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Šťastný nový rok
Vážení a milí spoluobčania,
som veľmi rád, že sa vám na
začiatok nového roka môžem prihovoriť slovami, ktorými chcem
občanom nášho mesta zaželať
všetko najlepšie v osobnom i
pracovnom živote. Sú chvíle,
kedy sa človek musí pristaviť a
obzrieť sa, aby zhodnotil svoje
činy a konania, aby zbilancoval,
čo sa mu podarilo, čo nie.
Vo víre všedného a uponáhľaného života si ani nestihneme
uvedomiť, ako rýchlo ubehne
rok. Naraz sa zastavíme a nový
rok je tu.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám všetkým,
nielen ako primátor mesta, ale
najmä ako jeden z vás, poprial
k novému roku, šťastie, lásku,
spokojnosť, ale aj vzájomnú úctu,
pochopenie, aby sme mali jeden
k druhému blízko po celý rok.
Nech sa z ľudských sŕdc vytratí
zloba, nenávisť a závisť, aby sme
sa všetci mohli tešiť zo všetkého dobrého, čo sme vykonali v
prospech mesta, našich rodín,
priateľov a známych.
Vážení spoluobčania, chcem
tieto myšlienky využiť na to, aby
som sa vám poďakoval za vašu
prácu, ale aj za všetko, čím ste
prispeli k dobrému zviditeľneniu
nášho mesta.
Poďakovanie patrí každému
z vás, ktorí ste poctivo pracovali
a statočne žili, všetkým, ktorí ste
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k napĺňaniu spoločného dobra, k
šíreniu lásky, úcty, porozumenia
a pokoja medzi ľuďmi.
Toto obdobie je tiež spojené
s bilancovaním. Rok 2007 bol
prvým rokom tohoto volebného
obdobia, v ktorom sme ako vaši

novozvolení zástupcovia nastúpili na dynamickú cestu rozvoja
a modernizácie nášho mesta.
Snažíme sa, aby v našom meste
žili spokojní obyvatelia, ktorí
dosahujú svoje vytýčené ciele,
nachádzajú osobné uplatnenie a
prekvitá medzi nimi ľudská spolupatričnosť.
V tomto novoročnom príhovore sa vám chcem poďakovať
za dôveru, ktorú mi už veľa rokov
prejavujete. Vašu dôveru som aj v
uplynulom roku pretavoval do činorodej práce v prospech mesta,
okresu, kraja, ale aj Slovenska.
Za starým rokom nám ostala
možno nostalgia, smútok, ale aj
splnené či nesplnené nádeje. Pre
mnohých z vás to bol rok určite
veľmi náročný a zložitý, pre
ďalších šťastný a mimoriadne
úspešný. A práve taký rok vám
prajem milí spoluobčania, aby ste
vo svojom živote mali čo najviac
tých radostných dní naplnených
tvorivou prácou, pokojom a porozumením, všade tam, kde budú
vaše kroky smerovať.
Chcem vyjadriť úctu a uznanie všetkým, ktorí vzdelávajú
naše deti, zachraňujú ľudské
životy, tvoria materiálne, či duchovné hodnoty, šíria kultúru,
ale aj tým, ktorí bez ohľadu na
počasie pracujú v rámci aktivačných prác v našom meste.
Za prácu v uplynulom roku
sa chcem poďakovať poslancom
mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, ale aj všetkým občianskym združeniam,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na všestrannej činnosti
v meste. Chcem sa poďakovať zo

PF 2008 všetkým ľuďom dobrej vôle
Novoročné blahoprianie od
najvyšších štátnych činiteľov,
prezidenta Slovenskej republiky, predsedu parlamentu a
predsedu vlády prišlo aj na
adresu nášho mesta a primátora. No nielen od nich, ďalšia
záplava blahoprianí so želaním úspechov v roku 2008 pre
naše mesto prišla na mestský
úrad od poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky,

podnikateľských subjektov a
ďalších priaznivcov. Možno
najviac potešili zdravice, od
ľudí, ktorí žijú v našom meste,
ale aj tie od našich rodákov,
ktorí odišli do sveta za svojou
prácou, či rodinnými príslušníkmi.
Primátor mesta aj touto cestou ďakuje za všetky žičlivé
blahopriania všetkým odosielateľom.

srdca mnohým vám za podporu a
za aktivitu, ktorú prejavujete vo
všetkých oblastiach mestského
života.
Milí spoluobčania, chcem sa
aj týmto spôsobom obrátiť na vás
a poprosiť o pochopenie, a najmä
o chápanie sa navzájom. Sme
tu preto, aby sme tvorili lepšiu
budúcnosť pre tých, čo prídu po
nás, aby sme ani v roku 2008 nezabúdali na svoje korene a tvorili
hodnoty pre budúcnosť.
V nastávajúcom roku chceme
pokračovať v rozvoji mesta na
prospech súčasných, ale aj budúcich generácií, čo istotne nebude
najľahšia práca. Verím však, že
spoločnými silami zvládneme
problémy, ak sa vyskytnú.
Rok s rokom sa stretá ako
človek s človekom, aby si zaželali krajšiu budúcnosť, pretože v
tú človek vo svojom vnútri verí.
A práve na prahu nového roku
by som vás, milí spoluobčania,
chcel poprosiť, aby sme si dávali
navzájom viac lásky a objavovali
skryté klenoty, ktoré ukrývame
v sebe a tie potom pretavme do
lásky, pomoci blížnym, chorým
a slabším. Až vtedy objavíme
to krásne, čím človek obohacuje tento svet a to je ľudskosť a
umenie pochopiť aj našich neprajníkov.
Ak by som si mal ja niečo v
novom roku popriať, tak je to,
aby všetci Tvrdošínčania mali
v srdci veľa lásky, radosti zo života, aby všetci čestní ľudia sa
tešili zo svojich úspechov, aby
nám pribúdali zdravé a múdre
deti, ktorým budeme odovzdávať naše životné skúsenosti,
pretože deti, to je súčasť pokračovania nášho života.

Prianie zo srdca
Vážený pán primátor,
úprimne Vám a poslancom
nášho mesta prajeme všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány
zdaria.
To Vám zo srdca praje rodina Ferenčíková z
Krásnej Hôrky

Zo srdca vám vinšujem šťastný nový rok, v rodinách lásku,
hojnosť úrody na poli a svornosť
v spolužití.
To všetko vám prajem, aby to
naplnilo Váš každodenný život
nového roku 2008.
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Aby sa ľudia
poučili,
ako neprísť
o majetok

číslo 1

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
Je to strašné, keď ľudia dokážu myslieť iba na svoju radosť a
pritom nevedia dopriať radosť druhým. Je to povinnosť. Keď žijem,
je mojou povinnosťou vedieť, že druhým som dlžný vytváranie
radosti. Ináč by som mal odísť z tohto sveta. Lebo, čo s človekom,
ktorý je ako pásomnica, na účet druhého?
Ako biedne bude v tejto farnosti, ak si Tvrdošínčania neuvedomia, že jeden druhému sú dlžníkmi radosti.
Július Chalupa

Neoficiálna návšteva prezidenta
skim na tému cezhraničnej
Primátor mesta Ivan Šaško privítal 29. decembra spolupráce a najmä dopravv našom meste – mestskej časti Oravice vzácneho ného prepojenia medzi Zakohosťa - prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
paným a Oravicami.
Požiadavka, ktorú primátor
Hoci išlo o neoficiálnu náv- jajú aj Oravice ako stredisko nastolil už viackrát, odznela aj
števu, mala svoj význam, je medzinárodného cestovného na tomto stretnutí. Požiadal prepokračovaním obojstranných ruchu. Na rokovaní prezident zidenta, aby otázku ďalšej možnej cezhraničnej spolupráce prerokoval
aj s novým
premiérom
Poľska Donaldom Tuskom. S ním sa
Ivan Gašparovič stretol už
11. januára a
práve jednou
z tém bola aj
cezhraničná
spolupráca.
Teší nás, že aj
vďaka priateľským kontaktom s primátorom sa prezident neustále
zaujíma o náš
región a najpriateľských vzťahov. Pre- informoval primátora okrem mä o cezhraničnú spoluprácu s
zident sa zaujímal o súčasný iného aj o výsledkoch rozho- Poľskom, Orava mu prirástla k
stav nášho mesta a vyjadril vorov s prezidentom Poľskej srdcu a zo svojej pozície sa jej
radosť, že úspešne sa rozví- republiky Lechom Kaczyn- snaží pomáhať.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou
Medzníkom v novodobých dejinách Slovenska sa stal
21. december 2007. Slovensko vstúpilo do schengenského
priestoru, ktorý sa rozšíril z 15 na 24 krajín. Obyvatelia
Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Českej republiky slávnostne privítali
otvorenie pozemných hraníc. Na snímke sú primátori
Trstenej a Tvrdošína za účasti nadšených obyvateľov zo
Slovenska a Poľska pri odstraňovaní hraničnej závory.

proces európskej integrácie bude
mať pre všetkých nás prínos a
jeho pozitívne dopady sa čoskoro
prejavia.“
Neuveriteľné sa teda stalo skutočnosťou. Na to, že môžeme po
zjednotenej Európe cestovať bez
obmedzenia a kontrol sme ešte

Na hraničnom prechode v Trstenej v tento
historický deň nechýbal ani primátor nášho mesta. „Teší ma,“
povedal, „že od tohto
dátumu môžu ľudia cestovať v rámci 24 krajín
schengenského priestoru
bez stresu a bez kontrol. Odstránené boli
hraničné závory, ktoré
boli umelo vybudované,
zrušené boli kontroly,
brániace slobode a bola
zjednotená Európa, čím
sa aj pre náš región a
celé Slovensko vytvorili
lepšie podmienky pre
rozvoj turizmu, zníženie
nezamestnanosti a voľný
Jubilejný XX. Mestský bál, ktorý sa uskutočnil 18. januára, má už medzi občanmi pohyb osôb. Sme v spoločnosti vateľov na ploche 3,6 milióna pred niekoľkými rokmi ani neposvoje renomé, tohtoročný predčil svojou úrovňou predchádzajúce ročníky.
24 štátov so 400 miliónmi oby- štvorcových kilometrov. Verím, že mysleli.
(jh)
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V Oraviciach sa pripravuje regulácia Oravice
Investície mesta smerujú postupne do jeho jednotlivých častí. Výnimkou nie sú ani Oravice, o čom
nás informoval primátor Ivan Šaško.
„Rieka Oravica počas dlhých
rokov si posúvala svoje koryto,
takže dnes už netečie v pôvodnom. Aj to bolo dôvodom pre to,
že urbárske spoločenstvo a mesto Tvrdošín vzniesli požiadavku
na Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. v Banskej Štiavnici,
aby sa toto územie dalo do pôvodného stavu.
Úprava toku by mohla začať
už v tomto roku. Bude ju potrebné urobiť hlavne preto, že

za niekoľko desiatok rokov sa
koryto posunulo v niektorých
úsekoch až o štyridsať metrov,
čo urobilo problémy z hľadiska
pozemkovo vlastníckych vzťahov,
pretože vodné plochy sú vedené
v stave Katastra nehnuteľností
ako neknihované, prípadne tak
ako aj zvyšné príbrežné pozemky
alebo dno, sú vo vlastníctve spoločenstva urbarialistov evidované ako lesné pozemky, prípadne
iné plochy.

V úseku, kde sa predpokladá
zástavba pre hospodárske účely
a výstavba rekreačných zariadení, je navrhnutá stabilizácia
svahov formou oporných múrov
a úseky, v ktorých sa predpokladá vybudovanie športovej a
oddychovej zóny bez objektov
charakteru pozemných stavieb
sa bude spevňovať koryto lomovým kameňom. Je to ďalšie
skultúrňovanie celého prostredia
v Oraviciach. Po rieke príde na
rad cesta, chodníky a ďalšie aktivity tak, aby Oravice boli ešte
atraktívnejšie pre všetkých návštevníkov, ktorí tu zavítajú.“

Čakajú nás ďalšie výzvy

Životné prostredie je jednou z dôležitých oblastí,
ktorému sa musíme neustále venovať.
O odpoveď na otázku aké priority si mesto v tejto
oblasti určilo sme požiadali primátora mesta.
„V rámci čerpania eurofondov sa momentálne sústreďujeme
na životné prostredie, ktoré je
našou prvou výzvou vo zveľaďovaní nášho mesta. V prvom
rade sa chceme venovať skládke
odpadu v Jurčovom Laze. Životnosť existujúcej skládky chceme
predĺžiť na ďalšie roky. K tomu
je však potrebné zadnú časť skládky zasanovať a ukončiť podľa
predpísaných noriem. V prednej
časti skládky následne vytvoríme
také podmienky na vývoz do-

mového odpadu, ktoré už budú
spĺňať súčasné prísne kritériá
Európskej únie. V súčasnosti pre
Jurčov Laz dokončujeme projektovú dokumentáciu. Samozrejme
popri riešení skládky sa zároveň
zaoberáme aj separovaním odpadu. Naši občania si to hádam ani
neuvedomujú s koľkými problémami sa musíme boriť, aby sme mali
skládku v meste, aby sme nezdvihli
poplatky za jeho odvoz. V žiadnom
prípade nechceme túto situáciu
riešiť odvozom prostredníctvom

Z rokovania zastupiteľstva

Ostatné zasadanie mestského
zastupiteľstva sa konalo 14. decembra. Vedenie mesta a poslanci
bilancovali rok 2008 a stanovili si
východiská, ciele a konkretizovali
úlohy na budúci rok. Medzi najdôležitejšie body, ktoré poslanci
schválili patria všeobecne záväzné
nariadenia, presun zostatku finančných prostriedkov schválených z
rezervného fondu v roku 2007 na
čerpanie kapitálových výdavkov
realizovaných v súlade s investičnými zámermi mesta, plán práce
mestského zastupiteľstva na 1.
polrok 2008, zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Tvrdošín a Centrom právnej
pomoci, úpravu ceny nájmu mestských bytov v bytových domoch
č. 256/50, 259/51, 262/52 a ďalšie.
Poslanci sa zaoberali rozpočtom

mesta na roky 2008 - 2010, plánom hlavných úloh rozvoja mesta
na rok 2008, vypočuli si správy o
činnosti opatrovateľskej služby a
sociálnej pomoci na území mesta,
o činnosti komisie cestovného
ruchu, podnikateľských aktivít a
verejného poriadku. Na zasadnutí
odzneli správy o činnosti a hospodárení obchodnej spoločnosti
Termalšport Tvrdošín, s. r. o. so
100 percentnou účasťou mesta,
zhodnotenie činnosti Technických služieb mesta a rokovali o
koncepte územného plánu mesta.
V plnom znení uvádzame jeden z
najdôležitejších bodov programu
(na str. 3) - Plán hlavných úloh
rozvoja mesta, ktorý na rokovaní zastupiteľstva predložila
Vlasta Jančeková, zástupkyňa
primátora.

firiem do iných miest. Uvedomujeme si, že ceny by sme nemohli
udržať v súčasnej výške.
Ďalším problémom je separovanie zberu a tu apelujem na
všetkých občanov. Možno si to vyžaduje trochu disciplíny a trochu
úsilia prekonať vlastnú lenivosť.
Keď sa separácia zberu osvedčila v bohatých krajinách, akým je
Švajčiarsko, tak je nepochopiteľné prečo by to nemalo fungovať u
nás. Z našej strany urobíme všetko
preto, aby so separovaním neboli
problémy, vytvoríme priestory pre
druhotné suroviny, postupne aj
pre biologicky triedený odpad tak,
ako to prikazuje zákon.“
Ako nás ďalej informoval
primátor, v oblasti životného prostredia nás čakajú ďalšie výzvy.
Jednou z nich je dobudovanie
kanalizácie a vodovodu v okrajových častiach mesta, najmä v
Medvedzí a Pod Žiarcom, čaká
nás aj regulácia potokov. Začiatočné práce na potoku Hlisník
začali v minulom roku a v tomto
roku sa bude ďalej pokračovať
v jeho úprave a regulácii, ako aj
celkovej úprave mesta. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia
na revitalizáciu celej centrálnej
mestskej zóny v rámci prvej etapy.
„Chceme projekt vypracovať tak,
aby rekonštrukcia parku zahŕňala
v sebe moderné prvky mestského
charakteru so zámerom, aby park
čo najlepšie aj v ďalších rokoch
slúžil všetkým našim občanom a
návštevníkom. To znamená, že celé
centrum mesta čaká v najbližšej
budúcnosti modernizácia, ktorá
posunie naše okresné mesto znova
o ďalší krok dopredu.“
(jh)

Pripravuje sa výstavba novej pošty
Primátor mesta Ivan Šaško 8.
januára opäť rokoval s Liborom
Chrastom, generálnym riaditeľom Slovenskej pošty o potrebe vybudovania novej pošty v
Tvrdošíne.
Terajšia pošta Tvrdošín 1
je umiestená v lokalite, ktorá z
pohľadu zoskupenia obyvateľstva
nepatrí k najhustejšie obývaným
a nevyhovuje hlavne predstavám
zákazníkov o územnej dostupnosti spádovej oblasti. Vo väčšej mie-

re občania využívajú práve služby
na podacej pošte Tvrdošín 3, ktorá
je umiestnená na sídlisku Medvedzie. Táto pošta je pre väčšiu
časť obyvateľov mesta Tvrdošín
dostupnejšia, ale žiaľ nedisponuje
dostatočne vhodnými priestormi
a tak niektoré záležitosti musia
občania vybavovať práve na pošte
Tvrdošín 1.
Ako nás informoval I. Šaško,
rokovanie bolo úspešné a generálny riaditeľ Libor Chrast osobne

prisľúbil, že sú pripravení spolupracovať na realizácii investičného zámeru, ktorého konečným
cieľom bude vybudovanie novej
pošty s predpokladom začiatku
výstavby v roku 2008. Výstavba
tejto novej centrálnej - hlavnej
pošty s väčšími a kultúrnejšími
priestormi sa bude realizovať na
sídlisku Medvedzie. Hlavným
zámerom tejto aktivity je vylepšovanie a skvalitnenie poštových
služieb pre občanov mesta. (jh)

Z domova sociálnych služieb
Vážený pán primátor, vážení
poslanci mestského zastupiteľstva, filantropia a dobročinnosť nachádza vyjadrenie
aj v dnešnej dobe, ktorá by sa
nemala prestať zaujímať o ľudský blahobyt a dobro všetkých

ľudí, tých postihnutých nevynímajúc, podpora slabších môže
byť jedným z krokov, ako robiť
svet lepším.
Pán primátor, chcem sa
Vám, ako aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva

Poďakovanie z gymnázia
Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo mesta, dovoľte mi v mene celého pedagogického zboru, študentov a
všetkých pracovníkov školy poďakovať za pomoc pri našom
úsilí, ktorú ste nám poskytli v uplynulom roku. Chceme, aby
Gymnázium v Tvrdošíne svojimi výsledkami presviedčalo, že patrí medzi dobré školy nášho regiónu a veríme, že
výsledky školy budú robiť dobré meno aj mestu Tvrdošín.
Želám Vám a všetkým členom mestského zastupiteľstva
úspešný rok 2008.
Alena Golboňová, riaditeľka školy

v mene svojom, ako aj v mene
klientov Domova sociálnych
služieb v Tvrdošíne poďakovať
za umožnenie trénovať tenis v
športovej hale, čo sa odzrkadlilo na dosiahnutých výsledkoch
Svetových hier špeciálnych
olympiád v Číne - Šanghaji,
kde náš klient Jarko Kulina
pod vedením trénerky Tatiany
Jelenčíkovej dosiahol veľmi
pekné výsledky a obsadil 3.
miesto v kategórii jednotlivcov
a 2. miesto v štvorhre.
Prajem Vám a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva veľa zdravia, šťastia,
pracovných úspechov v roku
2008.
Mária Bobáková, riaditeľka Domova sociálnych služieb
Tvrdošín

Kreslo pre zdravie
čeky, ale niekedy aj Červený
kríž a preto sme dnes tu, aby
sme vám odovzdali toto kreslo.
Prajeme vám, aby ste sa v ňom
dobre cítili, aby vám pomáhalo.
Chcela by som hlavne zdôrazniť
to, že ľudia, ktorí prispeli na
toto kreslo a ďalšie veci, ktoré
ešte v budúcnosti dostanete,
boli ľudia s veľkým srdcom.
A neboli to iba dospelí ľudia,
ale aj mládež. Pri zbierke nám
pomáhali učiteľky, žiačky zo
ZŠ Márie Medveckej,
dobrovoľníčky ČK, ale
aj ďalší,“ povedala A.
Rašková.
V. Jančeková poďakovala A. Raškovej za to, že dokázali
zorganizovať takúto
peknú akciu v rámci
svojho voľného času,
na konci ktorej bola
konkrétna pomoc pre
starších ľudí v podobe
odovzdaného kresla.
V mene všetkých
obyvateľov domova sa
za uvedený dar poďaSlávnostné odovzdávanie kresla v domove dôchodcov.
kovala jeho riaditeľka
Iveta Erhardtová.
trebného vybavenia pre starších Červeného kríža so sídlom v
V zaplnenej spoločenskej
a odkázaných ľudí. A nebolo Dolnom Kubíne Adriana Raš- miestnosti Domova dôchodcov
tomu inak ani v Tvrdošíne, ková, predsedníčka Miestneho v Tvrdošíne sa už na kreslo
kde sa podarilo vyzbierať 76 spolku ČK v Tvrdošíne Eva tešili jeho obyvatelia a najviac
tisíc korún. Ako povedala Ad- Krajčiová a zástupkyňa primá- tí, ktorí ho potrebujú. Jedna z
riana Rašková, potešilo ich, že tora Vlasta Jančeková.
nich si ho osobne aj vyskúšav rovnako veľkých Tescach,
„Nielen Ježiško nosí dar- la.
(jh)
V minulom roku v rámci
projektu „Tesco charita 2007“,
ktorý sa robil spoločne so Slovenským Červeným krížom,
dobrovoľníci sa od mája do
októbra zapojili do finančnej
zbierky v obchodných reťazcoch Tesco, aby vyzbierali finančné prostriedky, ktoré boli
určené pre starších a odkázaných občanov. Tieto peniaze
v rámci jednotlivých miest sa
následne použili na nákup po-

ako je v Tvrdošíne sa v rámci
Slovenska vyzbieralo najviac
peňazí práve tu.
Za časť vyzbieraných peňazí
zakúpili polohovateľné kreslo
v hodnote 26 tisíc korún, ktoré
je určené pre ľudí, ktorí majú
zdravotné problémy a kreslo im
ich ako tak pomáha prekonávať.
Kreslo 17. januára slávnostne
odovzdali do tvrdošínskeho
Domova dôchodcov podpredsedníčka Územného spolku

Naše mesto v štatistike

Číslam vyčítame neschopnosť vyjadrovať city, pocity,
radosti i sklamania - a často
neprávom. Vyjadriť
ich nedokážu, ale vyvolať áno. „Svoje“
o tom vedia šťastní
výhercovia i majitelia
tučných bankových
kont, ale teraz máme
pred sebou celkom
iné čísla. Tie, ktoré
nám poskytla Ľubica
Grossová z oddelenia
evidencie MsÚ, zaznamenávajú štatistické
údaje o obyvateľoch
Tvrdošína a odzrkadľujú demografický vývoj v roku 2007.
Počet obyvateľov
sa po silvestrovskej polnoci
zastavil na čísle 9 252. Ak
ho rozmeníme na drobné,

zistíme, že 2551 z nich žije v
historickej časti mesta, 844 v
Krásnej Hôrke, 5209 na sídlis-

cov), 57 obyvateľov zomrelo
a uzavretých bolo 69 manželstiev. O pohybe obyvateľstva

ku Medvedzie a 648 v starom
Medvedzí. Vlani sa narodilo
85 detí (44 dievčat a 41 chlap-

napovedá 113 prihlásených k
trvalému pobytu a 142 odhlásených.
(pa)

Aby sa ľudia poučili, ako neprísť o majetok
V závere roka 2007 rozposielalo družstvo Žiarec
šeky - poštové poukážky
tým, ktorí dali do družstva
pôdu do prenájmu. Medziiným poslali šek na peniaze aj 77-ročnému pánovi
Františkovi Čuchorovi z
Tvrdošína. On však dal pôdu
do nájmu urbáru a tak sa išiel
opýtať na družstvo, prečo mu
uvedený šek poslali, keď on
dal predsa pôdu do prenájmu
urbáru.
„Keď som sa na to opýtal
predsedu družstva, tak mi
ten šek zobral, povedal, že to
vybavíme a nalial mi do pohárika, pričom mi povedal,
že skupujú tie parcely, čo
sú zastavané pod maštaľou
(údajne Norič, Tokárovo a
Kolkovka, tak nám to povedal pán Čuchor).
Ja som však nič nevravel,
či chcem, alebo nechcem
predať, predseda družstva
mi nalial ešte jeden a potom
prišla úradníčka Jantošíková a doniesla zmluvy, aby
som ich podpísal.
Okuliare som nemal,
podpisoval som všetko, potom sme išli s agronómom
na aute na matriku, overiť
podpisy a na kataster zaniesť zmluvy. Keď už bolo

všetko podpísané, vrátili sme
sa s agronómom na družstvo a
až potom mi vyplatil predseda
pätnásť tisíc korún.
Podpisoval som to preto, že
som si myslel, že podpisujem
len tie tri parcely, čo sú pod
maštaľami. Doma som však
rozmýšľal, prečo mi dali 15
tisíc korún, keď môjmu bratovi za parcely dali len tritisíc
korún. Až potom som si uvedomil, že som asi predal celý
svoj majetok. Ten šek, čo mi
prišiel, som mal hodiť do pece
a bolo by dobre. Ja som chcel
podpísať len tie zmluvy, ktoré
sa týkali parciel pod maštaľami a myslel som, že som len
tieto podpísal. Oni mi však
podstrčili aj iné zmluvy a tak
som prišiel o majetok.
Už som bol aj za právničkou a tá mi poradila, aby som
do 30 dní žiadal odstúpenie od
zmluvy, čo som aj urobil.
Prišiel som však aj za vami,
aby ste to dali do novín, aby
to vedeli aj ďalší ľudia, aby
sa poučili, ako som prišiel ja
o majetok, aby tam nešli za
ním druhí.“
Pán František Čuchor, 18.
1. 2008 podal na kataster žiadosť o „Odstúpenie od kúpnej
zmluvy pod č. V 1910/07“,
ktorá je vedená na katastrál-

nom úrade v Tvrdošíne.
Vybrali sme z nej:
„Odstupujem od kúpnej
zmluvy, vedenej na vašom
katastrálnom úrade, ktorá
bola mnou podpísaná dňa
27. 12. 2007 s kupujúcim
Poľnohospodárske družstvo
Žiarec. Predmetom prevodu
boli nehnuteľnosti, ktoré
v tomto odstúpení neviem
určiť, pretože kupujúci mi
nedal k nahliadnutiu kúpnu zmluvu. Od tejto kúpnej
zmluvy odstupujem z dôvodu,
že pri podpisovaní kúpnej
zmluvy som bol uvedený do
omylu. Mojimi susedmi mi
bolo vysvetlené, že predmetom prevodu boli zastavané
pozemky. Kúpna cena, ktorá
mi bola vyplatená, nezodpovedala kúpnej cene, za ktorú
sa v tomto meste predávajú
stavebné pozemky. Na základe uvedených skutočností
navrhujem, aby Katastrálny
úrad, Správa katastra Tvrdošín vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností vo
veci nepovolil.“
Pán František Čuchor
teda na katastri požiadal o
zrušenie neplatnosti zmluvy
a tak budeme so záujmom
sledovať aj my ako sa tento
prípad skončí.
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Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2008
Každoročne v tomto období predkladá samospráva svojim občanom obsahové
zameranie „Plánu hlavných úloh rozvojových aktivít mesta pre ročné obdobie“,
ktorý sa následne stáva postupne napĺňateľným. Predloženie takého plánu
rozvoja mesta Tvrdošín si kladie za cieľ, aby sa stal efektívnym nástrojom
riadenia rozvoja mesta od zabezpečenia a ochrany už tradičných hodnôt až
po vhodné narábanie a získavanie finančných prostriedkov v súlade s jeho
ekonomickým, sociálnym, kultúrnym potenciálom.
Už v súvislosti s týmto úvodom
je potrebné spomenúť dokument,
ktorý naše mesto pre nasledujúce
roky obohatí a je ním Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta.
Hoci väčšinu ľudí zaujímajú
najmä konkrétne a aktuálne problémy, s ktorými sa stretávajú, práve
aj tento dokument spoločne nám
bude nápomocný v hľadaní ich riešenia v spolupráci s mestom. Tento
plán v legislatíve je označovaný
ako strategický dokument, ktorý je
zároveň základným dokumentom,
umožňujúcim mestu premietnuť
svoje priority do vyšších plánov
na úrovni kraja či Slovenska s
možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskej únie.
Príprava Plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín trvala približne 15 mesiacov a
zapojilo sa do nej skoro 300 ľudí.
Cieľom stretnutí pracovných komisií a riadiaceho výboru, verejných stretnutí s občanmi, ankiet,
prieskumov a množstva pracovných schôdzok bolo získanie a
spracovanie všetkých dôležitých
informácií, ktoré mesto pre plánovanie svojho krátkodobého, ale aj
dlhodobého rozvoja potrebuje.
Aj keď tento strategický plán
zaznamenáva konkrétne možnosti
v rozvoji nášho mesta, plánovanie
je proces, ktorý nikdy nekončí a
ktorý sa stane viditeľný najmä na
základe toho, ako si ho osvojí samospráva i obyvatelia mesta.
V súvislosti s možnosťou čerpania financií z fondov EÚ možno
spomenúť projektový zámer, ktorý
je označený ako Elektrifikácia
mesta Tvrdošín. Mesto Tvrdošín
má tento projekt, ktorého realizáciu
podporuje už spracovaný energetický audit a v súčasnosti je daný
na odsúhlasenie nórskej odbornej
komisii. Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta,
resp. výmenu svietidiel z existujúcich energeticky náročných za
nové, úsporné. Z ekonomického
hľadiska jeho realizácia mestu
Tvrdošín prinesie veľké úspory
energie. Ak dnes je ročný náklad
na verejné osvetlenie nášho mesta
cca 15 mil. Sk, tak realizácia tohto
zámeru prinesie v priemere úsporu
až o 60%. Tento zámer, ktorého
finančný náklad je približne 13 mil.
Sk, by sa mal započať už v nasledujúcom roku a bude realizovaný z
prostriedkov Nórskeho fondu.
Ďalším dôležitým dokumentom, ktorého tvorbu zabezpečuje
mesto je Územnoplánovacia
dokumentácia mesta Tvrdošín,
ktorá rieši možnosti rozvojových aktivít a udržateľnosti nielen
mesta, resp. samosprávy mesta,
ale je aj základným dokumentom
pre rozvoj jednotlivých podnikateľských subjektov, bytovej
výstavby jednak pre individuálnu
bytovú výstavbu, ale aj pre bytové
domy. Je to dokument, ktorý rieši
možnosti rozširovania športovísk,
rozširovanie intravilánu mesta o
priemyselné časti, infraštruktúru
– energetiku, vodné hospodárstvo,
rieši poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, bytovú politiku,
priemysel, dopravu a iné oblasti,
ktoré sú súčasťou života každého mesta. Predpoklad ukončenia
územného plánu mesta je v roku
2008 a patrí medzi hlavné úlohy,
ktoré podporujú jeho rozvoj. Je to
dokument, ktorý zahŕňa pohľad na
rozvoj mesta i jeho jednotlivých
oblastí života, umožňuje určiť, kde
sa mesto nachádza a naplánovať
ktorým smerom sa chce rozvíjať.
Súčasťou zámeru rozvoja mesta
v roku 2008 sú aj ďalšie aktivity,
na ktoré žiadame a je možné okrem vlastných finančných zdrojov
získať finančné prostriedky aj zo

štátneho rozpočtu. Patrí medzi
ne oblasť odpadového hospodárstva. Aj keď naše mesto pre
likvidáciu odpadu disponuje s
vlastnou skládkou, jej súčasný
stav už nevyhovuje normám EÚ,
preto pripravujeme obnovu tejto
skládky, kde časť by mala byť
zrekultivovaná a druhá časť má
dostatočné kapacity, aby mohla byť
upravená podľa noriem, ktoré sú
legislatívne určené a musia napĺňať
všetky európske kritéria pre ďalšie
skládkovanie. Uskutočniť tento
zámer pre naše mesto považujeme
za veľmi dôležitý krok, pretože
likvidácia odpadu inou firmou, tak
ako je to praktizované v okolitých
obciach a mestách nielen Oravy,
ale možno hovoriť aj o niektorých
častiach Slovenska, prináša pre
ľudí vysokú finančnú záťaž, čo
v pozitívnom zmysle naši ľudia
nepociťujú. Mesto Tvrdošín túto
činnosť vykonáva prostredníctvom Technických služieb mesta,
ktoré majú vlastný vozový park a
možno s presvedčením vypovedať,
že fakturácia za likvidáciu odpadu
pre ľudí nášho mesta zodpovedá
len výške reálnych nákladov, ba aj
menej, keď horná hranica platby
je ohraničená max. na 600 – 800
Sk pre jednu rodinu, čo platilo a
je nemenné aj pre nasledujúci rok.
V týchto nákladoch nie sú zahrnuté
náklady na vývoz veľkoobjemových kontajnerov, ktoré mesto
dotuje z rozpočtu mesta.
V súvislosti so zachovaním skládky a následne aj predĺženia jej
životnosti, chceme v rámci územia
nášho mesta vylepšiť separáciu odpadov, zrealizovať záchyt biologicky rozložiteľného odpadu, využiť
formu druhotného využitia. Náš
zámer spočíva v zakúpení technologickej linky na separovaný
zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu. Túto linku bude tvoriť univerzálny nosič
náradia, vlečka na odvoz odpadu
a štiepkovača drevnej hmoty. Na
túto linku nadväzujú technologické
zariadenia na zhodnocovanie ostatných BRO, tzv. zelených zložiek. V

projektu je rozšírenie mestskej
knižnice a vytvorenie ďalších
priestorov pre základné činnosti
mesta, či už na zabezpečenie bezpečnosti mesta, resp. pre sociálnu
oblasť.
Ako stále veľké negatívum
v našom meste vidíme riešenie
dopravy. Aj keď pri výstavbe obchodných reťazcov LIDL a TESCO
sme si vylepšili dopravu v meste,
z pohľadu radnice to dnes hodnotíme len ako čiastočné riešenie.
Veľká zaťaženosť na štátnej ceste
I/59 spôsobuje zdržania cestnej
dopravy, resp. bezpečný výjazd zo
štátnej cesty II/52O (od kostola) ,
čo ohrozuje aj bezpečnosť chodcov
v tomto úseku. V tejto súvislosti
bude venovaná pozornosť mesta

života. Vieme, že vzdelávanie,
výchova, rodina, zdravotná starostlivosť sú rozhodujúce ukazovatele,
ktoré sprevádzajú každého z nás
dnes, zajtra, v blízkej, ale aj ďalekej budúcnosti, preto táto oblasť
v hlavných rozvojových úlohách
mesta nemôže nikdy chýbať. Musí
a je stále podporovaná aj zo strany
samosprávy.
Tak ako po iné roky, tak aj v
rozpočte mesta pre rok 2008 bude
v kapitole výdavky možno vyčítať náklady spojené s rozvojom
školstva, či už v rekonštrukcii
sociálnych zariadení na ZŠ M.M.,
výmene vchodových dverí v predškolských zariadeniach, úprave,
dotváraní a rozširovaní detských
ihrísk, športovísk a pod. Možnosť

- sú neudržiavané a postupne chátrajú, kde následne budú ponúkané
investorom pre vlastné rozvojové
aktivity. S cieľom udržateľnosti
obyvateľstva je úzko spätá aj otázka zabezpečenia bývania pre mladé rodiny. Mesto má pripravené
zastavovacie štúdie pre výstavbu
rodinných domov. V najbližšom
období by sa tento zámer mal uskutočniť v lokalite Breziny – Krásna
Hôrka, kde je plánovaná výstavba
60 rodinných domov.
Začiatkom roka mesto
zverejní právny stav
k pozemkom a urobí
prieskum, či vlastníci
pozemkov budú chcieť
tento zámer podporiť. Podľa požiadaviek
jednotlivých eventuálnych stavebníkov by
mohol byť tento zámer úspešný a následne aj naplnený. Takže
v pozornosti mesta je
príprava územia pre
individuálnu bytovú
výstavbu, ktorú je naše
mesto pripravené riešiť
v nasledujúcom roku.
Otázka spojená s
bývaním sa dotýka aj
výstavby bytových domov na sídlisku Medvedzie. V roku 2008 Najznámejšou kultúrnou akciou, ktorá presiahla hranice
plánujeme ukončiť nášho mesta sú Folklórne Oravice.
dvadsať sedem bytov
vedľa bývalého okresného úradu. k vypracovaniu projektovej do- využívania financií z prostriedkov
Predpokladáme, že trinásť jedno- kumentácie kruhového objazdu, EÚ aj v tejto oblasti nás vedie k
izbových a štrnásť dvojizbových ktorý tento stav určite vylepší. tvorbe projektov, kde aj v roku 2008
bytov bude jednotlivým rodinám, Pre spresnenie uvádzam, že tento máme v predstave postúpiť žiadosť
či nájomníkom odovzdaných už zámer je potrebný v meste riešiť pre získanie finančných prostriedv mesiaci máj. S územnou príp- ako prioritu, ale samotná realizácia kov pre prestavbu predškolských
ravou ďalšieho bytového domu bude závisieť od správcu, resp. zariadení MŠ II. a MŠ III. Projekv rozširujúcej sa lokalite sídliska vlastníka štátnych ciest, ktorým je tový zámer by mal obsahovať raciby sa malo započať už v mesiaci Slovenská republika. Bezpečnosť onalizačné riešenie, ktoré spočíva
február. V územnej príprave pôjde chodcov je to základné, čo mesto či v zjednotení vývarovne pre tieto
opäť o proces zistenia právneho obec musí zabezpečovať na území zariadenia s modernizáciou výbavy
stavu k dotknutým pozemkom, ako mesta. V minulom období sme už kuchyne. V rámci projektu by mali
aj o prieskum vyjadrenia súhlasu začali s rekonštrukciou chodníkov byť riešené špeciálne jazykové
vlastníka s daným zámerom.
na ul. Trojičné námestie a máme v učebne, kde deti už v predškolV lokalite na Oravskom náb- pláne tak pokračovať na chodní- skom veku si hravou formou budú
reží je v príprave projektová a koch na ul. Vojtaššákovej . Reali- osvojovať cudzie jazyky. Súčasťou
územná príprava ďalšieho byto- zácia ďalších častí chodníkov bude projektu by mala byť aj špeciálna
vého domu, ktorý bude realizo- závislá od časového horizontu a trieda pre integrované deti, ktoré
hlavne od zabezpe- chceme, aby postupne boli začlečenia financií. Veľa nené do našej spoločnosti. Podľa
z nás s riešením dop- požiadaviek rodičov chceme v
ravnej situácie mesta tomto zariadení pripraviť aj priesspája otázku realizá- tor pre deti vo veku do troch rokov,
cie obchvatu mesta ktorých obidvaja rodičia sú nútení
Tvrdošín rýchlostnou pracovať, resp. majú iné dôvody
komunikáciou R3. V pre umiestnenie svojho dieťaťa do
tejto súvislosti je po- takéhoto zariadenia. Mala by to
trebné spomenúť, že byť napodobenina bývalých detu ministra dopravy už ských jaslí.
bolo niekoľko interRozširovanie a údržba športovencií priamo od pri- vých zariadení, ihrísk sú základom
mátora mesta s tým, pre sebarealizáciu detských, ale
že bolo prisľúbené, mládežníckych aktivít racionálne
že táto problematika využívať svoj voľný čas pri šporby mala byť rieše- te, resp. využívať užitočne svoju
ná v nadväznosti na energiu.
Na novej bytovke neustal pracovný ruch ani v zimných mesia- výstavbu obchvatu
Mesto v rámci svojich možností
coch a čo nevidieť sa do nej budú sťahovať noví nájomníci. pohraničnej oblasti aj v budúcom roku bude podpoTrstená, ktorá by sa rovať rozvoj športu aj prostredmeste bude umiestnených 10 mo- vaný zo špeciálnych stavebných mala začať niekedy v polovici níctvom existujúcich zariadení,
bilných kompostérov, do ktorých materiálov s nízkou energetickou roka 2008 .
ba naviac pripravuje výstavbu
sa bude umiestňovať určený BRO. náročnosťou, čo znamená, že bude
Medzi dôležité činnosti sa- futbalového ihriska s umelým
Počet obyvateľov v našom meste predstavovať tzv. prototyp v rámci mosprávy patrí oblasť výchovy povrchom, ktoré bude možné vymá ročne klesajúcu tendenciu. Slovenska.
a vzdelávania. V súlade s trans- užívať v každom ročnom období.
Len pre porovnanie za posledných
Ďalej v príprave investičných formáciou verejnej správy prešlo V príprave je aj projektový zámer
päť rokov to približne predstavuje zámerov mesta je územná a pro- školstvo do pôsobnosti mesta v pre výstavbu viacúčelovej stolpokles o 150 ľudí. Túto skutočnosť jekčná príprava výstavby novej rámci prenesených kompetencií. notenisovej herne, ktorá okrem
spôsobuje viacero faktorov. Jednak centrálnej, resp. hlavnej pošty na Výchovu a vzdelávanie pre deti základných funkcií hracej haly,
je to nedostatok pracovných príle- sídlisku Medvedzie. Tento zámer je v meste poskytujú predškolské sociálneho zázemia bude obsažitosti, ale tiež nedostatočné zárob- hlavne zameraný na vylepšovanie zariadenia, základné školy, stredné hovať aj priestor pre ubytovanie.
ky, resp. požiadavky jednotlivcov a skvalitnenie služieb pre občanov školy, externá vysoká škola. Vzde- Výstavba tejto haly patrí medzi
pre základné životné štandardy nášho mesta s vytvorením väčších lávanie je podporované a dopĺňané hlavné úlohy aj preto, že stolný
nie sú uspokojené. Udržateľnosť, kultivovaných priestorov. Z fondov aj v rámci mimoškolských aktivít tenis v našom meste má už dlhoresp. vývoj počtu obyvateľstva je EÚ máme plán čerpať finančné základnou umeleckou školou, cen- dobo veľmi dobré výsledky v prvej
jedným z hlavných cieľov rozvo- prostriedky aj pre výstavbu objek- trom voľného času, ale aj súkrom- lige, resp. extralige a taktiež vidíme
jového rámca mesta. Preto mesto v tu pre hasičský záchranný zbor. nou umeleckou školou. Doterajšie dobrý potenciál udržateľnosti tohto
tejto súvislosti pripravuje vhodné Predpokladáme, že projektová do- poznatky najmä záujem o štúdium športu už v deťoch v prvom stupni
lokality na umiestnenie malých kumentácia bude ukončená v roku na stredných školách avizuje kva- základných škôl.
priemyselných parkov, pripra- 2008. Tento zámer rieši výstavbu litné a dobré výsledky absolventov,
Sociálne zabezpečenie, resp.
vuje pasporty objektov, ktoré v nových priestorov v zadnej časti ktorí po ukončení nemajú problém sociálna otázka je v našom meste
súčasnosti stratili svoj pôvodný objektu na ul. Radničnej, resp. na dostať sa na vysoké školy, resp.sa čiastočne zabezpečovaná proscharakter a stali sa nefunkčnými ul. Oravské nábrežie. Súčasťou zaradiť do procesu normálneho tredníctvom domova dôchodcov a

domovom sociálnych služieb pre
deti a dospelých. Tieto zariadenia
sú v správe samosprávneho kraja.
My ako mesto pomoc pre občanov
zabezpečujeme formou opatrovateľskej služby, ktorá je vykonávaná
prostredníctvom opatrovateliek
( zamestnankyne mesta) , ktoré
podľa požiadaviek klienta vykonávajú rozsah jednotlivých činností
v byte občana. Vzhľadom na to,
že od nového roka túto činnosť už
nebudú vykonávať charitatívne organizácie, mesto túto činnosť bude
primerane rozširovať na ďalšie
služby. Medzi ojedinelé činnosti,
ktoré mestá a obce svojim občanom poskytujú je organizovanie,
zabezpečovanie stravovania pre
dôchodcov a obyvateľov nášho
mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc
druhých. Takúto službu v meste
vykonávame prostredníctvom pracovníkov mesta, ktorí imobilným
občanom každý pracovný deň dovážajú stravu až do bytu.
Súčasťou života nášho mesta
je spoločenský a kultúrny život.
Pre budúci rok bude ponúknuté
našim občanom množstvo akcií,
ktoré budú uvedené v Kalendáriu
mesta Tvrdošín pre rok 2008. Jeho
obsahom bude množstvo akcií, ktoré
budú organizované oddelením kultúry, centrom voľného času, ďalších
zariadení a organizácií. Do jednotlivých aktivít budú zainteresované
deti zo školských a predškolských
zariadení, ZUŠ, ale aj kluby dôchodcov v jednotlivých mestských
častiach. Sme presvedčení, že každý
z nás tam nájde to svoje vyžitie.
Spoločenský a kultúrny život
dotvára aj všetko to, čo je okolo
nás, naše prostredie. V tejto myšlienke chceme už v nasledujúcom
období ukončiť rekonštrukciu
parku na Trojičnom námestí. Aj
keď v uplynulom období práce už
boli začaté, zložitosť technologického zariadenia a hlavne možnosť
získania finančných prostriedkov
z iných zdrojov než vlastných nás
donútilo ukončenie tohto zámeru
časovo oddialiť.
V trvalej pozornosti sú aj opravy chodníkov, miestnych komunikácii, rozširovanie a opravy parkovísk hlavne na sídlisku Medvedzie.
Vieme, že aj počet motorových vozidiel za posledné roky neskutočne
narástol. Musíme sa neustále pasovať s problematikou rozširovania
ciest, parkovísk, pretože výstavba
sídliska v čase svojho rozvoja
nepočítala s takýmto dopravným
rastom. Je toho strašne veľa, čo je
potrebné zdokonaľovať, vylepšovať. Mesto aj túto problematiku sa
každým rokom snaží podľa finančných možností riešiť a vieme, že
aj s trpezlivosťou našich občanov
sa nám to podarí.
Plán hlavných úloh rozvoja
mesta na rok 2008 ukazuje hlavné ciele nášho plánovacieho procesu. Plán je jeden z dokumentov,
ktorého zámery, priority, ciele je
možné napĺňať iba v rámci možností financií. A preto naše mesto,
ak chce realizovať svoj rozvoj,
musí sa uberať smerom k vylepšeniu si svojho rozpočtu, získania
ďalších financií z iných zdrojov.
Aj keď štátna politika nám umožňuje získať finančné prostriedky
v rámci programového obdobia
2007-2013, vieme, že to nie je
také jednoduché. No aj napriek
zložitým procedurálnym a projektovým krokom v nasledovnom
období využijeme všetky nám dostupné možnosti, aby financovanie
jednotlivých aktivít bolo aj z týchto
prostriedkov.
Záverom už len možno konštatovať, že predmet predkladaného
plánu je opäť náročný, pretože
potrieb je veľa, takže je ťažko
rozhodnúť, ktorý zámer, resp.
oblasť bude prioritou pre ďalšie
plánované obdobie. Ale verme,
že nech sa zrealizuje čokoľvek,
bude to prínos iba pre nás a pre
naplnenie každodenných potrieb
nášho občana.
Mgr. Vlasta Jančeková
zástupkyňa primátora
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Postupné zlepšovanie dopravnej situácie
Stretnutie na chodbe mestského úradu ešte možno
považovať za náhodné, ale prítomnosť riaditeľa
Slovenskej správy ciest pre oblasť Žilinského a
Trenčianskeho kraja na Orave a v samotnom Tvrdošíne má k náhode veľmi ďaleko. Docent Ing. Ivan
Hlavoň, Csc. ani pri nedávnej návšteve neobišiel
mestský úrad a po rokovaní s primátorom Ing. Ivanom Šaškom nám poskytol rozhovor.
* Pán riaditeľ, téma rokovania s primátorom určite
súvisela s vašou funkciou,
venujme sa preto rovno
výsledku. V čom ste sa
zhodli a v čom nie?
- Prepáčte, že budem
globalizovať, ale stretávame sa často a takmer
vo všetkom sa dokážeme
zhodnúť, okrem jediného:
ja sa snažím vášho primátora presvedčiť, že aj iné
oblasti Slovenska potrebujú naliehavo našu podporu
a on stále tvrdí, že najviac
ju potrebuje Orava. Aj
tentoraz som sa v duchu
zapovedal, že nesľúbim nič
nad rámec našich kompetencií a opäť ma pritlačil k
ústupkom.
* To vás nemusí mrzieť, veď ani Tvrdošínom
neprechádzajú iba domorodci. Dohodli ste sa na nie-

čom, čo zvýši bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky v našom meste?

- Je toho viac .Tvrdošín trpí
takisto abnormálnou dopra-

Milióny pre mesto

Nemusíme, a ani by nebolo
prezieravé ohurovať konkrétnymi sumami, pretože toto
číslo nemusí byť zďaleka konečným. Iba neprajníci nechcú vidieť, že mesto po zvolení
svojho primátora do najvyššieho zákonodarného orgánu
získava čoraz viac finančných
prostriedkov na svoj rozvoj.
Možno spomenúť nedávnu
výdatnú „injekciu“ na rekonštrukciu potoka Hlisník, ale
naporúdzi sú aj čerstvejšie
dôkazy, napríklad Základná

vou, hlavne kamiónovou. S
pánom primátorom sa snažíme vychádzať z tých málo
prostriedkov, ktoré máme a
vyriešiť celú situáciu aspoň
operatívne – pomôcť prechodu
chodcov, pomôcť vstupu vozidiel z bočných ciest na hlavnú
a vyriešiť niektoré ďalšie technické problémy. Už dávnejšie
sme sa dohodli, že v prvom
kole budeme riešiť otázku

vylepšenia prechodu pre chodcov, rozširovania chodníkov a
parkovacích miest. To už sa z
väčšej časti realizovalo ako
výsostná záležitosť mesta. Pán

škola Márie Medveckej. Po
desaťročia chátrala a mesto
ešte v čase, kým nebolo jej
zriaďovateľom, muselo neraz
siahnuť do svojej pokladnice
a uchrániť ju pred uzatvorením školskej telocvične.
V posledných rokoch sa stal
postrachom havarijný stav
kanalizácie a sociálnych zariadení. Aj ten už bude čoskoro
odstránený vďaka ďalším
trom miliónom korún, ktoré
dostala škola na rekonštrukciu.
(pa)

Mesto má v pláne čerpať finančné prostriedky z Európskej
únie aj pre výstavbu nového objektu, nazvaného „Regionálny
záchranný systém“. V týchto
nových priestoroch nájde svoje
miesto zdravotná záchranná
služba, hasiči a mestská polícia, ktoré budú „operovať“ v

sú naše jednotlivé zariadenia,
vieme že ich treba rekonštruovať
a potrebujú nemalé prostriedky,
aby boli v takom technickom stave, aký si predstavujeme. Mysleli
sme však na to, aby sme podporili ďalšie objekty v meste a tak
sme vypracovali projekt aj pre
Farský úrad v Tvrdošíne.
Projekt bol úspešný a máme
radosť, že sme – hoci aj malým dielom - prispeli na farský

kostol,“ povedala zástupkyňa
primátora Vlasta Jančeková.
Zvyšnú čiastku „zhltli“ opravy striech na materskej škole
a zdravotnom stredisku. Čo je
potešiteľné, mesto si vytvorilo
prostriedky na spolufinancovanie aj ďalších, budúcich projektov a hoci spolufinancovanie
mesta znamená len niekoľko
percent z celkovej čiastky, nejde
o nízke sumy.

Projekt pre zlepšenie
podmienok

Dvesto tisíc aj na kostol

Aby sa mesto mohlo rozvíjať
takým tempom, aký si všetci
želáme, nestačí len rozpočet
mesta. Filozofiou mestského
úradu je, aby oddelenia úradu a
všetci kompetentní sa zapojili v
programovacom období čerpania fondov z Európskej únie do
vytvárania projektov. Myšlienky
uviedli do praxe a minulý rok
„prišla“ do mesta pol miliónová
dotácia.“ Vieme, v akom stave

primátor v nás našiel podporu
z hmotného hľadiska.
* Pokročme ďalej. Čo s
mostom cez Oravu, ktorý
už dožíva, a s križovatkou
pri kostole?
- U mosta uvažujeme s
opravou časti nosnej konštrukcie, časti chodníkovej
konštrukcie a zábradlia. V
tejto súvislosti by sme chceli
vybudovať alebo aspoň navrhnúť kruhovú križovatku
pri kostole. Pán primátor
nás do tejto akcie tlačil aj
v minulom období, lenže
pre nás je prioritná cesta
1/59. Vedľajšie vstupy sú
záležitosťou VÚC a ak sa
do križovatky pri kostole
pustíme, povedzme, aj so
spoluúčasťou VÚC, budeme musieť zvažovať, ktorý
typ si budeme môcť dovoliť.
Niektoré stoja 6 – 8 miliónov, ale na niektoré treba aj
20 miliónov. Budeme teda
hľadať jednoduché riešenie s vytvorením akýchsi
„bypasov“, ktoré odľahčia srdce križovatky. To by
malo byť vytvorené z rýchleho prvku, v ktorom by sme
donútili vozidlá fyzicky prejsť
kruhom a tým by sme dopravu
usmernili. Viem, malé kruhové
križovatky sú nebezpečné tým,
že majú krátke „prepletacie“

požadovanej miere v našom
regióne. Podstatné je aj to, že
dnešná doba si vyžaduje už najmodernejšie technológie, ktoré
slúžia občanom pri záchrane
ľudských životov a majetku.
A takýto objekt v našom meste chýba. Terajšie priestory už
nevyhovujú ani hasičskému
záchrannému zboru. Aj preto
sa mesto rozhodlo, že tento
projekt bude jednou z priorít v
najbližšej dobe.
Ako nás informovala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková, predpokladajú, že projektová dokumentácia bude
ukončená ešte v tomto roku.
Týmto zámerom sa vyrieši
výstavba nových priestorov v
zadnej časti objektu na Radničnej ulici, resp. na Oravskom
nábreží, pôjde o rekonštrukciu
súčasného objektu.

úseky, ich ramená sú pomerne blízko pri sebe. Pomôže to
však veľmi vozidlám prichádzajúcim z bočných ciest. Iná
možnosť, napríklad svetelná
križovatka, nie je vhodná, pretože nastavené časové cykly
prejazd vozidiel spomaľujú.
* Prednedávnom bol spojazdnený cestný obchvat
Oravského Podzámku. Kedy
sa podobnej vymoženosti
dočkáme aj v Trstenej?
- Je to aj otázka štátneho
rozpočtu, vstupu euro - peňazí, otázka celoslovenských
priorít, ale pevne verím, že
stanovený postup bude pokračovať, i keď časový sled sa
nedá vždy dodržať. Napríklad
obchvat Trstenej, ktorého investorom je Národná diaľničná spoločnosť, bol pripravený
dávnejšie a malo sa začať
v tomto roku v auguste. Nič
tomu nebránilo okrem chýbajúcich dotácií. Celá etapa
bude stáť 1,6 miliardy a na bu-

dúci rok je prisľúbených 100
miliónov korún. Musím sa ale
zmieniť o ceste 1/59 v celom
jej rozsahu. Nebola postavená
na súčasný objem dopravy.
Plánovala sa na nej cesta
kategórie R a preto sa na nej
príliš obmedzene pracovalo.
Všetko záviselo od toho, kade
trasovanie cesty R povedie.
Toto vyčkávanie spomalilo a
zneistilo celú prípravu. Dostali sme sa do situácie, že cestu
1/59 budú prepravcovia ešte
dlho využívať na medzinárodnú dopravu. Musíme sa teda
znovu vrátiť predovšetkým k
cestným obchvatom, ktoré tu
už mohli byť a pospájať celý
systém. Žiaľbohu, nadradený
systém, ktorý uprednostnil
výstavbu rýchlostnej cesty, je
zatiaľ budovaný ako polovica
profilu. Zdá sa, že dvojprúdovou cestou aj ostane, hoci
rýchlostná komunikácia by
mala byť štvorprúdová.
Pavel Abraham

Na začiatku nového roka sa
primátor každoročne stretáva
na radnici mestského úradu s
riaditeľmi školských zariadení,
ktoré patria pod správu mesta. Stretnutie nemalo za cieľ
len novoročné pozdravenie,
ale zintenzívnenie vzájomnej
spolupráce, výmenu skúseností
a obojstrannú informovanosť,
ale hlavne riešenie spoločných problémov. „Dôležité je
tieto stretnutia udržiavať, len
tak sa budeme chápať a ďa-

lej napredovať, to znamená o
problémoch vedieť a hneď ich
aj riešiť. Veď našim spoločným
cieľom je, aby sme mali v meste
kvalitné školstvo po všetkých
stránkach.“
Primátor poďakoval za doterajšiu spoluprácu, načrtol
hlavné zámery mesta, týkajúce
sa rekonštrukcií jednotlivých
zariadení a vyjadril presvedčenie, že i naďalej zostanú dobré
vzájomné vzťahy školských
zariadení s mestom.

V utorok 8.1. sa v priestoroch MsKS konala okresná
konferencia Rady základných
organizácií odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy,
na ktorej sa zišlo takmer tridsať
účastníkov. Hodnotiacu správu
o činnosti za minulé obdobie
predniesla jej predsedníčka
Daniela Gandiová. I keď je
Rada metodicko - poradenským centrom, ktorá podnety
zo základných organizácií posúva k vyšším orgánom a na-

opak, Rada zase nové informácie prostredníctvom predsedov
posúva k členskej základni. Jej
prácu už ocenili viaceré základné organizácie, nielen pri
kolektívnom vyjednávaní, ale
hlavne pri riešení pracovných
problémov.
Jedným z bodov konferencie boli aj voľby a novou
predsedníčkou sa opätovne
stala D. Gandiová, bývala dlhoročná učiteľka a riaditeľka
materskej školy.

Stretnutie s riaditeľmi

Rokovali školskí odborári

Dane sa v roku 2008 meniť nebudú

Ani v roku 2008 si obyvatelia mesta nesiahnu
hlbšie do svojich peňaženiek, pretože dane zostávajú
nezmenené. Istotne sa tomu poteší väčšina obyvateľov a zvlášť tí, ktorí musia každú korunku aj viackrát v rukách obrátiť, kým ju na niečo vydajú.
Daň z pozemkov, kde patrí
orná pôda a trvalé trávne porasty - je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.
V Tvrdošíne je hodnota za
ornú pôdu (OP) stanovená zo
zákona vo výške 4,70 Sk a
trvalo trávnatý povrch (TTP)
0,80 Sk, v Medvedzí OP - 5,12
Sk a TTP - 0,67 Sk, v Krásnej
Hôrke OP - 6,49 a TTP 0,59
a v Oraviciach OP - 4,22 a
TTP - 0,84.
Základom dane z pozemkov
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v
m2 a jeho hodnoty za stavebný
pozemok 640 Sk, za záhrady a
zast. plochy a nádvoria 140 Sk
a za ostatné plochy 64 Sk. Ročná sadzba dane z pozemkov
pre všetky druhy pozemkov je
0,25% zo základu dane.
Nemení sa ani sadzba dane
zo stavieb v celom meste. Za
každý, aj začatý m2 zastavanej
plochy je stanovená výška 1,50
Sk (za stavby na bývanie, drob-

né stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
a ostatné stavby tvoriace,
príslušenstvo hlavnej stavby),
3,50 Sk (za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu),
7, 30 Sk (za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu), 14 Sk (za samostatne
stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov), 35 Sk
(za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu), 53
Sk (za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,

skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou),
16 Sk (za ostatné stavby).
Ročná sadzba dane z bytov
v meste je stanovená vo výške:
3,50 Sk (za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru), 53 Sk (za
každý aj začatý m2 podlahovej
plochy nebytového priestoru,
ktorý je využívaný na podnikateľskú činnosť, prenájom, alebo inú zárobkovú činnosť).
Naďalej ostávajú pre občanov zachované všetky doterajšie zľavy pre niektoré skupiny
obyvateľov. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov na bývanie a byty občanov
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
vo výške 50 % z vypočítanej
dane, garáže vo vlastníctve
občanov - držiteľov preukazu
ZŤP, ZŤP/S, ktorí vlastnia
motorové vozidlo používané
na ich dopravu vo výške 50 %
z vypočítanej dane.
Skutočnosti, zakladajúce
nárok na priznanie daňovej
úľavy je povinný daňovník
preukázať fotokópiou preukazu ZŤP, ZŤP/S, dokladom o
vlastníctve motorového vo-

zidla (fotokópiu technického
preukazu).
Doklady, preukazujúce dôvody na poskytnutie zníženia
dane na rok 2008 predloží daňovník správcovi dane do 31.
januára 2008. Daňovníkovi,
ktorý je povinný podať daňové
priznanie do 31. januára 2008,
správca dane vyrubí daň najneskôr do 31. mája 2008.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- do 31. júla 2008 a do 30.
septembra 2008. Ak ročná
daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1 000 korún a
právnickej osobe 10 000 korún
je splatná naraz do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Dane a poplatky
za odvoz domového odpadu sa budú
vyberať od 7. do
18. apríla v budove mestského úradu,
na obvyklom mieste, vedľa kancelárie
prvého kontaktu.

Pôžičky podľa novej úpravy

Najnovšia úprava podpôr z
prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania nadobudla
platnosť 1. októbra minulého
roku, teda v období, kedy už
limit prostriedkov na bežný
rok býva zvyčajne vyčerpaný.
Rok sa „prehupol“, a ako nám
potvrdil Štefan Lukáči z úseku rozvoja bývania v okrese
Tvrdošín, prví záujemcovia sa
už porozbiehali za dokladmi
a potvrdeniami, ktoré treba
priložiť k žiadosti o pôžičku.
Chvíľu im potrvá, kým ich
pozháňajú, pretože napríklad
potvrdenie o zárobku v uplynulom roku dostanú až po
uzávierkach mzdových učtární. Medzitým si však môžu
zopakovať spolu so Štefanom
Lukáčim, aký druh pôžičky,
v akej maximálnej výške a za
akých podmienok sa na nich
vzťahuje podľa novej úpravy v
zmysle vládneho nariadenia:
„Na výstavbu bytu v bytovom dome je to 1,1 milióna
korún, pričom žiadateľ, ktorý

neprevyšuje vek 35 rokov, môže
dostať až 1,5 mil. Sk. Pôžička
na výstavbu bytu v rodinnom
dome sa zvýšila na 1,1 mil.
Sk. Na kúpu bytu v rodinnom
alebo bytovom dome možno
získať 1,3 mil., pričom žiadateľom pod 35 rokov možno
poskytnúť až 1,5 mil. Pre túto
vekovú kategóriu bola ustanovená úroková sadzba 2 %, pre
starších 3,5 %.“
Tí, ktorí už majú vlastné
skúsenosti s pôžičkou z prostriedkov ŠFRB, vedia, že sa
nepokúšame o žiadnu otvorenú
či skrytú formu reklamy. Podľa
poznatkov z minulých rokov je
pravdepodobné, že v druhom
polroku už budú tohtoročné
limity vyčerpané. Možno aj pre
jednu z výhod, ktorú tento typ
pôžičiek žiadateľom zmluvne
zaručuje: splácanie pôžičky je
rozložené na obdobie 20, maximálne 30 rokov, so zárukou, že
úroková sadzba sa počas celej
doby splatnosti nemení.
P. Abraham
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O územnom pláne sa rokovalo v Bratislave
Viac ako ročná práca priniesla svoje ovocie
– územný plán mesta je tesne pred schválením.
Dokument, ktorý je nevyhnutný nielen pre ďalšie plány
mesta, ale aj možnosť čerpať
finančné prostriedky z fondov Európskej únie v blízkej
dobe bude dokončený. Prešiel
cestou od Územnoplánovacej
dokumentácie mesta Tvrdošín
– zadania, cez koncept rozvoja
s dvomi variantmi. V priebehu celej realizácie plánu mali
možnosť občania sa vyjadriť
k navrhnutým riešeniam. Plán
pripomienkovalo a vyjadrovalo k nemu svoje stanoviská

ministerstvo životného prostredia, ministerstvo obrany,
krajské, obvodné úrady, obce,
ďalšie inštitúcie a občania
počas verejného hovoru či
návštev na oddelení výstavby
MsÚ.
Spracovatelia plánu mnohokrát navštívili Tvrdošín,
no stretnutia s primátorom sa
uskutočňovali aj v Bratislave,
aby práce na pláne prebiehali
v určených termínoch.
„Vždy sa snažím, aby moja
cesta do Bratislavy bola účel-

ná, keď je rokovanie parlamentu, naplánujem si ďalšie
stretnutia, ktoré môžu pomôcť
nášmu mestu. Tak tomu bolo i
21. januára, keď som sa stretol so spracovávateľmi nášho
územného plánu. Zaoberali
sme sa hlavne pripomienkami, ktoré boli uplatnené pri
verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,“
povedal primátor.
Kapitola pripomienkovania
je už uzavretá a tento plán je
pred ukončením. Územný plán
bude prerokovaný na najbližšom, februárovom zasadaní
mestského zastupiteľstva.

Urbár plánuje rekonštruovať pílu
Dlhodobo dosahované solídne hospodárske výsledky
akoby naznačovali, že všetko je
v najlepšom poriadku. O to viac,
že Urbárska píla v Tvrdošíne
so cťou obstála aj v neľahkom
období lesných kalamít. Tieto
pozitívne skutočnosti sú však na
druhej strane varovaním. Ďalšie
kalamity predsa nemožno nikdy
vylúčiť a mnohé obmeny výrobných prvkov boli v skutočnosti
účinnými operatívnymi opatreniami, ale nie premenou „urbárskej starenky“ na modernú a
efektívne fungujúcu drevospracujúcu fabriku, schopnú prežiť
za akýchkoľvek podmienok.
A to je práve zámer, ktorý si
vytýčil výbor urbáru. Jeho predseda Ivan Šaško zvolal na 24. januára stretnutie výrobného výboru,
na ktorom sa zišli okrem domácich aj projektanti a dodávatelia
technológií. Nešlo o nijaké pose-

denie nad víziami o „ružovej“ budúcnosti. Účastníci rokovali o finančných nákladoch a spracovaní
projektovej dokumentácie, ktorá
bude podkladom pre žiadosť príslušnému ministerstvu o pridelenie potrebných prostriedkov. Samozrejme, jednou z prvých úloh

bude spracovanie projektu tak,
aby prevažnú časť prostriedkov
na modernizáciu a rekonštrukciu
tvorili dotácie z eurofondov. A
to je vlastne pozitívny signál,
ktorý zreteľne naznačuje členom
urbáru, že neprídu o svoje dividendy.
(pa)

našom meste sa dostal do štádia
spracúvania projektu, a tá je vari
najcitlivejšou časťou celého zámeru. To, čo z neho vzíde, bude
možno i v ďalších storočiach
dôkazom o miere vkusu, citu a
estetickej vyspelosti zainteresovaných.
Aj preto sa primátor Ivan
Šaško rozhodol pre spoluprácu s odborníkmi a v stredu 30.
januára sa v Bratislave stretol

so skúsenými architektmi. Čo
sa týka financovania, uprednostnil primátor osvedčenú
formu – sledovať a reagovať na
vyhlásené výzvy, opierať sa o
kvalitné projekty a s ich pomocou sa uchádzať o prostriedky z
eurofondov.
V prvej etape revitalizácie
mesta príde na rad jeho centrum,
v ďalších sa bude presúvať do
ďalších mestských častí. (pa)

Sú plní elánu

Záver roka už tradične patrí
spoločenským posedeniam a
nebolo tomu inak ani v dôchodcovskej organizácii Skalka,
ktorá pôsobí na sídlisku Medvedzie. Už po tretíkrát sa stretli
členovia tejto organizácie, aby
spoločne zhodnotili činnosť

uplynulého roka, spolu si posedeli pri dobrej kapustnici, ktorú
im pomohli pripraviť kuchárky
zo ZŠ Márie Medveckej.
Na predvianočnom posedení sa členovia klubu stretli

Opatrovateľskú službu poskytuje mesto podľa § 15
zákona č. 195/1998 Z. z. o
sociálnej pomoci. Podľa tohto
zákona opatrovateľskú službu
možno poskytovať občanovi,
ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných
úkonov, nevyhnutných prác v
domácnosti, alebo kontaktu so
spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v
posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním. Ide aj
o pomoc dieťaťu do skončenia
povinnej školskej dochádzky,
ak osobnú, celodennú a riadnu
starostlivosť o dieťa nemôžu
z vážnych dôvodov poskytovať, alebo zabezpečiť rodičia,
alebo občan, ktorý prevzal
takéto dieťa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia
príslušného orgánu.
Opatrovateľskú službu možno poskytovať do dovŕšenia
troch rokov veku detí, aj vte-

dy, ak sa jednej matke súčasne
narodili tri a viac detí, alebo v
priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Opatrovateľská služba sa poskytuje
priamo v byte občana.
Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
úhrady za poskytnuté jednotlivé úkony opatrovaným určuje
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Tvrdošín číslo 2/2007 o
opatrovateľskej službe, ktoré
rešpektuje právnu ochranu
občana pred platením úhrady
neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom. Pri
stanovení úhrady ide o garanciu zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu vo výške 1,2 násobku
sumy životného minima.
Mesto poskytuje opatrovateľskú službu, opatrovanie
zabezpečuje vlastnými zamestnancami priamo v bytoch
opatrovaných občanov.
Mesto prevzalo a zabezpečuje v plnom rozsahu opatrovateľskú službu aj občanom

odkázaným na poskytovanie
opatrovateľskej služby, ktorú
doteraz zabezpečovala Spišská
katolícka charita, ktorá oznámila skončenie opatrovateľskej
služby k 1. januáru 2008.
V súčasnosti poskytujeme
opatrovateľskú službu naším
občanom, čo predstavuje do mesiaca cca 665 hodín poskytnutej
opatrovateľskej služby. Túto
starostlivosť zabezpečuje mesto
vlastnými zamestnancami.
Aj touto cestou chceme
vyjadriť ocenenie všetkým
tým rodinným príslušníkom,
ktorí zabezpečujú opatrovanie svojich rodičov, prarodičov a príbuzných doma sami.
Opatrovateľská práca je veľmi
náročná a vyžaduje si mnoho
trpezlivosti a lásky, na druhej
strane však aj mesto zabezpečuje túto službu hlavne pre
tých, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú
pomoc inej osoby, alebo ktorí
už nemajú nikoho o koho by sa
v tejto ťažkej životnej situácii
mohli oprieť.

Podpora na projekty pre Oravice

Revitalizácia ako dlhodobý proces
Slovíčko „revitalizácia“ je
síce prevzaté a nijako neprispieva k čistote slovenčiny, zato však
je stručné a výstižné. V spojení
s ďalším výrazom znamená, že
napríklad revitalizácia mesta je
procesom, ktorého cieľom je
skvalitniť a skrášliť životné prostredie. Dotýka sa nielen centra
a verejných priestranstiev, ale
aj ciest, chodníkov, osvetlenia a
ďalších doplňujúcich prvkov. V

Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu

už v nových priestoroch, ktoré
majú teraz v prístavbe ZŠ Márie Medveckej, tie predchádzajúce uvoľnili pre deti MŠ.
Následne si v nových urobili
menšie úpravy, tak aby vyhovovali ich potrebám. „V ústrety
nám vyšiel náš primátor Ivan

Šaško, za čo mu v mene členov
klubu ďakujeme,“ povedala
nám predsedníčka najmladšieho klubu dôchodcov Anna
Šablatúrová.
Po ochutnaní kapustnice, pri

poháriku vínka si potom spoločne pospomínali na akcie za
celý rok, poklebetili, zaspievali
vianočné pesničky a rozišli do
svojich príbytkov s prianím
všetkého najlepšieho, aby sa aj
v roku 2008 stretávali spoločne
nielen v klube pri čaji, prírode,

na výlete, v Oraviciach, či rôznych kultúrnych akciách, ktoré
usporadúva mesto. Sú plní elánu aj „mladíckej“ fantázie, ktorá ich neopúšťa ani na dôchodkovom veku.
(jh)

Každá finančná pomoc dobre padne, aj keby to mala byť
pôžička, ktorú treba splatiť.
Ešte viac poteší nenávratný
finančný príspevok, v našom
prípade vo výške 670 773 Sk
korún, poskytnutý na prípravu
projektu s názvom Vybudovanie infraštruktúry vodného
hospodárstva v mestskej časti
Tvrdošín – Oravice. Zmluvu o
jeho poskytnutí mestu podpísal
primátor Ivan Šaško v utorok
29. januára na Úrade vlády
Slovenskej republiky. Po ná-

vrate nám prezradil niekoľko
podrobností o projekte a jeho
prepojení s ďalšou výstavbou
v Oraviciach: „V projekte sa
počíta s vybudovaním kompletnej infraštruktúry, vodovodu, kanalizácie, čističky
odpadových vôd, elektrických rozvodov a ďalších potrebných prvkov. Až potom
bude možné pokračovať vo
výstavbe ďalších potrebných
zariadení v Oraviciach. Mesto
sa nebráni ani výstavbe chát
v tejto lokalite. Ak mal niekto

kompletne pripravený pozemok a bol jeho, ak tam neboli
žiadni iní vlastníci, súhlasy
a prístupy k pozemkom, a ak
to bolo v súlade s územným
plánom, tak každý dostal stavebné povolenie.“
Ani v tomto prípade príspevok nespadol z neba. Skrýva
sa za ním kvalitná práca ľudí,
ktorí sa podieľali na príprave
úspešných projektov a vytrvalosť primátora pri rokovaniach
na ministerstvách a ďalších
inštitúciách.

Zraneného kamaráta zachránil pred utopením
Stretávame ich denne, len
čo sa vrátia zo škôl. Mladí,
hluční, občas aj drzí a vulgárni vo výrazoch. My - a teraz
mám na mysli starších, tichých
a slušných – máme zasa inú
nepeknú vlastnosť: nenamáhame sa s rozlišovaním a radi
zovšeobecňujeme. Hádžeme
ich do jedného vreca a ani nám
nenapadne, že medzi tými mladými, hlučnými, ...atď. môže
byť niekto, kto vykonal niečo,
čo si od nás (starších,... atď.)
zasluhuje hlboký obdiv. To,
že s opisom obdivuhodného
činu prichádzame až po troch
mesiacoch, má jednoduché vysvetlenie. Záchranca je doteraz
presvedčený, že nevykonal nič,
čo by stálo za reč. Nič sa však
neutají nadlho. Stačí drobný
impulz, štipka šťastia pri sledovaní stopy a na konci je príhoda
so šťastným koncom, i keď
poznamenaná fraktúrami.
Sedemnásťročný Lukáš
Lepáček (na snímke) žije na
tvrdošínskom sídlisku Medvedzie. Okrem florbalu sa venuje
počítačom, a práve táto záľuba
ho priviedla do Spojenej školy v Nižnej na študijný odbor
informačná technológia. Nevyhýba sa však ani relaxu s rovesníkmi, a tak sa stalo, že jedno
nedeľné popoludnie ho zastihlo
pri „opekačke“ v neobývanej
časti za Krásnou Hôrkou. Už
sa zmrákalo, keď sa prvá časť
skupiny rozhodla pre návrat.
Lukáš ešte pomáhal pri upratovaní a hasení ohniska. Jeho
kamarát Peťo už nemal chuť
zotrvávať do samého konca a
odišiel sám, asi päť minút pred
poslednou päťčlennou skupinou. Došiel až ku mostu cez
rieku, no neprešiel ho stredom,
hoci už bola tma, ale tak, ako
zvykli chodievať chlapčiská
jeho veku. Vošiel na okraj vonkajšej strany zábradlia, a vtedy
sa to stalo. Len on sám vie, čo

v tej chvíli otupilo jeho ostražitosť, či len pozabudol, že
presahujúce dosky popod zábradlie sú už dávno odstránené.
Jednoducho – stúpil do prázdna
a padol do rieky. Približne metrová hĺbka v
tom mieste
by sama o
sebe nestačila
na utopenie,
ale pád medzi
ostré kamene na dne mu
spôsobil päťnásobnú zlomeninu nohy
a neznesiteľná bolesť ho
úplne paralyzovala.
„Z diaľky sme počuli zvuk, ktorý
sa podobal
nárazu niečoho ťažšieho na
hladinu,“ opisuje ďalšie okamihy Lukáš Lepáček. „Peťo
– pomyslel som si a bežal som
s ostatnými za zvukom. Z mosta
už nebolo vidno nič, ani hlavu.
Zošmykol som sa z brehu do

rieky a až keď som sa prebrodil do stredu, zbadal som nad
hladinou taký kopček: bol to
Peťov chrbát. Vytiahol som ho
na okraj brehu, ďalej sa už na
šmykľavej strmine nedalo. Tam
mi pomohol
ďalší kamarát
vyzliecť ho z
mokrých šiat.
Mal som so
sebou aj suché oblečenie,
prezliekol som
Peťa a privolal mobilom
sanitku. To je
všetko.“
Jednoduché, však?
Aspoň pre
Lukáša, ktorý
mal to šťastie,
že sa sám na
skalnatom dne
nezranil a nevyšiel z ľadovej
vody prinajmenej s ťažkým
zápalom pľúc. Nuž, takáto je
dnešná mládež: hlučná, drzá,
navyše aj nezodpovedná - a občas hodná hlbokého obdivu.
Pavel Abraham

Nemyslia len na seba

Myslíte, že dnešní mladí
ľudia neradi obetujú svoj voľný čas, aby pomohli druhým?
Rád by som vás presvedčil o
opaku.... Počas vianočných
prázdnin 27. a 28. decembra
13 mladých dobrovoľníkov z
občianskeho združenia Misia
mladých vo veku 14 – 17 rokov pomáhalo s organizáciou a
prípravou tvorivých dielní pre
vianočný tábor detí z detských
domovov, ktorý sa konal v Liptovskej Osade pri Ružomberku.
Prvý deň nás deti pozvali na
ich vlastný program – tanečné
scénky a presvedčili nás o ich
veľkom talente, originalite a

nadšení. Na druhý deň prevzali
naši dobrovoľníci štafetu a spolu s deťmi pripravovali tričká
s vlastnými motívmi, ktoré si
deti mohli zobrať so sebou späť
do detských domovov. Dobrovoľníci sa s deťmi skamarátili
za krátky čas, deti si nás získali
svojou úprimnou túžbou podeliť sa so svojimi zážitkami so
staršími rovesníkmi.
Odchádzali sme s radosťou,
ale aj ponaučení o neľahkom
osude detí, ktorí nepoznajú svojich rodičov. Vážme si svojich
rodičov a buďme im vďační za
ich trpezlivosť, pretože to všetko
mohlo byť aj úplne inak....(am)
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Smelé aktivity najväčšej školy v našom meste
Spojená škola Tvrdošín bola vybraná ministerstvom školstva na zapojenie
sa do nového pilotného projektu, ktorý je realizovaný pod záštitou Ministerstva
školstva SR a firmy Slovak Telekom, a. s. do Projektu realizácie modelového
bezdrôtového sieťového riešenia (WiFi).
Škola v Tvrdošíne bola vybraná do tohto projektu na základe toho, že patrila
medzi najaktívnejšie školy v minulom období. V rámci tohto pilotného projektu
bude na 250 vybraných stredných školách realizovaná modelová bezdrôtová
lokálna sieť WiFi s možnosťou centralizovaného manažmentu a správy. Pri
tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor riaditeľa školy Jána Korenčiaka.
* Ktoré projekty boli ešte
vo vašej škole zrealizované?
„Okrem tohto projektu, pri
ktorom sa v termíne od 20. januára do 30. júna vybuduje v
škole lokálna sieť WiFi, sme
od roku 2005 do roku 2007

podali 31 projektov, z ktorých
bolo 11 neprijatých a 11 čaká
na schválenie. Schválených
a realizovaných bolo 10 projektov, z ktorých je potrebné
spomenúť projekty: Sokrates E
- teaching each other vo výške

6 500 eur, Elektronizácia a
revitalizácia školských knižníc
- 100 000 Sk, Implementácia
grafických systémov INTYS pre
CNC - 100 000 Sk, Vytvorenie
modernej ekonomickej učebne ekonomických predmetov

- 73 200 Sk, Úsporné osvetlenie s automatickou reguláciou
- 40 000 Sk, Vráťme šport
do škôl - Florbal - 10 000 a
Športovo motivačné činnosti turnaj „Memoriál J. Ďureca“
- 13 000 Sk a ďalšie.
Vlani sa škola zapojila do
európskej komisie pre nadaných študentov vo vede a technike EUCYS, podarilo sa nám
ukončiť rekonštrukciu moderných sociálnych zariadení, vybudovať novú jazykovú učebňu

zámery sú v súlade s plánmi
VÚC, teda nášho zriaďovateľa,
ktoré má už isté predstavy o
výške finančných prostriedkov
pre našu školu. V tomto smere
som konzultoval aj s vedúcim
odboru vnútornej správy ŽSK
Jánom Jarošíkom.“
* Myslíte si, že školy sú
dostatočne financované?
„Musím konštatovať, že
naše školstvo je už dlhodobo
nedostatočne financované.
Rozpočet pridelený na školu,
podľa ktorého je normatívny
príspevok pre školu na kalendárny rok určený počtom jej

pre 24 žiakov, vybudovať novú
prístupovú cestu ku škole a
telocvični, ukončiť komplexnú
rekonštrukciu modernej ekonomickej učebne, zavedenie
programu Solid edge (hodnota programu l mil. Sk), škola
zakúpila za finančnej podpory
MŠ SR nové zariadenia a moduly pre CISCO a získala aj
vybavenie pre multimediálnu
učebňu v hodnote 180 tis. Sk a
ďalšie. K moderným učebným
pomôckam musíme prirátať aj
automobil Kia ceéd.
Do ďalších rokov má škola už naplánovanú realizáciu
viacerých akcií, peniaze by
sme chceli získať na projekty
väčšieho rozsahu a hlavne z
Európskych fondov. Novinkou by malo byť aj zavedenie
nového študijného odboru
- mechatronika. Tieto naše

žiakov a normatívnym objemom finančných príspevkov
pripadajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok,
zatiaľ je postačujúci na bežnú
prevádzku a údržbu školy.
Rozvoj školy, ktorý by mal byť
založený iba na tomto jedinom
zdroji zo štátneho rozpočtu by
nebol možný. Negatívny dopad
tohto zákona vidím aj v tom,
že vzdelávacie inštitúcie sa
frontálne orientujú na získanie
čo najväčšieho počtu uchádzačov, pričom kvalitatívnym cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu sa nevenuje náležitá
pozornosť.
Rozvoj našich škôl je možný s podporou a využívaním
ďalších možností, akými je
získanie mimorozpočtových
finančných prostriedkov. Tu by
som spomenul realizáciu ved-

K rekordu pomohli aj naši občania

Deň pred Vianocami, 23.
decembra, sa skončilo posledné, štvrté kolo verejnej finančnej zbierky „Pomôžte spolu
s nami“, ktorá sa konala v 54
Tesco obchodoch po celom
Slovensku pre 45 neziskových
organizácií. Zbierka priniesla
vo svojej päťročnej histórii doteraz najvyššiu a teda rekordnú
sumu, keď sa vyzbieralo 3 493
819,50 korún. Aj to svedčí o
tom, že ľudia na Slovensku

majú dobré srdce a radi prispejú tým, čo sú v núdzi.
Ešte pre zaujímavosť uvádzame, že táto zbierka sa organizuje od roku 2003 vždy v
čase predvianočného adventu
a počas štyroch doposiaľ organizovaných ročníkov sa vyzbierala celková suma 12 444
528,35 korún na podporu 130
projektov desiatok mimovládnych organizácií z celého územia Slovenskej republiky.

Spoluorganizátorom tejto
zbierky bola Slovenska humanitná rada a nás môže tešiť, že
do zbierky sa aktívne zapojili aj
občania oravského regiónu a v
Hypermarkete Tesco Dolný Kubín sa vyzbieralo 82 854,50 korún
a v Tvrdošíne 44 884 Sk. Vyzbierané finančné prostriedky budú
prerozdelené na základe regionálneho princípu, teda koľko peňazí
sa v ktorom regióne vyzbieralo,
toľko tam aj zostáva. (jh)

Zvolili si nový výbor a dozornú radu
V priestoroch MsKS sa v
sobotu uskutočnil 15. decembra snem Združenia zdravotne
postihnutých Oravy, na ktorom
sa zúčastnilo 29 zástupcov
základných organizácií z celého regiónu Oravy.
Úvodne slovo patrilo tajomníčke združenia Marte
Bakošovej, ktorá privítala delegátov snemu. Nasledovala
správa o činnosti združenia,
ktorú predniesol jej predseda
Martin Gočala a z nej sme vybrali podstatné časti.

samosprávneho kraja Juraj
Blanár a zapojilo sa 34 hendikepovaných detí i trojdňový
vzdelávací seminár pre predsedov základných organizácií
v Oraviciach.
V uplynulom roku vedenie ZZPO navštívilo v rámci
sociálneho poradenstva a
výročných členských schôdzi
takmer všetky základné organizácie. Organizátorsky a
sponzorsky pomohlo ZZPO
aj na spoločensko-kultúrnošportovom podujatí „Oravsko

rodiny SR, Žilinský samosprávny kraj, mesto Tvrdošín, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Námestove, Konzultačné a
informačné centrum Edukos
Dolný Kubín, a ďalších.
V ďalšej časti rokovania
si delegáti zvolili nové trojčlenné predsedníctvo a trojčlennú dozornú radu, ktorá
podľa upravených stanov bude
pracovať päť rokov. Dôveru
dostali a predsedníctvo budú
tvoriť Martin Gočala, Marta
Bakošová a Mária Oslíková

ľajšej hospodárskej činnosti
školy na základe živnostenského listu (vlastná autoškola,
školenia a kurzy, ubytovanie
v DM, rozmnožovanie dokumentov, prenájom priestorov,
telocvičňa, posilňovňa, sauna,
školská jedáleň, stolárska dielňa a pod.).
Škola má byť otvorenou
školou aj smerom k vysokým
školám, ako potenciálnym
partnerom pre ďalšie vzdelávanie našich absolventov.
Takúto spoluprácu už máme
so Žilinskou univerzitou, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a
spolupráca sa
pripravuje aj
so Slovenskou
technickou
univerzitou v
Bratislave.“
* Čo by ste
si vy osobne
priali v novom roku, čo
by vás najviac potešilo
v pracovnom
živote, ale aj
v súkromí?
„Prial by
som si, aby
v celej našej
škole vládla
príjemná a pokojná pracovná atmosféra
a nechýbali
dobré medziľudské vzťahy. Chcel by som,
aby naša škola bola zaradená
do Európskych fondov, aby sme
aj my mohli čerpať peniaze z
týchto fondov, hlavne aby sme
eliminovali energetické straty
v škole na minimum, pretože
tam je najväčší únik peňazí.
Potešilo by ma, keby sa nám
podarilo urobiť rekonštrukciu
striech, výmenu okien a celkové zateplenie fasády školy.
To je taký môj veľký cieľ po
ekonomickej stránke, čím by
sa ušetrili peniaze, ktoré sa
vydávajú na energie a tie sa
dajú v škole využiť aj na užitočnejšie veci.
V súčasnosti je istotne najcennejšie zdravie a tak by som
chcel, aby celá moja rodina
bola zdravá, aby v nej nechýbal
tiež pokoj a porozumenie.“
Za rozhovor poďakoval:

MESTO TVRDOŠÍN
vyhlasuje 2. ročník literárnej súťaže Gessayovo pero a výtvarnej súťaže
Paleta M. Medveckej pre žiakov základných škôl, stredných škôl a dospelých na voľnú tému. Zúčastniť sa jej môžu obyvatelia Tvrdošína, žiaci ZŠ
a SŠ, študujúci v Tvrdošíne.

„Činnosť organizácie v
uplynulom roku bola zameraná hlavne na sociálne poradenstvo a rekondičné pobyty. Štyri sa uskutočnili v
Turčianskych Tepliciach a
jeden v Oraviciach, ktorých
sa zúčastnilo 231 dospelých a
22 detí. Okrem týchto aktivít
združenie organizovalo už tretí
ročník výtvarnej súťaže „Daruj úsmev“, nad ktorou prevzal
záštitu predseda Žilinského

nás spojilo“, ktoré bolo určené
občanom s postihnutím, ale
nielen im.“
V závere svojej správy poďakoval všetkým sponzorom a
darcom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o realizáciu aktivít združenia v prospech občanov so zdravotným
postihnutím a s nepriaznivým
zdravotným stavom v regióne
Oravy v roku 2007. Ide o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a

a dozornú radu Alena Mišunová, Mária Gaľasová a Juraj
Horňák. Delegáti snemu si na
rokovaní odhlasovali aj plán
práce na rok 2008.
Poslaním združenia aj pre
budúce roky ostáva pomáhať
tým, ktorí to najviac potrebujú,
čo v závere rokovania povedal
staronový predseda Martin Gočala, ktorý sa všetkým poďakoval za doterajšiu odvedenú
prácu.
(jh)

Zimné čaro Vianoc
V priestoroch kina Javor sa
16. decembra konal Vianočný
koncert, ktorý každoročne organizuje ZUŠ v Tvrdošíne pod
vedením riaditeľa Stanislava
Vaseka. Atmosféru a prípravu
koncertu bolo cítiť všade v
celej škole.
Najkrajším obdobím v našom meste bývajú Vianoce,
pretože každý kút mesta žije
neopakovateľnou atmosférou,

je prívetivejší, láskavejší, v
zosobnenej štedrosti, ľudskosti
a človečenskej blízkosti. Aj náš
koncert sa niesol v takomto
duchu. Bol darčekom pre nás
všetkých, aj pre naše mesto.
Toto sviatočné čaro sme
pootvorili nádhernou melódiou vianočných piesní. Celý
program bol popretkávaný
biblickým príbehom, ktorý
pohladil našu dušu hviezd-

nym pokojom ako strieborné
prskavky šťastia. Na koncert
sa tešili všetci - žiaci, ale aj ich
učitelia. Každý prekvapil a to
skvelým umeleckým výkonom
ako v nástrojovej hre, tak aj v
speváckom vystúpení.
Veríme, že na tomto stretnutí
sa všetci dobre cítili a že sme
ľuďom, ktorí nás počúvali priniesli radosť, úsmev na tvári a
hlboký duchovný zážitok.(eb)

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je podnietiť žiakov základných a stredných škôl k rozvoju
tvorivosti, vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín. Zámerom vyhlasovateľa je dať túto šancu
aj dospelým, ktorí môžu predstaviť verejnosti svoj výtvarný či literárny prejav.
Literárna súťaž
Názov súťaže: Gessayovo pero
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka), III. kategória (žiaci 5. a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8. a
9. ročníka).
Žiaci stredných škôl súťažia v V. kategórii (študenti od 15 do 18 rokov).
Dospelí sú zaradení do VI. kategórie.
Autor môže poslať do súťaže tri básne alebo jednu prózu.
Výtvarná súťaž
Názov súťaže: Paleta M. Medveckej
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka), III. kategória (žiaci 5. a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8.
a 9. ročníka).
Žiaci ZUŠ súťažia v 2 vekových kategóriách: V. kategória (žiaci od 7 do 10 rokov), VI.
kategória (žiaci od 11 do 15 rokov).
Žiaci stredných škôl súťažia v VII. kategórii ( študenti od 15 do 18 rokov).
Dospelí súťažia v VIII. kategórii.
Autor môže poslať do súťaže najviac 2 práce vo voľných výtvarných žánroch – kresba,
grafika, maľba, plastika.
Vyhlásenie súťaže: 31. januára
Podmienky súťaže a termín uzávierky: Súťažné práce je potrebné doručiť do 18. apríla
do MsKS (za jednotlivé školy - učiteľ literárnej alebo výtvarnej výchovy).
Vyhodnotenie a ocenenia súťaže: Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú
úroveň, odborná porota má právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.
Vybrané príspevky ocenených autorov literárnych prác budú uverejnené v mestských
novinách Tvrdošín. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej
sále MsKS pri účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 30.
apríla 2008.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail:kultura@orava.sk
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Narodili sa
18. 12. 2007 Nina Kurňavková
20. 12.
Alexandra Jarošová
26. 12.
Tímea Strkáčová
31. 12.
Martin Zembjak
11. 1. 2008 Laura Viera Kapraňová

Sobáše

25. 8. 2007 Zuzana Kormančíková
				 – Christoph Simon Friedrich Rofner
					
– sobáš v Rakúsku
22. 12. 2007 Ing. Andrea Penxová – Ondrej Hládek
19. 1. 2008 Jana Valeková – Vladimír Kozár
19. 1. 2008 Mgr. Ivana Rošková PhD.
				 – Ing. Patrik Miklovič

Odišli z našich radov

6.
14.
16.
25.
21.
22.
25.
10.
14.
16.
20.

12. 2007 Marek Kulkovský
12.
		 Otília Greňová
12.
		 Jozefína Loneková
12.
		 Ján Bránický
12.
		 Ľubomír Ondrek
12.
		 Mária Sasinková
12.
		 Vladimír Hrubý
1. 2008 Miloslav Bahna
1.
Štefan Kristofčák
1.
Anna Domiňáková
1.
Antónia Ferenčíková

19-ročný
82-ročná
80-ročná
68-ročný
41-ročný
80-ročná
75-ročný
61-ročný
67-ročný
72-ročná
86-ročná

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožil náš
spoluobčan:
Január

80 rokov - Alojz Zmrazek, Krásna Hôrka
Pri tejto príležitosti mu blahoželáme aj my
a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev
na tvári v kruhu svojich najbližších.
Srdečne ďakujeme priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej
ceste v Tvrdošíne nášho drahého manžela, otca, a starého otca

Jána Bránického,

ktorý nás navždy opustil 25. 12. 2007
vo veku 68 rokov svojho života.
Ďakujeme za kvetinové dary i
priania sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký smútok a žiaľ.
Smútiaca rodina, manželka Marta s
dcérou Jankou, vnúčatá, bratia a sestry s rodinami

Keď nové ráno nastalo, Tvoje srdiečko biť prestalo. Odišiel si potichúčky, bez slov, bez rozlúčky. Nuž
spi, snívaj svoj večný sen, my v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Dňa 22. 12. 2007 uplynul rok,
kedy nás navždy opustil manžel,
ocko a dedko

Miroslav Adamik.

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka a dve dcéry
s rodinami

V školskej lige zvíťazili Vlkodláci

Ešte v minulom roku sa (21.
10. 2007) v ZŠ Márie Medveckej začala školská liga vo
florbale žiakov a žiačok 1. - 9.
ročníka. Dievčatá z 1. - 4. ročníka ukončili ligu a po tvrdom
boji a úsilí nakoniec zvíťazili
Vlkodláci.
1. VLKODLÁCI: Vanesa
Jandurová, Rebeka Králová,
Dominika Kuriaková, Andrea
Habovská, Alica Kovaľová.
2. DELFÍNIKY: Dominika
Fučeková, Kristína Belicova,
Vanesa Horvátová, Linda Lemonová, Vilma Belanská.
3. HIPHOPERKY: Martina
Sameliaková, Dáša Ďuriková,
Martina Skurčáková, Sabína
Chylová, Anežka Pajunková.
Najlepší strelec: Vanesa
Jandurová 10 gólov, Rebeka
Králová - 4, Andrea Habovská,
Dominika Kuriaková po 2,
Martina Skurčáková, Dominika Fučeková, Vanesa Horvátová po 1 góle. Brankárky:
Patrícia Pániková, Martina
Jarinová.
Dievčatá, ako prípravka

začali trénovať pod vedením
učiteľky V. Trstenskej v polovici septembra. Majú veľ-

OZNÁMENIE

Základná škola Márie Medveckej v Tvrdošíne otvára v
školskom roku 2008/2009 športovú triedu v 5. a 6. ročníku
(terajší štvrtáci - chlapci a piataci - chlapci).
Vyučovať sa bude podľa učebných plánov pre triedy so športovou prípravou, kde športová príprava bude zameraná na futbal.
Športovú prípravu bude učiť učiteľ telesnej výchovy s
trénerskou licenciou B – UEFA.
Podmienky prijatia:
1. dobrý zdravotný stav – lekárske potvrdenie
2. talentové skúšky - testy všeobecnej pohybovej zdatnosti
Termín konanie talentovej skúšky:
17. 3. 2008 – žiaci 4. roč. ZŠ MM
18. 3. 2008 – žiaci 5. roč. ZŠ MM
19. 3. 2008 – žiaci 4.-5. ročníka z okolitých škôl
Začiatok talentových skúšok 7.40 hod.
Prihlášky zasielajte na adresu : Základná škola Márie Medveckej Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín, do 29.februára 2008.
Bližšie informácie na t. č. 5324855.
Prihlášky si môžu rodičia a žiaci vyzdvihnúť u triednych učiteľov.
Mgr. Dagmar Šašková, riaditeľka školy

Regionálna zľava na klzisku

Tí, ktorí si chcú zakorčuľovať
v Tvrdošíne na miestnom klzisku,
môžu využiť zľavu, ktorú mesto
poskytuje svojim občanom. Znížené vstupné platí pre všetkých korčuliarov z okresu Tvrdošín. Je to
dobrá správa hlavne pre tých, ktorí
milujú korčule a ľad. I keď zima
sa zatiaľ vôbec nespráva tak, ako
by sme to očakávali, v Tvrdošíne
na klzisku sú ideálne podmienky
na prežitie príjemného víkendu, či
večerného korčuľovania.
Zľavnené vstupné pre deti je
10 Sk a pre dospelých 20 Sk na
90 minút. Tí, ktorí si chcú zahrať
hokej, si majú možnosť objednať

Vďačné naposledy
Bolo to dávno. Namiesto univerzitných poslucháčov som mala pred katedrou oravských žiakov SOU
elektrotechnického.
Neboli to ľahké dni ani pre nich ani pre mňa. Ale
ak som na to obdobie nikdy nespomínala s nevôľou,
ba naopak s láskou a vďačnosťou, bolo to aj kvôli
nemu. Koľko sa mi len napomáhal pri všetkých
kultúrnych podujatiach, ktoré vtedy s takou vervou
nižnianske SOU poriadalo. Ochotný, snaživý, inteligentný, skromný....
Na priemyslovke - už ako kolega z pedagogického
zboru - po sobotách a nedeliach (nespočítam, koľko
ich za desaťročie bolo) v prvom jazykovom laboratóriu, s tvorivou technickou invenciou pomáhal
vytvárať programy, ktoré mi dodnes aj na univerzite slúžia.
Nikdy nemeškal a nikdy sa nikoho nepýtal, čo za to.....
Čestný, ušľachtilý človek.Za tie dlhé roky, do dnešných dní som ho nikdy nepočula
vyriecť o niekom príkry negatívny súd. To skôr ja som si chodila k nemu ofúkať boľačky, na ktoré som bola taká háklivá. Jeho láskavá chápavosť a akási milá prirodzená
duševná rovnováha mi vracali vieru a spevňovali krídelká.
Mala som dlhé roky spoľahlivého, žičlivého nesmierne pracovitého priateľa. Nie
je takých veľa. Ale dobre, že vôbec sú.
Nikdy nechcel, aby som ho kdekoľvek pochválila, verejne sa poďakovala za všetko
dobré a nezištné, tak teraz už bez Vás, milý Miloško Bahna, vyslovujem svoje vďačné
NAPOSLEDY.
Eva Kollárová

ľadovú plochu za 800 Sk na hodinu. Oravská priehrada už rozmrzla
a tak bezpečnú ľadovú plochu si
môžete vyskúšať aj v tomto netypickom zimnom čase v Tvrdošíne,
najviac sa však korčuliari tešia na
nočné korčuľovanie.
Ako nám povedal Pavol Kudlej, ľadová plocha v Tvrdošíne
si už našla svojich priaznivcov z
Trstenej, Nižnej, Studenej doliny
a ďalších obcí, ba dokonca sa tu
naučili chodiť aj občania z Poľska,
ktorí tu prídu tráviť dovolenku, či
len tak zaskočiť na víkend.

kú chuť trénovať, sú veľmi
šikovné a majú záujem napredovať. Veríme, že časom

nahradia dievčatá, ktoré nám
v tomto školskom roku odchádzajú.
(vt)

Fotografická súťaž
Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž Mesto
teleobjektívom. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom
fotografie zachytia mesto Tvrdošín (budovy, prírodu,... ) a
jeho mestskú časť Oravice.
Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je zdokumentovať mesto
prostredníctvom fotografií a z najlepších pripraviť kalendár
mesta na rok 2009 a výstavu vo Výstavnej sále MsKS..
Vyhlásenie súťaže: 31. januára
Podmienky súťaže a termín uzávierky: Súťažné práce
je potrebné doručiť do 16. októbra do MsKS. Autor
môže poslať do súťaže 10 fotografií (čiernobielych,
farebných).
Vyhodnotenie a ocenenia súťaže: Súťažné práce posúdi
odborná porota, ktorá udelí ocenenia autorom víťazných prác.
Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná
porota má právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.
Vybrané fotografie budú uverejnené v mestských novinách
Tvrdošín. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej sále MsKS pri účasti ocenených autorov,
odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 3. novembra a
výstavou, ktorá potrvá do 14. novembra 2008.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail:
kultura@orava.sk

Školenie pre amatérskych
filmových tvorcov

Všetkým záujemcom o prácu s videokamerou oznamujeme, že mestské kultúrne stredisko pripravuje školenie
o práci s videokamerou. Skúsený lektor sa s vami podelí
so svojimi teoretickými a praktickými skúsenosťami.
Výstupom školenia bude vytvorenie vlastného filmu.
Ďalšie informácie získate na č. t. 5322167 a na mailovej
adrese kultura@orava.sk..

Vianočné posedenie
s rodičmi

V pondelok 18. decembra sa
v II. MŠ Medvedzie konalo posedenie pri stromčeku. V kruhu
blikajúcej jedličky si rodičia a starí
rodičia vypočuli vianočné piesne
a básne v podaní tých najmenších.
Na stoloch ich už čakalo tradičné
pohostenie, vianočné koláče a
káva. V družnej debate si všetci
pospomínali na radosti, aj starosti
pri príprave vianočných sviatkov.
Vianočné koledy ešte umocnili
pocity a čaro Vianoc. Ďakujeme
všetkým za účasť a tešíme sa o rok
znova na vianočnom posedení.
Pracovníci II MŠ

V skratke

Viete, že v roku 2007 darovalo krv v HTO Trstenej 2 100 darcov a od začiatku roka 2008 ich
tu bolo už takmer stovka. A čo
je potešiteľné, nechýbajú medzi
nimi ani dobrovoľní darcovia z
nášho mesta. A pre tých, čo chcú
darovať túto vzácnu tekutinu
informujeme, že v uvedenom
HTO sa krv odoberá dvakrát
týždenne v utorok a piatok.

Maškarný ples, plný tešiacich sa detí zorganizovala 25. januára
Materská škola II v priestoroch MsKS na sídlisku Medvedzie. Deti s
rodičmi sa výborne zabavili a nechýbal ani tradičný čaj a šišky.

Pozvánka
do kina

Vo februári sme pre vás pripravili
tieto filmové predstavenia:
KRÁĽOVNÁ ALŽBETA – historický
10. 2. 2008 (nedeľa) o 1800
IBA NA OBJEDNÁVKU
15. 2. 2008 (piatok) o 1800
PÁN VČIELKA – animovaný / komédia
24. 2. 2008 (nedeľa) o 1800
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Pohár primátora získalo Gymnázium
Už ôsmy ročník má za sebou novoročný volejbalový
turnaj zmiešaných družstiev O
pohár primátora mesta, ktorý
sa uskutočnil v dňoch 4. - 5. 1.
v športovej hale v Tvrdošíne.
O konečné víťazstvo sa popasovalo až sedem družstiev.
Vlani sa z celkové prvenstva
tešilo družstvo M-A-G-A-L a
aj v tomto roku patrilo medzi
horúcich favoritov turnaja.
Po piatkových zápasoch to aj
tak vypadalo, keď neprehrali
ani jeden zápas. V sobotu ich
však porazilo družstvo DVPZ
(Dobrovoľného požiarneho
zboru) a tak sa nakoniec o víťazovi rozhodovalo v poslednom
zápase medzi Gymnáziom a
DVPZ, keď po vyrovnanej
hre nakoniec vyhralo Gymnázium, možno aj preto, že v ich
radoch hrali skúsenejší harcovníci a počas hry urobili menej

chýb. O celkovom víťazovi
pri rovnosti bodov na prvých
dvoch miestach tak nakoniec
rozhodol pomer lôpt a ten
malo Gymnázium lepšie ako
družstvo M-A-G-A-L.
Potešila aj početná divácka kulisa, ktorá videla počas
dvoch dní kvalitný volejbal v
pravej športovej atmosfére.
Bodku za vydareným turnajom dal primátor Ivan Šaško,
ktorý v krátkom príhovore
všetkým účastníkom turnaja
poďakoval za účasť a predvedené výkony, poprial veľa
športových a osobných úspechov v novom roku a všetkých
pozval na ďalší ročník. Potom
si už jednotliví kapitáni prebrali víťazne trofeje, ktoré im odovzdal spoločne s predsedom
športovej komisie a poslancom
MsZ Milanom Kováčom.
Výsledky: Piatok - Gym-

názium - Medvedzie 2:0, SPŠ
- M-A-G-A-L 0:2, M-A-GA-L - Medvedzie 2:0, Verex
- DVPZ 2:0, Gymnázium - SPŠ
2:0, Mestský úrad - Verex 0:2,
Mestský úrad - DVPZ 1:2,
Medvedzie - SPŠ 1:2, Gymnázium - M-A-G-A-L 0:2,
Medvedzie - Verex 0:2.
Výsledky: Sobota - Mestský
úrad - SPŠ 2:1, M-A-G-A-L
- DVPZ 0:2, Gymnázium Verex 2:0, Mestský úrad - MA-G-A-L 0:2, DVPZ - Medvedzie 2:0, Verex - SPŠ 1:2,
Gymnázium - Mestský úrad
2:0, DVPZ - SPŠ 2:0, Verex M-A-G-A-L 0:2, Mestský úrad
– Medvedzie 2:0, Gymnázium
- DVPZ 2:0.
Konečné umiestnenie: 1.
Gymnázium, 2. M-A-G-A-L,
3. DVPZ, 4. Verex, 5. Mestský úrad, 6. SPŠ, 7. Medvedzie.
(jh)

Poradili si aj s prvoligistami
V sobotu 26.1. sa v športovej
hale v Tvrdošíne uskutočnil už IV.
ročník futbalového turnaja starších
žiakov O pohár prezidenta FO ŠK
Tvrdošín, ktorého sa zúčastnilo
šesť futbalových kolektívov: Ružomberok, Púchov, Čadca, Dolný
Kubín, Trstená a domáci Tvrdošín.
Konkurencia bola nabitá, pretože
tu nechýbali ani prvoligové družstva. V rámci turnaja odohrali
hráči 15 dvadsaťminútových
zápasov.

Výsledky našich: Tvrdošín Ružomberok 1:0, Janček, Tvrdošín
- Dolný Kubín, Pikna 2, Gregorec,
Tvrdošín - Čadca 2:2, Žuffa, Gregorec, Tvrdošín - Trstená 3:2, Pikna 2, Pňaček, Púchov - Tvrdošín
0:3, Gregorec, Dreveňák a Čajka.
Takpovediac finálový zápas
sa odohral medzi Tvrdošínom a
Púchovom, ktorý lepšie zvládli
domáci, vyhrali 3:0 a zosadili tak
minuloročného víťaza na druhé miesto. Najlepším strelcom

turnaja sa stal Ľubomír Pikna z
Tvrdošína so štyrmi gólmi.
O víťazstvo našich sa pričinili
M. Kovalčík, Ľ. Pikna, F. Čajka,
F. Janček, M. Gregorec, P. Pňaček,
J. Žuffa, M. Dreveňák, M. Bača,
S. Šveda a B. Taraj.
Ceny víťazom odovzdával
prezident ŠK FO Tvrdošín Jozef
Ženčuch, ktorý poďakoval hráčom, funkcionárom a rozhodcom
za účasť a organizátorom za dobre
pripravený turnaj.
(jh)

Družstvo Mestského úradu odviedlo bojovný výkon v zápase s víťazom,
družstvom Gymnázia.

Striedavé výsledky T. Bednár dvojnásobný majster Oravy
šachistov
V Námestove sa 6. januára vy sa stal Tibor Bednár z SK
uskutočnili majstrovstvá Ora- Tvrdošín/Nižná.
3. liga
Tvrdošín A - Dolný Kubín C
5:3, Závarsky 1, Španko 1, Bálint
1, Vnenk 1, Comorek 0,5; Kružliak 0,5.
Tvrdošín - Ondrašová 1,5:
6,5, body V. Bálint 1, F. Medvecký 0,5.
Dolný Kubín B - Tvrdošín
A 5,5 - 2,5; body: Závarsky 0,5;
J. Španko 0,5; Ľ. Vnenk 0,5; Š.
Kružliak 0,5 a P. Surovčík 0,5.
4. liga
Tvrdošín B - TJ Lúčky 4,5 3,5; body: M. Španko 1, J. Šebesta
1, J. Španko 0,5; F. Comorek 0,5;
F. Medvecký 0,5; Š. Kružliak 0,5
a P. Šiška 0,5.

vy jednotlivcov a štvorhier v
stolnom tenise. Zúčastnilo sa
ich 92 štartujúcich a medzi
nimi si dobre počínali aj naši
stolní tenisti. Majstrom Ora-

Vo finále štvorhry hrali proti
sebe Tvrdošínčania Z. Drbjak/
J. Teplanský - T. Bednár a M.
Bednár, nakoniec zvíťazili otec
so synom 3:1.

Stolný tenis 1. liga
8. kolo:
Tvrdošín/Nižná - Martin 9:5,
body: R. Belopotočan 3,5; Z. Drbjak
2,5; J. Argaláš 1,5; J. Buczacki 1,5.
Tvrdošín/Nižná - Krupina 12:2,
body za: R. Belopotočan 3,5; Z.
Drbjak 3,5; J. Argaláš 2,5; J. Buczacki 2,5.

9. kolo:
Tvrdošín/Nižná - Rožňava 12:2,
R. Belopotočan, Z. Drbiak a J. Argaláš po 3,5; J. Buczacki 1,5.
Tvrdošín/Nižná - Rimavská
Sobota 11:3, R. Belopotočan 3,5;
Z. Drbiak a J. Argaláš po 3, J. Buczacki 1,5.

Viktor na silvestrovskom behu
Vyše 100 pretekárov sa prišlo
rozlúčiť s minuloročnou bežeckou sezónou na „Silvestrovský
beh zdravia“, ktorého 27. ročník
organizovala SBS TJ Lokomotíva
Vrútky.

I keď obloha bola pod mrakom a
mierne snežilo, nebola príliš veľká
zima a tak si to pretekári rozdali na
trati dlhej 11,5 km v okolí Vrútok so
štartom a cieľom v meste.
Medzinárodných pretekov sa

zúčastnil aj V. Fonfer a v kategórii
do 40 rokov obsadil 27. miesto
časom 51,01. Celkovým víťazom
sa stal Miroslav Vanko, bývalý slovenský reprezentant na dráhe, ktorý
zabehol trať za 36,41 min. (jh)

Biliardový turnaj jednotlivcov
Naša futbalová mladina v žltom nedala Púchovu šancu a zaslúžene získala pohár.

Majstri Slovenska sú z Tvrdošína

Najlepším mužstvom na
turnaji „CANADIEN FLOORBALL CUP 2007“ stredných
škôl v kategórii chlapcov, ktoré
sa odohralo 12. 12. 2007 v športovej hale na Sihoti v Trenčíne
sa stalo Gymnázium Tvrdošín.
Celým turnajom prešlo bez
zaváhania a ako jediné družstvo neokúsilo trpkosť prehry.
V skupine postupne porazili
družstvá z Medzilaboriec, Trenčína, Bratislavy - Tomášikovej,
Košíc. Vo finálovom zápase si
svoje sily zmerali s Gymnáziom
z Brezna a zvíťazili 5:2.
O úspech sa pričinili: Juraj Kufa, Jakub Bebej, Dušan

Harmata, Marcel Kulkovský,
Šimon Abík, Pavol Pačecha,
Marcel Sendrei, Milan Šangala, Patrik Šurin, Jakub Václav,
Martin Tabačák. Do kádra ešte

patria Ján Žuffa, Tomáš Betuštiak. V jednotlivých postupových kolách chlapcov viedli
Soňa Brnová a Miloš Golboň.
M. Golboň

V dňoch 15. - 16. decembra sa
v „Pivnici“ uskutočnil Vianočný
biliardový turnaj jednotlivcov
„O pohár primátora mesta“. Bol to
prvý organizovaný turnaj na Orave
v tejto zaujímavej hre, pri ktorej nerozhoduje ani tak fyzická kondícia,
ako skôr pevné nervy, dobrý strk
a myšlienka. Ako nás informovali
organizátori turnaja Michal Socha a
Marek Kuriak, turnaja sa zúčastnilo
19 hráčov, medzi ktorými nechý-

ktorý po tuhom boji nakoniec
zvíťazil 2:1. Vo finále nastúpil P.
Šimalčik proti F. Stankovičovi, aj
tu sa odohrala biliardová dráma so
šťastným koncom pre Stankoviča,
ktorý vyhral 2:1.
O biliard v Tvrdošíne začína byť
záujem, už vlani v nultom ročníku
sa stretlo na turnaji v „Pivnici“
šestnásť hráčov a najlepším bol P.
Šimalčik. Jediná žena, Michaela
Gombáriková, skončila medzi sil-

dvadsať ich poskytlo vecné ceny.
Putovný pohár si na rok odloží na
čestné miesto Stankovič a pre poriadok uvedieme ešte prvú desiatku:
1. František Stankovič, 2. Peter
Šimalčik, 3. Ľubomír Skuban, 4.
Miloš Vysloužil, 5. Ján Mravec
- druhý najstarší účastník turnaja,
6. Marek Kuriak, 7. Ján Mariáš, 8.
Štefan Ferianc, 9. Milan Gerát a 10.
Miroslav Pavelek.
Organizátori ďakujú všetkým,

Christmas cup 2007
V Stupave sa uskutočnil Christmas cup, na ktorom nechýbali ani
naše dievčatá. Počínali si vynikajúco a získali striebornú medailu.
Porazili extraligové mužstvá z
Bratislavy Hurikán 3:0, Fireblades 4:1, s Malackami remizovali
1:1, so Stupavou vyhrali 2:1 a s
Dragonsom prehrali 3:1.

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta si zaslúžia brankárky: V. Stredanská a R. Ovšáková,
hráčky v poli: V. Turčáková, M.
Hutirová, S. Brnová, V. Hutirová,
S. Medvecká, M. Stredanská, B.
Spišiaková, Z. Mikulášiková, Z.
Stredanská, J. Brčáková, D. Ferenčíková.

Aikidó v našom meste
Športoví nadšenci bojové umenia Aikidó sa presunuli z Nižnej
do Tvrdošína, kde pre rozvoj
tejto aktivity našli veľmi dobré
podmienky, ako nám to povedal
Ján Lajmon.
„Aikidó sa od januára 2008
cvičí v základnej škole v Medvedzí
vo štvrtok od 1700 - 1900 a v nedeľu
od 1730 - 2000 hodiny, s približným
počtom dvadsiatich cvičencov.

Je to jedno z najmladších japonských bojových umení. Nie
je útočné, čiže ani súťažné. Jeho
techniky sú skôr založené na dynamike pohybu a zneutralizovanie útoku protivníka, pričom sa
snažíme využiť práve jeho silu.
Na tomto športe je pekné to, že
sa mu môže venovať ktorákoľvek
generácia, bez zvláštnej fyzickej
prípravy kondičky.“

Aikidó klub Tvrdošín sa chce
aj touto cestou poďakovať mestu
Tvrdošín a jeho primátorovi Ivanovi Šaškovi za zakúpenie úplne
nových tatami - originálnych
žineniek o rozlohe 100 m2, ktoré
zabezpečujú kvalitné cvičenie a
hlavne bezpečné padanie pri precvičovaní techník a za celkovú
podporu pri rozvíjaní tohto športu
v Tvrdošíne.

Spoločné fotografia po skončení prvého Oravského biliardového turnaja. Foto: J. Horňák
bala jedna odvážna žena Michaela
Gombáriková.
Turnaj vyvrcholil v nedeľu,
kedy sa v boji o tretie miesto stretol Ľ. Skuban s M. Vysloužilom,

nou konkurenciou mužov na 11.
mieste.
Najstarším hráčom turnaja bol
58. ročný Ján Mariáš. O biliard
prejavili záujem aj sponzori a až

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či
už sponzorsky, alebo ináč podieľali na prvom Oravskom turnaji v
biliarde a primátorovi mesta za jeho
ústretovosť.
(jh)
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