnej dennej aktivite, v zamestnaní a na pravidelných denných vychádzkach. Ak je však pes v izolácii,
a je jedno, či v koterci, či v záhrade, či v
byte alebo areáli firmy, naakumulovaná agresivita môže dosiahnuť nebezpečnú úroveň,
a potom sa môže stať nešťastie. Pretrhne sa
reťaz, niekto pozabudne zavrieť vrátka, alebo pes cíti fenku a podhrabe sa pod plotom
...? Pes možno vyštartuje po prvej živej bytosti, na ktorú natrafí. Bude to iný pes, vaša
ovca, alebo dieťa ?
Spoznali ste niečo z toho vo svojom okolí? Alebo dokonca doma? Nič sa nedeje. Život pôjde tak, ako predtým, len je na zamyslenie, či nebyť viac ostražitý. Samozrejme,
že takýchto psov často nestretávame. A dobre
vytúlaný pes nie je pre nás nebezpečný, ak
ho necháme v pokoji prejsť okolo. Čo robiť,
ak nejaký pes smeruje priamo k nám? To najhoršie, čo sa dá urobiť, je začať pred psom
utekať. Pes ma vrodené sklony bežať za
všetkým, čo pred nim uteká. Treba ostať stáť,
alebo si ísť v kľude “po svojom”. Hlavne
žiadne prudké pohyby. Pes to berie ako útok.
Psy sú zvedavé a často nás chcú oňuchať.
Pokoj je tá najlepšia taktika. Nedívať sa
psovi uprene do oči. Pre psa je to výzva na
boj.
Ešte jedná dôležitá vec, ak máte deti.
Nikdy nehladkajte cudzieho psa a za žiadnu cenu to nedovoľte svojim deťom. Iba v
prítomnosti majiteľa a s jeho súhlasom.
Prekročiť osobnú zónu cudzieho psa, tak to
je vyložená žiadosť o problém a zranenie.
Je pre mňa šokujúce, ako často to ľudia a
hlavne deti robia. Iné je, keď príde sám a
iné keď ho doslova z jeho pohľadu napadneme. Až 99% ľudí hladká psy úplne nevhodným spôsobom, tak že je obranná reakcia psa dosť pravdepodobná. Ak máte
deti, vysvetlite im to. Zajtra môže byť neskoro. Uvedomiť si aspoň tých pár veci postačuje, aby sme so psami nemali žiadne
problémy. Nebojme sa psov. Pes nie je zabijak. Pes je predsa najlepší priateľ človeka.
Vladimír Janoťák
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Šachisti postúpili do III. ligy
Šachisti ŠK
Tvrdošín v nedeľu 28. februára privítali
doma súpera z Liptovského Hrádku,
a ak chceli postúpiť do III. ligy, museli uhrať prinajmenšom remízu.

Svoj cieľ splnili do bodky, keď šachistom z L. Hrádku dovolili uhrať
len tri remízy, a tak sa už pred posledným kolom mohli tešiť zo zaslúženého postupu do III. ligy.
ŠK Tvrdošín – Liptovský Hrádok
6,5:1,5, body: J. Španko 1, P. Chme-

lár 1, F. Comorek 1, E. Šiška 1, P.
Šiška 1, A. Šingliar 0,5, D. Gembala
0,5 a Š. Kružliak 0,5.
Ako prvý im k postupu gratuloval
prezident Šachového zväzu Slovenska Karol Pekár a ku gratulantom sa
pripájame aj my.
(jh)

Sezóna im nevyšla podľa predstáv
Volejbalistkám Tvrdošína sa
sezóna 2004/
2005 nevydarila
podľa ich predstáv a v konečnej
tabuľke I. ligy
žien obsadili siedmu priečku, čo ich
predurčilo k boju o záchranu. Počas
súťaže ich výkonnosť kolísala, hlavne pre študijné povinnosti, dievčatá
mali menej času na trénig, čo sa prejavilo aj na palubovke. Občas chýbala zohratosť a v neposlednom rade
fyzická kondícia. Čo nám potvrdil aj
tréner družstva Marián Mika.
- V niektorých stretnutiach diev-

čatá dokázali na palubovke predviesť
volejbal, na ktorý sa dalo pozerať.
Dominovali útoky, hra v poli i na sieti
a niekedy len nepozornosť ich pripravila o dobrý výsledok. Najstabilnejšie výkony počas sezóny predvádzali Lucia Sirotová, Mirka Kolejáková a Linda Pastýrová a najlepšie
bodujúcou hráčkou bola Danka Hullová.
Rovnako ich potešila aj podpora
už stabilných fanúšikov. Na zápasy
prichádzali v hojnom počte a vždy
nám vytvoria skvelú atmosféru.
Chceme sa im poďakovať, rovnako
aj všetkým sponzorom, hlavne Mestskému úradu Tvrdošín.

Začali výhrou
V základnej časti obsadili naše volejbalistky v konečnom účtovaní
7. miesto, a tak v nadstavbovej bojujú v skupine o 5. až 8. miesto. Prvý
dvojzápas odohrali v Podbrezovej a
dokázali príjemne prekvapiť, keď vyhrali prvý zápas Podbrezová - Tvrdošín 2:3 (-19, -19, 20, 23, -10), v
druhom sa im tak už nedarilo a podľahli súperkám 3:1 (20, 23, -19, 19)
Naše hrali v zostave: Pastýrová, Sirotová, Leskourová, Klamová, Rehmová, Kubiridžáková, libero: Tarajová
Ženy:
Košice - Tvrdošín 3:1 (22, -24, 9, 15)
a 3:1 (15, 16, -20, 18)
Z východu sa dievčatá vrátili bez bodu.
Tvrdošín - B. Bystrica 1:3 (- 22, 15, 21, - 21), 1:3 (23, - 23, - 20, - 20)
I napriek enormnej snahe a pomerne vyrovnaným setom, sa nepodarilo dievčatám vyhrať ani v jednom
zápase.
Zostava: Pastyrová, Sirotová,
Hullová, Kolejaková, Klámová, Jančeková, libero Tarajová, striedala
Knížacka
Muži:
Zvolen – Tvrdošín 2:3 (30, 21, 20, - 19, - 9), 3:1 (- 24, 20, 19, 17)
Naši muži dokázali vyhrať prvý
zápas v druhom sa im tak už nedarilo, keď im nevychádzala koncovka.
Zostava: Masnica, Kacko, Gajdošík, Gejdoš, Vrabček, Suchánek a
Ferenčík

Stolný tenis
Jeden zo svojích tréningov na ľadovej ploche absolvovali naši
najmenší hokejisti už pod dozorom odborného trénera. A počínali si na ňom skoro ako „profíci“. Ktovie možno o nejakých
pár rôčkov aj v našom meste vyrastú hokejisti ako Žigmund
Pálffy, Pavol Demitra, Peter Bondra, či nebodaj Janko Lašák.

Vybojoval si nomináciu na svetový pohár
V sobotu 12.2. t.r. sa uskutočnilo
prvé kolo Slovenského pohára v cyklotriále - nomináčne preteky na MS, ktorých sa zúčastnil aj náš pretekár Martin
Jaroš a v kategórii Elite obsadil vynikajúce druhé miesto, keď za sebou nechal
aj bývalého majstra sveta Jána Šidlíka
z CTK Záriečie, a získal tak prvé cenné
body do celkového hodnotenia.
Ako nám povedal, lepší vstup do
sezóny si ani nemohol priať. Aj keď
nezvíťazil, okrem bodov do Slovenského pohára, boli preteky zároveň
nomináciou na seriál majstrovstiev
sveta, ktorý si M. Jaroš svojím výkonom vybojoval. I keď môže štartovať
na podujatiach svetového šampionátu, pravdepodobne sa ich nezúčastni,
pretože cez letnú sezónu má naplánovanú brigádu za morom. Ešte pre zaujímavosť uvádzame, že Martin skončil v minulom roku v Slovenskom pohári na vynikajúcom druhom mieste.

Ďakujeme, priatelia...
Na neprijemnú správu o
havárií autobusu s našimi
futbalistami ako prvý zareagovali naši susedia z Nižnej.
Finančnú výpomoc pre naších futbalistov, primátorovi mesta osobne doručil starosta Nižnej Ing. Eugen Dedinský. Je to počin, ktorý si
veľmi vážime a vysoko honotíme. V tomto prípade nejde ani tak o peniaze ako o
prejav ľúdskosti a istej spolupatričnosti športovcov a
susedov. Srdečne ďakujeme!

V najbližšiom čase Martin bude
viacmenej trénovať, pretože ďalšie
preteky Slovenského pohára sa uskutočia až v apríli. Ale ako nám prezradil rád by sa zúčastnil v tomto
roku Európskeho šampionátu, ktorý
sa uskutoční vo Švédsku.
(jh)

I. liga dorastenci:
Topoľčany A - SK TvrdošínNižná 6:4 J. Kuboš 2, Ľ. Jakubovič a P. Iskra po 1
Topoľčany B - SK TvrdošínNižná 6:4 J. Kuboš 2, Ľ. Jakubovič 1, P. Iskra 1
Vráble - SK Tvrdošín-Nižná
7:3 J. Kuboš 2, Ľ. Jakubovič 1
Naši stolnotenisoví dorastenci nemuseli prehrať ani s béčkom Topoľčian a ani s Vrábľami. Napriek tesným prehrám
podali slabý výkon a budú mať
čo robiť, aby sa so súťažou nerozlúčili.
(bi)

Naši šachisti, ktorí postúpili do III. ligy, na fotografii zľava
sedia: Štefan Kružliak, Ján Španko, Anton Šingliar a František Comorek. Za nimi zľava stoja: predseda šachového oddielu František Medvecký, Pavol Chmelár, Peter Šiška, prezident
Šachového zväzu Slovenska Karol Pekár a Eugen Šiška. Chýbajú ďalší šachisti, ktorí sa pričinili o postup: Dušan Gembala, Ľubomír Vnenk, Pavol Surovčík, Marián Surovčík, Ján Medvecký, Ján Šebesta, Michal Hucko, Ján Kubala a Michal Španko a Rastislav Hutyra.
Text a foto: J. Horňák

Naši skončili tretí
V sobotu 26.
februára t.r. v telocvični gymnázia v
Trstenej sa uskutočnil už tretí ročník
futbalového turnaja
starších žiakov, ktorý organizoval FK Trstená. Turnaja
sa zúčastnili aj naši futbalisti a v konečnom účtovaní obsadili tretiu
priečku.

Výsledky našich:
Tvrdošín - Dlhá 5:3, góly - Andrej Kováč 2, Jakub Betuštiak, Ján
Huraj, Radoslav Kráľ, Trstená - Tvrdošín 4:1, gól - Michal Stroka, Tvrdošín - Liesek 2:0, góly - Stanislav
Zaťko, Andrej Kováč
V zápase o 3. miesto sa naši mladí
futbalisti stretli s Námestovom a po dobrom výkone vyhrali 2:0, keď góly zaznamenali Jakub Betuštiak a Andrej Kováč.

Žiaci obsadili bronzovú priečku
V nedeľu 13. 2. sa
v našom meste uskutočnil prvý ročník halového turnaja vo futbale O pohár prezidenta ŠK Tvrdošín,
na ktorom nechýbali
slovenské prvoligové družstvá. Turnaja sa zúčastnila aj Wisla Krakov.
Do bojov zasiahlo šesť kolektívov.
Nedarilo sa ani prvoligistovi z Dolného Kubína.
Víťaznú trofej nakoniec získal
Krakov. Najlepším strelcom turnaja
sa stal František Čajka z Tvrdošína.
Výsledky nášho družstva:
Tvrdošín - Oravské Veselé 1:0,
gól: F. Čajka, Tvrdošín - Martin 1:2,
gól: František Čajka, Tvrdošín - Žiar
nad Hronom 1:1, gól: František Čajka, Tvrdošín - Dolný Kubín 3:0,
góly: František Čajka, Ľubomír Pik-

na, Matúš Gregorec, Tvrdošín - Krakov 0:2.
Naši futbalisti skončili na bronzovej priečke, keď prehrali len s celkovým
víťazom turnaja Krakovom.
(jh)

Prehra v Komárne
Dôležitý zápas naši stolní tenisti
hrali v Komárne. Nezvládli však
štvorky i keď bojovali. Vo vyrovnanom stretnutí sa šťastie nakoniec priklonilo na stranu domácich. V Bratislave už na favorita z Rače nestačili.
SK Tvrdošín-Nižná - MSK Mareka Malacky 1:10, T. Bednár 1
PK Komárno/Šahy - SK Tvrdošín-Nižná 8:6, Z. Drbiak a T. Bednár po 3
ŠK Mostex Rača – SK TvrdošínNižná 10:1, T. Bednár 1

Naši najmenší hokejisti už začali trénovať
Hokej, fenómen, ktorý priťahuje
nejedného z nás, keď nie na ľadovú
plochu, tak aspoň ku obrazovkám televíznych prijímačov. Sme radi, že aj
my v našom meste sa môžeme pochváliť umelou ľadovou plochou.
Bol to dobrý ťah vedenia mesta, pretože na ľadovej ploche sa stretávajú
všetky generácie našich občanov.
Každý si tu príde na svoje. Vo večerných hodinách pre verejnosť je tu
skutočne veľa ľudí, ktorí si v závere
dňa prídu len tak zakorčuľovať, zarelaxovať po vyčerpávajúcom dni.
Korčule a hokejku do ruky však
zobrali aj naši futbalisti a v čase tréningu tu naháňajú puk. Začalo sa tu
už aj s hokejom. Naši najmenší
chlapci, deti z prvej až piatej triedy,
sa tu stretávajú v nedeľu popoludní
pod dohľadom hokejového trénera
Miroslava Drába z Dolného Kubína,
ktorý je zároveň riaditeľom hokejového klubu. A tak okolo tridsiať detí
sa tu učí, ako správne korčuľovať,
držať hokejku a ďalšie hokejové návyky. V závere tréningu im zostane
aj chvíľu času na hokej. A my sme si
pri tejto príležitosti pohovorili s M.
Drábom o našom hokejovom drobizgu.
Koho napadlo urobiť v Tvr-

došíne hokejovú prípravku?
Bol to vlastne môj nápad, pretože
k nám do Kubína začali chodiť
chlapci z hornej Oravy a konkrétne
aj z Tvrdošína. Poinformoval som sa
u rodičov z Tvrdošína, či by sa nedalo trénovať týchto chlapcov aj u
vás a časom ich zaradiť do nášho hokejového klubu. Všetko sa vybavilo

k spokojnosti a tak sme mohli začať
s tréningami.
Ako dlho tu už trénujete a koľko
detí chodí na tréningy?
Už tu trénujeme tretí týždeň a vždy
príde okolo tridsať detí. Musím povedať, že som milo prekvapený takouto účasťou. Na klzisku som s deťmi niečo vyše hodinky a v prvom rade

ich učím zvládnuť abecedu korčuľovania, jeho techniku, pretože to je základ každého hokejistu. Bez toho sa
nedá hrať hokej.
Viem, je o tom ešte predčasne hovoriť, ale sú tu nejaké deti, ktoré by
sa mohli časom presadiť na hokejovej scéne?
Deti z tejto časti Oravy sú veľmi
šikovné a myslím si, že keby od budúceho roku prišli ku nám trénovať
častejšie, tak istotne by z nich niečo
bolo, lebo sú tu skutočne veľmi talentované deti.
Sú tu deti len z nášho mesta?
Najviac ich je z Tvrdošína, ale
chodia tu deti aj z blízkeho okolia.
- Hokejku na ľad, pozerať sa pred
seba, ozývali sa povely z ľadovej plochy a rodičia starostlivo sledovali
svoje ratolesti, ako im to ide. Môžeme povedať, že deti brali tréning s
plnou vážnosťou, tak ako „profíci“,
a tak sa časom možno aj chlapci z
nášho mesta objavia v hokejovej reprezentácií a my sa budeme tešiť z
ich úspechov. Hokejistov isto poteší
aj tá skutočnosť, že mesto zakúpilo
pre ľadovú plochu už aj rolbu, a tak
teraz už len aby im nechýbala chuť,
ostré korčule a vydržať v započatom
tempe.
(jh)
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