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V parlamentnej delegácii na oficiálnej návšteve v Prahe
Primátor mesta Ivan Šaško bol členom oficiálnej delegácie Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorá v dňoch
5. a 6. októbra navštívila Poslaneckú
snemovňu Parlamentu Českej republiky, ministerstvo zahraničných vecí SR,
Senát Parlamentu ČR a Úrad vlády ČR.
„Bola to pracovná návšteva, zameraná
na výmenu skúseností vo všetkých
oblastiach politického a spoločenského
života,“ povedal primátor. Do programu bola zaradená i návšteva pamätníka
Milana Rastislava Štefánika na Petříne,
kde si Slováka, uznávaného na celom
svete uctili položením kytice kvetov.
Stretli sa so slovenským veľvyslancom
v Čechách Ladislavom Balekom a krajanmi. Podľa primátorových slov, českým kolegom bol predsedom Národnej
rady SR Pavlom Paškom predstavený
nielen ako poslanec NR SR, podpredseda poslaneckého klubu za SNS, ale ako
primátor Tvrdošína z Oravy, krásneho
kraja, v ktorom budú všetci českí hostia
srdečne vitaní.
(ač)
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Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove

Pane Ježišu, daj, aby som bol pripravený v ktorej koľvek chvíli mať Ťa vo svojom
živote, keď ma prekvapí smrť, Tebou a v Tebe som ju mohol prekonávať na večné prebývanie v Bohu. Ako to upokojuje. Lebo veď Tvojím verným, Pane, život sa neodníma,
ale mení. A ja v tejto chvíli, keď Ti vyznávam vieru, Ježišu Kriste, a keď Ťa prosím, aby
si bol stále so mnou v mojich dňoch ľudského života, Ti ďakujem za nádherný plán
vykúpenia a mojej osobnej spásy. Ďakujem Ti, Bože, za to všetko, čím ma obklopuješ
a čo môžem vidieť ako Tvoju lásku.
Július Chalupa

Pamiatka zosnulých

Zľava Martin Fronc (KDH), Ivan Šaško (SNS), Stanislav Janiš
(SDKÚ), Ladislav Ballek, (veľvyslanec SR v ČR), Pavol Paška
(Smer), Miroslav Číž (Smer), Gyula Bárdos (SMK), Zdenka
Kramplová (HZDS).

Očakáva sa návšteva ministra
„Všetci, ktorí môžeme akýmkoľvek
spôsobom pomôcť k urýchlenej výstavbe
obchvatu cesty vedúcej do Poľska, sme
nútení tak urobiť. Na tému rýchlostnej
komunikácie som rokoval so štátnym
tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, riaditeľom Slovenskej správy ciest Ivanom Hlavoňom a
ďalšími. Vysvetľoval som im okolnosti,
prečo tento projekt nesmie „zaspať“ i
to, že situácia je pre obyvateľov Oravy i
všetkých motoristov, prechádzajúcich po
tejto komunikácii, neúnosná. Do rýchleho
riešenia chceme zapojiť aj ministra dopravy Ľubomíra Vážneho, ktorý predbežne
prisľúbil návštevu Oravy v prvej polovici

Hotel Limba je
predmetom
13-ročného
súdneho konania
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Reťaz nášho života nie je nekonečná.
Všetko sa v ňom začína a raz všetko skončí,
aj životná cesta každého z nás. Začína november. Prvé dni tohto mesiaca každoročne
patria Pamiatke zosnulým a spomienke na
svojich najdrahších. Práve tu, na miestach
večného odpočinku i dlhého spánku, stretávajú sa príbuzní, priatelia, rodiny blízke
i vzdialené a zatiaľ čo sa príroda ukladá na
zimný spánok, cintoríny sa stávajú záhradami, ktoré zakvitli lupeňmi chryzantém,
vôňou čečiny i spomienkových vencov a
tak v paradoxe s prírodou oznamujú, že tu
nevládne smrť, ale sú tu uložené telesné
schránky našich blízkych. Stovky horia-

cich sviečok, ľudských osudov a mnoho
spomienok nad hrobmi vo večnom súmraku
cintorínskeho ticha – to je realita týchto dní.
Sú to i dni nás živých a tých, ktorí už nie
sú medzi nami. Po lícach sa nám skotúľajú
slzy, mysľou nám prebehnú spomienky na
okamihy šťastia, chvíle radosti i bolesti
zviazané láskou, ktorá ani dnes nekončí.
Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbolizujú predovšetkým úctu a spomienku.
Postojme pri svojich najdrahších a aj s
odstupom času venujme tomuto miestu
ticho, pokoj a vďačnosť pre vieru v nesmrteľnosť človeka, ktorého sme milovali.
(eč)

Mestský park v roku 2007

novembra,“ povedal primátor Ivan Šaško,
ktorý záujmom o riešenie dopravnej situácie cesty I/59 napĺňa jeden zo svojich
sľubov poslanca Národnej rady SR.
Účelom výstavby rýchlostnej komunikácie R3 Horná Lehota – Trstená je vybudovať rýchlostnú komunikáciu medzinárodného významu. Jedná sa o obchvat
mimo zastavané územie obcí, ktorý bude
kapacitne postačovať požiadavkám najmä
tranzitnej dopravy a odbremení prejazd
vozidiel cez zastavané územie obcí. Dvojprúdová rýchlostná komunikácia, široká
11,5 m bude po jej realizácií súčasťou
medzinárodného ťahu E 77, spájajúceho
Poľsko s Maďarskom.
(ač)

Dokázali, že vedia riadiť naše mesto
Nominácia
z Ameriky
Dolný rad zľava: Mgr. Erik Gandi, MUDr. Anna Medvecká, Ján Gonda, Ing.
Ivan Šaško, Milan Kováč, horný rad zľava: MUDr. Stanislav Fukas, MUDr. Ján
Jelenčík, Ing. Jozef Pafčo, Ing. Ján Jelenčík, Jozef Belopotočan, Mgr. Vlasta Jančeková, Bc. Štefan Kormaňák, JUDr.Veronika Leppová a Ing. Martin Záborský.
Poslanci s primátorom začínali v dieť posúdiť možnosti či porovnať sa
uplynulom volebnom období svoju s okolitými obcami či mestami, čo sa
činnosť po komunálnych voľbách v podarilo im a čo nám.
Veríme, že absolútna väčšina
decembri 2002.
Dnes môžeme konštatovať, že sa našich občanov zhodnotí túto práim podarilo zodpovedne zabezpečiť cu kladne, pretože práve teraz je tá
všetky činnosti, ktoré si vyžaduje možnosť o tom rozhodnúť, akým
chod mesta, ale aj to, že spoločne smerom sa bude uberať naše mesto
vyriešili množstvo problémov, ktoré ďalšie štyri roky.
Veríme, že naši občania vedia, ktoznamenajú viditeľný rozvoj nášho
rá je tá pravda a vedia aj to, že nepotremesta.
Je však potrebné pritom chcieť bujú k tomu bulvárne média či nejakú
vidieť a pri samotnom hodnotení ve- divokú predvolebnú kampaň.

Ivan Šaško bol nominovaný Americkým Biografickým inštitútom na
Svetové ocenenie Slobody za rok
2006.V liste zaslanom v auguste J. M.
Evansom, riaditeľom medzinárodného výskumu tohto inštitútu je uvedené: „Som šťastný, že Vám môžem
oznámiť Vašu nomináciu na vplyvné
a významné uznanie. Vyznamenanie
Svetová medaila Slobody bola navrhnutá úzkemu výberu mužov a žien
z celého sveta, ktorých činy pôsobia
v spoločnosti ako spájajúce vlákno
a vzájomne nás zaväzujú a podnecujú k postupu. Títo muži a ženy
nám denne pripomínajú, že dobré
činy majú prevahu a my sa skutočne
máme snažiť o slobodu a nezávislosť.
Pán Šaško, ste významná a uznávaná
súčasť tohto všetkého. Ďakujeme
Vám a k nominácii Vám blahoželáme.“
(ač)

Účelom rekonštrukcie mestského parku je
vytvoriť spoločenský, verejný, oddychový priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom
skvalitniť životné prostredie. V súčasnosti je
prekrývaný pôvodný tok potoka Hlísnik v celej
dĺžke mestského parku. Po prekrytí potoka bude
vytvorené nové koryto s vodnými plochami a
fontánou, ktorá bude v letných mesiacoch vhodne
klimaticky dotvárať a zvlhčovať prostredie, v zime
vytvorí zaujímavé ľadové útvary.
V ďalšej etape tu budú vybudované nové
dláždené chodníky a spevnené plochy s prvkami

mestského mobiliáru, ako sú lavičky, smetné koše,
verejne osvetlenie, plagátové plochy a fontánky
na pitie. Upraví sa okolie pamätníka, pribudne
detské ihrisko, drevené konštrukcie altánkov,
ktoré zvýraznia hlavné akcenty parku, prispejú
k zvýšeniu atraktivity prostredia a tým aj záujmu
obyvateľov a turistov.
„Pri revitalizácii parku budú zachované pôvodné stromy a plochy zelene budú upravené a rozšírené
tak, aby sme mali jeden z najkrajších parkov na Orave,“ zatiaľ toľko nám o tejto významnej investičnej
akcii povedal primátor Ivan Šaško.
(jh)

Tešíme sa na stretnutie s vami
Mesiac október je každoročne mesiacom úcty k starším občanom. Ale
nielen tento mesiac by sme si mali svojich starších spoluobčanov viac
všímať a vzdávať úctu. Našu pozornosť si zaslúžia každý deň v roku.
V našom meste sa týmto ľuďom venuje patričná úcta, svedčí o tom aj
stretnutie s názvom Sviatok príbuznosti, ktoré sa každoročne koná v decembri pod záštitou primátora mesta. Aj tento rok 9. decembra o 1400 sa
bude konať v športovej hale v Tvrdošíne toto tradičné stretnutie. Okrem
stretnutia s priateľmi, známymi budú pre vás tohto roku pripravené hodnotné darčeky, ktoré určite potešia každého dôchodcu. Ako hosť vystúpi
známy spevák Otto Weiter so svojou skupinou. Už teraz sa na stretnutie
s vami teší primátor mesta Ivan Šaško.
(eč)
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Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v našom
meste sa nebude meniť ani v budúcom
roku 2007. O tom, že máme najnižšie
aj poplatky za odvoz komunálneho odpadu mnohí možno ani nevedia a berú
to ako samozrejmosť. Naopak mesto aj
v roku 2007 bude osobitne posudzovať
sociálne problémy rodín a dôchodcov,
zohľadňovať ich zdravotný stav, či inú
odkázanosť a akceptovať tieto skutočnosti a poskytovať úľavy občanom, ktorí to
naozaj potrebujú.
Maximálny poplatok za odvoz odpa-

du vo viacpočetných rodinách žijúcich
v bytových domoch je 600 Sk za rok, v
rodinných domoch je táto suma len 800
Sk. Ak je v domácnosti viac členov poplatok sa nezvyšuje.
Úplne od poplatku je oslobodených
viacero kategórií občanov, občania nad
70 rokov a ťažko zdravotne postihnutí
občania neplatia za komunálny odpad
vôbec.
Dospelá osoba platí v našom meste
za odvoz odpadu so zľavou 249 Sk, deti
do 6 rokov 80 Sk, deti od 6 do 18 rokov
150 Sk, občania nad 60 rokov 201 Sk,

Mesto v tomto roku dostalo nemalé
finančné prostriedky z eurofondov a
iných projektov. Spomenúť by sme mohli
finančné prostriedky na spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta, ale zároveň aj na územný plán
mesta. Tieto skupiny dokumentov svojim zameraním bude navrhovať riešenie
problémov všetkých skupín obyvateľstva,
vrátane okrajových skupín.
V súčasnom období sa už uskutočňujú
prvé práce a oslovujú sa tí, ktorých sa to
priamo dotýka, teda zainteresovaných
orgánov, ktorí sa k územnému plánu
mesta vyjadrujú. Celková čiastka, ktorú
mesto dostalo na tieto a podobné aktivity sa počíta v miliónoch , ktoré nejdú z
rozpočtu mesta, ale sú použité na rozvoj
nášho mesta. Spomenúť by sme mohli
ešte novú bytovku na sídlisku Medvedzie
a IBV pod Žiarcom, spadá tu aj drevený
kostolík, kde sme dostali tiež nejaké
finančné prostriedky na bezpečnostné a
signalizačné zariadenie. Časť finančných
prostriedkov mesto dostalo aj na kultúru a
šport. „Samozrejme, že mesto nedostalo
na tieto aktivity peniaze v plnom rozsahu, ale každá koruna, ktorú sme získali
cez projekty je plusom v prospech nášho
mesta,“ povedala nám okrem iného V.
Jančeková zástupkyňa primátora mesta.
Aj tieto akcie boli v meste dotované
zo štátnych prostriedkov a eurofondov:
Otvorená škola: INFOVEK 2006, do-

tácia na výstavbu 24 nájomných bytov,
dotácia za účelom financovania projektu
„Folklórne Oravice 2006“, dotácia na
oblasť športu pre všetkých – Týždeň
športu zdravotne postihnutí a dôchodcovia, finančné prostriedky na Jazykové
laboratóriá 2006, dotácia na financovanie
projektu „Drevený gotický kostol z 15.
storočia – ochrana a bezpečnosť“, dotácia
na financovanie projektu „ Počítač a žena,
počítač a mamička“, dotácia na financovanie projektu „Akvizícia nových kníh
do Mestskej knižnice Tvrdošín“.
Suma peňazí, ktoré mesto dostalo na
tieto realizačné, investičné a ďalšie akcie,
vďaka dobre vypracovaným projektom,
sa počíta v miliónoch. Peniaze nespadli
„z neba“, ale niekto sa musel o to pričiniť, aby sa mestský rozpočet obohatil aj
o tieto finančné prostriedky, z ktorých
majú úžitok všetci obyvatelia nášho mesta.
(jh)

Bohatou tradíciou ovenčená Urbárska píla je pre svojich spolumajiteľov
pýchou aj tvrdým orieškom. Zdanlivo
je všetko v najlepšom poriadku: Stroje a zariadenia sú funkčné, výroba
beží, odbyt je bezproblémový. Možno až príliš. S kalamitným drevom si
poradili Švédi, Nemci i Slováci, na
zahraničnom i domácom trhu opäť
vzrastá dopyt po drevnej hmote. A
to je práve to, v čom vidí predseda
Urbáru v Tvrdošíne Ivan Šaško možnosť neprepásť jedinečnú príležitosť:
„Prvovýroba bude aj naďalej nosným
programom. Ak však chceme zefektívniť výrobu a vytvárať nové pracovné
miesta, nemôžeme ostať do nekonečna
iba v úlohe zásobovača stavebných a
nábytkárskych firiem. Musíme rozbehnúť druhovýrobu, ktorá bude pružne
reagovať na požiadavky odberateľov,
predovšetkým zahraničných. Tí majú
záujem nielen o kvalitné, ale aj vysušené a do podoby polovýrobkov
opracované drevo. V tejto etape sme
sa rozhodli investovať do rekonštrukcie pílnice, ale aj do nových zariadení,
ktoré skvalitnia prácu na píle.“
Ešte podrobnejšie nás do zámeru
zasvätil riaditeľ Urbárskej píly Jozef
Šálka: „Kvalita suroviny je pomerne
dobrá. Kalamitné drevo, ktoré v poslednom čase spracúvame, má jednu
nevýhodu. Smreky sú napadnuté hubou podpňovkou a druhotne kôrovcom. Ten spôsobuje, že kým horné konáre sú zelené, kôra opadáva a pod ňou
sa nachádza desaťcentimetrová vrstva,
ktorá osinieva. Je to len vzhľadový defekt, ale kráti nám zisk, pretože takéto
drevo je predajné už len ako stavebné
rezivo v nižšej cenovej relácii.
Prvým cieľom pripravovanej modernizácie je výroba a predaj vysušeného reziva, po ktorom je na trhu zvýšený
dopyt. Neskôr by mala nasledovať
výroba polotovarov pre nábytkársky
priemysel. Všetko záleží na odbyte, ale
predpokladám, že mierne vzrastie, čo
pre nás znamená prácu v predĺžených
smenách a občas aj dvojsmennosť.
Budeme musieť zvýšiť výkon pílnice
posilnením pracoviska o 4 - 5 zamestnancov.“

Nič nové pod slnkom - pomyslí si
teraz nejeden čitateľ. O maximálne
využitie vlastných surovinových zdrojov sa už pokúšali mnohí. Menej už sa
vie o tých, ktorí sa pri modernizácii
nebezpečne zadĺžili a po dvoch po
sebe nasledujúcich kalamitách prišli
aj o to, čo mali predtým. Dôležité je
postupovať rozvážne a poistiť sa zo
všetkých strán tak, aby ani kalamity,
ani kolísanie odbytových možností
neotriasli základmi toho, čo už bolo
vybudované. A o to ide tvrdošínskym
drevárom predovšetkým.
Pavel Abraham

občania s ŤZP a nad 70 rokov neplatia
žiadne poplatky.
Len pre zaujímavosť uvádzam, že ak
sú v domácnosti štyri dospelé osoby, tak
ročne zaplatia za odvoz odpadu len 600
Sk alebo 800 Sk so zľavou, bez zľavy
by musela táto rodina zaplatiť 1 844 Sk,
kde sadzba podľa zákona je stanovená
na dospelú osobu až 471 Sk za rok. Z
uvedeného príkladu každý z nás si môže
prepočítať svoje šetrenie v domácom rozpočte, ktoré pri päť člennej domácnosti
v rodinnom dome predstavuje ušetrené
peniažky až vo výške 1 755 Sk.
Okrem už uvedených poplatkov sú v
našom meste rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery, do ktorých občania vyvážajú
odpad, ktorý mesto odváža na vlastne náklady. Nie je to samozrejmosťou každej obce,
či mesta. My ich máme už roky a občania si
na ne zvykli. Niektorí až tak, že sypú smeti
aj vedľa uvedených kontajnerov, ktoré sa
potom musia prácne čistiť. Jedenkrát týždenne sa v meste odvážajú 110 litrové nádoby a dvakrát týždenne 1100 litrové nádoby.
Ak už sme pri odpade tak mesto pravidelne
odváža aj separovaný odpad na ktorý sú po
meste rozmiestnené kontajnery na papier,
sklo a plasty. K 30. 9. sa vyseparovalo 3
380 kg papiera, 20 410 kg skla a 7 080 kg
plastov. Dvakrát do roka technické služby
odvážajú aj škodlivý odpad.
Poplatky za odvoz smetí sa teda nebudú meniť ani v roku 2007, no uvedomiť
by sme si mali, že mesto dotuje odvoz
smeti ročne takmer 3 miliónmi korún, čo
istotne nie je zanedbateľná položka. A to
sú peniaze, ktoré nám všetkým ostávajú v
peňaženkách.
(jh)

Peniaze nespadli „z neba“

V kráľovskom meste nespia na vavrínoch
Zlé jazyky, ale aj niektoré média ešte pred niekoľkými
mesiacmi „búšili“ do primátora mesta, pretože nechceli veriť,
že v našom meste sa začne s výstavbou dvoch obchodných
marketov a firmy Hydac. Dnes, s odstupom času je situácia
presne taká, o akej primátor informoval občanov. Z Tvrdošína sa na chvíľu stalo „stavenisko“, ale v tom dobrom,
dnes sa už uvedené stavby dokončujú a mesto dostáva úplne
nový rozmer.

V starej časti mesta postupne zmizli bývalé domčeky akoby šibnutím
„čarovného prútika“ a dnes tu stojí Lidl, kde si budú môcť občania už 2.
novembra urobiť prvé nákupy, a nielen naši, pretože na Lidl sa tešia už aj
tí z okolitých obcí.

Ďalšia fabrika na obzore
nej zahájiť výrobu.“ Tieto slová odzneli začiatkom októbra na radnici v
Tvrdošíne, kde s primátorom rokoval
generálny riaditeľ a majiteľ firmy
Petr Sokol a Josef Bureš, obchodný
riaditeľ českej firmy NC Line. Investor je možnosti vystaviť fabriku
v meste naklonený, dôležité bude,
aké podmienky mu budú vytvorené.
Skúsenosť Jozefa Líšku, riaditeľa
firmy Hydac, s. r. o. Martin (písali
sme o nej v predchádzajúcom čísle),
ktorá v januári budúceho roka už
plánuje zahájiť výrobu vypovedá o
tom, že investor vstupuje do lokalít s
najlepšie vytvorenými podmienkami.
„Požiadali ma o spoluprácu a pomoc
pri vysporiadávaní pozemkov, teší
ma, že lokalita sa stane priemyselným
parkom, ktorý zníži nezamestnanosť
v meste a okrem iného následne zabezpečí odbyt služieb tretieho sektora,“ vyjadril sa primátor, ktorý hovorí
o trvalom záujme na rozvoji mesta a
vytváraní pracovných miest pre spoluobčanov.
(ač)

„Pre ľudí z Tvrdošína a jeho okolia
budeme vedieť zabezpečiť okolo 200
pracovných miest vo fabrike zaoberajúcej sa spracovaním materiálov na
NC strojoch. Máme zámer – postaviť
fabriku v Tvrdošíne – Krásnej Hôrke
a ak pôjde všetko podľa plánu, koncom budúceho roka by sme chceli v

Na ceste k druhovýrobe

Obdobná situácia je aj na sídlisku Medvedzie. Nedávno tam bol len
nevyužitý kopec a dnes tu stojí už Tesco, ku ktorému pribudol za necelý
mesiac moderný kruhový objazd. Úplne sa zmenil aj vstup do sídliska
Medvedzie, chodníky, autobusové nástupištia. Ľudia tieto zmeny oceňujú
a netrpezlivo očakávajú na otvorenie Tesca, ktoré je plánované v polovici
novembra.

Z pošty primátora
Medzi množstvom korešpondencie, ktoré náš primátor dostáva
každodenne, začínajú prichádzať už aj také, ktoré sa dotýkajú celého
Slovenska. Vybrali sme dva z mnohých, ktoré hovoria o jeho práci a
vzťahu k rodákom.
Vážený pán poslanec Šaško,
dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakoval za Vašu podporu a
prístup k Slovenskej zdravotníckej univerzite, pri hlasovaní č. 527/2006
Z. z., ktorým sa mení zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Prijatím tohto zákona sa predĺžil termín akreditácie špecializačného štúdia a oprávnenosť Slovenskej zdravotníckej univerzity vydávať diplomy
o špecializácií a ďalšie kvalifikačné doklady v termíne do 31. decembra
2010. Týmto činom sa zabezpečil neprerušený systém špecializačného
štúdia v Slovenskej republike a súčasne možnosť vzniku objektívne pluralitného tohto typu vzdelania.
Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som Vám pri tejto príležitosti
vyjadril svoju úctu a zaželal Vám pevné zdravie a naplnenie pracovných
cieľov.
S pozdravom Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
h

h

h

Vážený pán Ing. Šaško!
Neskoro, ale predsa. Chceme sa Vám poďakovať za prekrásnu a výbornú fľašu borovičky. A tiež za knižôčku k 100 rokov urbáru. Boli sme
dojaté a veľmi nás to potešilo.
Uvedomili sme si, že náš otecko rodák z Tvrdošína – Krásnej Hôrky
JUDr. Jozef Dulka - Valec sa narodil 3 roky pred založením urbáru. Spomíname si, ako nám rozprával o kosení lúk v Oraviciach. Ako deti sme
chodili na prázdniny do Oravíc na chatu (ktorá myslím už zhorela), oproti
bol malilinký kostolík a blízko bola chatička - volali sme ju kuripinť.
Tak vidíte, pospomínali sme si na naše krásne detstvo na Orave.
Hoci žijeme v Bratislave, cítime, že naše korene sú na Orave. Srdečne
ku 100-ročnici blahoželáme a prajeme, aby v ďalších rokoch sa urbáru
pod Vašim vedením darilo.
S úctou Eva Lamdlová, Ľudmila Lojkovičová a Jana Mokošová

Ďalším väčším staveniskom v našom meste je výstavba firmy Hydac v
Krásnej Hôrke, ktorá tiež napreduje rýchlym tempom. Okrem výrobnej
haly, administratívnych budov, ktoré budú postavené v prvej etape, bude
nasledovať ďalšia výstavba, vstup do mesta v mestskej časti Krásna Hôrka
sa radikálne zmení a mesto sa začlení medzi priemyselné mestá s vyspelými
lokalitami a spĺňajúcimi európske kritéria.
Ak sa vrátime naspäť do histó- buduje ako v Tvrdošíne?
rie, tak si veru nepamätám, pred
Aj to je odpoveďou pre tých,
koľkými rokmi vládol taký čulý ktorí neveriacky krútili hlavami,
stavebný ruch ako v tomto roku keď sa v začiatkoch hovorilo o tav našom meste. Neveriacim sa ot- kom stavebnom „boome“ v našom
vorili oči, ale asi až vtedy, keď sa meste. Dnes možno krútia hlavado zeme zahryzli stavebné stroje mi aj v iných oravských mestách.
a keď vyrástli v našom meste dve Tvrdošín „sa dal do pohybu“. Nuž,
nové obchodné centrá a fabrika. nečudujte sa, kráľovské mesto a
Hovorí sa, že do tretice všetko jeho čelní predstavitelia nespia na
dobré a tak nejako je to aj v tomto vavrínoch, ale majú rukávy vyhrnašom prípade.
nuté, oči otvorené a nebojácne sa
I keď v našom meste zavládol pustili do vylepšovania životnej
čulý stavebný ruch, ktorý čiastočne úrovne nášho mesta, nie pre seba,
obmedzil občanov, dnes s odstu- ale predovšetkým pre tých, čo tu
pom času môžeme konštatovať, že žijú, ale aj pre tých, čo mestom
to stálo za to. Povedzte mi, kde sa prechádzajú, alebo čo nás chodia
na Orave v posledných rokoch tak navštevovať.
(jh)

3
V sobotu 2. decembra sa na Slovensku uskutočnia komunálne voľby
- občania budú voliť miestnych starostov, primátorov a poslancov.
Pôjde o najvýznamnejšie komunálne voľby od roku 1989. Vedenia obcí
a miest totiž dostali po presune kompetencií od vlády nové právomoci, ktoré
v sebe nesú nielen rozhodovanie o každodennom živote občanov, ale aj o
rozdeľovaní desiatok miliárd korún ročne.
Okrem peňazí z daní a dotácií od štátu očakávajú starostovia aj väčší
príliv financií z fondov Európskej únie.
Obce a mestá spravujú napríklad základné školy, starajú sa o miestne
komunikácie, zabezpečujú požiarnu ochranu, odpadové hospodárstvo, ale
aj evidenciu obyvateľov alebo stavebné konanie.
O 13 poslaneckých mandátov mestského zastupiteľstva sa uchádza 45
kandidátov.
Na primátorské kreslo sú zaregistrovaní traja kandidáti Ivan Šaško za
SNS, Štefan Lukáči za stranu ANO a nezávislý kandidát Peter Sojčák.

Budeme mať trinásť poslancov

Mesto Tvrdošín oznamuje občanom, že voľby do orgánov samosprávy obcí
sa uskutočnia v sobotu 2. decembra. Mestské zastupiteľstvo v našom meste
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení v 7 volebných obvodoch.
Volebný obvod č. 1 - VEĽKÁ SPO- ko Medvedzie zahŕňa bytovky č.: 123/10,
LOČENSKÁ SÁLA - zahŕňa ulice: Far- 122/13, 167/37, 168/38, 158/40, 159/41,
ská, A. Škarvana, Múčna, Hviezdoslavo- 160/42, 161/43, 162/44, 163/45, 164/46,
va, Radničná, Oravské nábrežie, Trojičné 165/48, 166/49, 155 - byt v ZŠ, 256/50,
námestie, Nové Hrádky, Kukučínova, občania budú voliť 2 poslancov.
Bernolákova, A. Hlinku, Cintorínska,
Volebný obvod číslo 5 - MATERSNP, Vojtaššákova, Spiežová, Hlísno, SKÁ ŠKOLA 3 (v MsCVČ) - sídlisko
občania budú voliť 3 poslancov.
Medvedzie zahŕňa bytovky č.: 145/21,
Volebný obvod číslo 2 - ZÁKLAD- 142/24, 144/26, 146/27, 147/28, 148/29,
NÁ ŠKOLA Š. ŠMÁLIKA - zahŕňa 149/30, 150/32, 151/33, 154/34, 152/35,
ulice: Vladina, Školská, Ústianska, Pod 153/36, 259/51, občania budú voliť 2
Žiarcom, občania budú voliť 2 poslan- poslancov.
cov.
Volebný obvod číslo 6 - KINO
Volebný obvod číslo 3 - MESTSKÉ JAVOR - mestská časť Krásna Hôrka
KULTÚRNE STREDISKO - síd- zahŕňa ulice: M. R. Štefánika, Staničná,
lisko Medvedzie, zahŕňa bytovky č.: Hrdinov, Zvoničná, J. Matušku, Želez127/2,130/3,129/4,128/5, 126/7, 125/8, ničná, Nová, Breziny, občania budú voliť
124/9, 141/19, 140/20, 143/23, 137 - by- 1 poslanca.
tovku v areáli DSS, 254 - byty v budove
Volebný obvod číslo 7 - OBECNÝ
vojenskej správy, občania budú voliť 2 DOM - v mestskej časti Medvedzie
poslancov.
zahŕňa ulice: Pod Velingom, Konopná,
Volebný obvod číslo 4 - ZÁKLAD- Družstevná, Hríbiky, občania budú voliť
NÁ ŠKOLA M. MEDVECKEJ - sídlis- 1 poslanca.

Komisia merala rovnakým metrom

„Nechápeme, prečo sa rozhodnutie mestskej
volebnej komisie o nezaregistrovaní jedného
kandidáta tak medializuje, postupovali sme podľa
zákona,“ vyjadrili svoj názor niekoľkí jej členovia
po útokoch televízie a novín. Podľa zákona pri každom podpise na petičnom hárku musí byť uvedené
v zmysle zákona meno a priezvisko voliča a trvalý
pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice,
ak sa obec člení na ulice a číslo domu. Okrem týchto náležitostí sú súčasťou petičného hárku podpisy
voličov, ktorí podporujú nezávislého kandidáta.
Hodnovernosť týchto podpisov bola predmetom
skúmania komisie, ktorá týmto spôsobom postupovala pri každom petičnom hárku kandidátov na
poslancov a aj primátora. Tá rozhodla, že nezávislý
kandidát na primátora nesplnil zákonom určené
podmienky, petícia podľa nich bola neúplná a
nespĺňala zákonné náležitosti, pretože neobsahuje
požadovaných 200 riadnych, úplných a platných
podpisov (pre obce s počtom obyvateľov od 2001

do 20 000). Nezávislý kandidát sa odvolal na súd a
sudca okresného súdu rozhodol o jeho opätovnej
registrácii. Mestská volebná komisia rozhodnutie
akceptuje, ale zároveň ho vníma ako zaujatosť
konajúceho sudcu, ktorý sa nezaoberal posudzovaním očividne falšovaných jednotlivých podpisov,
kde jedna osoba podpísala ďalšieho, resp. ďalších
členov alebo nepodpísala petíciu vôbec, len bolo
zneužité jej meno a pri mene sfalšovaný podpis,
a aj napriek tomu sudca zo strany komisie neprijal
dôkazové materiály, ale vychádzal jednostranne
iba z prehlásenia zostavovateľa petície. Tieto
skutočnosti viacerí členovia komisie vnímamú
ako konania protikladné s platnými právnymi
normami, najmä s rozporom ústavného práva
rovnosti a spravodlivosti a preto v uplynulých
dňoch bol podaný podnet na Ústavný súd SR,
ako aj podnet na Generálnu prokuratúru SR na
preskúmanie zákonnosti a prešetrenia podvodu
pri falšovaní podpisov.

Mestská volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 20.10.2006 posúdila, že v rozhodnutí
sudcu Okresného súdu v Dolnom Kubíne sú
znaky porušenia Ústavy SR a preto požiadala
podnetom na Ústavný súd o jeho preskúmanie.
Okrem toho, že sudca okresného súdu v
zmysle zákona vylúčil z petície 26 podpísaných
voličov, mal tak v zmysle toho istého zákona
vylúčiť aj ďalších 20.
Podnet na Ústavný súd okrem iného smeruje
aj proti sfalšovaným podpisom na petícii, kde
mal sudca vylúčiť minimálne 19 prípadov, o
čom svedčí aj znalecký posudok znalca v odbore
písmoznalectva.
Mestská volebná komisia požiadala aj Generálnu prokuratúru, aby dozorovala vyšetrenie
skutočnosti možného krivého svedectva pred sú-

dom, ako aj podozrenia z trestného činu falšovania, ktoré budú preverovať aj v zmysle znaleckého
posudku orgány činné v trestnom konaní.
Keďže mestská volebná komisia pri posudzovaní petície nezávislému kandidátovi zistila,
že z 232 podpísaných voličov má na petícii až
65 voličov uvedené nesprávne či neúplné údaje, musela mestská volebná komisia v zmysle
zákona postupovať tak, ako to vyjadrila vo
svojom rozhodnutí, že kandidát nesplnil podmienku 200 riadne podpísaných voličov a tým
nesplnil zo zákona základnú podmienku preto,
aby mohol byť zaregistrovaný ako kandidát v
komunálnych voľbách.
Podnetom na Ústavný súd a prokuratúru
si mestská volebná komisia iba splnila svoju
zákonnú povinnosť.
Mestská volebná komisia

Podnet na Ústavný súd

Vybrané zo znaleckého posudku
Mestská volebná komisia požiadala
súdneho znalca z odboru písmoznalectva
o znalecký posudok, aby posúdil komisiou
namietané podpisy, ktoré sudca okresného
súdu neakceptoval. Znalecký posudok pod
č. 82/2006 spracovaný súdnym znalcom na
25 stranách spolu s prílohami na 23 stranách, kde medzi dôkazovými materiálmi sa
nachádzajú aj viaceré čestné prehlásenia
voličov, že oni uvedenú petíciu nepodpísali, resp. podpísali za inú osobu je znalcom
spracovaný a vyvodený jednoznačný záver: Ako znalec o odbore písmoznalectva
vyslovuje stupeň jednoznačnosti, že v 12tich prípadoch pisateľom sporného podpisu
je konkrétna iná osoba. Ako stupeň vysokej
pravdepodobnosti, že podpisy pochádzajú od inej osoby, znalec túto skutočnosť

potvrdzuje v 4 prípadoch. Znalec ďalej
potvrdzuje, že stupeň pravdepodobnosti, že
pisateľom nie je tá istá osoba, sa nachádza
v ďalších 4 prípadoch a stupeň nemožnosť
vylúčenia identifikácie znalec potvrdzuje
v ďalších 3 prípadoch.
Mestskej volebnej komisii v Tvrdošíne
sa iba potvrdilo, že keď neuznala podpisy
na petícii, postupovala správne. Znamená to, že nekonala tak, ako sa to snažia
prezentovať médiá a nezávislý kandidát,
že konala nezákonne, pretože nezákonne
konal niekto iný. O týchto skutočnostiach
rozhodne iba Ústavný súd či prokuratúra
a správny úsudok na konanie mestskej volebnej komisie už necháme na samotných
občanoch nášho mesta.
Mestská volebná komisia

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta v Tvrdošíne
2. decembra 2006

Mestská volebná komisia v Tvrdošíne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e,

že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Štefan Lukáči, Ing., 59 r., úradník, Tvrdošín, Vladina 829 - Aliancia nového občana
2. Peter Sojčák, Bc., 34 r., pracovník operatívneho oddelenia PZ SR, Tvrdošín, Pod Žiarcom 277/16, nezávislý kandidát
3. Ivan Šaško, Ing., 60 r., primátor mesta,Tvrdošín, Medvedzie, Hríbiky 119, Slovenská národná strana

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Tvrdošíne 2. decembra 2006

Mestská volebná komisia v Tvrdošíne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod 1
1. Ján Gonda, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát; 2. Erika Greššová, Ing., 39 r., ekonómka, ĽS-HZDS;
3. Karol Hanulák, Ing., 57 r., stred.prof., SDKÚ-DS; 4. Vlasta Jančeková, Mgr., 44 r., zástupkyňa primátora, nezávislý kandidát; 5. Ján Jelenčík, Ing., 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát; 6. Zlatica Jurincová, 52 r.,
ekonómka, KDH; 7. Genovéva Kapčáková, 58 r., dôchodkyňa, KDH; 8. František Kristofčák, 30 r., technik,
SMER; 9. Ľubomír Pikna, 41 r., skladník, ĽS-HZDS; 10. Jozef Ženčuch, 45 r., obchodný zástupca, SNS.
Volebný obvod 2
1. Ján Jelenčík, MUDr., 42 r., lekár, nezávislý kandidát; 2. Milan Kuľkovský, 23 r., študent, SMER; 3. Jozef
Kušnier, RNDr., 59 r., stredošk.profesor, KDH; 4. Štefan Lukáči, Ing., 59 r., úradník, ANO; 5. Jozef Pafčo,
Ing., 48 r., technik, nezávislý kandidát; 6. Rudolf Piták, MUDr., 60 r., lekár, ĽS-HZDS; 7. Ján Šturek, 53 r.,
vodič, SNS.
Volebný obvod 3
1. František Adamčák, Mgr., 57 r., šk.kraj.úrad, KDH; 2. Jozef Belopotočan, 66 r., dôchodca, nezávislý
kandidát; 3. František Čajka, Ing., 43 r., podnikateľ, SNS; 4. Stanislav Fukas, MUDr., 49 r., lekár, SNS; 5.
Milan Hrčka, 45 r., slobodný umelec, SF.
Volebný obvod 4
1. Jozef Laštinec, 45 r., robotník, SNS; 2. Veronika Leppová, JUDr., 54 r., právnička, nezávislý kandidát;
3. Juraj Letrich, 45 r., št.zamestnanec, ĽS HZDS; 4. Božena Loneková, JUDr., 58 r., notárka, SNS; 5. Tibor
Lucký, 30 r., živnostník, SDKÚ-DS; 6. Ľubomír Rabčan, 44 r., údržbár, ZRS; 7. Edmund Taraj, 46 r., robotník-program., KDH; 8. Martin Záborský, Ing., 50 r., technik, nezávislý kandidát.
Volebný obvod 5
1. Radovan Balážik, 31 r., manažér, SF; 2. Anton Betuštiak, 47 r., manažér, SNS; 3. Erik Gandi, Mgr., 32
r., sociálny pracovník, nezávislý kandidát; 4. Rudolf Choma, 52 r., robotník, ZRS; 5. Andrej Lonek, JUDr., 33
r., notár, SNS; 6. Anna Medvecká, MUDr., 55 r., lekárka, nezávislý kandidát; 7. Štefan Moľa, 54 r., ekonóm,
ĽS-HZDS; 8. Michal Podroužek, 22 r., študent, KDH; 9. Peter Spišský, Mgr., 44 r., pedagóg, HZD
Volebný obvod 6
1. Ján Cieker, RNDr., 56 r., predseda Urbáru, KDH; 2. Milan Kováč, 51 r., živnostník, SNS;
Volebný obvod 7
1. Daniel Kacír, 47 r., rušňovodič, ĽS-HZDS; 2. Mária Kordiaková, 24 r., robotníčka, SNS; 3. Magdaléna
Lucká, 54 r., riaditeľka MŠ, nezávislý kandidát; 4. Michal Mikolášik, 33 r., štát.zamest., KDH

Komunálne voľby sú vždy o ľuďoch, s ktorými prichádzame denne
do kontaktu, ktorí žijú medzi nami, ale
aj s nami v jednom priestore. Ich prácu máme možnosť vidieť a zhodnotiť
priamo tam, kde žijeme. Je to akýsi
lakmusový papierik práce poslancov
a primátora, ktorý nám napovie, čo
sa stihlo za volebné obdobie urobiť.

Anketa

Každý z nás, kto sa zaujíma o dianie v
našom meste vie, o čom hovoríme. A
preto, aj naša redakcia pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami oslovila
niekoľkých našich spoluobčanov a položila im jedinú otázku:
Čo nevidieť znovu pôjdeme ku
volebným urnám, tentoraz s tým,
aby sme si zvolili svojich zástupcov

Nemôžem nereagovať

Minulý týždeň sa stalo rozhodnutie mestskej volebnej komisie veľkým sústom
pre niektorých novinárov o nezaregistrovaní jedného kandidáta. V jednom týždenníku bolo uvedené: „Nezávislý kandidát na primátora: v jeden piatok vyradený, druhý piatok zaregistrovaný.“ Ďalej tam bolo napísané, že za vyradením
protikandidáta vraj stojí primátor. Musím sa k tomuto názoru vyjadriť.
Nemám záujem a ani to nepotrebujem, predloženej petície nezávislého kandidáta. Podľa
nikdy som takúto myšlienku nemal a nie je to vyjadrenia mestskej volebnej komisie, sudca vôv mojej žiadnej kompetencii, naviac nie sú to a bec nezohľadnil sfalšované podpisy, o ktorých v
ani nikdy neboli moje praktiky. Jediné, čo súvisí tomto čase už niektorí dobrovoľne vyhlásili, že
s najbližšími komunálnymi voľbami je to, že som oni nič nepodpisovali.
reagoval na vôľu občanov – voličov nášho mesta,
Volebná komisia rozhodla podľa platných
ktorí v petícii na moju podporu vyzbierali viac zákonov, pretože jej povinnosťou bolo skúmať
ako 2 500 podpisov, čo bol pre mňa jediný signál, petičné hárky každého kandidáta s rovnakou
aby som opätovne kandidoval na primátora, zodpovednosťou tak, ako to urobili u ďalších
pretože podľa doterajších skúseností je to určite nezávislých kandidátov na poslancov, ktorým
nadpolovičná väčšina, ktorá si to želá. Nemôžem komisia vyradila viac ako 80 podpisov. Tí však
sklamať ich dôveru a aj touto cestou chcem mali petíciu, v ktorej bolo 500 a viac podpisov,
všetkým, ktorí vyjadrili túto vôľu, poďakovať čím aj po vyradení, mali viac ako postačujúcich
za podporu s mojim úprimným presvedčením, 200. Takže vôbec neviem, prečo toľko vzruchu.
že týchto ľudí určite nesklamem. Pokiaľ ide o Stačí sa iba pravde pozrieť do očí a všetci sudcomestskú volebnú komisiu a jej činnosť, mne zo via, by mali rozhodovať tak, ako im to prikazujú
zákona vyplynulo iba to, že predo mnou zložili zákony. Lenže ...
zákonom predpísaný sľub, že budú dodržiavať
Tvrdenie, že stojím za zmarením registrázákony a riadiť sa Ústavou Slovenskej republi- cie jedného človeka na primátora ma uráža.
ky. Tým sa moja pôsobnosť vo volebnej komisii Svoju energiu chcem venovať veciam a probskončila, pretože tá si zvolila svojho predsedu a lémom, ktoré majú zmysel a sú prínosom pre
podpredsedu, ktorí riadili a zabezpečili podľa ľudí, pre naše mesto. Myslím si, že za mnou
mojich informácií iba úlohy, ktoré im vyplynuli stojí kus roboty, ktorú občania potvrdili pri
zo zákona. Z informácii viem, že kandidát pred- voľbách do VÚC, ale najmä vo voľbách do
ložil petíciu s 232 podpismi. Komisia posúdila, že Národnej rady SR. Vidia ju nielen občania
z nich nemôže uznať 65. Sudca Okresného súdu v Tvrdošína, ale aj z iných miest a to len preto,
Dolnom Kubíne rozhodol o neplatnosti 26, takže že to chcú vidieť. Urobím odpočet uplynulékandidátovi uznal 206 podpisov a prikázal, aby ho volebného obdobia a predstavím plány na
ho mestská volebná komisia zaregistrovala. To je budúce volebné obdobie. Tak ako som to už
vlastne všetko, čo je zatiaľ podstatné, pretože o povedal, kandidujem, lebo viem tomuto mestu
ďalšom postupe a všetkých mediálnych názoroch pomôcť, pokračovať v rozbehnutých aktivitách
môže rozhodnúť už iba Ústavný súd a Generálna a najmä realizovať ďalšie, ktoré budú na prosprokuratúra SR , ktorá bude skúmať zákonnosť pech občanov Tvrdošína.
Ivan Šaško

do miestnej samosprávy. Nás by
zaujímalo, či sú pre vás tieto voľby
dôležité a či sa ich zúčastnite? Ak
áno, či už máte aj svojich favoritov,
ktorým dáte svoj hlas?
Branislav Čičman (Krásna Hôrka) - Áno, zúčastním sa komunálnych
volieb. A voliť budem aj doterajšieho
primátora Ivana Šašku. Veď za jeho
vedenia sa v meste urobil kus poctivej
práce a v meste sa robí naďalej. Nemám dôvod voliť iného kandidáta.
Ernest Čonka (sídlisko Medvedzie)
- Samozrejme, že sa zúčastním aj týchto
volieb. Ešte som nevynechal ani jedny
voľby, zúčastňujem sa ich pravidelne.
Mám aj svojho jasného favorita a tým
je doterajší primátor. Voliť ho budem
aj preto, že Tvrdošín ako mesto sa
zveľaďuje a vzmáha aj jeho zásluhou.
Myslím, že ako poslanec parlamentu
urobí niečo aj pre Tvrdošín. Verím,
že ani primátor nezabudne na nás, na
záhradkárov pod Bučníkom.
Justína Tomláková (sídlisko Medvedzie) - Voliť chodím pravidelne, aby
som vyjadrila svoj názor a zvolila toho,
komu najviac dôverujem. A v týchto
voľbách mám svojho jediného favorita
a tým je Ing. Ivan Šaško.
Petra Paulínyová (sídlisko Medvedzie) - Volieb sa istotne zúčastním,
snažím sa nevynechať ani jedny. Nad
kandidátmi som ešte pravdupovediac
neuvažovala. Nemám zatiaľ svojich favoritov, ešte si to musím všetko nechať
dôkladne prejsť.
Jozef Kapičák (sídlisko Medvedzie) - Áno tieto voľby sú pre mňa
dôležite a zúčastním sa ich. Nie je mi
jedno predsa kto nás bude zastupovať
v miestnej samospráve. Čo sa týka
jednotlivých poslancov ešte som sa
nerozhodol, ale na funkciu primátora
budem voliť Ivana Šašku, pretože je za
ním vidieť prácu v celom meste.
Musíme však dodať, že pri tejto
ankete boli oslovení aj ďalší občania,
pričom ich vyjadrenia a názory sa zhodovali s uvedenými.
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Na aktuálnu tému
Prajem Vám príjemný deň pán primátor,
volám sa Lucia Furťová a som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku, chcela by som Vás poprosiť, či by ste mi neodpovedali na pár
otázok, ktoré prikladám v prílohe.
Viem, že ste veľmi zaneprázdnený, preto vás o rozhovor žiadam mailovou
cestou.
Tento rozhovor bude uverejnení na internetovej podobe nášho študentského
časopisu.
Za kladné vybavenie vopred ďakujem
1. Čo Vás prinútilo k opätovnej kandidatúre na post primátora?
2. Čo považujete za najvýznamnejší úspech vo svojom doterajšom pôsobení?
3. V skratke uveďte svoj terajší predvolebný program a jeho hlavný bod.
4. Ste veľmi vyťažený človek, najmä novou funkciou poslanca v NR SR. Myslíte
si, že túto pozíciu dokážete využiť v prospech mesta?
5. Dá sa ešte niečo vylepšiť na našom meste, čo považujete za prvoradé?
6. Máte svoj „primátorský“ vzor, ktorý Vás ovplyvnil vo svojej práci?
7. Považujete svojich spolukandidátov za ťažkých súperov? Zatiaľ ste každé
komunálne voľby s prehľadom vyhrali.
8. Čo si myslíte o medializovanej kauze Sojčák? Nebojíte sa, že Vám uškodí?
Pozdravujem Ťa študentka Lucia,
a zároveň Ti odpovedám na Tvoje otázky aj preto, že viem, že to myslíš
úprimne a máš určite úprimnú snahu želať nášmu spoločnému mestu len to
najlepšie.
Keďže je to aktuálna téma súčasného obdobia, chcem využiť Tvoje všetečné,
ale iste úprimné otázky a moje odpovede takpovediac trošku doplním, pretože
si myslím, že budú zaujímať aj väčšinu občanov nášho mesta, uverejnením v
mestských novinách, pretože o podobný rozhovor ma požiadali aj tvorcovia našich novín, ktoré viem, radi čítajú nielen naši spoluobčania, ale tiež naši rodáci
žijúci po celom Slovensku, ba aj susedia v okolitých mestách a obciach.
Takže tu sú Tvoje otázky a moje odpovede:
1. Čo Vás prinútilo k opätovnej kandidatúre na post primátora?
Možno, že si zle položila otázku, pretože na takýto post ako je primátor mesta
nemôže nikto nikoho prinútiť.
Tu výsostne ide o vôľu ľudí nášho
mesta, ktorí majú slobodnú vôľu a môžu
iba väčšinou rozhodnúť, kto bude v budúcnosti obhajovať ich záujmy a vytvárať podmienky pre budúci život ich detí
a vnúčat.
Okrem toho, že chodím medzi ľudí,
počúvam ich názory, súhlasil som, aby sa
v meste realizoval názorový prieskum formou petície, na ktorú sa podujali niektorí
spoluobčania, ale súhlasil som aj preto,
aby títo počúvali, čo hovorí na život nášho
mesta väčšina občanov. Musím povedať,
že som nezaznamenal nijakú zásadnú
kritiku na prácu vedenia mesta či moju
osobu, aj keď viem, že mám dosť závistlivcov a neprajníkov i preto, že všetkým sa
vyhovieť nedá. Aj keď petícia mala byť len
istou sondou, čo si želá toto mesto, pretože
mnohí ľudia o tejto petícii ani nevedeli,
číslo viac ako 2 500 podpísaných voličov,
ktorí chcú podporiť moju kandidatúru, je
viac ako veľavravné. Keďže toto číslo voličov podľa predchádzajúcich komunálnych
volieb predstavuje okolo 70 % tých, ktorí
si zrejme úprimne želajú to, prečo sa tak
rozhodli, bolo mojou povinnosťou, aby
som sa opätovne uchádzal vo voľbách
o ich priazeň a keď si to i väčšina bude
želať, som pripravený urobiť všetko preto,
aby v našom meste ľudia mali sociálne
istoty a cítili sa v ňom bezpečne.
Iste vieš, ale vedia to aj občania
nášho mesta, že moja súčasná pozícia
ako poslanca Žilinského samosprávneho
kraja, no najmä ako poslanca slovenského parlamentu je trošku iná aj vo vzťahu
k nášmu mestu. Mesto tým získalo, no
najmä môže získať veľmi veľa. Keďže
sme vo vláde, bola nastolená otázka, či
plánujem byť naďalej primátorom mesta
alebo chcem pozíciu vo vládnych, štátnych
resp. iných postoch, kde sú tiež potrební,
skúsení a pre Slovensko oddaní ľudia.
Zatiaľ moja odpoveď odznela v prospech
nášho mesta, pre ktoré som sa rozhodol
a opäť kandidovať aj preto, že som preň
obetoval už viac ako 20 rokov života a
je preto už iba na občanoch mesta ako
rozhodnú vo voľbách.
Tak či tak, chcem už teraz vysloviť
poďakovanie všetkým, ktorí v petícii vyjadrili svoje želanie, ale aj všetkým tým,
ktorí sa rozhodnú pre moju podporu v
komunálnych voľbách 2. decembra s prísľubom, že urobím všetko preto, aby sme
boli hrdí na svoje mesto.
2. Čo považujete za najväčší úspech
vo svojom doterajšom pôsobení?
To, že som získal veľkú dôveru ľudí,
ktorú si viac ako 20 rokov udržujem u
absolútnej väčšiny ľudí nášho mesta, za
ktorú chcem aj týmto spôsobom poďakovať. Dôveru, ktorú som si získal nielen u
občanov nášho mesta, ale aj celého okresu Tvrdošín, v ktorom som bol opakovane
zvolený za poslanca Žilinského samosprávneho kraja s absolútne najväčším
počtom hlasov ľudí z celého okresu, ktorí
zrejme vedia, prečo sa takto rozhodli.
Myslím si ale, že stať sa poslancom Ná-

rodnej rady SR je skutočnosť, ktorá sa
dosť ťažko k niečomu prirovnáva. Keď už
nič iné, tak znova je to o dôvere, kde aj na
Orave som získal najviac preferenčných
hlasov zo všetkých oravských kandidátov
politických strán, ale teší ma aj to, že v
rámci Slovenska zo 150 poslancov, ktorí
sa dostali do parlamentu som mal viac
preferenčných hlasov ako polovica všetkých poslancov.
Častokrát si kladiem otázku, prečo je
to tak a prečo mám v ľuďoch na jednej
strane takú podporu a na druhej strane
prečo existuje toľko zákernosti a neprajnosti nielen voči mne, ale aj voči mestu,
v ktorom títo ľudia žijú a žijú tu ich deti.
Jedno však viem, že najväčšiu podporu
mám v občanoch nášho mesta, za ktorú
sa chcem opakovane poďakovať, aj keď
sa ju snažím celý čas splácať svojou prácou. Týmto chcem dať sľub do budúcnosti
všetkým tým, ktorí mi dôverujú, že chcem
byť ľuďom nápomocný v každej situácii,
no najmä chcem, aby naše mesto bolo
úspešné.
3. V skratke uveďte svoj terajší
predvolebný program a jeho hlavný
bod.
Nikdy som nemal rád prázdne sľuby a
dlhé reči. Takže keď si pozriete moje predchádzajúce predvolebné tézy alebo program rozvoja mesta do budúceho obdobia,
vždy tento vychádzal najskôr z hodnotenia
toho predchádzajúceho, pričom výsledok
po štyroch rokoch bol vždy lepší, pretože
sa vždy urobilo viac ako boli samotné
možnosti mesta. Nechcem sa vracať k
obdobiu, keď som v roku 1985 začínal ako
nešťastný predseda mestského národného
výboru, ktorému nemal kto nielen pomôcť,
ale ani poradiť. V meste bolo toľko problémov, že ten najväčší problém bol v tom,
že som vôbec nevedel, kde začať.
V tom čase lekári ošetrovali v suterénoch bytoviek, keď zomrel nebožtík, musel
ležať v kočikárni, sídlisko nemalo žiadnu
cestu či chodník, obchody boli v drevených provizóriách, kanalizácia bola len
na 25 % mesta, o plynofikácii nikto ani
len nesníval, kultúru som našiel v jednom
starom rodinnom dome a šport sa robil na
jednom škvarovom ihrisku. Tým som chcel
povedať to, že dnes máme krásny športový
areál, ale už aj ihrisko s umelou trávou,
máme športovú halu, umelú ľadovú plochu, ale čo nevidieť budeme mať tenisovú
halu s umelým trávnatým povrchom, ale
aj množstvo telocviční, zimné stredisko v
Oraviciach, či celý rekreačný komplex,
ktorý nám závidí nielen Slovensko, ale
aj celé veľké Poľsko. Nechcem menovať
všetky aktivity, ktoré sa v meste vybudovali, že sme sa stali okresným mestom,
že sme si obhájili Oravice, že tu máme
gymnázium, Lidl, Tesco, bude tu stáť nová
fabrika, nechcem vypočítavať koľko sme
urobili pre naše životné prostredie, pre
školstvo, kultúru, šport, deti či našich
dôchodcov.
Uráža ma preto, keď nezávislý kandidát na primátora Tvrdošína sa v jednom
oravskom týždenníku vyjadril, citujem:
„Som presvedčený, že v Tvrdošíne to už
takto ďalej nejde, povedal. A stále viac
Tvrdošínčanov to cíti a vie. No jedine teraz majú šancu zmeniť to, že mesto ovláda

„bohurovný“ človek, taká šanca už viac
nemusí prísť.“
Nebudem viac citovať, menovať ani
hodnotiť tohto človeka, pretože ho nepoznám, neviem, čo pre toto mesto urobil,
pretože viem iba to, čo som počul. A to, čo
som počul mi skôr naháňa strach, ale to
už občania, voliči budú musieť zhodnotiť a
vybrať si jednu z týchto dvoch ciest.
Pokiaľ ide o budúcnosť nášho mesta,
tak aj ja túto skutočnosť vidím v dvoch
alternatívach. Buď tu bude pokračovať
kultúra života na takej úrovni ako si to
želá väčšina, alebo ako hovoria tí niektorí,
že potom by to bolo celkom ináč.
Takže tá moja alternatíva je v tom,
aby občania nášho mesta boli spokojní a
úspešní. Keď budú, potom aj naše mesto
bude pokojné a úspešné a budú nám ho
závidieť nielen naši susedia ako je to teraz, ale aj za hranicami, ako je to v prípade našich Oravíc. Aj keď sa veľa toho
urobilo, je tu stále čo dobiehať, naprávať,
ale najmä rozvíjať. Rýchla a uponáhľaná
doba nás núti k tomu, aby sme si zveľaďovali naše mesto a jeho životné prostredie,
aby sme dali ľuďom prácu, aby sme stavali
nové byty či fabriky, čo taktiež pokladám
za reálny cieľ, ktorý je konkrétne rozpracovaný. Aby sme dali priestor našim
seniorom, umožnili sa im realizovať, aby
sme tým, čo potrebujú pomoc dokázali
dať to, čo potrebujú. Mládež potrebuje
dobré školy, ale aj podmienky pre mimoškolské vyžitie, kde je obrovský priestor
pre konkrétne veci, ktoré rozpracuje už
nové mestské zastupiteľstvo. O probléme
riešenia dopravy cez mesto ani nemusím
hovoriť. Už teraz je pripravený materiál
na zabezpečenie bezpečnosti občanov
– chodcov v meste, ale najmä výstavba obchvatu mesta, ktorá je nevyhnutná, aby sa
mesto mohlo ďalej rozvíjať. O prioritách
Strediska cestovného ruchu v Oraviciach
vie každý, no jeho realizácia je nesmierne
náročná. Cieľ je však jasný - pripravovať
infraštruktúru tak, aby raz Oravice spolu
so Zakopaným mohli byť organizátorom
zimných olympijských hier. Tých priorít je

oveľa viac a nerád by som ich nazval tak
zastaralo ako predvolebný program. Sú to
skutočnosti, ktoré majú oveľa širší rozmer
a vychádzajú z poznania, a najmä musia
nadväzovať na doterajšie výsledky práce.
Neviem si to ináč predstaviť a neviem, kto
má o tom inú predstavu.
4. Ste veľmi vyťažený človek, najmä
novou funkciou poslanca NR SR. Myslíte si, že túto pozíciu dokážete využiť v
prospech mesta?
Častokrát dostávam túto otázku, pri
ktorej sa aj sám seba pýtam, či to zvládnem. Musím povedať iba to, že sa o to
pokúsim a budem sa snažiť, aby to bolo
najmä v prospech nášho mesta i celého
Slovenska. Povzbudzuje a najmä posilňuje
ma v tom skutočnosť, že v parlamente je
viacej, ale aj v minulosti bolo veľa poslancov, ktorí boli zároveň aj primátori či starostovia. Musím povedať, že vo všetkých
obciach či mestách to bolo cítiť. Takže
nechajte sa prekvapiť, či to bude cítiť aj v
našom meste, ale už teraz viem, že sa na to
môžete spoľahnúť. Aj v súčasnom období
-nemusíme chodiť ďaleko, keď poslanci
NR kandidujú na primátora v Žiline,
Martine, Liptovskom Mikuláši, Komárne,
Košiciach, ale aj v ďalších mestách či v
mnohých obciach, z ktorých by bol dlhý
zoznam. Chcel som občanom Tvrdošína
dávnejšie dať takéto vysvetlenie a najmä
záruku, aby nepochybovali, pretože vždy
iba čas ukáže, ako sa naplnia predstavy,
pri ktorých si želám iba dobré zdravie a
dobrých spolupracovníkov, z ktorých raz
určite vyrastie i dobrý primátor nášho
mesta.
5. Dá sa ešte niečo vylepšiť na našom
meste, čo považujete za prvoradé?
Tak ako všade v našom živote, či je to
doma, v škole, či na pracovisku, tak je to
aj sa našim mestom. Všade je to o ľuďoch,

no aj o tom, či chceme, či vieme a či na to
máme. Použijem príklad z môjho predchádzajúceho pôsobiska, kde som po absolvovaní vysokej školy sa ako jej absolvent
vrátil, kde som učil a neskôr robil zástupcu
riaditeľa. Vedel som, že priemyslovka má
v našom meste opodstatnenie, že má silnú
konkurenciu v Liptovskom Hrádku, ale aj
to, že jej chýbajú základné podmienky preto, aby tu ostala. Chýbali internáty, dielne,
učebne, nebola telocvičňa, ani poriadna
jedáleň a okolie školy bolo na zaplakanie.
Rozhodovalo sa, či škola ostane v Tvrdošíne alebo sa presťahuje do Liptovského
Hrádku, kde mali oveľa lepšie podmienky.
Vtedajší riaditeľ aj chcel, aj nevedel ako to
urobiť. Aj keď som od prvého dňa keď som
nastúpil za učiteľa mal veľký záujem, aby
škola ostala v Tvrdošíne, pustil som sa z
oveľa väčšou energiou do toho, aby škola
mala všetko to, čo potrebuje a potom už
v Tvrdošíne ostala navždy. Stalo sa to, že
dnes priemyslovka je natrvalo zapísaná v
našom meste aj keď viem, keby to tak nebolo, dnes by naša mládež musela chodiť
za vzdelaním niekde ďaleko. Hovorím to
aj preto, že keď som roku 1985 odišiel
z priemyslovky za predsedu MsNV, v tej
škole sa už žije iba z podmienok, ktoré
som jej vtedy pomohol vytvoriť, z čoho
mám veľkú radosť a čo ma dodnes veľmi
teší. Takže je to podobné prirovnanie aj s
našim mestom, kde by som bol nerád, aby
sa občania mesta dožili toho, aby to tu
stagnovalo a žilo sa iba z toho, čo sa za
uplynulých 20 rokov vybudovalo. To, čo
by som Vám určil ako prioritu budúceho
obdobia, by bolo potrebné znova osobitný
rozhovor. Prial by som si však, aby ľudia
nášho mesta žili v zdraví a pokoji. Mám
k tomu dosť možností aj ako poslanec
národnej rady a keď si to budú občania
želať, aj ako primátor mesta.
6. Máte svoj „primátorský“ vzor,
ktorý Vás ovplyvnil vo Vašej práci?
Veľmi zložitá otázka. Keby som mal
byť úprimný, tak by som povedal, že som
závidel primátorovi jedného amerického
mesta, kde nás pri jednej pracovnej ceste
nasmerovali, lebo nám chceli ukázať
prácu americkej samosprávy. Niečo
vzorové, no neviem či práve to najlepšie.
Ale aj v Amerike
som spoznal mnoho
negatív, ktoré by
som nikdy nechcel
vidieť v našom meste. Keďže najviac
príkladov by sme
mali čerpať od našich predchodcov či
najbližších susedov,
tak aj ja obdivujem
niektorých starostov Oravy, ako napríklad Fera Poletu,
starostu z Novote,
ktorý ani raz nemal
vo voľbách protikandidáta a dedina je
s ním stále spokojná. Veľmi obdivujem
Juraja Murinu, známeho bývalého predsedu ONV v Dolnom Kubíne, ktorý ako
75-ročný sa rozhodol kandidovať za
starostu Osádky a on to dnes zvláda, či
Jozefa Tokarčíka, ktorý bol dlhoročným
starostom Krivej a dnes má už 73 rokov,
keď sa opäť rozhodol kandidovať v Krivej
a to len preto, aby svojej obci ešte pomohol. Aj keď prácu mojich predchodcov
nechcem hodnotiť, pretože na to má právo
iba história, častokrát svoje pôsobenie a
svoju prácu dávam do súvisu a beriem si
ju ako historický príklad z nie tak dávneho obdobia rokov 1929 – 1941, keď bol
starostom Tvrdošína Arpád Poľáčik. Ja už
vôbec, ale ani väčšina občanov si nemôže
pamätať toto obdobie, ktoré je v rôznych
spisoch, v archívoch či kronikách zaznamenané ako veľmi rozvíjajúce sa obdobie
nášho mesta.
V meste bol vybudovaný prvý vodovod na Orave, realizovala sa úprava
mesta, ciest, potokov, ale bola vybudovaná aj kanalizácia na dnešnej Vojtaššákovej ulici. Prvú elektrinu na Orave
vyrábala elektráreň na urbárskej píle,
ale aj ďalšie diela, ktoré na tú dobu mali
veľký význam pre naše mesto. To najpodstatnejšie, kde som našiel pointu, ale aj
záruku úspechu tohto obdobia bolo to, že
to všetko bolo v ľuďoch, ktorí tu žili a už
vtedy mysleli aj na nás, ktorí tu prídeme
po nich. Starosta Arpád Poľáčik to nemal ľahké, o čom by mohli hovoriť najmä
jeho skutoční a pokrvní príbuzní. Aj keď
nakoniec prišiel o všetko, jeho odkaz tu
ostal naveky.
Z tých priaznivých období je zaznamenané, že najväčší rozkvet Tvrdošína bol
vtedy, keď on bol v Tvrdošíne starostom a
zároveň aj predsedom urbáru. Môžem túto

skutočnosť porovnať a potvrdiť aj dnes po
toľkých rokoch, že rozvoj Tvrdošína nemôže existovať bez urbáru a naopak, rozvoj
urbáru nemôže byť bez mesta. Keby to tak
nebolo, v našom meste sa nepohneme ani
o jeden krok. Dividendy pre členov urbáru
by také nikdy neboli, v Oraviciach by sa
neurobila bez urbáru ani jama pre žaby,
mestské smetisko by sme nemohli mať, ba
čo viac je aj tá skutočnosť, že našu radnicu
postavili urbárnici. Z týchto poznatkov
vyplýva, že aj budúcnosť nášho mesta je
postavená len a len na úzkej spolupráci
vedenia mesta a vedenia urbáru. Takže
neboli to ani tak vzory, ktoré ovplyvnili
moju prácu, skôr som hľadal v každej konkrétnej práci isté poučenia a nadväznosti,
ktoré nás môžu posunúť dopredu, pretože v
tomto poslaní sa nedá hovoriť o práci ako
takej, ale tu treba hovoriť o službe, ktorú
človek vykonáva pre ľudí nášho mesta.
7. Považujete svojich kandidátov za
ťažkých súperov? Zatiaľ ste každé komunálne voľby vyhrali s prehľadom.
Nebudem hodnotiť svojich spolukandidátov, pretože by som to nerád robil z
viacerých dôvodov, no najmä si myslím,
že to nie je ani potrebné. K Ing. Lukáčimu
môžem povedať to, že okrem toho, že je
pracovníkom MsÚ, je mojim priateľom
od detstva a ním stále zostal. Podujal sa
kandidovať iba preto, keď sa dopočul čoho
je schopná táto doba a keby sa malo stať
niečo najhoršie, viem, že moje hlasy by
pripadli iba jemu. O druhom nezávislom
kandidátovi sa nebudem vyjadrovať vôbec,
pretože ho nepoznám a to, čo sa postupne
dozvedám, nie je možné predkladať verejnosti. Takže na túto tému je to všetko
a verím, že ani v budúcnosti sa k tejto
téme nebudem musieť vracať. Pokiaľ ide
o všetky predchádzajúce voľby, či už to
boli komunálne, voľby do samosprávnych
krajov, ale aj parlamentné, vždy to bolo
o určitej súťaži osobností, no najmä o
schopnostiach každého z uchádzajúcich sa
kandidátov. Aj keď predvolebná kampaň
častokrát býva niekedy tvrdšia, myslím
si, že by nemala byť špinavá. Aj v týchto
voľbách sa chcem uchádzať v prvom rade
o svojich voličov, ktorí pri komunálnych
voľbách v minulosti za mňa hlasovali - od
70% do 82%, pričom vôbec nevyčítam voličom, ktorí pri minulých voľbách dali hlas
inému kandidátovi zrejme aj preto, že na
to mali svoje dôvody. Je pravda, že každé
voľby sú iné, ale volič ostáva ten istý, ibaže
pribúdajú vždy prvovoliči, u ktorých sa
tiež chcem uchádzať o dôveru a najmä im
ponúknuť spoluprácu pri rozvoji i možnostiach budúcnosti nášho mesta. Takže ja by
som to všetko nechal na našich občanov
-voličov, aby sa rozhodovali podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia, pretože
mediálnu či špinavú predvolebnú kampaň
Tvrdošín určite nepotrebuje.
8. Čo si myslíte o medializovanej
kauze Sojčák? Nebojíte sa, že Vám
uškodí?
Bohužiaľ sú to úchylky tejto doby, keď
sa média upíšu zlému skutku, keď klamú
alebo verejnosti podsúvajú ani nie celú
polopravdu. Ešte horšie je, keď sa dajú
kúpiť na niečo tak, že ani nevedia komu
a čomu slúžia, lebo keby to vedeli, určite
by do toho nešli. Nemajú záujem písať či
prezentovať skutočnú pravdu, ale vyberú
si iba to, čo oni chcú alebo komu sú naklonení. Boli tu mediálne hry o Oraviciach,
ktoré sme dokázali obhájiť až pred vtedy
vládnucim a neprajným parlamentom,
bol to nedávno medializovaný most cez
Oravicu, ktorý sprejazdnil urbár za tri
dni, či iné nechutné články v oravských
novinách. Je to všetko o chudobe ducha, o
závistí či o rôznych komplexoch, ktoré na
niektorých ľudí celý život doliehajú. Keďže tých informácií je viacej, dá sa podľa
zdrojov z ich centrály usúdiť, že idú stavať
na takýchto úbohostiach, keď niektoré
prípady už boli v médiách naštartované,
ako napr. v týždenníku Život či denníku
Nový čas, nehovoriac o niektorých oravských novinách, kde toto všetko zakladá
budúce konania pred súdmi. Určite nikto
z nás nestojí o medializáciu, ktorá je založená na nepravde, ktorá je chudobná a
prázdna len preto, aby znevážili človeka
iba preto, že „zlodeji chcú kričať, chyťte
zlodeja“. Nie je vôbec príjemné teraz
počúvať, čo sa to vlastne v našom meste
deje. Prečo je tu taká veľká kriminalita,
či iné skutočnosti, ktoré na seba nadväzujú. Takže okrem iných skutočností, ako
primátor mesta, mám povinnosť komunikovať s príslušnými inštitúciami, ako aj
to, že moja súčasná pozícia poslanca NR
SR ako ústavného činiteľa ma zväzuje k
ďalším opatreniam, aby aj naše mesto
bolo bezpečné a ľudia sa nemuseli obávať
o svoje základné hodnoty.
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Hotel Limba je predmetom už trinásťročného súdneho konania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 31. augusta 2006
rozhodol o pripustení dovolania Mesta Tvrdošín a rozsudky
Okresného súdu v Dolnom Kubíne a Krajského súdu v Žiline
zrušil, pretože mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie
vo veci určenia vlastníctva, ktoré má prináležať zo zákona
mestu Tvrdošín.
Už v roku 1993 bolo Okresným k objektu Limby podľa zákona o
súdom, pobočka Námestovo rozhod- majetku obcí patrí do vlastníctva
nuté, že kúpna zmluva na základe mesta Tvrdošín. Túto skutočnosť v
ktorej akože Stavona s.r.o. Tvrdošín roku 1997 potvrdzuje aj odvolací
kúpila hotel Limbu, je neplatná. Súd- súd Krajský súd v B. Bystrici. Na
ne rozhodnutie obsahuje aj klauzulu, základe týchto právoplatných rozže ani ďalší titul dražby pre Stavonu hodnutí bol tento objekt aj v katastri
nebol potvrdený a preto vlastníctvo nehnuteľnosti zapísaný na vlastníka

Bytovka „čaká“ na nových obyvateľov

- Mesto Tvrdošín, ale iba do času,
keď konateľ firmy Stavona priniesol
zápisnicu z tzv. dražby, ktorá už bola
v daných rozhodnutiach citovaná ako
neplatná, lebo bola vydaná v rozpore
so zákonom. Aj napriek tomu v roku
2001 bývalá pracovníčka katastra
v Tvrdošíne za pomoci ešte vtedajšieho prednostu Okresného úradu v
Tvrdošíne zapísala na list vlastníctva
Stavonu a vlastníctvo mesta Tvrdošín
vymazala. Toto bol podnet na ďalšie
konanie zo strany mesta, aby bolo
obhájené vlastníctvo nášho majetku
tak, ako to z právoplatných rozsudkov
už vyplývalo. Určite je to pre čitateľov
neuveriteľné a myslíte si, že aj nereálne. Ale opak je pravdou. Mesto v
ďalších konaniach využíva zákonné
možnosti obhajoby vlastníckych práv
nás všetkých až po vydanie ďalšieho
rozsudku Krajského súdu v Žiline z
roku 2003, ktorý opätovne potvrdzuje
vlastníctvo k hotelu Limba pre mesto
Tvrdošín a katastrálny orgán má vlastníctvo prepísať v zmysle zákona o
majetku obcí na mesto Tvrdošín. Toto
súdne rozhodnutie sa úplne stotožňuje
už s predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu. A zasa neuveriteľné, tá istá
osoba na katastri, ktorá vlastníctvo
mesta svojvoľne, bez právneho titulu
zapísala v predchádzajúcom období
na Stavonu, nerešpektuje rozhodnutie
súdu a odmieta vlastníctvo zapísať
na mesto. Pomyslíme si, aká to bola

loby, politická sila, mafia, či nejaká
významná osoba za tým všetkým stojí,
keď nemožno presadiť to, čo súdom
bolo rozhodnuté? A opäť začína bojovnosť mesta na úrovni okresného
súdu, krajského súdu, kde nastáva
veľký zvrat. Už aj keď v samotnej
veci bolo raz rozhodnuté pre mesto
Tvrdošín, istý sudca na Okresnom
súde v Dolnom Kubíne už rozhoduje
v neprospech mesta tzv. tým, že mesto
nemá podľa neho aktívnu legitimáciu.
Stavona, vediac a berúc si z predchádzajúcich rozsudkov ponaučenie, že
kúpna zmluva, ako aj dražba k Limbe
bola v rozpore so zákonom, využíva
svoj zápis na liste vlastníctva a prepisuje vlastníctvo na základe kúpnej
zmluvy na ďalší umelo vytvorený a
najmä neexistujúci subjekt, ktorému
vlastníctvo práve naposledy konajúcimi súdmi nebolo zrušené. Zástupcovia nášho mesta využívajú ďalšie
právne možnosti a žiadajú vo veci
spravodlivosti dovolanie na Najvyšší
súd SR. Viac ako rok vedenie mesta
bolo v neistote, či vôbec Najvyšší súd
SR zo dňa 31. 8. 2006 dovolanie pripustí. Rozsudok NS SR rozhodol, že
konaním okresného a krajského súdu
nebol dodržaný spravodlivý proces,
uvedené princípy neboli rešpektované odvolacím súdom ani súdom
prvého stupňa. Citujeme zo záveru
rozhodnutia: „Pretože napadnuté
rozhodnutie odvolacieho súdu nie je
správne, Najvyšší súd SR ho zrušil,
vzhľadom na dôvody, pre ktoré bolo
zrušené rozhodnutie krajského súdu,

platí aj na rozsudok okresného súdu.
Najvyšší súd zrušil aj toto rozhodnutie
a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie
konanie.
Veríme, že takzvaná politická prikrývka týchto protizákonných konaní
už skončila aj tým, že tá politická strana, ktorou boli zakrývané podvody je
v opozícii a najmä dúfame, že už aj na
Slovensku sa začnú rešpektovať zákony aj tými sudcami, ktorí ich doteraz
pri smutnom konštatovaní vedome
obchádzali.
Je potrebné dodať, že aj súčasná
tzv. bulvárna a mediálna kampaň
pred komunálnymi voľbami v Tvrdošíne má práve takéto pozadie.
Takže nejde len o kataster Oravice,
o ktoré sa zvádzal a stále zvádza urputný súboj, či o zákonné a historické
práva urbáru, ktoré družstvo nechce
rešpektovať , keď stále protizákonne
odpredáva urbárske majetky, ale ide
aj o ďalšie individuálne prípady, pri
ktorých jedinci odmietajú rešpektovať zákony, nariadenia mesta,
odmietajú rešpektovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, či
ďalší nespokojenci a závistlivci, ktorí
nemôžu spávať práve vtedy, keď sa
nášmu mestu darí. No a keďže sa nášmu mestu darí už 21 rokov, tak ich zlý
spánok trvá presne taký istý čas.
Takže aj vyššie uvedené nechávame na posúdenie našim spoluobčanom aj preto, aby ste s nami aspoň
trošku spolucítili a chápal,i aká býva
krutá cesta pri obhajobe spravodlivosti.
MsZ

Ako huby po daždi

Koncom mesiaca začala kolaudácia novej bytovka na sídlisku Medvedzie pri ZŠ.
Ďalších 24 bytov bude v tomto roku odovzdaných tým, ktorí byt najviac potrebujú. K
nej pribudne aj ďalšie nové parkovisko a ostatné náležitosti, tak aby aj tento objekt spĺňal
všetky požadované kritéria. Čo nevidieť bytovka ožije obyvateľmi, v ktorej si nájdu svoje
teplo domova.
(jh)

Začala sa výstavba nových bytov

Iste ste si mnohí všimli, že pred okresnou budovou úradu bol asanovaný objekt,
ktorý naposledy využívalo SOU-lesnícke.
Mesto tento pozemok získalo za korunu
od ŽSK práve zásluhou nášho primátora. Na tomto mieste vyrastie nový bytový
dom s 27 bytovými jednotkami.
V novej bytovke budú jedno a dvojizbové byty, o ktoré je v súčasnosti najväčší

záujem, hlavne u staršej generácie. Dnes,
keď je problém s výstavbou nájomných
bytov sa naše mesto môže pochváliť tým,
že opäť začalo stavať nové byty. Stalo sa
to akýmsi pravidlom v našom meste, že
keď sa dokončuje jedna bytovka, začína
sa stavať druhá. Takže ani táto skutočnosť
nie je ľahostajná vedeniu nášho mesta.
(jh)

Výbor Urbáru v Tvrdošíne na svojom zasadnutí 25. októbra okrem pravidelných hodnotení výsledkov práce
v lese a na urbárskej píle, hodnotil aj
doterajšie ekonomické výsledky za
rok 2006.
Okrem toho, že pred oslavou storočnice urbáru v júni tohto roku bolo
jeho členom zálohovo vyplatené po
200 Sk na jednu fraktu, predseda
urbáru Ivan Šaško navrhol výboru,
že podľa dosiahnutých výsledkov je
možné vyplatiť členom urbáru za rok
2006 dividendy vo výške 400 Sk za
1 fraktu.
Okrem podielu z urbáru bude
každému vlastníkovi pôdy, ktorá je
začlenená do lesného fondu vyplatená
čiastka 4 000 Sk za 1 hektár v príslušnom podiele.
Z uvedeného vyplýva, že ide o
historicky najvyššie podiely z hospodárenia, aké kedy za uplynulých 100

rokov urbár vyplatil svojim členom,
čo predstavuje vyplatenie dividend za
rok 2006 spolu vo výške 12,6 mil. Sk.
Tieto hospodárske výsledky urbár
dosiahol bez akejkoľvek štátnej pomoci, či štátnej dotácie. Naviac Urbár
Tvrdošín vyplatí svojim 420 členom
nájomné za poľnohospodársku pôdu vo
výške 330 Sk za 1 hektár, z ktorej dali
výpoveď družstvu Žiarec a podľa zmluvy ju odovzdali do užívania urbáru.
V tejto súvislosti výbor urbáru
vyslovuje smutné konštatovanie, že
družstvo Žiarec stále odmieta vydať
skutočným vlastníkom ich poľnohospodársku pôdu, ktorí si neprajú, aby
družstvo na nej hospodárilo okrem
iného aj preto, že ju za uplynulé roky
iba zdevastovalo, aj keď poberalo vysoké štátne dotácie a ľuďom – skutočným vlastníkom vyplácalo mizerných
100 Sk za jeden hektár, ba v mnohých
prípadoch ani jednu korunu.

Vedeniu mesta veľmi záležalo na
tom, aby si jeden z najlacnejších svetových obchodných marketov našiel
svoje miesto aj v našom meste. Kvôli
tomu bolo nutné vyvinúť nesmierne
úsilie a absolvovať nespočetné množstvo rokovaní s vedúcimi predstaviteľmi Lidla.
Dnes je už tento investičný zámer
skutočnosťou a Lidl vo štvrtok 2. novembra o 700 otvorí „brány“ pre zákazníkov a bude slúžiť širokej verejnosti.
I keď rokovania o predaji pozemkov
boli sprevádzané s určitými problémami, nakoniec všetko dopadlo dobre a
Lidl sa zaskvel v plnej kráse.
Ako nás informovali zodpovední

pracovníci, v Lidli bude prevažne potravinársky tovar, ale nebude chýbať
ani ďalší sortiment tovarov. Predajňa
bude otvorená počas celého týždňa
už od siedmej hodiny ráno do ôsmej
hodiny večer. Pre zákazníkov, ktorí
prídu nakupovať vlastným automobilom je pripravených 113 parkovacích
miest a 6 miest pre ZŤP. Market Lidl
je situovaný na križovatke ciest smerom na Trstenú a Poľsko, ale aj Námestovo, čo istotne pridáva na jeho
atraktívnosti, ale na druhej strane
napomôže aj rozvoju nášho mesta.
Najpodstatnejšie je, že v tejto novopostavenej predajni sa vytvorili
nové pracovné miesta.
(jh)

Celoslovenská prax nás naučila
reagovať na predvolebné sľuby so
značnou dávkou skepsy. Presvedčili sme sa, že predvolebné sľuby,
volebný program a konečná realita
sú tri rozdielne pojmy. Ešte šťastie,
že samosprávny systém funguje na
celkom inom princípe. Starostovia
a primátori pracujú v obkolesení
svojich voličov a preto si musia svoje
programy dôkladne premyslieť, aby
to, čo sľúbili, aj dodržali. Zväčša sa im
to darí, no aj to je príležitosť pre neprajníkov, ktorí nečakajú na nič iné,
len aby mohli plnenie schválených
zámerov zdegradovať na predvolebnú kampaň. Na príklade Tvrdošína
vidíme, že nejde o nič iné ako o priebežné plnenie volebného programu
v termínoch, ktoré boli stanovené v
úvode funkčného obdobia.

Prednosť dostali finančne najnáročnejšie investičné zámery a až potom,
keď už bolo jasné, koľko použiteľných
prostriedkov ešte ostalo v mestskej
pokladnici, prišli na rad drobnejšie
úpravy, prístavby a rekonštrukcie, ktoré
sú paradoxne najviditeľnejšie a okrem
svojich praktických dopadov výrazne
dotvárajú estetický vzhľad mesta.
V posledných týždňoch ich je toľko, že ani dobrý pozorovateľ nestačí
všetky „zaevidovať“: nový chodník
so zámkovou dlažbou od gymnázia
po cirkevnú základnú školu doplnený
pásmi zelene, ďalší - pre zmenu asfaltový, úprava križovatky v blízkosti po-

hostinstva Poľovník, asfaltová cesta a
chodník na Spiežovej ulici, nové chodníky a asfaltová cesta na Trojičnom
námestí v centre mesta. Na sídlisku
Medvedzie vari každý týždeň vrastá
počet parkovacích miest. Jestvujúce
parkoviská sa rozširujú, nové sú vo
výstavbe. Chodník, ktorý sa tiahne od
bytovky č. 21 ku schodom pod základnou školou, je už hotový. Vlastne ani
predvolebnú kampaň v týchto prácach
nemožno vylúčiť - pokiaľ ju chápeme
tak, že každý funkcionár si svoju povesť buduje systematickou prácou od
prvého dňa svojho nástupu do funkcie.
(pa)

Sochy, ktoré vytvorili ľudoví rezbári
počas tohtoročného rezbárskeho plenéru sú už súčasťou nášho historického
jadra. Našli svoje miesto tam, kde leží
kus našej histórie, pri vstupe do dreveného gotického kostolíka. Odtiaľ sa
pozerajú na naše mesto, ktoré sa rozrastá
do šírky, opeknieva, mladne a teší sa
nebývalému záujmu turistov a návštevníkov zo všetkých kútov sveta.

Stačí len nahliadnuť do návštevnej
knihy dreveného kostolíka, kde sa zapisujú kolektívy, ale aj jednotlivci, ktorí
si prídu tento skvost pozrieť. V týchto
dňoch sa tu zapísali aj „drevené sochy“,
ktoré osadili pracovníci technických služieb a ktoré vítajú s rovnakou srdečnosťou všetkých návštevníkov nášho mesta,
ktorí prichádzajú k nám s dobrými úmyslami.
(jh)

Most pre peších je ako nový. Doďaleka už žiari jeho modrá farba,
akoby splývajúca s modrou oblohou.
„Poľudštil sa,“ povedal mi jeden pán,
ktorý prechádzal cez most smerom na
sídlisko Medvedzie.
Samozrejme, že „sa to neurobilo
samo“. Remeselníci, ktorí most opravovali najprv museli dať dolu starý

náter ako aj starú podlahu. Postupne
potom lavičku ku galérií M. Medveckej vymaľovali modrou farbou.
Okrem toho, že most dostal nový
„oblek“ bola na ňom vymenená aj
„mostovka“ a dnes je opäť ako nový.
Modrou farbou bolo následne vymaľované aj zábradlie hlavného cestného
mosta.
(jh)

Ľudové umenie bude dotvárať areál cintorína

Dividendy, ktoré vždy potešia

V Lidli pribudli nové pracovné miesta

Skutočnosť, s ktorou sa v najbližších týždňoch budú musieť zaoberať
príslušné orgány, možno aj v Bruseli,
a to s tou základnou otázkou, či môže
niekto poberať vysokú dotáciu na poľnohospodársku pôdu, keď mu nepatrí a
naviac, keď si to skutočný vlastník už
dlhodobo nepraje, aby sa mu na jeho
pozemku pásli nejaké „družstevné“
kravy či súkromné ovce, trebárs aj zo
Suchej Hory.
Podstatné, príjemné konštatovanie
zo zasadnutia výboru urbáru je však to,
že hospodárske výsledky tvrdošínskeho urbáru za rok 2006 sú veľmi dobré
a väčšina členov, ktorým právom patrí
aj podiel na týchto výsledkoch, sa v
najbližších týždňoch dočkajú týchto
pekných dividend. Želáme im, aby si
ich užili v zdraví a pohode so svojimi
najbližšími.
Výbor urbáru

Lavica prešla rozsiahlou rekonštrukciou
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Biela pastelka 2006

Piaty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím sa začala 17.októbra a potrvá až do 15.novembra.
Hlavným cieľom je pomáhať ľuďom
so zdravotným postihnutím v ich
návrate do života v spoločnosti.
Keď človek stratí zrak, stráca samostatnosť. Nevie sa samostatne pohybovať, starať sa o domácnosť o seba,
zväčša prichádza aj o zamestnanie.
Mnohé z týchto dôsledkov je možné
zmierniť alebo prekonať výcvikom
špeciálnych zručností, používaním
pomôcok, poskytovaním služieb, úpravami životného prostredia a preberaním skúseností od tých, ktorí sa už
so svojim postihnutím vyrovnali.
Najdôležitejším dňom verejnej
zbierky Biela pastelka bol utorok 17.
októbra. V tento deň dobrovoľníci v
120 mestách celého Slovenska ponúkali malé biele pastelky za 20 Sk
a prípadný dobrovoľný príspevok.
Verejnú zbierku Biela pastelka možno
podporiť aj zaslaním ľubovoľnej SMS
správy v cene 30 Sk na číslo 820 v sieti
Orange Slovensko a T-mobile, alebo
vložením finančného daru na účet
zbierky 4030016212/3100.
Časť čistého výnosu je určená na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia

sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať a na
realizáciu kurzov, počas ktorých nevidiaci
a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.
V našom meste ste sa už po druhýkrát mohli stretnúť s dobrovoľníčkami, žiačkami ZŠ Márie Medveckej
Magdalénou Laťákovou, Ivanou Krasuľovou, Máriou Kapjorovou a Romanou Ľuptákovou, ktoré v uvedený deň
ponúkali biele pastelky spolu s pracovníčkou MsCVČ Danielou Jurincovou, Ivanom Šofčíkom (nevidiacim)
a predsedníčkou okresnej organizácie

Už 30. 9. od rána bol v záhradkárskej osade Pod Bučníkom 1 čulý
pracovný ruch. V spodnej časti chlapi
pripravovali priestor na rozšírenie
parkoviska a tak v permanencii boli
lopaty, krompáče a ďalšie pracovné
náradie. Na brigádu prišla väčšina členov aj preto, že aut pribúda
a chýbajú parkovacie miesta. „Po
parkovisku by sme potrebovali ešte
upraviť oplotenie a rozšíriť tak cestu
v hornej časti,“ povedal hospodár ZO
SZZ Ivan Vicen.
Kým chlapi v dolnej časti skrášľovali vstupný priestor, v hornej im ženy
pripravovali občerstvenie a zároveň
pripravovali vypestované exponáty
na súťaž, ktorá sa každoročne uskutočňuje na záver sezóny.
Spokojný bol aj Ernest Čonka,
predseda tejto organizácie, ktorý
dohliadal na to, aby sa čo najviac exponátov dostalo na súťaž. Do nej si
záhradkári mohli prihlásiť zeleninu,
ovocie, ale naaranžovať aj vypestované kvetiny. O všetkom nakoniec
rozhodla trojčlenná porota, ktorá z
očíslovaných exponátov vybrala z

každej kategórie tri najkrajšie. V kategórii zelenina na prvom mieste skončil Marián Dedinsky, druhú priečku
obsadil Štefan Leja a tretie miesto
si odniesol Pavol Krkoška. Neľahké
rozhodovanie bolo aj pri ovocí, kde
prvé miesto získal Ľudovít Ľabdík,
druhé Ladislav Gandi a tretie Ernest
Čonka. V aranžovaní kvetín pripadla
prvá priečka Oľge Krkoškovej, druhá

Na chate v Oraviciach sa od 4. do 6.
októbra uskutočnil 3-dňový odborný
vzdelávací seminár dobrovoľníkov, ktorý bol zameraný na získanie základných
poznatkov v oblasti sociálnej pomoci,
sociálneho poistenia a služieb zamestnanosti pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Vzdelávací seminár bol
realizovaný vďaka finančnej podpore

zdravotným postihnutím. Prvý deň sa
uskutočnil snem ZZPO, kde sa prerokovávala doterajšia činnosť združenia.
Druhý deň patril odborným prednáškam. Prítomní si vypočuli doktora F. Grochalu zo sociálnej poisťovne a B. Gálikovú
z Dolného Kubína, zástupcov Katolíckej
univerzity z Ružomberka Ing. E. Janigovú a
doktorku I. Kamanovú. Rokovanie pozdravili aj družobné organizácie zo Zakopaného

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Helenou Fukasovou.
„Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
sa zapoja do zbierky Biela pastelka,
pretože každý príspevok znamená
reálnu pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom na Slovensku. Nás
veľmi teší, že vlani sme vyzbierali
v Tvrdošíne viac finančných prostriedkov ako napríklad v Žiline. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníčkam,
ktoré nám pomohli toto podujatie
v Tvrdošíne realizovať už po druhýkrát,“ povedala nám H. Fukasová.
Počas zbierky sa vlani predalo 77
488 bielych pasteliek na Slovensku.
(jh)

Vydarený štart

Čo sa začne, malo by sa dokončiť.
Platí to aj o informácii, ktorou sme
nedávno avizovali zámer otvoriť v
meste súkromnú základnú umeleckú školu. Štítok pred vchodom do
budovy Domova mládeže na sídlisku Medvedzie napovedá, že zrejme
neostalo iba pri sľuboch. Podobné
označenie majú aj dvere štyroch
učební na prvom poschodí, ale istotu
nám dáva až stretnutie s riaditeľom
Martinom Rosinom.
Dobrá vec sa teda podarila. Ostáva
ešte zistiť, v akom rozsahu, a čo všetko škola ponúka. „Nespoliehal som
sa na náhodu,“ začína mladý riaditeľ,
„ale sám som bol prekvapený, že do
školy, ktorá ešte nemá potrebné renomé, pretože funguje iba od začiatku
tohto školského roka, sa prihlásilo až
116 žiakov, medzi nimi nielen úplní
začiatočníci, ale aj pokročilí. Hudobný odbor má 71 žiakov a vyučuje sa
v priestoroch, kde sa práve nachádzame, výučba tanečného odboru s 45
žiakmi prebieha v Základnej škole
Štefana Šmálika. Učebné osnovy

schválilo ministerstvo školstva. Prvý
stupeň trvá sedem rokov, druhý štyri,
rovnako ako štúdium pre dospelých.
Vytvorilo sa nám široké vekové rozpätie – od päťročných dievčat v prípravke až po viac ako štyridsaťročného
žiaka v štúdiu pre dospelých. Mám k
dispozícii päť mladých, kreatívnych
a ambicióznych učiteľov. Myslím
si, že aj možnosť výberu nástrojov v
hudobnom odbore, medzi ktorými je
klavír, keybord, klasická gitara, elektrická gitara, priečna flauta, zobcová
flauta, bicie nástroje a spev, je pre
začiatok uspokojivý. Samozrejme,
v prípade záujmu žiakov, ktorý stále
ešte rastie, sme pripravení rozšíriť v
budúcnosti nástrojové i priestorové
možnosti.“
Záverom ešte jedna nezanedbateľná informácia. Školné v mnohých
súkromných ZUŠ už prekročilo
dvestokorunovú hranicu. „ZUŠ-ka“
v Medvedzí však stále drží krok so
štátnymi, čo pre rodičov predstavuje
130 korún mesačne za žiaka.
P. Abraham

Výstava ovocia a zeleniny
Magdaléne Šotkovskej a tretia Helene
Vicenovej.
Pre víťazov boli pripravené pekné
keramické hrnčeky a pre všetkých občerstvenie a príjemné posedenie po
dobre vykonanej práci. Vystavované
exponáty ovocia a zeleniny boli po súťaži prevezené do mestského kultúrneho
strediska, kde bola z nich nainštalovaná
výstava, trvajúca dva týždne.
(jh)

Najmenší na radnici

Na radnici sa 23. 11. stretnú „tí
najmenší občania“ nášho mesta, ktorí
sa narodili v období jún - október
2006 v sprievode svojich rodičov. Po
predchádzajúcich stretnutiach, kedy
bábätka boli zapísané do pamätnej
knihy nášho mesta prostredníctvom
svojich rodičov, naviac obdržali finančný príspevok 2 000 Sk, kde

Komunitné centrum mladých

Nové poznatky z oblasti sociálnej pomoci

nár, kde ich budeme informovať o sociálnej
problematike, aby vedeli aj oni poskytnúť čo
najviac informácií pre zdravotne postihnutých občanov vo svojich mestách a obciach,“
povedal predseda ZZPO M. Gočala.
Počas tretieho dňa účastníci diskutovali, ale nechýbali ani odborné prednášky na témy o dávkach v hmotnej núdzi,
rodičovskom príspevku, centre právnej
pomoci, ktorá je účinná od začiatku roka.
„Seminár bol podporený Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny, žiaľ pre
pracovnú zaneprázdnenosť sa seminára
pracovníci ministerstva nemohli zúčastniť,“ doplnil M. Gočala. Počas troch dní si
účastníci našli čas aj na návštevu termálnych kúpalísk a večer si dokázali spestriť aj
vlastným programom, kde nechýbal dobrý
vtip a skvelá nálada, o ktorú sa postarala
hudobná skupina z Turčianskych Teplíc a
tajomníčka združenia M. Bakošová.
Okrem MPSVaR SR na seminár sponzorsky prispeli mesto Tvrdošín, Meander
park a ďalší.
(jh)

Správanie mladých, ich výpady a šialené nápady sú tŕňom v oku mnohých
dospelých, ktorí často zabúdajú na to, že aj
oni raz mali pätnásť.... Nemôžeme si však
nevšimnúť, že v našom okolí to často vrie.
Alkohol, ľahké drogy a agresívne správanie sa nám mladým, bohužiaľ javí ako
niekedy jediné východisko zo sveta, ktorý
nám ponúka všetko okrem úprimného
pochopenia a naozajstnej obetavosti.
Pravdou však je, že existujú aj iné
východiská. Štvorročné pôsobenie občianskeho združenia Misia mladých,
práca v prospech mladých, ohrozených
negatívnymi javmi nám ukazuje, že získať
mladých pre dobro, znamená vytvoriť im
priestor, kde sa cítia pohodovo a zároveň
bezpečne.
Takýto priestor pre mladých by mohlo

predstavovať komunitné centrum, kde
môžu mladí slobodne prísť, zahrať si biliard, stolný futbal, ping-pong, pracovať
s počítačom a internetom, alebo len tak
si posedieť s kamarátmi a vypiť si čajík.
Centrum, do ktorého sa rodičia nebudú báť pustiť svoje ratolesti. Centrum,
v ktorom sa nebude podávať alkohol a
mladý človek sa tam môže poradiť o svojich problémoch. Centrum, kde sa mladí
sami podieľajú na organizovaní aktivít.
Centrum, v ktorom nepôjde o výsledky
ale o ľudské srdce.
Ak by sa takéto centrum postavilo v
Tvrdošíne, naše mesto by sa zaradilo medzi prvé aj v rámci Slovenska, ktoré riešia
problémy mladých týmto netradičným,
ale v Európe zaužívaným spôsobom.
Anton Michalica, OZ Misia mladých

Celkom zaujímavým spôsobom realizujeme na SPŠ IG a OA Tvrdošín účelové
cvičenia. To, čo sa tí skôr narodení naučili
a absolvovali počas Brannej výchovy, sa
dnešní študenti učia počas účelových
cvičení. Keďže sa zmenila doba, zmenila
sa tak trochu aj náplň cvičení. Dnes už
netrénujeme nasadzovanie plynových

masiek a pochod v nich, ani streľbu z malorážky. Tie súčasné cvičenia sa zameriavajú na zdravotnícku prípravu, aktuálne
problémy ľudstva, ako sú terorizmus a
podobné ohrozenia, dopravnú výchovu,
orientáciu a pobyt v teréne a prácu s mapou a buzolou.
A v čom sú ešte tie dnešné cvičenia
iné? Napríklad v tom, že všetci študenti
1. ročníka našej školy si v rámci cvičenia
prejdú krásnu túru okolo Roháčskych
plies a všetci druháci sa na Oravu pozrú
priamo z vrcholu Babej Hory. Človek by
ani neveril akú kondíciu majú naši študenti. Všetka česť, že to zvládli v takom
rezkom tempe a bez nehody.
A ešte jeden zaujímavý postreh. Odchádzajúc z vrcholu Babej Hory smerom
nadol zrazu vybral Andrej Latka (študent
2. ročníka SPŠ) z batoha veľké vrece a začal zbierať papieriky a iné smeti, ktoré po
študentoch ostali na vrchole. Na otázku:„
Prečo to robíš?“ odpovedal, že predsa nenecháme po sebe neporiadok.
(et)

Jesenné účelové cvičenia

Jesenný výlet na Skalku

Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a určený pre dobrovoľníkov,
predsedov základných organizácií z regiónu Oravy, ktorí sa dlhoročne venujú
týmto problémom.
Seminár organizačne zabezpečilo
Združenie zdravotne postihnutých Oravy
(ZZPO) so sídlom v Tvrdošíne. Prítomní
si vypočuli hodnotné prednášky z oblasti
sociálno-právnej, ktoré im napomôžu
v poradenskej činnosti pre občanov so

venovaním bola aj kniha Naše dieťa,
ktorú určite hodnotne využijú pri
výchove a starostlivosti o svoje dieťa, teraz prichádzajú na rad noví
občania.
Aj touto cestou primátor mesta
pozýva rodičov s novorodeniatkami
na slávnostný akt prijatia nových
členov do našej komunity.

z Poľska, zo Zlína z Čiech, podpredsedníčka Krajského zväzu telesne postihnutých
Milada Netroufalová, Mgr. V. Vajdiarová
z Námestova a M. Fedorová z Edukosu z
Dolného Kubína.
Tohtoročný seminár mal dobrú úroveň, boli tu odborníci z rôznych oblastí.
„V minulom roku sa seminára zúčastnili
aj pracovníci samosprávy, tentoraz sme sa
rozhodli, že pre pracovníkov samosprávy
uskutočníme osobitný jednodňový semi-

Krásne jesenné počasie podnietilo
pedagogických pracovníkov Materskej školy 3 v Medvedzí zorganizovať
28. októbra výlet na Skalku. Hneď po
raňajkách sa vybrali deti III. triedy s
učiteľkami a niekoľkými rodičmi do
prírody. Na chrbte sa im hompáľali
ruksaky s občerstvením a na cestu im
slniečko doprialo plnú náruč teplých
lúčov. Cestou na Skalku pozorovali v
tráve hmyz, sfarbenie listov na stromoch a tohtoročné krásne „Babie leto“
ich opantalo v plnej nádhere - keď

sa pozerali z výšky na rodné mesto
Tvrdošín, ktoré hýrilo všetkými farbami. Deti si oddýchli, posilnili sa maškrtami, zahrali si rôzne hry, zaspievali
si a svižným krokom pokračovali dole
z kopca do Krásnej Hôrky, odkiaľ sa
vracali do MŠ. Cesta bola náročná,
dlhá, ale spoločne to zvládli všetci. S
občerstvením pre všetky deti pomohol
Socha, deti na výlete sprevádzali Olbertová, Bednárová a Krileková.
Katarína Zaťkova a Anna Garguláková
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Narodili sa	
21. 9.
30. 9.
3. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
10. 10.
10. 10.
16. 10.

Michaela Papanová
Veronika Vajdová
Miloš Ján Janek
Miroslav Holub
Peter Vajduľák
Veronika Ďaďová
Štefan Letošťák
Kristína Barutová
René Ulrich
Ján Orčo
Matúš Kuník
Sabrina Belicová
Michal Tuhý

Sobáše
9. 9.
16. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
21. 10.

Jana Ovšáková – Ing. Marek Hýbal
Mgr. Miroslava Jarolínová – Marek Malatinka
Ing. Eva Sekerešová – Ing. Miloš Belvončík
Ing. Katarína Orsághová – Ing. Michal Koleštík
Ivana Igazová – Ing. Ján Chorvát
Monika Kajanová – Martin Makový

Odišli z našich radov
4.10.
11.10.
16.10.
18.10.
18.10.

Mária Kovácsová
Lukáš Hurťák
Michal Praj
František Stopka
Anna Šebestová

79 ročná
16 ročný
69 ročný
82 ročný
49 ročná

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
80 rokov - Otília Gazdíková, Tvrdošín

Anton Medvecký, Krásna Hôrka

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

Jubileum našej rodáčky
Krásneho životného
jubilea 75-ich rokov sa v
týchto dňoch dožíva naša
rodáčka a vynikajúca
speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková.
S kytičkou blahoželania sa ku mnohým
gratulantom pripájajú
aj občania Tvrdošína s
primátorom Ing. Ivanom
Šaškom.

Prekročilo hranicu dospelosti

Mestské centrum voľného času oslavuje v tomto roku 20. výročie svojho
založenia. Na slávnostný galaprogram pripravený pri tejto príležitosti
pozýva verejnosť 4. novembra o 1600 do Kina Javor v Krásnej Hôrke.

Darček ku dňu študenstva

Už niekoľko rokov sa v našom meste pri príležitosti Dňa študenstva konajú v športovej hale koncertné vystúpenia. Žiaci a študenti mali možnosť
zdarma vidieť koncerty: No Name, Iné Café, Gladiátor, Peha, Desmod, Mango Molas a Heaven´s
Shore. Tento rok pre všetkých študentov nášho
mesta bude vystupovať hudobná skupina U.K.N.D
vo štvrtok 16. novembra o 1600 h v športovej
hale v Tvrdošíne zdarma! Príjmite tento koncert
ako darček k Vášmu sviatku od primátora mesta.
(eč)

Pozvánka
do kina
V novembri sme pre vás pripravili tieto filmové predstavenia:
GEJŠA – romantická dráma
10.11.2006 (piatok) o 1800
DIVOČINA – animovaná rodinná00 komédia
12. 11.2006 (nedeľa) o 16 a 1800
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA
- rodinná komédia
26. 11. 2006 (nedeľa) o 1600 a 1800

Vydarená burza zberateľov

Numizmatický krúžok Nižná a mesto
Tvrdošín usporiadali už 14. stretnutie
zberateľov rôznych vecí, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra vo Veľkej sále nad
hasičmi v Tvrdošíne.
Tak ako po iné roky sa tu stretli zberatelia z rôznych kútov Slovenska, aby
prezentovali svoje zbierky, niečo si medzi
sebou vymenili, niečo predali, poprípade
sa pochválili novými skvostami, unikátmi, ktoré pre každého z nich majú svoje
osobné čaro.
Burza bola prístupná aj širokej verejnosti a tak sa tu vystriedalo nemálo
návštevníkov, ktorí sa tu už tradične
každoročne stretávajú.
„Prišlo tu vyše sedemdesiat zberateľov
z rôznych kútov Slovenska, spomenúť by
som mohol Bratislavu, Žilinu, Martin,
Prievidzu, Banskú Bystricu a ďalších.
Samozrejme, že tu nechýbali ani domáci
zberatelia. Môžem povedať, že aj tohtoročná burza mnohých obohatila a mnohí
si zase svoje zbierky rozšírili, alebo doplnili,“ povedal predseda numizmatikov
Tibor Verzál“.
Prievidžan Milan Latka je známy nielen na Slovensku tým, že zbiera okrem

iného pastierske nože. „Od roku 1984
som našiel na Slovensku už devätnásť
variant pastierskych nožov. Skoro každý
horský región má svoj zvláštny variant
výzdoby noža. Najjednoduchší variant
výzdoby pastierskeho noža je „oravský“
a nôž je zároveň najmenší. Originál má
štyri a pol centimetrovú čepieľku. Tu v
Tvrdošíne som už štvrtý krát. Chodím

tu veľmi rád, lebo tu mám známych aj
kamarátov. Povedal by som, že je tu vždy
partia rovnako “trafených“ ľudí. Okrem
búrz na Slovensku sa zúčastňujem aj
zahraničných, spomenúť by som mohol
Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko,
Česko. Popri pastierskych nožoch zbieram aj fotoaparáty a iné rekvizity,“ dodal
Milan Latka“.
(jh)

„Šarkan letí, za ním chlapci, deti.
A všetci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.“
Slová tejto známej detskej básničky sa stali realitou pre predškolákov
z MŠ 2 Medvedzie, ktorí sa vybrali 1.
októbra pod vedením pani učiteliek
púšťať šarkany na kopec Grapa.

A veru bolo ich dosť. Pestrofarebných s chvostom i bez neho. Deti šantili a predbiehali sa, kto bude prvý na
kopci, aby mohol pustiť toho svojho.
Do materskej školy naspäť sa im ani
veľmi ísť nechcelo, veď na lúke strávili
pekné jesenné dopoludnie.
Jana Olosová

Šarkany „lietali“ nad Medvedzím

Návšteva
rádia Lumen

V pondelok 16.10. sa štvrtáci a
tretiaci zo ZŠ Š. Šmálika zúčastnili
poznávacieho zájazdu do B. Bystrice. Program v uvedený deň mali
bohatý a plný zážitkov. Veď ktože
z nás má možnosť pozrieť sa do
zákulisia rádiového vysielania, kde
sa tvoria programy ako to mali oni,
keď si spoločne prezreli priestory
rádia Lumen. Veľmi sa im páčilo aj
v Pamätníku SNP. Štvrtáci potom
navštívili muzikál a tretiaci sa vyžili
pri tvorivých dielňach.

Žiaci ZŠ Š. Šmálika mali 9. októbra
nevšedný zážitok. Zavítal medzi nich
„Juraj Jánošík“, ale aký? Ukázal sa im
totiž na plátne v čiernobielom prevedení.
Dokonca bol aj nemý a jednotlivé obrazy
boli prerušované titulkami.

Už každoročne sa v Rajeckých Tepliciach koná akordeónová súťaž pre deti a
mládež Musette festival Mladých akordeonistov, ktorá je venovaná pamiatke
Michaela Ganiana. Vdýchla mestu jedinečnosť, krásu, pôvab a neobyčajnú
atmosféru.
Počas V. ročníka sa stretli hudobníci
- akordeonisti, ktorí si vymenili poznatky, skúsenosti, ale hlavne si priniesli so
sebou veľa noviniek, najmä notového
materiálu. Súťaž bola zameraná okrem
svetovej tvorby aj na pôvodnú slovenskú. Porovnanie a predvedenie kvalít a
šikovnosti žiakov jednotlivých škôl bola
zároveň inšpiráciou a povznesením.
Naša ZUŠ patrí medzi málo škôl, ktoré
zatiaľ nevynechali ani jeden ročník.
Nebolo to inak ani tento rok, keď sa pod
vedením riaditeľa Stanislava Vaseka
umiestnil Matúš Jantošík na l. mieste

v III. kategórii a Andrej Chorvát na
2.mieste v II. kategórii. Jozef Kompán
sa umiestnil na 2. mieste v I. kategórii
a Marika Pacúrová zo ZUŠ Nižná na
3.mieste v I. kategórii, ktorých učí E.
Balleková.
Je výborné, že sa môžeme takýchto,
ale aj podobných súťaží zúčastňovať,
no nielen my učitelia a žiaci, ale aj rodičia našich žiakov, ktorí nám vo veľkej
miere pomáhajú, a to odvozom na tieto
súťaže. V mene Základnej umeleckej
školy v Tvrdošíne by som sa chcela poďakovať pánom Bučekovi, Jantošíkovi
a Pacúrovi, že nás odviezli do dejiska
súťaže - Rajeckých Teplíc, ale aj späť
domov. Súťaž nás naplnila množstvom
príjemných zážitkov, znela tam jedinečná hudba, ktorá sa dotkla našich sŕdc a
navždy rozžiarila náš život.
E. Balleková

V dňoch 4.-7. 10.2006 sa v Stupave uskutočnil
medzinárodný florbalový turnaj Stupava Cup na
pre starších žiakov a staršie žiačky. My sme mali
zastúpenie v obidvoch kategóriách.
Turnaja sa zúčastnili kvalitné družstva z
Česka, Maďarska.a Slovenska. Naši chlapci a
dievčatá celkovo skončili na šiestom mieste.
„S výkonom chlapcov som spokojný, nestratili sa medzi zahraničnou konkurenciou. Uhrali
remízu so Spartou Praha, ale aj celkovým víťazom
turnaja JeMoB. Odohrali deväť zápasov z ktorých
len dva prehrali, povedal tréner Milan Burdeľ“.
„Zo skupiny postúpili dievčatá z druhej priečky a vo štvrťfinále sa stretli s D. Kubínom.

Zápas bol vyrovnaný len do chvíle keď
nešťastne trafila naša hráčka súperku a dostala
päťminútový trest, v ktorom sme dostali dva góly
a tie rozhodli o našej prehre.
V umiestnení sme hrali o 5. miesto s ŠK 98
Pruské, ktoré sme v skupine porazili 2:0 ale v
tomto dueli sme nedokázali vyhrať, aj preto, že
sa nám zranila Veronika Turčáková
Dievčatá si za výkon zaslúžia pochvalu. Sme
radi, že máme možnosť zúčastňovať sa takýchto
kvalitných turnajoch, na ktorých získavame
skúsenosti za čo ďakujeme mestu Tvrdošín, ZŠ
M. Medveckej a Gymnáziu Tvrdošín povedala
trénerka Viera Trstenská“.

V lyžiarskom stredisku na Opalisku
pri L. Mikuláši sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu družstiev
ZŠ a SŠ, ktoré boli súčasne kvalifikáciou
na Majstrovstva Slovenska. Podujatia sa
zúčastnili víťazné družstvá z jednotlivých
okresov Žilinského kraja. Uvedených pre-

tekov sa zúčastnili aj žiaci z našich škôl a
dosiahli tieto výsledky: Žiaci - družstvá:
5. ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín - 29 bodov; Jednotlivci: 3. Andrej Dubovský; Študentky
- družstvá: 9. Gymnázium Tvrdošín - 49
bodov; Študenti - družstvá: 7. SOU – lesnícke Tvrdošín - 30 bodov

Jánošík v ZŠ Š. Šmálika

Musette festival

Vzorne reprezentovali mesto

Nestratili sa ani naše školy

Pozvánka na bábkové predstavenie
Pozývame všetky deti vo veku od 2 do 6 rokov na bábkové predstavenie
Janko doktorom, ktoré sa uskutoční 22. novembra (v stredu) v Kine Javor v
Krásnej Hôrke o 930. Vstupné je 20 Sk. Známe Stražanove bábkové divadlo
z Bratislavy sa vám predstaví s novou rozprávkou.
(eč)

Žiaci sa dozvedeli od Milky Tiršelovej (netere Jána Závodného), že
film vznikol na Slovensku v prírodnej
scenérii od mája do augusta v roku
1921. Producentom bol Ján Závodný a režisér Jaroslav Siakeľ. Bolo
dojímavé sledovať bývalé otroctvo
slovenského ľudu a Jánošíkov odpor
proti násiliu. Žiaci 7. a 8. ročníkov
spolu s vyučujúcimi so záujmom
sledovali a obdivovali „skanzen“
slovenskej dediny a prírody v roku
1921 na filmovom plátne. Získané
poznatky budú môcť využiť aj na vyučovacích hodinách. V. Jarošová

Chutilo nám

Kolektív detí a zamestnancov MŠ
2 Medvedzie ďakujú členom Záhradkárskeho združenia „Pod Bučníkom
I.“ za podarovanie exponátov z výstavy
„Ovocie a zelenina“, ktorá bola na MsKS
Medvedzie. V rovnakom čase prebiehal v
MŠ „Týždeň zdravia“, takže podarované
ovocie a zelenina bola obohatením nášho
jedálneho lístka. Deti si veľmi pochutili
na krásnych jabĺčkach, z ktorých prísun
vitamínov je v tomto jesennom čase pre
deti veľmi potrebný.
Kolektív MŠ 2. Medvedzie

Ženy za počítačmi

A našli sme ich v ZŠ Š. Šmálika v poobedňajších
hodinách ako sa venovali počítačovej technike, aby
si tu osvojili základy práce s počítačom. Na otázku
čo ich prinútilo absolvovať tento kurz, ktorý v rámci
projektu „Digitálni Štúrovci“ sa vykonáva na tejto
škole, my odpovedali, že majú chuť sa učiť niečo
nové. I keď doma nemajú počítače, tu si počínali
celkom dobre. Už mali za sebou absolvovaný Word,
momentálne preberali Exel a ako nám povedala Andrea Kabáčová, ktorá sa im práve venovala ešte ich
čaká internet, grafika, power point a ďalšie veci.
„Študenti“ v rokoch od 30-50 desiat sa na
počítačovom kurze stretávajú dvakrát do týždňa.
Po absolvovaní tridsaťhodinového kurzu by mali
vedieť celkom slušne ovládať počítač.
Okrem A. Kabáčovej sa o týchto takzvaných
„študentov“ starajú ešte Dagmar Kormaňáková, Renatá Kubíková, Gabriela Poláčiková a riaditeľ školy
Dušan Šoltés.
(jh)

Úspešní deviataci

V septembri sa žiaci ZŠ Š. Šmálika
zúčastnili pretekov v cezpoľnom behu
v Zuberci a družstvo deviatakov v zložení A. Dubovský, L. Iskra a M. Bača
skončilo na 1. mieste a postúpilo do
krajského kola, ktoré sa uskutočnilo
10. októbra v Závažnej Porube. Aj tu
so cťou reprezentovali svoju školu i
naše mesto.
(jh)
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Päť zápasov po sebe neokúsili trpkosť prehry
V prvom polčase Tvrdošín „vyučoval“
Oščadnicu
Tvrdošín - Ošcadnica 2:0 (2:0), góly
Novák, Marton
Za predvedený výkon, bojovnosť a nasadenie je treba všetkých hráčov pochváliť, ktorí hrou potešili svojich fanúšikov.
Balún rozhodol, že body zostali
doma
Tvrdošín - Oravská Jasenica 2:1
(1:0)
Hornooravské derby sa hralo za ideálneho počasia a pred takmer 600 divákmi.
Jasenica prišla s cieľom bodovať. V 30.
min Novák zahrával z pravej strany trestný kop a Žofaj chytil loptu už za čiarou,
a hlavný po konzultácii s postranným
ukázal na stred ihriska. Hostia vyrovnali
z jedenástky v závere a v nadstavenom

čase striedajúci Balún a rozhodol o tom,
že tri body ostali doma.
Po dobrom výkone sme si zo súperovho ihriska odviezli bod
Stráňavy - Tvrdošín 0:0
Zdolali sme vedúci celok
Tvrdošín - St. Bystrica 1:0 (1:0), gól:
Marton.
Hostia prišli ako favorit, domáci sa
ich však nezľakli a po dobrej hre získali
tri body. V 20. min naši predviedli akciu,
ktorá potešila futbalových fajnšmekrov.
R. Palider nádhernou prihrávkou z
vlastnej polovice našiel Martona, ktorý
sa ako rýchlik prehnal popri hosťujúcom
obrancovi a tvrdou strelou napol sieť za
brankárom Čmikom.
K. Lieskovec – Tvrdošín 5:1 (1:0),
gól: Marton

Výsledky mládežnického futbalu
Biely Potok - Tvrdošín 3:2 (2:0),
góly: Hutira, Lepáček
Tvrdošín - Sučany 3:0 (1:0), Betuštiak 2, Hutira
Vrútky - Tvrdošín 0:0
Tvrdošín - Nižná 1:3 (1:2), gól:
Betuštiak
Trstená - Tvrdošín 2:4 (1:3), góly
Hutira 2, Betuštiak, Kováč
Tvrdošín – Or. Jasenica 3:4 (0:2),
góly: Sirota 3
III. liga starší žiaci
Svätý Kríž - Tvrdošín 0:0
Tvrdošín - L. Hrádok 5:0 (2:0), góly:
Pikna 2, Ferenčík, Sojka, Precner
Blatnica - Tvrdošín 0:3 (0:2),

góly: Ferenčík 2, Pikna
L. Mikuláš B - Tvrdošín 0:11
(0:4), góly: T. Ferenčík 7, Precner 2,
Čajka, Sojka
Tvrdošín – Z. Poruba 1:0 (1:0)
III. liga mladší žiaci
Svätý Kríž - Tvrdošín 0:15 (0:7), Gregorec a Ferenčík po 4, Huraj 3, Gonda
Tvrdošín - L. Hrádok 5:0 (2:0),
góly: Ferenčík 3, Gregorec 2
Blatnica - Tvrdošín 0: 3 (0:0),
góly: Gonda, Huraj, Kordiak
L. Mikuláš B - Tvrdošín 1:10
(1:7), góly: Huraj, Ferenčík, Gregorec po 3, Štrbáň
Tvrdošín – Z. Poruba 1:0 (1:0)

Až takú krutú prehru v Lieskovci sme
si nezaslúžili. Opäť sme však doplatili na
streleckú nemohúcnosť
Tabuľka IV. ligy
1. Makov
13 8 4 1 41 : 24 28
2. S. Bystrica 13 8 3 2 26 : 19 27
3. Dúbrava
13 7 2 4 30 : 19 25
4. Tvrdošín
13 6 3 4 20 : 22 21
5. Belá
13 6 2 5 24 : 15 20
6. Valča
13 5 4 4 21 : 21 19
7. Oščadnica 13 5 3 5 19 : 18 18
8. Trebostovo 13 5 3 5 23 : 24 18
9. Stráňavy
13 4 6 3 18 : 21 18
10. L. Štiavnica 13 5 2 6 21 : 20 17
11. Jasenica
13 3 4 6 16 : 18 13
12. K. Lieskovec 13 3 3 7 17 : 26 12
13. T. Štiavnička 13 3 4 6 15 : 23 11
14. Nižná
13 1 2 10 9 : 30 5

Na novo postavenom futbalovom ihrisku, s umelou trávou, si pravidelne futbalové umenie v zápasoch overujú
naši najmenší futbalisti. Ihrisko je však denne k dispozícií aj ostatným deťom a občanom nášho mesta.

Oravu zastupujú len dve družstvá
Šachy na Orave majú dlhoročnú
tradíciu. V minulosti za bývalého
Československa baštou oravského
šachu bolo Námestovo, ktoré hralo
2. ligu v rámci Slovenska a bojovalo
v baráži o postup do 1. ligy, čo vtedy
bola najvyššia súťaž. A aj v okresných súťažiach bolo masívnejšie zastúpenie jednotlivých dedín. Šachy sa
vtedy hrávali skoro na každej dedine
– v Oravskej Jasenici, Zubrohlave,
Novoti, Nižnej, Sedliackej Dubovej,
Trstenej, Istebnom. Hrala sa aj súťaž
základných škôl a stredných škôl v
rámci Slovenska. Družstvo žiakov zo
ZŠ Medvedzie - Tvrdošín postúpilo
na majstrovstvá Slovenska a skončilo
na veľmi peknom 3. mieste. Po roku
1989 sú za všetkým len peniaze a tak
sa šach sa pomaly vytráca z bežného
života.

V súčasnosti Oravu v majstrovských súťažiach v rámci Slovenska
zastupujú iba družstvá z Tvrdošína
a D. Kubína. ŠO ŠK Tvrdošín má
cez dvadsať členov, hrá 3. ligu a to
A družstvo ktoré postúpilo v uplynulom súťažnom ročníku a ako nováčik skončilo na 9. mieste, čo mu
zabezpečilo účasť aj v tomto súťažnom ročníku. V tomto roku je ich
cieľom skončiť do 6-teho miesta.
Tretia liga sa hrá v rámci Žilinského

Šachisti zatiaľ bez prehry
4. liga
Tvrdošín B – KTK L. Mikuláš, 6,5:1,5;
Vstup do súťažného ročníka 2006/07 4.
ligy sk. sa našim šachistom vydaril, keď na

Po štyroch zápasoch bez prehry

Práce na výstavbe krytej tenisovej haly, ktorá bude stáť za gymnáziom
sa dostávajú do záverečnej fázy. Tenisti sa môžu tešiť, že ešte tohto
roku si na nových kurtoch zahrajú možno aj Vianočný turnaj.

Striedavé výkony volejbalistiek
Tvrdošín - Považská Bystrica 2:3,
3:1
Naše volejbalistky začali druholigovú sezónu úvodným dvojzápasom proti
družstvu z Považskej Bystrice. Kým v
prvom zápase sa takpovediac rozohrávali, pri troške šťastia ho mohli vyhrať. V
druhom už nič nenechali na náhodu a po
dobrom výkone zdolali svoje súperky.
Tvrdošín - Krupina 3:0 (21, 21, 10) a
1:3 (-21, 20, -22, -28)
V prvom zápase po úvodnej nervozite
v prvých dvoch setoch sa dievčatá nakoniec v treťom sete rozohrali k dobrému
výkonu a zápas dotiahli do víťazného
konca.
Druhý zápas im nevyšiel podľa očakávania a po chybách tentoraz prehrali. Na
druhej strane je treba povedať, že mladšie
hráčky potrebujú získať čo najviac skú-

senosti a tie môžu získať len v takýchto
zápasoch. Aj preto z prehry netreba robiť
tragédiu.
Tvrdošín - Podbrezová 3:1 (24,22,
-21, 18) a 3:2 (-15, - 19, 18, 18)
Podbrezová skončila vlani v druhej
lige na prvom mieste a tak aj v tomto
dvojzápase patrila k favoritom stretnutia.
Naše dievčatá sa súpera nezľakli a tentoraz obidva zápasy dotiahli do víťazného
konca.
Náročnejší bol druhý zápas, v ktorom
sa naše dievčatá dlho ťahali so súperom,
ešte aj v tajbreku, svojou bojovnosťou dotiahli aj tento duel do víťazného konca.
Martin - Tvrdošín 1:3 (24, -11, 22, -16) a 3:1 (20,23, -16, 20)
Opäť dievčatá nedokázali predviesť
vyrovnané výkony v obidvoch zápasoch.
(jh)

Prvý maratón v živote

V nedeľu 1. 9. sa dvaja naši športovci Viktor Fonfer a Ján Balún zúčastnili Medzinárodného maratónu
v Košiciach. I keď počasie bolo na
maratón ideálne, s výsledkom nebol
spokojný V. Fonfer, ktorý trať zabehol za 3:56:37 aj preto, že bežal po
zranení. Pre Viktora to bol v Košiciach už šiesty maratón a celkovo
dvadsiaty ôsmy v jeho kariére.

Po prvýkrát sa na trať maratónu
postavil aj Ján Balún a jeho hlavnou
úlohou bolo dokončiť a dobehnúť v
časovom limite do cieľa, čo sa mu aj
podarilo v čase 4:22:56.
Pre Janka to bol asi tréning na nedeľný futbalový zápas s Jasenicou,
pretože to bol práve on, kto po striedaní rozhodol o tom, že tri body ostali
v Tvrdošíne.
(jh)

Tvrdošín/Nižná - TJ Tatran Krušetnica
14:4, body: R. Belopotočan 4.5, J. Buczacki a J. Argaláš 3.5, A. Vidiečan 2.5,- J.
Žuffa 2, V. Žuffa a A. Burdeľ 1.
Novú sezónu začali stolní tenisti vo
veľkom štýle a bez problémov si poradili
doma s Krušetnicou.
Podbrezová - Tvrdošín/Nižná 6:12,
body: R. Belopotočan 4, J. Argaláš 4, J.
Teplanský 2,5; J. Buczacki 1,5.
Revúca - Tvrdošín/Nižná 3:15, body:
R. Belopotočan 4,5; J. Teplanský 4,5; J.
Buczacki 3,5; J. Argaláš 1,5; A. Vidiečan 1.
Zvolen - Tvrdošín/Nižná 4:14, body:
R. Belopotočan, J. Argaláš po 4,5; Buczacki
3,5; Vidiečan 1,5
Krupina B - Tvrdošín/Nižná 3:15,
body: R. Belopotočan a J. Buczacki po 4,5;
J. Argaláš 3,5; A. Vidiečan 2,5
Našim stolným tenistom sa darí a zatiaľ
ešte neprehrali.
III. liga
TJ Novoť – Tvrdošín/Nižná B 11:7,
Janidžár 3.5, Jakubovič 1.5, Šimalčík 1.5,
Palider 0.5.
Úvod zápasu patril našim, nakoniec sa
však tešili domáci a po dobrej hre vyhrali.

kraja a tvorí ju 12 mužstiev.
Družstvo Tvrdošína B je účastníkom 4. ligy, ktorá sa hrá medzi okresmi Oravy a Liptova a súťaží tu jedenásť mužstiev. Cieľom Tvrdošína B
je skončiť do 3-tieho miesta.
Taktiež sa hrá v rámci hornej Oravy 5. liga. Do tejto súťaže sa môže
prihlásiť každý, kto má záujem hrať
súťažné šachy u F. Medveckého, na
č. t. 0903412964, ktorý túto súťaž
riadi.
(fm)

Stránske - SK Tvrdošín/Nižná B
12:6, body: Argaláš 4,5; Vidiečan 1,
Šimalčík 0,5.
Žilina C - SK Tvrdošín/Nižná B
11:7, body: Vidiečan 3,5; Argaláš 3,
Kuboš 0,5.
Stolnotenisovému „béčku“ sa nedarilo
na súperovej pôde a prehrali obidve stretnutia.
(jh)

domácej pôde v 1. kole zdolali šachistov z
L. Mikuláša hladko 6,5:1,5. Bodovali: F.
Comorek, F. Medvecký, Š. Kružliak, M.
Španko a J. Broz, remizovali: J. Španko,
P. Surovčík a J. Britaňák.
Ružomberok B - Tvrdošín B, 1,5:6,5;
Bolo to ďalšie hladké víťazstvo keď sme
potvrdili úlohu favorita.
Bodovali: Ľ. Vnenk, F. Comorek,
Š. Kružliak, J. Šebesta a J. Broz, remizovali: P Chmelár, F. Medvecký a J.
Britaňák.
Čadca C - Tvrdošín 3:5, body: Comorek, Medvecký, Palider, Gembala po
1, Chmelár, Španko po 0,5
Čadca B - Tvrdošín 5:3,body: Comorek 1, Palider, Gembala, Surovčík, Španko po 0,5
(jh)

Plavecké výcviky pokračujú
Aj v tomto roku budú žiaci základných škôl absolvovať plavecké výcviky v Nižnej, aby si osvojili plaveckú
abecedu a po jeho skončení mohli
povedať, že dokážu samostatne plávať. Zatiaľ sa to každoročne darí. Plavecký výcvik je rozdelený na dve časti,
začína sa pre žiakov tretích ročníkov
dvojtýždňovým kurzom a pokračuje
v štvrtom ročníku jednotýždňovým
kurzom a nebude tomu inak ani v
tomto roku. Ako nás informovala
zástupkyňa ZŠ z Márie Medveckej

pre ročníky jedna až štyri R. Margeťáková, z ich školy sa plaveckého
výcviku v tomto roku zúčastní 221
žiakov. Obdobná situácia je aj v ZŠ Š.
Šmálika. Plavecký výcvik z tejto školy
absolvujú tretiaci od 6. novembra a
štvrtáci od 16. novembra.
„Aj v tomto roku žiaci našej školy
absolvujú v Nižnej plavecký výcvik,
s ktorým začíname 20. novembra,
kedy budú na plaváreň chodiť tretiaci
a štvrtáci budú pokračovať v zdokonaľovacom výcviku od 4. decembra.
Aj v tomto roku náklady spojené s
výcvikom pre žiakov z Tvrdošína
hradí mesto,“ povedal riaditeľ školy
D. Šoltés.
Plaveckého výcviku z nášho mesta
sa v tomto roku zúčastní takmer tristo
detí, čo isto nie je zanedbateľné číslo.
Mesto už niekoľko rokov pokračuje
v dobrej tradícií a postupne sa stáva
mestom plavcom. Možno si to ani
poriadne neuvedomujeme v dnešnej
dobe, ale časom to budú hodnotiť tí,
ktorí prídu po nás, a verím, že kladne. Na druhej strane či chceme alebo
nie, už dnes kladne hodnotíme počin
mesta hradiť plavecké náklady pre
žiakov. Ak by ich mesto neumožnilo,
mnohí z týchto žiačikov by vôbec na
plaváreň nechodili, nie preto, že by
nechceli, ale kvôli tomu, že by na to
nemali. Sociálna situácia pre niektoré
rodiny nie je najlepšia a vďaka mestu,
ktoré hradí náklady za plaváreň sa
všetky naše deti učia spoločne plávať.
(jh)
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