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Privítali sme Nový rok
PRAJEME VÁM

nech je všetko
tak, ako má byť
V zime nech prírodu hreje biela perina,
v lete zase blahodarné slnko sladí šťavu v plodoch,
srdcia nech rozpaľuje láska a zohrieva deti v rodinách,
ruky nech napĺňa práca i zaslúžená pláca
a zdravie, to nech nikomu nechýba.
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Platíme
najnižšie dane
v rámci
Slovenska
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Kostolík
sme
si postavili
aj opravili

2

Obchodné
centrum
LIDL

číslo 1

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablovým,
buď nám ochranou.
Pokorne prosíme:
Nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska
nebeského, mocou božskou
zažeň do pekla Satanáša
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
po našom meste potulujú.

Posila v slove
P

„ ane Bože, som šťastný, že mám
ďalší rok pred sebou ako dar. Prosím
Ťa o silu, aby som Ťa v ňom nikdy
nevyhnal zo svojho života. Buď so
mnou vo všetkých chvíľach, v ktorých
budem slabý a sám. Pomáhaj mi, aby
ma zloba nepremohla. V Duchu Sv. Ťa
prosím, Bože, o silu pre dni tohto roku,
aby som nerobil smútok druhým, aby
nikto neplakal pre mňa.
V Duchu Sv. prosím Ťa, Ježišu

Kriste, buď mi pomocníkom, aby som
pomáhal tým, s ktorými žijem, aby
ma necítili ako ťarchu. Prosím Ťa,
Bože, buď so mnou a všetko ostatné,
čo sa v roku bude diať, mi nemôže
uškodiť.
Cvičenie: Viem, že nič sa nedeje
samo, nájdem to, čo budem hľadať.
Ten, kto si chce niečo vybrať, si vyberie
teraz. Ten, čo nechce nič, plytvá zbytočne časom.“
Július Chalupa

Pán prezident nám zaželal Ustanovujúce zasadnutie Žilinského samosprávneho kraja

Na adresu primátora
prišlo v závere roka množstvo blahoprianí k Novému roku, medzi ktorými
bolo aj osobné blahoželanie od pána prezidenta v ktorom želá šťastný
nový rok aj všetkým občanom nášho mesta.

Novoročné stretnutie
V piatok 27. januára sa stretnú
v spoločenskej sále nad hasičmi
podnikatelia, riaditelia škôl, poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší
pozvaní hostia na športovo-kultúrno-spoločenskom stretnutí pod názvom
„Novoročná čaša“. V rámci tohto
stretnutia, ktoré sa už tradičné koná
pod záštitou primátora mesta, bude
vyhlásená desiatka najlepších športovcov mesta za rok 2005. Ocenení
za svoju prácu budú aj tréneri a ďalší
funkcionári, ktorí sa starajú o šport
v našom meste.
Desiatku najlepších športovcov na
návrh trénerov vybrala športová komisia a tejto pocty sa dostalo Michalovi
Belopotočanovi, Jurajovi Teplanskému - stolný tenis, Jánovi Špankovi
a Jánovi Šebestovi - šach, Lucii Siro-

tovej a Jánovi Gajdošíkovi - volejbal,
Michalovi Cvancigerovi a Jane Brčakovej - florbal, Jurajovi Krivdovi
a Emilovi Balážovi - futbal.
Ocenení budú trenéri Viera Trstenská a Milan Burdeľ - florbal, František Medvecký - šach, Ján Buczacki
- stolný tenis, Marián Mika - volejbal,
Ľubomír Gregorec, František Čajka,
Jozef Ženčuch, Jaroslav Pafčo, Anton
Betuštiak, Jaroslav Ondreják a Peter
Kubala - futbal.
Za dlhoročnú funkcionársku činnosť z priležitosti životného jubilea
bude vyslovené uznanie Milanovi
Sirotovi, Milanovi Kováčovi a Jozefovi Leštinskému.
Súčasťou stretnutia bude aj kultúrny program, ktorý spestrí cimbalová
muzika zo Zvolena.
(jh)

V utorok 10. januára sa v sídle Žilinského
samosprávneho kraja uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva, ktorého
sa zučastnili osobnosti Žilinského kraja, poslanci
NR, zástupcovia reg. samospráv a ďalší hostia.
V úvode predseda krajskej volebnej komisie
vyhlásil výsledky volieb do VÚC a vyzval nového predsedu a zvolených poslancov na zloženie
sľubu. Poslanecký sľub za okres Tvrdošín zložili
Ivan Šaško, Rudolf Piták a František Adamčák.

Okrem prerokovania procedurálnych otázok bol
schválený rokovací poriadok a komisie ustanovujúceho zasadnutia.
Dôležitým bodom prvého zasadnutia bolo vystúpenie novozvoleného predsedu Žilinslého kraja
Ing. Juraja Blanára (SMER), ktorý okrem iného
vyzval všetkých poslancov na spoluprácu a zároveň
požiadal o zhovievavosť pre prvých 100 dní, ktoré
potrebuje na analýzu a zostavenie priorít budúceho
obdobia v záujme občanov Žilinského kraja.

Sviatok príbuznosti je sviatkom nielen ľudskej osoby, ale aj jeho duše
V predvianočnom čase sa po roku,
opäť zaplnila športová hala takmer do
posledného miestečka. A nielen to, ľudia už sedeli aj hore na tribúne. Každým
rokom nám pribúda našich starších spoluobčanov, ktorí sa už tradične stretávajú
v závere roka pred Vianocami na „Sviatku príbuznosti“. Ani v závere minulého
roka tomu nebolo inak a opäť sa postretali tí, ktorí sa možno celý rok nevideli.
Stretli sa tu naši starší spoluobčania, aby
sa spoločne zabavili pri bohatom kultúrnom programe, ktorý pre nich pripravilo
vedenie nášho mesta.
Pri prestretých stoloch sa tu už tradične stretávajú starí známi, aby v predvianočnom čase aspoň chvíľku prežili
v spoločnosti svojich známych, priateľov,
(Pokračovanie na 2. str.)

POVZBUDENIE DO NOVÉHO ROKA
ísť. Aj keď rok 2006 nebude pre mnohých občanov najľahší, naším
Novoročný príhovor primátora mesta
poslaním je pomáhať pri výchove ďalších generácií, pri uspokojo-

Vážení a milí spoluobčania,som veľmi
rád, že sa Vám na začiatok nového roka
môžem prihovoriť a že ste ochotní si vypočuť
moje slová, ktorými by som chcel celému
mestu i Vám všetkým zaželať len to najlepšie a najkrajšie, a zároveň Vás povzbudiť
do ďalších dní a rokov života, no najmä do
toho nového roka, ktorého prvé hodiny už
začal ukrajovať čas. Stojíme na prahu nového roka. Aký bude? Čo nám donesie alebo odnesie? Hľadíme
spýtavo za horizont budúcich dní, za ich bránu – ešte zavretú.
Každý však s vlastným zväzkom kľúčov ...
Začíname nový rok s vierou, že zajtra bude lepšie ako včera,
s vierou, s ktorou chceme prekonávať prekážky a ťažkosti, s vierou, s ktorou chceme zvíťaziť nad chorobou, ľudskou zlomyseľnosťou i závisťou.
Odkladáme starý kalendár, za nami je rok splnených i nesplnených nádejí. Na jednej strane akoby nám odišiel svet, ktorý
nás občas ťažil i tešil, ale na ktorý sme si už zvykli. Pred nami je
svet nový, ktorý je ešte neznámy. Pred nami je to, čo sa opakuje
každoročne, pred nami je nový rok.
Dovoľte mi preto, drahí spoluobčania, aby som Vás srdečne
pozdravil a zaželal Vám pokoj, trpezlivosť a nádej. Božie požehnanie nech Vám nadelí po všetky dni nového roka potrebné
zdravie, veľa síl a duševnej pohody všade tam, kde budete prežívať
svoj život, aby ste sa mohli tešiť zo všetkého dobrého, napĺňaného
pokojom a vzájomným porozumením.
Vážení spoluobčania, chcem tento vstup do Vašich domovov
využiť na to, aby som sa Vám poďakoval za Vašu prácu, ale aj za
všetko, čím ste prispeli k dobrému zviditeľneniu nášho mesta.

Poďakovanie patrí každému z Vás, ktorí ste poctivo pracovali
a statočne žili, všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli
k napĺňaniu spoločného dobra, k šíreniu lásky, úcty, porozumenia
a pokoja medzi ľuďmi.
Vyjadrujem úctu a uznanie tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
slúžia iným, všetkým, ktorí zachraňujú životy a navracajú ľuďom
zdravie, tým, ktorí s láskou vzdelávajú naše deti a mládež, ale aj
tým, ktorí pracujú vo fabrikách či službách a naviac vytvárajú prácu pre iných. Moje poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí udržujú
naše mesto v čistote a šíria kultúru, ale tiež dlhodobo nezamestnaným, ktorí pracujú v meste na aktivačných prácach a stretávame
sa s nimi pri udržiavaní poriadku v našom meste.
Chcel by som využiť tento novoročný príhovor aj na to, aby
som sa Vám poďakoval za dôveru, ktorú mi už veľa rokov prejavujete, ale tiež za to, že pri posledných voľbách do Žilinského
samosprávneho kraja tá dôvera bola potvrdená a zvolili ste ma za
poslanca VÚC, kde budem obhajovať záujmy nielen nášho mesta,
okresu, ale aj celého kraja. V tomto roku nás čakajú ďalšie voľby,
kde si budeme voliť zástupcov do parlamentu, ale aj komunálne
voľby do miestnych samospráv. Už teraz Vás chcem vyzvať, aby
ste využili svoje volebné právo a svoj hlas dali tým, o ktorých ste
presvedčení, že naplnia Vaše predstavy o napredovaní nášho mesta,
našej spoločnosti.
Milí spoluobčania, chcem sa aj týmto spôsobom obrátiť na Vás
a poprosiť o pochopenie, a najmä o chápanie sa navzájom. Sme tu
preto, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť pre tých, čo prídu po nás.
Chcem sa obrátiť na všetkých, ktorí svojimi slovami, postojmi,
činmi vytvárate a ovplyvňujete atmosféru v našej spoločnosti, v našom meste, na pracovisku či vo svojich rodinách, aby sme ani v roku
2006 nezabúdali na svoje korene, na to, odkiaľ sme vyšli a kde chceme

vaní potrieb človeka, ale aj potrieb spoločenských.
Chcem Vás aj touto cestou ubezpečiť, že urobím všetko pre to,
aby sme obhájili všetky práva pre naše mesto, ktoré mu prináležia,
ale aj práva okresného mesta, keď si práve v tomto roku pripomenieme už desiate výročie povýšenia nášho mesta na okresné.
Ideme do ďalšieho dôležitého roku pre naše mesto, v ktorom
chceme pokračovať v jeho rozvoji na prospech súčasných a najmä budúcich generácií. Všetko, čo robíme, robíme s najlepším
vedomím a svedomím v prospech občana tohto mesta, v záujme
detí i dôchodcov, v záujme lepších škôl, kultúry, bezpečnosti a
poriadku v našom meste.
V čase, ktorý plynie v nás, prestávajme čakať, že niečo dostaneme. Skúsme dávať. Začnime si pomáhať navzájom, nech silní
pomôžu slabším, zdraví nech pomáhajú chorým, múdrejší nech
poradia menej znalým. Dávajme si veľa lásky a krásy, ktoré jediné môžu zachrániť náš nádherný svet, aby sme v nových dňoch
nového roka objavili v sebe to staré, krásne – byť ľuďmi.
Mojím najväčším prianím je, aby do sŕdc v celom Tvrdošíne
prišlo čo najviac lásky, veľa slnka, dostatok vlahy, bohatá úroda
a veľa radosti zo života, aby v našom meste všetci ľudia mali právo
na úspech a ten Vám zo srdca želám s týmto prianím:
„Vinšujem Vám nový rok, aby ste mali
šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.“
To všetko Vám zo srdca prajem, aby to naplnilo Váš každodenný život nového roku 2006.
Želám Vám, aby to bol znova ten najkrajší rok Vášho života, v ktorom Vám prajem
veľa zdravia, šťastia, lásky a vzájomného
porozumenia.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
V závere roka sa v priestoroch mestského kultúrneho strediska konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Aj keď sa
viedlo v predvianočnej atmosfére, poslanci na ňom mali za
úlohu prerokovať viacero dôležitých úloh, ktoré sa bytostne
dotýkajú každého občana mesta.
V úvode primátor informoval úlohám, ktoré pripravuje mesto pre
prítomných o spoločenských, kultúr- rok 2006, určite bude patriť realizácia
nych, investičných a ďalších akciách, výstavby priemyselného parku firmy
ktoré sa od posledného zastupiteľstva Hydac, ale aj výstavba obchodných
realizovali. Nebolo ich málo, spome- centier známych pod názvom LIDL
núť by sme mohli tie najdôležitejšie. a TESCO, ktorých príprava naberá
Vydarený Sviatok príbuznosti, na na obrátkach. (Píšeme o tom na inom
ktorom sa v športovej hale zúčastnilo mieste). V úvode poslanci prerokovali
takmer 1200 občanov, pre mladších to správu o činnosti oddelenia výstavbol Mikuláš. Pokračuje sa vo výstavbe by a spoločného stavebného úradu,
bytovky na Medvedzí, vyasfaltovali sa nasledovala správa a zhodnotenie
chodníky, námestie, rozšírili parkovis- činnosti technických služieb.
V ďalšej časti rokovania sa poslanká, práce pokračujú v Oraviciach na
termálnych kúpaliskách a mnohé ďal- ci venovali všeobecnému záväznému
šie úlohy, ktoré dotvárali i zabezpečo- nariadeniu o dani z nehnuteľnosti
vali život nášho mesta. K dôležitým pre rok 2006, miestnych daniach

Poďakovanie a ocenenie za prácu
Deň pred vianočnými sviatkami bol
pre pracovníkov, ktorí pracovali v rámci aktivačných prác v našom meste
o niečo slávnostnejší. V priestoroch
technických služieb sa totiž stretli na
posedení pri prestretých stoloch, ktoré
pre nich pripravilo vedenie mesta ako
vďaku za to, že počas roka vykonávali
rôzne potrebné práce pre chod mesta.
Zo strany vedenia mesta sa im
dostalo uznania a poďakovania za
všetku tú prácu, ktorú vykonávali,
či už pri jarných, letných i zimných
nárazových prácach, alebo rôznych
akciách, ktoré sa v meste vykonávali. Každá maličkosť poteší. A tak
aj týchto ľudí potešilo to, že mesto
každému z nich v predvianočnom

čase dalo aj poukážku na nákup
ktorým si mali spríjemniť vianočné sviatky. Pre 45 nezamestnaných
pracovníkov aktivačných prác to bol
iste milý darček od vedenia mesta,
ktoré aj touto formou im v týchto nie
ľahkých časoch pred Vianocami prilepšilo. Ten, kto má pričasto prázdnu
peňaženku a už dlhšie nemá stabilnú
prácu, vie, o čom hovorím. A je dobré,
že naše mesto nezabúda ani na týchto
ľudí, z ktorých väčšina nie vlastnou
vinou prišla o zamestnanie a pomáha
im v rámci svojich možností aj takouto
formou. Tento darček od mesta a práve
pred Vianocami bol skutočným balzamom a potešil. Potešil hlavne preto, že
bol daný zo srdca.
(jh)

a poplatkom za komunálne odpady.
Ako povedal primátor, aj keď v našej republike ide takpovediac všetko
hore, zvyšujú sa ceny. U nás sa dane
nezvyšujú a ani poplatky za odpad.
Čo je dobrou správou pre občanov
mesta. Len pre zaujímavosť uvádzame, že aj viacpočetné rodiny spoločne
žijúce v rodinnom dome budú ročne
za odpad platiť maximálne 800 Sk
a v bytovom 600 Sk. Samozrejme,
mesto rozčlenilo poplatníkov aj do
jednotlivých kategórii. Od poplatku
sú oslobodení okrem iných aj občania
nad 70 rokov, ťažko zdravotne postihnutí občania.
Poslanci ďalej prerokovali správu
o čerpaní rozpočtu mesta a už teraz
môžeme povedať, že naše mesto
hospodarilo veľmi dobre, keď sme
si ušetrili aj pre rok 2006. Aj návrh
rozpočtu, ktorý bol na rokovaní
schválený pre rok 2006, je vyrovnaný
v príjmoch a výdavkoch, čo dáva dobré predpoklady na ďalšie investície
mesta v budúcom roku.
Poslanci prerokovali aj plán hlavných úloh mesta na rok 2006 a plán
práce MsZ na 1. polrok 2006.
Okrem ďalších dôležitých úloh aktuálnych pre záver roka boli schválené
všeobecné záväzné nariadenia o dani
z nehnuteľnosti, o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne
odpady, podľa ktorých sa bude regulovať život nášho mesta v roku 2006.
V závere rokovania primátor poďakoval poslancom za odvedenú prácu v
prospech mesta a poprial veľa zdravia
a úspechov v novom roku. A bodkou
za rokovaním bolo aj blahoprianie poslancov primátorovi k znovuzvoleniu
za poslanca VÚC.
(jh)

Sviatok príbuznosti je sviatkom nielen ľudskej osoby, ale aj jeho duše
(Dokončenie z 1. str.)
susedov. Aby sa pozhovárali, podiškurovali o svojich rodinách, známych, o tom,
čo sa počas roka stalo, ale aj o tom, čo
ich trápi. Samozrejme, že všetci sa už
nedočkavo tešili aj na bohatý kultúrny
program, ktorý bol pre nich pripravený.
Po úvodnom slove M. Bakošovej, ktorá
nezabudla poblahopriať primátorovi mesta ku zvoleniu za poslanca VÚC, uvítal
všetkých prítomných sám primátor, aby
im osobne poďakoval za všetko dobré, čo
vykonali v prospech mesta, svojich rodín,
ale aj v prospech nás všetkých. Poďakoval aj za prejavenú dôveru vo voľbách do
VÚC. A potom sa už k slovu dostali naši
najmenší, ktorých vystupením pookrialo
nejedno srdiečko. A to sa vlastne ešte len
začalo sobotné popoludnie, ktorému pravý šmrnc dali známa speváčka Jadranka
a dychovka Tvrdošanka.

Vraví sa, že do tretice všetko dobré,
a tak aj v prestávke medzi vystúpením
si predsedníčky troch klubov dôchodcov
pozvali pána primátora pred pódium, aby
mu odovzdali kytičku kvetov za to, že
nezabúda ani na túto kategóriu občanov
nášho mesta. Nebolo to len gesto, ale
kytičky boli dané z úprimného srdca,
ako to v krátkosti povedala páni Mária
Štureková, keď odovzdávala kvety za
klub dôchodcov z Krásnej Hôrky.
Záver programu sobotného popoludnia patril Tvrdošanke, ktorá všetkým na
cestu zahrala niekoľko známych a pekných melódií.
- Napíšte, prosím vás, že to bolo prekrásne stretnutie, aj slzičky som mala
v očiach, keď som sa mohla stretnúť so
svojimi priateľmi, poprosila ma jedna
z tých, ktorá sa uvedeného podujatia
zúčastnila. Cítila som sa tu po roku

opäť výborne a nezabudnite poďakovať
nášmu pánu primátorovi, že nám opäť
pripravil tento pekný darček. Ja už toho
moc nenachodím medzi ľudí, ale tu
vždy rada prídem. Ak dožijem, tak aj na
budúci rok.
Nuž, čo dodať. K týmto slovám netreba žiaden komentár. Len človek, ktorý
má už nejaký ten rok života za sebou,
dokáže oceniť všetko, čo sa okolo neho
deje. Vníma nie z prospechu, ale vníma
dušou. A tak by sme mohli zakončiť aj
my. Sviatok príbuznosti je sviatkom na
oslavu ľudskej osoby, jeho duše a je
prejavom nesmiernej citlivosti vedenia
mesta ku svojím občanom, ktorí už majú
nejaký ten krížik na svojich pleciach,
alebo ich prikvačila nečakaná choroba.
V športovej hale nechýbala sviatočná pohoda sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú radi toto mesto.
(jh)

Obchodné centrum LIDL
v našom meste je pred konkrétnou podobou

Investičný zámer Lidlu je toho
času posudzovaný podľa zákona č.
127/1994 Z.z. aj podľa vplyvu na
životné prostredie, čím splní požiadavky pre vydanie územného i stavebného rozhodnutia.
Okrem mnohých priebežných rokovaní sa v závere roka konalo na radnici
pracovné rokovanie za účelom prehodnotenia dopravného napojenia miestnej
komunikácie na križovatke ciest I/59
a II/520 v nadväznosti na pripravovanú
výstavbu obchodného centra LIDL.
Zúčastnení zástupcovia prizvaných
orgánov a organizácií podrobne prehodnotili dopravnú situáciu v tomto
cestnom úseku, posúdili navrhnuté

projekčné riešenie a bolo dohodnuté,
že bude spracovaný projekt pre vydanie územného rozhodnutia spolu
s nevyhnutným dopravným posúdením, ktoré bude riešiť túto križovatku
svetelnými semafórmi, či ďalšími
bezpečnostnými opatreniami.
Projektant dopracuje riešenie prechodov
pre chodcov pri kostole a pri hoteli Limba.
Ďalej bolo pripomienkované, že je
potrebné projekčne dopracovať a vytvoriť chodníky pre chodcov na pravom
príjazdovom pruhu od predajne LIDL
a predĺžiť chodník od mostného telesa
smerom ku kostolu.
Takto doplnená projektová dokumentácia dopravnej situácie dotknutého

Nemocnica sa zmodernizovala
V piatok 20. januára t.r. sa v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej
uskutočnilo slávnostné otvorenie pri
príležitosti ukončenia zrealizovanej akcie, ktorou bola modernizácia
a úprava operačných sál - II. etapa
– operačná a pôrodná sála pôrodníckeho oddelenia a novorodeneckého
oddelenia.
Táto modernizácia bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Úvod odovzdania tohto zrealizovaného diela patril posväteniu týchto
nových priestorov a sv. omši v ka-

plnke NsP Trstená, ktorú celebroval
pomocný biskup Andrej Imrich.
Na tejto významnej udalosti sa zúčastnili zdravotnícke osobnosti na čele
s rektorom univerzity Prof. Štenclom,
europoslanci pán Mikolášik a pani
Záborská a bývalý predseda VUC
Jozef Tarčák.
Predseda Žilinského kraja Juraj
Blanár, ktorý je zároveň aj poslancom
NR, sa ospravedlnil z dôvodu rokovania v parlamente, keď poveril poslanca
Žilinského kraja a primátora nášho
mesta Ivana Šašku, aby ho zastupoval
na tomto stretnutí.

úseku štátnej cesty bude predložená na
vyjadrenie mestu pre vydanie územného
rozhodnutia na predmetnú stavbu.
Ďalšie rokovania, ktoré súvisia
s prípravou tohto obchodného centra,
sa týkali prípravy územia, napojenia
na inžinierske siete, najmä posledných projekčných a architektonických nadväzností, ktoré už budú súvisieť so samotnou výstavbou, ktorá
naberá konkrétnu podobu.

Prajem Vám veľa
múdrych rozhodnutí
Vážený pán primátor,
dovoľte mi, aby som Vám v mene
Združenia miest a obcí Slovenska, organizácie, ktorá združuje 95 percent
všetkých miest a obcí v Slovenskej
republike, zablahoželal ku zvoleniu
do funkcie poslanca vyššieho územného celku.
Do nasledujúcich štyroch rokov
Vášho poslaneckého mandátu Vám
prajem veľa tvorivej energie a múdrych rozhodnutí, ktoré prinesú osoh
celému regiónu, v ktorom pôsobíte.
Teším sa na spoluprácu a spoločné
presadzovanie záujmov územnej
samosprávy.
Michal SÝKORA, predseda Združenia miest a obcí Slovenska

Najlepší výsledok dosiahol náš primátor
Zvíťazil s veľkou prevahou nielen
v našom meste, ale aj celom okrese
Voľby do samosprávnych krajov,
ktoré sa konali 26. novembra 2005,
mali na Orave podobný priebeh ako na
celom Slovensku. Ani v našom okrese
nevybočili zo šedého slovenského priemeru. Ak hodnotíme náš okres z pohľadu kandidátov, tak musíme povedať,
že výsledky volieb dopadli podobne
ako pred štyrmi rokmi. Do poslaneckých lavíc Žilinského samosprávneho
kraja zasadli Ivan Šaško, Rudolf Piták
a František Adamčák.
Svoje volebné právo využilo len
6 681 voličov, čo predstavuje 26 %.
Z uvedeného počtu získal najlepší výsledok primátor nášho mesta,
ktorého volilo 2 399 voličov a získal
36,28 %, R. Piták 1 839 (27,81%) a
F. Adamčák 1 666 (25,19%).
Veľmi pekný výsledok dosiahla
aj zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková, keď získala v rámci okresu
1 400 hlasov, obsadila celkové piate
miesto a stala sa druhou náhradníčkou, keď od 4. miesta ju delilo len
20 hlasov.
Ak by sme tieto výsledky hodnotili
z pohľadu nášho mesta, tak tu tiež suverénne zvíťazil I. Šaško s počtom hlasov
1 740, na druhom mieste skončila V.
Jančeková - 1 083, tretí F. Adamčák
- 693, štvrtý M. Kováč - 658 a piatu
priečku obsadil R. Piták - 556 hlasov.

Občania Žilinského samosprávneho
kraja si v druhom opakovanom kole volieb zvolili za predsedu Juraja Blanára.
Ako kandidát koalície SMER-SD-SNS-ANO-HZD získal od voličov 51,37%
hlasov. Jeho súper Jozef Tarčák, ktorého
v druhom kole podporovala koalícia
ĽS-HZDS-P SNS, ale aj KDH-SDKÚ-DS, dostal 48,63 % hlasov. Druhé kolo
regionálnych volieb na post predsedu
ŽSK charakterizovala rekordne nízka
účasť voličov. Ku volebným urnám
v celom Žilinskom kraji prišlo len
10,87 % voličov.
Aj týmto spôsobom chceme poďakovať všetkým voličom najmä z nášho
mesta, že sa zúčastnili volieb aj napriek
celkovej apatickej situácii ľudí na celom
Slovensku, čím vlastne prejavili záujem
o veci verejné, ktoré sa nás v našom
okrese bytostne dotýkajú.
Je tiež dobré, že za poslanca VÚC bol
zvolený náš primátor, ktorý určite bude
bojovať nielen za naše mesto, ale určite
urobí všetko pre to aby náš okres nebol
ukrivdený v rámci Žilinského kraja.
Zaželajme mu dobrú spoluprácu
najmä s predsedom Žilinského kraja
Jurajom Blanárom, s ktorým kandidoval na spoločnej kandidátke a aby
vydobyl pre náš okres aspoň toľko,
ako v predchádzajúcom volebnom
období.

Čas bude hodnotiť naše konanie
Už druhé volebné obdobie bude okres Tvrdošín zastupovať v parlamente ŽSK primátor nášho mesta a my sme mu
pri tejto príležitosti položili dve otázky.
Pán primátor, s akým pocitom ste
V prvom rade budem mať na pamäti
prijali výsledok, že ste sa opäť ocitli mojich voličov, náš okres, moje mesto
v poslaneckom zbore Žilinského sa- a potom celý kraj. Časom to poradie sa
mosprávneho kraja?
môže meniť, pretože určite na prvom
Z poznania nášho okresu sa viac mieste vždy budem vidieť ľudí nášho remenej dali očakávať takéto výsledky, giónu, pre ktorých som tu a pre ktorých
pretože naši ľudia ešte stále nevedia chcem pracovať. Základný cieľ, ktorý
zhodnotiť prácu konkrétnych ľudí a na som v tichosti presadzoval aj v uplynukandidátov sa stále pozerajú podľa po- lom období, je, že v našom okrese sa
litických tričiek. Táto skutočnosť je na nemôže udiať žiadna krivda, ktorá by
veľkú škodu nášho okresu, ale aj celého spadala pod kompetenciu ŽSK. Budem
Slovenska. Nerád by som hodnotil moje chcieť, aby náš okres dostal to, čo mu
osobné výsledky vo voľbách, pretože patrí, aby sa vytvárali, resp. minimálne
o tom hovoria samotné čísla a tí, ktorí udržali tie podmienky a fungovali tie
mi dali svoj hlas, určite vsadili dobre. zariadenia, ktoré v okrese máme, aby
Táto skutočnosť ma nielen zaväzuje, tu bolo dobré stredné školstvo, aby
ale rád by som presvedčil aj tých, čo dobre slúžili zariadenia zdravotníckych
ma nevolili, alebo sa nezúčastnili vo- a sociálnych služieb, aby sa skvalitňolieb. Myslím si, že suverénne víťazstvo vali služby a rozvíjal cestovný ruch.
v okrese by potešilo každého, pretože K tomu všetkému patrí zamestnanosť,
to je o určitom uznaní, ktoré ma znova vytváranie nových pracovných prílepovzbudilo, a najmä inšpirovalo do žitostí, a tým udržanie mladých ľudí
budúceho obdobia.
tu, doma, v tomto prekrásnom kraji.
Vieme, že práca poslanca VÚC Čas vždy hodnotil naše konanie, takže
nie je najľahšia a nás by zaujímalo, chcem poprosiť o čas, ktorý máme pred
s akými predsavzatiami idete už do sebou, aby som to dokázal. Potom sa
druhého volebného obdobia a čo treba už iba pýtať poslancov za okres
bude vašou prioritou?
Tvrdošín, čo po sebe zanechali.

Hospodársky a sociálny rozvoj mesta
Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta z hľadiska dlhodobých zámerov, ale aj tých najaktuálnejších
plánov, bude pre vedenie mesta v súčasnom období jedna z hlavných
priorít a cieľov, ktoré určia ďalšie smerovanie nášho mesta.
Ako sa bude napĺňať táto úloha mené, že sme získali dotáciu vo výške
magistrátu, sme sa opýtali primátora 1,728.050,- Sk, ktorá tvorí 95% nákladov
mesta Ivana Šašku.
na spracovanie pre mesto dôležitých doZačlenením Slovenska do Európskej kumentov, keď 5% ostatných nákladov
únie sa zmenili mnohé pohľady na život uhradí mesto zo svojho rozpočtu.
ľudí, ale aj spôsoby posudzovania hodDotácia na spracovanie programu
nôt ďalšej budúcnosti. Aj keď hodnota hospodárskeho a sociálneho rozvoja
nášho života bude závislá v prvom rade zahŕňa v sebe okrem rôznych faktograficna nás samých, či chceme alebo nie, bu- kých a plánovacích dokumentov aj sprademe každodenne ovplyvňovaní vývojom covanie nového územného plánu mesta,
v Európe a najmä zákonmi, ktoré nám v ktorom budú zapracované danosti, no
bude pripravovať Európsky parlament najmä nové možnosti ďalšieho rozvoja,
či európski úradníci .
ale aj to, akým smerom sa bude uberať
Bude veľmi záležať, ako sa rýchlo život náš i budúcich generácií.
dokážeme prispôsobiť tomuto tempu, ako
V rámci konkrétnych úloh sa preddokážeme rýchlo zúžitkovať to, čo nám pokladá vychádzať z dôslednej analýzy
ponúka súčasná doba, a tým aj Európska súčasných danosti mesta pri stanovení
únia, ktorá nás bude kontrolovať, a najmä priorít až po zostavenie akčného a finančregulovať cez rôzne finančné či rozvojové ného plánu, ktorý zadefinuje potrebnú
fondy, ktoré budú odrážať náš slovenský infraštruktúru pre trvalo udržateľný
príspevok do EÚ a potom niekde ďaleko, rozvoj, ale aj ďalšie kategórie hodnôt
ďaleko aj naše skutočné potreby.
nášho života.
Jednou z posledných aktivít mesta,
Pri vypracovaní územného plánu
ktorou sme uspeli v súťaži o finančný pôjde o vytvorenie územno-technických
príspevok, bolo aj rozhodnutie Ministra podmienok pre budúci rozvoj mesta ako
výstavby a regionálneho rozvoja SR zo súčasti širšieho regiónu Oravy a Žilindňa 21.12.2005, ktorým nám bolo ozná- ského samosprávneho kraja.
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Vianočný charitatívny koncert
Čas Vianoc so svojou zázračnou
atmosférou je časom, kedy človek
akosi viac otvára svoje srdce i ruky pre
dávanie. Obchody plné ľudí zháňajúcich sa za vianočnými darčekmi to len
potvrdzujú. Chvályhodné pre Tvrdošín
a jeho obyvateľov je však to, že vo svojej ochote obdarúvavať na konci roku
2005 nemysleli iba na svojich najbližších príbuzných či priateľov.
18. decembra 2005 sa vzájomnou
spoluprácou miestneho farského úradu, ZUŠ, CVČ Radosť a Mestského
kultúrneho strediska podarilo v kine
Javor pripraviť Vianočný koncert.
Nešlo však len o kultúrne naladenie
v predvianočných „naháňačkách“.
Celý výťažok zo vstupného bol totiž
určený na pomoc viacdetným sociálnym rodinám v našom meste.
Príprava koncertu od samotného
začiatku svedčila o tom, že štedrosť a charita nie sú v prvom rade
vecou peňazí, ako predovšetkým
záležitosťou srdca. Všetci sponzori
a dobrovoľníci, ktorí bez zaváhania
a nezištne boli ochotní priložiť ruku
a pomôcť, majú svoj veľký podiel na
tom, že sa prvotná myšlienka postupne stala realitou. Im všetkým patrí
za to úprimná vďaka. Bez nich by sa
tento koncert nikdy neuskutočnil.

A ani účinkujúcich nebolo potrebné hľadať nejako ťažko. Dokonca sa
ich nazbieralo toľko, že koncert trval
takmer 4 hodiny. Na svoje si mohol
prísť naozaj každý. Na javisku sa
striedali spev a tanec, vekové kategórie a hlavne rozličné žánre. Hneď
v úvode koledníci z Krásnej Hôrky v
doprovode ľudovej hudby zo Suchej
Hory oznámili všetkým prítomným
tú krásnu vianočnú zvesť radosti.
Mažoretky z CVČ, deti z materskej
škôlky a detský spevokol Aňjelýci
zastupovali najmladšiu vekovú skupinu. Po nich prišli chlapci z nášho
ústavu na Medvedzí, akordeonisti zo
ZUŠ, spevokol Magnum gaudium.
Tanečnou choreografiou obohatili
program koncertu folklórny súbor
Oravan seniori z Nižnej a „breakáči“
z Be attack. A to ešte vôbec nebolo
všetko. Súčasťou programu bolo
i vystúpenie Jaroslava Maďaru so
svojimi hosťami, spevokolu Affitio
Leatitia i kapely Bez debaty. Záver
programu patril pozvaným hosťom
Petrovi Bedrichovi so svojím bratom
a synom a skupine Dieron. Všetkým
účinkujúcim patrí úprimné poďakovanie za veľkú ochotu, ktorú prejavili
jednak pri oslovení organizátormi,
ale i pri samotnom vystupovaní na

koncerte. Odmenou im určite bola
početná účasť divákov i aplauz, ktorým diváci počas programu vôbec
nešetrili.
A pravdou je, že nešetrili ani pri
vstupnom. Po koncerte bolo na naplnenie prvotného zámeru k dispozícii
26 500 Sk, a to je suma, ktorá veľmi
milo prekvapila i samotných organizátorov. Tieto peniaze boli ešte pred
vianočnými sviatkami v spolupráci
mestského a farského úradu rozdelené a rozdané medzi 32 rodín v našom
meste, ktoré si takto vďaka štedrosti a záujmu svojich spoluobčanov
mohli „dovoliť mať“ Vianoce. Veľké
ĎAKUJEME náleží Vám všetkým,
ktorí ste prišli na koncert a prispeli.
Príprava koncertu i jeho samotný
priebeh a ovocie tak jednoznačne
dokázali, že štedrosť pre našich
obyvateľov - aj v tejto nie veľmi
jednoduchej sociálnej situácii - nie
je cudzia cnosť.
Nech do ďalších dní a podobných
podujatí sú pre nás všetkých povzbudivou inšpiráciou slová Daniela
Shawa, speváka z kapely Heaven´s
Shore: „Nemôžem robiť všetko, ale
aspoň môžem urobiť niečo a neodmietnem urobiť to, čo urobiť môžem.“
Branislav Kožuch

Mali by si zobrať príklad z nášho mesta
Od nového roku nám opäť
takmer všetko zdraželo. Najmenej o tom sú presvedčení predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a jeho „financminister“ Ivan
Mikloš. Najlepšie by o tom vedeli
rozprávať viacdetné rodiny, dôchodcovia, nezamestnaní a ďalší,
ktorí majú veľmi hlboko do peňaženky.
Súčasná vládna politika a reforma, ako sa to snažia prezentovať
verejnosti práve tí, čo sú v súčasnej
vládnej koalícií, vôbec nepriniesla
prospech pre obyčajného občana.
Príkladov je dosť. No o tom som
nechcel. Skôr ma zaujalo, že v tejto mizérii sa nájdu ešte aj pozitívne signály smerom ku občanovi.
Jedným z takýchto príkladov je aj
mesto Tvrdošín, ktoré už niekoľko
rokov pre svojich občanov vytvára
v rámci svojich možností prijateľné
podmienky.
Spomenúť môžeme najmä dane
a poplatky za komunálny odpad.
Dovolím si tvrdiť, že ich máme
určite najnižšie v rámci celého
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

1679 Sk, v Námestove je táto suma
2 000 Sk.
O nič lepšie na tom nie je ani
Trstená, tu štvorčlenná rodina zaplatí za rok 1 460 Sk.
Ak je v domácnosti viac členov,
tak samozrejme viac. V Tvrdošíne
môže byť v domácnosti aj desať
členov a stále budú platiť len 600
Sk v bytových domoch a 800 Sk
v rodinných.
Niekto môže namietať, že v
týchto mestách sú aj zľavy. No
opäť je na tom najlepšie Tvrdošín,
aj tu sú občania zaradení do vekových kategórii, podľa ktorých sa
platí poplatok, ale ak aj pri týchto
kategóriách by mali platiť viac
ako 600 Sk, platia len 600 Sk, ak
je poplatok nižší, tak platia menej.
Úplne od poplatku je oslobodených
viacero kategórií občanov. Len pre
zaujímavosť uvádzam, že občania
nad 70 rokov a ťažko zdravotne
postihnutí občania neplatia za komunálny odpad vôbec.
To len tak pre tých, ktorí si to vôbec ani neuvedomujú, alebo nechcú
uvedomiť. Ak by boli v inom meste,
tak by museli zaplatiť určitú čiastku
za odvoz odpadu. Pre podobné kategórie je v Trstenej poplatok znížený
o 50 %, ale uvedené osoby si musia
k tomu podať žiadosť
V Námestove je to zníženie
o 30% za každú osobu staršiu ako
70 rokov z ročného poplatku a to

isté platí aj pre držiteľov preukazov
ZŤP a ZŤP/S.
Ak by sme sa pristavili pri poplatkoch za psov, tak v Tvrdošíne
je to za psa chovaného v rodinnom
dome 150 Sk a v bytovke 500Sk.
V Dolnom Kubíne 240 a 1 200Sk,
v Námestove 300 a 840 Sk.
Už vlani sme našich čitateľov
informovali o dani z nehnuteľnosti v okresných mestách v rámci
Slovenska. A tu je potrebné povedať, že aj v tomto roku platia
občania nášho mesta najnižšiu
sadzbu v rámci Slovenska.
Mestské zastupiteľstvo aj pre
tento rok sa vybralo sociálnou
cestou a vzhľadom na súčasnú neradostnú situáciu prihliadalo na to,
aby občanov nezaťažilo zvýšenými poplatkami. Je to však už roky
známe, že v Tvrdošíne sa robí pre
ľudí a nie naopak. Veď ktože už
by im dokázal pomôcť. Istotne
nie vláda a ich predvolebné sľuby,
že budú prihliadať aj na typické podmienky v rámci regiónov
Slovenska. Zatiaľ sa neprihliada
na nič, skôr by som povedal, že
tieto sľuby budú opäť predvolebnou kampaňou aj súčasnej vládnej koalície. Ak by sa len o niečo
viac snažili aj v parlamente SR
a zobrali si príklad z nášho mesta,
tak na Slovensku by nemuselo byť
až tak zle, ako je tomu v súčasnosti.
(jh)

Tá najúprimnejšia vďaka tých najmenších
O tom, že naše mesto sa patrične venuje mládeži, svedčí mnoho príkladov. Jedným z nich je aj plavecký výcvik,
ktorý naši žiaci zdarma absolvujú. Niektorí to berú už ako
samozrejmosť, iní hovoria s úctou, a nájdu sa aj takí, čo to
dobré aj kritizujú. Nejdeme sa tu rozpisovať, tým najlepším
vysvedčením pre mesto je vždy uznanie a poďakovanie práve
od tých najmenších, ktorí to myslia najúprimnejšie.
Z mnohých listov sme vybrali Vám za Vaše dobré srdce. Zaplatili
aspoň tieto dva:
ste nám plavecký výcvik, z ktorého
Vážený pán primátor, v mene sme mali všetci radosť. Bolo nám
celej 3.D triedy Vám ďakujeme, že tam dobre. Niektorí sa dokonca
sme sa zdarma zúčastnili plavec- naučili plaváť, lebo premohli svoj
kého výcviku. Bolo nám tam veľmi strach. Asi najväčšiu hrôzu niektorí
dobre. Každý z nás má veľa zážit- mali zo skokov do vody. Posledný
kov. Najväčšiu radosť sme mali na deň nášho plaveckého výcviku bol
záver výcviku, keď každý preplával najveselší. Všetci sme chceli v precelý bazén.
tekoch ukázať, čo sme sa naučili.
Ďakujeme Vám a želáme veľa Hoci sme neboli prví, aj tak sme
pracovných úspechov. Žiaci 3. D mali veľkú radosť.



Lucia Deganová, Karmen Pafčová,
Vážený pán primátor, ďakujeme Zuzana Petreková, Laura Lacková

Kostolík sme si postavili aj opravili
Kostolík sv. Anny v Oraviciach ma
svoju históriu, ktorá nezlučiteľne patrí
k nášmu mestu a nebyť našich občanov
už by tento kostolík ani nebol existoval.
Ak, tak len v historických análoch.
O tom, že ho
postavili Tvrdošínčania roku
1820 niet najmenších pochýb. My
sme však dnes
náhodne nahliadli do záznamov
kroniky Cirkevného dekanátu,
ktorý mal v tom
čase svoje sídlo
na fare v Čimhovej a vybrali sme
pre vás jednu
zaujímavú stať, v
ktorej sa v roku
1947 takto píše.
Keďže Oravice-letovisko nemecké vojská počas SNP všetky
vilky vypálili, ba aj tamojší kostolík
vnútri zničili, bolo potrebné, aby tento
stánok Boží bol primerane opravený.
Tvrdošínsky urbár dal kostolík
obnoviť zvonku, vnútri vymaľovať
a nový oltár ku cti sv. Anny postaviť.
Oltár postavili a zhotovili Ján Hutlas
z Hladovky a Bonk zo Suchej Hory.
Posväcovanie kostolíka sa dialo s
veľkou slávnosťou 28. júla. Bol krásny deň, ľudí sa zišlo do Oravíc okolo

2000. Jozef Slanicay, dekan, najprv
kostolík posvätil, potom bola posviacočná kázeň pred kostolom a po kázni
sv. omša, pri ktorej asistoval Kornel
Brtko, správca fary z Tvrdošína,
a P. Caliat Figura, františkán.
Po posviacke bol
obed u hájnika
Floreka a po
obede bola veselica až do noci
vonku v prírode.
Toľko z kroniky o vysviacke tvrdošínskeho
kostolíka v Oraviciach.
Dnes je nám
ľúto, že tento náš
kostolík bol v
posledných rokoch začlenený
do Vitanovskej
farnosti a takpovediac sa nemôžeme oň starať
aj keď je náš.
Aj keď mesto spolu s urbárom
v roku 1994 investovalo do rekonštrukcie kostolíka spolu takmer 500
tisíc korún, je nám smutno, že zvonček z Oravíc ide do Vitanovej a náš
kostolík začína chátrať.
Ostáva nám iba veriť, že raz náš
kostolík bude znova v našej farnosti
aj preto, aby sme sa oň mohli starať.

Mladí dôchodcovia bilancovali

V predvianočnom čase sa zišli vo svojich priestoroch na sídlisku Medvedzie
naši „mladí“ dôchodcovia. Takto si totiž
hovoria tí, ktorí stáli pri založení štvrtého
klubu dôchodcov s názvom Skalka, ktorý
má už takmer ročnú históriu. Zišli sa tu,
aby zhodnotili svoju činnosť a zároveň si

V klube sa však vykonávajú aj ďalšie
aktivity a každý z tých, ktorý zavíta medzi našich najmladších dôchodcov, si tu
nájde svoj priestor.
Predvianočné stretnutie pri kapustnici
bolo akýmsi utužujúcim prvkom pre týchto ľudí. No neprišli tu len pre kapustnicu.

pochutnali na predvianočnej kapustnici,
poháriku vínka a zákusku.
Jeho predsedníčkou je pani Anna
Šablatúrová. Pre viac ako štyridsať členov je v klube pripravený vždy nejaký
program. Či sú to už Dni zdravia, v rámci ktorých je možno si vypočuť nielen
odbornú prednášku, ale aj zmerať svoj
krvný tlak, či zacvičiť si.
Hádam najväčší úspech mala spoločná
akcia, ktorá sa uskutočnila v letných mesiacoch na záhradke Ivana Vicena, člena
klubu, kde sa stretli mladí dôchodcovia
so svojimi vnúčencami a výborne sa tu
zabavili.

Pohovorili si o svojich radostiach, starostiach a pripravili aj plány na ďalší rok.
Aj touto cestou chcú poďakovať mestu a primátorovi za to, že im umožnilo sa
spoločne stretávať, že poskytlo priestory,
vybavilo potrebným zariadením a všemožne vychádza v ústrety.
Samozrejme, že sa nebránia ani spolupráci s inými klubmi a podobnými
organizáciami. V klube je vítaný každý,
kto má o spoluprácu záujem a vítaní sú aj
všetci tí, ktorí by chceli tento klub navštevovať, a tak sa spolupodieľať na vyplnení
času pre potešenie, ale aj pre svoje zdravie.
(jh)

Školáci začali spolupracovať
V závere roka sme privítali v Základnej škole M. Medveckej priateľov
z Poľska. Z poľských škôl vo Witowe
a Koscielisku prišlo 30 žiakov a 10
učiteľov.
Program stretnutia sa začal v telocvični vystúpením súboru Malí
Witowania, v ktorom sa nám poľskí
kamaráti ukázali v pestrofarebných
goralských krojoch a predviedli zmes
tancov a spevov.
Potom nasledovali prezentácie krajín,
oblastí a miest, v ktorých žijeme. A čo
sme sa z prezentácií dozvedeli, zisťovali
sme vo vedomostných testoch. My sme
pre nich pripravili test o nás v slovenčine
a oni zas o Poľsku v poľštine.
A ako to medzi deťmi býva, hneď sa
vynašli. Keďže mali problémy porozumieť testu v inom jazyku, posadali si
striedavo a testy vypracovali spoločne.
Aj tu sa ukázalo, že deti nemajú zábrany hneď sa skamarátiť a dorozumieť sa
hoci rukami či nohami.
Ďalší program pokračoval v telocvični. Tu sa vytvorili dve medzinárodné
družstvá, ktoré mali hrať vybíjanú. Túto
hru ale naši kamaráti z Poľska nepoznali. Naši im však pravidlá vysvetlili a už

sa hralo. Víťazmi boli vlastne všetci.
Popoludní si boli pozrieť náš skvost
- drevený kostolík.
Mesto Tvrdošín pred piatimi rokmi nadviazalo spoluprácu s Gminou
Koscielisko, do ktorej patria 3 väčšie
obce - Koscielisko, Witow a Dzianisz.
Gmina Koscielisko je bránou poľských
Tatier a Zakopaného.
Poslancom gminy je aj Piotr Kopec,

učiteľ Základnej školy a Gymnázia vo
Witowe. A bol to práve on, ktorý inicioval prvé stretnutie, ktoré bolo u nás
v škole v novembri. Stretnutie sa nieslo
v duchu vzájomnej výmeny poznatkov
a porovnávania rozvoja základného
školstva v našich krajinách.
A začala sa možno písať história
spolupráce na úseku školstva medzi
Gminou Koscielisko a Tvrdošínom.

Stretnutie plné spomienok
Po 45 rokoch v školských laviciach.
Uplynulo 45 rokov od chvíle, keď
sme sa my, bývalí ôsmaci ZŠ v Tvrdošíne, rozlúčili a roztrúsili po celom
Slovensku, či už za štúdiami, neskôr
založením rodiny.
A po 45 rokoch sme sa tohto roku
stretli v hojnom počte i napriek vzdialenostiam mnohých z nás.
Prvé zvítanie pri základnej škole
bolo plné emócií, mnohí sme sa nepoznali – roky nás zmenili, veď sme sa
rozlúčili ako deti a stretli v dôchodkovom veku.

Bol to milý zážitok, na ktorý sa
nezabúda. Stálo to za to.
Úprimne ďakujem za všetkých
zúčastnených bývalým spolužiakom
primátorovi Ing. Ivanovi Šaškovi,
Marte Bránickej, Jane Vajduliakovej
za vynaložené úsilie pri organizovaní
tohto stretnutia, za prípravu milého
a dôstojného posedenia v kultúrnom
dome na Medvedzí.
Každý z nás si určite odniesol zo
stretnutia veľa pekných spomienok
a vôbec to, že sme si jeden druhého
pripomenuli.
Gita Stančová
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Plán úloh rozvoja mesta na rok 2006
Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta je prípravou, resp.
ďalším štartovacím mechanizmom rozvojového programu s naviazaním na hospodárske výsledky a ekonomiku za uplynulé
obdobie. Celková finančná analýza mesta je zostavená v rozpočte nášho mesta a podľa jednotlivých potrieb rozpracovaná
do oblasti všeobecných verejných služieb, verejný poriadok
a bezpečnosť, cestná doprava a cestovný ruch, ochrana životného prostredia, bytová politika, zdravotníctvo, vzdelávanie,
sociálne zabezpečenie, ako aj investičné rozvojové zámery
nášho mesta.
Zvyšovanie cien energií má negatívny dopad aj na samotný
chod mesta, kde musíme neustále tvoriť rezervy pre zabezpečenie plynulého chodu školstva, verejného osvetlenia, údržby
miestnych komunikácií a pod, s tým, aby tieto navýšené finančné prostriedky nezaťažovali nášho občana pri zvyšovaní daní
za nehnuteľnosti, alebo zvyšovaní cien za likvidáciu domového
odpadu.
Starostlivosť o občana
Zvyšovanie životnej úrovne
Starším ľudom chceme stále preukaNezamestnanosť je jedným z hlavných
zovať vďaku a úctu, aby mali pokojnú činiteľov, čo ničí naše rodiny. Aj v našom
starobu, spokojný život, a preto im aj meste sa rysujú určité predpoklady, ktoré
v nasledujúcom období budeme vytvárať
dobré podmienky, aby mali zabezpečenú
dodávku a rozvoz teplej stravy, trvalú
starostlivosť vo forme opatrovateľských
služieb, ale aj v zachovaní dlhodobej
kultúrno-spoločenskej akcii „Dňa príbuznosti“ a iných podujatí zameraných
na oddych a rekreáciu.
Zdravotníctvo
V našej kompetencii je udržiavať stabilitu zdravotných stredísk, napomáhať
pri napĺňaní a dodržiavaní určitej úrovne
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
vytvárať priestor pre ďalšie možnosti
rozširovania odborných ambulancií a ich
kádrov. Mesto bude iniciovať rozširovanie aj ďalších služieb pre poskytovanie
rýchlej zdravotníckej pomoci. Záujmom
mesta je, aby zdravotné zariadenia v
našom okrese boli zachované a slúžili
predovšetkým našim občanom.

Pre tých, kde nastali zmeny
Oznamujeme občanom nášho
mesta, že všetci daňovníci dane
z nehnuteľností, u ktorých nastali v
priebehu roku 2005 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností (predaj, kúpa,
dedičstvo rodinného domu, pozemku, bytu, garáže, chaty) a vlastníci
bytov, ktorým uplynula lehota
oslobodenia na 5 rokov, t.j. ktorí
odkúpili byt /bol zavkladovaný na
správe katastra/ v roku 2000, sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach v znení

neskorších predpisov podať daňové
priznanie na daň z nehnuteľností
najneskôr do 31. januára 2006.
Tlačivá - daňové priznanie na
daň z nehnuteľností je možné vyzdvihnúť si v miestnosti na prízemí
vedľa kancelárie prvého kontaktu
v čase od 800 – 1500 hod.
Upozorňujeme daňovníkov, že
ak včas nenahlásia uvedené zmeny (do 31.1.2006), ktoré nastali
pre priznanie dane, daňovník
sa bude sankcionovať v zmysle
zákona.

čiastočne môžu odstrániť tieto negatíva
a pomôcť rodinám, ktorým sa ponúkne
práca priamo v našom meste. Medzi
pripravované investičné zámery patrí
výstavba priemyselného parku Hydac,
ktorá je plánovaná v tomto roku za predpokladu, že priebeh majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov v časti Krásna
Hôrka sa zrealizuje. Medzi ďalšie aktivity
mesta patrí výstavba obchodného domu
spoločnosti LIDL a obchodného centra
TESCA, s ktorými prebiehajú konkrétne
rokovania.
Bytová politika
Pre naše rodiny, ale aj pre ostatných
občanov je tu pripravovaná výstavba bytov. Nezabúdame na občanov so znevýhodneným zdravotným stavom, vekom,
ako aj ľudí, ktorí nemajú zabezpečenú
bytovú otázku, resp. tí, ktorí nemajú zdroje na vlastnú realizáciu výstavby bytov.

Mládež a šport
Aj keď súčasné podmienky pre rozvoj
športu sú primerané, máme profesionálne volejbalové družstvá mužov a žien,
futbalistov od skupín mladších žiakov
až dospelých, hráčov stolného tenisu,
šachistov, ženského futbalu, floorballu,
v blízkej budúcnosti možno aj hokejistov, do rozvojového plánu zahŕňame
údržbu existujúcich športových objektov
a hracích plôch s možnosťou budovania
športového ihriska s umelým trávnatým
povrchom, výstavbu tenisových kurtov
s postupným dobudovaním na tenisovú
halu.
Cestovný ruch
Samotný význam Oravíc sa podstatne zvýšil, keď mesto Tvrdošín k tomuto
územiu potvrdilo svoju legitimitu. V súčasnom období je v značnej miere už
vybudované kúpeľníctvo, ktoré postupne
plánujeme dotvárať. Podľa možnosti finančných prostriedkov plánujeme zrealizovať sieť inžinierskych sietí, udržiavať
v dobrom stave prístupové komunikácie. Podľa požiadaviek našich občanov
budeme podporovať a vytvárať vhodné
podmienky pre rozvoj a rozširovanie
cestovného ruchu aj v samotnom meste.
Z pohľadu hotelových služieb je pre naše
mesto nekonečným problémom hotel

Limba, ktorý po roku 1990 sa uberal
rôznymi protizákonnými cestami, ktoré
mesto s príslušnými štátnymi inštitúciami
i súdmi rieši už takmer 15 rokov. A keď
vieme, že zo zákona a z viacerých rozhodnutí súdov tento objekt patrí do majetku mesta, politická situácia na Slonensku
je taká, že sa zákony nerešpektujú a tento
štát nemá záujem o poriadok, ba naviac
podporuje nekalé praktiky.
Doprava
Najväčším problémom z dopravného hľadiska je zaťaženosť, resp. veľká
frekventovanosť štátnej cesty 1/59. V súčasnom období prebieha majetkoprávne
vysporiadanie pre započatie obchvatu
na úseku štátna hranica - Tvrdošín po
mäsozávod s výjazdom obchvatu smer
Námestovo. Súbežne prebieha ďalšia etapa projektovej prípravy na realizáciu obchvatu nášho mesta smer Nižná. Rieši sa
aj dopravná situácia na hlavnej križovatke
v centre mesta v náväznosti na plánovanú
výstavbu obchodného domu LIDL.
Tieto základné tézy ďalšieho
rozvoja mesta budú v priebehu
roka zapracované do konkrétnych
podôb práce mestského zastupiteľstva mestského úradu a všetkých inštitúcií, ktoré sú v pôsobností mesta, tak aby rok 2006 bol
pre občana nášho mesta rokom
pokojným, kultúrnym s napĺňaním
istôt a základných potrieb.

Dotácia na stravu, školské potreby a motivačný príspevok

V prípade podpory zo strany štátu, vo forme aj keď minimálnej dotačnej politiky,
máme v projektovom zámere prípravu
a realizáciu ďalších sociálnych bytov.
Bytový dom by bol riešený ako jednoizbové a dvojizbové byty, prispôsobené
nielen imobilným, ale aj dôchodcom,
ktorí už nepotrebujú na bývanie veľké
domy alebo byty, hlavne z ekonomických
dôvodov.
Výchova a vzdelávanie
V našom meste sa výchovný a vzdelávací proces uskutočňuje pre deti už
od dvoch rokov v troch predškolských
zariadeniach, v dvoch základných školách, stredných školách a v súčasnosti aj
vysokoškolské štúdium, v CVČ sa deti
zdokonaľujú v pohybových aktivitách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí najviac vo výške životného minima.
a rodiny vydalo s účinnosťou od 1.1.2006
Dotáciu na motivačný príspevok
Výnos o poskytovaní dotácií na stravu, možno poskytovať pre dieťa na podporu
na školské potreby a na motivačný prí- predchádzania sociálnemu vylúčeniu
spevok (predtým štipendium).
dieťaťa. Patrí dieťaťu, ktoré navštevuje
Dotáciu na stravu bude možné posky- školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje
tovať pre deti, ktoré navštevujú predškol- dávka a príspevky, alebo ktorej príjem
ské zariadenie alebo školu a žijú v rodine, je najviac vo výške životného minima
ktorej sa poskytuje dávka a príspevky, a jeho priemerný prospech je najviac 2,5
alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledný školský polrok, alebo si zlepza posledných šesť po sebe nasledujúcich šilo za posledný školský polrok priemer
mesiacov je najviac vo výške životného prospechu najmenej o 0,5 oproti predcháminima
dzajúcemu školskému polroku.
Dotáciu na školské potreby bude možZ uvedeného výnosu vyplýva že sa
né poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje rozširuje okruh žiadateľov o poskytovaprípravnú triedu predškolského zariade- nie dotácií aj pre rodiny, ktoré nepoberajú
nia alebo školu a žije v rodine, ktorej sa dávku a príspevky, ale ktorých príjem za
poskytuje dávka a príspevky, alebo ktorej posledných šesť po sebe nasledujúcich
priemerný mesačný príjem za posledných mesiacov je najviac vo výške životného
šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je minima.
Uvedené dotácie pre tieto rodiny si v prípade záujmu musia občania nášho mesta uplatniť na predpísanom tlačive, ktoré môžu
obdržať na Mestskom úrade v Tvrdošíne - na matrike, alebo na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - úsek sociálnych vecí, ktorý
po predložení potrebných dokladov a prepočte ich bude informovať
či spĺňajú podmienky na poskytovanie horeuvedených dotácií.

Platíme najnižšie dane v rámci Slovenska
h/ pozemky funkčne spojené so vozidla (fotokópiu tech. preukazu).
Doklady, preukazujúce dôvody
Sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2006 stavbou
slúžiacou galérií.
na
poskytnutie daňovej úľavy na rok
Správca dane oslobodzuje od

Od 1. januára sú v obciach a mestách také miestne dane,
aké si jednotlivé samosprávy uznali za vhodné vyberať, a aké
zastupiteľstvá schválili. Niektoré mestá túto právomoc využili
na zvýšenie svojho rozpočtu, a tak medzi jednotlivými mestami a obcami sú dosť rozdielne ceny. V niektorých prípadoch
predstavujú aj tisíce korún.
U nás v našom meste tomu tak nie je a, pravdu povediac,
máme sa čím pochváliť, pretože v našom meste platia občania
najnižšie sadzby v rámci Slovenska. Mestské zastupiteľstvo pri
svojom schvaľovaní sa vybralo sociálnou cestou aj s ohľadom
na súčasnú situáciu. Ale to je už roky známe, že v našom meste
sa robí pre ľudí, nie naopak. Aj týmto spôsobom sa mesto snaží
pomôcť mnohým občanom v ich neľahkej sociálnej situácii.
Hodnota ornej pôdy (OP) a tr- 35 Sk - priemyselné stavby, stavvalých trávnych porastov (TTP) v by slúžiace energetike, stavby slúžiaSk/m2: Tvrdošín 4,70 (OP) a 0,80 ce stavebníctvu, stavby využívané na
(TTP), Medvedzie pri Tvrdošíne 5,12 skladovanie vlastnej produkcie vráta(OP) a 0,67 (TTP), Krásna Hôrka ne stavieb na vlastnú administratívu
6,49 (OP) a 0,59 (TTP), Oravice 4,70
- 53 Sk - stavby na ostatné podni(OP) a 0,80 (TTP)
kanie a na zárobkovú činnosť, sklaRočná sadzba dane zo stavieb:
dovanie a administratívu súvisiacu
- 1,50 Sk - stavby na bývanie s ostatným podnikaním a zárobkovou
a ostatné stavby tvoriace príslušen- činnosťou.
stvo hlavnej stavby
- 16 Sk - ostatné stavby
- 3,50 Sk - stavby na pôdohospoPri viacpodlažných stavbách sa
dársku produkciu, skleníky, stavby určuje príplatok za podlažie v sume
využívané na skladovanie vlastnej 1 Sk za každé ďalšie podlažie, okrem
pôdohospodárskej produkcie, stavby prvého nadzemného podlažia.
pre vodné hospodárstvo okrem staRočná sadzba dane z bytov
vieb na skladovanie inej ako vlastnej v meste Tvrdošín je stanovená vo
pôdohospodárskej produkcie a sta- výške:
vieb na administratívu
- 3,50 Sk za každý aj začatý m2
- 7,30 Sk - stavby rekreačných podlahovej plochy bytu a nebytového
a záhradkárskych chát a domčekov priestoru
na individuálnu rekreáciu
- 53 Sk za každý aj začatý m2 po- 14 Sk - samostatne stojace gará- dlahovej plochy nebytového priestože a samostatné stavby hromadných ru, ktorý je využívaný na podnikagaráží a stavby určené alebo použí- teľskú činnosť, prenájom, alebo inú
vané na tieto účely, postavené mimo zárobkovú činnosť.
bytových domov
Od dane sú oslobodené:

a/ pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta
Tvrdošín, ktorý je správcom dane,
b/ 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.
Správca dane oslobodzuje od dane
z pozemkov:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b/ močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II.
stupňa,
c/ časti pozemkov, na ktorých sú
zriadené meračské značky, signály
a iné zariadenia bodov, geodetických
základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích
plynov,
d/ pozemky verejne prístupných
parkov, priestorov a športovísk,
e/ pozemky funkčne spojené so
stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
f/ pozemky funkčne spojené so
stavbami slúžiacimi cirkvi,
g/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku
plánovaného začatia výchovnej ťažby
(prvej prebierky),

dane zo stavieb a od dane z bytov:
a/ zariadenia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov
so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci a galériu
b/ stavby - kostoly, farský úrad
a ich časti slúžiace na vykonávanie
náboženských obradov cirkví, stavby a ich časti slúžiace na úradovne
osôb, ktoré sú poverené duchovnou
správou cirkví.
Správca dane znižuje daň z pozemkov:
a/ pozemky tvoriace jeden funkčný
celok so stavbou slúžiacou školám
a školským zariadeniam, so stavbou
užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti vo výške 50%
Správca dane znižuje daň zo
stavieb a daň z bytov:
a/ 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,
b/ garáže vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktorí
vlastnia motorové vozidlo používané
na ich dopravu vo výške 50 % z vypočítanej dane,
c/ stavby slúžiace školám a školským zariadeniam 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,
dokladom o vlastníctve motorového

2006 predloží daňovník správcovi
dane do 31. januára 2006.
Daňovníkovi, ktorý má povinnosť
podať daňové priznanie do 31.januára
2006, správca dane vyrubí daň najneskôr do 15. mája 2006.
Vyrubená daň z nehnuteľností
je splatná: do 31. mája 2006, do 31.
júla 2006, do 30. septembra 2006.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej
osobe nepresahuje 1 000 Sk a právnickej osobe 10 000 Sk je splatná
naraz do 31. mája 2006. Daň možno
zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia,
ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku. Vlastník nehnuteľností,
ktorý v priebehu roka 2006 vydraží
nehnuteľnosť, ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok 2006
začínajúc mesiacom nasledujúcom po
dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe
nadobudol.

Kedy a ako budeme
platiť dane a poplatky?
V priebehu mesiaca apríl sa
budú vyberať dane a poplatky
v miestnosti vedľa „Kancelárie
prvého kontaktu“. Dane z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatky za
domový odpad sa budú vyberať
v hotovosti v priebehu dvoch
aprílových týždňov. O presnom
termíne budeme občanov včas
informovať v mestskom rozhlase
a našich novinách.
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To najdôležitejšie v roku 2005
Január
 V januári sa v MsKS uskutočnilo športovo-kultúrno-spoločenské stretnutie pri „Novoročnej čaši“, v rámci ktorého
bola vyhlásená desiatka najlepších športovcov.
 V pondelok 24. januára prijal primátor mesta Ing. Ivan
Šaško na radnici 12 študentov a dvoch pedagógov Lauru Vanderheyden a Ritu Cueppen z belgickej strednej školy z mesta
Leopoldsburg. Po nich 31.1. 2005 privítal 40 študentov a 9
pedagógov z college Les Fontainettes z francúzskeho mesta
Saint Aubin Bray.
 Víťazom volejbalového turnaja o O pohár primátora
sa stalo družstvo Gymnázia, Mestský úrad obsadil bronzovú
priečku.
Február
 V sobotu 19. februára t.r. sa v priestoroch MsKS uskutočnila výročná členská schôdza ZO ZZPO.
 V nedeľu 20.2. 2005 sa v Tvrdošíne uskutočnilo valné
zhromaždenie Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského
zboru.
 Šachisti ŠK Tvrdošín v nedeľu 28. februára privítali
doma súpera z Liptovského Hrádku a po víťazstve 6,5:1,5 postúpili do III. ligy.
Marec
 Vo štvrtok 10. marca t.r. na pozvanie primátora navštívil
naše mesto Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.
 V piatok 11. marca sa za účasti investora, dodávateľov,
orgánov štátnej správy, no najmä stavebného úradu mesta Tvrdošín, započalo kolaudačné konanie I. etapy kúpeľného areálu
Meander v Oraviciach, ktorého základný kameň pred 10 mesiacmi bol položiť aj prezident SR Ivan Gašparovič.
 V sobotu 18. marca t.r. sa členovia tvrdošínskeho urbáru
stretli na valnom zhromaždení, aby sa oboznámili s výsledkami
hospodárenia urbáru a aby si aj zvolili nových zástupcov do
ďalšieho funkčného obdobia. O tom, že v urbáre sa efektívne
hospodárilo, svedčí aj fakt, že podiely za uplynulý rok prekročili
sedemmiliónovú hranicu.
 Na deň 23. marca bola v prezidentskom protokole zaznamenaná návšteva primátora nášho mesta, ktorá sa aj naplnila a
pracovno - priateľské stretnutie sa uskutočnilo. Okrem viacerých
aktuálnych tém tohto stretnutia bola dohodnutá aj návšteva nášho
mesta, ktorú si pán prezident naplánoval práve na 1. mája.
 Na Deň učiteľov sa stretli učitelia a pracovníci školstva
s vedením mesta. Primátor im poďakoval za odvedenú prácu.
 V piatok 31. marca sa na našej radnici uskutočnilo rokovanie primátora mesta s rektorom Univerzity Mateja Bella
v Banskej Bystrici Milanom Murgašom.

Slovenský florbalový zväz v dňoch 19.a 20. marca
v športovej hale poriadal 1.majstrovstvá Slovenskej republiky
vo florbale v kategorii U-15 (žiaci do 15 rokov). Zúčastnilo sa
deväť chlapčenských a šesť dievčenských tímov.
Apríl
 Otvorením prvej etapy Meander parku v Oraviciach sa
začala nová éra cestovného ruchu v tejto časti Slovenska. Nový
areál na veľkonočný pondelok posvätil dekan kubínskeho dekanátu vdp. Ľubomír Pekarčík.
 Vo štvrtok 14. apríla 2005 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo zasadnutie Rady Oravy, ktorej členom je aj primátor
mesta Ing. Ivan Šaško.
Rezonovala otázka dopravnej infraštruktúry Oravy, najmä
cesta Dolný Kubín, hranica s Poľskom, ale aj výstavba cesty
Oravice - Zuberec.
Máj
 Prvomájové nedeľné odpoludnie, ktoré sa konalo na Trojičnom námestí sa zapíše do histórie mesta zlatými písmenami,
už aj preto, že medzi nás zavítlal prezident. Na radnici sa stretol

s poslancami MsZ, podnikateľmi, riaditeľmi škôl a ďalšími pozvanými hosťami a potom sa prihovoril občanom.
 V piatok 6. mája sa uskutočnil druhý ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Tvrdošínsky akordeón.
Súťažilo tu 27 žiakov a študentov ZUŠ zo SR a 13 študentov
konzervatórií zo Slovenska a Česka.
 Nedeľné odpoludnie (8.5.) v kine Javor patrilo našim
mamičkám, pre ktoré mesto pripravilo kultúrne posedenie.
 V nedeľu 15.5. t.r. sa uskutočnil v Tvrdošíne už tretí
ročník medzinárodného cestného behu Okolo Oravskej priehrady. Pretekalo sa v dvanástich kategóriách. Celkovo sa pretekov
zúčastnilo vyše stotridsať pretekárov a pretekárok z takmer
pätnástich oddielov zo Slovenska a Poľska.
 V Chorvátku sa uskutočnili v dňoch 9. - 12. 5. 2005
Medzinárodne majstrovstvá SR námorných plachetníc Zadarski
handicap. Pretekov sa zúčastnila aj Katarína Šašková v čisto
ženskej posádke, ktorá skončila na celkovom piatom mieste z 34
posádok. Medzi ženami obsadili prvú priečku.

Jún
 Päťdesiatdva deti, ktoré prišlo na Slovensko z Beslanu
sme privítali aj v našom meste na Deň detí, ktorý sa uskutočnil
1. júna v priestoroch nového futbalového štadióna.
 V utorok 21.6. t.r. sa v priestoroch MsKS na sídlisku
Medvedzie v Tvrdošíne uskutočnil už IV. ročník obľúbenej speváckej súťaže pod názvom Tvrdošínska studnička. Vyše 42 detí
si tu zmeralo svoje sily v prednese ľudovej piesne.
 V piatok 25. júna sa v kine Javor v závere školského
roka stretli žiaci a študenti našich škôl, ktorí v školskom roku
2004/2005 vzorne reprezentovali svoje školy a získali ocenenie
pre školu aj pre seba.
 V pondelok 27.6. v priestoroch radnice primátor prijal
dve družstvá hráčov nášho futbalového oddielu, a to mladších
žiakov a starších žiakov, ktorí vzorne reprezentovali farby nášho
mesta.
Futbalistom a trénerom primátor osobne poďakoval
 V zasadacej miestnosti našej radnice sa 30. júna t. r. stretli budúci študenti Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici.
Záujem o štúdium prejavilo 40 budúcich študentov.
 Mladších žiakov nášho futbalového družstva nedokázal
v uplynulej sezóne nikto zdolať. Remizovali len v zápase na ihrisku v Lieseku. Svojím súperom nastrieľali 144 gólov a dostali
len osem. Tvrdošín 24 23 1 0 144:8 70
Júl
 Vo štvrtok 7.7. t.r. zavítali do nášho mesta predstavitelia
Gminy Koscieliska na čele s vojtom gminy mgr. Bohdanom Pitoňom a tromi poslancami. Na radnici ich privítal primátor mesta
Ing. Ivan Šaško a zástupkyňa primátora Bc. Vlasta Jančeková.
 V nedeľu 24. júla sa uskutočnil už 15. ročník Folklórnych Oravíc. Primátor mesta Ing. Ivana Šaško otvoril folklórne

Oravice spolu s pozvanými hosťami, podpredsedníčkou NR SR
Zuzanou Martinákovou a wojtom Gminy Koscielisko Bogdanom Pitoňom.
August
 Vo štvrtok 4. augusta za účasti súťažiacich zo Slovenska
a Češka boli v Tvrdošíne v areáli SOU lesníckeho slávnostne
otvorené už 7. spoločné majstrovstvá SR a ČR v práci s motorovou pílou pod názvom DREVORUBAČ 2005. Súťaže sa
zúčastnilo 31 drevorubačov, 14 zo Slovenska a 17 z Českej
republiky.
 V nedeľu 7.8. pre návštevníkov Oravíc Slovenská armáda v spolupráci s mestom Tvrdošín pripravila zaujímavý
program pod názvom „Leto s profesionálnou armádou v Oraviciach“. Nechýbal tu ani minister obrany Juraj Líška.
 V dňoch od 20.8.-28.8. sa na Liptovskej Mare uskutočnili
Majstrovstvá Európy v jachtingu. Veľmi dobre si na nich počínala K. Šašková, ktorá so svojou spolujazdkyňou Václavovou
Inou získala bronzovú medailu.
September
 Na Trojičnom námestí v piatok 2. septembra sa v našom
meste začala jedna z cyklistických etáp pod názvom Cyklojazda
histórie. Druhého septembra začali v Tvrdošíne, kde ich privítal,
pripol im stužku a „odštartoval“ primátor mesta.
 Na úvod nového školského roka uvítal študentov riaditeľ
školy Ján Korenčiak. Ku študentom sa prihovoril aj primátor
mesta Ivan Šaško.
 V pondelok 5. septembra poslanci MsZ okrem iného
schválili úpravu rozpočtu v kapitole „kultúra“ v časti výdavky
na základné vybavenie dychovky Tvrdošanka, doplnok k Územnému plánu mesta Tvrdošín v k.ú. Krásna Hôrka, lokalita
za bývalou benzínovou pumpou pre realizáciu priemyselného
parku s výstavbou fabriky HYDAC Electronic s.r.o.
 V piatok 9.9. v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej sa
uskutočnila oslava. Dôvodom na ňu bolo dokončenie prestavby
operačných sál a výmeny okien na hlavnom lôžkovom pavilóne.
Na stretnutí nechýbal ani primátor nášho mesta a poslanec VÚC
Ing. Ivan Šaško.
 V obradnej miestnosti našej radnice sa 17. septembra
stretli Študenti Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorí
v našom meste budú študovať „Európske kultúrne štúdie“. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili prorektor pre vedu a výskum
,v pôsobnosti ktorého sú aj medzinárodné vzťahy prof. PaedDr.
Pavol Odaloš, CSc., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
a medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc., Prof.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Po slávnostnom otvorení už
nasledovali prvé prednášky, ktoré sa uskutočnili v priestoroch
našej radnice.
 Vo štvrtok 15.9. sa na futbalovom štadióne v Tvrdošíne
uskutočnil futbalový turnaj o Pohár primátora. Na turnaji sa
divákom predstavili tri družstva Tvrdošín, Medvedzie a Krásna
Hôrka. Vo finále zvíťazilo družstvo Tvrdošína.
 V piatok a sobotu 23.-24. septembra sme v našom meste usporiadali „Dni mesta“ spojené s Michalským jarmokom.
Nechýbal bohatý kultúrny program, v ktorom sa okrem iných

predstavila Goralská muzika, Tvrdošanka, Oravan a ďalší účinkujúci.
Október
 Vo štvrtok 6. októbra MsCVČ „RADOSŤ“ pripravilo
pre deti z MŠ a ZŠ v našom meste športové dopoludnie, ktoré sa

odohrávalo na ihrisku pri ZŠ MM. Športového dňa sa zúčastnilo
takmer 500 detí z nášho mesta.
 V piatok 7.10. zavítal do nášho mesta rektor Univerzity
Mateja Bela z Banskej Bystrice prof. Ing. Milan Murgaš, CSc.
Na radnici ho uvítal primátor mesta Ing. Ivan Šaško a profesorka PhDr. Eva Kollárova, PhD. Rektor Univerzity sa veľmi živo
zaujímal o práve otvorené vysokoškolské štúdium „Európske
kultúrne štúdie“. M. Murgaš v sprievode primátora a E. Kollárovej si bol prezrieť priestory, v ktorých sa budúci vysokoškoláci
pripravujú.
 Poslankyňa NR SR Zuzana Martináková so svojimi spolupracovníkmi v pondelok 10. októbra zavítala do nášho mesta,
kde ju na radnici uvítal primátor mesta Ivan Šaško.
 V dňoch 17.10.-19.10. sa na chate v Oraviciach uskutočnil 3 - dňový odborný vzdelávací seminár dobrovoľníkov.
Organizačne seminár zabezpečilo Združenie zdravotne postihnutých Oravy so sídlom v Tvrdošíne.
 Firma Hydac Eletronic, s.r.o. prejavila vážny záujem
postaviť v našom meste fabriku, ktorá by zamestnala okolo 500
ľudí najmä z nášho mesta. Pracovníci mesta spolupracovali pri
spracovaní geometrického plánu a pripravili podklady pre vysporiadanie pozemkov.
 V pondelok 17. októbra t.r. aj v našom meste ponúkali
dievčatá z CVČ biele pastelky. Kúpou tejto pastelky pomohli aj
naši spoluobčania nevidiacim a slabozrakým ľuďom žiť o niečo
plnohodnotnejšie.
 V stredu 19. októbra sa v Strednom odbornom učilišti
lesníckom uskutočnili oslavy Dňa lesníkov ktoré boli zároveň
spojené s oslavami 21. výročia vzniku tohto učilištia. Primátor
nášho mesta v krátkom pozdravnom prejave vyjadril presvedčenie, že dobra spolupráca medzi učilišťom a mestom bude
pokračovať aj naďalej.
November
 V novembri uzrela svetlo sveta nová obrazová kniha
„Tvrdošín“, ktorú zdarma obdržala každá rodina nášho mesta,
ale ktorá bude slúžiť tiež na prezentáciu nášho mesta.
 V sobotu 26. novembra sa uskutočnili voľby do samosprávnych krajov.
 Na sídlisku Medvedzie nám pribudlo nové námestíčko
medzi bytovkami 3,4 a 5. Na Trojičnom námestí pred mestským

úradom sa zrekonštruovala cesta, predtým sa tu ešte robila rekonštrukcia vodovodu a vymieňali sa prípojky.
December
 V sobotu 3. decembra sa v predvianočnom období stretli starší občania na tradičnom Sviatku príbuznosti, ktorý sa
konal v zaplnenej športovej hale. Nechýbal tu bohatý kultúrny
program, v ktorom sa predstavila Jadranka, Tvrdošanka a ďalší
účinkujúci.
 V nedeľu 18. decembra sa uskutočnil v kine Javor „Charitatívny koncert, ktorý pripravil pre vás Farský úrad v spolupráci
s mestom Tvrdošín. V programe vystúpili známi umelci z nášho
mesta. Vstupné z tohto koncertu bolo venované ako výpomoc
pre sociálne slabšie rodiny z nášho mesta.
 Naša rodáčka Darinka Laščiaková vydala zaujímavú
a pútavú knihu s názvom „Život v piesni“. Kniha tejto známej
speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky
je odrazom jej vlastnej osobnosti. Laščiakovej kultivovaný,
vrúcny a spontánny spevácky prejav cítiť aj v textoch. Sú tam
spomienky na rodnú Oravu, rodičov, detstvo...
 Záver roka už tradične patril ohňostroju na Trojičnom
námestí.
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Darinka krstila svoju knihu
V predvečer Vianoc 14. decembra
2005 sa konala prezentácia knihy
našej rodáčky Darinky Laščiakovej
„ŽIVOT S PIESŇOU“, ktorá sa
uskutočnila v bratislavskom Zichyho paláci, kde sa zišli priaznivci
folklóru a ľudovej kultúry. V takmer
dvojhodinovom programe, ktorý bol
poctou tejto veľkej speváčky, vystúpilo množstvo interpretov i sama
Darinka.
Večer moderovala jej dlhoročná
kolegyňa a priateľka Adriana Domanská. Zahral tu Miro Dudík so
svojou kapelou, zaspieval Vladimír
Dobrík, ktorý aj vtipným slovom

rozosmial poslucháčov, na klavíri
zahral klavírny majster Daniel Buranovský, hudobná skupina SKLO,
s ktorou zaspievala nádherné piesne
autorka knihy. Spievala i so svojou
pätnásťročnou vnučkou, ktorá predviedla svoj zvonivý a čistý spev.
Knihu do života uviedla herečka
Eva Kristínová a starosta mestskej
často Staré Mesto Peter Čiernik,
ktorí krstili knihu ihličím z oravskej
jedličky.
Na krst sa prišli pozrieť mnohé
osobnosti slovenskej kultúry, ako
aj zástupca Kancelárie prezidenta
Milan Čič, predseda Najvyššieho

Deň otvorených dverí
V piatok 9.12. t.r. sa v Strednej
priemyselnej škole Ignáca Gessaya
a OA v Tvrdošíne uskutočnil „Deň
otvorených dverí“, ktorý bol určený predovšetkým pre žiakov, ktorí
v budúcom roku ukončia základnú
školskú dochádzku.
Deň otvorených dverí však využili aj rodičia a ďalší, ktorí si boli

mozrejme pre dievčatá obchodnú
akadémiu.
Škola je už dnes vybavená modernými počítačovými triedami, ďalšími
odbornými triedami a samozrejme
kvalifikovaným pedagogickým zborom. Študenti aj v čase voľna majú
o program postarané, či už návštevou
sauny, telocvične, posilovne, alebo

pozrieť priestory, v ktorých sa naša
mladá generácia vzdeláva.
SPŠ IG a OA ponúkajú pre mladých zaujímavé učebné odbory pre
chlapcov a dievčatá. Spomenúť
by sme mohli študijné odbory:
elektrotechniku, technické a informatické služby, doprava a sa-

informačného centra, kde majú prístup aj k internetu a nechýba tu ani
dobre zásobená školská knižnica.
O Deň otvorených dverí bol záujem, pretože dverami tejto školy prešlo v uvedený deň i napriek nepriaznivému počasiu vyše dvesto žiakov
a dospelých.
(jh)

kontrolného úradu pán Jasovský,
starosta Richard Frimmel, Peter Colotka - bývalý predseda vlády, maliar
Pavol Bley, spisovateľ Ivan Szabó,
Ján Grexa a mnohí iní.
Osobné pozvanie na toto milé
stretnutie dostal aj náš primátor, ktorý pre pracovné povinnosti sa musel
Darinke Laščiakovej ospravedlniť.
Telefonicky rozhovor v tento jej
významný deň bol v znamení spomienok na naše mesto, na všetkých
jej priateľov a známych, ktorým odovzdala srdečné pozdravy.
Za seba i občanov nášho mesta
jej poprial všetko najlepšie aj náš
primátor, ktorý si veľmi váži pani
Darinku nielen ako speváčku, ale aj
ako človeka, ktorý svojím spevom
a entuziazmom rozdáva radosť a potešenie. A nás môže tešiť to, že je to
naša rodáčka, naša Darinka, na ktorú
sme všetci právom hrdí.

Každý si musí svoj kríž niesť sám
Nie každému z nás je dopriate dožiť
sa vysokého veku a nie všetci, ktorí už
prekročia určitú vekovú hranicu, žijú ešte
svoj život primerane k svojmu stavu. Naša
návšteva smerovala do Krásnej Hôrky do
domu Márie Bakošovej, ktorá sa dožila úctyhodného veku 96 rokov a je aj najstaršou
občiankou v Krásnej Hôrke. Tu sa narodila
a tu chce dožiť aj svoj život, v ktorom nie
vždy bolo ľahko. Pogratulovať ku krásnemu životnému jubileu jej v mene primátora
mesta prišiel poslanec MsZ Milan Kováč
a Alžbeta Privitzerová.
Pani M. Bakošová sa narodila 22. novembra 1909 v Krásnej Hôrke. Tu si našla
aj svoju životnú lásku, manžela Jána, ktorý
ju navždy opustil pred šiestimi rokmi.
Spolu s manželom mali dve deti, dievčatá
Hanka im umrela v útlom veku ako päťročná a Marta býva v Nižnej.
Páni Mária je dodnes veľmi čulá, komunikatívna, rada číta, ale aj pozerá na
televíziu.
- Som veľmi zvedavá, ako gazduje naša
vláda a musím povedať, že nie dobre. Pozdravujte nášho pána primátora, ten vie, ako sa
má gazdovať a poďakujte mu za mňa. Ja som
ho volila aj do toho parlamentu.
Pamäť jej dodnes veľmi dobré slúži,
čoho dôkazom bolo aj to, že nám povedala veľmi zaujímavé perličky zo svojho
života.
Vydávala sa ako 20-ročná, so svojím
mužom prežili veľmi pekný a plodný život.
Manžel bol vyučený murár a pracoval na
týždňovkách po rôznych stavbách, (ako
murár zarábal v tých časoch päť korún na

Abrahámoviny futbalistu Milana Sirotu
Sirotovci boli v minulosti nielen
známi krajčírski majstri, ale Štefan
a Ján aj chýrni futbalisti ŠK Tvrdošín
ešte v polovici minulého storočia.
V šľapajach rýchlonohého ľavého
krídelníka Jána sa rozhodol kráčať aj
jeho syn Milan, ktorý sa v uplynulých
decembrových dňoch
dožil abrahámovín.
Milan ako žiak mal
sklony k viacerým
športom a veľmi dobre
mu to išlo v hádzanej,
hokeji i lyžovaní. V ZŠ
v Tvrdošíne sa však
vo svojich desiatich
rokoch upísal futbalu,
ku ktorému ho priviedol učiteľ Jozef Krúpa
a bol mu aj prvým trénerom. V žiackych a dorasteneckých rokoch mu
nebol cudzí žiadny futbalový post,
ale postupne si predsa len najlepšie
osvojil post ofenzívneho záložníka.
Počas svoje 25-ročnej aktívnej futbalovej činnosti odohral množstvo
majstrovských futbalových zápasov
najprv v Tvrdošíne, potom v Nižnej
a záver futbalovej činnosti ho zastihol opäť v Tvrdošíne. Za toto obdobie má veľké množstvo futbalových
spomienok i zážitkov, o ktorých by
sa dalo rozprávať možno aj dlhé hodiny. Vzhľadom na to, že bol veľmi
dobrým futbalistom a na ihrisku vždy
odvádzal poctivý výkon, pri našej
vzájomnej debate nemohol opomenúť okrem už spomínaného Jozefa
Krúpu, ktorý ho futbalovo formoval
v žiackych rokoch, Jozefa Laurinca
z Trstenej a v Nižnej Lojza Belopotočana a Mariána Medveckého.

Po odbornej stránke má len tie najlepšie spomienky na Jozefa Michalca
z Podbiela. Zo spoluhráčov si najlepšie rozumel s Jozefom Kormanom a
Vladimírom Mravcom v Nižnej. Ako
to už býva, z množstva futbalových
zápasov hráčovi vždy tie najdôležitejšie sa vryjú hlboko do
pamäti a spomienok. Ako
dorastenec si spomína na
zápas s Krásnou Hôrkou
na začiatku sedemdesiatych rokov, v ktorom
hráči Tvrdošína strelili
16 gólov a on samotný
rekordných 7 gólov. Nezabudnuteľný bol aj zápas
I. B triedy s Diviakmi na
domácom ihrisku, keď
dokázali zvrátiť polčasovú prehru 0:2
na konečné víťazstvo 3:2. Druhým
takým spomienkovým zápasom bol
súboj v rovnakej súťaži s Okoličným,
v ktorom strelil Milan jediný a rozhodujúci gól znamenajúci víťazstvo
1:0. Ako študent strojníckeho odboru
SOUE v Nižnej patril medzi výborných futbalistov a môže sa pochváliť titulom majstra ČSFR v rámci
celoštátnej súťaže stredných odborných učilíšť. Medzi jeho doplnkové
športy patrili hokej a hádzaná, ktoré
v Podbieli a Nižnej hral aj aktívne.
Po skončení svojej futbalovej kariéry
sa určitý čas venoval funkcionárčeniu vo FO v Tvrdošíne. V dobrej
športovej kondícii sa udržiava aj naďalej, pretože v lete hráva oficiálnu
oravskú súťaž internacionálov a v
zime mestskú halovú futbalovú ligu
v Tvrdošíne.
Je rád, že v jeho futbalovej kariére

pokračoval aj syn Martin, ale najmä
syn Milan, ktorý hral žiacku I. ligu
v Dlhej a v tomto roku ako 16-ročný
absolvoval futbalovú premiéru v IV.
lige v Nižnej. V ničom nezaostáva
ani dcéra Lucia, ktorá je stabilnou
hráčkou prvoligového volejbalového družstva v Tvrdošíne. Zahrať si
v oficiálnom futbalovom zápase aj
so svojimi synmi sa mu nesplnilo,
ale je rád, že tohto roku hrajú spolu so synom Martinom halovú ligu
v Tvrdošíne v družstve Senátor bar.
Počas svojej štvrťstoročnej futbalovej činnosti nemal žiadny futbalový
vzor, ale z našich hráčov mu najviac
učaroval Ladislav Petráš a zo svetových dal prednosť Pelému pred
plejádou ostatných. O tom, že náš
jubilant patril naozaj medzi chýrnych
futbalistov Tvrdošína svedčí aj to, že
sa dostal do „Futbalovej jedenástky
storočia“ v Tvrdošíne.
Jozef Medvecký

hodinu, za čo sa dali kúpiť topánky s gumovou podrážkou) a jej ostávala práca
v domácnosti a na poli. Veľmi si pomohli
za Slovenského štátu, keď sa robila cesta
z Krásnej Hôrky od mosta do Trstenej pod
Halečkovú a manžel Ján tu pracoval pri
pokladaní obrubníkov a zarábal až tridsať
korún na hodinu.
Pani Mária pochádzala z jedenástich
detí, stihla vychodiť len štyri triedy, začínala sa učiť po maďarský, neskoršie po
slovensky.
- Manželstvo sme mali veľmi vydarené,

hádam najlepšie v celej farnosti.
My sme sa mali veľmi radi. Aj dievčatá
sa zo mňa smiali, že on je taký chlapec a ja
stará dievka, ja som bola od neho staršia
o dva roky, ale to nebolo na škodu, rozumeli sme si. Ani jeho rodičia neboli na našej
svadbe. Keď som videla môjho Janka ako

Dni preteplené umením, radosťou a šťastím
Aj tento rok v mesiaci október
2005, ZUŠ v Tvrdošíne odštartovala
svoju plejádu významných hudobných koncertov a výstav výtvarných
prác. Začali sme l9.10. školskou
besiedkou, 21.10. koncertom v ÚSS
- Medvedzie a 26.10.2005 verejným žiackym koncertom a výstavou
výtvarných prác. Tieto tri akcie sa
uskutočnili z príležitosti štvrtého
Európskeho dňa spolupráce rodičov
a škôl v ZUŠ.
Akcií v mesiaci október a november bolo nespočetne veľa. Spomeniem ďalšiu besiedku, ktorú sme
uskutočnili 23.11.2005 a koncert
v Domove dôchodcov, ktorý bol
25.11.2005. V programe pre našich
starkých vystúpili žiaci ako napr.
Martin Babinský, Júlia Capuliaková,
Radka Kordiaková, Barborka Spi-

Poďakovanie v mene detí, rodičov a pedagógov
Vážený pán primátor, ďakujeme
Vám za finančný dar, ktorý sme od
Vás dostali na vybudovanie hydroterapie „Voda pre radosť“ v našej ŠZŠI
v Námestove.
Poďakovanie vyjadrujeme za deti,
rodičov a pedagógov.
Je ťažké vyjadriť myšlienky a
pocity ťažko postihnutých detí a ich
rodičov, keď hlavne s Vašou pomocou mohli začať využívať „vodu“
pre svoje stuhnuté telo, za pomoci
fyzioterapeutky, aby aspoň čiastočne
pomohla k mobilite týchto, tak ťažko
skúšaných detí a ich rodičov. Vašou

slobodného chlapca v zelenom klobúku
medzi mládežou, až mi srdce kdesi do hrdla
vyskočilo. Ešte dnes, keď si na to pomyslím,
sa vždy poteším, že som si vybrala toho
správneho chlapa. Škoda, že už nie je so
mnou. Ale hádam, tam na druhom svete
už urobil nejaké miesto pre mňa, povedala
nám s humorom M. Bakošová.
Trampoty nastali vtedy, keď ich nechcel
farár zosobášiť. Nakoniec všetko dobre
dopadlo a manželia Bakošovci prežili
v spoločnom živote vyše šesťdesiatšesť
rokov.
Pani Mária ostala
zo súrodencov už
sama. Rada spomína
na prácu v Nižnej.
Práve vtedy sa tu
začínalo s výrobou
ľanového plátna a
pani Mária tu odpracovala šesť rokov.
Trikrát do týždňa
jej chodí vypomôcť
dcéra Marta, niečo
navariť, poupratovať, poprať.
- Ak sa mi nevidí,
čo mi dcéra navarí,
tak si aj ja sama ešte
niečo uvarím.
Ani na Vianoce
nebýva sama, už šesť rokov chodí do Brezovice k rodine Ujmiakovcom.
Dnes už nepotrebuje moc. Je povďačná
za každú návštevu aj obyčajná maličkosť
ju dokáže potešiť. I keď to v živote nemala
ľahké, nesťažuje sa, pretože ako povedala
každý si musí svoj kríž niesť sám.
jh

finančnou podporou ste vyjadrili, že
život týchto „iných“ detí Vám nie je
ľahostajný.
Zároveň ďakujeme aj za finančný
príspevok a vecné ceny do tomboly
pri organizovaní 6. reprezentačného
plesu. Finančný zisk použijeme na
nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok pre naše deti.
Úprimne Vám za to ďakujeme a
prajeme veľa osobných i pracovných
úspechov v roku 2006.
Mgr.Oľga Betuštiaková, predseda
Rady školy, Mgr. Marta Gabaríková,
riaditeľka ŠZŠI

šiaková, Monika Stredanská, Matúš
Jantošík, Ivana Adamčíková a ďalší.
Zlatým klincom tohto programu boli
piesne na želanie a k sviatku „Kataríny“ v podaní Mgr. art. Stanislava
Vaseka, ktorý zahral našim starkým
na akordeóne. Zazneli piesne: „Na tú
svätú Katarínu, Neďaleko od Trenčína, Krčmárik maličký“, atď. Naša
prítomnosť starkých veľmi rozveselila, rozspievala, ba až roztancovala.
Videli sme, že ich náš program, ktorý
sme venovali len im, veľmi zaujal.
Ich tváre žiarili radosťou a šťastím.
Prajeme im aj touto cestou, aby boli
ešte dlhé roky šťastní a aby ich jeseň
života bola plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Dúfame, že na tento
deň budú dlho spomínať.
Elena Balleková, uč. v ZUŠ

Vyberáme zo štatistiky
Naše mesto malo k 1.1.2006
9 289 obyvateľov. Z toho v Tvrdošíne (mesto) je evidovaných 2 490
občanov, na sídlisku Medvedzie 5
318, v dedine Medvedzie 660 a v
Krásnej Hôrke 821 občanov.
V roku 2005 sa narodilo 93 detí,
z nich bolo 47 dievčat a 46 chlapcov. V uvedenom roku opustilo
naše rady 66 občanov.
Ešte pre zaujímavosť uvádzame že v uvedenom roku bolo
uzavretých 78 sobášov občanmi
mesta na území nášho mesta
i mimo neho.
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Výročné rokovanie ZZPO sa konalo v našom meste

Narodili sa
10.
11.
13.
23.
26.
1.
1.
2.
5.
5.
15.
22.
2.

11. 2005 Oliver Dorušiak
11.
Tímea Olesová
11.
Šimon Jurina
11.
Viktória Gogoláková
11.
Gabriel Pajchl
12.
Ivan Krutý
12.
Alexander Krutý
12.
Tomáš Vrabec
12.
Mária Gabaríková
12.
Maroš Gabarík
12.
Nina Hervayová
12.
Stela Kepštová
1. 2006 Ema Šurinová

Sobáše
19.11. 2005
19.11.
19.11.
19.11.

Mária Matláková – Ján Bedrich
Ivana Kováčová – Martin Fukas
Eva Tabačáková – Milan Kohár
Alexandra Šaligová – Tomáš Bakoš

Odišli z našich radov
18.11.2005
21.11.
26.11.
29.11.
30.11.
17.12.
26.12.
31.12.
1.1.2006
3.1.
5.1.
8.1.

Karolína Jurinová
Anna Kiferová
Žofia Jurčiová
Ján Kovaľák
Anna Belopotočanová
Mária Filipová
Peter Chebeň
Jozef Krúpa
Anna Stroková
Ján Jurčaga
Anton Pikna
Anna Finiková

85 ročná
79 ročná
81 ročná
50 ročný
91 ročná
72 ročná
35 ročný
74 ročný
86 rokov
51 ročný
71 ročný
56 ročný

Blahoželáme jubilantom
Vzácneho jubilea sa v závere roku 2005 dožili títo naši
spoluobčania: 80 rokov - Ján Pajunk, Tvrdošín, Mária
Turčianská, Medvedzie.
Na začiatku roku 2006, 85 rokov - Mária Oravcová, Tvrdošín. 80 rokov - Margita Balleková, Krásna Hôrka. František
Jarina, Tvrdošín

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

Spomienka
Vo februári bude tomu rok ako nás navždy opustil Jozef TABAČÁK.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka s rodinou.

Pranostiky
Keď január nie je pod snehom , beda poliam , lúkam a vrchom.
Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej
chvíli.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.

Od troch kráľov do Popolcovej stredy
Kým vianočné sviatky patrili rodinám, cez fašiangy sa rodiny otvárali
hosťom. Fašiangy boli obdobím vrcholiacej spoločenskej sezóny. V organizovaní plesov, bálov a zábav sa
predbiehali nielen majitelia hostincov,
ale v prvom rade rôzne spolky a združenia. Najčastejším miestom konania
plesov boli spoločenské sály, hotely
a reštaurácie. Miestnosť, v ktorej sa
konal ples, bývala vyzdobená čečinou
a kvetmi. Predpísaným odevom bola
dámska dlhá róba a pánsky smoking.
Tvrdošínske dámy si dávali šiť róby
podľa aktuálnej parížskej módy. Farba topánok musela ladiť s farbou šiat.
Prísna mravná etiketa kázala, že osloviť mladú dámu na ulici je nemravné.
Preto bolo potrebné mladého človeka
uviesť do spoločnosti. Bontón diktoval
slobodným dievčatám zúčastňovať sa
na plesoch len v sprievode gardedámy matky či inej vydatej ženy z rodiny. Ak
mal mládenec záujem o tanec s mladou
dámou, musel najprv do tanca pozvať
gardedámu. Program plesu sa začínal
štvorylkou. Obľúbeným programom
plesov bola tombola, ale aj dámska volenka. Populárne boli maškarné plesy.
V preoblečení, s maskou na tvári bolo
možné prežiť aspoň jedinú noc roka

fascinujúce bláznovstvo, z ktorého sa
mohla vyvinúť láska, prípadne aj manželstvo. Sprievod masiek, cieľom ktorého bola návšteva domácností a získanie
naturálií na večernú zábavu. Fašiangové
obdobie bolo obdobím zabíjačiek. Varila sa zabíjačková kapustnica, žobrácka
kaša, robili sa klobásky, tlačenka, huspenina. Väčšina bravčového mäsa sa
údila. Fašiangovým zákuskom boli šišky a fánky. Obľúbené boli kysnuté koláče s rôznymi plnkami. Počas zimného
obdobia sa často varilo hriate, ktorým sa
liečili aj choroby z prechladnutia.

Fašiangová básnička
„Fašianok je milý sviatok,
ponúknite šunky plátok,
slaninku aj klobás pár,
neľutujte pre nás dar.
My vám za to zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie,
nech sa majú dobre muži
aj ich rúče, milé panie.
Keď pálenky pridáte,
do roka si vašu dcéru
isto-iste vydáte
a keď dáte vína,
oženíte syna.“

V závere roka sa v našom meste zišli delegáti základných
organizácií Združenia zdravotne postihnutých Oravy (ZZPO)
na výročnom rokovaní, aby zbilancovali svoju činnosť za rok
2005. V úvode prítomných delegátov z 28 základných organizácii uvítala tajomníčka ZZPO Marta Bakošová a po nej
sa ujal slová predseda združenia ZZPO Martin Gočala, ktorý
predniesol správu o činnosti.
Združenie má v súčasnosti 30 potrebných vecí pre činnosť orgazákladných organizáciách v regióne nizácie. Spomenúť by sme mohli
Oravy s takmer 1800 členmi. Hlav- projekty na realizáciu rekondičných
nou činnosťou združenia je posky- pobytov a odborného vzdelávacieho
tovať sociálne poradenstvo osobám, seminára pre dobrovoľníkov, či už
ktoré túto pomoc potrebujú. Počas to bol rekondičný pobyt pre rodičov
roku 2005 uskutočnili nespočetne so zdravotne postihnutými deťmi
množstvo výjazdov do obcí a miest v Turčianskych Tepliciach, alebo
na spoločné stretnutia a diskusné po- v Oraviciach, ktorých sa zúčastnilo
sedenia so svojimi členmi, ale aj so 213 osôb vrátane detí.
starostami obcí a primátormi miest.
Za podpory Ministerstva práce
Visačkou ich dobrej práce je aj sociálnych vecí a rodiny sa im povypracovanie úspešných projektov darilo uskutočniť tvorivú súťaž pre
na realizáciu aktivít, ale aj nákup deti so zdravotným postihnutím

Arciknieža vítal richtár
Dňa 3.9. 1806 prechádzal cez
Tvrdošín „princeps regius a palatinus Josephus“, ktorého richtár
vítal na koni až pod Halečkovou.
Súčasne na Stráni stál strážnik
s puškou, ktorý, keď zazrel, že do
tvrdošínského chotára prichádzajú
hintovy, vystrelil a na to znamenie
začali na Šiancoch z mažiarov

vystreľovať a na veži trúbiť a
bubnovať. V mestečku arciknieža
vraj narýchlo navštívil byt soľného
preceptora, prezrel si soľný sklad
a odišiel do Kubína. Richtár ho vyprevadil až ku krásnickému cintorínu. Na moste vraj bola postavená
trojitá brána, pri ktorej strážili traja
oravskí valasi s valaškami.

Súperenie nás spojilo
Televízna obrazovka a bohato prestreté
stoly počas uplynulých vianočných sviatkov nás obyvateľov bytového domu č.
168/38 na sídlisku Medvedzie inšpirovali
už po druhýkrát k tomu, aby sme si trochu
„ponaťahovali a popretriasali“ sviatkami
rozmaznané telá v telocvični. V ústrety
nám vyšlo tvrdošínske Centrum voľného
času Radosť, keď nám umožnilo 29. decembra využiť obe telocvične Základnej školy
Márie Medveckej. V malej telocvični pod
dozorom dvoch dospelých šantili viac ako
dve desiatky detí, ktoré sa vybehali pri futbale, ale najmä pri dnes najobľúbenejšej hre
- florbale. Vo veľkej telocvični sa medzitým
odohrávali vážnejšie zápasy - volejbalový,
futbalový a basketbalový. Zišla sa pri nich
takmer tretina obyvateľov bytovky a susedia si spolu užili skutočne pekný balík
humoru a pohybu. Volejbal si proti sebe
zahrali ženy a muži, do futbalového zápasu sa k „maminám“ proti otcom zapojili aj
najzdatnejšie ratolesti a basketbal si zahrali
zmiešané družstvá. Z plánovaných dvoch
- troch hodín pohybu bolo nakoniec hodín
päť, na záver nám ešte deti zarecitovali
niekoľko vianočných básničiek a zaspievali
vianočné koledy. A hoci sme v jednotlivých
zápasoch súperili, popoludnie zúčastnených
obyvateľov bytovky ešte viac spojilo.

Dúfame, že o rok, možno aj skôr, sa
k nám pripoja aj ďalší susedia.
Nájomníci bytovky č. 168/38

Fašiangy v minulosti a dnes
Symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy
v minulosti a také sú aj dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína
už v čase od Troch Kráľov a trvá
do popolcovej stredy. Je v podstate
obdobím prechodu od zimy k jari.
Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.
Na Orave v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé
dediny a osady si tieto obyčaje
zachovávajú dodnes. Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do masiek
sa v poslednú fašiangovú nedeľu
vydávali na obchôdzku z domu do
domu. Za odmenu dostávali slaninu,
klobásu, vajíčka, koláče, a samozrejme aj vypiť. K typickému pečivu „na
ponúkanie“ patrili smažené šišky
- pampúšiky a fánky.
Vyvrcholenie fašiangových sviat-

Pochutnajte si na pampúchu od starej mamy
1 kg hladkej múky špeciál, 100g
práškového cukru, 80g masla, 4 žĺtky, 60g droždia, trošku soli, 2 lyžice
rumu, 6 dcl mlieka.
Postup: Tuk rozotrieme s cukrom.
Postupne pridáme žĺtky a šľaháme
ich do spenenia. Pridáme vykysnutý
kvások a ostatné prísady. Vypracujeme hladké vláčne cesto, ktoré necháme kysnúť na teplom mieste asi

pod názvom „Daruj úsmev deťom“,
ktorej sa zúčastnilo takmer sto detí.
Všetkým zúčastneným na Mikuláša
odovzdali darčeky M. Gočala a M.
Bakošová v ŠZŠI v Námestove a v
ZŠ v Or. Polhore.
Veľmi dobrá spolupráca združenia
je s mestom Tvrdošín a jeho primátorom Ing. Ivanom Šaškom, ktorý im
v rámci možností vychádza v ústrety.
Svedčí o tom aj to, že v uplynulom
roku sa v termálnom kúpalisku v Oraviciach za zľavnené vstupné vykúpalo 849 členov z 23 ZO ZZPO.
Vďaka Komunitnej nadácii Bratislava, fondu Citibank a MPSVR SR sa
v Oraviciach uskutočnil 3-dňový odborný seminár dobrovoľníkov, na ktorom
nechýbali ani zástupcovia mestských
a obecných úradov z regiónu Oravy.
Delegáti na výročnom rokovaní
prijali sociálny program na rok 2006.
I keď návrh sociálneho programu
i ďalších aktivít je bohatý, bez finančných prostriedkov sa táto činnosť nedá
vykonávať. A preto aj v budúcom
roku budú oslovovať príslušné subjekty za účelom získania finančných
prostriedkov na aktivity združenia.
V závere rokovania predseda
združenia M. Gočala a tajomníčka M.
Bakošová vyslovili úprimné poďakovanie všetkým dobrovoľníkom za
nesmierne dôležitú prácu v prospech
ľudí v núdzi, pretože bez dobrovoľníkov by združenie nedosiahlo všetky
tie výsledky. Samozrejme, poďakovanie si zaslúžia sponzori, predstavitelia samosprávy, štátnych a ďalších
inštitúcií, ktorí podporili združenie,
či už v rámci projektu, alebo materiálne.
(jh)

3/4 hodiny. Keď sa obsah zväčší asi
o polovicu, opäť premiešame a necháme kysnúť ďalšiu 3/4 hodinu. Potom
cesto vyvaľkáme, povykrajujeme
pampúchy, ktoré necháme kysnúť ešte
20-30 minút. Vyprážame v horúcom
oleji, najprv v prikrytej panvici, po
dvoch minútach odkryjeme a vyprážame pampúšiky z druhej strany.
Prajeme Vám dobrú chuť!

Mesto Tvrdošín
vyhlasuje
výberové konanie
na miesto
riaditeľa
Mestského centra voľného času Radosť

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
Uchádzači sú povinní spolu s prihláškou do výberového konania
predložiť:
- profesný životopis
- osobný dotazník
- overené kópie dokladov
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- stručná koncepcia riadiacej práce riaditeľa CVČ
Uzávierka prihlášok je 14.2.2006
Prihlášku s označením „Výberové konanie“ posielajte na adresu
Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

kov bolo vo fašiangový utorok - posledná muzika spojená s pochovávaním basy. V mestách sa zase v čase
fašiangov okrem tanečných zábav
a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych cechov, súťažné hry,
prijímanie učňov za tovarišov a pod.
Fašiangy boli, a hádam ešte i sú, nielen tou zvláštnou časťou roka, keď
ako hovorí tradícia, „by malo byť
všetko naopak “: Ale je to i čas stretávania sa , spoločenských posedení
a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý
a bohatý ako fašiangový čas.

18. mestský bál
Mesto Tvrdošín Vás srdečne
pozýva na 18.mestský bál do veľkej spoločenskej sály v Tvrdošíne
v piatok 17.februára 2006 o 19.30
hod.
S bohatým kultúrnym programom sa predstavia ľudová hudba
Murínovcov, tanečná skupina Mixér, DJ Miro Gáll, Folklórny súbor
Senior Oravan....
Vstupenky si môžete zakúpiť od 1.februára na MsKS na
Medvedzí alebo objednať na č.t.
5322167

Pozvánka
do kina
Srdečne pozývame všetky deti a
dospelých na filmové predstavenie

„HARRY POTTER
A OHNIVÁ ČAŠA“,

ktoré sa uskutoční v piatok
10.februára 2006 o 18.00 hod. v Kine Javor Krásna Hôrka.
Vstupné je 69.-Sk.
Nenechajte si ujsť filmovú novinku!

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujem všetkým
tým, ktorí podporili moju kandidatúru za poslanca Žilinského
samosprávneho kraja.
S úctou Mgr. Erik Gandi
poslanec MsZ
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Reprezentanti MsÚ si odniesli putovný pohár
Už šiesty ročník
má za sebou Novoročný volejbalový turnaj
zmiešaných družstiev
v našom meste O pohár
primátora mesta, ktorý
sa uskutočnil v dňoch
6.-7. 1. 2006 v športovej hale. O konečné
víťazstvo sa popasovalo osem družstiev.
Vlani sa z celkového prvenstva tešilo
družstvo Gymnázia a aj v tomto roku
patrilo medzi horúcich favoritov turnaja
spoločne s Mestským úradom. A práve tieto dve družstva sa stretli aj v tohtoročnom
záverečnom zápase. Psychickú výhodu
možno malo družstvo Mestského úradu,
ktoré dokázalo aj vlani poraziť Gymnázium, no skončili až na treťom mieste.
I keď prvý set dokázalo vyhrať družstvo Mestského úradu, v druhom im
družstvo Gymnázia nepríjemne zatápalo
a v prvej polovici setu bolo Gymnázium

„A je to“ ...
Volejbalový turnaj trojíc v Námestove, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 25.
decembra 2005 má už za sebou siedmy ročník. Na tomto netradičnom
turnaji sa predstavilo 12 zmiešaných
družstiev, podmienkou bola účasť
jednej ženy.
Veľmi dobre si počínali volejbalisti z Tvrdošína, ktorý nakoniec
získali celkové prvenstvo a obhájili
tak vlaňajšie víťazstvo. Vo víťaznom
družstve s názvom „A je to“ nás zastupovali L. Pastýrová, M. Mika, M.
Masnica a J. Gajdošík.

vo vedení. Koncovku druhého setu však
lepšie zvládol Mestský úrad a jeho hráči sa
tešili z celkového prvenstva. Po premiérovom víťazstve v roku 2000 je to tak druhý
triumf tohto družstva v tomto turnaji.
Kvalitný volejbal a dobrá atmosféra
nechýbali teda ani v tomto ročníku tohto
obľúbeného turnaja, ktorý si už získal
svoje renomé medzi oravskými volejbalistami. Putovný pohár z tohto roku zaslúžene získal Mestský úrad, ktorý počas
celého turnaja neokúsil trpkosť prehry.

Poďakovanie si však zaslúžia všetci tí,
ktorí sa na turnaji zúčastnili, či už ako
hráči, alebo diváci.
Konečná tabuľka
1. Mestský úrad 7 7 0 14 : 1 14
2. Gymnázium 7 5 2 11 : 4 12
3. M-A-G-A-L 7 5 2 10 : 5 12
4. Hasiči
7 4 3 10 : 7 11
5. Polícia
7 2 5 6: 6 9
6. Urbár
7 2 5 4 : 10 9
7. Fa Jantošík 7 1 6 2 : 12 8
8. SPŠ
7 0 7 0 : 14 7

Porazili aj vicemajsterky Slovenska
V stredu 4. januára sa v športovej
hale uskutočnil florbalový turnaj žien
za účasti oravských
družstiev a Juventy
Žilina.
ZŠ Medvedzie porazila úradujúce vicemajsterky Slovenska z D. Kubína a rovnaký kúsok sa podarilo aj dievčatám z Fbk
Tvrdošín. Turnaj vyhrali Žilinčanky,
ktoré nenašli premožiteľky. Výsledky
našich:
ZŠ Medvedzie - Nižná 0:1 gól: L.
Maňťová, FBK Tvrdošín - Žilina 0:2
góly: L. Košturiaková, A. Ferencová, Žilina - ZŠ Medvedzie 2:0 góly:
L. Košturiaková 2, FBK Tvrdošín
- Nižná 4:0 góly: M. Hutirová, D.
Ferenčíková, J. Brčáková, V. Šubjaková, ZŠ Medvedzie – D. Kubín 1:0
góly: J. Rakytová, D. Kubín – FBK
Tvrdošín 0:2 góly: M. Gombáriková,
D. Ferenčíková, FBK Tvrdošín - ZŠ

Medvedzie 6:0 góly: D. Ferenčíková
2, S. Brnová, M. Gombáriková, J. Brčáková, J. Kuníková
Najlepšou brankárkou turnaja sa
stala Veronika Stredanská (ZŠ M.
Medvedzie) a najrýchlejšou hráčkou
Denisa Ferenčíková (Fbk Tvrdošín)
Poradie: 1. Juventa Žilina, 2. Fbk
Tvrdošín, 3. Dolný Kubín, 4. ZŠ M.

Naďalej na prvom mieste
Znovu sa rozbehla súťaž v halovom futbale v kategórií mladší žiaci.
Veľmi dobre si v nej počínajú naši
futbalisti, ktorí až v piatom zápase
stratili bod, keď remizovali s druhým
celkom súťaže Dolným Kubínom
3:3. V tabuľke sú i naďalej na prvom
mieste s 13. bodmi pred O. Veselým,
D. Kubínom, Dlhou, Or. Podzámkom
a Bzinami.
Tvrdošín 5 4 1 0 42:7 13.

Najlepšími boli florbalisti Nižnej
Za účasti oravských družstiev vo štvrtok 29. decembra prebiehal v mestskej
športovej hale v Tvrdošíne florbalový tur-

naj O pohár primátora mesta. Na podujatí
sa predstavili celky dorastencov z Dolného Kubína, Nižnej, Podbiela a Tvrdošína.
Celkovým víťazom sa nakoniec stali flor-

balisti Nižnej, ktorí na celom turnaji zaváhali len raz, keď remizovali s druhým
najlepším družstvom z Dolného Kubína.

Tretiu priečku obsadil Fbk Tvrdošín, na
predposlednom mieste skončil Podbiel
a na konci poradia zmiešaný tím mladších
dievčat a chlapcov z Fbk Tvrdošín B.

Výsledky našich: Fbk Tvrdošín B - TJ
A Fbo Nižná 1:9 góly: J. Reguly - M. Seman 3, J. Kufa 2, T. Dedinský 2, M. Dedinský, Š. Abík, Fbk Tvrdošín A - Podbiel
7:3 góly: O. Kordiak 4, J. Letaši 2, M. Jaroš
- K. Uher, M. Bebej, L. Kanderka, Podbiel
- Fbk Tvrdošín B 9:2 góly: Ľ. Kanderka
3, M. Ficek 3, R. Bartoš 2, M. Bebej - M.
Medvecký, J. Reguly, Fbk Tvrdošín A - TJ
A Fbo Nižná 2:4 góly: O. Kordiak 2. - Š.
Zeman, P. Šeling, M. Dedinský, M. Seman,
Fbk Tvrdošín A - Dolný Kubín 3:3 góly:
O. Kordiak 3 - M. Slušňák 2, J. Trabalík,
Fbk Tvrdošín B - Dolný Kubín 2:9 góly: J.
Reguly, M. Hrča – D. Ligas 3, J. Barťák 2,
M. Slušňák, M. Hutko, V. Balko, J. Smoleň,
Fbk Tvrdošín A - Fbk Tvrošín B 7:4 góly:
M. Jaroš 3, O. Kordiak 2, J. Letaši, J. Janček
- V. Turčáková, J. Reguly, M. Burdel.
Na turnaji boli odmenení aj jednotlivci.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Ondrej
Kordiak (Fbk Tvrdošín), najlepším hráčom Timotej Dedinský (TJ A Fbo Nižná)
a najlepším brankárom Michal Kelušák (TJ
A Fbo Nižná). V súťaži o najrýchlejšieho
hráča turnaja vyhral Roman Bôžek z Fbk
Tvrdošín, ktorý svojou rýchlosťou porazil
všetkých zúčastnených v tejto veľmi atraktívnej súťaži.
Milan Burdel

Zvíťazili kubinčania
V utorok 3.1.t.r. sa stretli žiaci
ročníkov 1991 a mladší v športovej
hale na florbalom turnaji o putovný
pohár primátora mesta za účasti päť
oravských družstiev z Dolného Kubína, Nižnej a Tvrdošína.
Po kvalitných zápasoch zvíťazili hráči Dolného Kubína „A“. Za
podporu turnaja ďakujeme mestu
Tvrdošín, primátorovi I. Šaškovi
a usporiadateľom turnaja.
Výsledky našich:
Tvrdošín „B“ - Nižná 1 : 11, gól:
J. Krššák, Tvrdošín „A“ - Dolný
Kubín „B“ 9 : 0, góly: J. Reguly 3,
J. Planieta 2, J. Kuloštiak, M. Medvecký, F. Motýľ, M. Ferenčík, Dolný
Kubín „B“ - Tvrdošín „B“ 1 : 2, góly:
J. Krššák, T. Kovalík, Tvrdošín „A“
- Nižná 2 : 10, góly: M. Ferenčík,
J. Planieta, Tvrdošín „B“– Dolný

Kubín „A“ 0 : 9, Dolný Kubín „A“
- Tvrdošín „A“ 5 : 1, Góly: J. Reguly, Tvrdošín „A“– Tvrdošín „B“ 4
: 2, góly: J. Planieta 2, J. Reguly, M.
Medvecký - M. Baláž 2.
Celkové poradie: 1. Dolný Kubín

„A“ , 2. TJ A FBO Nižná, 3. FBK-Tvrdošín „A“, 4. FBK-Tvrdošín
„B“, 5. Dolný Kubín „B“
Najlepší hráč turnaja: Jozef Reguly
a najrýchlejší hráč: Norbert Putško, obaja
z Tvrdošína.
Milan Burdel

Víťazne družstvo reprezentácie MsÚ po vyhodnotení s putovným pohárom. Foto: J. Vrabček

Cenný bod nováčika
V 7. kole III. šachovej ligy sa v oravskom derby stretli
šachisti rezervy Dolného Kubína s nováčikom z Tvrdošína.
Hostia si počínali
nad očakávanie a zápas mali rozohratý na víťazstvo. Nakoniec však
získali len bod, ktorý je však veľmi
cenný a znamená v tabuľke dvanástich družstiev 8. miesto so ziskom 8

bodov. V nasledujúcom 8. a 9. dvojkole sa šachisti Tvrdošína stretnú
na domácej pôde 28. a 29. januára
so šachistami Mladosť Žilina „C“
a Rajeckými Teplicami „B“.
MŠK Dolný Kubín B - ŠK ŠO
TVRDOŠÍN 4:4, bodovali: P. Ambrozy, J. Knaperek po 1 b, P. Murín, J.
Pecho, J. Karcol a K. Štefanides po 0,
5 b - P. Chmelár a Š. Kružliak po 1 b,
A. Šingliar, F. Comorek, D. Gembala
a Ľ. Vnenk po 0, 5 b.
jm

Body si odviezli hostia
I. liga muži
SK Tvrdošín-Nižná - Vrútky
6:8, body: M. Bednár 2, J. Teplanský
1,5, J. Argaláš 1,5,
J. Buczacki 1.
Naši prvoligisti v zápase s
Vrútkami v sobotu 14.1. veľmi
dobre začali. No potom akoby ich

opustila šťastena body, si odviezli
hostia.
II. liga muži
SCP Ružomberok - SK Tvrdošín-Nižná B 9:9, body: J. Teplanský 3,5,
J. Argaláš 3,5, P. Šimalčík 2.
III. liga muži
SK Tvrdošín-Nižná – Dolný Kubín 7:11, body: Vidiečan 3, Janidžár
2,5, Eckert 1,5

Futbalisti už zarezávajú
V sobotu 14. 1. začali so zimnou prípravou futbalisti A
mužstva turnajom „O
Pohár prezidenta“ v
športovej hale, kde sa
predstavilo šesť oravských kolektívov (Tvrdošín, O. Veselé,
Zuberec, O. Jasenica, Trstená a Dlhá).
Naši nakoniec skončili na 3. mieste
a neobhájili tak minuloročné víťazstvo.
Najlepším strelcom turnaja sa stal E.
Baláž s 8 gólmi.
Futbalisti nášho A mužstva už zarezávajú a trénujú štyrikrát do týždňa.
Pripravujú sa v hale, na klzisku a von-

ku. Súčasťou tréningov sú aj prípravné
zápasy, v rámci ktorých chcú odohrať
najmenej desať zápasov s rôznymi súpermi. Vzhľadom na nevyhovujúce terény
odohrali prvý prípravný zápas (18.1.) na
umelej tráve s Ružomberkom B, ktorému
podľahli 5:1 (1:1), gól F. Novák.
Ako nás informoval prezident klubu Jozef Ženčuch, začiatkom februára chce mužstvo absolvovať sústredenie v Oraviciach.
V kádri oproti jeseni nenastali prevratné
zmeny, odišli len Brienik a Michna, ktorým
skončilo hosťovanie. Na skusoch boli Jozef Sučák a Miroslav Greguška, ale káder
chcú doplniť aspoň o troch kvalitných hráčov.
(jh)

Nové lyžiarske stredisko v Oraviciach
Bolo vybudované za rekordných 5 mesiacov a už v týchto dňoch privíta prvých lyžiarov. Najmodernejšia štvorsedačka na 1 200 metrovej
zjazdovke s umelým zasnežovaním spĺňa svetové parametre.

Pohár ostal doma
V nedeľu 22.1. t.r. sa v športovej hale
uskutočnil II. ročník futbalového turnaja
prípravky o „Pohár primátora“, za účasti
šiestich kolektívov Tvrdošín „A“, Tvrdošín „B“, Námestovo „A“, Námestovo „B“,
Trstenej a Oravského Veselého.
Výsledky našich: Skupina A: Tvrdošín
„B“ - Námestovo „A“ 0:8, Trstená - Tvrdošín „B“ 4:1, gól: Bača. Skupina B: Tvrdošín
„A“ - Námestovo „B“ 1:0, gól: Ferenčík,
Tvrdošín „A“ - Or. Veselé 3:0, Gregorec 2,

Lajš. Zápas o 5 - 6 miesto: Tvrdošín „B“
- Or. Veselé 0:6, o 3 - 4 miesto: Trstená
- Námestovo „B“ 3:2, o 1 - 2 miesto: Námestovo „A“ - Tvrdošín „A“ 0:0
Vo vyrovnanom zápase ani jedno družstvo nedokázalo v regulárnom čase streliť
gól a o víťazovi nakoniec rozhodovali pokutové kopy. Naši hráči nakoniec zvíťazili
na pokutové kopy 3:1 a získali pohár. Najlepším brankárom sa stal náš Lukáš Žák,
ktorý v turnaji neinkasoval ani jeden gól.

Turisti, ktorí prídu do Oravíc za lyžovačkou môžu
hneď aj relaxovať v termálnych kúpeľoch.
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