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Zostal v našich srdciach
V Tvrdošíne si 13. decembra pripomenieme
100. výročie narodenia Prof. Štefana Šmálika.

S úctou a láskou si spomíname
na Prof. Štefana Šmálika. Bol jedným z mála ľudí, ktorí majú dar v
pozitívnom zmysle ovplyvňovať
svoje okolie. V Tvrdošíne prežil
veľkú časť svojho života a pomohol mnohým ľuďom, ale aj mestu.
Na toto obdobie sa v spomienkach
vrátil primátor Ivan Šaško: „Láskavý, múdry kňaz bol pre naše
mesto darom. Jeho pastoračná
činnosť utkvela v pamäti mnohým
Tvrdošínčanom, fara bola vždy
pre každého otvorená, vedel vždy
pomôcť, dodať istotu a povzbudiť. Vnímali sme ho ako dobrého,
vysoko vzdelaného človeka nesmiernej morálnej sily, oceňovali
jeho pracovitosť a angažovanosť

i to, že vedel podnietiť veriacich
ku kresťanskému životu. Pre naše
mesto je zvlášť významný jeho výskum histórie. V tomto období som

intenzívne vnímal jeho prítomnosť,
pretože obidvaja sme mali rovnaký
záujem – dozvedieť sa viac o histórii
Tvrdošína. Do dejín Slovenska sa za-

písal skúmaním cirkevných dejín,
do histórie Tvrdošína potvrdením
niektorých dátumov a udalostí,
ktoré sme nepoznali alebo boli
sporné. Spomínam si na naše rozhovory na tvrdošínskej fare alebo
mestskom úrade, či na spoločné
cesty do Nitry, Bytče a Bratislavy.
Navštevovať archívy v jeho prítomnosti bolo vždy radosťou. Bol jazykovo zdatný, vzdelaný, tolerantný a
rozhľadený človek, ktorého si vážil
každý, kto sa s ním rozprával. Za
spolupráce kardinála Ch. Koreca
a v spoločnosti Š. Šmálika som prvýkrát videl Zoborskú listinu, kde
sa nachádza najstaršia zmienka o
Ako výraz úcty a vďačnosti postavilo mesto Tvrdošín v roku 2004 pomník našom meste z roku 1111 a spoločne
kňazovi a čestnému občanovi mesta Prof. Štefanovi Šmálikovi .
(Pokračovanie na 2. str.)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove
Dobrotivý Bože, prosím Ťa o to, aby moja viera nebola len v
slovách, ale v napĺňaní slov mojím životom. Prosím Ťa, Pane,
aby som vedel prísť na chuť Tvojej vôli. Aby som si uvedomoval,
že ja svoju veľkosť viem priviesť iba k hrobu. Trojjediný Bože,
ďakujem Ti za Tvoju starosť o mňa cez Ducha Svätého, ktorý ma
privádza ku Kristovi. Ďakujem Ti za Ježiša Krista, ktorý ma vedie
k Otcovi, aby som sa stal synom, dcérou Boha.
Július Chalupa

Pilotný projekt - jediný na Slovensku
O jeho realizácii v našom meste rozhodlo
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zadanie projektovej dokumentácie na výstavbu nízkoenergetického bytového domu
bolo spracované v rámci vedy
a výskumu Stavebnou fakultou
Bratislava. Výstavba tohto projektu so stavebnými nákladmi cca
16 mil. Sk by mala byť financovaná v rámci štátneho rozpočtu.
Nízkoenergetický dom má byť
postavený z hľadiska klimatickej

rajonizácie v severnej oblasti Slovenska a to - na Orave. Je veľkým
úspechom, že tento pilotný projekt
prvý v rámci Slovenska sa bude stavať práve v našom meste. Hlavným
dôvodom realizácie tohto pilotného
projektu je potreba trvalého znižovania energetickej náročnosti s
cieľom znížiť náklady pri spotrebe
tepla a v maximálnej miere využívať prírodné zdroje ako slnečnú

energiu, či iné obnoviteľné zdroje
energií, ktoré v blízkej budúcnosti
budú jednak z ekonomického, ale
aj z hospodárskeho hľadisko nutnou
samozrejmosťou z hľadiska globálnych problémov ľudstva.
V dome má byť šesť bytov - tri
dvojizbové s podlahovou plochou
59 m 2 a tri trojizbové s plochou
72 m2. Z toho jeden byt má byť
bezbariérový, ústredné vykuro-

vanie má byť zabezpečené kondenzačným kotlom so solárnymi
kolektormi. Vlasty Jančekovej,
zástupkyne primátora sme sa
opýtali, v akej fáze realizácie je
tento projekt a prečo práve naše
mesto bolo vybrané pre tento
projekt: „V tejto súvislosti musím
hneď poznamenať, že nie je jednoduché získať takýto projekt, veď
(Pokračovanie na 2. str.)

Projekt pre územné rozhodnutie je hotový
Vstupné rokovania na ministerstve dopravy
o obchvate mesta boli úspešné.

Prvé kroky primátora ako poslanca Národnej rady SR viedli
na ministerstvo dopravy s cieľom
riešiť nepriaznivú dopravnú situáciu mesta, ale aj celej Oravy. Aj
keď začiatky boli náročne, pretože pokračovanie rýchlostnej
komunikácie v tomto kúte Slovenska bolo v nedohľadne, našiel sa ten správny spôsob a boli
schválené aj finančné prostriedky na projektovú prípravu.
Ako nás informoval primátor
tomuto problému venuje trvalú
pozornosť. Projekt pre územné rozhodnutie je už hotový a
naďalej prebiehajú rokovania s
ministrom dopravy, pôšt a tele- Pohľad na výstavbu obchvatu z polovice novembra.

komunikácii, vedením Národnej
diaľničnej spoločnosti a projektantmi. Projektová príprava
nadobúda konkrétnejšie rysy,
na úseku obchvatu Tvrdošín –
Nižná sa intenzívne pracuje. Pri
Mäsozávode sa pripravuje areál
s odpočívadlami, dve benzínové
pumpy s ďalšími službami pre
motoristov, čo prinesie aj nové
pracovné príležitosti pre občanov
mesta. V štádiu riešenia a pripomienkovania je skládka odpadov,
skvalitnenie cesty a mosta i protihluková stena. „Robíme všetko
preto, aby úsek Tvrdošín – Nižná
bol zabezpečovaný podľa pláno(Pokračovanie na 2. str.)

Pripomeňme si minuloročnú atmosféru Sviatku príbuznosti.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Na mestskom zastupiteľstve,
ktoré sa zišlo 27. októbra, odzneli
správy o zhodnotení činnosti Spoločného školského úradu a Mestskej
školskej rady, správy o činnosti finančnej komisie a správy mestského
majetku, komisie výstavby, dopravy
a ŽP. Poslanci si vypočuli správu o
plnení rozpočtu Technických služieb i ich pripravenosti na zimnú

údržbu a prevádzku umelej ľadovej
plochy. Odznela správa o činnosti
finančného oddelenia, o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných
stavieb a iných investičných akciách na území mesta a činnosti
Spoločného stavebného úradu.
Záverečnou bola správa o kontrole
plnenia plánu mesta Tvrdošín a
(Pokračovanie na 2. str.)

MESTO CEZ TELEOBJEKTÍV

Galéria Art Schürger v nových priestoroch.

Darček pre celé mesto v podobe „svetla“.

Beseda so spisovateľkou B. Mikšikovou v MŠ Medvedzie.
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Za dôkazmi do oravských lesov

Pred plánovanou cestou do
Vysokých Tatier minister životného prostredia Ján Chrbet prijal
pozvanie tvrdošínskeho primátora
a zamieril najskôr na Oravu. Nie
sám. Spolu s ním pricestovala
dvojica poslancov NR SR vedená predsedom parlamentného
výboru pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie Jánom Slabým,
štátny tajomník MŽP Jaroslav
Jaduš, riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP)
Pavol Majko, námestník riaditeľa
Štátnych lesov TANAPu Marián
Šturcel a niekoľko riaditeľov organizácií, ktorých činnosť súvisí
s lesným hospodárením a jeho
ochranou.

I keď sa účastníci stretli v
závere aj za rokovacím stolom,
najskôr ich primátor „vytiahol“
na Zverovku a do Oravíc, aby ich
na mieste oboznámil so „zdravotným stavom“ lesov v tejto časti
Západných Tatier. Obzerali, pokyvovali hlavami, občas niečo poznamenali, ale zásadné vyjadrenia
a návrhy odzneli až na rokovaní po
pracovnom obede v Oraviciach.
Do istej miery ich k nim vyprovokoval primátor Ivan Šaško, ktorý poukázal na nezdravé praktiky:
„Nie je možné, aby štát toleroval
neúčinné postupy. Stalo sa napríklad, že pri leteckých postrekoch
si Štátne lesy ošetrili len svoje,
obrátili stroje a urbárske lesy a

iné súkromné lesy ponechali napospas škodcom. Pri tomto spôsobe ochrany dopadnú všetci zle.
Jednoducho, ochranu treba aplikovať komplexne v celom pohorí.
Aj mechanizáciu treba využívať
s rozvahou. Nie je predsa možné
dopustiť, aby traktor pri ťahaní
jedného suchára v hustom teréne
poškodil ďalších päť zdravých
stromov. Kedysi sa ťažba vykonávala len koňmi a opatrne. Pred
týždňom som rokoval s riaditeľom
ŠL TANAPu a ten mi oznámil
krutú pravdu – lesy vo Vysokých
Tatrách už nemožno zachrániť.
Teraz to jeho námestník zopakoval
s dodatkom, že v Západných Tatrách nádej na záchranu nevyhasla.

Nuž teda, robme niečo a nečakajme, až bude neskoro! Ja sám som
presvedčený, že investovať do
záchrany lesov je oveľa prospešnejšie ako investovať do výstavby
futbalových ihrísk. Lesy predsa
nie sú iba zásobárňou dreva, ale
i vody a kyslíka.“
Odborníci dali primátorovi za
pravdu, ale súčasne zdôraznili, že
do úsilia za ozdravenie lesov musí
výraznejším spôsobom ako doteraz zasiahnuť štát. Nielen investíciami, ale aj zvýšenou kontrolou.
Nenavrhli vlastne nič objavné, ale
dobré je, že ich návrh si vypočul
nový minister, ktorú túto oblasť
začína mapovať.
Pavel Abraham

Pilotný projekt - jediný na Slovensku
O jeho realizácii v našom meste rozhodlo
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

(Dokončenie z 1. str.)
na Orave z pohľadu klimatických
podmienok existuje viac alternatív, kde by mohol byť postavený.
Takže odpoviem jednoducho.
Máme šťastie, že na ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja
máme tých „správnych“ ľudí a
preto tento projekt v rámci vedy
a výskumu bude v našom meste.
Na druhej strane tak, ako ďalší

iný projektový či investičný zámer
prináša pre mesto určitú pracovnú nasadenosť a zodpovednosť,
vychádzajúcu z legislatívnych
procesov. Začína to od územnej
prípravy, prechádza stavebným
konaním, prípravou žiadosti
pre ministerstvo, ale aj výberom
dodávateľa cez verejnú súťaž s
vyhodnotením toho najvhodnejšieho uchádzača. A napokon -

správnosť celého procesu pred
schválením finančných prostriedkov musí byť zhodnotená ministerstvom. V súčasnosti mesto
čaká na výzvu, kedy náš štatutár
podpíše zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo by sa malo uskutočniť už
v tomto mesiaci. Pre zaujímavosť
možno ešte spomenúť, že začatie
stavby pri priaznivom počasí je

plánované na začiatok nového
roka a jej ukončenie v roku 2010.
Po dokončení výstavby bytového
domu a počas jeho užívania budú
vykonané merania a hodnotenia,
ktorých výsledky preukážu výhodnosť použitých materiálov a
realizovaných technológií v týchto
klimatických podmienkach, ako aj
predpokladané úspory energií na
jeho vykurovanie a prevádzku“.

Projekt pre územné rozhodnutie je hotový
Vstupné rokovania na ministerstve dopravy
o obchvate mesta boli úspešné

(Dokončenie z 1. str.)
vaného harmonogramu, aby po
skončení tohto úseku pokračovala
výstavba ďalších, čím dôjde čo k
najrýchlejšiemu prepojeniu cesty
až po Oravský Podzámok.“
Na rokovania primátora s kompetentnými organmi nadviazalo
rokovanie, ktoré sa uskutočnilo
koncom októbra v priestoroch
mestského kultúrneho strediska.
Stretli sa tu zástupcovia Národnej
diaľničnej spoločnosti a dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných subjektov
ktorých sa týka. Hlavným cieľom
stretnutia bolo predstavenie projektu „Výstavba nového úseku
rýchlostnej cesty R3“, ku ktorému sa pozvaní účastníci rokovania mohli vyjadriť osobne, ale aj
písomnou formou.
Súčasný stav cesty I/59 nezodpovedá dopravným požiadavkám trasy pre medzinárodnú
a vnútroštátnu tranzitnú dopra-

vu, preto je potrebné čo najskôr
vybudovať modernú rýchlostnú
komunikáciu medzinárodného
významu, ktorá bude spájať
Oravský región s centrálnymi
časťami Slovenskej republiky,
ale odvedie aj tranzitnú dopravu
z Poľskej republiky mimo zastavané územie sídiel.
Zástupca projektantov predstavil projekt obchvatu, trasu
Tvrdošín - Nižná v dĺžke 5,2
km. Komunikácia je navrhnutá s
mimoúrovňovými križovatkami
a odpočívadlom, kde sa plánujú
miesta pre nákladné auta a prívesy, autobusy, osobné autá, pre
vozičkárov, s prípojkou elektriky,
vody, hygienického a stravovacieho zariadenia. Trasa tejto rýchlostnej cesty je vedená údolím
rieky Oravy a jej ľavého prítoku
- Oravice po poľnohospodárskej
pôde na svahoch mimo zastavané
územie mesta. Cieľom stavby je
zlepšenie životného prostredia,

ktoré sa dosiahne presmerovaním
podstatnej časti premávky z pôvodnej cesty na kratšiu rýchlostnú cestu. Navrhnuté sú viaceré
opatrenia a zariadenia na ochranu
proti hluku, prírody a krajiny v
súlade s požiadavkami orgánov
životného prostredia.
Podrobne vysvetlil, čo je súčasťou cesty, ako napríklad premostenia, preložky inžinierskych
sietí, a ďalšie práce spojené s
vybudovaním obchvatu. Svoje
stanovisko k výstavbe zaujali aj
ďalší odborníci.
Všetky požiadavky, ktoré
vzišli zo strany účastníkov budú
predmetom ďalších rokovaní a posudzovaní. Niektoré z nich bude
potrebné do projektu zapracovať,
napríklad protihlukové steny. Na
úseku Trstená - Tvrdošín sa s
nimi nepočítalo, až neskôr zistili,
že je potrebné ich tam postaviť a
preto jednou z požiadaviek mesta bolo aj to, aby sa protihluková

stena zapracovala do uvedeného
projektu, predíde sa tým takým
problémom, ako sa vyskytli na
trase úseku Trstená - Tvrdošín.
Báť sa nemusia ani poľnohospodári, pretože všetky dotknuté
poľné cesty budú preložené tak,
aby bola zachovaná prístupnosť
na územia oddeleného výstavbou
rýchlostnej cesty.
Konečná verzia projektu pre
vydanie územnáho rozhodnutia
by mala byť uzavretá v januári
2009, kedy sa opäť stretnú všetky zainteresované orgány štátnej
správy, ktorí opäť prehodnotia
dopracovaný projekt. Rokovanie
sa netýkalo vysporiadania vlastníckych vzťahov, to sa uskutoční
až po realizácii dokumentácie
pre územné konanie a po schválení konečného projektu. Až po
týchto krokoch budú informovaní
vlastníci dotknutých a dočasne
dotknutých pozemkov o zábere
pozemku pod uvedenú stavbu.

(Dokončenie z 1. str.)
sme trávili čas nad listinami grófa
Tökölyho z Oravského zámku, týkajúce sa vlastníctva tvrdošínskych
Oravíc. Vtedy, ale aj dnes som mu
bol za túto jeho mimoriadnu pomoc
vďačný a s odstupom času verím, že
aj všetci občania nášho mesta. Patril k tým, čo nám pomohli potvrdiť,
že Oravice vždy patrili Tvrdošínu
a dodával vieru, že sa oplatí za ne
bojovať.“
Profesor Štefan Šmálik svojimi
vedomosťami histórie a výskumnou

činnosťou posunul históriu nášho
mesta k najstarším mestám na
Slovensku. Patril k vzácnym a
výnimočným ľuďom Tvrdošína,
čo mu bolo potvrdené aj udelením
čestného občianstva. Vďačnosť
mu bola prejavená aj po jeho smrti.
Vedenie mesta spolu s mestským
zastupiteľstvom na jeho pamiatku
postavili pomník, ktorý aj budúcim
generáciám zanecháva odkaz tohto
významného človeka. Mesto si na
znak úcty vzalo za povinnosť starať
sa o hrob v priebehu celého roka.

Na pomníku, ktorý patrí medzi najkrajšie v našom cintoríne,
sú symbolicky umiestnené kalich,
hostia a ruky, ktoré charakterizujú
jeho vzácny život a významné dielo,
ktoré po sebe zanechal. Často sa pri
ňom pristavujú nielen naši spoluobčania, ale vídame tu vzdávať úctu
tých, ktorí prichádzajú do nášho
mesta obdivovať jedinečné architektonické dielo – drevený gotický
kostolík. Po jeho odchode do Bieleho
Potoka sa vzťah k mestu nezmenil.
Často zavítal na radnicu a inten-

zívne sa zaujímal o život v meste.
Na znak vďačnosti sa mesto
podieľalo finančnými prostriedkami na vydaní knihy Glosy zo
života Štefana Šmálika, príležitostnej pečiatky a prispeje ďalšími
organizačnými prácami pre dobrý
priebeh osláv.
Autorom pomníka a pamätnej
tabule s bustou, ktorá bude osadená na farskej budove je H. Balko,
ktorý spracoval aj výtvarný návrh
na príležitostnú pečiatku a logo
podujatia.

Modernizácia
monitorovacieho systému
Pri priamom sledovaní poskytujú kamery monitorovacieho systému ešte stále cenné
služby, no ich záznam už nie je
dostatočne kvalitný na to, aby
umožnil dokonalú identifikáciu
zachytených osôb. Toto zistenie dalo podnet k spracovaniu
riešenia, ktoré sa pod názvom
Modernejší a kvalitnejší kamerový monitoring v meste Tvrdošín stalo podkladom žiadosti o
poskytnutie štátnej dotácie vo
výške 1,023 milióna korún.
Návrh po zvyčajnom „okresávacom“ procese nadobudol

oveľa štíhlejšiu podobu, ale
vedúca správneho oddelenia
mestského úradu Klementína
Šaradinová nás ubezpečila, že
i schválených 600 tisíc korún
je dostatočným dôvodom na to,
aby neostalo iba pri úvahách.
Mesto v súči n nosti s
mestskou i štátnou políciou
monitoruje v tomto období
miesta, ktoré treba monitorovať novými modernými
kamerami. Ani staršie ešte
nepoputujú do šrotu, čaká ich
iba presun do menej exponovaných častí mesta.
(pa)

Štedrý vianočný balík z mestskej pokladnice nie je náhodný.
Vedenie mesta sa drží filozofie, že
treba si treba navzájom pomáhať.
Dôchodcom v priebehu celého
roka poskytuje rôzne úľavy, akými je oslobodenie od poplatku za
komunálny odpad pre občanov
nad 70 rokov a zdravotne ťažko
postihnutých občanov. Pomocou
je čiastka, ktorú platia viacpočetné
rodiny za komunálny odpad v bytových domoch – 600 a v rodinných
domoch maximálne 800 korún za
rok, či oslobodenie od poplatkov za
psa, ktorý vlastní občan ZŤP. Daň
zo stavieb a daň z bytov i z garáží je
znížená na 50 percent pre občanov
nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutých. K tomu môžeme zaradiť
aj návštevy termálneho kúpaliska v
Oraviciach.

Vianočný čas je príležitosťou, kedy sa primátor už takmer
20 rokov stretáva so seniormi
na predvianočnom stretnutí, kde
každoročne prichádza okolo 1 300
ľudí. Hlavnou myšlienkou je nájsť
si čas pre všetkých a to rôznymi
spôsobmi. Sviatok príbuznosti veľa
znamená, pretože sa tu stretnú ľudia
z celého mesta s pocitom radosti, že
sa na nich nezabúda, ba čo viac, je
to stretnutie aj tých, čo sa celý rok
spolu nevidia a primátor sa na toto
stretnutie osobitne teší. Kultúrny
program má navodiť vianočnú atmosféru, pocit spolupatričnosti, čo
je symbolikou Vianoc. Mesto dobre
gazdovalo aj tento rok, výsledkom
je vecný dar a zvýšenie finančného
darčeka pre všetkých seniorov a
ZŤP na 800 korún, ktoré sú poďakovaním mestského úradu.

Niektorí naši spoluobčania sa informovali, prečo sa prerába chodník
na Vojtaššákovej ulici. Otázku sme
položili zástupkyni primátora Vlaste
Jančekovej.
„Ak sa pre niečo v našom meste
rozhodneme, nie je to z rozmaru
primátora, mňa či poslancov. V prvom rade to musí byť efektívne. V
rozhodovaní či robiť tento chodník
rozhodovala bezpečnosť chodcov

a zároveň nebol bezpečný ani pre
ostatných, ktorí tadiaľ prechádzali.
Samotní občania sa na tento úsek
sťažovali, aj v zimných mesiacoch
tu boli miesta, kde bola zamrznutá
voda, čo spôsobilo niekoľko pádov a
úrazov. Aj preto sme sa rozhodli, že
tento chodník prerobíme, dáme nové
obrubníky a zvedieme povrchové
vody do kanalizácie. Rozšíri sa tak
priestor popri chodníku, ktorý bude
mať význam hlavne
v zimnom období pri
odhŕňaní snehu a ktorý
by bol umiestnený už
mimo chodníkov pre
peších.
Je pre nás potešujúce a myslím si, že každý
z nás je hrdý na svoje
mesto, keď sa niečo
nové buduje, čo ho dotvorí a obnoví. Takže
obidva chodníky, ktoré
sú trasou aj pre návštevníkov mesta, budú mať jednotný
harmonický tvar, čo tejto časti mesta
dá mestský charakter. Naviac, staré, resp. choré stromy nahrádzame
novými efektívnymi prvkami, ktoré
v zimnom období budú uschované
pred znehodnotením chemických
posypov. Ak bude priaznivé počasie,
tak by sme chodník chceli dokončiť
do konca roka.“

Mesto dobre gazduje

Chodník na Vojtaššákovej ulici
potreboval opravu kvôli bezpečnosti

Zostal v našich srdciach

Tri poučné dni v Lisabone

Podpredseda parlamentného
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Ivan Šaško priznáva, že návšteva Portugalska bol
jeho nápad, ktorý zdôvodnil pri
plánovaní poslaneckých pracovných ciest. Z predchádzajúcich
informácií vedel, že táto krajina
ešte pred vstupom do EÚ v roku
1986 dokázala mimoriadne šikovne zužitkovať možnosti čerpania
prostriedkov z eurofondov, vymanila sa z pretrvávajúcej zaostalosti
a postupne sa prepracovala na
úroveň najvyspelejších členských
štátov.
Trojdňový pracovný pobyt v
Lisabone od 10. novembra absolvovala napokon štvorčlenná delegácia spomínaného výboru vedená
predsedom Tiborom Cabajom.
Po návrate sme sa pokúsili zachy
tiť jeho priebeh pri stretnutí s Ivanom Šaškom. Otázky sú tentoraz
zbytočné, stačí pozorne sledovať
rozprávanie priameho účastníka.
„Po príchode sa nás ujal atašé
nášho veľvyslanectva, ktorý nás so
svojimi ľuďmi sprevádzal počas

celého pobytu. Moje otázky počas
stretnutia s ministrom životného
prostredia, ktorý je zodpovedný za
čerpanie prostriedkov z eurofondov, smerovali aj k chybám, ktorým sa Portugalsko v tomto smere
nevyhlo. Vyšlo najavo, že najzávažnejšou bolo stavanie kúpalísk
popri rekonštrukciách vidieckych
škôl. Nepostrehli pri tom, že obyvateľstvo z vnútrozemia sa začína
masovo sťahovať do veľkomiest
na pobreží - a dnes zívajú kúpaliská prázdnotou. Minister nás
upozornil na riziká, s ktorými sa
stretneme pri ďalšom rozvoji Slovenska a poradil, ako sa im vyhnúť.
Mnohé z jeho skúseností uplatníme
nielen na pôde parlamentu, ale
oboznámim s nimi najmä ministra
výstavby a regionálneho rozvoja.
Veľa poznatkov sme získali pri
stretnutí s členmi partnerského
parlamentného výboru. Potvrdili
nám, že Portugalsko na rozdiel
od Slovenska dokázalo vyčerpať
prostriedky z predvstupových fondov v stopercentnom rozsahu. Netajili sa svojou taktikou, pri ktorej

sa nespoliehajú iba na vlastných
zástupcov a v Bruseli lobujú u
každého, kto má možnosť ovplyvniť ich požiadavky. Priznali, že po
predchádzajúcom prehodnotení
radikálne zmenili trend rozvoja
krajiny v prospech vidieka, aby
zabránili jeho postupnému vyľudňovaniu. Rozhodli sa, že v rokoch
2007 – 2013 použijú len 3 % z eurofondov na rozvoj hlavného mesta.
Všetky ďalšie prostriedky chcú
vložiť do rozvoja vidieka, vzdelanosti, do návratných investícií
a najmä do rozvoja cestovného
ruchu. Som presvedčený, že aj to

je príklad hodný nasledovania.“
Jedna otázka v závere je
predsa len namieste: čo samotný Lisabon? Ivan Šaško vysvetľuje: „Hostitelia nám zahrnuli
do programu i okružnú jazdu
metropolou, nechcel som však
provokovať obdivovateľov Paríža, Mníchova a iných nádherných
miest. Nebojím sa ale povedať, že
po obhliadke som nadobudol presvedčenie, že Lisabon so svojou
stredovekou, koloniálnou i súčasnou architektúrou je najkrajším
mestom, aké som doteraz videl.“
Pavel Abraham

a zároveň aj ochrana majetku , t. j.
objektov, či už slúžia na podnikania
alebo bývanie. Pre tých, ktorí tam
nebývajú, alebo ani po tomto chodníku nechodia, je to nezaujímavé.
Ale vedenie mesta má na to úplne
iný pohľad.
Doterajší rigol popri chodníku v
daždivom období spôsoboval problémy tým občanom, ktorí tu žijú

Nová galéria v Tvrdošíne
V zrenovovanej budove na Trojičnom námestí sa 22. novembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej galérie ART GALÉRIE Schürger, ktorá
bola spojená s vernisážou 93. výstavy
„Slovenská moderna postmoderna“.

veľkým prínosom v oblasti kultúry pre
občanov mesta a jeho návštevníkov.
V kultúrnom programe vystúpili V.
Bartušová a V. Rašková, členky Synfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Ivan Ožvát, sólista opery SND

Po uvítacích slovách autorky výstavy Anny Lenkovej sa ku zúčastneným hosťom prihovoril primátor
mesta, ktorý vyzdvihol túto iniciatívu
a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že v srdci mesta máme novú
galériu, vyjadril presvedčenie, že bude

a recitátor Karola Hanuľák. Odborný
príhovor predniesol Ľubomíra Podušel
zo Slovenskej národnej galérie. Art
galéria Schürger v priestrannejších
priestoroch ponúka návštevníkom
jedinečné výtvarné diela slovenských
renomovaných autorov.

Na Orave otvorili novú cestu

Za účasti predsedu vlády SR
Roberta Fica a ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho ako aj ďalších významných hostí sa 10. novembra
uskutočnilo slávnostné otvorenie
novovybudovanej cesty II/520
Nová Bystrica - Oravská Lesná,
ktorá spája Kysuce a Oravu. Vý-

stavba tejto cestnej komunikácie
skrátila súčasnú takmer 140 km
dlhú obchádzku cez Dolný Kubín, Martin a Žilinu a odľahčila aj
cestovanie celou Oravou a v okolí
Strečna. Motoristi môžu jazdiť po
9,5 kilometrov dlhej novej ceste
medzi Oravskou Lesnou a Novou
Bystricou.
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Urbár a jeho píla
Zainteresovaní vedia, že
nastalo priaznivé obdobie na
čerpanie prostriedkov z eurofondov. Viaceré ministerstvá
vypisujú výzvy, netreba však
čakať až na ich zverejnenie.
Urbárske spoločenstvo v Tvrdošíne s tisícčlennou základňou podielnikov, ktoré obhospodaruje 2000 ha urbárskych
a 250 ha lesov súkromných
vlastníkov, má pripravených
niekoľko projektov a pozorne
„striehne“ na vhodné výzvy.
Pokiaľ uspeje, dočkáme sa v
blízkej budúcnosti obnovy a

budovania lesných ciest, chemickej ochrany porastov, i
celkovej rekonštrukcie urbárskej píly.
Keď už sme pri píle - funkcionári a zamestnanci Urbáru
v Tvrdošíne sa rozhodli jej
výrobu výrazne zefektívniť a
preto sa pustili do projektu na
hospodárnejšie využitie odpadového dreva. Projekt rieši
výstavbu linky na spracovanie
odpadu a lisovanie drevných
brikiet, ktorá by mohla byť vybudovaná už v prvých mesiacoch budúceho roka.
(pa)

Každý si pomáha, ako vie.
Niektoré obce a mestá realizujú svoje zámery z vlastných
prostriedkov, iné hľadajú ďalšie
formy financovania. Tvrdošínčania už pred vstupom Slovenska do EÚ prihlásili niekoľko
projektov s žiadosťou o podporu na Úrade vlády SR, ktorého
úlohou je tento druh agendy
evidovať, zatriediť podľa charakteru a rozosielať príslušným
inštitúciám v zahraničí.
Dlhú pauzu spôsobilo viacnásobné detailné posudzovanie, no napokon predsa len
dorazilo do mesta oznámenie s pozitívnym výsledkom.
Projekt, ktorý rieši zníženie
energetickej náročnosti verejného osvetlenia, sa rozhodol

podporiť nórsky Podporný
fond pre Slovensko sumou,
predstavujúcou 11 miliónov
slovenských korún.
Súťaž na dodávku vyhrala
spoločnosť Siemens a prvé
výsledky už vidno v uliciach
mesta. Cieľom projektu nie je
likvidovať popri nefunkčnom
aj funkčné. V opodstatnených
prípadoch dochádza k výmene kompletných svietidiel,
inde je postačujúca výmena
výbojok. Úsporné výbojky s
príkonom 50, 75, 100 a 150 W
vynikajú nielen dostatočnou
svietivosťou, ale i nízkou spotrebou. Po dokončení projektu
klesne spotreba elektriny na
verejnom osvetlení mesta o
celú tretinu.
(pa)

V školskom roku 2008/2009
naplno odštartovala školská
reforma, zámerom ktorej je
rozvíjať u detí a žiakov komunikačné zručnosti a personálne
schopnosti, schopnosť tvorivo
a kriticky riešiť problémy,
pracovať s modernými informačnými technológiami,
formovať občiansku spoločnosť. Základné školy sa na
tento krok pripravovali už
počas prázdnin, aby v tomto
školskom roku pracovali podľa školského vzdelávacieho
programu prváci a piataci,
následne sa tieto zmeny budú
zavádzať v ďalších ročníkoch
tak, aby reforma kontinuálne
prebiehala štyri roky. Materské
školy čaká zmena v nasledujúcom roku, ale skúšobne so
školským vzdelávacím programom pracujú už teraz. Nový
školský zákon priniesol zmenu
aj v oblasti financovania – nielenže za dieťa v predškolskom
veku rodič neplatí, ale štát ešte
prispieva na toto dieťa finančnou sumou, ktorá sa odvíja od
výšky sumy životného minima,
za 9. - 12. mesiac 2008 to bude
čiastka 369 Sk. Mesto Tvrdošín aj okolité obce sa snažia
zmierňovať náklady rodičov

na úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole. V
Tvrdošíne je táto suma jedna z
najnižších – 100 Sk, v Nižnej
250 Sk, v Podbieli 200 Sk, v Or.
B. Potoku 150 Sk, v Habovke
100 Sk a v Zuberci 336 Sk.
Školský úrad Tvrdošín už
5. rok spolupracuje so školami
a školskými zariadeniami na
úrovni obcí a zabezpečuje odbornú, metodickú, kontrolnú a
poradenskú činnosť v súlade
s platnou legislatívou pre ZŠ,
MŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ v meste
Tvrdošín a v obciach Nižná,
Podbiel, Oravský Biely Potok,
Habovka, Zuberec.
V súčasnosti do pôsobnosti
ŠÚ patrí 1 671 žiakov ZŠ, 595
detí MŠ, 1000 žiakov ZUŠ,
771 žiakov CVČ, 1726 stravníkov ŠJ.
Pevne verím, že spolupráca na úrovni škôl a školských
zariadení, ale aj na úrovni obcí
bude na takej dobrej úrovni
ako doteraz a všetkým sa nám
spoločným úsilím bude dariť
ovplyvňovať mechanizmy výchovy a vzdelávania tak, aby
sme zabezpečovali ich stále
vyššiu kvalitu.
Iveta Šurinová, odborná zamestnankyňa - metodička ŠÚ

V júli tohto roka pred ZŠ Š.
Šmálika pracovníci firny MONTAGNE s. r. o. Žilina realizovali
práce na úprave výkopu po odstraňovaní poruchy na plynovode.
Výkopovú jamu na odstránenie
poruchy plynovodu zrealizovali
bez ohlásenia tunajšiemu mestskému úradu, až po telefonickej
výzve s pracovníkmi SPP firma
doniesla písomnú žiadosť.
Najzávažnejším porušením
zákona zo strany firmy realizujúcej výkopové práce bol spôsob
vykonania prác, kedy došlo k
poškodeniu okolitých drevín,
ktoré majú značnú historickú
ako aj spoločenskú hodnotu z
hľadiska životného prostredia.
Týmto konaním bol porušený
zákon o ochrane prírody a krajiny.
Firma po sebe zanechala spúšť
aj na terénnych úpravách. Mesto
následne listom požiadalo SPP
o minimalizovanie už vzniknutých škôd.
Výška škody na základe
miestneho šetrenia a terénnou
obhliadkou bola stanovená Štátnou ochranou prírody SR a bola

vyčíslená vo výške 75 600 Sk.
Medzi mestom Tvrdošín a spoločnosťou Montagne s. r. o. Žilina
bolo dohodnuté, že vzniknutá
škoda bude uhradená v plnej
výške poukázaním finančných
prostriedkov na účet mesta. Tieto finančné prostriedky mesto
následne vynaloží na nákup drevín podľa vlastného výberu. Ten
bude zrealizovaný na budúci rok
a nakúpené stromčeky sa opäť
vysadia.
Možno si poviete všetko je v
poriadku, škoda bude uhradená,
no na druhej strane si musíme
uvedomiť, že životné prostredie
je súčasťou nášho života a tak by
sme sa k nemu mali adekvátne
správať a čo najšetrnejšie do neho
zasahovať. Mnohí občania mesta
túto neprofesionálnu robotu odsúdili, bokom neostala ani komisia výstavby, dopravy a životného
prostredia a samozrejme vedenie
mesta, ktoré na uvedené „vandalstvo“ okamžite zareagovalo a
výsledkom je úhrada spôsobenej
škody. Zničené dreviny však už
ani táto nenahradí.
(jh)

Tvrdošín
v novom svetle

Náklady rodičov
patria medzi najnižšie

Vzniknutú škodu mestu firma uhradí

Aby vlastníci pozemkov neboli poškodzovaní
Bude pozemkový úrad rešpektovať prokurátorské upozornenie? Bude v ďalšom
konaní správny orgán dodržiavať zákonnosť pri procese pozemkových úprav?
Nie tak dávno boli niektorým
vlastníkom doručované oznámenia
o zverejnení registra k pozemkovým
úpravám v Tvrdošíne, kde v obsahu
výstrižkom boli doplnené nepravdivé
informácie o tom, že mesto Tvrdošín
odmietlo poskytnúť priestory. Určite
veľa z vás nechápalo, o čo tu skutočne
ide. Fakt bol taký, že správny orgán si
pravdepodobne sám vytvoril komisiu, ktorá mala mať tiež rozhodujúce
slovo o prepísaní, resp. neprepísaní
vlastníctva pozemkov v intraviláne
mesta Tvrdošín. Legálne stanovená
komisia pre obnovu evidencie pozemkov ROEP v Tvrdošíne viackrát
upozornila Obvodný pozemkový úrad
(OPÚ) v Námestove na ich protizákonné kroky, na nedodržiavanie zákonom
upraveného postupu vo veci obnovy
evidencie pozemkov v katastrálnom

území Tvrdošín tým, že si privlastnila činnosť a kompetencie komisie.
Je nám doteraz záhadou, alebo skoro
všetci dobre vieme na základe akého
podnetu, resp. kým riadený správny
orgán ignoroval upozornenia komisie
a tak vedome porušoval zákon. Preto
komisia požiadala o preskúmanie
týchto konaní okresnú prokuratúru,
ktorá má dozerať nad dodržiavaním
zákonov. Pri šetrení okresný prokurátor zistil hrubé porušovanie zákona
a okamžite vydal prokurátorské
upozornenie, kde žiada správny orgán, aby dodržiaval zákon a zároveň
prijal opatrenie s tým, že v danej veci
bude postupované podľa platného
zákona. Komisia ROEP-u zložená
zo zástupcov vlastníkov, mesta, ako
aj zástupcov pozemkového fondu a
správy katastra v záujme urýchlené-

ho konania vyzýva správny orgán o
rýchle konanie, čo znamená zrušenie
všetkých doterajších konaní, ktoré
boli v rozpore so zákonom a žiada o
zjednanie nápravy s tým, že o tejto
skutočnosti bude informovať všetkých
účastníkov osobitným listom, že konal
v rozpore so zákonom, ako to zhodnotila okresná prokuratúra a vyhlási za
neplatné všetky písomnosti, ktoré boli
doručované vlastníkom pozemkov v
rámci ROEP k. ú. Tvrdošín.
„Komisia žiada správny orgán Obvodný pozemkový úrad v Námestove,
aby zabezpečil súlad diela ROEP s
právnym stavom vedeným v katastri
nehnuteľnosti, čo znamená okrem iného, že musia byť rešpektované nielen
vydané prokurátorské upozornenia,
ale aj právoplatné súdne rozhodnutia
z rokov 1996 a nasledujúcich, ktoré

správny orgán vo svojich spisoch
pri uplatňovaní reštitučných nárokov Urbáru Tvrdošín eviduje. Ďalej
žiada, aby boli dodržiavané pokyny
Ministerstva pôdohospodárstva SR
a to hlavne v tom, že chyby, ktoré sa
vyskytli v diele ZRPS realizované
pre extravilán k. ú. Tvrdošín, boli
opravené v diele ROEP-u, čím by sa
zabezpečil súlad s právnym stavom.“
Aby bola zabezpečená zákonnosť
je potrebné, aby obvodný pozemkový
úrad zabezpečil čo najskôr obnovu
celého procesu tým, že doručí komisii
všetky výpisy z návrhu registra, ktoré
následne členovia komisie doručia
všetkým účastníkom ROEP-u v k. ú.
Tvrdošín, čím sa zabezpečil aj proces
rýchleho konania a samotného ukončenia bez akýchkoľvek prieťahov a
obštrukcií.

Žiarec, poľnohospodárske družstvo Tvrdošín uzatváralo s jednotlivcami (vyvolenými) kúpne
zmluvy, v ktorých predstieral, že
je výlučným vlastníkom prevádzaných nehnuteľností a má právo
s nimi disponovať.
Zodpovedné osoby z poľnohospodárskeho družstva Žiarec v

období od 29. decembra 2004 do
8. novembra 2007 predali viacerým
osobám pozemky, ktoré nie sú na
družstvo evidované a nárok na ne
majú reštituenti, ktorými sú Urbárski spolumajitelia pozemkového
spoločenstva Tvrdošín.
V Uznesení Okresnej prokuratúry Námestovo zo 7. novembra

2008 je konštatované, že zodpovedné osoby, zastupujúce Žiarec
PD Tvrdošín už v čase uzatvárania
jednotlivých kúpnych zmlúv vedeli,
že obdobné prevody sporného majetku boli v minulosti neúspešné a
to aj v dôsledku protestu prokurátorov Okresnej prokuratúry Dolný
Kubín a Ružomberok a aj to, že na

tieto nehnuteľnosti si uplatnili reštitučný nárok Urbárski spolumajitelia, pozemkové družstvo Tvrdošín,
čo znamenalo zákaz nakladania s
týmito nehnuteľnosťami.
Okresná prokuratúra v tejto veci
nariadila trestné stíhanie a bude
zisťovať hodnotu sporne prevádzaných pozemkov.

Ešte koncom minulého roka v
rámci výnosu ministerstva životného prostredia mesto pripravilo
žiadosť o poskytnutie dotácie na
výstavbu vodovodu a kanalizácie
v starej časti Medvedzie. Projekt
riešil 3 etapy výstavby. Pri posudzovaní žiadosti mesto uspelo čiastočne, lebo dotácia v čiastke 2 mil.
korún pokryla výstavbu vodovodu
a kanalizácie iba v rámci 1. etapy s

tým, že ku koncu roka bude možné
žiadosť opätovne prehodnotiť. „V
súčasnosti sa realizuje už 2. etapa
a na jej výstavbu nám bolo dodatkom k zmluve pridelených ďalších
6 mil. korún. Celkový stavený
náklad pre tieto etapy predstavuje
čiastku do 10 mil. korún, kde rozdiel týchto nákladov bude vykrytý
z finančných prostriedkov mesta.
Aj keď v našom meste už niekoľko

rokov máme komplexne riešenú
infraštruktúru vodovodu a kanalizácie, predsa v tejto časti sa nachádzali miesta, kde nebolo možné
sa na kanalizáciu napojiť a preto
súčasťou tejto stavby je aj vytláčací
objekt s príslušnou technologickou
časťou. Naviac, v tejto časti mesta
bola začatá aj výstavba nových rodinných domov a to rozširovaním
intravilánu, ale aj na miestach po

likvidácii starých hospodárskych
budov, či nezastavaných miest.
Perspektívne na nové inžinierske
siete bude možné napojiť aj pripravovaný obytný súbor v tejto časti,
kde jeho zastavovací plán, podľa
ktorého možno následne realizovať
už konkrétnu výstavbu rodinných
domov, je v štádiu konečného
posudzovania,“ informovala nás
zástupkyňa primátora.

(Dokončenie z 1. str.)
jej organizácií na zavádzanie eura.
Primátor informoval poslancov
o pracovných stretnutiach s riaditeľom Železníc SR, ministrom
životného prostredia, projektantmi
obchvatu R3 a stretnutiach za účelom odstránenia nedostatkov na
kruhovom objazde v Medvedzí a
mnohých ďalších, týkajúcich sa bezprostredne života mesta. Hovoril o
pripravených projektoch na čerpanie
prostriedkov z eurofondov a enviro-

mentálneho fondu a prostriedkoch,
ktoré mesto v tomto roku získalo.
Ocenil družobné vzťahy s poľskou
gminou Kościelisko a načrtol budúcu formu spolupráce, ktorá bude
prínosom pre obidve strany.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
100 tisícový finančný príspevok pre
Farský úrad Tvrdošín, ktorý bude
použitý na maľovanie interiéru
kostola Sv. Trojice v Tvrdošíne,
vianočný príspevok vo výške 800 Sk
pre dôchodcov 65-ročných a viac-

ročných, pre invalidných dôchodcov
podľa zoznamu zo sociálnej poisťovne a zdravotne ťažko postihnuté deti
na základe zoznamov od ÚPSVaR,
nákup darčekov do výšky 300 Sk
na osobu pre všetkých dôchodcov,
ktorí majú na území mesta trvalý
pobyt. Darčeky budú odovzdané
na vianočnom posedení dôchodcov
pod názvom Sviatok príbuznosti.
Taktiež schválilo uzavretie dohody
medzi Mestom Tvrdošín a Krajským hasičským a záchranným

zborom v Žiline, predmetom ktorej
bude riešenie prípravy a výstavba
objektu sídla hasičskej stanice v
Tvrdošíne. Súčasťou dohody je odpredaj nehnuteľnosti objektu mestského úradu (bývalej prevádzky)
aj s pozemkom. Účelom predaja je
rekonštrukcia a výstavba hasičskej
stanice. Do Mestskej školskej rady
Tvrdošín schválili poslanci dvoch
zástupcov mesta: zástupkyňu primátora. Vlastu Jančekovú a Milana
Kováča, poslanca MsZ.

Sme takí, aj onakí, každý so svojim myslením a svojským pohľadom
na život a dianie v našom meste.
Niektorí veľmi radi kritizujú to, čo sa
v meste robí, ale nielen to, niektorým
sa nepáči takmer nič z toho, čo sa tu
urobilo, nielen v tomto roku, ale aj po
minulé roky. Nedá mi aby som nespomenul príklad telocvične v Základnej
škole Márie Medveckej. Prečo práve
tento príklad, nuž z jednoduchého
dôvodu. Písal sa rok 2002 a dve telocvične boli v úplne dezolátnom stave,
deti nemali kde cvičiť a škola nemala
peniaze na ich rekonštrukciu. A tak
sa cvičilo rôzne, ak bolo pekne, tak
vonku, keď zima tak na chodbách,
pretože hygienik dal obidve telocvične
zatvoriť. Štát sa o toto školské zariadenie takmer nestaral a keby sa nebol
udial, s odstupom času to môžeme

povedať, malý „zázrak“, telocvične
by dnes neboli a čo by bolo so školou,
to si len môžeme domyslieť.
Nielen učitelia, ale aj rodičia
videli v akom dezolátnom stave sa
nachádzali telocvične, ale pomoc
potrebovala aj samotná škola. Tá
však ani po viacerých urgenciách na
štátne orgány, rodičov neprichádzala,
až kým škola neprešla zo správy štátu
pod správu mesta. Mesto nenechalo
školu „spadnúť“ a ako prvé urobilo
nevyhnutné práce, aby bola škola
bezpečná pre deti. Následne sa začalo
s rekonštrukciou telocviční. Práce tu
bolo nad hlavu, najskôr bola opravená
strecha, aby do telocviční nezatekalo,
vymenili sa okná a nakoniec boli
zrekonštruované aj vnútorné priestory
tak, aby a telocvične mohli byť dané
do prevádzky.

Odvtedy boli v škole vymenené
podlahy, sociálne zariadenia, vyregulované kúrenie, prestavené priestory
v družinách a ďalšie práce, ktoré stáli
nemálo peňazí aj z rozpočtu mesta.
Kde boli vtedy tí kritici, ktorí to
chcú robiť v našom meste inak, prečo
nepodali vtedy pomocnú ruku?
Dnes v telocvičniach necvičia len
deti, ale slúžia aj širokej verejnosti, dokonca v novembri tu naši stolní tenisti
odohrali prvé majstrovské zápasy.
Od rekonštrukcií telocvični už
ubehol nejaký rok, no nedá mi, aby
som sa nepristavil aj pri tejto aktivite
vedenia mesta a osobne primátora,
ktorý práve v tom čase sa zasadil o
to, že dnes majú naše deti kde cvičiť
a že škola sa mení za pochodu - renovuje, prestavuje. Ten, kto nemá deti
možno ani o tom nevie, ale rodičia

tých detí, čo navštevujú túto školu
mi dajú za pravdu, že nebyť iniciatívy
mesta, ktovie v akom stave by dnes
škola bola. A preto ma mrzí, že sme
pozabudli, alebo nechceme vedieť,
čo všetko sa v našom meste urobilo
a robí, kto nechce vidieť, toho nepresvedčia žiadne argumenty. Je toho
istotne viac, čo by sme chceli v meste
mať postavené, zrekonštruované, ale
na druhej strane si musíme uvedomiť, že tak ako v našej domácnosti
aj tu platí, že na všetko sú potrebné
financie.
Základnú školu Márie Medveckej čaká na budúci rok ďalšia veľká
rekonštrukcia, pretože čoskoro sa
začne s kompletnou výmenou okien
a zateplením obvodového plášťu školy, na čo budú použité prostriedky z
eurofondov a mesta.
(jh)

Nemali právo uzatvárať kúpne zmluvy
alebo podvody sa nevyplácajú

Ďalších šesť miliónov dalo zelenú pre rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Zabudli sme, alebo nechceme vedieť a vidieť

Zo štyroch žiadostí tri úspešné

Spoločný stavebný úrad a úsek rozvoja bývania so sídlom v mestskom úrade fungujú ako
súčasť oddelenia výstavby mestského úradu v
Tvrdošíne a má pôsobnosť pre mesto a obce
Nižnú, Habovku a Zuberec. Jeho náplňou je
vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
rozhodnutí o odstránení stavby, o zmene stavby pred dokončením, vydávanie rozhodnutí o
zmene v užívaní stavby, rozhodnutí o zastavení
stavebných prác, o pokute, ale aj vykonávanie
štátneho stavebného dohľadu, vydávanie stanovísk, súhlasov a iných náležitostí súvisiacich
so stavebným a cestným zákonom.
Za rok 2007 spoločný stavebný úrad
zaevidoval za Tvrdošín -107 podaní, Nižnú
- 104, Habovku - 37 a Zuberec - 64 podaní.
Za prvý polrok 2008 bolo za Tvrdošín zaevidované - 67, Nižnú - 46, Habovku - 15 a
Zuberec 38 - podaní.

Úsek rozvoja bývania sa riadi koncepciou štátnej bytovej politiky v nadväznosti
na sociálnu a bytovú politiku a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Tvrdošín. Od 1. januára do 30. septembra
tu bolo spracovaných 33 žiadostí fyzických
osôb na výstavbu rodinných domov z jednotlivých miest a obcí okresu Tvrdošín (do
jeho pôsobnosti patria všetky obce a mestá
okresu Tvrdošín). ŠFRB vyhovel a uzatvoril
zmluvu s 21 žiadateľmi. Jedna žiadosť je v
štádiu posudzovania na ŠFRB a jedenásť
žiadostí ŠFRB zamietol z dôvodu nesplnenia
zákonných podmienok. V období 1. 1. do
30. 9. 2008 na výstavbu rodinných domov v
okrese Tvrdošín bolo fyzickým osobám zo
ŠFRB pridelené 23 100 000 Sk.
Pre účely „Obnova bytovej budovy“ boli
spoločenstvami vlastníkov bytov (SVB) podané
štyri žiadosti, trom žiadateľom bolo vyhovené

a bola im pridelená podpora vo výške 30 243
264 Sk a to pre SVB BD č. 122/13, SVB BD č.
158/40 a SVB č. BD 159/41, všetky na sídlisku
Medvedzie. Pre SVB BD č. 556 Trstená je žiadosť na ŠFRB pozastavená z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov pre tento účel.
Na základe prieskumu, ktorý vykonal
úsek rozvoja bývania v jednotlivých obciach okresu Tvrdošín na účel „Výstavba
nájomných bytov“ so začatím výstavby v
roku 2009, majú záujem štyri obce a na účel
„Výstavba zariadenia sociálnych služieb“ so
začatím výstavby v roku 2009, má záujem
šesť obcí okresu.
Na úseku rozvoja bývania bolo od 1.
januára do 30. septembra prekontrolovaných
a odsúhlasených 453 faktúr, na ktoré boli pridelené finančné prostriedky zo ŠFRB.
Úsek rozvoja bývania úzko spolupracuje
s potencionálnymi žiadateľmi o podporu zo

ŠFRB pri tvorbe žiadostí pred ich podaním,
ako aj počas ich posudzovania. Stavebníkom,
ktorý dostali podporu a nehnuteľnosť majú
skolaudovanú, sú podrobne vysvetľované
podmienky a je im poskytovaná pomoc pri
vypracovaní záložných zmlúv a návrhov na
vklad do katastra nehnuteľností tak, aby z
ručiteľa na tridsať rokov mohlo prejsť záložné právo na nehnuteľnosť, ktorú stavebníci
nadobudli do vlastníctva.
Okrem kompetencií stavebných úradov
a úsekov rozvoja bývania v zmysle zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky, prešli na mesto aj
kompetencie ohľadne ochrany prírody a krajiny. V tejto oblasti ide hlavne o povoľovanie
výrubov drevín rastúcich mimo les, na lúkach
a v intraviláne (záhrady, parky, verejná zeleň,
v areáloch výrobných organizácií a iné).
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Skládky dostali polročný odklad
S koncom roka sa nebezpečne
približuje aj termín ukončenia
prevádzky skládok odpadu, ktoré
nespĺňajú kritériá v zmysle podmienok Európskej únie. Vyvoláva to
obavy obcí i obyvateľstva zo zdraženia nákladov, ku ktorému dôjde
prepravou odpadu na povolené, ale
neúmerne vzdialené skládky.
Ani primátora Tvrdošína Ivana
Šašku podobné problémy neobchádzajú. Je však aj poslancom za
SNS, ktorá obsadila post ministra

životného prostredia a preto je prirodzené, že sme sa ho opýtali, čo ako
poslanec NR a nominant SNS v celej
záležitosti podnikol.
„Podmienky prevádzkovania
skládok, stanovené Európskou úniou,
určite nezmením,“ poznamenáva v
úvode, „ale čo bolo v mojich silách,
som presadil. Na základe mojej
iniciatívy bol termín ukončenia prevádzky skládok predlžený do 15. júla
2009. Získali sme tak širší priestor na
ich postupnú revitalizáciu. Myslím

si, že predĺženie termínu prinesie
úsporu aj tým obciam a ich obyvateľstvu, kde vlastnú skládku nemajú, pretože minimálne najbližšieho
pol roka budú môcť likvidovať
odpad doterajším spôsobom bez
zvýšenia nákladov. V súčasnom
období sa aj naša skládka v rámci projektu Revitalizácia odpadu
pripravuje na ďalšie fungovanie.
Urobíme všetko preto, aby sa náš
zámer podarilo uskutočniť do predĺženého termínu.“
(pa)

Na „inšpekcii“
v Technických službách mesta Tvrdošín
Keď sa zima spýta...
V polovici novembra začali s
prípravou plochy klziska na brehu
Oravy, pri ktorej sa uplatnili aj osoby
zaradené do aktivačnej činnosti. Po
osadení nosného rámu mantinelov
nasledovalo položenie polystyrénového podkladu, igelitovej fólie,
inštalácia a plnenie chladiaceho potrubia. V súčasnosti prebieha montáž
mantinelov, a pokiaľ si počasie udrží
predpokladaný ráz, bude klzisko
sprístupnené verejnosti s príchodom
svätého Mikuláša. K rovnakému
termínu by malo byť dokončené
vianočné osvetlenie v najfrekventovanejších častiach mesta, ktoré už
začali elektrikári s pomocou výsuvnej plošiny inštalovať.
Úvod patril „čerešničkám na
torte“, no hlavným cieľom stretnutia s riaditeľom Technických
služieb mesta Alojzom Smutným
je získať informácie o pripravenosti na zimnú údržbu miestnych
komunikácií.
TECHNIKA
Prechádzame pracoviskami a
začíname sumárom použiteľnej
techniky: nákladné posypové
vozidlo LIAZ, tri traktory s radlicami, nakladač HON, multikára
– valník, nákladná Tatra na odvoz
snehu a univerzálny dokončovací
stroj UDS. Obavy z priemerného

nie prednej nápravy na posypovom
vozidle a nedávno sme dokončili
prestavbu skriňovej multikáry na
valník, ktorý využijeme pri posy-

veku mechanizmov, ktorý sa pohybuje na hranici 20 rokov, zmierňuje
riaditeľ ubezpečením, že predajne
náhradných dielov sú v blízkom
okolí a dodáva: „Technika na zimnú údržbu je pripravená a odskúšaná. Ešte v lete sme menili odpruže-

vyčkať, pretože aj po prudkej
snehovej búrke môže nastať výrazný odmäk a posyp sa stáva
zbytočným. Inokedy je vyčkávanie
škodlivé, najmä vtedy, ak sneženie
neustáva a prechádzajúce vozidlá
zlisujú snehový nános na jedno-

liaty „krunier“, ktorý už nemožno odstrániť. Každopádne však
treba s posypom rátať. „Skládku
máme za železničnou stanicou,“

Pri zimnej údržbe robia pracovníkom TS problémy zle
odparkované autá na komunikáciách a chodníkoch.
pe chodníkov. Jediné, čo by nás
mohlo prekvapiť, by bolo zlyhanie
techniky spojené s nedostupným
náhradným dielcom.“
MATERIÁLOVÉ PREDZÁSOBENIE
Voľba vhodného posypového
materiálu na rôzne povrchy, citlivé
dávkovanie a samotné rozhodnutie
o jeho aplikácii či odhŕňaní snehu
je samostatná disciplína, ktorá
vyžaduje viacročné skúsenosti a
dobrý odhad. Niekedy sa oplatí

poznamenáva k tejto téme Alojz
Smutný. „Naviezli sme na ňu dostatočné množstvo kamennej drte
požadovanej zrnitosti z lomu za
Zubercom a posypovej strusky z
ferozliatinových závodov. Máme
pripravenú aj posypovú soľ, ale
používame ju výnimočne a iba
vtedy, keď sa vytvorí poľadovica.
Počas uplynulých rokov sme jej
spotrebovali maximálne jednu
fúru za celú zimu.“
ĽUDIA
Najdôležitejšie nakoniec, i keď
sme sa s riaditeľom TS stretli práve
v čase, keď pripravoval rozpis pohotovostných služieb. Pre dnešný
prieskum nie je rozhodujúci celkový počet zamestnancov, ale to,
koľko z nich je možné vyčleniť pre
zimnú údržbu. „V prípade kalamity celé mužské osadenstvo,“ odpovedá bez rozmýšľania riaditeľ,
„ale pokiaľ nenastanú mimoriadne
situácie, pracujeme v rokmi overenom režime. Na mechanizmy,
ktoré som spomínal, je vyčlenená
obsluha a na úlohy počas bežného
pracovného času netreba prijímať
osobitné opatrenia. Pohotovosť v
zložení vodič a závozník posypového vozidla, dvaja traktoristi a
zamestnanec určený na manuálne
práce vypisujeme na víkendové
dni a počas týždňa na mimopracovné hodiny: ráno od 3. do 6. a
popoludní od 16. do 22. hodiny.“
Pavel Abraham

Podnet na zamyslenie
Už niekoľkokrát sme písali v
novinách o občanoch, ktorí odpad vyvážajú na také miesta, kde
je to zakázané, tvoria tým čierne

smutno, keď vidí, ako niektorí
občania dokážu bezohľadne špiniť
životné prostredie. Tu je potrebné
povedať, že mesto v tomto smere

A takto je to pozdĺž celej Oravice od mostu na družstvo po zberňu
šrotu a tam to potom prejde do priekopy pod železnicou až po železničný prechod pri píle.
Podľa jedného z vysypávajúcich je to „miesto, odkiaľ sa tento odpad
hromadne odváža.“
Foto: Jan Šlapák
skládky, ktoré potom na náklady vychádza maximálne občanom
mesta technické služby likvidujú v ústrety, o čom svedčí aj 16
a znečistené plochy dávajú do veľkoobjemových kontajnerov,
poriadku. Človeku je niekedy až ktoré sú rozmiestnené na území

mesta, kde môžu fyzické osoby
bezplatne vyvážať svoj odpad. Je
to niečo s čím sa môže pochváliť
veľmi málo miest a obcí na Slovensku. Zo zákona totiž vyplýva,
že mesto je povinné dvakrát do
roka poskytnúť kontajnery na
odvoz odpadu, ale naše mesto ich
ponúka celoročne.
Tieto veci si všímajú aj naši
spoluobčania, pretože tých poriadnych to samozrejme trápi, že
niekto znečisťuje mesto a jeho
okolie. Za vývoz odpadu tam,
kde to nie je povolené, môžu byť
znečisťovatelia aj pokutovaní. Na
druhej strane si je potrebné uvedomiť aj to, že takto zbytočne vyhodené peniaze by sa mohli použiť
na ďalšie potrebné veci, ktoré by
sa dali urobiť a slúžili by všetkým
občanom mesta.
Aj touto cestou prosíme našich
spoluobčanov, aby si všímali a
informovali zodpovedné orgány
o tých, ktorí sa takýmto spôsobom zbavujú odpadu, prípadne
ich aj odfotografovali pri takomto
prečine. Zarážajúce je, že zvážať
smeti pod rúškom tmy si zvykli aj
občania z blízkeho okolia, ktorí na
to využívajú naše veľkoobjemové
kontajnery.
(jh)

Aby sa absolventi uplatnili
na trhu práce

Spojená škola v Tvrdošíne sa stáva regionálnou školou, vyplýva to
aj zo štatistiky, keď najväčší počet študentov, vyše päťdesiat percent je
z okresu Tvrdošín, nasleduje Námestovo a Dolný Kubín. V minulosti
sa tu učili žiaci takmer z celého Slovenska. Mimo regiónu Oravy je to
dnes minimum študentov. Ešte vlani mali ubytovaných na internáte 76
študentov v tomto roku je ich zatiaľ 44, ten počet sa však zvýši v zimných
mesiacoch, hlavne o tých žiakov, ktorí dochádzajú zo vzdialených obcí.
Okrem nich sú tu ubytovaní žiaci z lesníckeho učilištia a Gymnázia M.
Hattalu z Trstenej. Škola je po všetkých stránkach plne vybavená. Študenti majú k dispozícií vyučovacie priestory, odborné špecializované
učebne, školskú kuchyňu, internát, telocvičňu, športový areál, takže je
o nich postarané po všetkých stránkach. Tento rok je mimoriadny nával
na teplú stravu, denne sa vydáva školskej jedálni štyristo šesťdesiat až
štyristo osemdesiat obedov. Toľko na úvod zo štatistiky a ďalej už pokračujeme v rozhovore s riaditeľom školy Ing. Jánom Korenčiakom.
Ktoré najhlavnejšie ciele z oblasť posilňujeme aj v rámci štátdlhodobejšieho hľadiska pova- nych vzdelávacích programov tým,
žujete za strategické a teda per- že sme navýšili počty hodín cudzích
spektívne pre vašu školu?
jazykov.“
„V úvode si dovolím povedať,
Koľko má škola nových špeciže za najväčší úspech pokladám álnych vyučovacích tried, ktoré
výsledok komplexnej inšpekcie na pribudli v poslednom čase a čo
Obchodnej akadémii Tvrdošín, kde plánujete ešte v tejto oblasti urobolo konštatované, že škola dosa- biť pre zlepšenie vyučovania?
huje dobrú úroveň, čo znamená
„V poslednom období sa nám
nadpriemerné výsledky školy a podarilo zabezpečiť viacej inoiba formálne nedostatky. Ďalej si vácii v oblasti materiálno-techcením zvládnutie tvorby školských nickej vybavenosti školy. Za taký
vzdelávacích programov pre študij- najcennejší výsledok považujem
né odbory elektrotechnika, technic- prebudovanie multimediálnej učebké a informatické služby, technika ne pre ekonomické predmety. V
a prevádzka dopravy a obchodná priebehu prázdnin sme komplexne
akadémia. V danom vzdelávacom zrekonštruovali ďalšiu učebňu na
programe si veľmi cením aktivitu modernú mediálnu učebňu, kde
a mimoriadne úsilie všetkých pe- sme za pomoci rodičov zakúpili
dagogických pracovníkov našej 16 počítačov s LCD displejmi.
školy, ktorí počas prázdnin doká- Vybudovali sa tu nové sieťové
zali vytvoriť obrovský projekt. Ten rozvody, urobila sa nová omietka,
v podstate zahŕňa všetky aktivity plávajúca podlaha, pribudli nové
a možnosti školy s jediným cieľom lavice, učebňa je osadená datapresadiť sa na trhu práce, zakom- projektorom, veľkoplošnou keraponovať množstvo voliteľných mickou tabuľou. Urobilo sa tu aj
predmetov a priblížiť sa svojim nové automatické osvetlenie a tým
pedagogickým pôsobením žiakom v sa učebňa stala najmodernejšou v
tom smere, aby im uľahčili štúdium škole. V tejto učebni sa môže vyučona našej škole, aby sa štúdium stalo vať 16 žiakov na cvičenia, ale dá sa
atraktívnym a škola zostala zacho- využiť aj ako odborná učebňa pre
vaná v tomto regióne.“
32 žiakov. Najviac sa tu budú vyuZmenilo sa niečo v škole?
žívať na vyučovanie predmetov, kde
„Začíname podľa nového škol- sa požaduje pripojenie na internet,
ského vzdelávacieho programu, teda pre vyučovanie v odbore siepedagógovia urobili nové osnovy ťových a informačných technológii,
pre všetky študijné programy a výpočtovej techniky, grafických a
ako som už povedal našim hlavným návrhových systémov pre strojárov.
cieľom je aby sa naši absolventi Veľký podiel práce tu urobili naši
uplatnili na trhu práce, aby škola údržbári, ktorí urobili všetko okrem
nevychovávala absolventov pre podlahy a omietok.“
úrady práce. Ak škola nedosiahne
Vieme, že dnes školy môžu
tento cieľ, tak si myslím, že ani žiaci získavať peniaze aj z rôznych
nebudú mať záujem o túto školu a projektov, ako sa vám darí v tejto
škola môže ísť do úpadku.“
oblasti?
Koľko ma dnes škola žiakov
„Za zmienku stoja projekty
a menili sa u vás počty peda- „Humanizácia vo vyučovaní“,
gógov?
Projekt celoživotného vzdelávania
„Celkový počet žiakov v Spojenej - Comenius - projekty partnerstva
škole je 722, z toho 506 chlapcov a škôl, ktorý podala predmetová
216 dievčat. Do prvého ročníka na komisia cudzích jazykov. Tento
SPŠ I. Gessaya sme prijali 137 žia- projekt bol schválený v septembri s
kov, evidujeme mierny vzostup opro- cieľovou sumou 25 000 euro, okrem
ti minulému školskému roku. Čo nás našej školy sú doň zapojené školy
veľmi teší je to otázka náboru, ale aj zo Španielska, Talianska, Česka a
presadenia sa v konkurencii škôl v Fínska. Ďalším projektom, ktorý
danom regióne. Na obchodnej aka- si veľmi cením je projekt „Elektrodémii sme prijali maximálny počet nizácia a revitalizácia školských
žiakov 34, stav sme ešte prekročili, knižníc“ v rámci neho sme z Mipretože podľa nového zákona má byť nisterstva školstva SR dostali 110
v triede iba tridsať žiakov, odsúhla- 000 korún, za tieto prostriedky si
sil nám to však Žilinský samospráv- môžeme zakúpiť ďalšiu reprodukčny kraj a štátna školská inšpekcia. nú techniku a inovovať knižničný
Čo sa týka pedagógov prišli nám fond, nakúpením beletrie, slovníkov
nové posily hlavne v oblasti vyučo- cudzích slov, hlavne však odbornej
vania cudzích jazykov (nemčinárka a technickej literatúry.“
a angličtinárka), takže máme plne
Iste najviac peňazí vydáva
kvalifikovaný pedagogický zbor pre škola za spotrebovanú energiu,
vyučovania cudzích jazykov. Túto robí sa niečo v tejto oblasti, aby sa

znížila energetická zaťaženosť,
má škola pripravené niečo v oblasti úspor zníženia energie?
„Naše zámery v tejto oblasti
sú orientované v dvoch smeroch,
jednou z nich je aplikácia projektu
automatického osvetlenia. Zatiaľ
máme v štádiu sledovania dve
učebne, kde máme automatické
osvetlenie a samostatné merače,
výsledky z nich vyhodnotíme a po
čase porovnáme s rovnakými triedami, vyhodnocovať sa to bude až
na koniec školského roka. Ďalšou
oblasťou, kde potrebujeme razantnejšie pokročiť je urobiť lepšie
tepelné podmienky v našej škole.
Škola je dosť presklená, má átria,
rovné strechy a nášho zriaďovateľa
ŽSK chceme podnietiť k tomu, aby
sa tieto veci riešili čo najskôr. Už
boli zadané projektové štúdie, ak
to nepôjde po tejto stránke, tak sme
sa dohodli na ŽSK, že by to mohlo
ísť aj z kapitálových výdavkov,
prípadne havarijného stavu. Potrebné by bolo zatepliť vonkajší
plášť a vymeniť okná, to považujem
za najhlavnejšie z hľadiska energetických úspor v budovách tejto
školy. To nám v podstate vytýkala
aj inšpekcia, ktorá nás chce tiež v
tejto oblasti podporiť a podporu
máme aj od predsedu ŽSK Juraja
Blanára, ktorý bol v škole osobne
a videl tieto nedostatky.“
S ktorými organizáciami,
podnikmi, alebo podobnými subjektmi škola spolupracuje?
Je ich veľa a vymenovať všetky
by bolo obsiahle. Sú to rôzne firmy,
kde chodia naši študenti praxovať
a odozvy na výsledky, na prácu
žiakov na praxi sú kladné. Spomenúť by sme mohli bankový sektor,
výrobné závody, najviac si vážia
vysokú vyspelosť žiakov v ovládaní
výpočtovej techniky, teda tých, ktorí sú zaradení na prax s počítačmi.
Veľmi dobrá je spolupráca s výrobcom automobilov Kia, ktorá nám
poskytuje materiálnu pomoc, a s
ďalšími firmami. Vysoko hodnotím
spoluprácu rodičov a školy, ktorá
sa v poslednom období dostala na
podstatne kvalitatívnejšiu úroveň
ako to bolo v minulosti. Uvediem
príklad, všetky finančné prostriedky, ktoré sa vyberú od rodičov sú
použité teraz už len na rozvoj školy,
spomenúť by som mohol vybudovanie novej jazykovej učebne, novej
podlahy v posilňovni. Tieto peniaze sa už nedávajú ako predtým
na lyžiarske výcviky a podobne
mimoškolské aktivity. Peniaze
sa dávajú do takej oblasti, ktorú
použijú všetci žiaci školy. Dobrú
spoluprácu máme aj so školami v
regióne, meste, či už po stránke
športovej, kultúrnej, alebo iných
aktivít. Výborne vzťahy máme tiež
s vedením mesta, ktoré nám všemožne pomáha, ale zúčastňujeme
sa aj akcií, ktoré usporiada mesto.
Škola sa zapája do spolupráce aj s
vysokými školami.“ Na záver treba
povedať, že škola na riaditeľskej
porade na Podbanskom bola vyhodnotená v rámci Spojených škôl ŽSK
na prvom mieste zo slovenského
jazyka, matematiky a na treťom
mieste z cudzích jazykov.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Dodržali podmienky stavebného úradu
Na Tr ojič n é
námestie pribudl i dve z rekonštruované budovy. Popri Galérii Schurger bola
zrekonštruovaná
ďalšia budova ,
ktorá dotvára a
zachováva ráz historického centra.
Majiteľ budovy
dodržal podmienk y st aveb ného
úradu a pred našimi očami máme
pôvodnú podobu
budov y, post avenej na začiatku 19. storočia.
Popri obchodných
centrách Tesco a
Lidl vzniklo ďalšie - komornejšie obchodné
centrum, ktoré doplní služby
pre občanov. Majiteľ budovy

si zaslúži našu pochvalu za zachovanie charakteru pôvodnej
stavby a môže byť príkladom

pre ďalších občanov. Je na nás,
aby sme si zachovali „kus“ histórie, a nielen v centre mesta.

5

Výročie spojené s výstavou
Pred tridsiatimi rokmi bol otvorený v Tvrdošíne Domov sociálnej
starostlivosti a dôchodcov pre
dospelých (DSS). Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 30. októbra v
priestoroch zariadenia Deň otvorených dverí, kde sa návštevníci
mohli oboznámiť s tým, ako tu
jeho obyvatelia žijú, čo robia a čím
sa zaoberajú.
DSS v Tvrdošíne začal písať
svoju históriu v novembri 1978.
Účelové zariadenie tohto typu bolo
v tom čase jediné na Orave a bola
tu poskytovaná starostlivosť pre
170 detí a mládeže s mentálnym
postihnutím. V tomto zariadení
sa sociálna starostlivosť a opatera
poskytuje po celý rok, v súčasnosti
136 mužom s rôznym druhom a
stupňom mentálneho, psychického
a telesného postihnutia. Najmladší
obyvateľ má 20 rokov a najstarší
61 rokov.
Vo svojom voľnom čase sa jeho
obyvatelia venujú rôznym záujmovým aktivitám. Hrajú divadlá,
spievajú, venujú sa športovým
aktivitám, dokonca Jaroslav Kulina reprezentoval Slovensko na
špeciálnej olympiáde v Pekingu,
na ktorej si v tenise vybojoval
bronzovú a striebornú medailu.
Stačí zalistovať v ich kronike
a nájdete tu ďalšie aktivity, ktoré robia a ktorých sa zúčastňujú.

Spomenúť by sme mohli divadelné predstavenia, pre rodičov
pripravujú Deň matiek, pravidelnosťou sa stáva ich pobyt na
Gäceli, s úspechom sa zúčastňujú
športových hier, nechýbajú ani

mesto Tvrdošín, vybojovali si prvé
miesto na Žilinskom Oskárovi
2005, zaradiť tu môžeme karnevaly a ďalšie akcie, spolupracujú
so školami a chodia k ním vystupovať detské súbory. Nezabúdajú

na zahraničných pesničkárskych
festivaloch v Poľsku v Podolanoch,
kde súťažili s Poliakmi, Maďarmi,
Ukrajincami, Bulharmi a domácimi Poliakmi, na festivale tvorivosti
a fantázie Jašidielňa v Žiline. Zúčastňujú sa kultúrnych a športových aktivít, ktoré usporadúva

však ani na rekreáciu, veľmi sa im
páčil pobyt v Taliansku pri mori a
tak by sme mohli vypočítavať ich
ďalšie aktivity.
V rámci svojej výchovnej činnosti a pracovnej terapie vytvárajú
krásne a účelné výrobky, ktorých
časť si mohla verejnosť pozrieť

na výstave a ktorú slávnostne
otvárala riaditeľka DSS Mária Bobáková vo Výstavnej sále MsKS.
V krátkom príhovore poďakovala
všetkým pracovníčkam za inštaláciu výstavy, ale aj chlapcom,
ktorí také pekné diela vytvorili
- vyrezávané zvieratká, vianočné
ozdoby, nástenné tapisérie, obrazy
maľované na skle, starých LP platniach a iné výrobky. Na vernisáži
výstavy nechýbal krátky kultúrny
program, ktorí pripravili výchovné
pracovníčky s chovancami z DSS.
Výrobky, s ktorými sa chlapci prezentujú sme mali možnosť vidieť a
zakúpiť na Michalskom jarmoku,
či vianočných trhoch.
Veľká vďaka patrí všetkým
tým, ktorí sa po celé roky starali a
starajú o týchto ľudí, pretože táto
práca je nielen náročná, zodpovedná, ale predovšetkým obdivuhodná a vyžaduje si celého človeka s
veľkým srdcom. A takto to vnímajú aj pracovníci tohto zariadenia,
teda všetci tí, ktorí sa rozhodli svoje sily, trpezlivosť a dušu venovať
práve takýmto ľuďom.
Nájsť lásku je dobré, ale nehľadať ju a predsa dostať, ešte lepšie a
práve v tomto zariadení sa našim
hendikepovaným spoluobčanom
dostáva tá nehľadaná láska, ktorú
im tu dennodenne dávajú a ktorá
chutí človečinou.
(jh)

Striebro do Tvrdošína

Mesto Kolárovo, známe v
minulosti výrobou malých motocyklov, preniká do povedomia
verejnosti aj hudobnou aktivitou.
Po druhom novembrovom víkende si môže vpísať do kroniky už
33. ročník celoslovenskej súťaže
amatérskych spevákov populárnych piesní Kolárovská lýra.
Oravským interpretom nie je neznáma. Pripomeňme si len, že v
jubilejnom 30. ročníku zvíťazila
Jitka Hrčková z Tvrdošína.
Tentoraz na ňu Centr um
voľného času v Tvrdošíne vyslalo Dianu Kriškovú a Nikolu
Kormančíkovú, ktoré sa spolu s
Trstenčankou Natáliou Jašurkovou prebojovali medzi finalistov.
Oveľa skôr však bolo treba zaslať

ktorá interpretov sprevádzala
počas súťaže.
Tvrdošínske speváčky netrpeli samotou. Mesto im poskytlo
vozidlo a tak vycestovali do Kolárova v sprievode poverenej riaditeľky CVČ Daniely Jurincovej
a sedemčlenného fanklubu,
ktorý ich počas súťaže výdatne
podporoval. Prestávku po prvom kole, venovanom pomalým
skladbám, vyplnil svojím mini
recitálom člen poroty, „exoravčan“ Milan Hrčka. Druhé kolo
svojou dravosťou vyvolalo pohyb nielen v obecenstve, ale aj v
poradí favoritov.
Päťčlenná porota, v ktorej
zasadli okrem odborníkov aj primátor Kolárova Arpád Horváth

Vrátili sa s titulom absolútnych víťazov
Donedávna ešte stredné odborné
učilište lesnícke, od 1. septembra
Stredná odborná škola v Tvrdošíne. Jej trojčlenná reprezentácia sa
nedávno vrátila z Čiech, kde hájila
farby školy v medzinárodnej súťaži nazvanej Hejnický dřevorubec.
Podujatie určené žiakom lesníckych
škôl malo preveriť ich majstrovstvo
v práci s motorovou pílou. Organizátori z Hejníc v severozápadnej
časti Českej republiky pozvali Tvrdošínčanov ako víťazov júnových

majstrovstiev Slovenska, no málokto veril, že sa výrazne presadia
v konkurencii dvoch nemeckých
a šiestich českých dvojčlenných
družstiev.
Ani žiaci štvrtého ročníka v
odbore operátor lesnej techniky
Pavol Durčák a Dušan Majcher,
sprevádzaní svojím trénerom a majstrom odborného výcviku Alojzom
Váňom, nevstupovali do súťaže s
prehnanými ambíciami. Keď videli
tréning sebavedomých, dokonale

pripravených Nemcov, Paľo vecne
poznamenal, že proti týmto súperom sú bez šance. Bolo to však iba
konštatovanie, nie prejav rezignácie.
V priebehu súťaže prejavili dostatok psychickej odolnosti, ktorá im
umožnila predviesť mnohé z toho,
čomu ich tréner trpezlivo učil.
Po absolvovaní všetkých disciplín (odvetvovanie, presný rez,
kombinovaný rez, výmena reťaze)
a zrátaní bodov prišlo rozuzlenie.
Pretekári z tvrdošínskej školy ob-

sadili v kategórii jednotlivcov prvé
dve miesta, zvíťazili i v kategórii
družstiev a stali sa tak absolútnymi
víťazmi celej súťaže. Tu už nemožno hovoriť o náhode. Jedna sa môže
pritrafiť a pomôcť pretekárom, ale
podľa počtu disciplín by na prvenstvo boli potrebné aspoň štyri – a to
sa nestáva. Chlapci navyše potvrdili, že ani víťazstvo na tohtoročných
majstrovstvách Slovenska nebolo
náhodné. Gratulujeme!
Pavel Abraham

So železnou pravidelnosťou
Titulok neklame. Burza zberateľov a tretia októbrová patria nerozlučne k sebe, čo potvrdil aj 16.
ročník podujatia. Vo Veľkej spoločenskej sále v starej časti mesta
sa stretli zberatelia z Liptovského
Mikuláša, Žiliny, Kysuckého
Nového Mesta, Dolného Kubína,
Námestova, Trstenej, Martina,
Bratislavy a poľskí hostia - z Rabky a Nového Targu.
Krátko po ôsmej už mali vystavené svoje zbierky, obiehali
susedné stoly a rozohrávali série
výmenných vyjednávaní. V ponuke figurovali historické hodiny,
secesné poháriky, poštové známky, mince, bankovky, obaly na
písomnosti, listové obálky prvého
dňa FDC (s pečiatkou vydania a
prítlačou), telefónne karty, vyznamenania, medaily... Návštevnícka
verejnosť ocenila zmysel pre humor u zberateľa, ktorý priviezol
kópiu tabule so zákazom politizovania v zmysle c. k. zákona č.
N 234 z roku 1876. Viacerí pri nej
poznamenali, že takýto zákaz by
uvítali aj v súčasnosti – a nielen v
miestnostiach.
Pre laika je ťažké posúdiť, čo
oproti minulým rokom pribudlo,
ale dlhoročný hlavný organizátor a predseda Numizmatického

krúžku Nižná-Tvrdošín Tibor
Verzál má dokonalý prehľad: „Z
novších záujmových oblastí sú
tu sady hračiek z čokoládových
vajíčok. Zápalkové nálepky majú
síce dlhšiu tradíciu, ale u nás sa

teraz objavili prvýkrát v histórii
burzy.“ Do debaty vstupujú aj samotní aktéri.
Maciej Želazny z Nového Targu: „Zbieram pohľadnice z Poľska,
korešpondenčné lístky a obálky so

známkami. Som tu štvrtýkrát a
doteraz ma mrzí, že som sa o burze
nedozvedel skôr. Samozrejme, o
rok tu budem znova.“
Karol Franek zo Žiliny: „Chodievam sem od prvého ročníka

burzy, pretože Orava je mojou
srdcovou záležitosťou. V mladosti
som ako stavbár chodieval na
týždňovky do Námestova a s reumatickou horúčkou som si poležal
aj v trstenskej nemocnici. Vzorná

opatera a mládenecké lásky - na to
sa nezabúda. Dnes tu mám známky, mince, filatelistické pomôcky
a literatúru. Ťažko mi odpovedať
na otázku, čo z toho považujem za
najcennejšie. Zberatelia sa špecializujú na najrôznejšie oblasti
a v rôznych životných etapách sa
objekt ich záujmu mení. Cením si
známky z prvej Československej
republiky a obdobia Slovenského
štátu, ale máme tu i všetky nové
známky, ktoré vydáva Slovenská
pošta. Mojou celoživotnou prioritou sú známky z bývalých anglických kolónií, a to je obrovský
zberateľský záber. Mám 57 rokov
a filatelii som podľahol už ako
štvorročný. Doteraz pracujem ako
klubový funkcionár a člen Slovenskej filatelistickej spoločnosti ako
jeden z jej spoluzakladateľov.“
Pre burzu v Tvrdošíne je charakteristické, že väčšina účastníkov sa na ňu po prvej prezentácii
opakovane vracia. To isté možno
povedať o návštevníkoch, i keď
mesto ako spoluorganizátor nepredpokladá, že podujatie by
mohlo niekedy lámať rekordy v
návštevnosti. Je určené tej časti
verejnosti, ktorá má zmysel pre
všetko pekné, zaujímavé a hodnotné.
Pavel Abraham

Úsmevy prezrádzajú, že súťažné napätie opadlo.
organizátorom popri životopisných údajoch zvukové nahrávky
súťažných skladieb. Porota ich
posúdila, vybrala jedenásť najlepších spevákov a odovzdala
v predstihu nahrávky skupine,

a riaditeľ MsKS János Mayer,
určila napokon toto konečné
poradie: 1. Ferenc Gasparik zo
Štvrtku na Ostrove, 2. Diana
Krišková z Tvrdošína, 3. Natália
Jašurková z Trstenej.
(pa)

Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším prichádzajú každoročne
žiaci Základnej umeleckej školy v
Tvrdošíne navštíviť seniorov, potešiť
ich hudbou a spevom. Ku kytičke
pekných ľudových melódií pridali
aj spev a tak si niektorí z dôchodcov spolu s nimi pri harmonike aj
zanôtili. Vystúpenie sa prítomným
tak páčilo, že pridávať ľudové pesničky musel aj riaditeľ školy Stanislav Vasek.

Potlesk bol pre akordeonistov
tou hlavnou odmenou a starkí si zase
zaspomínali na mladé časy, keď sa
vykrúcali pri podobných pesničkách na dedinských zábavách. V závere žiaci ZUŠ pripravili pre svojich
poslucháčov aj milé prekvapenie v
podobe pekného darčeka.
Za všetkých dôchodcov sa vystupujúcim poďakovala vedúca
zariadenia Iveta Erhardtová.
(jh)

Tak nazval svoju výstavu,
ktorú usporiadal v spolupráci
s mestom Tvrdošín jeho obyvateľ, rodák z Topoľčianok Tibor
Verzál. Vernisáž v mestskom
kultúrnom stredisku otvorilo
hudobné duo v obsadení husle
– akordeón.
Po iskrivých príhovoroch

Na pohľadnice sa Tibor Verzál zameral pred niekoľkými
rokmi, ale zberateľstvom sa
zaoberá od svojich desiatich.
Stredobodom záujmu sa mu stala numizmatika, ktorej venuje
svoj voľný čas aj ako dlhoročný predseda Numizmatického
krúžku Nižná – Tvrdošín.

Karola Hanuľáka a Jozef Medveckého prišiel ku slovu aj autor
výstavy, ktorý sa snažil opakovane zdôrazniť, že 387 vystavených pohľadníc (najstaršie
pochádzajú z r. 1900) je ukážkou zberateľskej činnosti jeho
ďalších dvanástich priateľov,
ktorých požiadal o príspevky.
Až neskôr v rozhovore priznal,
že 22 pohľadníc so zábermi
Tvrdošína a 19, zachytávajúcich
Topoľčianky, pochádza z jeho
zbierky.

Pri pohľade na pohľadnice
však treba priznať, že aj táto disciplína dokáže očariť. Trstenú,
Tvrdošín, Námestovo, Vrútky,
oravské obce, Oravský hrad,
Martin, Zvolen, Topoľčianky,
Banskú Bystricu, Bratislavu,
Trnavu, Nový Targ, Krakov, slovenské a zahraničné kostoly - to
všetko ponúkla výstava v tvrdošínskom mestskom kultúrnom
stredisku na Medvedzí, ktorá
trvala do 22. októbra.
(pa)

S hudbou za seniormi

Pohľadnice –
okienko do minulosti

Posezónne bilancovanie

Privykli sme vídať ich v jednotnom ustrojení s vyleštenými
nástrojmi v rukách, buď na pódiách
alebo v zovretej pochodovej formácii. Dnes sa stretáme pri činnosti,
ktorej sa venujú v priebehu roka
najčastejšie, hoci široká verejnosť
ani nevie, že bez nej by dychové
hudby nemohli jestvovať. Obyčajná
dvojhodinová skúška, jedna z tých,
na ktorých sa schádzajú dvakrát
týždenne na javisku tvrdošínskeho
kina Javor. Kolektívny nácvik prichádza na rad až neskôr, najprv sa
treba dôkladne rozcvičiť, podobne
ako pri hre na strunové či klávesové nástroje .
„Dychári“ majú jednu obrovskú nevýhodu. Na to, aby vydali z
nástroja akýkoľvek tón, im nestačí
stisnúť kláves či strunu, oni ho
musia vytvoriť s pomocou vlastného dychového aparátu, pevného
chrupu a ešte pevnejších a pritom

pružných pier. To všetko vyžaduje sústavný tréning, pričom jeho
zanedbanie sa okamžite prejavuje
zníženou kvalitou tónu. Neostáva
im iné, ako hrať, hrať a ešte raz
hrať, aj keď je po sezóne a verejná
produkcia nehrozí. Práve majú za
sebou prvú polhodinu skúšky. Nekonečné opakovanie technicky náročnej pasáže ešte chvíľu potrvá a
to nám vytvára dostatočný časový
priestor na rozhovor s umeleckým
vedúcim a kapelníkom Tvrdošanky
Danielom Kolejákom.
Heslovite sumarizujeme účinkovanie tvrdošínskej dychovky
na významnejších tohtoročných
podujatiach. Apríl: koncert na
oslavách oslobodenia D. Kubína,
predmájové popoludnie v Tvrdošíne. Máj: prvomájové oslavy v D.
Kubíne, obecné oslavy v Žaškove,
festival v Jablonke, Deň matiek v
Bzinách, koncert v tvrdošínskej

ZUŠ, Dni obce v Or. Podzámku.
Jún: Chlebnický chlebíček. Júl:
Trstenská krídlovka, dve posedenia
pri dychovke v zubereckom skanzene, festival Fordych v Tvrdošíne.
August: Dni slivky, syra a medu v
poľskej Laskowej, celoslovenský
Dychfest v Tvrdošíne, koncert a
oslavy SNP v D. Kubíne, posedenie pri dychovke v skanzene.
September: jarmoky v D. Kubíne a
Tvrdošíne. Október: festival v Mošovciach, obecné oslavy v Liesku,
koncerty pre seniorov v Bzinách a
Istebnom. November: koncert pre
seniorov vo Vasiľove.
Od účinkovania prechádzame
k personálnemu pokrytiu a k repertoáru. „Môžem hovoriť len o
priemernom počte,“ upozorňuje
Daniel Koleják, „pretože ani nám
sa zmeny nevyhýbajú. Inštrumentálnu zložku nedávno oslabil odchod trubkára na štúdia, naopak,

vokálna zložka sa rozrástla. K
doterajším spevákom Vladimírovi Sališovi a Zuzane Kolejákovej
pribudli Danka Kaučiariková a
Jozef Kubala z Krivej, ktorí mali
premiéru na Michalskom jarmoku.
Aj so spevákmi je nás dokopy
maximálne pätnásť a v súčasnom
obsadení sa venujeme rozširovaniu
repertoáru. Okrem typických dychovkových pesničiek sme si dali
na mieru zinštrumentovať zmes
oravských piesní a žánrové bariéry
prekonávame výberom skladieb
z oblasti populárnej i tzv. vážnej
hudby. Najbližšie plány? Chceli
by sme usporiadať krajskú súťaž
dychoviek. Zatiaľ sondujeme, či
bude tento zámer priechodný u
krajského osvetového strediska,
ktoré ju má v pracovnej náplni. Ak
sa dohodneme, usporiadame ho v
prvých mesiacoch budúceho roka.“
Pavel Abraham
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Súťaž
Kto to bol a čo znamenal pre Slovensko ?
Územie Slovenska bolo stáročia
súčasťou rôznych štátnych útvarov.
Boj za národnú identitu sa začal v
19. storočí a jedným z najvýznačnejších pilierov pri jeho zrode bol
J. M. Hurban. Má veľkú zásluhu, že
sa Slovensko stalo sebavedomým
a zvrchovaným štátom. Historici
ho vnímajú ako skoro renesančnú
všestrannú osobnosť, muža činu,
človeka plného invencie, tvorivosti, ale predovšetkým šľachetnej
osobnej a ľudskej zodpovednosti
za osudy iných, za osudy spolo-

čenstva a národa.
Minulý rok sme si pripomenuli
190. výročie jeho narodenia, rok
2007 sa stal Rokom J. M. Hurbana. Primátor mesta a poslanec NR
SR zabezpečil, aby pri tejto príležitosti mali možnosť obyvatelia
Tvrdošína vo Výstavnej sále vidieť
výstavu, zapožičanú z Hurbanovej
siene Národnej rady SR.
Po rekonštrukcii mestského
parku bude socha J. M. Hurbana
v nadživotnej veľkosti jeho dominantou.

Tento rok sme sa rozhodli sprítomniť si tohto velikána našich
dejín formou súťaže, ktorou si pripomenieme jeho život a dielo.
O tom, že táto osobnosť má význam pre naše mesto a budeme jej
venovať patričnú pozornosť, svedčí aj táto súťaž a hodnotné ceny,
ktoré budú vyžrebované zo správnych odpovedí v závere súťaže.
Súťažné kupóny posielajte na adresu: Mestské kultúrne stredisko,
Michalské námestie, 027 44 Tvrdošín.
1. V Uhorsku sa 28. septembra 1848 udiali popri ukončení Slovenského povstania aj
ďalšie dva zlomové momenty.
Maďarské ozbrojené sily porazili Chorvátov a tento deň
sa vyhrotil aj mocenský spor
medzi Viedňou a Pešťou. Obidve mocenské centrá prestali
medzi sebou komunikovať.
Národné hnutia v Uhorsku sa
začali presadzovať, aby sa ich
územia stali korunnými krajinami a boli podriadené priamo
centrálnym úradom vo Viedni.
Nový priestor sa otváral tiež
slovenskej otázke, o jej riešení
sa začalo verejne a slobodne
diskutovať. Slovenská politika
vycítila novú šancu, preto začala organizovať druhú, zimnú
výpravu. Táto už nebola samostatnou akciou, dobrovoľníci
boli podriadení veleniu cisárskej armády.
1. Kedy išiel J. M. Hurban
robiť nábor dobrovoľníkov
do oblasti Myjavy ?
a/ koncom septembra 1848
b/ koncom novembra 1848
c/ koncom decembra 1848
2. Hurban a Štúr išli s dobrovoľníckym zborom v úlohe politických agitátorov, mnohí ich
však vnímali ako reprezentantov
Slovákov. Mali osvetľovať dôvod ťaženia cisárskej armády
do Uhorska, ciele cisárskej
politiky, ideu jednotnej monarchie, spochybňovať maďarský
odboj a dostali aj isté právomoci, napr. boli „splnomocnení ku
všetkému obnoveniu vrchnosti“.
Svoje postavenie využili tiež
na to, aby pred slovenskou
verejnosťou propagovali nový
program a získavali ju preň.
Smeli pôsobiť len ako jednotlivci, nie ako kolektívny orgán
– Slovenská národná rada. Jej
menom označili iba niekoľko
svojich prehlásení.
2.Kedy prenikol zbor v
zostave cisárskej jednotky až
do Budatína pri Žiline, kde sa
odohrala prvá bitka?
a/ 4. novembra 1848
b/ 4. decembra 1848
c/ 4. januára 1849
3. Cisárske vojsko a dobrovoľníci v nej síce zvíťazili,
ale následne sa stiahli späť na
Moravu. V druhej bitke pri Budatíne dobrovoľníci opäť zvíťazili, tentokrát však prekročili
Váh a vstúpili do Žiliny. V tom
čase sa už Uhorsko zmenilo na
bojovú arénu. Ofenzíva cisárskej armády na čele s A. Windischgrätzom a jej spojencov
prinútila maďarské sily ustúpiť
za rieku Tisu.
3.Kedy prešiel dobrovoľnícky zbor prakticky po celej

Otázka č. Správ. odpoveď
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dĺžke Slovenska, až kým si
zriadil štáb v Prešove?
a/ od začiatku januára do
konca februára 1849
b/ od začiatku januára do
konca marca 1849
c/ od začiatku februára do
konca marca 1849
4. Hurbanovi sa tak opäť
otvorila možnosť verejného pôsobenia na Slovensku. Počnúc
Žilinou, kde ho zarazila chabá odozva, vystúpil na sérii
zhromaždení. Ich scenár bol
podobný a bol v jeho réžii.
Popri povinnej procisárskej
agitácii staval Hurban slovenskú verejnosť pred nové výzvy.
Inicioval zmeny v župných a
mestských úradoch. So súhlasom cisárskych veliteľov dával
v niektorých župách a mestách
na týchto zhromaždeniach zosadiť úradníkov a nechal voliť
nové úrady – dočasné kráľovské spravujúce rady.
4. V ktorých župách prispel
k odvolaniu úradníkov, známych sociálnou a nacionalistickou nadradenosťou?
a/ Zvolenská, Novohradská,
Liptovská, Turčianska
b/ Turčianska, Gemerská,
Liptovská, Oravská
c/ Turčianska, Oravská, Liptovská, Zvolenská
5. V župách a mestách sa
malo úradovať po slovensky.
Slovenskí vlastenci ich tiež
nazývali národnými radami,
vidiac v nich pokračovateľov
Slovenskej národnej rady zo
septembra 1848 na regionálnej
úrovni a základ slovenskej autonomnej správy. Vďaka týmto
inštitúciám, hoci nakrátko,
prvýkrát zasadol do župných
úradov väčší počet stúpencov
slovenskej politiky. Hurban
šiel ešte ďalej. Ako jediný sa
odhodlal oboznamovať verejnosť s novým slovenským
programom a získavať ju preň.
Bola to súčasť prípravy oficiálneho predstúpenia pred panovníka. Medzníkom sa stalo
zhromaždenie v Turčianskom
Sv. Martine, keď z Hurbanových úst vôbec prvýkrát na
Slovensku verejne odznela
vízia oddelenia Slovákov od
Uhorska a vytvorenia autonómnej slovenskej korunnej
krajiny podriadenej úradom
vo Viedni.
5. Kedy sa uskutočnilo
zhromaždenie v Turčianskom
Sv, Martine?
a/ 29. januára 1849
b/ 29. februára 1849
c/ 29. marca 1849
Správne odpovede z októbrovej súťaže (kupón č. 4)
- 1. b, 2. a, 3.b ,4. c, 5.a

KUPÓN č. 5
Meno: ..........................................................
Adresa: ........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
Číslo tel.: ....................................................

Vzácne jubileum vzácneho človeka
V poslednú októbrovú nedeľu sa
Po návrate z ruského frontu v pochovával aj ich vojakov. Padlých
dožil vzácnych deväťdesiatín Ján roku 1943 sa celú jeseň skrýval, aby však neustále pribúdalo a velitelia
Gonda, nestor významného tvr- unikol pred opätovným povoláva- nakoniec súhlasili, aby si pribral
došínskeho rodu a jeden z najzná- cím rozkazom. Vtedy prišli za jeho na pomoc syna, ktorý tak unikol
mejších obyvateľov mesta. Je preto otcom Nemci s požiadavkou, aby pred návratom na front. Vo funkcii
pochopiteľné, že
pomocníka sa však
oslavy sa nestadlho neohrial. Poli iba rodinnou
čas prechodu frontu
záležitosťou. S
v roku 1944 utrpel
blahoželaním a
jeho otec po zásahu
prejavmi uznačrepinou trojnásobnia prišli i zánú zlomeninu nohy
stupcovia mesta
a Ján ho musel v
na čele s primápráci nahradiť.
torom Ivanom
Ďalšie dlhé roky
Šaškom.
bol odmeňovaný
Hoci sa celolen za kopanie jám,
životne venoval
hoci sa svedomiremeslu, ktoré
te venoval údržbe
nepatrí medzi
cintorína. Až v roku
v yhľadá vané ,
1974 bol menovaný
všeobecnú vážsprávcom s mesačnosť si získal Ján
nou tristokorunoGonda svedomivou odmenou.
tosťou, s akou
Preskočme neho vykonával.
veselé spomienky a
Čestný chlap, Ján Gonda s manželkou.
Foto: J. Gonda venujme sa radšej
dobrák od kosti
a poctivec - inak ho ani nemožno
charakterizovať. Do vysokého veku
bol správcom mestského cintorína v
Sviatok Všetkých svätých je mesto aj za hranicami Slovenska.
Tvrdošíne a hrobárom. Až pred siedPri návšteve nášho najstaršieho
mimi rokmi, keď usúdil, že síl predsa príležitosťou, keď rodiny navštelen ubúda, odovzdal štafetový kolík vujú cintoríny, kde pri stovkách
synovi Jánovi, pokračovateľovi v horiacich sviečok v súmraku jerodinnej tradícii. Možno práve úcta senného ticha spomínajú na všetk tradícii spôsobila, že Gonda senior ko, čo ich spájalo so zosnulými.
vydržal pri hrobárčine toľké roky, Aj v tomto roku sa naše cintoríny
i keď nemusel, veď až do dôchodku rozžiarili jasom svetielkujúcich
bola jeho hlavným zamestnaním ohníkov. Možno si pri ich návšteve
služba v profesionálnom požiarnom ani neuvedomujeme, koľko práce
zbore. Je nesmierne sčítaný, má roz- odvádzajú pred „dušičkami“ pri ich
siahle encyklopedické vedomosti, úprave pracovníci technických sluzávideniahodnú pamäť a je vynika- žieb a tí, ktorí sú na verejnoprospešjúcim rozprávačom. Za tridsaťpäť ných prácach. Aj z ich pomocou
rokov, čo sa poznáme, som nejednu sú tieto pietne miesta každoročne
hodinu strávil s otvorenými ústami vzorne pripravené. No nielen pred
nad jeho príbehmi s originálnymi „dušičkami“ sa mesto vzorne stará o cintoríny, ale aj počas celého
postrehmi.
Nevedno, či chcel byť od mladosti roka, či už je to kosenie trávy, oprahrobárom a správcom cintorína. Isté va obvodových múrov, chodníkov a
je, že už jeho otec i starý otec boli cestičiek, ale aj úprava hrobových
hrobármi a on sa ním stal ešte skôr, miest našich vzácnych ľudí, kto- So spomienkou na vdp.
rí počas života zviditeľnili naše Júliusa Chalupu.
ako sa mohol slobodne rozhodnúť.

súčasnosti. S prihliadnutím na vek
je Ján Gonda vo vynikajúcej fyzickej i psychickej kondícii, možno aj
preto, že je zarytým nefajčiarom a
abstinentom. Iba nohy mu neslúžia tak, ako by si želal, a preto sa
prednedávnom rozhodol pre kratšie
nemocničné preliečenie. Pri občasných prechádzkach po cintoríne
poskytuje synovi neoceniteľné rady.
Netreba mu čítať náhrobné nápisy, aj
bez nich vie, kde kto leží a práve tak
dobre si pamätá, v ktorých miestach
sa lepšie či horšie kope. Vo fyzických
aktivitách ho už treba obmedzovať,
pretože napríklad nedávne pílenie
palivového dreva na cirkulári za
súmraku nie je práve najvhodnejší
spôsob, ako sa vyhnúť pracovnému
úrazu. Oveľa vyššiu bezpečnosť mu
poskytuje čitateľská vášeň, ktorá ho
sprevádza po celý život.
Tých, ktorí chcú spolu so mnou
popriať jubilantovi veľa zdravia do
ďalších rokov, je veľa. Prinajmenej
dosť na to, aby sa želanie vyplnilo.
Pavel Abraham

Skončí sa život, začne spomienka

cintorína sme si v duchu pripomenuli nielen našich najbližších, ale
aj duchovných správcov farnosti
Štefana Šmálika, Júliusa Chalupu,
ktorí dnes odpočívajú svoj večný
sen v prítomnosti svojich niekdajších farníkov.
Na Medvedžanov zase „pozerá“ Mária Medvecká, ktorá
počas svojho života niektorých
z nich zvečnila svojim maliarskym štetcom. Do diaľky večer
počas dušičiek svetielkoval
aj náš tretí cintorín v Krásnej
Hôrke. Stovky mien a tvári sa
nám vždy premietne mysľou
ako film, ktorý oddeľuje život
od spomienok. Tí ľudia boli
ešte nedávno medzi nami a my
prichádzame na cintoríny, aby
sme si zaspomínali, poprosili o
odpustenie a možno sa aj nemo
s nimi „pozhovárali“.

O kostolíku z pera Š. Šmálika
Písal sa rok 1936, keď v časopise L´illvstrazione
Vaticana profesor Štefan Šmálik informoval vo francúzštine o tvrdošínskom gotickom kostole. Článok z
časopisu, texty o kostole a perokresby z pozostalosti
zozbieral a mestu odovzdal Peter Patek, ktorého rodičia František a Júlia Pateková pôsobili v tridsiatych
rokoch minulého storočia ako učitelia v Tvrdošíne.
Text z časopisu preložila Anika Poláčková, učiteľka
francúzštiny tvrdošínského Gymnázia. Vyberáme z
neho podstatnú časť.

Drevený kostol na
Slovensku

Návštevníkom výstavy katolíckej tlače vo Vatikáne sa mohlo zdať,
že Slovensko – východná časť Československa – je krajina otvárajúca
bránu do východnej Európy. Práve do Slovenska sa vkladajú nádeje
budúceho zjednotenia pravoslávnej a katolíckej Cirkvi, pretože ho
obýva slovanský ľud, ktorý si osvojil západnú kultúru. To isté si
všimne pozorovateľ pri pohľade na akékoľvek umelecké dielo v tejto
krajine. Prostá jednoduchosť – taká typická pre Slovanov – vychádza
napríklad zo starého dreveného kostola v Tvrdošíne! Ale sú tu tiež
zastúpené všetky západné slohy, od gotiky po barok.
Mestečko Tvrdošín, ktoré má to ruských kostolov. Je postavený z dreva
šťastie, že práve tu sa nachádza ten- červeného smreka (smrekovca), ktoréto vzácny skvost, sa rozprestiera na ho francúzsky názov mélèze označuje
severe Slovenska, na úpätí Vysokých určitú mäkkosť, a ktoré sa počas 600
Tatier, 30 km západne od známeho rokov stalo tak tvrdým, že aj v súčasZakopaného, v srdci bývalého rovno- nosti odoláva úderom sekery. Samomenného Oravského komitátu. Tadiaľ zrejme, že kostol vďačí za zachovanie
prechádzala cesta z Budapešti do Kra- aj starostlivosti veriaceho ľudu, ktorý
kova a Tvrdošín, ktorý sa nachádzal ho reštauroval v rokoch 1560, 1654,
blízko uhorskopoľskej hranice, bol 1770 a 1890. Každé obdobie tu zanevýznamným hraničným mestečkom chalo svoje stopy, ktoré ho charakteri(mýtnicou), čo dokazuje listina krá- zujú, ponechajúc z pôvodného obdobia
ľa Belu IV. z roku 1265. Ľudovít I. iba štruktúru kostola a niekoľko úlomVeľký mu udelil slobody a privilégiá kov obrazov. Kostol je postavený iba z
a dal mu štatút mesta. Tvrdošín ako dreva, v gotickom slohu, čo dokazuje
mesto mohlo vytvoriť farnosť, ktorá sa lomený oblúk vchodových dverí, klenuvádza v pápežských análoch z roku ba sanktuária, malá osemhranná veža
1397. V tomto období bol postavený a jednoduchý balkón slúžiaci pre spedrevený kostol. Úctyhodný vek tejto vácky zbor. Je tu tiež niekoľko stôp po
drevenej stavby ju zaraďuje medzi
maľ bách
najstaršie svojho druhu v strednej
na pôEurópe. Zaujímavá na nej je aj skutočnosť, že drevo nepatrí medzi stavebné
materiály vzdorujúce času. Kostol
vďačí za zachovanie v pôvodnom stave
niekoľkým činiteľom: pozícii – stojí
na mieste vzdialenom asi 10 metrov
od ostatných stavieb, ktoré viac než
10-krát vyhoreli pri požiaroch. Stojí
na vŕšku Stanková a svoju úlohu tu
zohráva vietor a prúdenie vzduchu.
Je chránený jednoduchou strechou
siahajúcou skoro po zem a chrániacou
tak štruktúru a dažďové a snehové koridory, vtláčajúc mu tak východný rys

vodných doskách. Maľbu zo XIV. storočia nahradili prvky z nasledujúcich
storočí. XVI. storočie zanechalo peknú
galériu apoštolov, ktorú predchádzala
impozantná neviditeľná postava šéfa
apoštolov. XVII. storočie prinieslo
ľudovú ornamentálnu farebnosť stropu a bočných stien kostola. Pochádza
z čias protestantov, ktorí tu vládli
temer sto rokov. Ako pamiatka na
toto storočie môže poslúžiť zvonček
s nápisom: In omnem terram exivit
sonus eorum 1628.
Skoro sa stal korisťou rekvizítorov Veľkej vojny, ale zvonár ho pred
odchodom na vojnu ukryl do nádoby
s pieskom.
Nájdeme tu stopy humanizmu a
renesancie, nápis v latinčine podľa
Tacita, ktorý v epitafe Gaspara Kodu
obsahuje krásnu elégiu.
V XVIII. storočí bol zhotovený
krásny vyrezávaný oltár v barokovom
slohu. No a napokon v XIX. storočí
bol celý kostol prikrytý novou strechou
a boli vykonané niektoré zmeny, z
umeleckého hľadiska dosť nešťastné.
Tvrdošínsky drevený
kostol slúžil na liturgické slávnosti ľudu, ale
v XVI. storočí už bol
príliš malý. Preto bol
nahradený iným väčším
kostolom, ktorý stojí
uprostred Tvrdošína
a bol tiež viackrát
rekonštruovaný.
Star ý drevený
kostol zostal mimo
d ia n ia , u k r y t ý
medzi stromami
cintorína. Iba
na sviatok
Všetkých
svätých
–

od samého začiatku bol zasvätený
všetkým svätým – ho navštevujú
pútnici.
V návštevníkovi vyvoláva dojem slovanského umenia kultivovaného západnou školou. Predstavuje
spojovník medzi slávnymi časmi
apoštolov Slovanov Svätého Cyrila
a Svätého Metoda a našimi časmi.
Je celkom možné, že jedného dňa
sa stane svedkom zjednotených
Slovanov v jednotnej Katolíckej
Cirkvi, do ktorej sú pozývaní.
Zverme toto naše želanie príhovoru týchto dvoch bratov. Jeho Svätosť Pius XI. V liste z 13.februára
1927 Quod S.Cyrillum pripomenul
skutky, ktoré dokazujú hlboké pripojenie Sv. Cyrila a Metoda k Rímskokatolíckej Cirkvi, tie ktoré boli
vykonané pre zachovanie jednoty
Katolíckej Cirkvi, a cituje modlitbu zomierajúceho Sv. Cyrila: „...
rozšírte vašu Cirkev, zjednoťte
všetok ľud v spirituálnej jednote,
vymenujte mužov vybraných jednomyseľne vo vašej pravej viere a
vášho vierovyznania...“.
Prijmime túto modlitbu za našu,
ktorá je ozvenou modlitby Ježiša
k svojmu Otcovi pri Poslednej
večeri: - ut omnes unum sint“ (aby
všetci jedno boli). „Pozývajme k
tejto jednote našich odlúčených
bratov, hovorí Pius XI., a žiadajme
tiež, aby sa všetci verní bez výnimky zapojili s horlivosťou do tejto
činnosti“.
Etienne Šmálik

Unikátny pohľad na kostol Všetkých svätých
z 30-tych rokov minulého storočia.
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Narodili sa

24. 9.
1. 10.
1. 10.
2. 10.
2. 10.
9. 10.
11. 10.
17. 10.
22. 10.
23. 10.
25. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
4. 11.
6. 11.

Anna Mária Strkačová
Dávid Bugaj
Nikola Šprláková
Kevin Benčík
Martin Dedinský
Dávid Štrpka
Markus Kurcin
Ema Jantošíková
Liliana Tkáčová
Adam Gnida
Tobias Frelich
Nelly Ištoková
Nela Gelčinská
Sofia Sirotová
Miloslav Kortman
Adela Leginusová

Sobáše

4. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
8. 11.

Mgr. Alena Sudorová – Ing. Miroslav Dedinský
Lucia Kulkovská – Mário Bakoš
Janka Števeková – Ing. Juraj Vajduľák
Milena Kristofčáková – Ing. Andrej Červenec
Ing. Jana Jurigová – Ing. Jozef Kubáni
Lucia Gajanová – Ján Buček
Mgr. Eva Belvončíková – Alojz Binek
Mária Štefková – Pavol Lajmon

Odišli z našich radov

7. 10.
10. 10.
30. 10.
30. 10.
3. 11.
6. 11.
9. 11.
17. 11.

Alojz Adamus
Štefan Genzor
Štefan Rajniak
Viktor Prokop
Helena Dulačková
František Orčo
Mária Blahová
Emanuel Kajánek

88-ročný
46-ročný
67-ročný
71-ročný
71-ročná
78-ročný
80-ročná
72-ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:
November

85 rokov - Jozef Ferenčík, Krásna Hôrka
80 rokov - 	Emília Knapová, Tvrdošín
Žofia Pajunková, Tvrdošín

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

Dožite sa nám do sta!
Krásneho veku, 99 rokov sa 22. novembra dožila

Mária Bakošová z Tvrdošína-Krásnej Hôrky.

„Pekný kvietok, dúšok vína, nech Vám sviatok pripomína.“
Zdravie, veľa lásky a pokojnú starobu zo srdca želajú dcéra
Marta s rodinou.
„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých
vecí, želáme Vám všetci, k 99-tke krátke prianie a reč prostá,
dožite sa nám do sta!“
Ku mnohým gratulantom sa pripája aj vedenie mesta.

Poďakovanie
z Partizánskeho

Členk y Klubu nezábudka
Ligy proti rakovine SR Partizánske relaxovali vo Vašom
prekrásnom prostredí v Chate
Oravice a termálnom kúpalisku.
Vážený pán primátor, týmto Vám
vyslovujeme úprimnú vďaku za
poskytnutie zľavy na vstup do
termálneho kúpaliska. Veľmi

by sme sa potešili stretnutiu v
našom meste a okolí, ktoré je
taktiež krásne a rady by sme
nadviazali spoluprácu s členkami podobného onkologického
klubu.
Mgr. O. Šefčíková, vedúca
klubu Nezábudka a členka Generálnej rady LPR SR

Privítame
Mikuláša
Srdečne pozývame všetky deti nášho mesta na

oslavy sviatku sv. Mikuláša,
v piatok 5. decembra 2008 o 1400
na Michalskom námestí v Medvedzí.
Známe pouličné Vranovské chodúľové divadlo z Vranova nad
Topľov sa predstaví hrou Jánošík. Program bude pokračovať
vystúpením detí z Centra voľného času Tvrdošín a na záver spoločne privítame sv. Mikuláša s batohom sladkostí.

Pozvánka
do kina
V decembri
sme pre Vás pripravili

ZABUDNUTÝ OSTROV – dobrodružný film
7. 12. 2008 (nedeľa) o 1800

BÁTHORY - historický / thriller
21. 12. 2008 ( nedeľa) o 1800

Súťaž dala podnet k výstave

Mesto očami fotografa – tak
znie názov súťaže, ktorú mesto
Tvrdošín vyhlásilo začiatkom
roka pre svojich obyvateľov. Na
výzvu zareagovalo 16 fotografov,
ktorí do nej prihlásili 125 snímok.
Vyhodnotenie nebolo iba záležitosťou odbornej poroty. Prostredníctvom webovej stránky mesta
mohla fotografie posudzovať i
široká verejnosť, ktorá napokon
udelila najviac hlasov snímke Juraja Vajduliaka Trojičné námestie
v zime. Na ďalších miestach sa
umiestnili zábery Jozefa Lepáčka,
Rastislava Vajduľáka, Miloša Kráľa a Petra Huraja. Pozoruhodné
je, že hlasovania sa zúčastnili i
obyvatelia Šale, Žiliny a Horného
Vadičova.

Na vernisáži výstavy úspešných
fotografií, ktorá sa konala vo štvrtok v Mestskom kultúrnom stredis-

ku, oznámila svoje rozhodnutie aj
odborná porota, ktorá posudzovala
súťažné práce v troch kategóriách.

Kategória Tvrdošín: Miloš
Kráľ - Galéria M. Medveckej,
Štefan Kavuljak - Gotický
kostolík v zime, Milan Stankovič - Pohľad na Tvrdošín.
Kategória Udalosti: Kamil
Janiga - Najstarší účastník
Cestného behu, Michal Bahna –Drišľak na Michalskom
jarmoku, Ľubomír Žemlička
- Najmenší bežci na Cestnom
behu.
Kategória Krajina: Miloš Mišica - Zver v Oraviciach, Rastislav Vajduľák - Kopec Žiarec,
Stanislava Gazdíková - Skalka.
Súťaž skončila, no príležitosť
poprezerať si úspešné fotografie na
výstave v MsKS trvala do konca
novembra.
(pa)

Drevo sa stalo súčasťou jeho života
Vo výstavnej sále MsKS v
Dolnom Kubíne je inštalovaná
predajná výstava s názvom Inšpirácie 2008, ktorá potrvá až do 11.
decembra. Na výstave prezentuje
svoje výrobky aj Tvrdošínčan
Alojz Pajunk a prezentuje sa dreveným samorastom, ktorému dal

priliehavý názov Osud a drevenými vyrezávanými palicami.
Sú to skutočné veľmi pekné
práce, ktoré vytvorila príroda a
citlivo dotvoril človek. A. Pajunka sme navštívili v jeho dielničke,
kde sa tejto práci odkedy je na dôchodku venuje intenzívnejšie.

dám aj svoje práce. Stále si však
vravím, čo taký amatér robí medzi takpovediac profesionálmi,
pretože toto je moja prvá výstava,
kde som svoje práce dal na verejnosť. Moja rodina, známi a priatelia, ktorým som podaroval niečo z mojej tvorby pri rodinných a
iných oslavách mi hovoria, že to
má svoju hodnotu. S vyrezávaním
som začal pred takmer tridsiatimi rokmi, ale venoval som sa mu
len sporadicky. Dnes som už na
dôchodku a môžem sa tomu venovať plnohodnotne. Táto práca ma
napĺňa po každej stránke, dobre

si pri nej oddýchnem,“ povedal
nám A. Pajunk.
Rezbárske a stolárske náradie
sú teraz jeho pracovnými nástrojmi. Materiál – samorasty si
prináša z lesa, niečo mu donesú
známi, ktorí vedia o jeho koníčku. „Vdýchnuť“ takému neotesanému
prírodnému drevu
život tiež nie je najľahšie, každý kúsok
dreva si vyžaduje
svojský prístup.
„Drevo musí byť
v prvom rade suché, nepoškodené
hmyzom. Najprv je
potrebné opracovať
odumretú časť dreva, či hnilobu, potom
napustiť proti drevokazom, namoriť,
opracovať, obrúsiť,
niektoré skrášliť ornamentmi a podobne. Práca je to
piplavá, ale ten výsledok stojí za
to.“ A už nám ukazuje niektoré z
jeho prác - sovu, lykožrúta, srdce,
vyrezávané palice a iné, ktorým
by sme ani na meno neprišli. Jeho
diela už cestovali aj za hranice
našej vlasti, do Rakúska. Nechváli sa však tým, je skôr skromný
a teší ho, keď jeho prácu vedia
oceniť aj iní.
Drevo sa preňho stalo nedielnou súčasťou jeho života a bez
rezbárskeho náradia by si už dnes
nevedel predstaviť svoje dni na
dôchodku.

Fajčenie škodí zdraviu, pod takýmto titulom sme mali možnosť
20. novembra vidieť divadelné
predstavenie – komédiu, ktorú
naštudovalo Martinské komorné
divadlo. Zaplnené hľadisko kinosály Javor si opäť vychutnalo
brilantné výkony hercov z tohto
divadla. A potlesk na otvorenej
scéne bol tou najlepšou odmenou
za predvedený výkon.
Riaditeľ divadla a jedna z hlavných postáv tejto divadelnej hry v

jednej osobe, František Výrostko
sa do Tvrdošína vždy rád vracia,
ako nám povedal, pretože je tu
vnímavé a fantastické obecenstvo,
ktoré umeniu rozumie.
Pre tých, ktorí majú radi divadlo a preferujú tento druh umenia,
napísal aj osobné poďakovanie:
„V mene všetkých kolegov zo
Slovenského komorného divadla
v Martine pozdravujem fantastických divákov z Tvrdošína a prajem
im šťastný život bez klamstiev.“

V septembri sa na kultúrnom
stredisku uskutočnil prvý zápis
do tanečného kurzu, ktorý viedol
Róbert Szolnoki - diplomovaný
učiteľ tanca, tréner a rozhodca v
tanečnom športe z Liptovského
Mikuláša. Do prvého tanečného
kurzu sa zapojilo okolo tridsať tanečníkov, z nášho mesta a okolia,

ktorí sa pravidelne stretávali na
kultúrnom stredisku na ôsmych
lekciách. Naučili sa základy spoločenských tancov ako waltz,
tango, valčík, foxtrot, blues, chacha, rumba, jive, discofox, polka
a čardáš. Kurz sa ukončil 23. novembra slávnostným venčekovým
plesom.

„Ku drevu mám blízko, veď
som sa učil za stolára v Dolnom
Kubíne, neskoršie som však presedlal na inú prácu a tak na drevo
mi ostávalo veľmi málo času. Aj
mňa zaujala výstava v Dolnom
Kubíne a rozhodol som sa, že tam

Hroby na mapách i fotografiách

Zákon ukladá obciam a mestám
uzatvárať nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto s účinnosťou od
1. januára 2007. Táto povinnosť sa
odzrkadlila vo všeobecne záväznom nariadení mesta o správe a
prevádzkovaní pohrebísk, v ktorom
sú uvedené podmienky, prevádzkový
poriadok, výška nájomného a spôsob uzatvárania nájomných zmlúv.
Pretože mesto spravuje tri cintoríny
– v centrálnej časti, Krásnej Hôrke a
starom Medvedzí – prvou úlohou sa
stala potreba zmapovať a zaevidovať
jednotlivé hrobové miesta. Pasportizáciu zabezpečovala zástupkyňa pri-

mátora Vlasta Jančeková, a v tomto
období už možno povedať, že svoju
úlohu zvládla úspešne.
Na webovej stránke mesta stačí
„kliknúť“ na lištu Cintoríny, zvoliť
si kraj, okres, obec a cintorín, vpísať
priezvisko zosnulého alebo dátum
úmrtia a otvorí sa nám výber z dvoch
možností: na mapke sa znázorní
hľadaný hrob výraznou červenou
farbou, pri použití druhého tlačidla
sa zobrazí aj fotografia hrobu, ktorú
možno zväčšiť. Je iba prirodzené,
že pribúdajúce hroby si vynútia
potrebu postupnej aktualizácie
informácií.
(pa)

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo koncom roka 2007 Grantový program Kultúrne poukazy
2008, ktorý bol určený pre žiakov
základných škôl, študentov stredných škôl a pre pedagogických
pracovníkov týchto škôl, zamestnaných na plný úväzok. Umožnil
im vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších
kultúrnych inštitúcií, realizujúcich
kultúrne podujatia a aktivity pre

deti a mládež prostredníctvom
štátom dotovaných kultúrnych
poukazov. V kine Javor ich deti a
pedagogickí zamestnanci využili
na filmové a divadelné predstavenia v priemernom počte 740 osôb,
t. j. 2 217 kultúrnych poukazov.
Aj v budúcom roku ich žiaci dostanú po 6 kusov v hodnote 1eura.
Jeden poukaz budú môcť použiť
na filmové predstavenie a päť na
ľubovoľné kultúrne podujatie.

Platnosť kultúrnych poukazov už skončila

Upozornenie na dovoz zemiakov z Poľska

Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave
v súlade s Nariadeniami vlády SR
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov
škodlivých pre rastliny, alebo rastlinné
produkty, proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového vyhlasuje
opatrenie, ktorým sa zakazuje dovoz
konzumných zemiakov pôvodom z
Poľskej republiky. Pri ich dovoze sa
musí fyzická a právnická osoba preukázať dokladom, že pestovateľ alebo
predajca je zaregistrovaný poľskou
službou ochrany rastlín, a to osvedčením Vojvodského inšpektora ochrany
rastlín a sadív, ktoré je platné 14 dní
odo dňa vystavenia. Podkladom na vydanie tohto opatrenia boli kontrolným
ústavom náhodne vykonané kontroly
predaja konzumných zemiakov v období augusta až októbra 2008, ktoré
preukázali, že nie vždy sú dodržiavané
zákonné podmienky. Ich nedodržaním
hrozí riziko zavlečenia karanténnych
škodlivých organizmov a chorôb na
územie Slovenska: háďatko zemiakové, rakovinovec zemiakový, baktériová

krúžkovitosť a hnedá hniloba zemiaka.
Veľké riziko vzniká nielen pri vysadení zemiakov, ale škodlivé organizmy sa
rozširujú dopravnými, mechanizačnými prostriedkami, obalovým materiálom, sekundárna kontaminácia môže
vzniknúť aj znečistením povrchovej
vody a prípadným kompostovaním
odpadu. V prípade výskytu rakovinovca zemiakového, alebo háďatka
zemiakového je karanténna doba na
zamorenom pozemku 10 rokov, hnedej
hniloby zemiaka 6 rokov, v prípade výskytu krúžkovitosti zemiaka 5 rokov,
v priebehu ktorých nemožno na tejto
ploche pestovať zemiaky.
Dočasný zákaz dovozu zemiakov
je zárukou, že nedôjde k zavlečeniu a
rozšíreniu škodlivých organizmov na
Slovensko.
V prípade nedodržania tohto opatrenia sa fyzické, alebo právnické osoby
dopustia správneho deliktu, za ktorý
kontrolný ústav uloží podľa zákona
pokutu do výšky 500 000 Sk, alebo až
do výšky 1 milión Sk. Toto opatrenie
nadobudlo účinnosť dňom 14. novembra 2008.

Pozvánka na vianočné koncerty

12. o 19 Vianočný koncert v kostole Sv. Trojice v Tvrdošíne
l 9.svetoznámeho
barokového súboru SOLAMENTE NATURALI z Brati00

slavy a cirkevného speváckeho zboru AFFITIO LAETITIA z Tvrdošína
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

l 14. 12. o 14

00
Vianočný koncert v kine Javor
ZUŠ Tvrdošín

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

l 17. 12. o 18

00
Vianočný koncert v kine Javor
Súkromnej ZUŠ Tvrdošín

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

12. o 18 Vianočný koncert v kine Javor
l 19.
Elite Music so sólistami S. Matisom a M. Kukurovou a OTTO00

VOCE s originálnymi alebo upravenými skladbami
Info: 043/5322167

Pozdrav od Františka Výrostka

Úspešný tanečný kurz

Nové tanečné kurzy
V nedeľu 30. 11. a 7. 12. o 1830 sa uskutoční zápisné do
tanečných kurzov „ Pre začiatočníkov“ a druhého „ Pre pokročilých“ v MsKS Medvedzie. V tých kurzoch máte možnosť
naučiť sa základy spoločenských tancov wals, tango, valčík,
foxtrot, blues, cha-cha, rumba, jive, discofox, polka a čardáš.
Tretí kurz „Salsa & Latino“, kde máte možnosť naučiť sa
salsu, mambo, merengue, cha-cha a rumba. Tanečné kurzy
vyučuje diplomovaný učiteľ tanca, z tanečnej školy z L. Mikuláša p. Szólnoky. Každý kurz sa vyučuje v 8 lekciách po 2
vyučovacie hodiny. Cena kurzu je 1200 Sk. Viac inf. na www.
tsmaestro.sk alebo mob. 0905477253.

Oslovujeme všetkých záujemcov o spoločenské tance, ktorí majú záujem, aby prišli na stretnutie, kde sa dozvedia ďalšie informácie.
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Dievčatá porazili majstra Slovenska

Našim florbalistkám sa podarilo v
prvom extraligovom zápase v Bratislave vybojovať prvé cenné body. Bol
to veľmi dobrý vstup súťaže. Naďalej
pokračujú vo výborných výkonoch a v
tabuľke Slovenskej extraligy sa držia
na popredných miestach. Je to obrovský úspech tvrdošínskeho ženského
florbalu, ktorý ako nováčik si počína
zatiaľ nad očakávanie. Dokonca v
7. kole porazili dievčatá aj majstra
Slovenska.
Fbk Tvrdošín - Insport Sereď 14:6
(3:2, 3:3, 8:1)
góly: Ferenčíková 4, Turčáková
2,V. Hutirová 2, Paňková 2, M. Hutirová, Maňťová, Medvecká, Rakytová.
V Seredi vlani pôsobila až pätica
našich hráčok na hosťovaní. Opäť sme
hrali na tri kompletné formácie. V
desiatej minúte sme viedli už 3:0. V
štrnástej minúte bol hosťujúci tréner
vykázaný zo striedačky a mohlo sa
zdať, že to bude jasná správa. Lenže
do konca prvej tretiny sme už gól
nedali a dva inkasovali. Na začiatku
druhej časti dokonca súper vyrovnal
na 3:3. Potom sme postupne vyhrávali
4:3, 5:4, 6:5 ale Sereď stále držala krok.
Hlavne naša druhá a tretia formácia
hrali katastrofálne a nevedeli sa presadiť pričom trojka k tomu inkasovala
4 z 5-tich gólov. Preto sme boli nútení
v tretej tretine zredukovať hru na dva

útoky, pričom sme spravili zmenu aj v
druhom formácii. Výsledok sa dostavil
okamžite a v siedmej minúte sme už
vyhrávali 11:5. Konečný výsledok 14:6
v náš prospech.
Fbk Tvrdošín - Dragons Bratislava 5:3 (2:2, 1:0, 2:1), góly: Brčáková
3, M. Hutirová, Maňťová.
Hostili sme majstra Slovenska a do
zápasu sme nastúpili s tromi päťkami.
Hneď v úvode zápasu nás Dragons
zaskočil, keď sme inkasovali gól z
hokejky našej bývalej hráčky Zuzany
Stredanskej. V deviatej minúte sa nám
podarilo vyrovnať, ale následne z
rozohrávky sme inkasovali ďalší gól.
O dve minúty bolo zase vyrovnané.
2:2. V druhej časti padol iba jeden gól
a to do brány Dragonsu. Posledná tretina bola dosť nervózna. Do polovice
tretiny sme stále držali stav 3:2. Potom
sme mali možnosť hrať presilovku,
ktorú sme však nevyužili a nechali sa
počas nej vylúčiť. Nasledovala presilová hra Dragonsu. Súper ponúknutú
šancu využil a bolo vyrovnané 3:3.
V 16-tej min. bola Janka Brčáková
faulovaná vo vyloženej šanci a nasledovalo trestné strieľanie, ktoré bez
problémov premenila Lenka Maňťová
4:3. Dragons sa snažil vyrovnať ale
geniálnymi zákrokmi sa prezentovala
Veronika Stredanská. Dragons neskladal zbrane v našej presilovke odvolal

brankárku a inkasoval piaty gól do
prázdnej bránky.
„Dragons mal počas celého zápasu
územnú prevahu čo bolo spôsobené aj
faktom, že 50 min sme hrali na kompletné tri formácie. Jedine naša prvá
formácia prevyšovala oba útoky Dragonsu a zaslúžila sa o všetkých 5 gólov
pričom neinkasovala ani jeden. Druhá
a tretia päťka zodpovedne bránila a len
sporadicky sa im podarilo dostať do
náznaku šance. S ich výkonom som,
ale spokojný. Perfektne zachytala Veronika Stredanská a mali sme aj kúsok
šťastia, ale to k športu patrí...“ konštatoval tréner Michal Cvanciger.
SPU DFA Nitra - Fbk Tvrdošín
5:5 (1:2 , 3:1 , 1:2), góly: Brčáková 3,
Balážová, Ferenčíková.
Vyrovnaný zápas obdobný predošlému. Minútu pred koncom zápasu
sme prehrávali 5:4 ale Brčáková
vsietila vyrovnávajúci gól čím nám
zabezpečila ďalší cenný bod.
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava - Fbk Tvrdošín 3:3 (1:1, 1:0, 1:2),
góly: Hvolková, Brčáková, Paňková
Celkom vyrovnaný zápas. V poslednej tretine sme prehrávali ešte 3:1
ale v záverečnej 10-minútovke sme
dokázali zápas vyrovnať. Taktiež pod
celkový výkon súpera sa podpísala ich
brankárka, ktorá svoj tím skvelými
zákrokmi podržala.

Viedenské letisko Florbal ZŠ CUP 2008

V Gymnáziu Tvrdošín sa uskutočnilo okresné kolo „Viedenské
letisko Florbal ZŠ CUP 2008“,
kde 10-12 ročné žiačky ZŠ M.
Medveckej obsadili 1. miesto a

postúpili do krajského kola. Nakoľko sú to dievčatá, ktoré začali
hrať len v tomto školskom roku je
to pre nás úspech. Sme veľmi radi,
že aj chlapci tejto vekovej kategórie

nám urobili radosť a tiež postúpili.
Reprezentovali nás:
Dievčatá: Madlen Apolenová,
Naďa Rakytová, Aďa Prokopová,
Laura Lackova, Alica Kovaľová,
Rebeka Kráľova, Zuzana Kollárova, Martina Sameliaková, Zuzana Petreková, Miriam Buková,
Dominika Bednárová, Martina
Jarinová. Najviac gólov dali: Madlen Apolenová, Aďa Prokopová,
Rebeka Kráľova.
Chlapci: Ľubomír Gerát, Dávid
Vráb, Andrej Jurči, Michal Jakubek, Adam Ondreják, Tomáš Motýľ, Peter Gallas, Miloš Ferenčík,
Adam Kišš.
(vt)

Na maratóne v Mikuláši
Ferenčíková v reprezentácii Slovenska
Na prípravný medzinárodný
reprezentačný turnaj žien, ktorý
sa uskutočnil 15. a 16. novembra
v Budapešti za účasti domáceho
družstva Slovinska, Rakúska a
Slovenska nominovali tréneri
Vladimír Ježek, Miroslav Hýlek
a Jozef Berčík 19 hračiek a medzi
nimi boli aj dve z FBK Tvrdošín
Denisa Ferenčíková a ako náhradníčka Jana Brčáková.
Slovenky na turnaji v Buda-

pešti obsadili 1. miesto keď remizovali s Maďarskom 2:2, porazili
Slovinsko 13:1 (jeden gól dala Denisa Ferenčíková) a Rakúsko 8:0.
D. Ferenčíková celkovo na turnaji
zaznamenala 1 gól a 6 asistencii.
Bola to príprava pred kvalifikačným turnajom o postup do
„B“ kategórie majstrovstiev sveta.
Kvalifikácia je na programe 4. až 8.
februára 2009 v Slovinsku.
(jh)

Dve víťazstvá v medzinárodnom meraní
Fbk Tvrdošín - KS Gorce Nowy
Targ 4:3 (1:0,2:2,1:1), Góly: Brčáková
2, Ferenčíková, Paňková.
V priateľskom zápase (21.11.) s
KS Gorce Nowy Targ, s ktorým sme
v minulosti odohrali niekoľko zápasov, sme z palubovky odchádzali bez
víťazstva. Až v tomto sa nám podarilo
v oklieštenej zostave po dobrom výkone zvíťaziť.
„Naše dievčatá podali veľmi dobrý
výkon. Som rád že sa nám podarilo
zdolať kvalitného súpera. Musím

hlavne pochváliť mladšie dievčatá v
druhom útoku, ktoré podali výborný
výkon. Vyskúšali sme si akúsi krízovú situáciu, ktorá môže nastať aj
majstrovských zápasoch. Je vidieť, že
dievčatá dokážu byť silným celkom aj
keď nie sú v plnej zostave,“ povedal
tréner Michal Cvanciger.
Fbk Tvrdošín - KS Gorce Nowy
Targ, 4:1, góly: Brčáková, Ferenčíková,
Manťová, Spišiaková.
V meraní síl junioriek vyšli naše z
tohto duelu víťazne.

Štvorica oravských bežcov sa
zúčastnila (8.11.) na 28. ročníku
Liptovského maratónu s medzinárodnou účasťou, kde sa predstavilo
takmer dvesto bežcov a medzi
nimi nechýbal ani V. Fonfer. Bola
to akási ich maratónska bodka
za týmto rokom. Počasie na maratón bolo takmer ideálne, až na
menší vietor a tak aj časy neboli
najhoršie.
V. Fonfer to tentoraz skúsil na
polmaratóne a v kategórii do 40
rokov obsadil 13. miesto časom
1:40,44.
Maratóny pre Oravcov skončili, ale na Silvestra si chcú ešte
zabehnúť Silvestrovský beh zdravia vo Vrútkach, ktorý si píše už
29. ročník.
„Chcem sa touto cestou poďakovať vedeniu mesta za finančnú
a inú podporu pri zorganizovaní
tohtoročných bežeckých pretekov
na ktorých sa zúčastnilo doteraz
najviac bežcov, som rád, že mesto
okrem už tradičných športov
podporuje aj ostatné športové odvetvia. Poďakovanie však patrí aj
ďalším, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii uvedených pretekov,“ povedal nám na
záver V. Fonfer.
(jh)

Za šachovnicou sa darí Kružliakovi
Naplno sa rozbehli šachisti,
ich dve družstvá v tretej a štvrtej lige si nepočínajú najhoršie,
béčko v IV. lige zatiaľ vyhralo z
troch duelov dva a v III. lige sa
v doterajších zápasoch mimoriadne darí Kružliakovi, ktorý
naplno bodoval v každom zápase.
III. liga
Tvrdošín A - Ružomberok 4,5
- 3,5; bodovali: Medvecký, Comorek a Kružliak po 1, remizovali: J.
Španko, Vnenk a Chmelár.
Tvrdošín A - Centrál Žilina

3,5 - 4,5; bodovali: Medvecký,
Kružliak, remizovali: J. Španko,
Gembala a Surovčík.
Tvrdošín A - K. N. Mesto 1,5 - 6,5;
bodoval: Kružliak, remizoval: Vnenk.
Tvrdošín A - CC Sklené 3,5
- 4,5; bodoval: Kružliak, remizovali: Španko, Gembala, Comorek,
Chmelár a Medvecký.
Nebyť zbytočných tesných
prehier mohli naši šachisti byť v
tabuľke oveľa vyššie. So Skleným
Vnenk neprijal remízu, čo bolo
príčinou prehry mužstva.

IV. liga
LŠŠ Mikuláš C - Tvrdošín B
6:2, bodovali: Comorek a Broz.
Tvrdošín B - LŠŠ Mikuláš
D 4,5:3,5; bodovali: Medvecký,
Kružliak, Šebesta a M. Kudlačák,
remizoval: Broz.
Tvrdošín B - KTK L. Mikuláš
3:5, bodovali: Šebesta, remizovali:
J. Španko, Chmelár, Medvecký,
Kružliak.
Ďalší smoliarsky zápas v ktorom naši šachisti nezvládli záver
partii a z výhry sa tešili hostia.

Volejbalové súťaže už začali
II. liga ženy - juniorky
Športová hala sa zaplnila aj
volejbalistkami, pretože aj tu sa už
naplno rozbehli volejbalové súťaže.
V tomto roku na palubovkách pribudli ďalšie volejbalistky, pretože
Tvrdošín má v súťažiach v tomto
roku prihlásené až dve družstva. V
II. lige ženy - juniorky a v II. triede
staršie kadetky. Lepšie si zatiaľ počínajú ženy, ktoré dokázali priviezť
body aj zo súperových paluboviek.
Menej sa už darí novopostavenému
družstvu kadetiek, ale to je aj tým,

že dievčatá vlastne len v tomto roku
začali hrať túto súťaž. Ako nám
povedal ich tréner Marián Mika
dievčatá sa vlastne len učia, získavajú skúsenosti. Verí, že časom
sa aj našim volejbalovým nádejam
bude dariť.
Tvrdošín - Krupina, 2:3, 21,25,21,-16,-11, 2:3, 24,23,-21,-25,-11
Dolný Kubín - Tvrdošín, 1:3,
-9,23,-12,-25, 0:3, -10,-12,-10
Tvrdošín - Brezno, 2:3, -21,24,8,22,-12, 3:2, -18,16,23,-16,15.
Dvojzápas ako na hojdačke v

prvom zápase sme prehrali po boji
až v tajbreku a podobne to bolo aj
v druhom zápase, kedy sme zase
vyhrali v tajbreku a tak sme si body
s Breznom rozdelili.
Ml. Pov. Bystrica - Tvrdošín, 0:3
-22,-24,-20, 2:3, -22,16,21,-25,-11.
Po dobrom výkone dievčatá
priviezli domov plný bodový zisk
i keď v druhom zápase sa domáce
snažili strhnúť víťazstvo na svoju
stranu, dievčatá však už dobre
rozbehnutý zápas dotiahli do víťazného konca.

Vo Zvolene stolní tenisti nezaváhali
Naše stolnotenisové družstva si v
súťaži naďalej počínajú dobre prvoligisti sú na výbornom piatom mieste,
ďalšie dve družstva mužov sú však na
vedúcich miestach v 7. a 8. lige, len
treťoligistom sa zatiaľ nedarí.
1. liga muži
Dopr. Zvolen - Tvrdošín 3:11,
body: Z. Takáč 3,5; R. Belopotočan
3,5; J. Teplanský 2,5; J. Buczacki 1,5.
Naši stolní tenisti si bez problémov
poradili s Doprastavom Zvolen na jeho
stoloch a vysoko zvíťazili. ,
R. Sobota - Tvrdošín 9:5, body: R. Belopotočan 3, Z. Takáč 1, J. Buczacki 1
V Rimavskej Sobote po vyrovnanom priebehu však prehrali.
SK Tvrdošín - TZO Bytča 11:3,
Body: Z. Takáč 3,5; R. Belopotočan
2,5; J. Buczacki 2,5; J. Argaláš 2,5.
Po dobrom úvode, keď naši stolní
tenisti vyhrali obidve štvorhry nad
Bytčou bez problémov zvíťazili.
SK Tvrdošín - MSK CERESIT
Čadca B 7:7, Body: Z. Takáč 3, R.
Belopotočan 2, J. Buczacki 2.
V druhom zápase sa im už tak nedarilo, keď remizovali s béčkom Čadce.
3. liga muži
Černová - Tvrdošín B 12:6, body:
J. Teplanský 4, J. Kuloštiak 1, M.
Murín 1.
Sliače - Tvrdošín B 13:5, body: J.
Teplanský 4,5; J. Kuloštiak 0,5.

7. liga muži
Tvrdošín C - Mútne C 16:2, body:
M. Kysel 4,5; J. Vrábeľ 4,5; P. Eckert
3,5; J. Kuloštiak 2, M. Ferenčík 1.
Bziny D - Tvrdošín C 1:17, body:
P. Eckert 4,5; M. Kohár 3,5; J. Vrábeľ
3,5; M. Kysel 2,5; M. Ferenčík 2.
Zuberec C - Tvrdošín C 4:14,
body: P. Eckert 4,5; M. Kysel 4,5; F.
Palider 2,5; J. Vrábel 2,5.
Naše cečko nezaváhalo ani v tomto kole, keď vysoko porazili céčko
Zuberca a v tabuľke sú naďalej bez
straty bodu.

8. liga muži
Krušetnica B - Tvrdošín D 6:12,
body: M. Murín 4,5; F. Palider 3,5; M.
Čáni 2, V. Fábry 2.
Bobrov B - Tvrdošín D 0:18, body:
V. Fábry 4,5; M. Čány 4,5; I. Smatana
4,5; I. Bartek 4,5.
Tvrdošín D - D. Kubín C 11:7,
body: M. Čáni 3,5; V. Fábry 2,5; S.
Bartek 2,5; M. Murín 2,5. Naši sa
stretli s Dolným Kubínom C a v dramatickom zápase dokázali zvíťaziť
11:7 a upevnili si tak vedúcu pozíciu
v tabuľke.

Prvoligisti odohrali úvodný dvojzápas na domácej
pôde v telocvični ZŠ MM.

Umelá ľadová plocha začína už piatu sezónu
S prípravou prevádzky umelej ľadovej
plochy na piatu zimnú sezónu sa začalo
v polovici októbra. Po letnej prevádzke
boli odviezené pneumatiky a motokáry, opravená šatňa, pokladňa a urobili
nové nátery. Tiež bolo potrebné opraviť
poškodené časti mobilného oplotenia a
niektorých mantinelov. Vzhľadom na dobu
prevádzky ľadovej plochy sa musela vykonať aj celková revízia a nastavenie elek-

trického tlakového a chladiaceho systému.
S montážnymi prácami ľadovej plochy
sa začalo začiatkom novembra a v závere
s výrobou ľadu. Na týchto prácach sa
podieľali nielen pracovníci technických
služieb, ale aj pracovníci na aktivačných
prácach. Začiatkom decembra už bolo
všetko pripravené pre prvých korčuliarov
a hokejistov.
Počas štyroch sezón v zimných mesia-

cov sa na umelej ľadovej ploche vystriedalo
nemálo deti a dospelých a nielen z nášho
mesta a okolitých obcí. Korčuľovať a
zahrať hokej si tu dokonca prichádzajú aj
návštevníci z Poľska. Tí, ktorí chodia večer
do Tvrdošína alebo naopak, vidia, že často
tu býva ľudí ako maku a klzisko sa ozýva
hlasmi a detským smiechom.
Ak niekto tvrdí, že mesto nerobí nič v
oblasti športu pre mládež, ale aj pre tých
skôr narodených, tak si položme
otázku, kto dal vlastne postaviť
a prevádzkuje v meste ľadovú
plochu Podvelingom, ako aj
ďalšie športoviská, či už je to
tenisová, športová hala, futbalové štadióny, ale aj ďalšie plochy
v meste, kde naša mládež môže
športovať. Najľahšie je kritizovať, ale prísť s konkrétnym
návrhom, zabezpečiť finančné
prostriedky a zrealizovať niečo
podnetné, na to je treba aj nejaký čas, odvahu, presvedčenie
a vybavovanie ďalších vecí s
tým spojených. A poniektorým, priznajme si, nechce sa
poupratovať ani pred „vlastným
prahom“.
(jh)
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