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Chcú pracovať v prospech mesta
Novozvolení členovia mestského
zastupiteľstva začali svoju činnosť
28. decembra minulého roku, keď
na ustanovujúcom zasadnutí zložili
zákonom predpísaný sľub.
V úvode predseda mestskej voleb-

„Dostali sme dôveru, aby sme sa
starali o toto mesto, aby sme ho urobili krajším, bezpečnejším, aby sme dokázali robiť v prospech väčšiny obyvateľov a pripravili lepšie podmienky
pre mládež,“ povedal primátor, ktorý

plány s pripravovanými priemyselnými zónami, vypracovaním nového
územného plánu s pozemkovými
úpravami, obytnými zónami, investíciami do skvalitňovania životného
prostredia a pod.
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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
Môj Bože, neteším sa len z toho, že mám v Tebe Boha Stvoriteľa. Ale teším sa z toho, že mám v Tebe Boha: starostlivého Otca.
Ty, Pane, vidíš chvíle, keď niet vo mne radosti, keď som slabý voči
sebectvu svojmu a voči sebectvu druhých. Ale keď vo svojej vôli sa
obraciam k Tebe a k druhým s túžbou človeka. Bože, v tejto chvíli
ticha sa obraciam k Tebe. Vieš, koľkokrát mi chýba víno radosti.
Ďakujem Ti za Tvoju starostlivosť.
Július Chalupa

Novoročné prijatie
Primátor mesta Ivan Šaško sa 15. januára
spolu s pozvanými predstaviteľmi Združenia
miest a obcí Slovenska zúčastnil slávnostného
prijatia u prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Prezident na stretnutí ocenil prácu samosprávy miest a obcí. Podčiarkol, že spoločným cieľom všetkých je rozvoj miestnej a
územnej samosprávy, ktorá robí v prospech
občanov.
Význam stretnutia bol podčiarknutý aj
tým, že sa uskutočnil po voľbách do samosprávy.
V družnej debate sa pán prezident zaujímal aj o život ľudí nášho mesta i celého
regiónu Oravy.
nej komisie Ján Ferenčík oboznámil
prítomných s výsledkami volieb, po
ktorých nasledoval slávnostný ceremoniál uvedenia do funkcie staronového primátora Ing. Ivana Šašku,
ktorý ako prvý zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal insígnie mesta.
Následne poslanecký sľub zložilo
13 poslancov - Jozef Belopotočan,
MUDr. Stanislav Fukas, Mgr. Erik
Gandi, Ján Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, Ing. Ján Jelenčík, MUDr. Ján
Jelenčík, Daniel Kacír, Milan Kováč,
JUDr. Veronika Leppová, MUDr.
Anna Medvecká, Ing. Jozef Pafčo a
Ing. Martin Záborský.

vo svojom príhovore načrtol aj vlastnú predstavu o smerovaní a rozvoji
nášho mesta. Požiadal poslancov,
aby spoločnými silami pokračovali v
práci a počúvali, čo očakávajú voliči
od zastupiteľského zboru v prospech
mesta. Skonštatoval, že voliči ocenili
ich prácu tým, že 12 z 13 volených
poslancov dostalo dôveru aj v tomto
volebnom období. Zároveň poďakoval poslancom za spoločnú, neraz neľahkú prácu a vyjadril presvedčenie,
že opäť budú ťahať za „jeden povraz“,
aby mesto prekvitalo vo všetkých oblastiach hospodárskeho, kultúrneho a
sociálneho života. V krátkosti načrtol

Poslanci na rokovaní schválili rokovací poriadok MsZ a Mgr. Vlastu
Jančekovú do funkcie zástupcu primátora mesta, zvolili mestskú radu,
členmi ktorej sa stali Mgr. Vlasta
Jančeková, Ing. Ján Jelenčík, Jozef Belopotočan a Milan Kováč a
komisie MsZ:
Komisiu výstavby, dopravy a
ŽP v zložení: predseda - Ing. Jozef
Pafčo, členovia - Ján Gonda, Ing.
Kamil Krasula, Ing. Štefan Lukáči,
František Zarevúcky, Ing. Martin
Obtulovič, Jozef Kavuljak, tajomník
- Michal Jaroš.
(Pokračovanie na 2. str.)

Na adresu primátora na začiatku nového
roka prišiel tento povzbudivý pozdrav:
„Vážený pán primátor, blahoželám Vám k znovuzvoleniu za primátora mesta Tvrdošín. Vaši spoluobčania Vám vo voľbách prejavili
dôveru, čo je pre Vás veľký úspech a
súčasne i záväzok, aby ste pokračovali v práci v prospech Vášho mesta
a jeho obyvateľov.
Vážený pán primátor, prajem
Vám tiež veľa zdravia, šťastia a
úspechov v novom roku.“
S pozdravom Ivan Gašparovič,
prezident Slovenskej republiky

Tvorime hodnoty, robíme pre ľudí
Pod záštitou primátora mesta Ivana Šašku sa uskutočnilo 26. januára
vo Veľkej sále kultúrno-spoločenské stretnutie pod názvom Novoročná
čaša, ktorej sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia
škôl, organizácií, podnikatelia, zástupcovia médií so športovcami. V
rámci tohto stretnutia bola vyhlásená desiatka najlepších športovcov
mesta za rok 2006, odmenení boli aj tréneri i dlhoroční funkcionári,
ktorí sa o vzornú reprezentáciu nášho mesta zaslúžili v minulosti.
Filozofia podujatia – spájať ľudí,
ktorí môžu prispieť k rozvoju mesta,
k rozvoju športu sa naplnila. „Dnes
sa tu stretli ľudia, ktorí robia veľa

chceme pokračovať aj v tomto roku.
Športovcom držíme palce, aby sa im
darilo aj v tomto roku, aby nám svojimi výkonmi urobili radosť. Myslím

Tenisová hala zažila slávnostný krst
Otvorenie tenisovej haly s umelou trávou o ploche takmer
1 400 m² začala moderátorka týmito slovami: Otcom myšlienky
postaviť tenisovú halu v Tvrdošíne bol primátor, ktorý ju doviedol do
úspešného konca. Jej slávnostné otvorenie pripadlo na 27. január za účasti
priaznivcov všetkých vekových kategórií, poslancov MsZ, rodičov a detí.
Po vystúpení mažoretiek z Mest- ho „močilo“, na čo si iste spomenú
ského centra voľného času sa ku pamätníci. Dnes tu stojí krásna teniprítomným prihovoril primátor Ivan sová hala, ktorá určite urobila radosť

Šaško: „Stojíme na mieste, kde v
minulosti sme ako chlapci chodili
v zime hrávať hokej. Volali sme

všetkým priaznivcom tenisu. Verím,
že raz z našich detí, ktoré tu už chodia
trénovať vyrastú tenisti, na ktorých sa

budeme chodiť pozerať, povzbudzovať a budeme na nich pyšní. Myslím
si, že rozhodnutie postaviť halu práve tu je správne. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o toto
športové dielo.“
Po slávnostnom prestrihnutí pásky
primátorom, Branislavom Sekáčom,
bývalým členom Davis cupového tímu Slovenska a
Jánom Urbanom, ktorý vysvetlil technické parametre a postup pri výstavbe
haly, si praktickú ukážku
tenisových úderov mohli
prítomní pozrieť v podaní Branislava Sekáča a
juniorského reprezentanta
Norberta Gomboša. V závere sa uskutočnil aj prvý
vzorový tréning tvrdošínskych tenisových nádejí
– prípravky Mestského tenisového klubu, ktorý pred
očami prítomných rodičov
viedol Juraj Dulík rodák z
Nižnej - úspešný tenisový
hráč a tréner, pôsobiaci v
Bratislave.
Tvrdošínska tenisová
hala je na svete, teraz
bude záležať už len na tenisových nadšencoch ako zužitkujú
podmienky, ktoré im mesto pre tento
šport vytvorilo.
(jh)

Desiatka najúspešnejších športovcov na fotografii zľava: Anton
Palider, Milan Sirota, Jaroslav Hradský, Zuzana Stredanská,
František Jantošík, Daniela Bakošová, František Medvecký,
Juraj Bača, Michal Masnica a Roman Belopotočan.
pre naše mesto. Teší ma, že sa rozvíja, buduje, že je tu aktívny život a
žijeme pokojným životom. Tvoríme
hodnoty, robíme pre ľudí, pre mládež
vo viere, že je to najlepšie, čo robíme
pre našu budúcnosť. V minulom roku
sa v meste urobilo naozaj veľa, darilo sa nám napĺňať stanovené ciele,“
povedal primátor. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby boli
vytvorené najlepšie podmienky pre
občanov, či už výstavbou nových obchodov, fabriky, vytvorením podmienok pre fungovanie školstva, ale aj
pre činnosť športovcov. „Mám z toho
radosť a ďakujem všetkým, ktorí sa o
to pričinili. V podobných aktivitách

si, že podmienky na šport sú v našom
meste na dobrej úrovni a my ich budeme naďalej podporovať. Ďakujem
športovcom za vzornú reprezentáciu
mesta, sponzorom, ale aj ostatným,
ktorí okolo športu robia“.
Pozornosť vzbudili filmy o Tvrdošíne a činnosti športovcov, v ktorých
boli prezentované športové kluby a
ocenení športovci, ktorým po prezentácii odovzdávali ceny primátor a
jeho zástupkyňa. Kultúrnu atmosféru
vhodne doplnili vystúpenia žiakov zo
ZUŠ, ZŠ, MsVČ, hudobné duo Martin Rosina a Róbert Žilinec a spevák
Milan Hrčka.
(Pokračovanie na 6. str.)
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Tvrdošín na veľtrhu cestovného ruchu
Vo výstavnom a kongresovom centre Incheba Bratislava
sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR konal v dňoch
18. – 21. januára 13. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
ITF Slovakiatour. Ide o najväčšiu a najvýznamnejšiu udalosť
cestovného ruchu na Slovensku, pri ktorej sa vždy na začiatku
roka stretávajú všetci odborníci z oblasti turizmu zo Slovenska
i zahraničia.
Mesto Tvrdošín a jeho prímestská a kultúrny potenciál. A bolo sa čím
časť Oravice bola prezentovaná viace- chváliť. „Čerstvou novinkou“ popri
rými propagačnými materiálmi, ktoré DVD o Tvrdošíne, knihy Tvrdošín a
boli zamerané na historické pamiatky, ďalších materiáloch boli dva letáky,
prírodné krásy, turistické možnosti propagujúce Tvrdošín a Oravice, go-

Chcú pracovať v prospech mesta
(Dokončenie z 1. str.)
Komisiu finančnú a správy
mestského majetku v zložení: predseda - Ing. Ján Jelenčík, členovia Ing. Martin Záborský, MUDr. Dušan
Mikolášik, Helena Rošková, JUDr.
Božena Loneková, Pavol Sýkora,
Ing. Anna Ševčíková, tajomníčka Eva Turčáková.
Komisiu CR , podnikateľských aktivít a verejného poriadku v zložení: predseda - Jozef
Belopotočan, členovia - JUDr.
Veronika Leppová, Daniel Kacír,
Milan Koleštík, Miroslav Krížik,
Bc. Štefan Kormaňák, Mgr. Vla-

dimír Šlesár, tajomníčka Anna
Adamčáková.
Komisiu kultúry, školstva, športu
a mládeže v zložení: predseda - Milan
Kováč, členovia – MUDr. Ján Jelenčík,
Mgr. Erik Gandi, Magdaléna Lucká,
Ján Zemeník, Jozef Ženčuch, Ján Šturek, tajomníčka Tatiana Hreusová.
Komisiu sociálnu, zdravotnú a
bytovú v zložení: predseda - MUDr.
Anna Medvecká, MUDr. Stanislav
Fukas, MUDr. Adriana Rašková,
Alena Planietová, Daniela Poláková,
Marta Bakošová, Klementína Šaradinová, tajomníčka Ľubica Grossová.
(jh)

Prvým narodeným občanom je Matej
Prvý občan, ktorý sa narodil v našom
meste 1. januára v tomto roku o 9. hodine
a 55. minúte sa volá Matej Buc. Po narodení meral 52 cm a vážil 3,750 kg a dnes
už je z neho päťkilový „valibuk“. Ako nám
povedala jeho mamička, pôrod mal byť o
niečo neskôr, ale Matej sa poponáhľal na
svet, možno aj preto, aby mohol oslavovať

„Dnes je taká doba, že sa celkovo
rodí menej detí,“ zapojila sa do rozhovoru manželka Miroslava, ktorá
pred pôrodom pracovala ako vyšetrovateľka v Dolnom Kubíne. Narodila
sa v Tvrdošíne, spolu s rodičmi sa
presťahovali do Nižnej. Od roku 1999
však manželia Bucovci bývajú v našom

tický drevený kostolík a Galériu M.
Medveckej. Mesto Tvrdošín vystavovalo v spoločnom „oravskom“ stánku.
Oravci sa rozhodli vystavovať spoločne, čo malo viacero pozitív. Predstavili
sa ako jeden z najkrajších regiónov
Slovenska a spoločne sa tu stretli predstavitelia a zástupcovia samospráv
jednotlivých miest a obcí, kultúrnych
inštitúcií, záujmových združení. „Z
hľadiska cestovného ruchu je Orava
veľmi zaujímavá a je len na nás, aby
sa turista napríklad v Múzeu oravskej
dediny v Zuberci-Brestovej dozvedel, že len niekoľko kilometrov ďalej
sa nachádza ďalší historický skvost,
akým je drevený gotický kostolík v
Tvrdošíne,“ konštatoval primátor Ivan
Šaško, ktorý v spolupráci miest a inštitúcií vidí prínos pre všetkých.

Tvrdošín rezonoval v Slovenskom rozhlase
V uplynulých dňoch prostredníctvom „éteru“ poskytol primátor
Slovenskému rozhlasu rozhovor, odpovedal na otázky redaktora Jána
Sivoňa. Pre naše noviny sme vybrali časť z tohto rozhovoru.
Ako vnímate volebný úspech v komunálnych voľbách?
„Komunálne voľby vlastne potvrdili
aktuálny daný stav, kde si myslím, že
absolútna väčšina občanov nášho mesta
uznala našu doterajšiu prácu. Lebo je to
naozaj o práci, ktorá tu bola za uplynulé
roky venovaná nášmu mestu. Sústavne
vytvárame dobré podmienky pre deti a
mládež, vznikli nové pracovné miesta,
boli postavené nové obchodné domy ako
aj danosti, súvisiace so základnými potrebami života našich občanov. Čo sa týka
samotného mesta, myslím si, že sa stalo
pekným domovom našich občanov, pretože za uplynulé roky sa situácia v mnohom
vylepšila. Aj posledné štyri roky o tom
svedčia - okrem toho, že sme okresné mesto, obhájili sme si Oravice, veľa robíme
pre cestovný ruch i životné prostredie. Pre
deti a mládež máme v meste dobré školy,
ale aj veľmi dobré podmienky pre šport
a pre kultúru.“
Je na prvý pohľad zrejmé, že sa vám

podarilo vybudovať nové križovatky,
už je samozrejmosťou kruhový objazd,
postavili ste nové hypermarkety. Ale
napriek týmto moderným trendom
si Tvrdošín zachoval svoju pôvodnú
tvár.
„Musíme si ale aj vážiť našu históriu
aj predkov, ktorí nám po sebe zanechali
to, čo v meste máme. Naše mesto má viac
ako 740 rokov, má svoje danosti, svoje
centrum, ktoré si vyžaduje sústavnú starostlivosť. Každý iste pochopí, že mesto
je zložitý organizmus, ktorý si vyžaduje
trvalú starostlivosť o jeho chod, ale aj o
občana samotného. Máme predstavu v
čom budeme v najbližšom období pokračovať. Chceme naďalej zlepšovať životné
prostredie, aby sa ľudia v našom meste
cítili príjemne a samozrejme aj návštevníci, ktorí k nám prichádzajú. Máme im
čo ponúknuť, či už je to drevený kostolík,
Galéria Márie Medveckej, je tu prekrásne okolie, blízko sú Oravice, Roháče. To
všetko potvrdzuje, že ľudia tu vlastne radi

Tvrdošín v televízii

v jeden deň dva sviatky - svoje narodeniny
a Deň vzniku Slovenskej republiky.
Matej je už tretím synom manželov Bucovcov, najstarším je Tomáš, ktorý chodí
do tretej triedy, mladším je Ondrej, ktorý
navštevuje prvý ročník, obidvaja chodia do
ZŠ Š. Šmálika.
Na otázku, či otec netúžil po dcére nám
odpovedal: „Som rád, že dieťa je zdravé
a do budúcna možno bude aj kapela, keď
máme troch chlapcov, veď aj ja pochádzam
z trojčlennej rodiny.“
Manžel Tomáš, rodák z Bobrova vyučuje v hudobnej škole v Námestove hru na
klavír, kde je aj zástupcom riaditeľa. Mnohí
ho poznajú ako ladiča klavírov, alebo člena
hudobnej skupiny Čierny meter.

meste v rodičovskom dome manželky,
ktorá sa za slobodna menovala Miroslava Medvecká. Dom na Múčnej
ulici si poopravovali a ako vravia je tu
príjemné prostredie.
„Máme blízko do centra mesta, prejdeme Oravicu a sme v prírode. Múčnu
ulicu dali do poriadku a tak nám tu nič
nechýba. Je tu aj tichšie ako na sídlisku, alebo pri hlavnej ceste,“ doplnila
Miroslava.
O tom, že v budúcnosti bude u
Bucovcov kapela, nás presvedčil Tomáš, ktorý nám zahral na klavíri - v
súčasnosti už navštevuje aj hudobnú
školu a pravdepodobne zdedil talent po
otcovi.
(jh)

Televízna relácia s príznačným
názvom Kvarteto je určená divákom v štátoch Višegrádskej štvorky.
Práve široký záber spolu so štvorjazyčným ozvučením ju predurčujú k
popularizácii zaujímavostí v týchto
krajinách. Vo vydaní, ktoré sme
videli 9. februára na stanici STV 2
sme mohli sledovať, ako si primátor
poradil so zámerom dramaturgičky
banskobystrického štúdia Drahomíry Kyslanovej. Tá si na prezentáciu
Slovenska vybrala Tvrdošín s jeho
Oravicami, ale bez typických zimných športov. Chcela vedieť, čo môže
Tvrdošín ponúknuť návštevníkom v
„bezsnežnom“ období, ktoré práve
panovalo na prelome rokov. Bolo
toho našťastie dosť - Galéria Márie
Medveckej, umelá ľadová plocha,
tenisová hala, termálne kúpaliská a
Juráňovu dolinu.
Ďalšia televízna prezentácia je už
za nami. V stredu 24. januára pozvala Drahomíra Kyslanová do relácie
Regionálny denník na STV 2 ďalšie
zástupkyne Oravy. Mariana Janoštinová v nej rozprávala o nových
aktivitách Múzea oravskej dediny v

Narodilo sa 116 detí
Podľa štatistiky malo naše mesto
k 1. januáru 2007 9 255 občanov. V
porovnaní podľa mestských častí je
ich najviac na sídlisku Medvedzie
- 5 246, v mestskej časti Tvrdošín
býva 2 493 obyvateľov, v Krásnej
Hôrke 849 a v Medvedzí - dedine
bolo evidované k tomuto dátumu 667
obyvateľov.
V roku 2006 sa na trvalý pobyt
prihlásilo 77 obyvateľov, odhlásilo
sa až 161 obyvateľov a v tomto roku
zomrelo 65 občanov.
Aby sme však neostali iba pri
smutných číslach, na záver sme si
nechali to, čo nás mimoriadne potešilo: V našom meste uzatvorili občania okrúhlych 100 sobášov a možno

práve tie boli impulzom k tomu, že za
uvedený rok sa narodilo až 116 detí, z
toho 51 dievčat a 65 chlapcov.

Priemerný vek občana nášho
mesta k uvedenému dátumu bol 34,1
roka.
(jh)

Zuberci - Brestovej, okrem iného o
Fašiangových utorkoch a Večeroch
v múzeu.
Erika Čajková z Mestského úradu v Tvrdošíne sa musela vrátiť ku
spomienkam z detstva, keď dostala
za úlohu vysvetliť, v čom je rozdiel
medzi Oravicami spred niekoľkých
rokov a dnes. Aj s otázkou - čo môže
Tvrdošín ponúknuť turistom okrem
pamiatok a očarujúcej prírody - si
ľahko poradila. Oprela sa o šport a
vymenovala dva futbalové štadióny,
futbalovú plochu s umelým trávnikom, športovú halu, ktorú využívajú
futbalisti, florbalisti, volejbalisti aj
basketbalisti. Spomenula umelú ľadovú plochu, tenisovú halu s dvoma
kurtmi i bežecké a zjazdové lyžiarske
trate. Ako relaxačnú lahôdku odporučila televíznym divákom pobyt v
termálnych bazénoch bezprostredne
po návrate z lyžovačky.
P. Abraham

chodia a aj túto príležitosť využívam na to,
aby som pozval návštevníkov zo Slovenska
i zahraničia. Radi všetkých uvítame“.
Je u vás čo ponúknuť, ale funkcia
primátora to nie je len starostlivosť o
jednu oblasť.
„ Z pohľadu bývania sme v závere roka
odovzdali do užívania novú 24 bytovú
jednotku, do ktorej sa už nasťahovali noví
nájomníci. Vlastne každú oblasť máme
rovnomerne podchytenú, aby sme sa mohli
venovať každej kategórií našich občanov.
Patrí tu aj starostlivosť o našich dôchodcov,
aby sa im žilo lepšie, pomáhame im rôznymi
úľavami v daniach. Určite máme najnižšie
dane na celom Slovensku, ale aj poplatky za
odvoz komunálneho odpadu. Dôchodcovia
nad 70 rokov a zdravotne postihnutí občania majú zdarma odvoz odpadu“.
Mesto musí mať nejaký ekonomický
príjem, aby dokázalo úľavy utiahnuť
iným spôsobom.
„Financie sú samozrejme dôležité
pre každú činnosť a preto ich mesto musí
zabezpečiť a tým aj niekde získať. Nikdy
sme neboli zadlžení, nijaký úver sme nepotrebovali okrem financií na výstavbu
bytov, ktoré sú splácané z nájmu.
Samozrejme, že všetky výhody a úľavy
musíme nejakým spôsobom kompenzovať.
Je to napríklad oblasť, do ktorej sme investovali - do cestovného ruchu v Oraviciach a teraz sa nám to vracia.“
Na to, aby ste mohli dosiahnuť
priority, aby sa vám to podarilo nestačí dosiahnuť úspech v komunálnych
voľbách, treba mať veľkú podporu aj
v mestskom zastupiteľstve.
„Všetko je to o ľuďoch a o nás. Vzájomná spolupráca je nevyhnutná. Musím
povedať, že občania nášho mesta sú rozumní, vedia odhadnúť kto je kto. Absolútna väčšina občanov nášho mesta sú ľudia,
ktorí majú záujem pracovať a poznať tých,
ktorí im chcú len a len dobre. S poslancami predchádzajúceho mestského zastupiteľstva sa mi dobre spolupracovalo, keď
z trinástich poslancov predchádzajúceho
volebného obdobia zostalo v mestskom
zastupiteľstve dvanásť. Jeden z nich nekandidoval a tak namiesto neho zvolili
občania nového. Verím, že spoločne sa
nám podarí naplniť naše ciele.“
Toľko z rozhovoru pre Slovenský rozhlas, o ďalšie aktuality a informácie sa s
vami priebežne podelíme.

Gratulujem Vám!
Vážený pán primátor, chcel by som Vám úprimne pogratulovať k
Vášmu víťazstvu v primátorských voľbách. Som si istý, že počas Vášho
funkčného obdobia využijete svoje bohaté skúsenosti a odborné znalosti
v prospech obyvateľov Vášho mesta.
Veľmi by som bol potešený, keby aj v budúcom období pokračovali
tradične dobré vzťahy medzi našou spoločnosťou a obyvateľmi vo Vašom meste.
S úctou Philip James Clarke, generálny riaditeľ Tesco Stores SR a.s.

Veľa zdravia, šťastia a múdrych rozhodnutí
Vážený pán primátor, sme veľmi radi, že Vám môžeme blahoželať k
opätovnému zvoleniu do funkcie na ďalšie štyri roky. Sme presvedčení,
že obyvatelia Vášho mesta ocenili okrem iných výsledkov aj Vašu snahu
pomôcť im pri riešení sociálnych problémov, do ktorých sa mnohí z nich
dostali. Dúfame, že spolupráca v oblasti sociálnej práce, ktorú sme v minulom roku začali, bude pokračovať a rozvíjať sa aj v budúcnosti.
Vážený pán primátor, želáme Vám v Novom roku 2007 veľa zdravia,
šťastia a múdrych rozhodnutí.
V mene celého tímu projektu Vás pozdravuje
Helena Woleková, PhD. riaditeľka nadácie SOCIA
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Výrobky z Krásnej Hôrky do celého sveta
Pracovníci firmy Hydac Elektronic
s. r. o. sa stretli 2. januára v nových
výrobných priestoroch, ktoré vyrástli
za rekordne krátku dobu v Tvrdošíne
- Krásnej Hôrke, na čom má nemalú
zásluhu aj naše mesto.
Ku pracovníkom sa prihovoril konateľ firmy Jozef Líška, zbilancoval
doterajšie výsledky Hydacu, ktorého
výrobky - elektromagnety na hydraulické komponenty, ale aj ďalšie
putujú do celého sveta.
„Vo februári 2002 bola spustená
výroba v prenajatých priestoroch v
Nižnej. Za necelých päť rokov sme
sa dokázali postaviť na vlastné nohy
a vybudovať si vlastne priestory na
Orave, dosiahli sme obrat takmer
310 miliónov korún. Nárast výroby

je dynamický, pretože majiteľovi firmy Wernerowi Dieterovi sa úspešne
darí plniť predsavzatie a každých
päť rokov zdvojnásobiť obrat. Veľmi
správnym sa ukázalo aj rozhodnutie
vybudovať výrobňu elektromagnetov
na Orave, kde sa elektrotechnické
remeslo dedí z generácie na generáciu. Veľkú zásluhu na dodržaní
pôvodného termínu ukončenia stavby
má Ing. Rudol Fukas. V roku 2007
prajem všetkým veľa zdravia a šťastia
v osobnom živote, veľa pracovných
úspechov. Úlohy, ktoré pred nami
stoja, sú opäť vyššie, čo nám umožní vytvoriť ďalšie pracovné miesta,“
povedal okrem iného J. Líška.
Po ňom sa ujal slova výrobný
riaditeľ R. Fukas, ktorý s pomocou

Komterm a jeho ciele
V Prahe bola podpísaná zmluva,
na základe ktorej sa firma Komterm,
a. s. stala vlastníkom energetického
zariadenia, ktoré bolo pôvodne v
majetku slovenskej spoločnosti TS
Geotherm s. r. o. Táto spoločnosť
dodáva teplo a elektrickú energiu
do priemyselného areálu Nižná a
tepelnou energiou z tohto zdroja sú
zásobované aj sídliská v Nižnej a
Tvrdošíne. Zariadenie začal prevádzkovať slovenský Komterm, a.s. od
1. januára 2007.
Komterm, a. s. je zákaznícky
orientovaná firma so snahou o dlhodobú spoluprácu so svojimi zákazníkmi. Prevzatím zodpovednosti za
zaistenie dodávok energií pre obyvateľov a firmy z Nižnej a Tvrdošína si
firma stanovila tieto základné ciele:
zabezpečiť spoľahlivú dodávku tepla
a TÚV existujúcim zákazníkom, znížiť cenu tepla oproti existujúcej cene
o 10 Sk/GJ od 1. januára 2007, zabezpečiť konkurenčne schopnú cenu
elektrickej energie existujúcim odberateľom, optimalizáciou všetkých
procesov zaistiť stabilitu ceny tepla
v ďalších rokoch, zvážiť využitie alternatívnych zdrojov tepla k zníženiu
jednotkovej ceny tepla a zrealizovať
aktívnu obchodnú politiku k získaniu
nových zákazníkov.
Svojim pôsobením chceme prispieť k rozvoju regiónu, a to aj ponukou ďalších doplnkových energetic-

kých služieb v celom rozsahu našich
produktov a služieb. Chceme obyvateľov Nižnej a Tvrdošína presvedčiť,
že naša firma je nielen spoľahlivým
dodávateľom tepla, ale aj partnerom
pre riešenie energetických potrieb
širokého spektra zákazníkov. Zachovanie a rozvoj systému centrálneho
zásobovania teplom (CZT) s využitím spoločnej výroby tepla a elektriny splňuje ako ekonomické, tak aj
ekologické požiadavky pre dlhodobé
riešenia energetických potrieb regiónu.
Svatopluk Fořt

video - projekcie oboznámil zamestnancov s organizačnými pokynmi,
ktoré sa musia dodržiavať vo firme.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že
v celom areáli podniku je zakázané
fajčiť. V následnej exkurzii sme si
pozreli moderné výrobné priestory
spoločne s J. Líškom, ktorý nám poskytol ďalšie informácie.
„Firma s 93 zamestnancami začína
v trojzmennej prevádzke. I keď výrobná hala je už teraz plná, v blízkej
budúcnosti uvažujeme o rozšírení
výroby a postavení ďalších hál. Veľmi ma mrzí, že od štátu na vytvorené
pracovné miesta sme nedostali ani
korunu, hoci sme o ne požiadali. Majiteľ firmy si musel na výstavbu firmy
vziať pôžičku a my ju teraz splácame.
Darí sa nám a predpokladáme, že v
priebehu ďalších rokov sa počet zamestnancov našej firmy zdvojnásobí
a my budeme uvažovať o výstavbe
ďalších výrobných hál.“
Ktože by povedal, že v roku 2007
bude v Tvrdošíne vybudovaná nová
firma, ktorej výrobky idú takmer
do celého sveta. Dnes už je to skutočnosťou aj zásluhou toho, že ku
tejto myšlienke vybudovať firmu sa
kladne postavilo vedenie mesta a podalo pomocnú ruku tam, kde to bolo
potrebné. Poďakovanie si zaslúžia
aj všetci tí občania z Krásnej Hôrky,
ktorí sa tiež postavili kladne ku tomuto projektu a svoje pozemky predali.
(jh)

Aktuálne o stavebných pôžičkách

Je rozhodnuté. Ministerstvo určilo limity, Národná banka
Slovenska stanovila úrokové sadzby, a to je príležitosť na rozhovor so Štefanom Lukáčim z úseku rozvoja bývania v okrese
Tvrdošín o tohtoročných možnostiach využívania stavebných
pôžičiek z fondu rozvoja bývania.
* Možno hovoriť o výrazných pôžičky 3. výška úrokovej sadzby.
zmenách oproti vlaňajšku?
- Začnem výstavbou bytu v bytovom
- Určité presuny v jednotlivých ka- dome fyzickými osobami. Žiadateľ nad
pitolách nastali, ale nehodnotil by som 35 rokov 1 milión - 3,5 %, žiadateľ do
ich ako prevratné zmeny. Skôr by som 35 rokov 1,4 mil. - 2 %, odchovanec
chcel upozorniť na novinky, ktoré sa detského domova 1,4 mil. - 1 %.
vzťahujú na žiadateľov vo veku do 35
Výstavba bytu v rodinnom dome:
rokov u výstavby bytu v bytovom dome 1 mil. - 3,5 %, odchovanec DD 1,4
a na všeobecné zvýhodnenie žiadateľov mil. - 1 %.
– odchovancov detských domovov.
Kúpa bytu v bytovom dome: žiada* Poďme rovno na jednotlivé teľ nad 35 rokov 1 mil. – 3,5 %, žiadruhy pôžičiek podľa účelu využitia. dateľ do 35 rokov 1,5 mil. - 2 %, Sk,
Zoraďme si ich v poradí: 1. kategó- odchovanec DD 1,5 mil. - 1 %.
ria žiadateľov 2. maximálna výška
Kúpa bytu v rodinnom dome: osoba
nad 35 rokov 1 mil. – 3,5 %, osoba do
35 rokov 1,5 mil. - 2 %, odchovanec
DD 1,5 mil. – 1 %.
Známy folklórny súbor Senior programu sa konala spoločná recep* Aké šance na využitie pôžičky z
Oravan bol v dňoch 16. - 17. de- cia v sídle Slovenského inštitútu v fondu rozvoja bývania majú majitecembra minulého roka na zájazde Prahe a pri tejto príležitosti sa stretli lia rodinných domov?
v Prahe, kde účinkoval v programe členovia súboru s veľvyslancom. Ke- Tam je v kapitole „Obnova bytovej
„Tanec životom,“ na počesť známeho dže G. Socháň a L. Ballek sú kraja- budovy pre fyzické osoby“ stanovená
choreografa, sólistu SĽUK-u, reži- nia, tak sa spoločne odfotografovali. maximálna čiastka 11 000 Sk za jeden
štvorcový meter podlahovej plochy s
úrokovou sadzbou 1 %. Pod obnovou
sa rozumie zateplenie domu včítane
výmeny otvorových konštrukcií, teda
okien a dverí. Ale pozor! Podmienkou
je, aby z auditu, ktorý musí spracovať
osoba s príslušným certifikátom, bolo
nepochybne preukázateľné, že obnova prinesie minimálne 20-percentnú
úsporu tepelnej energie oproti pôvodnej konštrukcii.
* Živý záujem o pôžičky z FRB
prejavujú aj právnické osoby. Majú
rovnaké, alebo aspoň podobné možnosti?
- Musí ísť o subjekty s oprávnením
na činnosť v bytovej oblasti, napríklad
obce, bytové družstvá a spoločenstvá
vlastníkov bytov. Na výstavbu bytu v
bytovom alebo rodinnom dome môžu
získať pôžičku až do výšky 1 milión
korún s úrokovou sadzbou 5 %. Pri
obnove bytovej budovy je maximálna
výška pôžičky 11 000 Sk/m2 podlahoZľava L. Ballek, G. Socháň, H. Balko
vej plochy s úrokovou sadzbou 1 %
séra a zaslúžilého umelca Jaroslava G. Socháň odovzdal veľvyslancovi a na rozdiel od fyzických osôb môžu
Ševčíka. Umelec sa výraznou mierou noviny Tvrdošín a upozornil ho na pôžičku použiť aj na odstránenie syszaslúžil aj o rozvoj FS Oravan v 70. článok o vlaňajšej návšteve poslan- témových porúch.
- 80. rokoch a tiež dlhoročne spolu- cov NR SR v Čechách, ktorej sa zú* Dokedy je aktuálne poskytovapracoval s krajanským súborom LI- častnil aj náš primátor Ivan Saško. V nie pôžičiek na tento rok?
MORA v Prahe, ktorý toto podujatie družnom rozhovore s veľvyslancom
- Vybavujeme od začiatku roka až
organizoval. Program sa uskutočnil v sme mu priblížili naše mesto, súbor do vyčerpania prostriedkov. Tu musím
divadle na Vinohradoch „U Hasiču“ a Oravu, na ktorú má veľmi dobré upozorniť, že na každý účel je vyčleneza účasti zástupcov SĽUK-u, Lúčni- spomienky, veď jeho prvé kroky ako né určité množstvo prostriedkov, ktoré
ce, FS Jánošík zo Zvolena, krajanov učiteľa ho zaviedli na Oravu do obce nemožno presúvať. V praxi to znamez Markovca v Chorvátsku a ďalších Habovka.
ná, že v priebehu roka bude napríklad
významných hostí, medzi ktorými
Na pamiatku na stretnutie sme mu ešte dostatok prostriedkov na kúpu
nechýbal náš veľvyslanec SR v Čes- odovzdali partes kresby Jaroslava bytov, ale už nie na obnovu domov, ak
kej republike Ladislav Ballek (jeho Ševčíka, ktorého autorom je Hie- sa medzičasom vyčerpali.
otec pochádzal z Oravy). Po skončení roným Balko.
(gs)
Pavel Abraham

Jozef Líška pred jedným z moderných strojných zariadení firmy HYDAC.

Najkrajší vianočný darček
Aj tak by sme mohli nazvať odovzdanie nových bytov, ktoré boli v
závere roka odovzdávané na sídlisku
Medvedzie.
V roku 2005 mesto začalo s výstavbou nového bytového domu s 24
bytovými jednotkami o rozpočtovom
náklade takmer 30 mil. Sk a ešte pred
záverom roka sa do novej bytovky
nasťahovali noví nájomníci. Vianočné sviatky a Štedrý večer už niektoré
rodiny strávili v nových bytoch aj so
svojimi ratolesťami.
A nás zaujímalo, čo na to hovoria
samotní nájomníci. V rodine Kováčovcov, ktorí dostali dvojizbový byt
na nás dýchala tá pravá vianočná
atmosféra. V obývacej miestnosti,
kde sme sa na chvíľu posadili svietil rozsvietený stromček: „Predtým
sme bývali dva roky v jednoizbovom
byte na prízemí a tie priestory nám
už nevyhovovali, problémy boli aj

do nového dvojizbového bytu nasťahovali aj manželia Jašušakovci
s dvomi deťmi. Sú radi, že dostali
tento byt, už aj preto, že v Trstenej
doteraz bývali v prenajatom byte.
Najviac sa novému bytu asi potešila manželka, ktorá pochádza z
Tvrdošína. „S bytom sme celkovo
spokojní i keď ešte určité chybičky
krásy sú, ale to sa určite časom
urovná. Do nového bytu sme sa
nasťahovali 18. decembra a veru
mali sme čo robiť, aby sme ako
tak dali byt do poriadku ešte pred
Vianocami. Boli aj problémy s
elektrikou, hlavne kvôli nahláseniu,
pretože to sme museli urobiť až v
Dolnom Kubíne. Stihli sme všetko
a dnes sme radi, že už bývame v
novom byte“.
Obyvatelia novej bytovky sa potešili svojim bytom hlavne preto, že
sa zrealizovali ich sny o samostat-

so sušením šatstva, hlavne v zime.
Teraz sme maximálne spokojní. Tu
máme až dva balkóny a každý člen
rodiny má svoje súkromie. Sme veľmi
radi, že sme nový byt dostali, už aj
vzhľadom na to, že čakáme ďalšie
dieťatko.“
Svoje súkromie potrebuje aj pani
Kováčová, ktorá v tomto čase externe študuje 3. ročník Pedagogickej
fakulty v Ružomberku. Po skončení
by rada učila v základnej škole.
Najviac sa asi z nového bytu potešila ich dcérka Monika, ktorá má
tiež viac priestoru na hranie. „Iste, že
nejaké drobné chybičky sa našli aj v
tomto byte, ale tie sme si sami dali do
poriadku, ešte musíme urobiť nejaké
úpravy, ale to všetko budeme riešiť
postupne,“ povedali nám manželia
Kováčovci.
Pred vianočnými sviatkami sa

nom bývaní. Pre niektorých to bolo
v tejto dobe momentálne najideálnejšie riešenie. A vedenie mesta
tiež môže tešiť, že odovzdali do užívania ďalšiu bytovku pre tých, ktorí
ich súrne potrebovali. Po prvých
nájomníkoch sa postupne rozsvietili všetky okná v tejto bytovke, ďalší
nájomníci sa postupne nasťahovali
do nových domovov. Všetko ešte
vonia novotou, nechýbajú tam moderne zariadené kuchynské linky,
kompletne vybavené sociálne zariadenia. Ostáva ešte zapojiť káblovú
televíziu, pretože človek je vtedy
spokojný, ak je informovaný aj o
tom, čo sa deje u nás, či za hranicami, ako nám to pripomenul aj
pán Kováč, ktorý si už spoločne so
susedom aspoň provizórne zapojili
televízne vysielanie vlastnou anténou.
(jh)

S veľvyslancom SR v Prahe

Pomohli kultúrne poukazy
Za vlaňajší rok bolo odohrané v
kine Javor 38 filmových predstavení, ktoré navštívilo 4997 divákov.
Hrubé tržby sa vyšplhali do čiastky
290 684 Sk.
K dosiahnutiu tejto tržby prispel
projekt Ministerstva školstva SR

„Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných
a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám“. Vďaka kultúrnym poukazom
sa návštevnosť v kine zvýšila, za rok
2006 bolo použitých 4 187 kultúrnych poukazov v sume 209 350 Sk.
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Stále máme najnižšie poplatky
Každoročne v prvých mesiacoch roka nastáva aj pre občanov
nášho mesta povinnosť zaplatenia
dane z nehnuteľnosti, dane za psa
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa zákona SNR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Potešiteľné je, že výška dane
pre občanov sa nemení a mesto
už niekoľko rokov pre svojich
občanov vytvára v rámci svojich
možností prijateľné podmienky.
Spomenúť môžeme poplatky za
komunálny odpad. Dovolím si
tvrdiť, že ich máme najnižšie v
rámci Slovenska.
Len pre porovnanie - maximálny poplatok za odvoz odpadu vo
viacpočetných rodinách, žijúcich
v bytových domoch je 600 Sk za

rok, v rodinných domoch je táto
suma len 800 Sk. Ak porovnáme
štvorčlennú rodinu v Dolnom Kubíne, tak tu musia zaplatiť za rok 1 680
Sk. V Námestove je táto suma 2 000
Sk pre osobu, ktorá nie je zapojená
do systému separovaného zberu a 1
652 Sk pre osobu, ktorá je zapojená
do systému separovaného zberu. O
nič lepšie na tom nie je ani Trstená,
kde štvorčlenná rodina zaplatí za
rok 1 460 Sk.
Ak býva v domácnosti viac členov, tak v Tvrdošíne platí jednotná
platba 600 Sk v bytových a 800 Sk
v rodinných domoch.
A to ešte nehovoríme o úľavách,
ktoré poskytuje naše mesto. Občania
sú zaradení do vekových kategórií,
podľa ktorých sa platí poplatok poplatníci do 6 rokov, od 6 do 18
rokov, od 18 do 60 rokov a od 60 do
70 rokov. Ale ak aj pri týchto kategóriách by mali platiť viac, ako 600 Sk,

platia len 600 Sk, ak je poplatok
nižší, tak platia menej.
Od poplatku je úplne oslobodených viacero kategórií občanov.
Len pre zaujímavosť uvádzam,
že občania nad 70 rokov a ťažko
zdravotne postihnutí občania za
komunálny odpad v našom meste
neplatia vôbec.
V Trstenej pre tieto kategórie
občanov je poplatok znížený o 50
%, v Dolnom Kubíne o 30 % a v
Námestove nemajú takúto úľavu.
Je to už roky známe, že mestské
zastupiteľstvo robí pre ľudí a nie
naopak. Ak by si zobrali príklad
z nášho mesta, tak na Slovensku
by sa mohlo žiť občanom o niečo
lepšie. Mesto sa vybralo sociálnou cestou a prihliada na to, aby
občanov nezaťažilo vysokými poplatkami ešte aj na území svojho
mesta. Veď, čože by to bolo za
mesto, ktoré by chcelo žiť z toho,
čo mu občania zaplatia na poplatkoch. Je dobre, že u nás tomu nie
je tak.
Juraj Horňák

Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa, daň z pozemkov, zo
stavieb a z bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome.
Základom dane z pozemkov - orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, a trvalé trávne porasty - je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedená v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Okres Číslo KÚ Názov KÚ
OP
TTP
510
866181
Tvrdošín
4,70
0,80
510
866172
Medvedzie
5,12
0,67
510
828386
Krásna Hôrka 6,49
0,59
510
869694
Oravice
4,70
0,80
Základom dane z pozemkov - záhrady, zastavané
plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy - je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedená v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Hodnota za stavebný pozemok 640 Sk/m2, za záhrady
140 Sk/m2, za zastavané plochy a nádvoria 140 Sk/m2, za
ostatné plochy 64 Sk/m2.
Daň zo stavieb
Ročná sadzba dane zo stavieb v celom meste Tvrdošín
je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stanovená vo
výške: 1,50 Sk - stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace, príslušenstvo hlavnej stavby, 3,50 Sk - stavby na
pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb
na administratívu, 7,30 Sk - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 14
Sk - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely, postavené mimo bytových domov, 35 Sk - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 53
Sk - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podni-

kaním a zárobkovou činnosťou, 16 Sk - ostatné stavby.
Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za
podlažie v sume 1 Sk za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov v meste je stanovená vo
výške: 3,50 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru, 53 Sk za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy nebytového priestoru, ktorý je
využívaný na podnikateľskú činnosť, prenájom, alebo
inú zárobkovú činnosť.
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Od dane sú oslobodené: pozemky, stavby, byty a
nebytové priestory vo vlastníctve mesta Tvrdošín, ktorý je správcom dane, pozemky a stavby vo vlastníctve
iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré používajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie
sú štátnymi občanmi SR, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, pozemky a stavby, alebo ich časti
slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských
obradov, vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve cirkví a
náboženských spoločností registrovaných štátom, ako
aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným
školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov:
stavby na bývanie a byty občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie vo výške 50 % z vypočítanej dane,
garáže vo vlastníctve občanov - držiteľov preukazu ZŤP,
ZŤP/S, ktorí vlastnia motorové vozidlo používané na ich
dopravu vo výške 50 % z vypočítanej dane,
Skutočnosti, zakladajúce nárok na priznanie daňovej
úľavy podľa tohto nariadenia je povinný daňovník preukázať nasledovnými dokladmi: fotokópiou preukazu
ZŤP, ZŤP/S, doklad o vlastníctve motorového vozidla
(fotokópiu tech. preukazu).

Nie všetci rešpektujú a dodržujú nariadenia
Zima sa s nami v tomto roku pohrala, najprv „nič“ a po novom roku
nám pripravila prekvapenie v podobe snehovej nádielky. Snehu spadlo
dosť, technické služby nášho mesta
mali čo robiť, aby udržali prejazdné
cesty, chodníky a všetky prístupové
miesta.
Odpratávanie snehu v meste nie je
len povinnosťou technických služieb,
každý podnikateľský subjekt, každý
občan by si mali urobiť „poriadok“

pred svojím domom, či firmou. A
nielen to, padajúci sneh zo striech je
nebezpečný. Každý z nás by mal dbať
na to, aby sa niekomu nestala ujma
na zdraví, alebo na majetku. Nemali
by sme tento problém brať na ľahkú
váhu, pretože v zákone 369/1990 Zb.
(o obecnom zriadení) je uvedené:
„Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje
pomoc orgánom obce. V súvislosti s
tým je povinný podieľať sa na ochra-

Senzácia sa nekonala, čižmy sú na svete
„Z bazénov musela odísť takmer
bosá“, pod týmto titulkom bol v Našej
Orave napísaný článok, v ktorom sa
redaktorka týchto novín snažila vyrobiť
senzáciu a prezentovať pracovníkov termálnych kúpalísk v Oraviciach ako nezodpovedných. Je pravdou, že uvedenej
slovenskej slečne zobrala návštevníčka z
Poľska čižmy omylom, čo iste nie je príjemné. Takéto niečo sa tu stalo po prvýkrát a isto to mrzelo všetkých, ktorí boli
do tejto vecí zainteresovaní. Záležitosť
bola daná v týchto dňoch do poriadku.
Pani z Poľska pri prvej možnej návšteve
Slovenska od spomínaného incidentu
prišla do Oravíc a vedúci kúpaliska
Ľubomír Gregorec ihneď kontaktoval
poškodenú. Tá sa s ňou stretla osobne,

kde sa aj dohodli. Čižmy už nechcela
naspäť, ale tieto jej Poľka vykompenzovala peniazmi.
Samozrejme, že to mrzelo aj uvedenú pani z Poľska, čižmy - ako povedala
- zobrala omylom a prišla na to až doma.
Na Slovensko neprišla dlhšiu dobu preto,
lebo bola chorá.
„Senzácia“ sa teda nekonala, čižmy
sú na svete, peniaze v správnych rukách,
potiaľ by možno bolo všetko v poriadku.
Na druhej strane ale mrzí, že tento problém bol nafúknutý cez regionálne noviny.
Dnes je to však „módne“, čo najrýchlejšie urobiť zo všetkého „senzáciu“, veď o
to predovšetkým ide. Akosi zabúdame na
to, že sme len ľudia a nie stroje a aj nám
sa môže niečo takéto prihodiť.

ne a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, napomáhať udržiavať
poriadok v obci.“
Ak tak nekoná, môže mu byť
uložená pokuta, o čom sa píše aj v
štatúte mesta:
„Primátor môže právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do 200
000 Sk ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok na užívanom
pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti ...“
Žiaľ, nie všetci si svoje povinnosti
plníme, o čom sa môžeme presvedčiť,
ak sa prejdeme po území nášho mesta. Tu sú firmy, podnikatelia, ale aj
občania, ktorí toto nariadenie rešpektujú a dodržujú, a čo ostatní? Sme
ľahostajní sami k sebe, či k nášmu
životnému prostrediu, v ktorom žijeme? Mali by sme sa zamyslieť nad
svojím správaním a konaním hlavne
preto, aby sa nám v meste žilo lepšie,
aby sme jeden druhého rešpektovali.
Je ľahko nadávať a sťažovať sa na
prácu technických služieb ak sme
si sami neurobili poriadok vo svojom „dvore“. Je dobré oprášiť staré
dobré návyky, keď sme si v zimnom
období dokázali odpratať sneh aspoň
zo svojho teritória. Myslím si, že to
stojí aspoň za zamyslenie.
Juraj Horňák

Informácia o realizácii projektu

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
územného plánu mesta Tvrdošín
Mesto Tvrdošín podalo v apríli 2005
žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR
SR) na projekt Vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
územného plánu mesta Tvrdošín.
V decembri 2005 MVRR SR oznámilo, že žiadosť bola schválená a na projekt
bude poskytnutý nenávratný finančný
príspevok vo výške 1 728 tisíc Sk, čo
predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
Mesto Tvrdošín akceptovalo podmienky
poskytnutia nenávratného finančného
príspevku a v marci 2006 uzatvorilo
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uvedený projekt.
V súlade so zákonom č. 523/2003
Z.z. o verejnom obstarávaní boli vybraní dvaja dodávatelia na jednotlivé časti
projektu:
1/ Spracovanie Územného plánu
Mesta Tvrdošín, Ing. arch. Igor Gerdenich – Igdesign, autorizovaný architekt
SKA.
2/ Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Tvrdošín, Stengl Consulting, s. r. o.

V októbri 2006 sa začali práce na spracovaní obidvoch dokumentov. V súlade s
harmonogramom realizácie projektu by mali
byť práce na spracovaní Územného plánu
Mesta Tvrdošín ukončené vo februári 2008.
Práce na spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Tvrdošín
by mali byť ukončené v septembri 2007.
Mesto Tvrdošín bude v súlade so zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spolufinancovať realizáciu projektu
z vlastných zdrojov vo výške 179 500 Sk.
Realizácia projektu bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne pod č.
uznesenia 20/05 pod B 13.
Obidva dokumenty sú dôležité strategické dokumenty nevyhnutne potrebné
pre ďalší rozvoj mesta vo všetkých jeho
oblastiach. Vypracovanie a schválenie
týchto strategických dokumentov je veľmi
dôležité aj pre čerpanie prostriedkov zo
Štrukturálnych fondov Európskej únie,
štátnych podporných programov a schém
štátnej pomoci ako aj iných podporných
programov či nástrojov. Dokumenty sú
dôležité aj pri rokovaniach s investormi,
pri presadzovaní záujmov občanov mesta,
vytvárajú rámec pre pôsobenie všetkých
subjektov na území mesta.

Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“ je
realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu pre
regionálny rozvoj (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.

Stane sa podkladom pre rozvoj mesta
Mestský úrad Tvrdošín inicioval vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu mesta. Dokumentácia
„Územný plán mesta Tvrdošín,
Prieskumy a rozbory“ je hotová a
v súčasnosti sa spracúva územný
plán mesta. Stal sa podkladom
pre ďalšie obdobie smerovania a
rozvoja mesta.
Do konca februára môžu občania nahliadnuť do dokumentácie
na oddelení výstavby a pozrieť
si grafickú časť územného plánu,
ktorá je umiestnená vo vestibule
MsÚ.
Vedenie mesta privíta konštruktívne pripomienky a návrhy
pre jednotlivé rozvojové aktivity,
ktoré budú dopĺňané do územného
plánu. Tie budú prijímané a sumarizované na oddelení výstavby.
Na pracovníkov tohto oddelenia

Urýchlené pasy

Okresné riaditeľstvo PZ v
Dolnom Kubíne oznamuje žiadateľom o urýchlené vydanie
cestovného pasu (do 48 hodín)
si tieto môžu od 1. januára 2007
vyzdvihnúť v mieste podania
žiadosti. V regióne Oravy je tak
možné urobiť každý deň počas
pracovnej doby na oddeleniach
dokladov v Dolnom Kubíne, Nižnej nad Oravou a v Námestove.

sa môžete obrátiť aj v prípade
nejasností, či hľadaní nových riešení. Zdôrazňujeme, že občania
sa môžu k plánu vyjadrovať do
konca februára, t.j. v priebehu
jeho 1. etapy. Po tomto termíne
budú pripomienky a námety odovzdané spracovateľovi, ktorý ich
podľa rozsahu a možností posúdi
z odborného hľadiska a zapracuje
do ďalšieho stupňa zadania. Keďže ide o dlhodobý zámer, ktorého
konečná fáza ukončenia je predpokladaná v roku 2008, premietnu sa v ňom všetky oblasti života
mesta od obytných zón, občianskej vybavenosti až po investičné
a podnikateľské zámery. Územný
plán prerokuje mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom
zasadnutí.

Fašiang sa kráti

Koniec fašiangu je spojený so
zábavou, plesmi a maškarnými
bálmi.
Deťom nášho mesta takúto možnosť ponúka Mestské
centrum voľného času, ktoré
pripravilo
M A Š KA R N Ý B Á L
20. februára o 15.00
vo Veľkej spoločenskej
sále v Tvrdošíne.
Zraz účastníkov je pri MsCVČ.

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie
Slovenského komorného divadla z Martina
Vinko Möderndorfer

TRI SESTRY

(komédia)
Réžia: Michal Náhlík
Hrajú: Katarína Dírerová, Eva Gašparová, Marek Geišberg,
Martin Horňák, Jaroslav Jonis, Ľubomíra Krkošková, Jana
Oľhová, Peter Stolárik, Petronela Valentová, Peter Vaňouček, František Výrostko

Dňa 7. 3. 2007 o 18.00 hod.
v Kine Javor v Krásnej Hôrke
Vstupné : 95 Sk

Predpredaj od 21. 2. 2007
v MsKS Medvedzie č. t. 5322167
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Schádzajú sa v kine Javor
Našiel som ich v priestoroch kina
v Krásnej Hôrke, kde sa stretávajú
pravidelne každý utorok v družnej debate a rozhovore na všemožné témy.
No nielen to, niektoré z nich si dali
skrátiť a upraviť vlasy pani Martou
Petrekovou a veru boli spokojné.
„Teraz sme tak trochu „lenivé,“
povedala úvodom predsedníčka tejto
ZO pani Alžbeta Kováčová. „Momentálne neháčkujeme, ani neštrikujeme, len sme si sem prišli porozprávať, zaspievať, stretnúť sa opäť po
týždni v dobrej spoločnosti. Antónia
Planietová, ktorá mala meniny, nám
upiekla nový zákusok a doniesla nám
ho ochutnať.“
Ich stretnutia sú vždy plné zážitkov, spomínaní, ale aj konkrétnych
akcií. S obľubou chodievajú do Ora-

víc poliečiť si telo, nabrať nových síl,
ale chodievajú aj na nákupy do blízkej
Jablonky. Pri stretnutiach občas nechýba ani kávička, či pohárik vínka.
Pravidelne sa stretnutí zúčastňuje
takmer pätnásť žien, chlapi si akosi
zatiaľ nenašli cestu do klubu.
„A stále máme Vianoce,“ rozhovorila sa Mária Štureková, bývala predavačka v Jednote, herečka, ktorá v
mladosti hrávala ochotnícke divadlo,
no humor z nej srší dodnes.
Predtým sa stretávali v MsKS v
Medvedzí, ale vzhľadom, že niektorým už dobre neslúži zdravie, tak sa
rozhodli pre Krásnu Hôrku a tak sa už
takmer osem rokov schádzajú v kine
Javor. Spoločné akcie však robia aj
so ženami z Medvedzia a Tvrdošína,
hlavne čo sa týka Oravíc.

Feminka ďakuje
Občianske združenie Materské centrum Feminka ďakuje celému vedeniu mesta Tvrdošín a vedeniu Materskej školy II za prejavenú priazeň
v roku 2006. Zároveň im všetkým chceme do nového roka 2007 popriať
veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
MC Feminka

Feminka pripravila
Vďaka finančnej podpore spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., a organizácie Konto Orange pripravilo MC Feminka nasledujúce podujatia:
Cvičenie na fit loptách pre deti s rodičmi, pre tehotné mamičky a pre
všetkých, ktorí majú chuť cvičiť.
Každú stredu tu funguje poradňa dojčenia a materstva. Dozviete sa
koľko môžete pribrať počas tehotenstva, čo vás čaká po pôrode, čo prospieva vášmu dieťaťu (váha/výška), aká má byť strava matky, kedy a čo
už môže jesť dieťatko a ďalšie zaujímavé informácie.

Vyslovujeme srdečné
poďakovanie

Pripájame sa ku gratulantom

Vážený pán primátor, sme veľmi radi, že nezabúdate ani na nás starších
občanov. Veľmi si to ceníme a ďakujeme za vašu podporu. Aj my sa pripájame ku gratulantom a prajeme Vám veľa zdravia, entuziazmu a síl pri Vašej
náročnej práci. Sme veľmi radi že práve Vy ste sa stali primátorom nášho
mesta. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch bude naša spolupráca pokračovať, tak ako bolo tomu doteraz.
Dôchodcovia z Krásnej Hôrky a Medvedzia

Výchovné koncerty v školách
Základná umelecká škola po
dohode so školami organizovala v
dňoch 25. - 26. januára výchovné
koncerty v ZŠ M. Medveckej a Š.
Šmálika. V rámci nich si žiaci mohli
vypočuť rôzne skladby, piesne a melódie aj z filmov Severní vítr, Vrchní,
prchni v podaní Dominiky Kyseľovej
v hre na klavír, alebo Tri oriešky pre
Popolušku, ktorú zahrala R. Adamčíková na akordeóne. Pieseň od I.
Mládka Jožin z Bažin, alebo Čao,
čao Bambino, ktorú si mohli žiaci

vypočuť v podaní dychového tria v
zložení T. Lieskovský, S. Lieskovský
a M. Knižacký.
Počas koncertov zneli zaujímavé
skladby vo veľmi dobrom prevedení žiakov, ktorí sa hudbe venujú už
od svojho najmladšieho veku - K.
Dyttertovej, M. Žemličkovej, L.
Lovasovej, A. Chorvata, R. Vranu,
J. Kompana, P. Habovskej, I. Škumátovej, B. Juricovej, Z. Badárovej,
P. Cvacha, R. Cvacha, ktorí žiakov
podnietili k veľkému potlesku so

Z aktivít ZUŠ
Každoročne v pláne práce našej
školy majú dôležité miesto výchovné
koncerty pre materské školy. V decembri sa nám podarilo uskutočniť
tri výchovné koncerty pre materskú
školu I, II., a III. Prostredníctvom
koncertov prezentujeme prácu pedagóga a dieťaťa, predstavujeme
hudobné nástroje, ktoré sa na škole
vyučujú, ale najmä vychovávame
našich najmenších poslucháčov zaujať ich, naučiť počúvať, no najmä
rozvíjať hudobné cítenie. Verím, že
sa nám to darí, pretože koncerty majú
veľmi dobrú odozvu.
Bohaté vedomosti dosahujú naši
žiaci aj v oblasti hudobnej náuky.
Svoje schopnosti si mohli vyskúšať v
školskom a okresnom kole na súťaži

Hňúšťanský akord, ktorú naša škola
v spolupráci s CVČ Trstená organizovala. V okresnom kole sme obsadili
v A a B kategóriách druhé miesta a v
C kategórii prvé miesto. Družstvo C
kategórie postupuje na krajské kolo.
V očakávaní najkrajších sviatkov
v roku sme pripravili dva vianočné
koncerty v Zuberci v priestoroch ZŠ a
v Tvrdošíne v kine Javor. V spolupráci všetkých pedagógov hudobného
a výtvarného odboru sa predstavila
krása spojenia hudby, spevu, hovoreného slova a výtvarného umenia
v jeden celok. Zazneli prekrásne
vianočné koledy a vinše. Koncerty
boli poďakovaním našim verným
poslucháčom.
Dana Pavkovová, ZUŠ

Ak ste na „rovnakej vlnovej dĺžke“
Pokiaľ máte za sebou fotografické začiatky a zaujíma vás tento druh
umenia, môžete sa stať členom novovzniknutého klubu s názvom FotoKlub
Orava, patriaceho pod MsKS Tvrdošín,
ktorý svoju dnešnú históriu začal písať
27. januára v klubovni kina Javor. Na
ustanovujúcom stretnutí sa zišli fotografi, ktorí už v minulosti zanechali
„odtlačok“ svojej práce na Orave.
Koordinátorom klubu je Milan Lac-

kovič, členmi Peter Serek a Miloš Kráľ
z Tvrdošína, Ján Thurský z Dolného
Kubína, Alexander Mišík , Ján Janouš
a Peter Šeling z Trstenej. Základné informácie získate na web-stránke www.
blask.sk/foto, prostredníctvom ktorej sa
môžete zaregistrovať a stať sa platným
členom klubu. Na web-stránke budete
mať možnosť prezentovať svoju tvorbu,
publikovať vaše príspevky, podeliť sa
so svojimi skúsenosťami.

V Trstenej darovalo krv 2 149 darcov

Je utorok 30. januára a na Hematologicko-transfúznom oddelení v
Trstenej sa znova chystajú na príchod
darcov krvi. Všetko je pripravené a
darcovia sa tu objavujú už od skorých
ranných hodín zo všetkých kútov
Oravy. Nuž poviete si, je tam toho,
ale na druhej strane vstať zavčasu
ráno a merať cestu z Rabče do Trstenej nie je predsa takou samozrejmosťou. Komu by sa chcelo v takomto
zimnom čase privstať? Ruku na srdce, nie mnohým. A tak takýchto ľudí
načim obdivovať, že si nájdu čas, aby
darovali vzácnu tekutinu pre potreby
iných ľudí, od ktorej často závisí aj
ľudský život.
„V utorok je darcov pomenej,“
informuje nás primárka HTO Marta
Birasová. „Väčšina „transfúziek“
na Slovensku odoberá darcom krv
v utorok a štvrtok. My sme však rešpektovali návrhy darcov, aby druhý
odberný deň bol v piatok. Vtedy k

nám chodí väčší počet darcov ako
v utorok. Momentálne nemáme
problémy s krvou ani darcami. Naši
darcovia k nám chodia pravidelne a
teší nás, že pribúdajú aj prvodarcovia.
V minulom roku darovalo v našom
zariadení 2149 darcov svoju krv a v
tomto roku v januári ich bolo 174.
Nesmierne si vážime ochotu dobrovoľných darcov pomáhať tým, ktorí
to najviac potrebujú. Aj touto cestou
sa chcem za celý kolektív HTO z
Trstenej poďakovať všetkým našim
dobrovoľným darcom, ktorí merajú
cestu do Trstenej.“
Náš teší, že medzi dobrovoľnými
darcami krvi sú aj naši spoluobčania,
spomenúť by sme mohli Ladislava
Gandiho, držiteľa diamantovej Janského plakety, či šachistu Jána Španka
držiteľa zlatej plakety, ktorý priviedol
ku tejto činnosti aj svojho syna Jána,
ale aj ďalších, ktorí sa podieľajú na
tejto humánnej činnosti.
(jh)

Vážený pán. primátor, výbor
miestnej organizácie Jednota dôchodcov v Nižnej Vám úprimne
želá veľa zdravia, šťastia a vytrvalosti pri vykonávaní Vašich
náročných úloh v novom roku
2007. To samé želáme členom
Vašej rodiny a spolupracovníkom na Mestskom úrade.
Vyslovujeme tiež srdečné
poďakovanie za veľmi prospešnú spoluprácu v minulom roku
pri udržiavaní zdravia našich
dôchodcov v termálnych kúpaliskách v Oraviciach.
Predpokladáme, že aj v tomto
roku môžeme počítať s Vašou
priazňou.
S úctou a vďakou za výbor
MO JDS v Nižnej Ing. Štefan
Maras, predseda a Ing. Ladislav Ďuroška, podpredseda

skladbami v úprave riaditeľa školy Mgr. art. S. Vaseka - Rozohra,
Krásna žena a Kačací tanec. Sestry
Dominika a Martina Čierne, poslucháčov prekvapili výborným spevom, E. Kubasáková a F. Kudlačák
zase štvorručnou hrou na klavíri.
Veselou hrou zaujali F. Bránický a
Matúš Jantošík, ktorý sa predstavil
výbornou, ale hlavne bezchybnou
hrou na akordeóne, a to v skladbách
od. M. Košnára: Valse Brilante a M.
Ganiana: Eva.
V ZŠ M. Medveckej žiaci ZUŠ
hrali pred šesťsto žiakmi a ich učiteľmi a v ZŠ Š. Šmálika zahrali pre 4. a
5. ročník. Žiaci sa na týchto koncertoch predstavili veľmi dobrou hrou,
ukázali čo všetko sa vedia naučiť v
hudobnej škole, predviedli kvalitnú
prácu učiteľov v ZUŠ, o čom svedčí
aj kladné hodnotenie a záujem zo
strany pedagógov a žiakov zo škôl.
Na základe tohto záujmu sme dostali
pozvanie aj na iné koncerty, ktorými
by sme chceli spríjemniť aj obdobie
pred polročným alebo koncoročným
vysvedčením v týchto školách. Ďakujeme školám za veľmi dobrú spoluprácu so ZUŠ a tešíme sa na rôzne
spoločné stretnutia.
E. Balleková, ZUŠ

Mestský úrad Tvrdošín

vyhlasuje 1. ročník literárnej súťaže Gessayovo pero a výtvarnej súťaže Paleta M.
Medveckej pre žiakov základných škôl, stredných škôl a dospelých s názvom Moje mesto.
Zúčastniť sa jej môžu obyvatelia Tvrdošína alebo žiaci ZŠ a SŠ, študujúci v Tvrdošíne.

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je podnietiť žiakov základných a stredných škôl k rozvoju tvorivosti, vyjadreniu vzťahu k mestu Tvrdošín. Zámerom vyhlasovateľa je dať túto šancu aj dospelým, ktorí môžu predstaviť
verejnosti svoj výtvarný či literárny prejav.

Literárna súťaž

Názov súťaže: Gessayovo pero
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a
4. ročníka), III. kategória (žiaci 5. a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8. a 9. ročníka).
Žiaci stredných škôl súťažia v V. kategórii (študenti od 15 do 18 rokov).
Dospelí sú zaradení do VI. kategórie.
Autor môže poslať do súťaže tri básne alebo jednu prózu.

Výtvarná súťaž

Názov súťaže: Paleta M. Medveckej
Žiaci ZŠ súťažia v 4 vekových kategóriách: I. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka), II. kategória (žiaci 3. a
4. ročníka), III. kategória (žiaci 5. a 6. ročníka), IV. kategória (žiaci 7., 8. a 9. ročníka).
Žiaci ZUŠ súťažia v 2 vekových kategóriách: V. kategória (žiaci od 7 do 10 rokov), VI. kategória
(žiaci od 11 do 15 rokov).
Žiaci stredných škôl súťažia v VII. kategórii ( študenti od 15 do 18 rokov).
Dospelí súťažia v VIII. kategórii.
Autor môže poslať do súťaže najviac 2 práce vo voľných výtvarných žánroch – kresba, grafika, maľba, plastika.
Vyhlásenie súťaže: 31. januára
Podmienky súťaže a termín uzávierky: Súťažné práce je potrebné doručiť do 30. marca do MsKS (za
jednotlivé školy - učiteľ literárnej alebo výtvarnej výchovy).
Vyhodnotenie a ocenenia súťaže: Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá udelí ocenenia autorom
víťazných prác v každej kategórii. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota
má právo navrhnúť niektorú z cien neudeliť.
Vybrané príspevky ocenených autorov literárnych prác budú uverejnené v mestských novinách Tvrdošín. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej sále MsKS pri účasti ocenených
autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 27. apríla 2007.
Kontakt a ďalšie informácie: Tel.: 043/532 21 67, e-mail:kultura@orava.sk
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Tvorime hodnoty, robíme pre ľudí
(Dokončenie z 1. str.)
Za najlepších športovcov roku
2006 boli vyhlásení - volejbalisti Daniela Bakošová a Michal
Masnica, stolnotenista Roman
Belopotočan, florbal zastupovali
Zuzana Stredanská a Juraj Bača,
šach František Medvecký, hasičský šport František Jantošík, futbal
Jaroslav Hradský, Anton Palider a
Milan Sirota.
Vyhodnotení boli aj tréneri: Ján
Španko - šach, florbalisti - Soňa
Brnová a Milan Burdeľ, stolný tenis
- Ján Buczacki, volejbal - Marián
Mika a futbal - Peter Kubala, Ján
Balún, Ľubomír Gregorec, Anton
Betuštiak, Jozef Ženčuch.
Za dlhoročnú prácu spojenú so
športom si ocenenie prebrali Viktor

Jantošík, Jaroslav Ferenčík, František Čajka, Ján Iskra a Cyril Kohár.
Veľmi pekného ocenenia v podobe sponzorského daru v hodnote
5 000 Sk odovzdali Kamil Krasuľa
zástupca Cestných stavieb Liptovský Mikuláš, prevádzka Tvrdošín a
Ján Urban za firmu UNITEAM Ľ.
Gregorcovi a S. Brnovej na materiálno-technické vylepšenie činnosti
ich klubov.
Vedenie mesta aj takouto cestou
poďakovalo všetkým športovcom,
ktorí sa o prezentáciu nášho mesta
v minulom roku zaslúžili.
Po oficiálnej časti pokračovala
Novoročná čaša v príjemnej spoločenskej atmosfére, podfarbenej hudbou a spevom M. Hrčku, M. Rosinu a
Róberta Žilinca.
(jh)

Trenéri
Futbal
Peter Kubala, 61-ročný tréner
nášho najmladšieho futbalového
poteru - prípravky. Už desiatky
rokov sa venuje výchove chlapcov všetkých kategórii. Pod jeho
rukami vyrástlo nemálo futbalových talentov. Aj teraz chce naše
najmladšie futbalové nádeje čo
najlepšie pripraviť tak, aby mohli
úspešne reprezentovať farby nášho mesta.
Ján Balún, 35-ročný tréner
mladších žiakov. Pod jeho vedením mužstvo zatiaľ neprehralo a
je v tabuľke na prvom mieste. V
jeseni vypomohol A-mužstvu v
niektorých domácich zápasoch
ako aktívny hráč. Okrem futbalu
sa venuje aj maratónu. V minulom roku si zabehol maratón
v Košiciach spolu s Viktorom
Fonferom.
Ľubomír Gregorec, 39-ročný
tréner starších žiakov. S mladšími
žiakmi vyhrali 3. ligu. Úspešne si
počínajú aj so staršími žiakmi a po
jeseni figurujú v 3. lige na prvom
mieste. Jeho cieľom je na jar pokračovať s chlapcami v dobrých
výsledkoch a vybojovať postup
do 2. ligy.
Anton Betuštiak, 48-ročný
tréner a vedúci družstva dorastencov. Chlapci pod jeho vedením sú po jeseni na 7. mieste v 5.
lige. Vykonáva funkciu predsedu
komisie mládeže pri mestskom
športovom klube Tvrdošín. Pôsobil aj ako tréner a vedúci starších
žiakov. Vo futbalovom výbore
vykonáva funkciu manažéra.
Jozef Ženčuch, 46-ročný prezident a tréner futbalového A
mužstva. Od roku 1983 postupoval ako hráč a člen výboru,
pokladník a neskôr prezident
klubu. S ním po obzretí sa spätne
sú spojené úspechy tvrdošínskeho
futbalu. Postupne z najnižšej súťaže mužstvo postúpilo pod jeho
vedením až do IV. ligy. Už vyše
dvadsať rokov pôsobí ako futbalový funkcionár a v športových
komisiách.

Florbal
Milan Burdeľ, 31-ročný tréner a hráč v jednej osobe. Je zakladateľom a predsedom florbalového klubu. Florbalu sa venuje
už sedem rokov a zároveň je trénerom žiakov a dorastencov. Pod
jeho trénerskou taktovkou starší
žiaci dosiahli niekoľko úspechov. V súčasnosti je hráčom
slovenskej extraligy v službách
DFA Nitra.
Soňa Brnová, 24-ročná, trénerka, kapitánka a hráčka v jednej osobe. Florbalu sa aktívne
venuje tri roky. Je trénerkou žien,
podpredsedníčkou florbalového klubu. Pod jej vedením ženy
rýchlo napredujú k vrcholovému
florbalu.
Stolný tenis
Ján Buczacki, 55-ročný hrajúci tréner, na majstrovstvách Oravy
druhý v dvojhre a spolu s Jurajom
Teplanským boli prví vo štvorhre.
Jeho úspešnosť v 2. lige - 43 víťazstiev a 13 prehier. V decembri
2006 získal 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii 5059 ročných v dvojhre.
Šach
Ján Španko, 48-ročný šachista, stabilná opora družstva
- organizačný pracovník. Svojimi
výkonmi za šachovnicou výrazne
prispieva k úspešným výsledkom
družstva a je ho ťažké poraziť.
Taktiež hrá a vedie B družstvo
v 4. lige.
Volejbal
Marián Mika, 40-ročný stále
platný hráč Oravského volejbalového družstva mužov. Patrí
medzi opory družstva a univerzálnych hráčov. Dokáže sa presadiť v útoku, tvorí hru v poli a
má aj dobrú prihrávku. Najlepším dôkazom toho, že volejbal
mu prirástol k srdcu je aj jeho
trénerská činnosť. Dievčatá pod
jeho vedením hrajú momentálne
v druhej lige.

Sponzorský dar v hodnote 5 000 Sk odovzdali Kamil Krasuľa
zástupca Cestných stavieb a Ján Urban firma UNITEAM Ľ.
Gregorcovi a M. Burdelovi (zastupoval S. Brnovú) na materiálno technické vylepšenie činnosti ich klubov.

Vyhodnotení boli aj tréneri na fotografii zľava: Anton Betuštiak, Ľubomír Gregorec, Jozef
Ženčuch, Peter Kubala, Marián Mika, Ján Balún, Ján Buczacki, Soňu Brnovú zastupovala
Jana Brčáková, Milan Burdeľ a Ján Španko, ktorí majú spoločnú fotografiu s primátorom.

Ocenení športovci za rok 2006
Volejbal
Daniela Bakošová, 17-ročná študentka gymnázia v Tvrdošíne. Má
stabilné miesto v družstve a pravidelne hráva II. ligu na poste nahrávačky.
Už rok poctivo pracuje na sebe a jej
výkony sa postupne zlepšujú. Je nádejou pre náš volejbalový klub.
Michal Masnica, 33-ročný učiteľ
gymnázia v Tvrdošíne. Popri práci
učiteľa sa venuje aj volejbalu a vlani
sa veľkou mierou podieľal na postupe
klubu mužov do 1. ligy. V družstve
väčšinou hráva na poste smečiara, ale
jeho hráčske kvality sa dajú využiť na
každom mieste. V súčasnosti patrí k
oporám mužského družstva, ktoré v
súčasnosti hrá Oravskú ligu.
Stolný tenis
Roman Belopotočan, 30-ročný
majster Oravy vo dvojhre, druhý vo
štvorhre s Vidiečanom. V súčasnosti
je najúspešnejším hráčom v 2. lige.
Jeho zápasová bilancia je úctyhodná:
na svojom konte má 66 výhier, doteraz neprehral ešte ani jeden zápas.
Ako jediný hráč z Oravy si vybojoval
účasť na majstrovstvách Slovenska v
dvojhre mužov.
Futbal
Jaroslav Hradský, 21-ročný
futbalista. Vyrastal v Tvrdošíne.
Počas strednej školy ako dorastenec
pôsobil v II. lige v Dolnom Kubíne,
neskôr v Ružomberku. Po skončení
hosťovania hráva za A-mužstvo ako
univerzálny hráč, najviac na poste
predstopér - libero. Má pred sebou
dobrú futbalovú budúcnosť.
Anton Palider, 20-ročný futbalista. Prvé futbalové kroky začínal ako
žiak v Tvrdošíne v III. lige. Neskôr
pôsobil ako dorastenec v Ružomberku a v Námestove na hosťovaní. V
súčasnosti patrí k stabilným mladým
hráčom nášho A- mužstva s dobrou
budúcnosťou ako záložník, alebo
útočník.
Milan Sirota, 17-ročný futbalista.
Futbalové umenie má v génoch, po
otcovi i starom otcovi. Začínal ako
prípravkár a žiak v Tvrdošíne. Neskôr hosťoval v I. lige v Dlhej nad
Oravou. Po skončení žiackeho veku
je jedným z najlepších dorastencov
a po „ostaršení“ stabilným hráčom
A-mužstva. Hráva na poste záložníka
alebo útočníka.
Florbal
Juraj Bača, 30-ročný hráč. Hráva
stabilne na poste obrancu. Florbalu sa
aktívne venuje vo voľnom čase šesť
rokov. Momentálne je najlepším hráčom nášho florbalového tímu. Patrí
medzi opory družstva nielen v hre, ale
aj v klube a je na neho spoľahnutie.
Zuzana Stredanská, 17-ročná
hráčka. Hráva na poste centra. Je talentovaná hráčka, ktorá sa za krátku
dobu dostala do vrcholového florbalu. Je reprezentantkou SR v kategórii

do 19 rokov. Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných turnajov v
slovenských farbách. Na Svetovom
pohári v Nemecku bola v zápase
Fínsko - Slovensko vyhlásená za
najlepšiu hráčku zápasu. V súčasnosti
hrá v slovenskej extralige v službách
Juventy Žilina.
Šach
František Medvecký, 51-ročný,
hrajúci vedúci družstva a tréner v
jednej osobe. Pod jeho vedením si
šachový oddiel vedie úspešne v 3.
lige. Je stabilnou oporou mužstva
a svojimi výkonmi za šachovnicou
prispieva k úspešným výsledkom
družstva. Taktiež vedie a hrá za druž-

stvo B 4. ligu, ktoré je po šiestom
kole na 3. mieste. Naďalej vedie aj
V. ligu v šachu Orava Sever.
Hasičský šport
František Jantošík, 35-ročný
nadporučík Hasičského záchranného zboru. Vynikajúco reprezentoval
naše mesto a svoj útvar v hasičskom
športe. Na okresnom kole, obsadil
prvú priečku. Na krajskej súťaži v
Martine získal tri zlaté a jednu striebornú medailu. V celoslovenskej
súťaži v Banskej Bystrici sa umiestnil zo 110 súťažiacich na 28. mieste.
Venuje sa aj volejbalu a bol jedným
z tých, čo sa podieľali na postupe
mužov do 1. ligy.

Za dlhoročnú prácu
Za dlhoročnú prácu spojenú so
športom si zvláštne ocenenie zaslúžili aj títo bývalí športovci a funkcionári:
Viktor Jantošík, 53-ročný. Od

František Čajka, 43-ročný vedúci družstva starších žiakov. Aj pod
jeho vedením dosiahli starší futbalisti
výrazné úspechy. Stará sa o materiálne zabezpečenie mužstva. Spoločná

Za dlhoročnú prácu spojenú so športom si ocenenie prebrali
na fotografii zprava: Viktor Jantošík, Jaroslav Ferenčík, František Čajka, Cyril Kohár a Ján Iskra, ktorí si urobili spoločnú
fotografiu.
svojho 16. roku aktívne hrával futbal.
Po skončení hráčskej činnosti už štyridsať rokov pôsobí pri futbale, kde
prešiel rôznymi postami - ako funkcionár, pokladník, člen výboru, vedúci
mužstva a masér pri A mužstve.
Jaroslav Ferenčík, 50-ročný,
bývalý aktívny hráč - útočník, neskôr člen výboru futbalového mužstva, vedúci mužstva. S futbalom
a futbalistami je spätý až dodnes,
nielen ako fanúšik, ale aj ako vodič
autobusu, pretože dnes precestuje s
futbalistami nemálo kilometrov za
súťažnými bodmi.

práca s trénerom Ľubomírom Gregorcom priniesla svoje ovocie, čoho
dôkazom sú starší žiaci, ktorí robia
dobré meno nášmu mestu.
Ján Iskra, 50-ročný, bývalý
aktívny hráč futbalového oddielu.
Dobrý predstoper-libero mužstva.
V súčasnosti verný fanúšik futbalu,
ktorý občas prispeje sponzorským
darom pre klub.
Cyril Kohár, 43-ročný, v roku
absolvoval rozhodcovské skúšky. Je
aktívnym rozhodcom za náš futbalový oddiel. Už dvadsať rokov aktívne
pôsobí za klub ako rozhodca.
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Narodili sa	
2006
8. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
29. 12.
2007
1. 1.
3. 1.
12. 1.
14. 1.
18. 1.
18. 1.
20. 1.
22. 1.
25. 1.

Marek Krajči
Jakub Juriňák
Matúš Planieta
Sára Kristofčáková
Sofia Korčušková
Alexandra Kormančíková
Matej Buc
Perla Lacková
Aleš Iskra
Karin Tvrdoňová
Nikolas Škumát
Adela Senerová
Filip Bohunčák
Tibor Jašica
Marek Kopta

Sobáše
14. 10.
17. 10.
21. 12.
28. 12.
29. 12.

Daniela Loffayová – Dávid Kozák
- Česká republika
Erika Slivová – Taner Sener
- Turecká republika
Elena Priesolová – Pavol Tomaga
Monika Jankolová – Pavol Bohunčák
Hanna Melnychuk – Ján Rabčan

Odišli z našich radov
2006
17. 12.
19. 12.
22. 12.
22. 12.
24. 12.
27. 12.
2007
13. 1.
18. 1.
27. 1.
31. 1.
1. 2.
6. 2.
6. 2.

Terézia Dekanovská
Anna Diežková
Miroslav Adamík
Margita Kormančíková
Ondrej Jurinec
Johana Štubendeková

83 ročná
94 ročná
61 ročný
49 ročná
84 ročný
77 ročná

Jozef Muchy
Jozef Kováč
Marián Pavlák
Ivan Obtulovič
Ondrej Sirota
Miroslav Pikna
Peter Gabara

37 ročný
29 ročný
32 ročný
57 ročný
64 ročný
43 ročný
55 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili títo naši spoluobčania:
90 rokov - Etela Kocianová, Medvedzie
85 rokov - Anna Novocká, Medvedzie
80 rokov - Anna Vestenická, Tvrdošín
Školastika Jurisová, Medvedzie
Mária Sasinková, Medvedzie

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

Spomienka
Dňa 26. januára 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka, matka a
stará mama

MARGITA LIPKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Manžel s deťmi a vnúčatami

Bude nám stále chýbať

Osud nás ranil – maminku vzal, bolesť nám spôsobil – trpkosť a žiaľ. Zatvorila oči, utíchol hlas, tak
náhle opustila všetkých nás.
Za lásku, ochotu, dobrotu a obetavosť nič už jej
nemôžeme dať, len kytičku kvetov, sviečku na hrob
a v modlitbách na ňu spomínať.
Za prejavy sústrasti, spoluúčasť, za úprimný stisk ruky pri
bolestnom lúčení s našou drahou, tragicky zosnulou mamou

JOHANOU ŠTUBENDEKOVOU,

ktorá nás nečakane opustila 27. 12. 2006, vyslovujeme Vám v mene celej smútiacej rodiny hlbokú
vďaku.
Synovia a dcéry s rodinami

Pozvánka do kina

Vo februári sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
BORAT - komédia
23. 2. 2007 (piatok) o 1800
LOVECKÁ SEZÓNA – animovaný film
25. 2. 2007 (nedeľa) o 1800
V marci sme pre Vás pripravili tieto filmové predstavenia:
PRÁZDNINY – romantická komédia
2. 3. 2007 (piatok) o 1800
EXTRÉMNE SVAHY – akčný film
4. 3. 2007 (nedeľa) o 1800
ERAGON – sci-fi, akčný film
11. 3. 2007 (nedeľa) o 1800

Chceme sa dobre pripraviť na súťaž

Po jeseni si najstarší účastník štvrtej ligy naše A mužstvo
spomedzi oravských účastníkov počína najlepšie a momentálne
je v tabuľke na štvrtom mieste pri rovnosti bodov s Oščadnicou, keď z trinástich zápasov šesť vyhral, tri remizoval a štyri
prehral so skóre 20:22 a získal 21 bodov. Pred jarnou sezónou
sme položili niekoľko otázok prezidentovi a trénerovi klubu
Jozefovi Ženčuchovi.
Čím je to, že mužstvo v jesennej
Ak sme už pri mládeži, teda pri
časti po predchádzajúcej neúspeš- tých čo sa zabudovali do mužstva,
nej sezóne produkovalo dobrý fut- myslíte si, že títo budú aj v jarnej
bal a z oravských celkov je na tom sezóne gradovať so svojimi výkonnajlepšie a svojimi výkonmi sa za- mi?
radilo tam, kde roky patrilo, medzi
-V A mužstve si našli už miesto
popredné mužstvá IV. ligy?
Sirota a Hutira. Samozrejme, že
-V predchádzajúcom ročníku sa bude záležať len na nich ako sa ku
robila reorganizácia súťaže a z našej svojim povinnostiam postavia. Ak
skupiny odstúpilo mužstvo Martina, budú zodpovedne plniť, to čo od nich
takže zo IV. ligy Sever nik nevypadá- požadujeme, tak sa o ich futbalovú
val. Vzhľadom k odstúpeniu Martina budúcnosť nebojím. Počítame však so
sa naše mužstvo mohlo skonsolidovať všetkými, čo už boli zapojení do letna novú sezónu a nemať obavu z toho, nej prípravy ako Betuštiak, Lepáček,
že vypadneme.
Bukový a ďalší.
Myslíte si, že to bolo hlavnou moKoho by ste mohli po jesennej
tiváciou, že mužstvo po nevydarenej časti z hráčov vyzdvihnúť, teda ktopredchádzajúcej sezóne sa v jesen- rí hráči mužstvo najviac podržali?
nej časti akoby prebudilo a predvá-V mužstve máme známkové hodnodzalo celkom slušné výkony?
tenie hráčov po každom zápase. Naj-Myslím si, že hráči si po uvedenej lepší priemer mal brankár Ladislav
sezóne uvedomili čo je v ich silách. Kazík i napriek tomu, že neodchytal
Zlepšila sa disciplína a samotný prí- všetky zápasy. Dobre mu sekundostup ku tréningom. Vzostup výkonnosti val Tomáš Račák. K oporám patrili
vidím hlavne v tom, že výbor klubu s Mário Martini, Marek Jamečný,
pomocou mesta vytvoril hráčom pod- Jaroslav Hradský, Emil Baláž, Franmienky pre to, aby sa mohli zamest- tišek Novák. V posledných zápasoch
nať a tým sa začalo aj viac trénovať. zahral dobre aj Miroslav Medvecký.
Zvýšila sa účasť na tréningoch, ale aj Nesklamali ani Sirota, Hutira a ďalší.
konkurencia. To sa potom prenieslo Dosiahnuté výsledky však boli predoaj do samotných zápasov, čo bolo všetkým dielom celého kolektívu.
vidieť v lepšej zohratosti, hráči mali
Mužstvo je po jeseni na štvrtom
lepšie spracovanie lopty, zlepšila sa mieste, keď na vedúci Makov stráca
individuálna technika, pohyb na ih- sedem bodov. Myslím si, že Tvrdošírisku a hráči si začali v majstrovských nu by slušala III. liga. Neuvažujete
zápasoch veriť.
o postupe do vyššej súťaže?

-Mužstvo má na to, aby zabojovalo o podopredné umiestnenie. Musí
to byť však podpreté dobrou zimnou prípravou, väčšou sebadôverou
vo vlastné schopnosti a dokázať sa
presadiť v rozhodujúcich chvíľach.
Vhodné by bolo doplniť mužstvo aj
dobrým zakončovateľom, chýba nám
taký hráč. V jesennej časti patrili k
najlepším strelcom Patrik Marton a
František Novák s piatimi gólmi a
Marek Jamečný so štyrmi.
V jesennej časti nastúpilo za
Tvrdošín dvadsať štyri hráčov, čo
si myslím, že je dobrým predpokladom pre jarnú časť. Odvety však
nebudú ľahké. Začalo už mužstvo
s tréningami?
-Áno nastúpilo až 24 hráčov, či už
na päť minút, alebo celé zápasy. Bolo
to tým, že sme oslovili aj bývalých
hráčov Capka, Skubana, Feriancovcov, Matejeka. Mužstvo začalo so
zimnou prípravou 23. januára, zatiaľ
sa venujeme hrubej príprave, ktorá
je zameraná na vytrvalosť a silu. Do
začiatku súťaže by sme chceli odohrať
aspoň desať prípravných zápasov.
Zmenilo sa vám niečo v kolektíve, pribudli, alebo odišli hráči?
-V kolektíve sa nič nezmenilo, okrem spomenutých bývalých hráčov,
ktorí sa zatiaľ do tréningu nezapojili. Určite chceme doplniť mužstvo
o skúsených hráčov, ale to závisí od
viacerých okolnosti. Chceli by sme
sa dobre pripraviť na súťaž a skúsiť v
prvých troch zápasoch bodovať naplno, od čoho by sa odvíjalo naše ďalšie
účinkovanie v IV. lige. Bude to však
záležať len a len na hráčoch.
Za rozhovor poďakoval:
J. Horňák

Tridsať rokov v telocvični
Je medzi nami málo ľudí, ktorí
sa po pracovnom čase venujú cvičeniu a pravidelnému pohybu, ktorý v
dnešnej uponáhľanej dobe je akýmsi ventilom na odbúranie stresu a
ďalších neduhov, ktoré trápia našu
generáciu.
Preto som bol milo prekvapený,
že dámska spoločnosť sa stretáva v
priestoroch telocvične v SPŠ a OA
Tvrdošín, kde cvičia už sedem rokov.
Našiel som ich práve pri intenzívnom
cvičení a napadlo mi, že nebolo by od
veci zaradiť sa ku ním a ponaťahovať
svoje mľandravé svaly.
Do telocvične ich chodí okolo
tridsať až štyridsať. Niektoré z nich
pravidelne v pondelok a vo štvrtok
už cvičia vyše tridsať rokov.
V začiatkoch im dával hodiny profesor telocviku, potom si cvičiteľský
kurz urobili Eva Zvarová, Monika
Džuganová, Marta Skurčaková a
Ľubica Boková a teraz už samé precvičujú a vedú cvičenia.
Cvičenie začínajú školským rokom od septembra, pokračujú do júna
a potom prázdninujú ako školáci.
Ich heslom je „Buď fit, v zdravom
tele zdravý duch“ a cvičia hlavne
preto, aby sa dobre cítili.
Veľmi zaujímavé je aj to, že ešte
kým si začnú namáhať svalové partie, všetky sa odvážia a začínajú na
začiatku roka tzv. odtučňovaciu kúru.
Neinšpirovali sa televíziou, pre nich
je to už roky samozrejmosť.
„Šesť týždňov intenzívne cvičíme
po hodine a v sobotu chodíme na túry
do okolitej prírody, pretože škola je
zatvorená a tak strávime pohybom
vonku dve hodinky. Nie všetky, lebo
tie, ktoré sú zamestnané nemôžu ísť s
nami. Cvičenia sa zúčastňujú aj ženy
z okolia Nižnej, Trstenej, povedala
E. Zvarová“
Pri cvičení sa cvičiteľky striedajú,
pretože hodinu si rozdelili na rozcvičku, pokračujú cvičením piatich
Tibeťanov, pri ktorom si precvičia
celé telo a otvárajú sa energetické
dráhy. Nasleduje cvičenie na značkách, pri ktorom si tiež precvičia
celé telo, začínajú hlavou, pokračujú
hrudníkom, ramenami, bruchom a
končia nohami.
„Za cvičenie prichádza aj odmena.
Po šiestich týždňoch sa znovu ženy
odvážia a tá, ktorá najviac schudne,
dostane za odmenu velikánsku tortu,
ale sa musí s nami podeliť a zvyšok

si odnesie domov ako odmenu,“
povedala nám Eva Zvarová, ktorá
cvičenie vedie.
„Zaujímavé, že máme aj také
ženy, čo po cvičení priberú, ale aj
tie dostávajú odmenu v podobe ovocia. Po intenzívnom šesťtýždňovom
cvičení zase pokračujú dvakrát do
týždňa v utorok a vo štvrtok. Za priestory telocvične si platíme, ale nám to
stojí za to,“ zapojila so do rozhovoru

pri oslave MDŽ a tak vymysleli túto
spoločenskú akciu.
Klub s názvom „Rekreačná telesná
výchova a šport“ má v Tvrdošíne svoje
zázemie už pekných pár desaťročí a nič
nenasvedčuje tomu, že nebude pokračovať ďalej. Na cvičenie totiž prichádzajú ženy od 18 do 70 rokov. Na cvičení sa objavili dokonca aj dvaja muži,
vydržali však len pár mesiacov.
„Na cvičení môžete stretnúť ženy

predsedníčka Monika Džuganová.
Ženy sa pravidelne stretávajú na
ďalších spoločných akciách, jednou
z nich je MDŽ, kde sa stretávajú
len samé ženy. Ďalšou je Deň detí,
vtedy s deťmi absolvujú pekný výlet
(vlani boli na Oravskej priehrade) s
takmer tridsiatkou detí a manželmi.
Obľúbený je aj ples. V tomto roku
pripravili už tretí ročník. Robia to
hlavne kvôli manželom, pretože tí
sa sťažovali, že nemôžu byť s nimi

rôznych profesií od upratovačiek až po
lekárky. Prihlásiť sa môžu aj ďalšie záujemkyne, dvere majú otvorené. Vlani
počas intenzívneho cvičenia „stratili“
ženy spoločne zo svojich váh sedemdesiat sedem kilogramov a to je akoby sa
stratil jeden človek. Aktívne sa pri cvičení stretáva okolo štyridsať ľudí, niektoré odchádzajú na materskú, ale po nej
sa vrátia naspäť,“ dodala záverom Eva
Zvarová.
(jh)

Čalúnnictvo
Ponúkame: čalúnenie sedacích súprav, rohových lavíc,
kresiel, polokresiel, dverí.
Pracovná doba: pondelok-piatok 8,30-15,00
Adresa: Medvedzie 129/4
Kontakt: 0915 789 304

a siete T-mobile

Poďakovanie

Ďakujem všetkým voličom za
mne prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a zároveň prajem všetkým v novom roku 2007
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Jozef Laštinec
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Po prvýkrát triumfoval M-A-G-A-L
Už siedmy ročník má za sebou
novoročný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev „O pohár primátora
mesta“, ktorý sa uskutočnil v dňoch
5.- 6. januára v športovej hale. O konečné víťazstvo sa popasovalo sedem
družstiev.
Vlani sa z celkového prvenstva
tešilo družstvo Mestského úradu a aj
v tomto roku patrilo medzi horúcich
favoritov turnaja spoločne s Gymnáziom. Tentoraz však všetkých prekvapilo družstvo M-A-G-A-L, ktoré
po dobrej hre po prvýkrát triumfovalo
na turnaji. Už v piatok podávali dobré
výkony a v sobotu potvrdili, že tento
rok boli skutočne najlepší.
Veľmi dobrú hru predviedli družstvá Gymnázia a Mestského úradu,
ale ani ostatné družstvá nezaostávali,
skôr naopak, výkonnostne podrástli.
Turnaj bol o to napínavejší, že až
v poslednom zápase sa rozhodlo o
prvých troch priečkach. V ňom sa
stretlo družstvo Mestského úradu a

M-A-G-A-L-u. V úvode začal lepšie Mestský úrad, ktorý vyhral prvý
set, aj v druhom bola hra vyrovnaná,
ale v závere setu sa presadil Magal
vyrovnal na 1:1. V rozhodujúcom
tajbrejku už jednoznačne dominoval
a tak získal zaslúžene prvé miesto,
keď ako jediné družstvo na turnaji
neprehralo.
Potešila aj početná divácka kulisa,
ktorá videla kvalitný volejbal v pravej športovej atmosfére.
Bodku za vydareným turnajom dal
primátor mesta Ivan Šaško, ktorý v
krátkom príhovore všetkým účastníkom turnaja poďakoval za účasť a
predvedené výkony, ale aj tým, čo sa
podieľali na jeho organizovaní a zároveň ich pozval na ďalší ročník. Potom si už jednotliví kapitáni prebrali
víťazné trofeje, ktoré im odovzdal
spoločne so svojou zástupkyňou
Vlastou Jančekovou.
Výsledky piatok: Gymnázium
- SPŠ 2:0, Synagóga - M-A-G-A-L

Tenisové centrum je krásne
Branislav Sekáč bývalý daviscupový reprezentant Slovenska, bol jedným
z tých, ktorí otvárali našu tenisovu halu.
Svoju profesionálnu kariéru musel
predčasne ukončiť pre zranenie chrbtice. Pri tenise však ostal ako tréner Národného tenisového centra v Bratislave.

vrch je fajn, lebo má určité výhody
proti antuke, nešpinia sa tu veci,
tenisky a podobne. Pre deti je priam
ideálne. Je to veľkým plusom, že tu
mesto vytvorilo takéto ideálne podmienky pre tých, čo obľubujú tenis a
kde môžu deti užitočne vybiť svoju

0:2, M-A-G-A-L - SPŠ 2:0, Verex Urbár 2:0, Gymnázium - Synagóga
2:0, Mestský úrad - Verex 2:0, Mestský úrad - Urbár 2:0, Synagóga - SPŠ
2:0, Gymnázium - M-A-G-A-L 1:2,
Synagóga - Verex 2:1, Mestský úrad
- SPŠ 2:0, M-A-G-A-L - Urbár 2:0.
Výsledky sobota: Gymnázium
- Verex 2:0, Urbár - Synagóga 2:0,
Urbár - SPŠ 2:0, Mestský úrad - Synagóga 2:0, Gymnázium - Mestský
úrad 2:1, M-A-G-A-L - Verex 2:0,
Gymnázium - Urbár 2:0, Verex
- SPŠ 2:0, Mestský úrad - M-A-GA-L 1:2
Konečné umiestnenie: 1. M-AG-A-L, 2. Gymnázium, 3. Mestský
úrad, 4. Verex, 5. Urbár, 6. Synagóga,
7. SPŠ
(jh)

Tvrdošín žil florbalom
V piatok 29. 12. 2006 sa v športovej
hale uskutočnil medzinárodný florbalový
turnaj žien „Tvrdošín Cup 2006“ pod záštitou mesta Tvrdošín a florbalového klubu
Tvrdošín. Na turnaji sa zúčastnilo celkom
šesť družstiev Nowy Targ, extraligová
Juventa Žilina, Dolný Kubín, Nižná a
dve naše družstvá, čo svedčilo o tom, že
turnaj bol na vysokej úrovni.
Pekný florbalový zápas bol odohraný
medzi Novým Targom a Juventou Žilina,
kde bolo vidieť krásny kombinačný florbal. Ani naše dievčatá sa nedali zahanbiť
a vysoko deklasovali favorizovaný Dolný
Kubín, ktorý nakoniec remizoval aj s
naším „béčkom“.
Naše dievčatá pod vedením Michala Cvancigera, Sone Brnovej a Vierky
Trstenskej postupne dosahujú kvalitnú
florbalovú úroveň, čo sa ukázalo aj na
tomto turnaji.
Celkové poradie: 1. Nowy Targ, 2. Ju-

Bez prehry na prvom mieste

Trénuje tu reprezentantov Slovenska
vo vekových kategóriách od šestnásť
rokov vyššie. Medzi jeho zverencov
patria najväčšie tenisové talenty Slovenska ako Križan, Martin, Rybáriková
a ďalší. Opýtali sme sa ho ako sa mu
páči naše tenisové centrum.
„Tenisové centrum je krásne, po-

energiu. Som prekvapený, že na prvý
tréning prišlo toľko malých tenistov a
pustili sa doň s takou húževnatosťou.
Verím, že časom aj vo vašom meste vyrastú tenisové talenty, prajem
vám veľa úspechov a som rád, že
som mohol byť pri takej významnej
príležitosti.“

Skončili druhí
V sobotu 2. februára sa v športovej
hale uskutočnil už VII. ročník futbalového halového turnaja mladších
žiakov „O putovný pohár predsedu
Oravského futbalového zväzu“ za
účasti siedmich družstiev Tvrdošína,
Nižnej, Námestova, Oravskej Jasenice, Dolného Kubína, Oravskej Polhory a Istebného, Bziny sa nedostavili.
Dvadsať jeden zápasov, ktoré
mladší žiaci odohrali, dokonale
preverili jednotlivé mužstvá. Veľmi
dobre si na turnaji počínali naši, ktorí
až v poslednom zápase podľahli D.

Kubínu a obsadili druhú priečku.
Výsledky našich: Tvrdošín - Námestovo 2:2, Tvrdošín - Or. Jasenica
1:0, Tvrdošín - Nižná 2:0, Tvrdošín
- Istebné 1:0, Tvrdošín - Or. Polhora
4:1, Tvrdošín - D. Kubín 0:2.
Ceny víťazom odovzdával predseda ObFZ Vladimír Mušák. Naším
najlepším strelcom bol Huraj s piatimi gólmi.
O úspech sa pričinili: Kovaľčik,
Kordiak, Kováč, Vrana, Stašák, Gonda, Janček, Gregorec, Ferenčík, Štrbáň, Bzinčák, Gašpar a Huraj. (jh)

Potvrdili svoje ambície
Šach 8. kolo
Favorizovaní Tvrdošínčania od
začiatku potvrdili svoje ambície.
Mladosť Žilina Jun. - ŠO ŠK
Tvrdošín 4:5, body: P. Chmelár,
J. Šebesta a Š. Kružliak po 1 b. A.
Šingliar, P. Palider, J. Španko a F.
Medvecký po 0.5.
9. kolo
Podobne ako predchádzajúci zápas sa vyvíjal aj duel Tvrdošínčanov

s Centrálom Žilina B. Oravci si víťazstvom upevnili 4. miesto a v zostávajúcich dvoch kolách na domácej pôde
majú veľkú šancu obsadiť medailovú
pozíciu. Pre šachistov Tvrdošína by
to bol historický úspech.
Centrál Žilina B – ŠO ŠK Tvrdošín 3.5:4.5.
Body: J. Španko, F. Comorek a Š.
Kružliak po 1. P., Chmelár, A. Šingliar a F. Medvecký po 0.5 b. (jm)

Družstvo M-A-G-A-L-u na turnaji nenašlo premožiteľa
a zaslúžene získalo putovný pohár.

V druhej lige stolných tenistov sa
3. februára hralo ďalšie dvojkolo. Naši
stolní tenisti jeden zápas vyhrali, na druhý
Zvolen nepricestoval a tak sa stretnutie
skončilo 18:0 kontumačne.
Tvrdošín-Nižná - SOU Zvolen 18:0
(kontumačne)
Tvrdošín-Nižná - Krupina B 14:4, body
J. Teplanský 4,5, J. Argaláš 3,5, M. Bednár
3,5, A. Vidiečan 2,5.
V tabuľke zatiaľ vedú pred Doprastavom,
keď neprehrali ani jeden zápas.

venta Žilina, 3. Fbk Tvrdošín „A“, 4. Dolný
Kubín, 5. Nižná, 6. Fbk Tvrdošín „B“.
Výsledky:
Fbk Tvrdošín „B“ - Fbk Tvrdošín „A“ - 0:3, góly: Medvecká, Z.
Stredanská, Ferenčíková, Tvrdošín
„B“ - Nižná - 0:2, Tvrdošín „A“
- Nowy Targ - 1: 3, gól: Mikulášiková, Tvrdošín „A“ - Nowy Targ
- 0:7, Tvrdošín „A“ - Dolný Kubín
- 6:0, góly: Mikulášiková, Brčáková,
Ferenčíková, M. Hutirová, Stredanská, Gibaštíková, Juventa Žilina Tvrdošín „B“ - 7:1, gól: Spišiaková,
Nižná - Tvrdošín „A „ - 1:4, góly:
Stredanská 2, Mikulášiková, Ferenčíková, Dolný Kubín - Tvrdošín „B“

- 1:1, gól: – M. Stredanská, Juventa
Žilina - Tvrdošín „A“ 6:0.
Reprezentovali nás:
Tvrdošín „A“ - Chudobová, Brčáková,
Stredanská, Ferenčíková, Brnová, Turčáková, M. Hutirová, V. Hutirová, Gibaštíková, Mikulášiková a Medvecká.
Tvrdošín „B“ – V. Stredanská, M. Stredanská, Medvecká, Habovská, Planietová,
Balážová, Spišiaková, Rakytová, Čičmanová, Letrichová, Lajmonová, Chromeková.
Turnaj „Tvrdošín Cup 2006“ bol zorganizovaný na pomerne vysokej úrovni,
za čo treba poďakovať hlavne mestu
Tvrdošín a všetkým tým, ktorí prispeli k
tomu, aby sa tu naši hostia dobre cítili.
Milan Burdeľ

Naši s prvoligistami
V sobotu 19. 1. sa v športovej hale
uskutočnil už III. ročník futbalového
turnaja starších hráčov „O pohár prezidenta FO ŠK Tvrdošín“, ktorého sa
zúčastnilo osem futbalových kolektívov z Ružomberka, Zvolena, Púchova,
Čadce, Žiaru nad Hronom, Vrábľov a
dvoch oravských. Konkurencia bola
poriadne nabitá, pretože tu nechýbali
ani prvoligové družstvá. A medzi nimi
sa nestratili ani naši. Diváci mali možnosť vidieť zaujímavé a dramatické súboje, ktoré pre nich predviedla takmer
stovka nádejných futbalistov.
Výsledky našich: Tvrdošín - Zvolen 0:2, Tvrdošín - Žiar nad Hronom
0:1, Tvrdošín - Vráble 1:3. V skupine

o 5.-8. miesto sme porazili Ružomberok 1: 0 gólom Sojku a Námestovo tiež
1:0, keď gól vsietil Matúš Gregorec a
skončili sme na piatom mieste.
Ceny víťazom odovzdávali prezident ŠK FO Tvrdošín Jozef Ženčuch a
Peter Štubendek.
(jh)

Oravská volejbalová súťaž

Muži: výsledky 7. kola:
VK Orava D. Kubín - VK Tvrdošín 3:1 (-18, 22, 23, 21) a 2:3 (-16,
22, 22, -21, -7)
Po siedmom kole sú naši muži v
tabuľke na 5. mieste.

Pohár ostal doma
V sobotu 27. 1. sa v športovej hale
uskutočnil už III. ročník futbalového
turnaja A-mužstiev „Pohár prezidenta FO ŠK Tvrdošín“, ktorého sa
zúčastnilo sedem futbalových kolektívov z Oravy a to Zuberec, Oravské
Veselé, Trstená, Nižná, Dlhá nad
Oravou, Oravská Jasenica a Tvrdošín. Z technických príčin nepricestovalo družstvo z Lokce. Diváci na
turnaji mali možnosť vidieť pekné
futbalové divadlo a tréneri si mohli
preveriť svojich hráčov pred jarnou
prípravou na futbalovú sezónu.
Mužstvá boli rozdelené do dvoch
skupín. V A skupine sa najlepšie darilo Tvrdošínu, ktorý vyhral skupinu
pred Dlhou a Zubercom. V B skupine
skončila na prvom mieste Oravská
Jasenica, pred Nižnou, Trstenou a
Oravským Veselým.
V ďalšej časti turnaja sa zrodili
výsledky: Zuberec - Oravské Veselé
0:3, Nižná - Tvrdošín 0:1, gól Baláž, Zuberec - Trstená 2:3 a Jasenica
- Dlhá 5:1.
Vo finálovom zápase sa stretli
dve najlepšie družstvá turnaja
Tvrdošín - Oravská Jasenica 1:0,
gól Marton. Pekné akcie sa počas zápasu striedali na obidvoch stranách.
Po góle domácich hostia začali hrať,
hrali vabank, pritvrdili hru, za čo
vyslúžili dve červené karty. No i nap-

riek oslabeniu sa v bráne domácich
musel poriadne zapotiť brankár Kazík, ktorý svojím výkonom podržal

ktorý poďakoval nielen hráčom a
rozhodcom, ale všetkým, ktorí sa
uvedeného turnaja zúčastnili.

Víťazné družstvo turnaja spolu s rozhodcami na snímke (zľava): Kohár, Jantošík, Novák, Baláž, R. Palider, Sirota st., Kazík,
Ženčuch, Capko (v podrepe) A. Palider, Sirota ml., Marton a
Hutira.
mužstvo a nedovolil hosťom streliť
vyrovnávajúci gól.
Ceny víťazom odovzdávali prezident ŠK FO Tvrdošín Jozef Ženčuch,

Najlepším brankárom sa zaslúžene stal Ladislav Kazík a najlepším
strelcom Mário Madleňák z Oravskej
Jasenice.
(jh)
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