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Pozývame občanov – voličov

na komunálne voľby primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva
Voliť budeme 2. decembra od 700 do 2000
V predchádzajúcom čísle našich novín sme vám predstavili kandidátov na primátora a poslancov
mestského zastupiteľstva a vy máte možnosť rozhodnúť, ktorým smerom pôjde naše mesto.

Máme možnosť zvoliť si zástupcov, ktorí budú obhajovať záujmy nás všetkých.
Máme možnosť zvoliť si predstaviteľov mesta, ktorých naša dôvera musí zaväzovať.
Máme možnosť vyjadriť svoj názor k nášmu mestu a všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj.
Máme možnosť podporiť doterajšie úsilie mesta pri obhajovaní našich práv a smer, ktorým sa uberá.
Máme možnosť vyjadriť našu spolupatričnosť a záujem o budúcnosť našich detí.
Pozývame vás, všetkých občanov nášho mesta, príďte k voľbám, príďte
rozhodnúť o ďalšom osude nášho mesta, príďte vyjadriť svoj názor.

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

Prosím Ťa, Pane, pomáhaj mi v tomto adventnom čase. Uvedomujem
si svoju biedu pred Tebou. Navonok žijem ako veriaci, ale vo svojom
vnútri chcem plniť iba svoju vôľu.
Pane, v Duchu Svätom Ťa prosím, nech viem ako matka Mária, povedať: Som Tvoj sluha, Bože. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Panna
Mária, oroduj za mňa a pomáhaj, aby som prežíval svoju vieru a svoje
kresťanstvo opravdivo medzi tými, s ktorými žijem.
Július Chalupa

Po dvoch týždňoch ďalší supermarket
Na slávnostné otvorenie supermarketu Tesco Stores SR, a.s. prišli
vo štvrtok desiatky návštevníkov s
polhodinovým predstihom. Všetci v
očakávaní výhodného nákupu, no do-

rúk zástupcu vedenia Tesca symbolický šek na 50 000 korún, a my sme sa jej
počas vpádu zákazníkov do predajne
mohli spýtať, ako s ním naloží. „Kolegyne zo susedných škôl ma požiadali,

máci mali o dôvod navyše. Nevnímali
pripravovaný akt iba ako privítanie
ďalšieho aktéra v sieti služieb, v ich
tvárach sa zračil pocit zadosťučinenia. Napriek tomu, že výstavba
pokračovala rýchlym tempom, ešte
v októbri boli obyvateľmi jediného
oravského mesta bez supermarektu a
zrazu majú v rozpätí dvoch týždňov
dokonca dva!
Dobre sa musel cítiť aj moderátor.
V úvode predstavil verejnosti riaditeľku supermarketu Dagmar Kackovú a po kolotoči otázok, odpovedí a
krátkych príhovorov požiadal primátora mesta Ivana Šašku a zástupcu
vedenia spoločnosti, aby spoločne
prestrihli cieľovú pásku.
Po tomto akte nasledoval ďalší, rovnako príjemný. Riaditeľka Materskej
školy č. 2 Magdaléna Lucká prevzala z

aby som symbolický šek prevzala v ich
mene,“ povedala riaditeľka. „O osude
päťdesiattisícovej sumy sme rozhodovali spoločne. Bude použitá na dostavbu detského športového areálu, ktorý
sa nachádza v tesnej blízkosti dvoch
materských škôl, materského centra
Feminka a základnej školy. Využitie
je teda vopred zaručené a navyše predpokladáme, že areál budú navštevovať
deti z celého sídliska.“
Pekný úvod, nie? Neostáva iné,
len si želať, aby aj pokračovanie
prebiehalo v rovnakej, obojstranne
žičlivej atmosfére.
Na záver ďalšia aktuálna informácia. Dve hodiny po otvorení predajne sa počet návštevníkov rozrástol
najmenej na päťnásobok. Nákupné
vozíky sú rozobraté a dostať sa dnu je
čoraz namáhavejšie. P. Abraham

Želáme vám šťastnú voľbu!

Vianočný darček pre tenistov

Za gymnáziom vyrástla nová tenisová hala. Na ploche takmer 400 m2
sú vybudované najmodernejšie tenisové kurty. Tvrdošínske tenisové centrum je na svete, kde sa budú po celý
rok stretávať adepti tohto športu.
O tenisové kurty sa už zaujímali aj
tí najmladší, z ktorých časom možno
vyrastú také tenisové hviezdy ako Dominik Hrbatý, či Daniela Hantuchová.
A rodičia majú o vianočný darček pre
deti postarané, stačí im pod stromček kúpiť tenisové rakety, loptičky,
prípadne ďalšie veci, bez ktorých sa
nedá tenis hrať.
Mládež bude mať o šport, zábavu
a vyplnenie voľného času postarané.
(jh)

Kus práce za mestským zastupiteľstvom
Mestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom zasadnutím bilancovalo, zhodnotilo
volebné obdobie rokov 2002 – 2006 ako
úspešné. Svojimi investičnými akciami,
nemajúcimi v minulosti obdoby a posúvajúcimi mesto spôsobom života občanov do
vyššej kvalitatívnej úrovne, rozvojovými
programami i zabezpečovaním pravidelných
činností, si pripísalo body k dobru. No nielen
dokončené „akcie“ zastupiteľstvo napĺňalo
uspokojením (viac na ďalších stranách
novín). Rozprava sa niesla v zmysle ďalších plánov, týkajúcich sa všetkých oblastí
kultúrneho a spoločenského života, ktoré
by priniesli mestu prosperitu a občanom
plnohodnotný život.
Svoju činnosť vo volebnom období

rokov 2002 – 2006 mestské zastupiteľstvo
ukončilo novembrovým zasadnutím, kde
poslanci okrem ďalších bodov venovali pozornosť prerokovaniu a schváleniu všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), ktoré
majú zákonom stanovenú lehotu svojho
schválenia určenú v tomto období s právnou
účinnosťou od 1. 1. nasledujúceho roka.
Z obsahu VZN o dani z nehnuteľnosti, o
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobných stavebných odpadov, o miestnych
daniach, o kontrole vykonávanej mestskou
samosprávou vyplýva, že poslanci mestského zastupiteľstva vytýčili smer presadzovania sociálnej politiky, ktorá má občanom
garantovať naďalej najnižšie sadzby daní
a poplatkov. K dôležitým bodom, ktoré

Študenti si pripomenuli...
Štvrtkové oslavy Dňa študentstva so
začiatkom o 12,30 hodine otvoril, tak
ako po iné roky, pietny akt v mestskom
parku pri pamätníku Mareka Frauwirtha. Účastníci vzdali poctu študentovi,
ktorý sa stal obeťou fašistickej zlovôle.
Oslávenci však majú nárok na darček
a ten ich čakal o 16. hodine v mestskej športovej hale. Ani rozbaľovať
ho nemuseli. Na pódiu to „rozbalila“
nitrianska skupina U.K.N.D., ktorá je
známa veselou hudbou v pop – rockovom štýle. Jej koncert bol darom, ktorý
mládeži venovalo vedenie mesta. Je
prirodzené, že za dary sa neplatí. Túto
výsadu využili nielen študenti, ale aj

starší žiaci základných škôl a vlastne
všetci, ktorých hudba nitrianských
„hviezdičiek“ do haly prilákala. Nikoho už neprekvapí, ak sa z hviezdičiek
čoskoro stanú hviezdy. Podobný osud
totiž „postihol“ skupiny, ktoré tu v
minulých rokov koncertovali pri rovnakej príležitosti. Za všetky spomeňme
aspoň Mango Molas a Desmod. Do
Tvrdošína pricestovali ešte ako talentované, ale nepríliš známe formácie a
v priebehu roka už žiarili na vrcholoch
hitparád. Možno ide iba o náhodu, ale
oveľa pravdepodobnejšie znie tvrdenie, že Tvrdošínčania vedia, koho si
treba pozvať.
(pa)

poslanci riešili a schválili, patril aj návrh
rozpočtu mesta na roky 2007 – 2009. Z
neho vyplýva, že mesto pri množstve svojich
plánovaných rozvojových aktivít má šancu
ísť ďalej s vyrovnaným rozpočtom. Aj keď
rozpočet podľa zákona je schválený pre
trojročné obdobie, vieme, že priority určí
samotný život mesta a preto bude možné v
priebehu ďalšieho roka výdavkové ako aj
príjmové časti rozpočtu priebežne upravovať
a prehodnocovať.

POZVANIE

„Dávajme si veľa lásky a krásy, ktoré môžu uchrániť náš nádherný
svet, aby sme každý deň v roku objavili v sebe to krásne – byť ľuďmi.“
Vedenie mesta na čele s primátorom Ivanom Šaškom vás, drahí spoluobčania
a vážení dôchodcovia, pozýva na každoročné predvianočné stretnutie na

SVIATOK
PRÍBUZNOSTI
00

v sobotu 9. decembra o 14
do športovej haly v Tvrdošíne.
Čaká tu na vás príjemné posedenie, stretnutia s priateľmi,
pekné darčeky a kultúrny program so známym spevákom Ottom Weiterom.
Všetci ste srdečne vítaní.
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Štyri roky prešli ako krátky sen
Pán primátor, naši občania by si určite
priali počuť váš názor na uplynulé štyri roky
volebného obdobia. Ako ho hodnotíte vy, čo sa
vám podarilo a čo nie?
„Uplynulé volebné obdobie musia v prvom
rade zhodnotiť občania nášho mesta a môžu to
urobiť práve teraz vo volebnej miestnosti 2. decembra a tak vlastne nepriamo povedať, či to bolo
obdobie úspešné, alebo nie. Ja viem iba jedno, že
uplynulé štyri roky prešli ako krátky sen.“
Jeden z kandidátov na primátora Dolného Kubína sa vo svojom predvolebnom šote
vyjadril o našom meste veľmi pochvalne, keď
ho dal pre svoju budúcu prácu ako príklad
Kubínčanom pre svoj volebný program do
týchto komunálnych volieb.
„Čítal som to a tiež ma to potešilo. Aj z
tohto príkladu je vidieť, že častokrát iní ocenia
prácu človeka viac ako niektorí vlastní. Vždy
ma poteší, keď prídu naši rodáci s odstupom
času do Tvrdošína a vyjadrujú sa o našom meste
pochvalne. Oni najlepšie vidia zmeny, ktorými
Tvrdošín prechádza za posledné roky a vždy
majú z toho radosť. Viem však aj to, že z dobre
vykonanej práce má radosť aj absolútna väčšina
našich občanov a aj to ma v mojej práci neustále
ženie dopredu.“
V pondelok 20. novembra bola dokončená
tenisová hala, ktorá nemá široko ďaleko páru.
Nemyslíte si, že vaši kritici puknú od závisti, čo
sa to zase v Tvrdošíne urobilo?
„Je mi ľúto týchto kritikov, pretože nemôžu
zniesť akýkoľvek úspech nášho mesta. Obyčajne to
bývajú susedia čo si závidia, smutné je, že sú to však
niektorí, ktorí sa negatívne prejavujú vždy pred komunálnymi voľbami. Keď počas celého obdobia o
nich nie je nič počuť a zrazu pred voľbami by chceli
všetko znegovať, ba naviac svoj úbohý názor by
chceli nanútiť aj ďalším občanom. Tenisová hala
nie je jediný z príkladov, čo sa nám podarilo za štyri
roky urobiť pre deti, mládež a šport vôbec.
Nie tak dávno sme odovzdali nové futbalové
ihrisko s umelou trávou, ktoré s moderným futbalovým štadiónom tiež postaveným v tomto volebnom
období tvorí krásny komplex, ktorý sa nepodaril
v poslednom čase nikomu nielen na Orave, ale
vlastne široko ďaleko.
Zimný štadión s umelou ľadovou plochou už
tretí rok bude slúžiť všetkým, ktorí majú radi
korčuľovanie, hokej, či čerstvý vzduch. Nemajú
ho naši susedia, s ktorými sa vždy musíme porovnávať, aby sme mohli niečo hodnotiť.

Je to tiež zimné stredisko v Oraviciach, ktoré
môže konkurovať hocijakým známym lyžiarskym
strediskám v Európe. keď naviac v Oraviciach je
liečivá voda, ktorá je pre návštevníkov k dispozícii
po celý rok.
Boli to aj ďalšie skutočnosti realizované pre
deti a mládež nášho mesta. Zrekonštruované boli
obidve telocvične v ZŠ M. Medveckej, v športovej
hale okrem rôznych športov sa darí florbalu, materskému centru Feminka sme poskytli požadovanú
pomoc, kde dnes plní svoje poslanie. Bolo toho
určite oveľa viac, človek rýchlo zabúda na všetky
starosti a problémy, pretože už je potrebné myslieť
na nové veci, na novú budúcnosť nášho mesta.“
Určite to neboli významné diela len pre deti,
mládež, či šport všeobecne. Vieme, že v meste
sa za štyri roky urobilo veľmi veľa. Skúste nám
to v kocke zhrnúť.
„Nová fabrika Hydac, obchodné domy Lidl,
Tesco, rekonštrukcie ciest a chodníkov, dve hlavné
križovatky úplne zmenili charakter mesta, bola
zrekonštruovaná lavica pre peších, Spiežová ulica,
priľahlé ulice a chodníky v centre mesta, začala
sa rozsiahla rekonštrukcia parku, vybudoval sa
most s cestou v Medvedzí, na sídlisku Medvedzie sa
zlepšuje životné prostredie s cestami, chodníkmi a
parkoviskami, ako centrá, ktoré majú svoj osobitný
charakter. Postupne sa dotvára mestská časť Krásna Hôrka, ale aj samotná časť starého Medvedzia.
Vykonala sa rekonštrukcia ZUŠ s výmenou strechy
a upravilo sa aj jej okolie. V ZŠ na Medvedzí sa
sústavne vylepšuje prostredie školy, ktorú sme od
okresného úradu prevzali vo veľmi zlom stave.
Postavili sme dve nové bytovky a pripravili všetko
pre výstavbu ďalšej. Pod Žiarcom bol vybudovaný
vodovod a kanalizácia a robí sa elektrika, čím
sa vytvorili dobré podmienky na bývanie v tomto
novom obytnom súbore.
Je potrebné spomenúť úplnú výmenu a rekonštrukciu celého teplovodného systému na sídlisku
Medvedzie, či rozsiahlu rekonštrukciu a dostavbu
sociálnych zariadení na termálnych kúpaliskách v
Oraviciach, ktoré si vyžadujú trvalú starostlivosť
o náročnú prevádzku.
Určite bolo toho viac čo by sa patrilo vymenovať, ale aj to čo sme za posledné štvorročné
obdobie v našom meste upravili či zabezpečili, aby
boli naši občania čo najviac spokojní.“
Skúste nám prezradiť ako sa to všetko dá
zabezpečiť a najmä zrealizovať, keď všade
chýbajú finančné prostriedky a mnohé obce či
mestá za štyri roky neurobili takmer nič.

„Myslím si, že netreba ísť ďaleko, pretože stačí
nazrieť len znova k našim susedom,
Musím sa priznať, že za každou vecou, ktorá
sa v meste urobila, bolo treba vynaložiť veľmi
veľa úsilia. Bolo treba všetko vymyslieť a najmä
domyslieť, kde vziať na to finančné prostriedky, potom to vyprojektovať, zorganizovať, urobiť alebo
postaviť, či dať tomu všetkému toho najsprávnejšieho ducha, aby sa to páčilo vám, tej absolútnej
väčšine. Človek musí mať okolo seba dobrých
spolupracovníkov, ktorým chcem aj touto cestou
vysloviť uznanie a poďakovanie, najmä keď počas
každodennej práce nebol na to nikdy čas.
Bolo treba na stovky služobných ciest nielen
do Žiliny, ale aj do Bratislavy, kde najvýhodnejšie
pre mesto to bolo vybaviť popri zasadnutiach
VÚC v Žiline či najviac teraz vybavím popri zasadnutiach parlamentu, kde vždy vo voľnom čase
riešim veci na príslušných ministerstvách, kde sa
hľadajú peniaze či iné potrebné veci súvisiace
takmer s každou stavbou či každou akciou, ktorá
sa v meste organizuje a aj takto sa dá ušetriť nielen
čas, ale aj peniaze.“
Uplynulo štvorročné volebné obdobie pre
vás ako primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva. Ako by ste zhodnotili prácu
poslancov i vašich najbližších spolupracovníkov.
„Nerád by som hodnotil individuálne niekoho
či urobil viac alebo menej. Viem, že niekedy aj
občania – voliči nepostrehnú čo urobil ich poslanec pre ich obvod či pre mesto. Chcel by som
využiť tento rozhovor a touto cestou vyjadriť moje
uznanie a poďakovanie všetkým poslancom MsZ
a to zástupkyni primátora Mgr. Vlaste Jančekovej, Milanovi Kováčovi, Ing. Jánovi Jelenčíkovi,
Jánovi Gondovi, Bc. Štefanovi Kormaňákovi, Ing.
Jozefovi Pafčovi, MUDr. Anne Medveckej, JUDr.
Veronike Leppovej, Jozefovi Belopotočanovi, Ing.
Martinovi Záborskému, MUDr. Stanislavovi Fukasovi, MUDr. Jánovi Jelenčíkovi, Mgr. Erikovi
Gandimu. Chcem dodať tiež to, že to bola určite
najlepšia zostava poslancov mestského zastupiteľstva za môjho pôsobenia na pozícii primátora
mesta a verím, že túto skutočnosť ocenia občania
nášho mesta pri najbližších voľbách. Úprimne by
som želal Tvrdošínu, aby vždy mal aspoň takých
poslancov, akí boli v uplynulom období, kde sme
už okrem predtým spomenutých akcií a stavieb
dokázali obhájiť to najvzácnejšie a to je vlastné
územie, ku ktorému patria aj naše Oravice. A to,
čo by som si tiež prial, aby sa do vedenia mesta

V sprievode snehových vločiek

Nové „svetlo“ pre naše mesto
Do Tvrdošína poputuje desať miliónov Sk z Úradu vlády SR
„Schválenie projektu, ktoré vypracovalo
mesto s názvom Zníženie energetickej náročnosti
verejného osvetlenia v Tvrdošíne je na dobrej
ceste. Na Slovensku bol už projekt 20. novembra
schválený a „odchádza“ na odsúhlasenie do Bruselu. Príprave tohto projektu sme venovali naozaj
mimoriadnu pozornosť. Myslíme na budúcnosť
mesta a v snahe pripraviť projekt v čo najlepšej kvalite sme už počas jeho prípravy prizvali
skúseného projektového manažéra, ktorý bude
zároveň aj koordinátorom pri realizácií prác. K
vypracovaniu projektu nás prinútil stav súčasného
verejného osvetlenia v meste. Jeho rekonštrukcia
je nevyhnutná z dôvodu veľmi zlého technického
stavu a zlej hospodárnosti osvetlenia. Súčasná
sústava verejného osvetlenia nie je schopná už
plniť svoju funkciu, neposkytuje požadované parametre osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti,“
informoval nás o jednej z aktivít primátor.
Vypracované analýzy preukázali významný
existujúci potenciál úspor elektrickej energie,
ktorý je možné touto rekonštrukciou dosiahnuť.
Cieľom nemá byť len šetrenie elektrickej energie,
ale zmodernizovanie a najmä sfunkčnenie a zhospodárnenie prevádzky osvetlenia. Realizáciou
projektu bude dosiahnutá výrazná úspora spotreby

elektrickej energie, čo bude mať značný dopad na
životné prostredie.
„Táto investícia znamená pre mesto naozaj
veľa, som rád, že som sa mohol o ňu pričiniť,“
doplnil primátor.

Dátum 2. novembra si určite nájde miesto
v kronike mesta ako prvý nákupný deň v novostavbe nákupného centra Lidl. Sprevádzalo ho
niekoľko prekvapení, zrejme aj zásluhou prvej
snehovej nádielky a nie príliš šťastne zvoleného
dátumu, pripadajúceho na deň Pamiatky zosnulých. Všetko však má svoje výhody. Z vodičov
opadla obava z preplneného parkoviska a zákazníkom nehrozí zranenie, aké sa občas prihodí
pri hromadnom vpáde do nákupných priestorov.
Z hlúčika žien, čakajúcich na slávnostné otvorenie, počuť poznámky, že by sa patrilo pri tejto
príležitosti privítať ich pri vchode aspoň kávou
alebo čajom, ale nič podobné sa nechystá, ani
očakávaný ceremoniál. Zato dvere predajne sa otvárajú s niekoľkominútovým predstihom. Múdro.
Určite je prezieravejšie začať bez lacných efektov
a sústrediť sa na kvalitu predaja, ako prihrnúť sa
s veľkou pompou a neslávne skončiť.
Prví zákazníci už sú zaujatí obhliadkou
sortimentu, hlavne takého, ktorý by mohol mať,
ako býva dobrým zvykom, výhodné uvádzacie
ceny. Nachádzajú ho pri spotrebnom tovare, kde
zlacnenie predstavuje u niektorých položiek až 60
percent. Z negatívnych reakcií zaznamenávame
sklamanie zákazníkov nad skutočnosťou, že nákup nemožno uhradiť platobnou kartou.
Čo však nie je, to ešte môže prísť. Ani konkurencia totiž nespí a začiatok súboja o priazeň
zákazníka sa od 16. novembra uchádza supermarket Tesco, ktorého od Lidla delí len niekoľko sto
metrov.
(pa)

Každý je vítaný

V obradnej sieni na radnici sa opätovne uskutočnilo slávnostné uvítanie
44 novorodeniatok do života, 26 chlapcov a 18 dievčat. Primátor vo svojom
príhovore zvýraznil jedinečnosť ženy,
matky v tom, že len ona dokáže dávať ten najväčší dar - život. Isto nie
je jednoduché v tejto zložitej dobe
priviesť na svet dieťa, z ktorého chcú
jeho rodičia vychovať človeka zdravého s vysokými morálnymi hodnotami
a s optimistickým pohľadom na svet.
„Najväčším príkladom a vzorom pre
výchovu detí sú ich rodičia. Prajeme
všetkým rodičom, aby mali pri tejto
snahe veľa trpezlivosti, ale aj srdce plné
lásky. Prajeme vám, aby vaše deti boli
vaším šťastím v súčasnosti, potešením

pri dospievaní a oporou v starobe.“
Za zvukov hudobných tónov pristupovali rodičia k obradnému stolu a
podpisovali sa do pamätnej knihy nášho mesta. V tejto slávnostnej atmosfére
si rodičia zároveň od primátora prevzali
darček, ktorý im bude túto slávnostnú
chvíľu pripomínať po celý život.
Prajeme našim milým novorodencom, aby ich ďalší život sprevádzala
šťastná hviezda a ich kroky anjel
strážny. Každé dieťa prichádza na svet
v bolesti, prináša radosť a objavilo sa
ako zázrak v tomto svete. Len čo oči
otvorilo a svetu „zakričalo už som tu“,
prianím každej matky je, aby bolo
zdravé, šťastné a žilo v pokoji pozemskej lásky.

či za poslancov mesta nikdy nedostali takí ľudia,
ktorí by dokázali zradiť a zapredať to najvzácnejšie
spôsobom akým nám to v uplynulom období chceli
urobiť cez špinavú politiku a ako sa o to pokúšajú
aj teraz. Pevne verím, že občania Tvrdošína to
nikdy nedopustia.“
Možno zaujíma občanov nášho mesta aký
je váš názor na tzv. predvolebnú kampaň istej
nezávislej skupiny, ktorá sa prezentuje potieraním vašej práce, osoby i vašej rodiny.
„Myslím si, že to nie je ani predvolebná
kampaň, v ktorej by nezávislý kandidát na primátora Tvrdošína povedal čo už vo svojom živote
dokázal, resp. čo ponúka zo svojej životnej praxe
pre toto mesto.
Pokiaľ chce niekto v našom meste znížiť
organizovanú kriminalitu zvýšením mestských
policajtov, tak to naozaj nemusí mesto ukracovať
zbytočne o viac ako 4 milióny korún ročne, pretože
na zníženie kriminality v Tvrdošíne mi prisľúbil
pomoc osobne policajný prezident gen. Packa.
Verím, že to čo sľúbil aj dodrží.
Pokiaľ niekomu vadí, že moje deti sú úspešné

a najmä chcú vo svoje práci pomôcť Orave, no
najmä nášmu mestu, tak je to obyčajná úbohosť
a nejaké poukazovanie na neskúsenosť či klientelizmus je chorobná závisť.
Alebo tiež to, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo nákup osobného auta v nejakej vysokej
finančnej čiastke je obyčajná trápna teória, ktorou
chcú zavádzať občanov nášho mesta. Také isté
auto vyššej triedy a ešte drahšie má Námestovo
už aspoň tri roky. Drahý nový Passat má mesto
Trstená už niekoľko rokov a nikto jej to nezávidí. Aké majú autá mestá či dediny na Orave?
Myslím si, že také, na aké majú obce finančné
prostriedky, aké si zaslúžia starostovia, pretože
určite nechodia do Žiliny či Bratislavy na vlaku. K
ďalším okolnostiam uvádzaných v predvolebných
panfletoch nezávislého kandidáta sa nebudem do
volieb vyjadrovať.
Nech voľby dopadnú akokoľvek, po ich
skončení určite vynaložím všetky dostupné prostriedky na ochranu osobnosti pred súdmi, ale
aj ďalšie možnosti orgánov na to príslušných.“
Za rozhovor poďakoval Juraj Horňák

Finišovali v predvečer sviatku

Poslední pracovníci, ktorí opravovali zatekajúcu strechu na dome smútku v miestnom
cintoríne odchádzali v predvečer sviatku Všetkých svätých v neskorých večerných hodinách,
aby naplnili dohodu, ktorú s vedením mesta
uzavreli.

Išlo o nevyhnutné práce pred nadchádzajúcou zimou, pretože pretekajúca voda zo strechy
poškodila interiér. Zakonzervovanie strechy bolo
urobené novou technológiou „lepenia“ prvého
náteru. V ďalších prácach na dome smútku sa
bude pokračovať v jarných mesiacoch.

Aj pár centimetrov by dobre padlo

„Mohol byť širší.“ Takýto rezultát obsahuje
väčšina odpovedí na otázku, aké skúsenosti majú
užívatelia s nedávno vybudovaným kruhovým
objazdom na okraji sídliska Medvedzie. O opaku
ich nepresvedčí ani tvrdenie, že stavbu na štátnej
ceste projektovali profesionáli a schvaľovali
odborníci z odboru dopravy krajského úradu.
Posledný argument – že súčasťou vozovky je aj
vykachličkovaný okraj stredového kruhu, ktorý
môžu využívať najmä vodiči nadrozmerných
vozidiel - vyvoláva iba výsmech: „Aha, tak teraz
už je jasné, prečo ho olemovali obrubníkmi. Asi
preto, aby umožnili vodičom zdolávať ďalšiu
prekážku.“
Dlhšie pozorovanie už nevedie k takýmto
jednoznačným záverom. Vodiči osobných áut
zvládajú prejazd bez vážnejších problémov,
niektorí dokonca s istou bravúrou. To isté možno
povedať o vodičoch autobusov, ktorí zrejme pri
častých prejazdoch našli recept na optimálnu
rýchlosť v spojitosti so správne zvolenou stopou.

Pre kamionistov sa ale každý prejazd stáva náročnou previerkou zručnosti. Pred malou chvíľou
tu vodič kamióna s poľským evidenčným číslom
spôsobil menší dopravný kolaps. Keď v polovici
objazdu zistil, že sa „nezmestí“, zastal, vystúpil z
vozidla a gestikuláciou naznačil kolóne za sebou,
že bude musieť spolu s ním zacúvať, aby mohol
svoj pokus zopakovať. Vodiči zo zvyku šomrali,
ale pochopili a poslúchli. Ostáva len veriť, že
po prvých skúsenostiach bude aj na strane príslušných inštitúcií dostatok ochoty k drobným
úpravám tohto inak vynikajúceho dopravného
riešenia, ktoré dokáže i „šialencov“ za volantom
prinútiť v husto obývanej zóne k rozumnej a
bezpečnej jazde.
Rovnaký cieľ sleduje aj nedávno rozšírená
križovatka v centre mesta pri kostole. Prvé poznatky sú mimoriadne priaznivé a je celkom možné, že ani nebude potrebné vybaviť ju svetelnou
signalizáciou v zmysle pôvodného návrhu.
Pavel Abraham

Listy mesiaca

Takéto uznanie poteší každého
Z množstva uznaní a ocenení, ktoré primátor dostáva, sú zvlášť cenné
tie, ktoré sú od ľudí, ktorí už niečo prežili. Jedným z nich je list bývalej
pani učiteľky.
Vážený pán primátor,
S obdivuhodným úsilím Vás, pán primátor, rastie život nášho mesta v plnej
miere – výstavba, kultúra, šport, vzdelávanie, umenie, úcta k starším – to všetko kotví z Vašej vzácnej osobnosti pre blaho nás všetkých. To sú tiež impulzy,
z ktorých aj starý človek pookreje, cíti radosť a spokojnosť. Nech je Váš život,
pán primátor, naplnený pevným zdravím, neutíchajúcou duševnou silou, ktorou
ste pre nás našim vzácnym, dobrým primátorom nášho milého mesta a jeho
všetkých občanov.
So srdečným pozdravom ostáva M. Matejkovičová

Pozdrav od Dariny Laščiakovej

Z celého srdca pozdravujem občanov Tvrdošína, primátora Ivana
Šašku a ďakujem, že si na mňa pri okrúhlom výročí spomenuli. V jeho
náročnej práci mu držím palce, teším sa z každého úspechu, ktoré Tvrdošín dosiahne a 2. decembra budem naňho myslieť. Noviny Tvrdošín sú
výnimočne, vždy ma informujú, čo nového sa v „mojom“ meste udialo. Tak
sme si hovorili s manželom, že Tvrdošín by mohol byť hlavným mestom,
veď za posledné obdobie podstatne omladol a zmenil sa k lepšiemu.
Pozdravujem Vás všetci moji milí a teším sa na stretnutie s Vami.
Darina Laščiaková
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TVRDOŠÍN – INAK alebo Sľuby sa sľubujú...
Obsahu svojej poštovej schránky
málokedy venujem pozornosť, ale
keď som medzi záplavou reklamných
letákov objavil hárok papiera s mestským znakom a pútavým záhlavím
TVRDOŠÍN-INAK, pošteklil moju
zvedavosť. Neodradil ma ani útočný
titulok rozhovoru s nezávislým kandidátom na primátora mesta Petrom
Sojčákom. Hľadal som, aké zmeny
chce po svojom prípadnom zvolení
ponúknuť občanom, a bolo ich naozaj dosť - od bezplatného vstupu
na oravické kúpalisko cez rozvoj
cestovného ruchu až po znížené
výdavky za vykurovanie. Všetkému som bol náchylný uveriť, nebyť
pasáže, v ktorej sľubuje, citujem:
„postaviť do služieb Tvrdošínčanov
aspoň desať mestských policajtov,
ktorých úlohou bude urobiť naše
mesto bezpečným“. Podľa mojich
informácií sa v susedných mestách
snažia počet mestských policajtov
znižovať, pretože ich právomoci sú
oproti „štátnym“ výrazne obmedzené. A nielen to. Výdavky na jedného
mestského policajta predstavujú ročne približne 350 000. V Tvrdošíne by
to teda znamenalo 3,5 milióna korún,
ktoré by sa možno našli, ale za cenu

krátenia iných rovnako dôležitých
rozpočtových položiek.
Otrasená dôvera v serióznosť
kandidátových sľubov spôsobuje, že
čítam rozhovor znovu a pozornejšie.
V časti venovanej Oraviaciam okrem
iného tvrdí: „Nevraviac o tom, že
to málo, z čoho by mohol Tvrdošín
profitovať, je prevádzkované neprehľadným spôsobom a nikto nevie, kde
sú tržby z oravického kúpaliska“.
Priznávam, že ani ja. Možno by stačilo pozornejšie čítať v priebehu roka
mestské noviny, alebo sa aspoň spýtať poslanca zvoleného za môj volebný obvod, ale sledovanie rozpočtov
nepatrí medzi moje záľuby. Tvrdenie
pána kandidáta však naznačuje prinajmenej podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a
čudujem sa, že skúsený kriminalista
sa ozval až teraz, pred voľbami, hoci
musel vedieť, že povinnosťou každého občana je bezodkladne ohlásiť
závažné podozrenie na príslušnom
mieste. Pravdou je, že sa mu podarilo
znepokojiť aspoň mňa a prinútiť ma
overiť si jeho tvrdenie.
Začal som na mestskom úrade.
Vedúca finančného oddelenia Anna
Šefčíková mi vysvetlila, že doklady

o príjmoch z činnosti mesta v Oraviciach nájdem v Technických službách, ktoré ju prevádzkujú. TS majú
údajne samostatný účet, napojený na
rozpočet mesta. Ochotne mi predložila aj denné výpisy zo Všeobecnej
úverovej banky, aby som uveril, že
nejde o nijaké „zahmlievanie“, no
trvala na tom, aby som si informácie ešte raz overil priamo na mieste.
To som neskôr aj obanoval, pretože
riaditeľ Technických služieb Alojz
Smutný a účtovníčka Eva Lucká ma
zahrnuli takým množstvom dokladov
a informácií, až som sa zdesil predstav, že by som ich mal rad radom
kontrolovať, ako mi radili. Sklamal
som ich, keď som si poznamenal iba
najzákladnejšie údaje za uplynulý
rok ako dôkaz, že hospodárenie v
Oravicich vrátane príjmov i výdavkov je vedené prehľadne a nepodlieha žiadnemu utajovaniu. Tak teda,
príjmy z kúpaliska v Oravicich v
roku 2005 predstavujú 15 287 000
Sk, bežné výdavky 5 689 284 Sk a
kapitálové výdavky 5 294 046 Sk.
Uvádzam údaje bez DPH a iba na
doplnenie dodávam, že v bežných
výdavkoch sú zahrnuté mzdy, zákonné odvody, spotreba elektrickej
energie, vodné, chlórovanie vody,
údržba a opravy, úhrady za odber
vzoriek a rozbory. Medzi kapitálové výdavky patrí dostavba kúpalísk,
rekonštrukcia strechy, montáž podlahového kúrenia, prestavba šatní,
sprchovacích kútov a WC, výmenníková stanica, kanalizačná prípojka,
prípojka geotermálnej vody do výmenníkovej stanice, skrátka, všetky
práce, ktoré nemožno financovať z
bežných výdavkov.
Čistý zisk predstavuje 4 304 000 Sk a
ani jeho využitie nie je tajomstvom.
Technické služby ním kompenzujú
straty vyplývajúce zo znížených
poplatkov obyvateľstva za odvoz
odpadu, financujú z neho nákup
veľkoobjemových kontajnerov, likvidáciu nelegálnych skládok, údržbu ľadovej plochy klziska, čistenie
miestnych komunikácií a podobne.
Samozrejme, každá položka je zaúčtovaná osobitne, pričom všetky úda-

je sú obyvateľom mesta dostupné v
Technických službách.
Rovnako sa musím pristaviť pri odpovedi na otázku: „Nebodaj popierate, že mesto sa buduje a rozvíja?“ Pán
Sojčák na ňu v rozhovore odpovedá:
„Ak hovoríte o supermarketoch Lidl
a Tesco, či o investícii firmy Hydac v
Krásnej Hôrke, musím sa pousmiať.
Všetko sú to súkromné investície, za
ktoré si nikto z nás nemôže robiť zásluhy. Skôr by sa dalo diskutovať o tom,
či bolo vhodné umiestnenie nákupných
centier pri hlavnej tvrdošínskej ceste.
Všade na svete sa stavajú veľké nákupné centrá na perifériách, aby neboli
preťažované cesty. U nás je to presne
naopak a ešte nám to niekto načasuje na predvolebné obdobia, by mal
o čom písať v novinách, na ktoré sa
mu skladáme všetci Tvrdošínčania.“
Nemôžem sa ubrániť pocitu, že autor
týchto tvrdení trpí účelovou stratou
pamäti alebo zraku, ak si na nič iné
nespomína, hoci v čase, keď sa súčasný primátor stal hlavou mesta, mal už
14 rokov. Vtedy nebolo ani chýru po
oravickom kúpalisku, a bohvie, komu
by dnes Oravice patrili, nebyť buldočej
vytrvalosti Ivana Šašku. Až po jeho
príchode začali vyrastať diela investičného charakteru, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť: kanalizácia,
plynofikácia, tri Domy smútku, kultúrne stredisko v Medvedzí, termálne
kúpalisko, most pre peších cez Oravu,
detské ihriská, športoviská, centrum
voľného času, rozsiahla obchodná
sieť. Priestor na činnosť dostali kluby
dôchodcov, Misia mladých, materské
centrum Feminka, súkromná ZUŠ,
záchrany sa dočkal drevený gotický
kostolík, po mnohých rokoch získalo
mesto vlastnú dychovku, vznikol celý
rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa môžu popýšiť dlhoročnou
tradíciou.
A ešte k supermarketom. Na tom,
že boli otvorené až pred voľbami,
nemá zásluhu primátor, ale pridlhé
váhanie vlastníkov pozemkov, na
ktorých stoja. Odvolávať sa na to,
že všade na svete sa stavajú na perifériách je síce efektné, ale treba
dodať, že v krajinách, ktoré má pán
kandidát na mysli, je samozrejmosťou, že dôchodcovia sú motorizovaní
a väčšinou aj zdravší ako u nás. Som

nesmierne rád, že primátor pri voľbe
miesta myslel aj na dôchodcov, pre
ktorých je aj minimálna vzdialenosť
s fľašou mlieka, minerálky a bochníkom chleba v taške obrovskou a
bolestivou námahou.
Práve sa mi dostalo do rúk druhé
číslo „novín“ TVRDOŠÍN-INAK
aj s fotografiami kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Sú medzi nimi ľudia, ktorých si
vážim a o to viac ma mrzí, že Peter
Sojčák ich vopred odsúva do pozície
bezvýznamných štatistov. Niekoľko
dielčích titulkov z jeho Programu
zmeny pre Tvrdošín hovorí jasnou
rečou: „Zvýšim úroveň bezpečnosti a
poriadku v meste, postavím do vašich
služieb viac mestských policajtov,
dám mladým viac športu a kultúrnych podujatí, odčlením Tvrdošín
od bytového družstva v Dolnom Kubíne, upravím mestské dane, upravím
koncoročný príspevok bez rozdielu
všetkým dôchodcom a zdravotne postihnutým osobám na sumu 2 000 Sk,
zvýšim platy zamestnancom mesta,
zriadim sociálny taxík“. To už nie
je iba učebnicový príklad uplatnenia
fikcie v rámci predvolebnej rétoriky, ale dokonalá ukážka nezastretej
ignorácie mestského zastupiteľstva,
od ktorého zrejme očakáva slepú poslušnosť, pretože v opačnom prípade
by nemohol nič podobné verejne sľúbiť. Nevdojak si spomínam na jeho
slová z úvodného rozhovoru, ktorými
upozorňuje na diktátorské praktiky
terajšieho primátora.
Určite sklamem tých voličov,
ktorí práve teraz čakajú na impulz,
ktorý ich zbaví komplexov z vlastnej
nerozhodnosti. Nepríde. Jednoducho
preto, že ani v reštaurácii neradím
spoločníkovi, čo si má objednať.
Nanajvýš mu prezradím, čo si sám
mienim objednať. To isté platí o
voľbách. Život ma naučil viac ako
sľubom veriť tomu, čo vidím na
vlastné oči, čoho sa môžem dotýkať
a čo mám možnosť využívať. Netvrdím, že je to jediné správne riešenie.
Jednoducho patrím k tým, ktorí vo
svojej peňaženke radšej vidia platnú
bankovku nižšej nominálnej hodnoty
ako vyplnený stávkový tiket s nádejou na vysokú výhru.
Pavel Abraham

V boji o Oravice sa mihol i tieň korupcie a klientelizmu z najvyšších miest
Niektoré spomienky zostávajú stále živé. Takými sú aj boje vedenia mesta Tvrdošín s
Pomáhal nám už v minulosti
obcou Vitanová o Oravice. Stáli mnoho energie, ktorá sa dala využiť inde. Svedčia však o jednom – keď sa pácha krivda, treba jej zabrániť. Niekedy to trvá roky, niekedy desaťročia.
Šesť rokov uplynulo odvtedy, ako sa za práva občanov
Tvrdošína postavil aj súčasný premiér Robert Fico, keď
okrem iného vtedajšiemu prednostovi OÚ v Tvrdošíne
napísal nasledujúci list.
JUDr. Robert Fico, CSc,
vtedy poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky
Vážený pán prednosta Okresného úradu v Tvrdošíne,
ako poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky som bol
oboznámený s podstatou sporu
medzi obcou Vitanová a mestom
Tvrdošín ohľadne protiprávneho
úkonu, na základe ktorého došlo
k prepísaniu územia Oravíc z
katastrálneho územia Tvrdošín do katastrálneho územia
obce Vitanová. Rovnako mi bol
predložený právoplatný a vykonateľný rozsudok Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky z 31.
januára 1996, ktorý jednoznačne potvrdil územnú príslušnosť
Oravíc do katastrálneho územia
mesta Tvrdošín. Ako pre poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky je pre mňa nepochopiteľná a neprijateľná skutočnosť,
že napriek existencii tohto jednoznačného rozsudku NS SR došlo
v septembri 2000 k svojvoľnému
úkonu katastrálneho odboru na
Okresnom úrade v Tvrdošíne
a k protiprávnemu prepísaniu
územia Oravíc do KÚ obce Vitanová. Keďže na takýto postup
Vami riadeného úseku neexistoval žiadny právny dôvod,
považujem konanie príslušného
pracovníka Vášho úradu za výsmech a poníženie právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky. Nie je

možné, aby v Slovenskej republike,
ktorá má byť právnym štátom, existovala takáto miera svojvoľnosti a
nerešpektovania súdnej autority.
Vážený pán prednosta, v súčasnosti neexistuje iná možnosť, ako
urýchlene urobiť potrebné kroky na
nápravu tohto očividného porušenia
zákona. Rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, ktorý rešpektuje aj predseda Úradu geodézie a
kartografie Slovenskej republiky
tým, že zamietol návrh na obnovu
konania aj ďalšie opravné prostriedky vznesené obcou Vitanová v
tejto veci, je v zmysle slovenského
právneho poriadku dostatočným
právnym titulom, aby sa v katastri nehnuteľností urobili opravy v
zmysle znenia tohto rozsudku a aby
sa zabezpečil prepis územia Oravíc
späť do KÚ mesta Tvrdošín. Akýkoľvek iný ako tento postup nie je
prijateľný. Podľa informácii, ktoré
mám k dispozícii, Krajská prokuratúra v Žiline vyslovila nespokojnosť so spôsobom, akým na podnet
mesta Tvrdošín reagovala Okresná
prokuratúra v Dolnom Kubíne. Dá
sa preto opodstatnene očakávať, že
aj opätovné stanovisko príslušnej
prokuratúry bude jednoznačne smerovať v prospech mesta Tvrdošín, t.
j. v propech zákonnosti a elementárnej úcty k rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Na postup prokuratúry v tejto veci
sa budem informovať. Vážený pán
prednosta, privítal by som, pokiaľ
by sa bez ďalších zbytočných sporov

rešpektoval zákon. Preto by najjednoduchšou cestou bolo, pokiaľ by
Váš katastrálny odbor urobil urýchlene nevyhnutné kroky. Pokiaľ bude
ďalej pretrvávať tento stav hrubého
porušovania práva, budem o ňom
informovať ministra vnútra Slovenskej republiky a celú vládu SR, aby
z kauzy vyvodila politickú a právnu
zodpovednosť voči vedeniu Okresného úradu v Tvrdošíne. Ak ani tento
postup nebude dostačujúci, čo by ma
veľmi prekvapilo a nútilo zamyslieť
sa nad skutočnými dôvodmi takéhoto otvoreného ignorovania práva,
som pripravený poskytnúť mestu
Tvrdošín všetku možnú právnu pomoc pri zastupovaní jeho záujmov v
konaní pred Európskym súdom pre
ľudské práva v Štrasburgu. Európsky
dohovor o ľudských právach totiž
vo svojom Dodatkovom protokole č. 1 významne chráni právo na
vlastníctvo a jemu podobné práva.
Niet pochybností o tom, že v tomto
prípade by sťažnosť podaná proti
Slovenskej republike, osobitne konaniu Okresného úradu v Tvrdošíne,
bola úspešná, čoby malo za následok
nielen nápravu ale aj vyplatenie nie
zanedbateľnej čiastky finančného
odškodnenia, ktorú by štát potom
mal zosobniť voči štátnemu orgánu
zodpovednému za porušenie práva,
t. j. Vášmu úradu. Vážený pán prednosta, dovolím si na záver vysloviť
presvedčenie, že tento neuveriteľný
prípad ignorovania práva rýchlo
zmizne zo všetkých slovenských
úradov, ktoré žiaľ k nemu zatiaľ zaujali len veľmi laxný prístup. Budem
sa tešiť na Vašu odpoveď, ale najmä
na to, že spoločne a bez akýchkoľvek
prieťahov odstránime stav neprávia,
ktorý je evidentný.

Aj keď kauza Oravice počas 10 ročného obdobia bola našim čitateľom častokrát prezentovaná, mnohí si nevedeli vysvetliť ako politici môžu vstupovať do územných práv nášho
mesta, t. j. zmenšiť naše územie skoro o polovicu výmery. Dôležitosť v tomto spore mali
právoplatné rozhodnutia najvyššieho a ústavného súdu, ktoré aj keď rozhodli o príslušnosti
územia Oravíc k mestu Tvrdošín, neboli naklonené práve tej politickej sile, resp. iba jej
jednotlivcom, ktorí sa snažili o opak. Využívali všetky možné, ale aj nemožné prostriedky na to, aby Oravice patrili Vitanovej. Vymysleli a predložili novelu zákona o obecnom
zriadení, ktorá bola presne vykonštruovaná iba pre túto spolitizovanú kauzu, nehľadiac
pritom na rozpor v slovenskom právnom poriadku.
A toto už bolo to najväčšie sústo aj pre naše mesto. Nečudo, že primátor nasadil všetko
svoje úsilie, niekoľko dní v týždni cestoval do Bratislavy, aby poslancov NR presvedčil
o tom, že návrh zákona je účelový, že je v rozpore s legislatívnou zásadou, že zákon má
riešiť problematiku vo všeobecnosti a nemá sa stať nástrojom operatívnej exekutívy, naviac
ktorý je v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Ťažko sa prežívali momenty
priamo z rokovania Národnej rady SR zo dňa 17. a 18. septembra 2003 až do momentu,
keď sa na čítacej tabuli ukázali údaje o hlasovaní neprijatia tohto zákona.

ROKOVANIE NR SR O TVRDOŠÍNE
V DŇOCH 17. a 18. SEPTEMBRA 2003,
NA 17. SCHODZI NR SR HLASOVANÍM Č. 156 ÚSTAVNÁ VAČŠINA
99 POSLANCOV NR SR
ROZHODLA, ŽE ÚZEMIE TVRDOŠÍNA
SA NEZMENÍ A ORAVICE OSTANÚ
NAĎALEJ JEHO SÚČASŤOU
99 poslancov NR SR zamietlo prednesený zákon,
8 poslancov NS SR sa zdržalo,
28 poslancov chcelo, aby bol zákon prijatý.
Zachovanie katastrálneho územia Oravíc, zachovanie územných práv nášho mesta
bol najdôležitejší počin uplynulého volebného obdobia a zhodnotí ho história. Od
skončenia „bojov“ o Oravice uplynuli 3 roky a mesto sa môže právom pýšiť, že pod
jeho správou sa stali medzinárodným strediskom cestovného ruchu a začali rozvíjať
takým tempom, ktoré predčilo všetky očakávania. Veríme, že ani v najbližšej ani
vzdialenejšej budúcnosti sa jednotlivcom ani skupinám nepodarí zvrátiť tento vývoj,
Oravice budú naďalej patriť Tvrdošínu a rozhodovať o nich budú ľudia, ktorým ide
prosperitu celého Tvrdošína.
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BILANCUJEME PREDCHÁDZA
Investičná výstavba predčila všetky očakávania
Celé štvorročné volebné obdobie možno zhodnotiť z hľadiska
investičných akcií ako výrazne prínosné pre rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu, turizmu, športového vyžitia a poskytovania služieb obyvateľom a návštevníkom mesta, ale aj celkového
životného prostredia mesta. Vyhodnotenie investičných akcií
väčšieho rozsahu, ktorých investorom bolo mesto alebo podnikateľský sektor vám týmto spôsobom priblížime.
- Technická vybavenosť k 32 rodinným domom. Išlo o vybudovanie verejného vodovodu, verejnej

vodovodu, kanalizácie a elektrickej
NN prípojky až po výstavbu tribúny,
dotvorenie celého areálu štadióna,

prívodného potrubia termálnej vody
k jestvujúcej výmenníkovej stanici
termálnych kúpalísk.
- Vybudovanie umelej ľadovej plochy a tzv. „U – rampy“, umiestnených v
miestnej časti Medvedzie, lokalite Pod
Velingom. Slúžia pre športovo-rekreačné vyžitie obyvateľov nášho mesta, ako

honných hmôt Perseidoil Tvrdošín.
- Rekonštrukcia tepelného hospodárstva na sídlisku Medvedzie,
ktorá spočívala vo výmene jestvujúcich 4-trubkových sekundárnych
rozvodov z jednotlivých výmenníkových staníc I.- IV. za 2-trubkové
primárne rozvody, ktoré boli prive-

Nové šatne a sociálno-hygienické zariadenia
v Oraviciach.

- Výstavba areálu Hotel a hotelový
komplex Meander Oravice. Pozostávala z výstavby komplexu termálnych
a športových bazénov, ČOV, mosta pre
peších cez rieku Oravica, spevnených a
parkovacích plôch a súvisiacich objektov, ako napr. trafostanice s prípojkou
VN, kanalizačnej a vodovodnej prípojky, prívodu termálnej vody, tobogánu
a iných.
- Výstavba areálu zimných športov
Meander Skipark Oravice pozostávala z vybudovania štvormiestnej
sedačkovej lanovej dráhy, úpravy
svahu, sociálno–prevádzkovej budovy, technicko-prevádzkovej budovy,
reštaurácie a súvisiacich inžinierskych sietí.
Okrem väčších investičných akcií v
meste bolo realizovaných veľa menších
investičných akcií na úseku:
Termálnu vodu vyživajú
návštevníci po celý rok.

Do užívania bola odovzdaná moderná bytovka v Medvedzí.
kanalizácie, elektrických NN rozvodov a miestných komunikácií v
lokalitách IBV Hrádky, Vladina a
IBV Breziny.
- Bytový dom 16 b. j. sídlisko Medve-

oplotenia, sadových úprav a pod.
- Výstavba nových autobusových zastávok v meste. Stavebná akcia prispela
k novému architektonickému stvárneniu mesta a k zlepšeniu všeobecnej

aj širšieho okolia. Umelú ľadovú plochu
okrem mladých ľudí hojne využíva aj
ostatné obyvateľstvo staršej generácie.
- Rekonštrukcia mosta v Medvedzí. Stavba zahŕňala úplnú asanáciu
pôvodného klenbového kamenného
mosta a vybudovanie nového mosta
z betónových rámových priepustov,
tzv. „Beneš“. Rekonštrukcia si vyžia-

K Oraviciam už neomysliteľne patria Meander park a Ski park.
V meste boli vybudované aj nové autobusové zastávky.
dzie. Súčasťou výstavby 16 nájomných
bytov (z toho 4 byty 1-izbové bezbariérové a 12 bytov trojizbových) bolo
vybudovanie technickej vybavenosti, a
to prípojka NN, vodovod, kanalizácia,

požiadavky pre užívateľov autobusovej
prepravy. Pozostávala z výmeny všetkých pôvodných zastávok v meste za
nové s novým stavebno-konštrukčným
prevedením.

dala prekládku miestneho stredotlakového plynovodného potrubia,
pôvodne umiestneného v mostovke
pôvodného mosta a verejného vodovodného potrubia.
- Rekonštrukcia vodovodu na ulici
Cintorínska, Spiežová a Trojičné námestie.
- Stála obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií na území
celého mesta. K väčším investičným
celkom v tejto oblasti patrili rekonštrukcie ulíc – Múčna, Hviezdoslavova, Cintorínska, A. Hlinku, Ber-

Na sídlisku Medvedzie bol vymenený teplovod.

V ZŠ M. Medveckej boli zrekonštruované dve telocvične.

Futbalisti a fanúšikovia sa potešili z nového štadióna.
a teplovodná prípojka s objektovou
výmenníkovou stanicou.
- Výstavba futbalového štadióna
Tvrdošín - Krásna Hôrka. Táto akcia bola realizovaná na tri etapy: od
výstavby hracej plochy, oplotenia,

- Rekonštrukcia, resp. dostavba
sociálno-hygienických zariadení
areálu Termálnych kúpalísk Oravice.
Kompletná rekonštrukcia a dostavba
jestvujúcich sociálno-prevádzkových zariadení znamenala skvalitne-

Pri otvorení novej benzínovej pumpy.
cez výstavbu objektu vybavenosti,
šatní, sociálnych zariadení, spevnených plôch, parkovísk, prípojok

nie poskytovaných služieb návštevníkom termálneho kúpaliska. V rámci
uvedenej stavby došlo aj k výmene

nolákova, Nové Hrádky, Ústianska,
SNP. Ďalej bola zrekonštruovaná
veľká časť komunikácií a parkovísk
na sídlisku Medvedzie, ako napr.
vstup do sídliska od št. cesty I/59 po
bytovku č. 8, okolie blokov 2, 3, 4, 5,
27, 32,33, 46, 48, 49 a iné. K týmto
akciám možno zaradiť aj opravy a
výstavbu detských ihrísk a oddychových plôch.
- Rekonštrukcia základnej školy
M. Medveckej spočívala z prestrešenia
malej a veľkej telocvične, opravy interiérov uvedených telocviční, z opravy a
rekonštrukcie vnútorných a vonkajších
priestorov ZŠ, vybudovanie nového
školského ihriska ZŠ a iné.
- Kompletná rekonštrukcia strechy na Základnej umeleckej škole v
Tvrdošíne.
- Výstavba čerpacej stanice po-

- starostlivosti o životné prostredie a
odpadového hospodárstva – prevádzka
a údržba skládky PDO Jurčov laz, rozvinutie separovaného zberu druhotných surovín, údržba zelene, drevín,
parkov a pod.,
- dopravy a cestného hospodárstva
- údržba a oprava miestnych komunikácií, spevnených plôch, chodníkov,
parkových plôch, dopravnho značenia, verejného osvetlenia a pod.,

- správy budov a zariadení – oprava a údržba školských a predškolských
zariadení, cintorínov a iných objektov
v správe mesta.
Nakoniec je potrebné spomenúť
akcie, ktoré sa každoročne opakujú, nedá sa im vyhnúť, alebo ich
zanedbať, či podceniť. Ide hlavne
o údržbu miestnych komunikácií,
parkovísk a chodníkov po zimnom

Na sídlisku Medvedzie sa obnovovali chodníky
a naťahoval sa asfaltový koberec.
dené do objektov bytových domov
na sídlisku Medvedzie, do objektu
ZŠ M.Medveckej, zdravotného strediska, domu služieb, MsKS, MŠ II,
MŠ III, DSS Tvrdošín - Medvedzie
a do objektu kotolne MsÚ Tvrdošín.
Vo všetkých týchto objektoch boli
vybudované objektové odovzdávajúce stanice tepla.

období, opravy výtlkov, čistenie po
zimných posypoch. Taktiež je to
celoročná starostlivosť o futbalové
ihriská, detské ihriská, školské a
predškolské zariadenia, objekty vo
vlastníctve mesta poskytované na
prenájom a s tým spojenými prácami, nevyhnutnými k fungovaniu
týchto zariadení.
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JÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE
Stavebné akcie dokončené v tomto roku
Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj
územia a potrieb jeho obyvateľov. Pri plánovaní investičných
zámerov sa vždy vychádza zo základných potrieb a daností nášho
mesta, či už na úseku životného prostredia, školstva, kultúry,
športu, sociálnej oblasti až po služby a cestovný ruch. Investičné zámery realizovalo mesto aj súkromný sektor - fyzické a
právnicke osoby, pôsobiace na území mesta.
Medzi stavebné akcie, ktoré boli začaté ovaná aj časť ulice Spiežová a to v tomto
aj dokončené v tomto roku patrí výstavba rozsahu: výmena obrubníkov, položenie
futbalového miniihriska v areáli futba- nového asfaltového koberca na miestnu
lového štadióna v Tvrdošíne – Krásnej komunikáciu, ako aj na priľahlý chodník
Hôrke, v rámci projektu Slovenského pre peších.
futbalového zväzu „Výstavba futbalových
V spojitosti s rekonštrukciou komuniminiihrísk“, do ktorého bolo zaradené aj kácií a chodníkov na Trojičnom námestí

Pribudlo nám nové futbalové ihrisko s umelým povrchom.
naše mesto. Stavebné práce boli začaté v
zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci
pri realizácii uvedeného projektu SFZ, a
to zhotovením spodnej stavby, eklektroinštalácie vonkajšieho osvetlenia, prístupového chodníka zo zámkovej dlažby.
Futbalové miniihrisko bolo 23. septembra
slávnostne odovzdané do užívania Mestu
Tvrdošín za účasti zástupcov SFZ Dušana
Galisa a Dušana Titela. V súčasnej dobe
futbalové miniihrisko je v správe a majetku mesta na základe Darovacej zmluvy
uzatvorenej medzi mestom a SFZ.
V minulom roku mesto začalo s výstavbou nového bytového domu s 24
bytovými jednotkami v rámci zahustenia
sídliska Medvedzie. Dodávateľ stavby sa

je aj obnova parku, ktorá pozostávala a
bude pozostávať z obnovy pomníka Padlých hrdinov, prekrytím potoka, vytvorením vodnej plochy v parku, vybavením
parku a jeho okolia novým mobiliárom a

parkovísk a odstavných plôch. Takéto
nové plochy vznikli pri bytových domoch
č. 37, 24, 21, 26, 28.
Ďalšie nemalé finančné prostriedky
mesto vynakladá na opravy a rekonštrukcie objektov vo vlastníctve mesta a najmä
na objekty školstva, ktoré „po štáte“ zdedilo v značne schátralom stave.
V zimnom období boli zrealizované
rekonštrukčné práce v základnej umeleckej škole výmenou zdravotechniky
– vnútorného vodovodu, zariaďovacích
predmetov, výmenou vykurovacích telies,
prerobením elektroinštalácie, maľbami
stien a stropov, dodávkou a montážou
plastových dverí so svetlíkom a schodiskového okna. V lete bolo dotvorené
okolie a vstup do ZUŠ, ktoré spočívalo v
položení nových chodníkov a spevnených
plôch zo zámkovej dlažby a sadových úprav. Touto akciou došlo aj ku skultúrneniu
vstupov a okolia gymnázia, ZŠ Š. Šmálika
a zdravotného strediska.
V objekte materskej škôlky II na sídlisku Medvedzie došlo k rekonštrukcii voľných, nevyužívaných priestorov a k vytvoreniu materského centra Feminka, ktoré
hojne využívajú mamičky zo sídliska.
V marci sa uskutočnila rekonštrukcia
sociálnych zariadení v mestskej sále na
prízemí (mužská časť) aj na poschodí
(ženská časť). Potrebu tejto rekonštrukcie si uvedomoval asi každý pri účasti na
rôznych kultúrno-spoločenských akciách
a pri použití týchto sociálnych zariadení,
ktoré už nezodpovedali hygienickým a
estetickým požiadavkám dnešnej doby.
Ďalej bola realizovaná oprava strechy
vstupu a fasády na zdravotnom stredisku
Tvrdošín.

Tento rok bola kompletne zrekonštruovaná aj lavica pre peších cez rieku
Orava a to viacnásobným náterom celej
oceľovej konštrukcie a výmenou drevenej
mostovky lavice.
V budove mestského úradu po predchádzajúcej rekonštrukcii sociálnych
zariadení, chodieb, zasadačky, priestorov
V Krásnej Hôrke vyrástla
nová fabrika Hydac.

pod., pod názvom „Park roku 2007“.
Na sídlisku Medvedzie pokračujú
stavebné práce spojené s rekonštrukciou
jestvujúcich miestnych komunikácií,
parkovísk, chodníkov, zelene a detských
ihrísk, za účelom stáleho skultúrňovania

Bolo upravené okolie ZUŠ a gymnázia.

na chodníku pri hlavnej ceste. V tomto
roku sa v tejto akcii pokračovalo úpravami povrchov a dlažbami na chodníkoch
a miestnej komunikácii. Taktiež v rámci
uvedenej vodnej stavby bola zrekonštru-

so stavebnými prácami začne dodávateľ
stavby do konca roka.
Výstavba „Inžinierskych sieti IBV Pod

Na nových obyvateľov už čaká ďalšia nová bytovka v Medvedzí.

cesty I/59 a miestnej komunikácie. Tento
objekt bol riešený výstavbou okružnej
križovatky na št. ceste I/59, ktorú povolil
Krajský úrad pre cestnú dopravu a po-

Žiarcom – Tvrdošín.“ Investorom tejto
stavebnej akcie je mesto spolu s SSE, a.s.
Žilina. Ku koncu októbra na tejto stavebnej akcii boli zrealizované dva stavebné

Lavica pre peších bola tiež zrekonštruovaná.

Na sídlisku Medvedzie nakupujeme v Tescu.

Prvý supermarket v Tvrdošíne

zaviazal vykonať dielo v termíne júl 2005
až október 2006. Prípravné a následné stavebné práce sa začali v zmysle zmluvných
dojednaní. Stavba je pred dokončením.
Na rok 2005 nadväzovali ďalšie „rozbehnuté“ akcie:
Po rekonštrukcii vodovodu na Trojičnom námestí a ulici Spiežovej nasleduje
rekonštrukcia Trojičného námestia po
oboch stranách hlavnej cesty II/520, ktorá sa začala na jeseň roku 2005 výmenou
asfaltového koberca a starých obrubníkov za nové na uvedenej ceste. Práce
ďalej pokračovali výmenou obrubníkov
v jednosmerke pri parku, novým odvodnením a novým oporným múrikom

23. júna a koncom mesiaca bola stavba
zahájená. V rámci stavby bola navrhnutá
aj rekonštrukcia jestvujúcej križovatky št.

životného prostredia občanov, žijúcich
v tejto časti mesta. Z dôvodu neustáleho pribúdania motorových vozidiel na
sídlisku, mesto každoročne investuje
nemalé prostriedky do výstavby nových

oddelenia výstavby, matriky, bývalej prtedajne Kniha, pokračovala rekonštrukcia
vstupu a vestibulu mestského úradu, ktorý
svojím vzhľadom a stavebno-technický
stavom nespĺňal požiadavky pre súčasné
fungovanie úradu.
Mesto prispelo nemalou mierou podnikateľským subjektom, aby mohli uskutočniť svoje investičné zámery:
Výstavba „Predajne potravín LIDL“.
Mesto Tvrdošín vydalo 24. februára
územné rozhodnutie a následne 31.mája
aj stavebné povolenie na uvedenú stavbu.
Výstavba sa začala v júni. Ku koncu októbra bola stavba skolaudovaná, schopná
riadnej prevádzky a užívania. Lidl bol pre
verejnosť otvorený 2. novembra. Jej súčasťou bola aj úprava križovatky ciest I/59 a
II/520, čo prispelo k zlepšeniu súčasnej
nepriaznivej dopravnej situácie v meste.
V rámci stavby došlo aj k rekonštrukcii
vodovodu na ulici Hviezdoslavova.
Výstavba „Supermarketu TESCO
Tvrdošín“. Mesto vydalo 26. mája územné rozhodnutie, v ktorom boli povolené
aj hrubé terénne úpravy a príprava územia. Stavebné povolenie vydalo mesto

zemné komunikácie v Žiline a 17. októbra
aj skolaudoval ako samostatný stavebný
objekt. Kolaudácia Tesca sa uskutočnila v
októbri a otvorený bol 16. novembra. Výstavba „Výrobnej haly HYDAC Tvrdošín
– Krásna Hôrka“. Mesto vydalo 25. mája
územné rozhodnutie a 16. augusta stavebné povolenie. Príprava územia a hrubé
terénne úpravy boli zahájené v júli, stavba
bola zahájená ihneď po vydaní stavebného povolenia a v súčasnej dobe je stavba
v štádiu vysokej realizovateľnosti.
Výstavba „Mestskej tenisovej haly“ sa
zrealizovala za areálom Mestskej športovej haly na časti bývalého trávnatého
ihriska. Tenisová hala pozostáva z dvoch
hracích kurtov s umelým povrchom, z
prekrytia kurtov pretlakovou halou na 2
kurty, z oplotenia, z prevádzkového objektu (sklad, miestnosť obsluhy, plynová
kotolňa), plynovej a elektrickej prípojky.
Výstavba „Bytového domu 27 b. j.
Tvrdošín – sídlisko Medvedzie“, investorom ktorého je mesto. Bytový dom mal
byť pôvodne postavený na Oravskom
nábreží v Tvrdošíne, avšak nakoľko v

objekty - splašková kanalizácia v dĺžke
289 m a verejný vodovod v dĺžke 228 m.
V rámci splaškovej kanalizácie mesto vybudovalo aj kanalizačné prípojky po hranicu pozemkov jednotlivých rodinných
domov. Do konca roka má spoluinvestor
stavby SSE, a.s. Žilina vybudovať prípojku VN, trafostanicu a elektrické rozvody
NN. Pre riadne užívanie vybudovaných
rodinných domov v uvedenej lokalite
bude potrebné ešte dobudovať v rámci
tejto stavby dažďovú kanalizáciu, verejné osvetlenie, miestny rozhlas a miestnu
komunikáciu.
Na výstavbu bytového domu 27 b. j.
a inžinierskych sieti IBV Pod Žiarcom
mesto dostalo dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
V Oraviciach na termálnych kúpaliskách bude potrebné pristúpiť k oprave
bazénov a vykonať nevyhnutnú údržbu,
potrebnú pre ich ďalšiu prevádzku a
hlavne rekonštrukciu strojovne, ktorá si
vyžiada nemalé finančné prostriedky.
V rámci čerpania prostriedkov z

Trojičné námestie každým rokom opeknieva a mladne.

záujmovom území boli inžinierske siete,
ktoré bolo potrebné preložiť a ich prekládka by stála cca 2,0 mil. Sk, mesto nakoniec rozhodlo o umiestnení stavby na
pozemku bývalého montovaného bloku
(bývalej jedálne SPŠ) na sídlisku Medvedzie, ktorý získalo kúpou od Žilinského
samosprávneho kraja. V súčasnej dobe
je objekt montovaného bloku asanovaný,

eurofondov mesto spracovalo projekt
elektrifikácie mesta s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne“
V spolupráci s Farským úradom v
Tvrdošíne mesto spracovalo projekt
spolu so žiadosťou o grant na obnovu
objektu kostola Svätej Trojice na Trojičnom námestí.
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Presvedčila ho petícia s viac ako 2500 podpismi
Ivan Šaško patrí medzi osobnosti, ktoré netreba čitateľskej
verejnosti predstavovať. Urobili a robia to za nás iní - a naozaj
dôkladne. Jedni sa netaja hlbokým obdivom, iní na ňom nenechávajú ani nitku suchú. Nuž čo, každý má právo vysloviť svoj
názor, tak prečo by sme ho mali upierať jemu samotnému?
Iba ten, kto je schopný bez zaujatia načúvať (alebo čítať), má
príležitosť dozvedieť sa aj to, čo doteraz nepostrehol.
Možno ani neviete, že po vašom zvolení
za poslanca Národnej rady SR sa v tvrdošínskych krčmách viedli vášnivé diskusie
o tom, či zachováte mestu vernosť alebo
sa poďakujete za dôveru a pôjdete „za
lepším“. Museli ste aj v svojom vnútri
riešiť túto dilemu?
- Považujem sa predovšetkým za občana
nášho mesta a nikdy by mi nenapadlo sklamať dôveru svojich spoluobčanov, ktorú mi
prejavujú už viac ako 20 rokov. Chcel som v
svojej práci pokračovať, ale moje úmysly nie
sú podstatné. Čoraz častejšie som si kládol
otázku, či to chcú aj moji voliči. Je predsa
prirodzené, že v obdobiach častých zmien
túžia ľudia po stabilite. Keď ju dosiahnu a
vychutnajú si ju, nemožno im zazlievať, že
robia všetko preto, aby nastala zmena. Vtedy
už nie je rozhodujúce, či ide o zmenu k lepšiemu alebo k horšiemu, ale len o to, aby tu
už bola a vniesla do pokojného života trochu
vzruchu a podnetov na vášnivé diskusie. Je
to ľudské, chápem to a preto som aj súhlasil,
aby sa v meste realizoval názorový prieskum
formou petície, na ktorú sa podujali niektorí
spoluobčania. Tých viac ako 2500 podpisov,
ktoré vyzbierali na moju podporu, je podľa
doterajších skúseností s účasťou na voľbách určite viac ako nadpolovičná väčšina.
Tento výsledok je súčasne aj odpoveďou na
otázku, prečo sa opätovne uchádzam o post
primátora.
Nikdy ste sa netajili hrdosťou nad tým,
že ste najvyšším predstaviteľom mesta už
viac ako 20 rokov. Neobávate sa, že práve
tento fakt môže byť pri voľbách zneužitý
vo váš neprospech?
- Neuvažujem týmto spôsobom, pretože
zneužiť sa dá takmer všetko. Spomeňte si len,
koľko rokov ma neprajníci obviňovali, že si
kupujem voličské hlasy, keď som presadil päťstokorunový vianočný príspevok a praktické
darčeky pre dôchodcov. Odvtedy sa vystriedalo niekoľko vládnych garnitúr a až súčasná

vláda sa priklonila k mojej zásade, že v prvom
rade je nevyhnutné poskytnúť podporu tým,
ktorí už nemajú dosť síl ani možností, aby si
popri nízkom príjme privyrobili.
Ale vrátim sa k vášmu postrehu. Považujem naozaj za obrovskú poctu, že prevažná
časť obyvateľstva mi prejavuje dôveru viac
ako 20 rokov. Počas jednotlivých volebných
období som si užil všetkého - od osočovania
a urážok až po prejavy uznania. Nič z toho
netreba preceňovať, pretože chvíľa pravdy
nastáva až vtedy, keď volič pri urne, skrytý
za plentou a nikým nepozorovaný rozhoduje
v tajných voľbách o tom, komu odovzdá svoj
hlas. Samozrejme, aj jeho možno oklamať
sladkými predvolebnými sľubmi - ale iba raz.
Pri budúcich voľbách už sa nepomýli. Rovnaké kritéria sa vzťahujú aj na mňa. Keby som
do predvolebného programu zaradil niečo, čo
nedokážem splniť, nebol by som primátorom
dlhšie ako jedno volebné obdobie. A že som
ním až doteraz - aj to o čomsi svedčí.
Ktorá z vašich vlastností má, podľa vás,
najvýraznejší podiel na vašej dlhoročnej
úspešnosti?
- Nad tým som ešte nikdy neuvažoval.
Vzdelanie a skúsenosti nepatria medzi vlastnosti, to sú vlastne základné kvalifikačné
predpoklady, ktoré by mal spĺňať každý kandidát. Aha, už to mám. Myslím si, že v mojom
prípade je to húževnatosť. Kedysi mi síce
vyslúžila povesť neodbytného človeka, ale
nedám na ňu dopustiť a aj teraz mi výdatne
pomáha. Prax je totiž výrazne odlišná od zaužívaných predstáv. Málokedy sa stáva, že na
vybavenie určitej požiadavky postačí niekoľko
telefonátov alebo písomná žiadosť. Pomáha
jediné - zabudnúť na vlastné pohodlie a vycestovať. Nie raz, ale opakovane, až dovtedy,
kým úradníka nepreberiete z ľahostajnosti,
a na to nestačí len dobrá výrečnosť. Často
sebou nosím kilá dokumentácie, podporných
stanovísk, odborných posudkov a iných dokladov, ktoré treba tiež kdesi zadovážiť.

Na otázky publicistky M. Šišulákovej, týkajúce sa rozdelenia finančných prostriedkov z
Európskej únie pre Euroreport, odpovedal Ivan
Šaško, podpredseda výboru Národnej rady SR
pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Podľa návrhu, ktorým sa zaoberá Vláda
SR, by v porovnaní so schváleným rozdelením
mal ísť takmer dvojnásobok prostriedkov z
eurofondov do regionálnej infraštruktúry a
podobne do životného prostredia s ohľadom na
to, že tieto oblasti sú podľa vládneho programu
prioritou. Ako sa to dá realizovať?
„Všetky zmeny sa musia uskutočniť po dohode
s Európskou komisiou. Aj ona má predstavu o
tom, ako sa budeme navzájom rešpektovať. Pri
pohľade na minulou vládou schválený referenčný rámec si treba všímať, čo je pre Slovensko
najprospešnejšie, akou cestou sa nám prichodí
uberať. Treba posúdiť súčasný stav a porovnať ho
s potrebami, nie je to problém. Musíme si vedieť
povedať, či je celkom správne to, čo bolo doteraz
pripravené a preorientovať to kam treba.
Náš parlamentný výbor má pripravenú cestu
do Bruselu s cieľom vykonzultovať si otázky
a potreby regionálneho rozvoja. Pôjdeme do

Bruselu pripravení, pretože práve diskutujeme s
ministerstvami výstavby a regionálneho rozvoja
i pôdohospodárstva so ZMOS. Hľadáme možnosti
čo najväčšej efektívnosti. Ide o to, aby informácie
boli jasné a nie skreslené.“
Podľa publikovaných informácií mala
Európska komisia pripomienky práve k
nedostatočnému vyrovnávaniu rozdielov
medzi jednotlivými regiónmi, nedostatočnej
dopravnej infraštruktúre, no tiež k nízkemu
počtu komunálnych čistiarní odpadových vôd,
nedostatočnej sieti kanalizácií a starostlivosti
o chránené územia.
„Nie sú to len čističky, ale životné prostredie
ako také, prírodu si musíme chrániť, ide aj o lesy.
V ochrane prírody máme veľké resty.
Nepochybne je potrebné investovať peniaze z
eurofondov do infraštruktúry, ale i do vzdelania,
ktoré je tiež vážna oblasť. Treba brať do úvahy,
aby sme smerovali investície tiež tam, odkiaľ sa
budú rýchlo vracať. Teda dobrá infraštruktúra
je z tohto hľadiska veľmi dôležitá. Musíme zvažovať, že tadiaľ sa uberá obchod. Okrem toho je
Slovensko expanovaná tranzitná krajina a máme
veľký deficit nielen diaľníc, ale aj ostatných komu-

Chcete tým naznačiť, že vaše kontakty s významnými osobnosťami alebo s
kolegami v parlamente či VÚC sú vám v
podobných prípadoch málo platné?
- To som nepovedal, ale zabúdate na dôležitú vec. Časy, kedy na získanie priateľov
alebo spojencov stačilo zopár posedení pri
poháriku, sú už dávno-pradávno preč. Dnes
musíte každého, kto vám je ochotný pomôcť,
vopred presvedčiť o svojej dôveryhodnosti a
schopnostiach preukázateľnými výsledkami.
Vari si nemyslíte, že náš pán prezident by sa
„trepal“ na Oravu len preto, že dostal chuť
na pohárik? Toho pri návšteve Tvrdošína
zaujímajú celkom iné veci. Má oči všade, chce
vedieť, do akej miery sme schopní podieľať
sa na spolufinancovaní investičných akcií, či
dostatočne využívame prírodné bohatstvo a či

Aká to kampaň závisti, ktorá plodí nenávisť?
Na požiadanie voličov z Tvrdošína uvádzame ich list zaslaný P.Sojčákovi 23. novembra 2006 v plnom znení.

Vážený pán kandidát na primátora nášho
mesta!
Dostali sa nám do rúk noviny Tvrdošíninak na ktoré nám nedá, aby sme nereagovali.
Podotýkame, nie útokmi, ale upozornením, že
podľa našej mienky takáto volebná kampaň
nie je prísľubom na lepšie časy, ale útokom,
ba bojom o moc na radnici. Čakali sme od
Vás, vážený pán kandidát, že za kresťanské
hodnoty sa vyslovíte ináč - nie delením za
družstevné ideály proti tým, ktorí pracujú na
radnici aj pre Vás. Máme dojem, že vydaním
tohto letáku ste už skoncovali s rozdeľovaním
a kastovaním, ale aj s voličmi, ktorých práve
týmto strácate. Pridali ste sa ku skupine tých
ľudí, ktorí by radi bačovali nielen na radnici
v meste, v Oraviciach, v Urbáre atď., tak ako
bačovali 50 rokov na družstve. Títo ľudia
stále poukazujú na druhých a na ich skutky, nám zakladajú plachty na oči, aby sme
nevideli čo robili, robia a chcú robiť. Je to
tá skupina apka Palidera, ktorý vám chce už
teraz rozkazovať, čo máte robiť. Veď ak máte
podozrenia, že sa v meste robí niečo protizákonné, čudujeme sa prečo to chcete robiť až
keď budete primátorom a nie hneď (veď ste
policajt). Vandalstvo chcete riešiť, keď nebudete policajtom, ale primátorom . Teraz máte
málo času ? Snáď nie je pravda, že budete
mať policajný zbor pod sebou. Ďalšia vec je

Vybrané z Euroreportu

nikácií. Z celosvetového trendu vyplýva pre nás
potreba investovať do rozvoja cestovného ruchu,
na ktorý tiež súčasný návrh pamätá, a to je v súlade s požiadavkami Európskej komisie. Rovnako
treba myslieť na rozvoj vidieka, aby odtiaľ ľudia
neutekali, aby sa tam vytvárali pracovné miesta
a nevytratila sa starostlivosť o pôdu.“
Máme na Slovensku dostatočné množstvo
kvalitných projektov, ktoré by umožnili prípadnú urýchlenú zmenu referenčného rámca a
všeobecne prospešné čerpanie peňazí z fondov
Európskej únie?
„Projektov je dostatok. Vzťahuje sa to tiež na
životné prostredie ako i na ostatné oblasti potrieb
našej krajiny a jej obyvateľov. Bolo by skvelé,
kedy sa dali všetky dobré projekty podporiť, čo
nie je, žiaľ, možné.
Hovorí sa, že touto pomocou sa veľmi veľa
podarilo zmeniť v Portugalsku po jeho vstupe
do EÚ. Preto by som sa tam rád pozrel a videl, ako to urobili. Nepochybujem o tom, že aj
európskemu spoločenstvu záleží na tom, aby sa
podarilo uskutočniť zmeny aj u nás, ktoré by nás
čo najskôr zdvihli na úroveň aká je v Európskej
únii bežná.“

Išli sme v ústrety k spoločnému cieľu - vzdelávaniu regiónu
V novembrovom čísle týždenníka Naša
Orava bol uverejnený rozhovor s univerzitnou profesorkou Evou Kollárovou z Nižnej,
ktorá začiatkom novembra prevzala z rúk
prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina vysoké ocenenie. Prezident jej v ňom vyjadruje
svoje poďakovanie za celoživotné úsilie pri
šírení ruskej umeleckej kultúry na Slovensku i vo svete. Takéto ocenenie sa dostalo
len siedmim ľuďom z celého sveta. Popri E.
Kollárovej, reprezentujúcej strednú Európu,
ho získali osobnosti z Číny, Ameriky, Litvy
a Ruska.
Profesorke E. Kollárovej, ktorej meno je
už zapísané v histórii Tvrdošína, k oceneniu
blahoželáme a vyberáme časť rozhovoru z
uvedeného týždenníka:
Vysoké ocenenia dostávate v zahraničí.
Naše uznanie nie je o nič menšie. Zapísali
ste sa do histórie Oravy, no najmä Nižnej
a Tvrdošína. Práve v Tvrdošíne ste boli

spolu s primátorom iniciátorkou založenia
osemročného gymnázia a detašovaného
pracoviska vysokej školy UMB Banská
Bystrica Európske kultúrne štúdie.
„Našou povinnosťou - ako kultúrnych
pracovníkov a pedagógov je šíriť skutočne
dobrú kultúru a udržiavať v harmónii vplyv
hodnôt Východu a Západu tak, aby sme pri
výbere boli múdri a spravodliví. To je náš
cieľ. A k tomu potrebujeme pomoc kompetentných. Myšlienka založenia obidvoch
škôl v Tvrdošíne sa mohla zrealizovať vďaka dobrej spolupráci s primátorom Ivanom
Šaškom, ktorý zabezpečil všetky potrebné
organizačné, materiálne a technické podmienky. Našli sme spoločnú reč, vyše 15 rokov
spolupracujeme na základe vzájomného rešpektu. Išli sme v ústrety spoločnému cieľu:
vzdelávaniu regiónu.
Myslím, že nám obom záleží na tom, aby
Orava nebola ani zastrčenou ani zabudnutou,

máme možnosť vplývať na zvyšovanie zamestnanosti. Podobné „testy“ som už absolvoval
aj na nižších úrovniach, ale všetky ma ubezpečili o jednom: áno, pomoc je možná, ale
najprv musím sám niečo dokázať a až potom
žiadať o podporu.
Myslíte si, že tento postup, ktorý uplatňujete aj vo vzťahu k spoluobčanom, je
vždy namieste?
- Som presvedčený, že áno a jedným dychom musím dodať, že týmto presvedčením
neotrasie ani zopár neprajníkov, nemôžem
sa predsa páčiť každému. Keď vám porozprávam, čo som zažil včera (1.11. - pozn.
red.), možno ma skôr pochopíte. V prvej
chvíli, keď som videl, s akou samozrejmosťou vstupujú ľudia do dreveného kostolíka,
kde sa konala svätá omša, mi napadlo: je

medzi nimi aspoň jeden, ktorý vie o tom, že
nechýbalo veľa, a tento kostolík tu už dávno
nemusel stáť? Až o chvíľu som si uvedomil,
že tento stav sladkej nevedomosti je vlastne
najvyššou poctou, akej som sa mohol dožiť.
Ľudia si ma predsa zvolili v pevnej viere,
že ich nebudem zaťažovať problémami,
ktoré dokážem odstrániť so svojimi spolupracovníkmi. V tom istom momente som sa
vrátil mysľou o dvadsať rokov nazad. Ako
dokumentárny film sa mi pred očami mihali
zábery zobrazujúce ambulancie v suterénoch
bytoviek, kočikárne nahrádzajúce Domy
smútku, obchody v drevených provizóriách,
sídlisko bez chodníkov, škvarové ihrisko ako
jediné športové centrum, kultúrne stredisko
učupené v starom rodinnom dome. Akési
hlasy sa popri tom domáhali kanalizácie
a plynofikácie. Do súčasnosti ma vrátil až
hlasný spev veriacich, ktorý ma presvedčil,
že stojím na cintoríne, píše sa rok 2006 a to,
čo ma pred chvíľou tak veľmi vydesilo, bol
možno iba zlý sen.
Pavel Abraham

aby nás neľutovali, že žijeme tam, kde líšky
dávajú dobrú noc.....
Nie ľútosť, ale obdiv chceme pre kraj, v
ktorom radi žijeme.“

cestovný ruch. Oravice „ležia na srdci“ len
tunajšiemu družstvu. Čo v nich za 50 rokov
urobilo družstvo? Kandidujete za primátora
mesta a nemýlite sa, že kandidujete za primátora družstva? Myslíte si, že všetko, čo je
ako-tak pri tých prekážkach vybudované, že
Vám to vložíme do rúk, aby mohli družstevníci
a spolok nepriateľov mesta dostať tak ľahko
cez vás ako v minulosti majetky našich otcov
a dedov. Najprv musíte nie sľubmi, ale činmi
niečo urobiť pre mesto a potom o tom kričať.
Neboli ste schopný zaplatiť si sám ani malý
letáčik na oslovenie voliča, ale čakali ste, čo
Vám napíše váš sponzor. Posúďte sám, prečo
terajší primátor nepotrebuje vyjednávať obchodovanie s tými ľuďmi, ktorých prepustil
apko Palider. Tí hľadajú na radnici miesta,
kde by mohli zasiať nenávisť, napr. nespokojnosťou s financiami. Kde je ich dostatok? Bol
niekto z radnice medzi pracovníčkami družstva im hovoriť ako málo zarobia? Preto Vám
radíme skoncujte s rozdeľovaním už teraz, aby
tá hlásna trúba neurobila najväčšiu hanbu
Vám, nie Tvrdošínu. Čakali sme niečo viac.
V ďalšom príspevku píšete o nezákonných
peniazoch Urbáru, to ste mali riešiť však už
pred voľbami ako člen policajného zboru a
nie„ ako jedna pani povedala...“
Spýtajte sa členov Urbáru aj mimo nášho
mesta, či sú spokojní s hospodárením. Peniaze, tie si nepchá richtár do svojich vreciek,
tak ako sa tratia na družstve. Píšete, že komunizmus padol pred dvomi desaťročiami,
ale používate ich presné praktiky. Ako nepolitický kandidát schovávate sa za chrbát starého komunistu a zároveň sa chytáte pomoci
kresťanov. „A čo, každý nie je Tvoj brat? A
ten nie je tvojím bratom, čo je v karikatúre?
Každý nech sa pozrie do zrkadla na svoju ka-

rikatúru a potom nech posudzuje karikatúru
iného. Zastavte kampaň závisti, ktorá plodí
nenávisť. Aký príklad dávate svojim deťom?
Táto moc budúcich dní nebude vychádzať z
Vašich úst, ale z našich rúk. Radi by sme žili
v meste pokojnom, plnom rôznych aktivít a
pracovných miest a nie v meste rozoštvanom.
Uvidíme výsledky, to, čo rozhodnú ľudia - či
budovať družstvo s Vami, alebo mesto s I.
Šaškom. Myslíme si, že aj v našom meste je
veľa slušných, skromných, ale aj ukrivdených
dosť, ktorí aj Vám uznajú, že sa máte ešte
čo učiť, aby ste dosiahli takýmto spôsobom
úroveň terajšieho primátora a počkáte do
ďalších volieb. Je Vám na česť, že ste svoju
tvár odhalili už pred voľbami a ukázali ste,
kto za vami stojí a mnohí voliči už nebudú
prekvapení. Vaša najväčšia chyba- mali ste si
preveriť s kým, s akou skupinou ľudí to idete
ťahať a čo všetko je pravda a ako na to bude
reagovať volič. Prečítajte si predvolebný šot
kresťanského kandidáta z iného mesta a priznáte chybu, že zmýšľa a ponúka inú pomoc
ako Vy cez hŕstku družstevných katolíkov. To
je náš názor, nezatláčam do úzadia kresťanských demokratov, ale učiť sa v dnešnej dobe
od starých komunistov, zdá sa nám, že stará
dobrá komunistická éra sa zobudila a začína
diktovať všade a nenápadne. Preto prestaňte posudzovať iného z nepravdivých lží a
ohováračiek. Táto moc nebude vychádzať z
Vašich úst, ale z našich rúk, ak však sa volič
rozhodne pre Vás, čo potom Vaše ruky budú
odrábať na družstve alebo míňať z radnice?
Tešíme sa na ďalšie družstevné predvolebné
noviny s Vašim súhlasom.
Za voličov z Tvrdošína , ktorí ma oslovili
a poverili napísaním tohto listu
s pozdravom Anna Lukáčiková

Dvadsať rokov systematickej práce
Medzi najsympatickejšie rysy Centra
voľného času Radosť v Tvrdošíne patrí
samozrejmosť, s akou sa hlási k vlastnej minulosti. A právom, hoci oveľa výhodnejšie
by bolo zachovať decentné mlčanie. Ibaže
potreba mať špecializované zariadenie, ktoré je schopné poskytnúť mladi potulujúcej
sa vo voľnom čase bezcieľne ulicami, príťažlivý a zmysluplný program, je rovnako
naliehavá dnes ako bola v minulosti. Cieľ
bol dosiahnutý 26. septembra 1986 a tento
fakt nemožno znevážiť ani argumentom, že
zariadenie dostalo dobový názov Mestský
dom pionierov a mládeže.
Prvá riaditeľka Dagmar Šašková mala
v staršom dome pri kostole k dispozícii
iba dvoch pracovníkov, zato však kopu
ochotných dobrovoľníkov. Spoločne sa
im podarilo v krátkom období vytvoriť
záujmové útvary – vtedy ešte krúžky
– pre záujemcov o jachting, rybárčenie,
šach, plastikové a letecké modelárstvo,
džezgymnastiku, prírodovedu, basket-

Poďakoval za spoluprácu

Pomocnú ruku pri založení vysokej školy v Tvrdošíne podal aj bývalý
rektor UMB v Banskej Bystrici M. Murgaš, dnes župan Banskobystrického kraja.
Vážený pán primátor,
pri príležitosti ukončenia môjho pôsobenia vo funkcii rektora Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, dovoľujem si Vám poďakovať za úspešnú
spoluprácu a úprimné pracovné i ľudské vzťahy.
Bolo mi cťou stretávať sa s Vami pri riešení problémov súvisiacich s
rozvojom Univerzity Mateja Bela.
Dovoľte, aby som Vám do budúcnosti zaželal predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti, šťastia a úspechov v osobnej i pracovnej oblasti.
S úctivým pozdravom
Milan Murgaš, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

bal, spev, nemčinu, angličtinu a ďalšie.
Samotné zmeny názvu nemajú vplyv na
pracovné výsledky, ale pripomenúť si ich
môžeme. V roku 1990 dostalo zariadenie
názov Centrum voľného času a o dva roky
neskôr Mestské centrum voľného času
Radosť. V tejto podobe zostal až doteraz, i
keď čas potvrdil, že pridané slovíčko „Radosť“ je pri bežnej komunikácii prakticky
nepoužiteľné. Ťažko totiž možno očakávať,
že dieťa na otázku – kam ide – odpovie:
„Do Radosti.“ Ale, ako už bolo naznačené,
oveľa dôležitejšia ako názov je činnosť, a
tá zaznamenala najväčší rozmach v roku
1995, keď sa CVČ premiestnilo do nových
priestorov na sídlisku Medvedzie. Popri
jestvujúcich začali vznikať nové záujmové
útvary: mažoretkové súbory, florbal, stolný tenis, tanečné a mažoretkové súbory,
mladé manekýnky, keramika, aerobik,
kalanetika.
Desiate výročie svojho vzniku pripomenulo CVČ verejnosti štafetou desiatich
detských dvojhodinových programov uvedených premiérovo i v reprízach. Terajšia
šéfka CVČ Daniela Jurincová na ne doteraz
rada spomína: „Bola to prehliadka celej
záujmovej činnosti centra a každý program
končil záverečným spoločným tancom.
Keď na pódium vyšlo 100 účinkujúcich
detí v nádherných kostýmoch, bol to pre
návštevníkov úžasný zážitok a pre nás
najkrajšia odmena.“
Podobne možno hodnotiť aj nedávne
oslavy 20. výročia vzniku CVČ. Konali sa
4. novembra v kine Javor za prítomnosti
terajších i bývalých zamestnancov a za aktívnej pomoci skupiny dobrovoľníkov, bez
ktorých sa žiadna významnejšia akcia nezaobíde.
Pavel Abraham
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Narodili sa	
17. 10. Nina Feniková
19. 10. Nina Jarinová
20. 10. Michaela Gogoláková
20. 10. Jozef Gonda
23. 10. Michaela Dorušiaková
23. 10. Ondrej Hradský
28. 10. Klaudia Štrbáková

Sobáše
19. 8.
14. 10.
21. 10.
21. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.
11. 11.

Katarína Vrláková – Marek Vltavský, sobáš v Českej republike
Martina Medvecká – Tomáš Borsík
Ivana Galčáková – Tomáš Mišek
Ing. Katarína Ivančová – Ing. Peter Betušťák
Eva Mariničová – Ján Szabo
Monika Nováková – Marek Hadalský
Ing. Miroslava Blinová – Peter Lajčin
Eva Lajmonová – Peter Lepáček

Odišli z našich radov
3. 11. Helena Balleková
5. 11. Nadežda Bláhová
9. 11. Ján Buček

86 ročná
56 ročná
49 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov - Mária Klčová, Tvrdošín
80 rokov - Klementína Schwarczová, Medvedzie

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

Nezávislý kandidát
na primátora mesta Tvrdošín vo voľbách roku 2006

Bc. Sojčák Peter

Chcem aby Tvrdošín patril
Tvrdošínu.
Chcem aby sme rozhodovali všetci spoločne čo je pre
Tvrdošín dobré.
Všetci občania Tvrdošína sme
si rovní bez rozdielu.

Prezentácia kandidáta je zverejnená na základe vlastnej požiadavky v plnom znení.

Pozvánka
do kina
CLIK – romantická komédia
		

1. 12. 2006 (piatok) o 1800

STRÁŽCA – dráma- kriminálny thriler
8. 12. 2006 (piatok) o 1800
LET´S DANCE - romantický film
		
9. 12. 2006 (sobota) o 1800
AUTÁ – rodinný film
		
17. 12. 2006 (nedeľa) o 1800
		

Príde k nám Mikuláš
Mesto Tvrdošín pozýva všetky deti, mládež ale aj dospelých
na Mikulášske oslavy, ktoré sa
uskutočnia v utorok 5. decembra
o 1500 h na Michalskom námestí
na sídlisku Medvedzie. Známe
divadlo Actores z Rožňavy sa
vám predstaví zábavnou vianočnou rozprávkou „Mikuláš,

Mikuláš...“ Prinesie vám žartovné
slovo, vianočné koledy a piesne.
V rozprávke vystúpi aj anjel, ako
symbol dobra a čert, ako symbol
zla.
Okrem krásneho programu sú
pre vás pripravené aj sladkosti,
určené iba vám milé deti. Tešíme
sa na vás!

Navštívili sme kamarátov
Deti 1. elokovanej triedy Spojenej školy internátnej M. Urbana
– Námestovo pri ZŠ M. Medveckej
v Medvedzí navštívili v októbri
svojich spolužiakov v námestovskej škole. Zavítali nielen medzi
prváčikov, ale spoznali kamarátov
aj z pomocnej školy. Pod vedením
svojich učiteliek predviedli svoj
repertoár – básne, piesne a obľúbené dramatizácie rozprávok. Veľkú
radosť im urobila návšteva rehabilitačných miestností, kde využili
špeciálne pomôcky pre hru. Ako

osvieženie všetkým dobre padla
návšteva miestnej cukrárne.
Deti a učiteľky 1. elokovanej
triedy Spojenej školy internátnej
Námestovo sa touto cestou chcú
poďakovať mestu Tvrdošín za
sponzorský dar – zapožičanie motorového vozidla na túto exkurziu
a aj Ľ. Gregorcovi, ktorý im robil
po celý čas nielen šoféra, ale aj
doprovod.
Deti a učiteľky 1. elokovanej
triedy Námestovo pri ZŠ Medvedzie

V meste pribudli dva úplne nové futbalové štadióny
V rôznych futbalových súťažiach
reprezentujú naše mesto prípravkari,
mladší, starší žiaci, dorastenci a mužstvo dospelých.
Jedným z úspechov futbalového A
- mužstva je aj to, že už desať rokov sa
u nás bez prerušenia hrá IV. liga, kde
v rokoch 2002/3, 2003/4 bolo mužstvo
po jesennej časti na prvom mieste.
Medzi úspechy našich futbalistov
možno zaradiť aj to, že za obdobie
rokov 2003-2006 získalo 21 pohárov
- spomenúť by sme mohli víťazstvo
na turnaji v Poľsku a na medzinárodnom turnaji u nás doma, víťazstvo v

halovom turnaji o Pohár prezidenta
v roku 2005.
Pekné úspechy dosahovali aj naši
mladí futbalisti. V roku 2003/4 postúpil dorast do V. ligy.
Starší a mladší žiaci v rokoch
2004/05 skončili na 1. a 3. mieste a
podobne aj v ročníku 2005/06.
Mladší žiaci sa stali víťazmi Oravskej futbalovej ligy 2005/6, získali
1. miesto O Pohár predsedu OFZ,
v roku 2006 skončili medzi extraligovými mužstvami na 3. mieste. 1.
miesto získali aj na medzinárodnom
turnaji v rokoch 2004, 2006.

Prípravka sa v roku 2004 stala
majstrom Oravy, 1. miesto získali aj
v halovej súťaži.
Za úspechom našich futbalistov
je práca mnohých trénerov a futbalových činovníkov, ale aj trvalá
podpora zo strany mesta. Dôkazom
toho je aj to, že v tomto volebnom období pribudli v meste dva úplne nové
futbalové štadióny, jeden s trávnatou
plochou a druhý s umelou trávou, za
čo by som sa aj touto cestou chcel
poďakovať v mene všetkých našich
futbalistov a fanúšikov.
Jozef Ženčuch, prezident FK

Súťažný ročník 2006/7 zahájili
muži v 2. lige výborne, keď po 9
kole majú na svojom konte len samé
výhry. Bez prehry je aj Doprastav
Zvolen a už teraz je jasné, že o postup
do 1. ligy sa pobijú práve tieto dve
družstvá. Návrat Romana Belopotočana do družstva nabudil ostatných
hráčov (Buczacki, Argaláš, Teplanský, Vidiečan, Janidžár) k lepším
výkonom už aj preto, že Roman Belopotočan chce jednoznačne bojovať
o prvenstvo v súťaži.
B družstvo v 3. lige má za cieľ
zachrániť sa. Družstvo starších žiakov bojuje v najvyššej krajskej súťaži a už roky sa drží medzi prvými
štyrmi družstvami v súťaži. Nakoľko

v tomto roku sa našlo dosť mladých
záujemcov o stolný tenis (žiaci 2.
ročníka ZŠ), už od budúceho ročníka
budú prihlásení do krajských súťaží
najmladších žiakov, pravda, ak vydržia v tréningovom nasadení.
Stolní tenisti by tak nadviazali na
úspechy len nedávno minulé. V ročníku
2002/2003 suverénne vyhrali 1. ligu a
hneď v ročníku 2003/4 obsadili vynikajúce 6. miesto v extralige. V tom čase
v družstve hrali Michal Šlesár, Tomáš
Šlesár, Zdeno Drbiak, Lukáš Hudec,
Tibor Bednár a Roman Belopotočan.
Po úspechu prišli lukratívne ponuky pre hráčov na stáže a tie využili
Šlesárovci, Belopotočan a Hudec. V
ročníku 2004/05 družstvo z extraligy

zostúpilo a odišli aj Tibor Bednár a
Zdeno Drbiak za lepšími podmienkami. Vlaňajší ročník družstvu nevyšiel, keď mnohým hráčom práca a
a zamestnanie bránili trénovať, ale aj
nastupovať na zápasy a tak družstvo
zostúpilo aj z 1. ligy, hoci ako jediní
dokázali poraziť postupujúcu Žilinu
do extraligy.
Pre budúcnosť bude dôležité najmä to, že oddiel bude schopný udržať
tých najlepších hráčov a súčasne sa
aktívne venovať práci s mládežou.
Len v takom prípade tu bude 1. liga s
možnosťou štartu v extralige. Aj preto sa výbor oddielu rozhodol zapísať
sa do zoznamu uchádzačov o 2 % z
daní pre rok 2007.

Stolní tenisti už okúsili aj extraligu

Volejbalu sa v meste darí
V našom volejbalovom klube
bol prelomovým ročník 2003/2004.
Družstvo žien, vďaka veľkej podpore
mesta Tvrdošín a primátora Ing. Ivana
Šašku nastúpilo do 1. ligy žien, druhej najvyššej súťaže vo volejbale na
Slovensku. Mladé, ale veľmi perspektívne družstvo pozostávalo z dievčat
prevažne do 20 rokov. V prvých zápasoch malo rešpekt zo súperov, ktorí
mali za sebou aj účinkovanie v najvyššej súťaži. Po niekoľkých odohratých
zápasoch rešpekt pomaly opadával a
prišli prvé vyhraté sety a zápasy. V
premiérovom ročníku družstvo žien
obsadilo 6. miesto a zabezpečilo si
účasť aj v ďalšom ročníku.
Družstvo mužov v 2. lige pokra-

čovalo v stabilizovaní kádra a po
striedavých výsledkoch skončilo na
4. mieste
V súťažnom ročníku 2004/2005
sa družstvo žien umiestnilo na 6.
mieste v 1. lige žien a dokázalo, že
aj v skromných podmienkach sa dá
hrať volejbal na veľmi dobrej úrovni.
Družstvo aj napriek problémom, ktorým bolo štúdium dievčat na vysokej
škole, tento ročník zvládlo.
Okrem zápasov v 1. lige sa dievčatá zúčastnili aj viacerých turnajov, ženy skončili v Mošovciach na
2. mieste a v Liptovskom Hrádku na
5. mieste.
Muži postupne vytvárali silný celok, ktorý v 2. lige skončil na peknom 3. mieste.

V súťažnom ročníku 2005/2006
družstvo žien v 1. lige obsadilo 8.
miesto, najväčším problémom bola
účasť na zápasoch kvôli školským
povinnostiam.
Muži v 2. lige po vyrovnaných
výkonoch súťaž vyhrali a mali možnosť hrať 1. ligu. Mužstvo mužov sa
ale nedokázalo zoskupiť a rozpadlo
sa. V ročníku 2006/2007 sa družstvo
žien zameralo hlavne na mládež a
preto v tomto ročníku hrá 2. ligu,
na konci prvej časti sa umiestnilo
2. mieste.
Mužstvo mužov bude tohto roku
hrať Oravskú ligu.
Mgr. Marián Mika, predseda volejbalového oddielu

Florbalisti to dotiahli až do reprezentácie Slovenska
Florbalový klub Tvrdošín bol založený v roku 2001 a oficiálne bol zaregistrovaný v roku 2002 Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky. FbK je
riadnym členom Slovenského florbalového zväzu od roku 2005. Zakladateľom
FbK je terajší predseda Milan Burdeľ.
Klub má v súčasnosti okolo 120 členov
od žiackej prípravky cez dorast až po
ženský tím.
Fbk sa pravidelne zúčastňuje na školských, regionálnych, celoslovenských a
medzinárodných súťažiach, ktoré organizuje Slovenský florbalový zväz.
Doterajšie úspechy Fbk Tvrdošín v
regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach:
Ročník 2004: Orion cup majstrovstvá okresu mladší žiaci 2. miesto.
Ročník 2005: M-SR v kategórii U-15
chlapci 7. miesto, dievčatá 5. miesto.
Exel Cup majstrovstvá okresu starší
žiaci 2. miesto, Medzinárodný turnaj

Nižná Open starší žiaci 1. miesto, Majstrovstvá okresu v kategórii muži 2.
miesto, Majstrovstvá okresu prípraviek
2. miesto.
Nižňanská florbalová liga 2005/2006
muži 4. miesto.
Ročník 2006: M-SR 2006 kat.U-17
dievčatá 3. miesto, Medzinárodný turnaj
Slovak Open 2006 muži - druhý najlepší
slovenský tím na turnaji. Medzinárodný
turnaj Stupava cup - chlapci 6. miesto
(z 20 tímov), Majstrovstvá okresu starší žiaci : dievčatá 1. miesto, chlapci 2.
miesto.
Individuálne ocenenia ročník 2005:
Jana Brčáková - reprezentantka Slovenskej republiky žien, Michal Burdeľvicemajster Slovenskej republiky v kategórii U-13, Peter Uhlík - vicemajster
Slovenskej republiky v kategórii U-13,
Milan Burdeľ - tréner roka 2005 Tvrdošín, Viera Trstenská - tréner roka 2005
Tvrdošín, Jana Brčáková - športovec

roka 2005 Tvrdošín, Michal Cvanciger
- športovec roka 2005 Tvrdošín a najlepší obranca v Nižnanskej florbalovej
lige pre rok 2005/2006.
Ročník 2006: Zuzana Stredanská
- reprezentantka Slovenskej republiky
v kat.U-19 na svetovom šampionáte v
Nemeckom Naunhofe, kde bola vyhlásená v zápase s Fínskom za najlepšiu
hráčku Slovenského tímu.
O hráčov Fbk Tvrdošín prejavujú záujem Slovenské extraligové tímy, napr. za
Juventu Žilina v tejto sezóne slovenskej
extraligy hosťujú dievčatá Denisa Ferenčíková, Jana Brčáková, Zuzana Stredanská, Veronika Stredanská, Veronika
Turčáková, Milota Hutirová,Veronika
Hutirová a za ŠK DFA Nitra, muži Milan
Burdeľ a Michal Uhlík.
Aj vďaka vedeniu mesta, ktoré nám
vytvára ideálne podmienky pre tento
šport sme mohli v uvedenom období
dosiahnuť tieto výsledky.

Vytvárajú výborné podmienky, a nielen pre šach
Šachový oddiel ŠO ŠK Tvrdošín
má v súčasnosti cez dvadsať členov.
A družstvo hráva súťažne v 3. lige
sk. C1 v rámci Žilinského kraja. Postup do 3-tej ligy (v sezóne 2004/05)
bol historickým úspechom ŠO, keď
suverénne vyhral 4. ligu a za ktorým
vidno prácu nielen Františka Medveckého - ako hrajúceho vedúceho
družstva, ale aj všetkých hráčov, ktorí
podávali vyrovnané a zodpovedné
výkony za šachovnicou a o tento postup sa zaslúžili: Ján Španko, Dušan
Gembala, Ľubomír Vnenk, František
Comorek, Štefan Kružliak, Pavol
Surovčík, a aj Anton Šingliar, ako
posila z D. Kubína. Taktiež treba povedať, že ako nováčik si viedli dobre,

skončili v strede tabuľky a udržali si
3. ligu aj pre túto sezónu.
B družstvo hrá 4. ligu sk. C12,
ktorá združuje mužstvá z Oravy a
Liptova a tu patrí k lepšiemu stredu.
Výborné výkony tu podávajú: Ján
Šebesta, Jaroslav Broz, Michal Kudlačák, Eugen Šiška, Michal Španko.
Oddiel má medzi sebou aj kvalitných mladých hráčov, ako Ľubko
Vnenk, ktorý bol majstrom Slovenska do 8 rokov, taktiež do 10 rokov a
bol tretí do 12 rokov. Zúčastnil sa aj
majstrovstiev sveta (v Španielsku) vo
vekovej kategórii do 10 rokov (ako
8-ročný) a aj majstrovstiev Európy
(v Grécku) tiež do 10 rokov. Ani tu
medzi svetovou a európskou špičkou

sa nestratil a umiestnil sa okolo stredu
tabuľky.
F. Medvecký taktiež vedie okresnú súťaž v šachu - Orava sever, kde
dostávajú možnosť zahrať si súťažné
šachy chlapci so stredných škôl a
reálnych gymnázií v rámci okresov
Tvrdošín a Námestovo.
Za týmto všetkým treba vidieť aj
veľkú pomoc a pochopenie primátora
mesta Tvrdošín Ing. Ivana Šašku a
mestského zastupiteľstva, ktorí vytvárajú výborné podmienky nielen
pre šachy, ale aj pre ostatné športy v
meste a to hlavne finančnou pomocou
a aj poskytovaním mikrobusu Vivaro
na zápasy.
Medvecký František
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Za štyri roky päť nových športovísk
Štyri roky uplynuli ako voda, ostali však navždy zapísané v histórii
i kronike nášho mesta. Dennodenne
križujeme toto mesto, niekto viac, iný
menej. Možno nie všetci dokážeme
všetko vôkol seba vnímať, vidieť, čo

potrebné, aby sme si pripomenuli,
ktoré športoviská boli dané do užívania, ktoré boli zrekonštruované
a ktoré sa práve dokončujú. Je to
potrebné pripomenúť aj preto, že nie
všetci si všetko pamätáme. To, čo tu

Medzinárodné majstrovstvá v cyklistike Slovenskej a Českej
republiky patrili k vrcholom športového diania v našom meste.

všetko sa v meste za tie štyri roky
zmenilo. Najviac to možno pocítili tí,
čo pravidelne alebo aj nepravidelne
navštevujú naše športoviská, športové zariadenia, ktoré tu ešte pred
štyrmi rokmi neboli. Dnes už majú
svojich „milovníkov“, ktorí pravidelne športujú na vrcholnej úrovni, ale aj

bolo postavené, ostane aj vtedy, keď
tu už my nebudeme a bude slúžiť
širokej verejnosti a to je to najpodstatnejšie.
Začneme rokom 2002, keď nastala
kritická situácia v ZŠ M. Medveckej
a dve telocvične boli hygienikom
zatvorené, pretože okresný úrad, pod

Deti, mládež a dospelí si už zvykli pravidelne
sa korčuľovať na novom zimnom štadióne.

tých, ktorí si občas odskočia len tak
pre radosť povystierať svoje telá.
Ak sa pozrieme, aké možností
vznikli počas štyroch rokov pre špor-

ktorý patrili v tom čase školy sa o ne
nestaral. Vo februári 2003 po ročnej
prestávke už deti začali cvičiť v malej
telocvični, zásluhou toho, že vedenie

Nový futbalový „stánok“ patrí k najkrajším
nielen v našom regióne.

tovanie, tak klobúk dolu pred tými,
ktorí plány dokázali premeniť v skutočnosť. Nie vždy všetko vychádza,
ale zdá, že nám v Tvrdošíne asi aj „tí
hore“ prajú. Možno je to tým, že všetko čo sa robí, robí sa pre ľudí.
Dnes sme na prahu ďalšieho

mesta na vlastné náklady telocvičňu
kompletne zrekonštruovalo. O ďalší
rok bola mestom do užívania daná aj
kompletne opravená veľká telocvičňa
s novým cvičebným náradím. Telocvičňu žiakom slávnostne odovzdal
primátor mesta.

rekonštrukcie vonkajších priestorov,
boli vymenené parkety, obklady a
iné vecí. Pri škole bolo vybudované
aj nové školské ihrisko. Všetko to
stálo nemalé finančné prostriedky,
ale keby sa k uvedeným krokom
nepristúpilo, dnes by už telocvične
nemuseli stáť.
V tom istom roku sa v našom
meste uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cyklistike a zlatú medailu za vynikajúcu
organizáciu od riaditeľa pretekov
Stanislava Holeca prevzal primátor
nášho mesta.
V roku 2003 sme zorganizovali
aj I. ročník Cestného behu okolo
Oravskej priehrady s medzinárodnou účasťou. Okrem špičkových
zahraničných a slovenských bežcov
si na ďalšej trati zmerali svoje sily
deti a mládež všetkých vekových
kategórií.
V nasledujúcom roku sa na Deň
detí uskutočnil v našom meste Deň
športu, v rámci ktorého sa potešili
hlavne tí, ktorí sa venujú skejbortu.
Do užívania im bola odovzdaná nová
U-rampa.
Potešili sa aj všetci tí, ktorí drukujú futbalu. Za krátku dobu vyrástol
v našom meste kompletne vybavený
moderný futbalový štadión, odovzdaný bol do užívania 15. augusta.
Na zaplnenom štadióne videli diváci
pekný futbalový zápas, keď si naši
futbalisti zmerali sily s prvoligovým
Ružomberkom. Po slávnostnom otvorení primátorom sa občanom predstavila hudobná skupina Senzus a
medzi pozvanými hosťami nechýbal
poslanec NR SR Tibor Cabaj.
Rok na nové športoviská bol skutočne bohatý, v závere roka bol Pod
Velingom na Mikuláša slávnostne
odovzdaný nový zimný štadión.
V Oraviciach pre milovníkov
zjazdového lyžovania pribudol moderný zimný areál so sedačkovou
lanovkou a zjazdovkou, ktorý 19.
januára v Oraviciach otváral prezident Ivan Gašparovič. Návštevníci
tejto prímestskej časti majú možnosť

Víťazom Gymnázium Tvrdošín
Už 13. ročník má za sebou volejbalové podujatie Memoriál Jána
Ďureca. Šesť družstiev s medzinárodnou účasťou bolo rozdelené do
dvoch skupín.
V skupine A bojovali družstva:
Suchá Beskydska z Poľska (PL),
SOU lesnícke Tvrdošín a ZŠ Nižná
v B skupine - Gymnázium Tvrdošín, Gymnázium Námestovo a SPŠ
Tvrdošín. Z prvej skupiny postúpila
Suchá Beskydska a SOU lesnícke
Tvrdošín z druhej skupiny Gymnázium Tvrdošín a Gymnázium Námestovo.
Bronzovú priečku obsadilo Námestovo.
Do finále sa prebojovali Suchá
Beskydska a Gymnázium Tvrdošín.
Po dobrej hre nakoniec zvíťazilo
Gymnázium Tvrdošín, ktoré porazilo
po dobrej hre minuloročného víťaza
družstvo Suchá Beskydska 2:0.

ísť priamo z lyžiarskeho svahu do
termálnych kúpalísk.
Ani v tomto roku nezostalo mesto
nič dlžné svojej povesti a do užívania
bol odovzdaný pri futbalovom štadióne nový moderný umelý trávnik,
ktorý prišli pokrstiť legendy slovenského futbalu, oravskí rodáci Dušan
Galis a Dušan Tittel.

výraznému zlepšeniu a skvalitneniu
športového vyžitia našich občanov,
ale aj tých, ktorí k nám za športom
dochádzajú. Okrem iného mesto
každoročne hradí náklady žiakom
tretích a štvrtých ročníkov za plavecký výcvik, ktorý sa uskutočňuje
v Nižnej. Pre najstarších občanov je
to zase pravidelné kúpanie v termál-

Zakrátko pribudol v Oraviciach k Meander parku aj Ski park a
napomohol tak rozvoju turistického ruchu v tejto mestskej časti.

Do konca roku pribudol v našom
meste ďalší športový areál, tentoraz
si na svoje prídu hráči tenisu, pre
ktorých bola do užívania odovzdaná
nová krytá tenisová hala za tvrdošínskym gymnáziom.
K uvedeným akciám za posledné
štyri roky je potrebné zaradiť aj výstavbu detských ihrísk a oddychových
plôch, ktoré majú tiež úzky súvis so
športom v našom meste.
Všetky tieto aktivity prispeli k

nych bazénoch v Oraviciach a ďalšie
a ďalšie aktivity.
Za štyri roky pribudlo v meste, ak
rátame len tie najväčšie akcie, päť
nových športovísk - dve futbalové
ihriská (trávnaté a s umelou trávou),
zimný štadión, tenisová hala a Urampa. Ak by sme sa porovnávali s
oravskými mestami, tak neviem, kde
sa postavilo toľko nových športových
areálov, ako práve v Tvrdošíne. Ale
to už musí posúdiť každý z vás.

Muži v druhej lige ešte neprehrali
II. liga muži
Zvolen - Tvrdošín/Nižná 4:14, body:
R. Belopotočan 4,5; J. Argaláš 4,5; J.
Buczacki 3,5; A. Vidiečan 1,5
Krupina B - Tvrdošín/Nižná 3:15,
body: J. Buczacki 4,5; J. Argaláš 3,5; A.
Vidiečan 2,5;
Tvrdošín/Nižná - Medokýš Martin 15:3, body: R. Belopotočan 4,5;
J. Argaláš 4,5; J. Buczacki 4,5; A.
Vidiečan 1,5
Tvrdošín/Nižná - ŠKST Ružomberok
B 14:4, body: R. Belopotočan 4,5; J. Argaláš a J. Buczacki 3,5; A. Vidiečan 2,5
Jasenová - Tvrdošín/Nižná 3:15,
body: R. Belopotočan a J. Buczacki 4,5;
J. Argaláš 3,5; J. Janidžár 2,5
B. Bystrica - Tvrdošín/Nižná 6:12,
body: R. Belopotočan 4,5; J. Buczacki

3,5; J. Argaláš 2,5; J. Janidžár 1,5
Tvrdošín/Nižná - Žilina B 11:7,
body: Argaláš 4,5; Belopotočan - jeden
zápas pre chorobu skrečoval 3,5; Buczacki 2,5 a Janidžár 0,5
Tvrdošín/Nižná - Teplička 14:4,
body: R. Belopotočan 4,5; J. Argaláš 4,5;
A.Vidiečan 2,5; J. Janidžár 2,5
III. liga muži
Vrútky B - Tvrdošín/Nižná B
14:4, body: Janidžár 3,5; Palider 0,5
Dolný Kubín - Tvrdošín/Nižná B
14:4, body: Janidžár 3, Kuboš
Tvrdošín/Nižná B - Martin B 5:13,
body: Vidiečan 2, Jakubovič, Kuboš
a Eckert 1
Tvrdošín/Nižná B - Medokýš
Martin B, body: Kuboš a Jakubovič
3,5; Vidiečan 2,5; Eckert 0,5

Buczacki a Argaláš podali aj v štvorhre spoľahlivý výkon.

Šach

Po dobrej hre našich dievčat, súperky často nevedeli,
kde skôr skočiť.
volebného obdobia, kedy budeme
rozhodovať o tom, kto bude ďalšie
roky riadiť naše mesto. Aj preto je

Rekonštrukcie obidvoch telocviční si vyžiadali nové zastrešenie,
opravy interiérov telocviční, opravy a

3. liga
Tvrdošín A - ŠK Radosť K. N.
Mesto 5:3, bodovali: Chmelár, Medvecký a Kružliak, remizovali: Šingliar, Palider, Španko a Comorek
Tvrdošín A - ŠO K. N. Mesto
5,2:2,5, bodovali: Palider, Vnenk a
Kružliak, remizovali: Šingliar, Španko, Chmelár, Comorek a Medvecký
4. liga
ŠŠ L. Mikuláš - Tvrdošín B
4,5:3,5, bodovali: Medvecký a Šebesta, remizovali: Španko, Comorek a
Surovčík.
fm

Dve víťazstvá vonku
Považská Bystrica - Tvrdošín 1:3 (29,
-13, -23, -19) a l:3 (-23, -26,15, -20)
Zostava: Sirotová, Tarajová, K.
Rehmová, Marcoňová, Bakošová,
Trabalíková, striedali: Kurťáková,
T. Rehmová, Chudobová
Naše volejbalistky po dobrom
výkone zaslúžene vyhrali obidva
zápasy.

Tvrdošín - Zvolen 3:0 (16, 15,
23) a 3:0 (20, 19, 17), dievčatá podali v zápase zodpovedné výkony a
bez väčších problémov zdolali svoje
súperky zo Zvolena.
Sirotová, Tarajová, Palková, T.
Rehmová, Kurťáková, Kolejaková Trabaliková, Chudobová, Bakošová
a Marcoňová.
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