November 2005

ročník XX

Str
.

Odlepili
sme sa
od dna

8

Str
.

Biele
Vianoce

5

Str
.

2

4

Hydac plánuje
začať s výstavbou
už začiatkom roka

Str
.

Šance na zriadenie
supermarketu
stúpajú

číslo 11

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.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005

Za okres Tvrdošín v nich budeme voliť 3 poslancov,
ktorí v krajskom zastupiteľstve budú obhajovať záujmy nášho mesta i celého regiónu.
O priazeň voličov v našom meste i okrese Tvrdošín sa budú uchádzať
aj zástupcovia nášho mesta

Ivan Š A Š K O - Vlasta J A N Č E K O V Á - Milan K O V Á Č, ktorí majú už niekoľkoročné skúsenosti v práci mestského zastupiteľstva, ale tiež v práci pre občanov nášho mesta. O tom, akú perspektívu bude mať naše mesto, ako dokážeme

vytvoriť podmienky pre život ľudí, ako budú žiť naše deti, rozhodnete iba vy, vážení spoluobčania, pretože naše mesto i okres Tvrdošín je už neoddeliteľná súčasť Žilinského samosprávneho kraja.

Veríme vo Vašu múdrosť i Váš záujem o život nášho mesta, veríme že pôjdete voliť a že si zvolíte týchto naších kandidátov
Rokovanie o cezhraničnej spolupráci

V piatok 28. októbra t.r. sa v Koscielisku uskutočnilo slávnostné zasadnutie
zastupiteľstva Gminy Koscielisko,
ktorého sa na pozvanie wojta Bohda-

na Pitona zúčastnil aj primátor nášho
mesta. Gmina Koscielisko, ktorá je
akési predmestie Zakopaného a je naším družobným regiónom, sa pred 10.

Zľava poslanec poľského sejmu Andrej Gut-Mostový, primátor Ivan Šaško, burmister Zakopaného Piotr Bok, starosta
zakopanského poviati Andrej Gansienica- Mokoski, senátor
poľského sejmu Francisek Bachleda.

Pozdrav pre všetkých
Vo štvrtok 20. októbra t.r. sa v Žiline uskutočnilo slávnostné zasadnutie Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK) z príležitosti sprístupnenia
nových priestorov sídla ŽSK.
ŽSK má svoje nové sídlo na
Komenského ulici v zrekonštruovaných priestoroch bývalého elektrotechnického učilištia. Okrem rekonštrukcie sa tu pristavili aj ďalšie
potrebné priestory.
Slávnostného zasadnutia ŽSK sa
zúčastnili poslanci VÚC, poslanci
SNR a ďalší významní hostia. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj biskup

Mons. František Tondra, ktorý nové
sídlo VÚC posvätil.
Slávnostnej a významnej udalosti pre žilinský kraj sa zúčastnil
aj doterajší poslanec VÚC a primátor nášho mesta Ivan Šaško, ktorý
okrem stretnutí s osobnosťami žilinského kraja, či poslancami NR
SR zotrval v priateľskom rozhovore
s Františkom Tondrom, ktorý sa aj
ako bývalý správca farnosti v Tvrdošíne zaujímal o život nášho mesta,
s tým, že zároveň odovzdal srdečné
pozdravy všetkým občanom Tvrdoší
na.
(jh)

Vianoce a Sviatok príbuznosti
Aj touto cestou Vás vedenie nášho mesta pozýva na stretnutie všetkých
ľudí dobrej vôle, ktoré sa uskutoční v športovej hale
v sobotu 3. decembra o 1400.
Toto predvianočné obdobie chceme napĺňať pokojom, úctou a poďakovaním k životu človeku, k životu Vás všetkých občanov nášho mesta.
Na toto stretnutie s Vami sa teší najmä primátor mesta, ktorý spolu
so svojimi spolupracovníkmi pripravil pre Vás pekné darčeky i milý
program, ktorý bude v znamení očakávania Vianoc uvitý deťmi našich
škôl a dychovej hudby Tvrdošanka s populárnou spevačkou Jadrankou.
Veľmi sa tešíme na stretnutie s Vami, na ktorom ste všetci srdečne vítaní.

rokmi osamostatnila a stala sa gminou
zakopanského poviatu. Toto stretnutie
bolo umocnené významnými osobnosťami toho regiónu, kde medzi hosťami
nechýbal priateľ nášho mesta a senátor
poľského Sejmu Francisek Bachleda,
novozvolený posol poľského sejmu pán
Andrej Gut-Mostový, ale aj politickí
a hospodárski predstavitelia celého zakopanského regiónu.
K dôležitosti tohto stretnutia prispeli
vystúpenia senátora Bachledu i nášho
primátora, ktorý opakovane zvýrazňovali význam cezhraničnej spolupráce týchto dvoch poľsko-slovenských regiónov
nielen v záujme turistického ruchu, ale
najmä v záujme občanov, ktorí tu žijú.
Opäť rezonovala otázka cestného
prepojenia Zakopaného s Oravicami
cez Tichú dolinu, ako aj spoločné usporiadanie zimných olympijských hier
Zakopané-Orava v roku 2018 s tým,
že už teraz je potrebné začať budovať
podmieňujúcu infraštruktúru.
Na tomto stretnutí boli zároveň
dohodnuté ďalšie kroky pri vzájomnej
spolupráci, ale aj naznačené spoločné
projekty, ktoré dokáže podporiť Európska únia.

Prezident Ivan Gašparovič s predstaviteľmi nášho mesta na
začiatku Oravíc, ktoré začali písať svoju významnú históriu
V čase príprav tohto čísla mestských novín bola na utorok 22.11.
2005 v protokole prezidentskej
kancelárie pripravovaná návšteva
pána prezidenta Ivana Gašparoviča
do Tvrdošína, kde sa mal stretnúť
s vedením nášho mesta a zástupcami
ﬁrmy Hydac Eletronic s.r.o., ktorá
v lokalite Krásna Hôrka plánuje

postaviť elektrotechnickú fabriku,
v ktorej nájde prácu 500 ľudí.
Na poslednú chvíľu pre zmenu
programu a neodkladné povinnosti
pána prezidenta bola táto návšteva odložená na iný termín s tým, že pán prezident sa zaujíma o tento zámer, ktorý
určite podporí a bude nápomocný aj
ďalšiemu rozvoju nášho regiónu.

Poľské Tatry a naše Oravice je región, ktorý sa bude
spoločne pripravovať na zimné olympijské hry
Letecký pohľad na centrum Oravíc nám ukáže
svah, kde pri areáloch termálnych kúpalísk vyrastá zimné stredisko lyžovania, ktoré bude spĺňať
vysoké lyžiarské parametre. Vo vysokom štádiu
rozostavanosti je lyžiarska zjazdovka, ktorá vyrástla na ploche po vetrovej kalamite. Táto zjazdovka
bude spĺňať parametre pre konanie pretekov európskeho štandardu. Bude mať umelé zasnežovanie
s najnovšou technológiou, no najmä so samotnou
štvorsedačkou, ktorej celú technológiu i dodávku
realizuje svetová ﬁrma Dopelmayer, určite uspokojí aj toho najnáročnejšieho lyžiara.
Po dokončení výstavby tohto lyžiarskeho strediska to bude určite svetový unikát, keď návštevník
Oravíc po lyžovačke bude môcť relaxovať v termálnej vode, termálnych kúpalísk, ale aj v zariadeniach
kúpeľného areálu Meandrr parku, ktorý už teraz
obdivujú a využívajú domáci i zahraniční turisti.

Študenti si pripomenuli 17. november
Heaven´s Shore, skupina, ktorá sa
prezentuje netradičnou hudbou a má za
sebou vystúpenia nielen na Slovensku
i v zahraničí, zavítala do nášho mesta,
aby sa predstavila všetkým študentom
a žiakom našich škôl. Koncert žiakom

daroval primátor mesta k sviatku študentov. Skupinu si vybrali samotní
študenti, ktorí navštívili primátora
a požiadali ho o pozvanie tejto kresťanskej hudobnej skupiny.
V zaplnenej športovej hale sa mla-

dí ľudia výborne zabavili pri tomto
koncerte. Skupina Heaven´s Shore im
zo svojho bohatého repertoáru zahrala
pesničky s podtextom írskeho folklóru
i iných hudobných štýlov, čo sa mladým veľmi páčilo.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 27. októbra 2005 sa
v zasadačke mestského úradu uskutočnilo plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva a na programe
malo niekoľko dôležitých bodov.
V úvode primátor informoval
prítomných o spoločenských, kultúrnych a ďalších akciách, ktoré sa od
posledného zastupiteľstva uskutočnili. Veľmi dobre dopadli Dni mesta
spojené s jarmokom, na ktorých sa
prvýkrát predstavila dychovka Tvrdošanka, mesto navštívili aj významné
osobnosti - rektor univerzity M. Bela
Milan Murgaš, poslankyňa Zuzana
Martináková. Uskutočnili sa rokovania so zástupcami Tanapu, LIDLU,
Hydacu a štátnym dráhovým úradom
- ohľadne opravy železničného zvršku
na Múčnej ulici. Pokračuje sa vo výstavbe novej bytovky, v rekonštrukcii
centra mesta, cintorínov, chodníkov,
ciest, ale aj niektorých priestorov medzi jednotlivými bytovkami.
Poslanci prerokovali správu o plnení rozpočtu technických služieb
ale aj o ich pripravenosti na zimnú
údržbu, ktorú doplnil riaditeľ technických služieb. Pracovníci technických
služieb už zodpovedne pripravujú
techniku na zimnú sezónu, ale aj posypový materiál.
Zhodnotenie činnosti Mestskej
školskej rady s plánom aktivít pre
najbližšie obdobie predložila na rokovanie predsedníčka MsŠR Dagmar
Šašková.

Poslanci v ďalšej časti prerokovali
správy o činnosti Školského úradu,
ﬁnančnej komisie. Obšírnu informáciu o organizačnej pripravenosti
volieb do VÚC poskytla vedúca oddelenia soc. vecí, školstva a kultúry
K. Šaradinová.
V závere rokovania poslanci
schválili úpravu rozpočtu mesta na
rok 2005, čiastkovú zmenu územné-

ho plánu pod výstavbu LIDLU, rekonštrukciu areálu termálnych kúpalísk v Oraviciach pre potreby zimnej
prevádzky, Štatút verejnej knižnice,
a ﬁnančné príspevky pre Špeciálnu
základnú školu internátnu v Námestove, na vydanie knihy našej rodáčky
Darinky Laštiakovej, ale aj odmenu
pre dirigenta chrámového súboru Ofﬁticio leattitia.
(jh)

Fatranský pohár v našom regióne
Pod týmto názvom sa v dňoch
28.-30.10. uskutočnili v Oraviciach
zaujímavé preteky pre vybraných poľovníckych psov, takzvané dohľadávky, ktorých sa zúčastnili poľovníci zo
Slovenska a Česka. V úvode pretekov
technická čata pod dohľadom organizátorov porozkladala v teréne umelé
stopy, ktoré potom súťažiace psy vyhľadávali.
Patrónom týchto prvých a veríme,
že nie posledných pretekov v Oraviciach, bol primátor nášho mesta, ktorý
sa zhostil tejto úlohy zodpovedne, čo
konštatovali aj súťažiaci, rozhodcovia
a hostia tejto významnej poľovníckej
udalosti na Orave pri záverečnom hodnotení a odovzdánaní cien pre víťazov

chovateľov poľovných plemien. Ako
nám primátor povedal, súťažiaci si
veľmi pochvaľovali organizáciu týchto
pretekov, prekrásnu prírodu i počasie,
ktoré v týchto dňoch prialo tomuto podujatiu. V tejto súvislosti môžeme smelo
povedať, že po turistoch z rôznych
krajín Oravice už objavili aj poľovníci
so svojimi miláčikmi, psami.
- Bola to vydarená súťaž vybratých
typov poľovníckych psov, farbiarov,
ktoré si zmerali svoje sily o „Fatranský pohár“. Táto súťaž sa poriada
vždy v inej lokalite Žilinského kraja.
Ale o tohtoročnú súťaž prejavili záujem aj poľovníci zo zahraničia, ktorí
od nás z Oravíc odchádzali s dobrým
pocitom.

Oravice zahalil prvý sneh

Čo nevidieť rozostavaná bytovka na sídlisku pre 24 nových rodín bude mať už svoju strechu tak, aby stavbári aj
počas zimy mohli pokračovať v prácach na jej dokončení.
Aj to je jeden z dôkazov, ako vedenie mesta napĺňa svoj
sociálny program, ale aj to, že osud mladých rodín mu nie
je ľahostajný.

Kúpanie a lyžovanie na jednom mieste, tak táto alternatíva bude čoskoro lákať
turistov do Oravíc. Na jednom mieste tu
návštevníci budú môcť lyžovať a zároveň po dobrej lyžovačke si aj zaplávať
a zregenerovať telo v Meander parku i v
našich termálnych kúpaliskách. Na svahu
v blízkosti Meander parku sa v týchto
dňoch ﬁnišuje s vybudovaním lanovky
pre lyžiarov. Lepšie povedané štvorsedačkovej lanovky a lyžiarskeho svahu
aj pre tých najnáročnejších lyžiarov. Ak
pôjde všetko dobre, ešte pred Vianocami

a môžu sa tu konať aj významné preteky.
Kto holduje tomuto športu, nájde v Oraviciach skutočne ideálne podmienky. Veď
kde vo svete by sme na jednom mieste
našli termálnu vodu, lyžiarsky svah a
prekrásnu panenskú prírodu?
Sedačková dráha nebude určená len
lyžiarom. V letnom období ponúkne
turistom, pokochať sa krásami našich
Oravíc.
Ďalšou novinkou v Meander parku je
tobogan so 17,5 metrovou vežou, ktorý
vyúsťuje do novovybudovaného menšie-

by malo byť toto lyžiarske stredisko už
k dispozícii návštevníkom Oravíc.
Technológiu lanovej štvorsedačky
dodala renomovaná rakúska ﬁrma Dopelmayer. Skompletovaná je horná stanica.
Pätky sú už tiež pripravené na montáž
technológie, pokračuje sa aj v stavebných
úpravách údolnej stanice a nebude tu chýbať ani technológia na zasnežovanie, ako
je to samozrejmosťou v iných európskych
lyžiarskych strediskách. Pre zaujímavosť
uvádzame, že uvedená zjazdovka s dĺžkou 1200 metrov a prevýšením takmer
300 metrov už zodpovedá predpisom

ho bazéna. A tak na svoje si tu prídu aj
tí, ktorí sa radi spúšťajú serpentínovým
potrubím.
Ani naše termálne kúpalisko nezaostáva. Po rekonštrukcii šatní, toaliet sa
ešte v tomto roku bude rekonštruovať
aj podlaha od šatní ku bazénom, ktorá
bude vyhrievaná geotermálnou vodou.
Ako nás informoval primátor mesta, aj
v ďalších rokoch sa tu budú postupne
renovovať ďalšie veci, spomenúť by sme
mohli bazény, rozšírenie oddychovej
plochy a ďalších poskytovaných služieb.
(jh)

Šance na zriadenie supermarketu stúpajú
Spoločnosť Lidl Slovenská republika,
v.o.s. zaslala 17.októbra 2005 Mestskému úradu v Tvrdošíne list, z ktorého
citujeme: „Výstavba v Tvrdošíne patrí
k prioritám našej spoločnosti v oblasti
Oravy. Naša spoločnosť v rámci prípravy
preskúmala viacero pozemkov v Tvrdošíne. Pozemok, ktorý spĺňa kritéria pre
výstavbu predajne Lidl z hľadiska vysporiadania vlastníckych vzťahov a polohy, sa nachádza na Vojtaššákovej ulici
pri odbočke na Hviezdoslavovu ulicu.

Chceli by sme Vás touto cestou požiadať
o podporu nášho projektu, ktorý prispeje k celkovému oživeniu horeuvedenej
lokality a prinesie možnosť rýchleho
a pohodlného nákupu pre obyvateľov
Tvrdošína. Vzhľadom na skutočnosť, že
v súčasnosti je tento pozemok v územnom pláne mesta vedený ako pozemok
určený na individuálnu bytovú výstavbu,
Vás zároveň žiadame o čiastkovú zmenu
územného plánu na územie určené pre
občiansku vybavenosť. Naša spoločnosť

Nový koberec na Trojičnom námestí
Naše Trojičné námestie sa rado
oblieka do nového šatu a každým
rokom mu do šatníka pribudne niečo
nové. A nebolo tomu inak ani v tomto
roku. Možno sa aj niektorí čertili, že
sa znova rozkopávalo námestie, ale
to bolo potrebné, pretože sa tu robila
rekonštrukcia vodovodu a vymieňali
prípojky.
A opäť ruch na námestí pred radnicou. Ten však už patril cestným strojom. Do poriadku sa totiž dávala cesta
č. 520 na Trojičnom námestí. Najprv
sa do nej zahryzli frézy a po nich sa
pustili chlapi do výmeny obrubníkov
a úpravu parkovacích plôch. Tieto
sa budú postupne rozširovať tak,
ako bude pokračovať rekonštrukcia
a skrášľovanie nielen ciest a chodníkov, ale na rad príde aj samotný park.

Dnes sa už môžeme tešiť z nového
asfaltového koberca, ktorý bol položený popred našu radnicu.
Jeseň je už v plnom prúde a po
nej bude nasledovať zima, a tak aj
rekonštrukčné práce na našom námestí na chvíľu ustanú. V roku 2006
sa však plánuje s pokračovaním
rekonštrukcie. Na rad by mal prísť
potok, ale aj celkový vzhľad tohto
nášho oddychového kútika. Nie je to
však také jednoduché, ako sa nám zdá
už aj z toho dôvodu, že na všetko sú
potrebné ﬁnančné prostriedky.
Ale ako sme sa mohli už viackrát
presvedčiť, v tomto meste sa vždy
niečo robí a hlavne pre ľudí tohoto
mesta. A tak je to aj v tomto prípade.
Mesto nestarne, skôr mladne a opeknieva.
(jh)

Na sídlisku nám pribudlo nové námestíčko. Aj takto komentovali niektorí ľudia to, že medzi bytovkami 3, 4 a 5 sa zrenovovala
cesta, chodníky, urobili sa nové obrubníky, vysadili stromčeky
a celkove sa toto prostredie zmenilo k lepšiemu. Natiahol sa aj
nový asfaltový koberec, pribudli parkovacie plochy, a moderné
osvetlenie.

v prípade realizácie tohto investičného
zámeru ponúka vytvorenie cca 35 pracovných miest. V prípade Vášho záujmu
radi predstavíme náš investičný zámer na
najbližšom zastupiteľstve mesta Tvrdošín.“ Toľko z listu. Aký postoj má k jeho
obsahu primátor mesta?
„Vlastnícke vzťahy sú na prvom mieste,“ zdôrazňuje Ing. Ivan Šaško, „ľuďom,
ktorí dlhé roky žili na jednom mieste, sa
ťažko odchádza. Preto bolo rokovanie
zdĺhavé, ale podľa posledných informácií
od zástupcov spoločnosti Lidl sú uzavreté
dohody, robia sa kúpne zmluvy a majitelia dvoch rodinných domov stojacich
na pozemku súhlasia so zámenou pod
podmienkou, že ﬁrma im zrekonštruuje
iné dva domy a poskytne im primerané
ﬁnančné vyrovnanie. Mestský úrad do
procesu kúpy a predaja nezasahuje, je
to záležitosť medzi vlastníkmi a spoločnosťou Lidl. Situácia je taká, že na jar
by sa malo v navrhovanom území začať
stavať.“
Mestské zastupiteľstvo svoj postoj k
výstavbe supermarketu vyjadrilo v uznesení zo svojho zasadnutia konaného 27.
októbra: MsZ schvaľuje čiastkovú zmenu
územného plánu v časti Ulica Hviezdoslavova, čo znamená preklasiﬁkovanie
tejto lokality z bytovej výstavby na občiansku vybavenosť s realizáciou výstavby obchodného centra spoločnosti Lidl.
Pavel Abraham

Vynútená investícia
Cesta Zuberec – Oravice

V piatok 11. novembra 2005 bol daný
do užívania 5 km úsek cesty, ktorý spojil
doterajšiu cestu z Oravíc do Zuberca, ale
aj do Habovky.
V tejto súvislosti je treba dodať, že
išlo už o nutnosť, aby si štát uvedomil,
že sa musí sem tam pozrieť aj na iné
regióny a že nemôže byť zahľadený len
do Bratislavy.
Vedenie nášho mesta vyvíjalo túto
iniciatívu už od roku 1996, kedy boli
prvé začiatky termálnych kúpalísk v Oraviciach. Enormné úsilie primátora mesta
v týchto rokoch znamenalo, že došlo
k rekonštrukcii cca 7-km najhoršieho
úseku cesty z Oravíc na hranice katastra
s Habovkou, ktoré veľmi pomohlo rozvoju cestovného ruchu v okrese Tvrdošín.
Potom nastala niekoľkoročná stagnácia
až do súčasného obdobia, ktoré vyústilo
do tejto veľkej investície aj s podporou
Európskej únie.
Podarila sa dobrá vec, ktorú ocení
tento región určite už počas tejto zimnej
sezóny, a najmä dlhodobo to bude veľmi dôležitá skutočnosť, pre život ľudí
a predznamená ďalší rozvoj obcí a miest
nášho regiónu.

Odvrátená tvár Oravíc

Takto vyzerá v súčasnom období
zdevastovaná bývala družstevná maštaľ,
ktorú nemá kto zbúrať, pretože zrejme
„nemá“ svojho majiteľa, aj keď niektorí
„pribrzdení“ družstevníci si myslia, že je
to ich majetok.
Veľmi smutné konštatovanie a ešte
smutnejší pohľad na zrúcaninu pred vstupom do Oravíc, ktorú takto vedome vedenie družstva zanechalo, respektíve predalo
istému exekútorovi protizákonne aj s ur-

bárskym pozemkom, aby provokatívne
ponižovalo mesto, že nie je schopné urobiť
poriadok s družstvom, či exekútorom.
Toto je ďalšia skutočnosť v tomto
zdevastovanom štáte, že súčasná legislatíva, štátni politickí diletantskí úradníci
a podobné zvrátené politické inštitúcie
chránia protiprávne konania, chránia
darebákov a zlodejov, robia prieťahy
v konaní a slúžia takým, ktorí si dokážu
všetko kúpiť.
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Nezabudnite, že

voľby do Žilinského samosprávneho kraja
sa konajú už túto sobotu 26. novembra 2005!
Naši kandidáti

Vás žiadajú, aby ste išli k týmto regionálnym
voľbám a zvolili si tých, ktorým najviac dôverujete.
Okres Tvrdošín potrebuje ľudí, ktorí dokážu
obhajovať Vaše záujmy, ľudí, ktorí majú národné
a sociálne cítenie, no najmä ľudí, ktorí vedia,
čo potrebujú ľudia tohoto regiónu.
Zoznam kandidátov na poslancov pre voľby do zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať
26. novembra 2005
Kandidáti:

Volebný obvod číslo 10
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

1. František Adamčák, Mgr., 56 r.,
metodik, Tvrdošín,
KDH, SDKU, DS
2. Miroslav Bachynec, JUDr., 54 r.,
advokát, Podbiel,
NEKA
3. Juraj Bernaťák, Ing., 49 r.,
primátor, Trstená,
KDH, SDKU, DS
4. Eugen Dedinský, Ing., 44 r.,
starosta, Nižná,
NEKA
5. Jozef Ďubjak, Ing., 50 r.,
poslanec MZ, Trstená,
SMER – SD, SNS, ANO, HZD
6. Erik Gandi, Mgr., 31 r.,
sociálny pracovník, Tvrdošín,
NEKA
7. Peter Gregorec, 40 r.,
technik, Trstená,
ZRS
8. Erika Greššová, Ing., 38 r.,
ekonóm, Tvrdošín,
ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS
9. Vlasta Jančeková, Bc., 43 r.,
zástupkyňa primátora, Tvrdošín,
SMER - SD, SNS, ANO, HZD

10. Jozef Koleják, 53 r.,
živnostník, Trstená,
KSS
11. Milan Kováč, 50 r.,
súkromný podnikateľ,
SF, SZ
12. Štefan Letaši, 48 r.,
technik Trstená,
KSS
13. Ladislav Mokrý, 43.,
technik, Trstená,
ZRS
14. Vlastislav Pavlík, JUDr., 55 r.,
dôchodca,
KSS
15, Rudolf Piták, MUDr, 59 r.,
lekár, Tvrdošín,
ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS
16. Ján Sitek, Ing., 49 r.,
starosta, Podbiel,
ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS
17. Ivan Šaško, Ing., 59 r.,
primátor, Tvrdošín,
SMER – SD, SNS, ANO, HZD
18. Vladimír Šiška, Ing., 43 r.,
riaditeľ obvodného pozemkového úradu, Zuberec,
KDH, SDKU, DS

Zoznam kandidátov pre voľbu predsedu
Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia
26. novembera 2005
Kandidáti:
1. Juraj Blanár, Ing., 37 r.,
poslanec NR SR, Žilina,
SMER – SD, SNS, ANO, HZD
2. Natália Klempaiová, Ing., 50 r.,
stavebná technička, Námestovo,
SNJ
3. Tibor Michálek, Ing., 39 r.,
poradca pre ekonómiu a riadenie, Klokočkov,
NEKA
4. Andrej Sočuvka, Ing., 56 r.,
riaditeľ Sociálnej poisťovne- pobočka Žilina,
KDH, SDKU, DS
5. Radomír Szabó, Ing., 35r.,
riaditeľ pracovnej agentúry, Žilina,
SF, SZ
6. Štefan Štetina, Ing., 62 r.,
stavebný inžinier, Žilina,
ÚSVIT
7. Jozef Tarčák, PaedDr., 46 r.,
predseda Žilinského samosprávneho kraja, Námestovo,
ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS

Blížia sa voľby do VÚC

Už 26. novembra t.r. sa uskutočnia voľby do VÚC a my by sme sa
mali prebrať z letargie. Prebudiť sa,
vziať rozum do hrsti a ísť k urnám.
Každý múdry mi dá za pravdu, keď
použijem dnes už známu vetu „Ide
o život“. Lebo naozaj aj v tomto
prípade ide o náš život, či už vo
vašom meste, alebo v obciach na
Orave. Ide o život v našom regióne.
A ako nám na tom záleží, to nám
ukáže aj naša účasť vo voľbách.
Chceme predsa, aby sa aspoň
naše deti mali lepšie, aby sme sa dožili ešte krajšieho života na Orave.
Nečakajme so založenými rukami,
kto to za nás urobí, ale pričiňme sa
sami o to. A ak to už chce niekto za
nás urobiť, tak ho v tom podporme.
A hlavne, keď to vie.
Som za to, aby sme podporili
našich kandidátov za poslancov do
VÚC, pretože sú to ľudia známi,
ktorí už niečo vykonali. A je po
nich už aj niečo vidieť. A keď ich
vedie pán Šaško, tak verím, že to
dotiahnu do správneho konca.
Nehnevajte sa, ale ja primátorovi Tvrdošína verím. Má môj obdiv,

úctu a moje sympatie. Nemôžem si
pomôcť, takéhoto primátora vám
môžeme len závidieť. Nepoznám
ho osobne, ale všímam si, aký je
pozorný k ženám, k matkám, ale
hlavne k vám starším. Čo všetko
pre vás robí. Neviem, či si vie
niektorý starosta alebo primátor tak
ceniť a oceniť starých ľudí, ako vo
vašom meste.
Ak tí, ktorí majú byť zvolení,
dodržia „desatoro“, ktoré si predsavzali (v čo verím, že to splnia,
záležať však bude na okolnostiach,
ale hlavne vo vláde), tak verte mi,
že sa naozaj pohneme dopredu a na
Orave bude lepšie.
Skúsme sa vzchopiť a pochopiť,
že aj my sa o to musíme pričiniť. Na
nič a na nikoho sa nevyhovárajme
a nespoliehajme, ale snažme sa a
bojujme spolu s našimi kandidátmi
o krajšiu Oravu. V tom nám pán
Boh pomáhaj. Verím, že občania
Tvrdošína podporia svojich ľudí,
hlavne primátora 100 % účasťou,
aby ho presvedčili, že sa za nich
bojovať oplatí...
Oľga Sestreneková, Nižná

Účasťou občan prejaví záujem
o dianie vo svojom okrese či kraji

Redakcia denníka SME oslovila nášho primátora v súvislosti
s voľbami do VÚC a my jeho názory na regionálnu politiku
a samosprávu prezent ujeme aj v našich novinách.
Prečo by podľa vás mali ísť ľudia ňovať, mal by začať byť aktívnejší pri
voliť krajskú samosprávu?
hľadaní východísk a zároveň žiadať
Okrem iného aj preto, že takto je to od tých, ktorých si zvolil, aj skladanie
v celom kultúrnom svete, že ľudia sa účtov. Regionálna samospráva má
zaujímajú o to, kto spravuje ich požia- svoj veľký význam v štátoch EÚ a keď
davky a napľňa ich potreby.
už pre nič inšie, tak aspoň preto, aby
Ale tiež preto, aby občan čiastočne sme začali vnímať význam regionálnej
prevzal na seba zodpovednosť pri voľbe samosprávy, ale tiež preto, aby sme
toho, koho pozná, komu dôveruje a o sa začali správať ako riadni členovia
kom si myslí, že ho nesklame.
kultúrnej Európy.
Má to istý zmysel oproti tzv. veľkým
Čo (ne) účasťou vo voľbách krajvoľbám, kedy občan obyčajne volí skej samosprávy občan môže zmestranu, kde si občan volí viacmenej niť?
nejaký program, ktorý zvyčajne prejde
Neúčasť sama o sebe hovorí, že
do iných cieľov.
občan nemá záujem o dianie, ktoré sa
Regionálne voľby sú o ľuďoch, ktorí ho bezprostredne dotýka a od ktorej
tu žijú a ktorí si nemôžu dovoliť sklamať bude raz určite závisieť, na regionálnej
svojich spoluobčanov, svojich voličov.
samospráve.
Rozhodovaním o čom krajská saÚčasťou občan prejaví záujem o diamospráva bezprostredne ovplyňuje nie vo svojom okrese či kraji, a zároveň
život obyvateľov kraja?
môže prejaviť dôveru konkrétnemu
Kompetencie, ktoré prevzala na seba kandidátovi, od ktorého môže žiadať
krajská samospráva, sú už tak dôležité, pomoc, za ktorým môže ísť najmä vtedy,
že by ich občan regiónu nemal podce- keď mu odovzdal svoj hlas.

Kde budeme voliť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005 sa v našom meste budú
konať vo volebných miestnostiach, ktoré sú už tradične známe
všetkým našim spoluobčanom.
V našom meste ostáva sedem volebných okrskov, o ktorých voliči boli oboznámení doručením oznámenia o konaní
volieb, kde si budeme môcť zvoliť svojich troch poslancov
a predsedu VÚC.

Volebný okrsok č. 1 - Sála MsKS nad hasičmi
Volebný okrsok č. 2 - ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne
Volebný okrsok č. 3 - MsKS Medvedzie
Volebný okrsok č. 4 - ZŠ M. Medveckej na sídlisku Medvedzie
Volebný okrsok č. 5 - MŠ V. Medvedzie
Volebný okrsok č. 6 - Kino Javor Krásna Hôrka
Volebný okrsok č. 7 - Obecný dom Medvedzie

Primátor mesta Ing. Ivan Šaško sa touto cestou
obracia na občanov mesta, ktorí mu dôverujú a ktorí mu odovzdali hlas aj pri voľbách za primátora,
aby prišli aj k týmto regionálnym voľbám, ktoré
majú veľký význam nielen pre mesto a okres Tvrdošín, ale sú dôležité i pre celý Žilinský región.
Už dopredu Vám ďakuje za prejavenú dôveru,
ktorú on i jeho spolukandidáti určite nesklamú.
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Karta sa otáča

Začiatkom novembra t.r. boli mestu Tvrdošín doručené na vedomie protesty Krajskej
prokuratúry v Žiline adresované fyzickým a právnickým osobám, ktoré odmietli mestu
Tvrdošín platiť dane z nehnuteľnosti z katastrálneho územia Oravíc, čo bolo od roku
2000 odrazom protizákonného začlenenia Oravíc do Vitanovej, respektíve vyplynulo zo
známej politickej kauzy, v ktorej zjednanie nápravy a usporiadanie do zákonného stavu
stálo vedenie mesta veľa úsilia.
Zo samotného protestu sme vybrali iba podstatnú časť, ktorá nepriamo svedčí o tom
ako štátne orgány vedome konajú v rozpore so zákonom a ako štátne inštitúcie, ktoré sú
politický riadené konajú takmer maﬁánskymi praktikami.
Protest prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
proti rozhodnutiu Daňového riaditeľstva SR:
Daňové riaditeľstvo SR rozhodnutím zrušilo platobný výmer mesta
Tvrdošín na daň z nehnuteľnosti,
ktorým bola daňovníkom vyrubená
daň z nehnuteľnosti.
Proti rozhodnutiu Daňového
riaditeľstva SR podávam (prokurátor) podľa § 22 ods. 1 písm. c/
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
protest prokurátora, pretože ním
boli porušené ustanovenia zákona
o správe daní a poplatkov.
Daňové riaditeľstvo SR sa vyššie
uvedenými zákonnými ustanoveniami dôsledne neriadilo.
Prokuratúra poukazuje na ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 162/1995
Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
v zmysle ktorých v spojení s ďalej
uvedenými skutočnosťami považujem údaj katastra o príslušnosti danej
nehnuteľnosti do katastrálneho územia Vitanová za nie hodnoverný.
Podľa zákona o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych
práv k nehnuteľnostiam v znení
neskorších predpisov údaje katastra

uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa
nepreukáže opak.
Podľa citovaného zákona údaje
katastra, ktorých hodnovernosť je
vyvrátená, sa nesmú používať.
Údaje katastra nehnuteľnosti, ktoré
sú obsahom katastrálneho operátu, sú
hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Opak sa preukazuje inou
verejnou listinou alebo inou listinou,
ktorá potvrdzuje alebo osvedčuje
vlastnícke alebo iné práva nehnuteľnostiam.
V danom prípade sú takými
verejnými listinami správnemu orgánu známe rozhodnutie bývalého
Katastrálneho úradu v Banskej
Bystrici č. 300-1740/1995 zo dňa
6. 6. 1995, potvrdené rozhodnutím
Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra SR sp. zn. LP- 3340/1995 zo
dňa 5. 9. 1995, rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 6 Sž 188/95 zo dňa 31.
1. 1996, nález Ústavného súdu SR č.
ÚS 88/01 zo dňa 2.5. 2002, stanovisko Katastrálneho úradu v Žiline č.
2003/3645 zo dňa 1. 10. 2003 a uznesenie Krajského súdu v Žiline č. 10
S 72/03 zo dňa 31.10. 2003.
Na základe označených rozhodnutí orgánov katastra a súdov SR
malo Daňové riaditeľstvo SR v čase
rozhodovania o odvolaní daňovníka
vedomosť o tom, že územie Oravíc

prislúcha do mesta Tvrdošín, ktoré následne v zmysle ust. § 3 ods.
7 zákona o správe daní a poplatkov
a § 13 ods. 1 zákona o dani z nehnuteľností je miestne príslušné na
výkon správy dane.
Zápis nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území Oravíc,
do katastrálneho územia obce
Tvrdošín je len evidenčným
úkonom správy katastra, ktorého nevykonanie nemôže zmeniť
právne účinky právoplatných
rozhodnutí príslušných orgánov
o tejto otázke. Som toho názoru,
že na základe vyššie uvedených
skutočností nebol zápis v evidencii Správy katastra v Tvrdošíne
hodnoverný a ako taký nesmel
byť použitý.
Na základe skutočností, ktoré
som uviedla vyššie (námestníčka
Krajskej prokuratúry), som toho
názoru, že Daňové riaditeľstvo SR,
pracovisko postupujúc v súlade
so základnými zásadami daňového konania a na základe riadneho
preskúmania vecí, mal odvolaním
napadnuté rozhodnutie potvrdiť.
Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby Daňové riaditeľstvo
SR zrušilo svoje nezákonné rozhodnutie a aby opätovne rozhodlo
zákonným spôsobom.

Toto je len malý poznatok z toho, ako štátne orgány, najmä na Orave, konali a ešte
stále konajú v rozpore so zákonom. V prípade Daňového riaditeľstva, ktoré spadá pod
Ministerstvo ﬁnancií SR sa mesto Tvrdošín už niekoľko rokov domáha rôznymi spôsobmi zjednania nápravy, a najmä rozhodnutí v súlade so zákonmi platnými na Slovensku.
V doterajších konaniach Daňového riaditeľstva i Ministerstva ﬁnancií SR bolo vždy cítiť
iba politický postoj, ktorý bol vždy v rozpore so zákonom a najmä sa odrážal od požiadaviek politických posluhovačov, ktorí riadili aj okres Tvrdošín.
Takže aj v tomto prípade nešlo iba o PABELAKA, ktorý pracoval a pracuje maﬁánskymi metódami, ktorého podporovali a stále podporujú tie najvyššie politické špičky. Aj
keď v médiách, či vo svojich vyhláseniach prezentujú niečo iné, t.j. hovorí sa tomu, že
klamú. Uvidíme, aké budú reakcie aj po tomto proteste Krajskej prokuratúry.

Tvrdošínsky urbár v tomto roku vyplatí na dividendách
svojim členom viac ako 8 miliónov korún

Blíži sa koniec hospodárskeho
roka, kedy každý dobrý hospodár
bilancuje svoju prácu z ktorej účtuje a rozdeľuje to, čo nagazdoval.
Po minuloročných dobrých výsledkov, kedy Tvrdošínsky urbár dosiahol najlepšie výsledky vo svojej
novodobej histórií a kedy rozdelil
pre svojich členov na 1 fraktu
250 Sk, čo predstavovalo takmer
7 mil. Sk, sme sa opýtali predsedu
Tvrdošínskeho urbáru Ing. Ivana
Šašku, aké výsledky dosiahol urbár
za rok 2005?
Práca v urbáre je náročná a najmä zodpovedná. Každý z nás si vie
predstaviť akú hodnotu má les pre
život človeka a ľudstvo vôbec. V lese začína život, z lesa vychádzajú
základné potreby pre život človeka,
v lese pramení voda a je výrobcom
kyslíka bez ktorého by sa nedalo žiť.
Z toho plynie aj táto zodpovednosť
o les a prírodu vôbec za ktorú je
človek zodpovedný. To všetko má na
pamätí aj náš urbár, ktorý hospodári
takmer na 2000 ha lesa, ale aj ďalších
nelesných plochách v prírode o ktoré
sa treba starať.
Chcem aj touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí odvádzajú v ťažkých
a zložitých podmienkach lesa, či píly
zo seba všetko a chlapské mozoľnaté
ruky dokážu odstrániť kalamitu, či
drevo spracovať i vysadiť nový les.
To všetko preto aby bolo o les postarané a úžitky, ktoré les prinesie boli
aj správne zhodnotené.
V stredu 16. novembra zasadal výbor urbáru a predbežne zhodnotil hospodársky rok s cieľom aby rozhodol
o výške vyplatenia dividend, či nájmu
za fraktu. Aj keď valné zhromaždenie
v marci tohto roku prijalo uznesenie,
že podľa očakávaných výsledkov bude
vyplatené na 1 fraktu 150 Sk, výbor
urbáru rozhodol, že podľa dosiahnutých výsledkov za rok 2005 je možné

na 1 fraktu vyplatiť až 270 Sk s tým,
že k 70 korunám vyplateným v marci
toho roku bude začiatkom decembra
doplatených 200 Sk na 1 fraktu. Navyše z hospodárenia v Združení súkromných lesov bude vyplatené 0,30
Sk za m2, ako aj nájomné za prenájom
poľnohospodárskej pôdy na ktorú dali
vlastníci výpoveď družstvu k 31.12.
2004 v zmluvne dohodnutej výške 300
Sk za 1 hektár a 30 Sk za 1 hektár za
prenájom pre poľovné združenia.
Aj keď presné výsledky hospodárenia nepoznáme, pretože do konca
roku chýba ešte celý mesiac, môžem
konštatovať, že urbár v Tvrdošíne
vyplatí svojím členom na dividendách
či za nájom v tomto roku viac ako 8
miliónov korún.
Treba povedať, že ide o úspešný
hospodársky rok, kedy bude vyplatená
aj rekordná čiastka na 1 fraktu, ktorá
predstavuje určitý podiel na spoločnom majetku.
Ako predseda urbáru by som sa
chcel aj touto cestou poďakovať tej
absolútnej väčšine členov za prejavenú dôveru, ktorá mi bola vyslovená
na poslednom valnom zhromaždení,
ako aj poďakovať za to, že absolútna
väčšina odmietla snahy malej skupiny,
grupujúcej sa okolo družstva, ktorá
ma iba jediný zaslepený cieľ napomáhať vedeniu družstva k postupnému rozkrádaniu družstva, keď sa táto
skupina zároveň podieľa a nepriamo
spolupracuje pri okrádaní urbáru,
ktoré sa realizuje cez vedenie družstva
už ani nie odpredajom, ale formou
exekúcie.
Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že výbor urbáru urobí všetko pre
to aby bola vykonaná náprava, aby
sa dosiahol zákonný stav a najmä aby
tí, čo realizovali takéto protizákonné
konania boli zobratí k trestnoprávnej
zodpovednosti.
Otázku položil: (jh)

Hydac plánuje začať s výstavbou už začiatkom roka
V predchádzajúcom čísle našich
novín sme písaliﬁrma Hydac Eletronic, s.r.o. prejavila vážny záujem
postaviť v našom meste fabriku,
ktorá by zamestnala okolo 500 ľudí
z nášho mesta. Práca teda prichádza
za ľuďmi. Ľudia nemusia odchádzať
za prácou. Ale neprišlo to úplne samo
od seba. Veľkú zásluhu na tom, že
táto ﬁrma sa rozhodla postaviť nový
závod v našom meste, má vedenie
nášho mesta, kde o súčasnom stave
prípravy nám poskytol najčerstvejšie
informácie primátor mesta.
Už dlhšiu dobu som v kontakte
s konateľom tejto ﬁrmy Ing. Jozefom
Líškom, ktorého som trvale presviedčal, že tu máme odborníkov, dobré
stredné školy, ale najmä pracovitých
ľudí. Keďže záujmom ﬁrmy bolo
rozšíriť svoje výrobné kapacity, navrhol som mu ako alternatívu lokalitu
Krásna Hôrka, kde sú už vybudované
všetky inžinierske siete. Záujmom
ﬁrmy je na jednom mieste zamestnať
veľa ľudí a vytvoriť tak nové pracovné príležitosti. Ľudia nebudú musieť
odchádzať od svojich rodín za prácou
mimo regiónu, či nebodaj do cudziny. Pracovníci mesta spolupracovali
pri spracovaní geometrického plánu
a pripravili podklady pre vysporiadanie pozemkov. Na základe toho
sa budú realizovať kúpno-predajné
zmluvy s vlastníkmi pozemkov pre
budúci závod. Mestské zastupiteľstvo
schválilo čiastočnú zmenu územného plánu pre realizáciu samotného
zámeru za splnenia obojstranných
podmienok, ktoré majú prispieť k
novým pracovným príležitostiam i k
rozvoju mesta.
Priamym kontaktom s vlastníkmi
pôdy bol poverený poslanec MsZ za
Krásnu Hôrku Milan Kováč, ktorý
trpezlivo vlastníkom pôdy z tejto
časti mesta vysvetľoval, o čo vlastne

v tomto prípade ide. Ľudia pochopili, že ide o prácu pre ľudí, že ide
o ich deti, vnukov, a preto dali svoj
predbežný súhlas. Takmer všetci
pochopili, že toto je cesta k tomu,
aby sa mali lepšie ľudia nášho mesta
i budúce generácie.
Firma Hydac, s. r. o. Martin ako
obchodná ﬁrma pôsobí na Slovensku
už takmer jedenásť rokov a nižnianska pobočka Hydac Eletronic, s.r.o.
od roku 2001. Vedúcim závodu je
Rudolf Fukas, ktorému tiež leží na
srdci rozvoj tejto ﬁrmy.
- Predpokladáme, že v najbližších mesiacoch uzatvoríme zmluvy
s vlastníkmi pozemkov a následne
začneme s výstavbou závodu, ktorý
by mal byť postavený už na budúci
rok.
Firma sa zaoberá výrobou elektromagnetov pre priemyselné účely
a automobilový priemysel a je jedinou svojho druhu vo východnej časti
Európy. V súčasnosti vyrába elektromagnety pre BMW a Mercedes, na
budúci rok sa výroba rozšíri aj pre
automobilku Porsche.
V súčasnosti v Nižnej výrobné
priestory už nepostačujú pre rozširovanie výroby, a toto bolo jedným
z dôvodov, že sa vedenie ﬁrmy rozhodlo postaviť nový závod a vhodnú
lokalitu sme v spolupráci s vedením
mesta našli v Krásnej Hôrke. V novom závode by malo nájsť prácu
okolo 500 ľudí a my budeme potrebovať v blízkej budúcnosti schopných ľudí, konštruktérov, pre ktorých
tu budú vytvorené dobré pracovné
podmienky. Na záver by som chcel
povedať, že naša ﬁrma sa nezaoberá
len výrobou elektromagnetov, ale
svoju pozornosť upriamujeme na
vlastný vývoj, ktorý považujeme do
budúcnosti za kľúčový.
Čoskoro sa „narodí“ v našom

meste nový závod a veľa rodín si
istotne veľmi pomôže. Prácu budú
mať doma, vo vlastnom dvore. Možno si to dnes ešte všetci ani dobre
neuvedomujeme, čo tento počin pre
Tvrdošín a Oravu bude znamenať.
Možno až naše deti budú ďakovať
tým, ktorí tu vytvorili možnosti pre
lepší život, pritiahli prácu a budú v
dobrom spomínať na vedenie mesta,
že urobilo správny krok pre budúcnosť, tých, ktorí tu žijú, i pre tých, čo
prídu po nás.

„Živá“ prezentácia lesnej techniky a prác
V stredu 19. októbra t.r. v strednom odbornom učilišti lesníckom
v našom meste vládol už od rána
čulý ruch. Oslavy Dňa lesníkov
boli zároveň spojené s oslavami
21. výročia vzniku tohto učilištia.
A lesníci sa ukázali ako správni
chlapi. I napriek chladnejšiemu
počasiu pripravili pre seba, ale
i zúčastnených zaujímavú a pútavú
prezentáciu svojej školy od histórie
až k súčasnosti. V blízkosti školy
nechýbala ani „živá“ prezentácia
lesnej techniky a prác. V útrobách
školy ste zase mohli vidieť rôzne
výstavky aj videoprojekciu, ktorú si
zo záujmom pozreli žiaci ZŠ, ktorí
by mohli od budúceho roku už zahrievať lavice tohto učilišťa.
V úvodnom slove riaditeľ SOUL
Ján Vorčák pripomenul históriu
dnes už jedného z najlepších učilíšť tohto zamerania na Slovensku.
Ako prvý z hostí vystúpil primátor
nášho mesta Ivan Šaško, ktorý
v krátkom pozdravnom prejave
vyjadril presvedčenie, že dobrá
spolupráca medzi učilišťom a
mestom, ako o nej hovoril riaditeľ

školy, bude pokračovať aj naďalej.
Medzi hosťami nechýbal riaditeľ
Ústavu pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného a vodného
hospodárstva Michal Galajda a riaditelia tvrdošínskych škôl. Lesníckeho dňa sa zúčastnil aj predseda
Žilinského samosprávneho kraja
Jozef Tarčák.
A po slávnostných fanfárach sa
už prítomní mohli na vlastné oči
presvedčiť, aká ťažká, ale zároveň
pestrá je práca lesníkov. Svoju
zručnosť tu predvádzali učni tejto
školy takpovediac v priamom prenose. Žiaci, učitelia, ale aj ďalší
návštevníci so záujmom sledovali,
ako sa drevo odťahuje, píli, odvetvuje. Obdivovali však aj šikovnosť
učňov v lezení na strom v plnej
výzbroji. Atrakciou bol aj lesný
kombajn (harvestor), ktorý patrí
medzi doposiaľ najdokonalejší stroj
vyrobený pre prácu v lese. Chlapci, i dievčatá s údivom pozerali na
tohto obra a jeho schopnosti.
Nuda tu veru nevládla, pretože
tí, čo sa nezaujímali o stroje, si
mohli pozrieť zaujímavú výstav-

ku rôznych druhov píl a iných
potrebných vecí pre prácu v lese.
A komu to nestačilo, mohol svoje
majstrovstvo, um a zručnosti preukázať v poznávaní rastlín, či streľbe
z kuše a luku.
Akýže by to boli lesníci, keby
si nedokázali poradiť v lese aj so
svojim žalúdkom. A tak tu nechýbalo ani ohnisko, kde sa pripravoval
guláš z jeleňa.
Deň lesníkov, ktorý zorganizovalo SOUL sa vydaril po všetkých
stránkach. Pochvaľovali si ho hlavne tí, ktorí po prvýkrát na vlastné
oči videli, čo vlastne práca v lese „obnáša“. A nielen to. Tých
najmenších, ale aj tých väčších
skutočne zaujala technika s akou
sa dnes ťaží drevo lese. No nie
je to len o ťažbe, pretože les je
živý organizmus, aj on potrebuje
človeka k tomu, aby ho chránil
a zveľaďoval. Les to je aj život
v ňom, rastliny, zvieratá a človek
je tu na to, aby toto naše jedinečné
bohatstvo zachovával pre budúce
generácie. Aj o tom bol Deň lesníkov.
(jh)
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Biele Vianoce
Naša rodáčka Darinka Laščiaková vydala v týchto dňoch stope. Cestou sme vyberali jedličku,
zaujímavú a pútavú knihu s názvom „Život v piesni“. Istotne ktorú potom otecko šiel zobrať až tesne
veľa našich občanov ju má v živej pamätí, ako aj jej nenapo- pred Štedrým dňom. Potom v dolinke za
dobiteľné piesne z nášho, ale aj ďalších regiónov Slovenska. vetrom sme si chvíľu oddýchli. Otecko
Pani Darinka má veľmi vrúcny vzťah k nášmu mestu, v ktorom odhrabal sneh a nakládol ohníček. Rozprežila nádherné roky svojho plodného života. I keď odišla do delil nám chlebík so slaninkou, a potom
sveta, na Oravu sa vždy rada vracia. A keďže čo nevidieť zaklo- vždy kúsok zaniesol na pníček pre srnky.
pú nám na okná Vianoce, tak sme našim čitateľom vybrali práve Keď sa vrátil, zapálil si fajočku. Doteniečo o Vianociach z Darinkinej knihy, kde si ona spomína na raz cítim vôňu jej modravého dymu…
najkrajšie sviatky v kruhu svojich najbližších.
Nebolo krajšej chvíle na svete - a už ani
Vianoce a čas predvianočný. Spo- ako snehuliak. Sneh, to sú spomienky nebude…
mienky na toto obdobie sú ako perličky, aj na naše prvé detské lyže, ktoré nám
Domov sme sa vrátili až za tmy. „I
biele a veľmi ligotavé. Preto ich vieme otecko pochystal, sestre, bratovi a mne, našli ste dajakú súcu jedličku?“ opýtala
tak ľahko pozbierať. Nájdem každú, nech už v našich štyroch, či piatich rokoch sa maminka, ale vedela, že tú najsúcejšiu
by sa zakotúľala do najvzdialenejšie- a potom chodieval s nami na kratšie aj aj tak otecko nevybral, bolo mu jej ľúto.
ho a najtmavšieho
Do úvahy prišla,
kúta. Vtedy sa mupovedzme, jedna
sím dobre zohnúť
zo skupinky jeda keď treba aj koleličiek „kde prerienačky hľadať. Ale
denie bolo len na
vďačne to urobím.
osoh. Tú otecko
Potom ju pozorne
neskôr priviezol,
zodvihnem – a poosadil ju do veľmaly začnem hriať
kého na zeleno
v mojej dlani…:
natretého kríža,
„Ej, deti, vo
postavil na znávzduchu cítiť sneh,“
me miesto medzi
povedala maminka,
dvoma oblokmi,
keď prišla uzimená
zakúril v izbe a
z dvora a trochu sa
potom nás už nepri tom striasla, ale
chal samých s maaj usmiala. Vedela,
minkou. Podávali
Rodina Gažovcov, kde v strede to najmenšie dievčatko je
že nám prináša rasme jej salónky
dostnú zvesť. A hoci
a ozdôbky, ktoré
práve spomínana Darinka
snehu ešte nebolo,
si želala, až kým
predsa od tej chvísa nám stromček
le začala sa k nám prikrádať vzdialená dlhšie túry.
neukázal v plnej nádhere.
vianočná radosť. Ale sneh nedal na seba
Celkom prvý a radostný znak blížiaŠtedrý deň. Inokedy sme si dlhšie
dlho čakať. Na Orave padá dosť zavčasu cich sa Vianoc bola naša „prieskumná“ pospali, ale v ten deň sme vstali veľmi
a hodne ho nakudlí. Aspoň tak bolo za cesta do blízkych horičiek okolo zavčasu. Aj tak sme už maminku zazreli,
môjho detstva. Biely, čistý sneh! Vedela Tvrdošína. Išli sme si obzrieť na lyžiach ako v kožúšku a vo vlnenej šatke prútesom sa naň dlho a vytrvale pozerať. Keď náš budúci vianočný stromček, jedličku, nou metlou odmetá sneh pred domom.
padal, vybrala som si ďaleko a vysoko na ktorá ešte veselo rástla v hore. Všetci Otecko už nanosil dreva a nabíja „pilioblohe veľkú padajúcu vločku a sprevá- traja sme bezpečne kráčali po oteckovej ňák“, lebo v izbe, kde stál stromček cez
dzala som ju pohľadom, až kým nespadla rovnej stope a obdivovali tú zapadanú noc, veľmi vychladlo. Zo studenej izby
na zem. Potom som išla hore pre ďalšiu. bielu nádheru: „Nedotýkajte sa palicami cez ešte studenší pitvor rýchlo sme preKeď som bola von, na ulici, alebo vo stromov a kríčkov, aby ste im neporušili behli do teplej kuchyne. Na peci tichučdvore, chytala som takú vločku do úst. krásu,“ povedal nám otecko. Občas sme ko žblnkala kapustnica a šírila známu
Tešila som sa, keď som stála po kolená sa spustili na lyžiach po miernom briežku chutnú vôňu. Na prípecku kyslo cesto
v čerstvom snehu a bola som zapadaná a opäť sme kráčali za oteckom po jeho na koláč. Na kredenci čakalo na stočenie

Darinka Laščiaková - z odkazu naších predkov
Ľudské dobro že je už len
minulosťou? Nie. Na svete
žije ešte veľmi veľa dobrých
ľudí. Keby tak nebolo, tento
náš svet by sa bol už dávno
zrútil! Ba sme presvedčení, že
na svete je oveľa viac dobrých
ľudí ako tých zlých, len sa o
nich menej hovorí a píše.
Ďalej naši predkovia nám
odkazujú a radia: Aby bolo
na svete viac dobrých ľudí,
treba ich milovať, nikoho nepodozrievať a neposudzovať
na prvý pohľad. Takýto povrchný úsudok býva častokrát
veľmi klamlivý, lebo keď sa

začneme s človekom rozprávať, neraz zistíme, že sme ho
neprávom odsudzovali, ubližovali mu.
A preto naši predkovia nám
ďalej odkazujú: Bez lásky sa
nedá žiť. A nezáleží na tom, koľko ľudí milujete. Čím viac, tým
lepšie. Treba milovať z úprimnej duše všetkých, ktorí vašu
lásku potrebujú a ktorým by sa
bez vašej lásky ťažko kráčalo
životom. A ak cítite potrebu pomáhať im, iste si to aj zaslúžia.
Nežijete preto, aby ste ľuďom
strpčovali život, ale preto, aby
ste ich milovali.

A ešte jeden odkaz našich
predkov: Milujte aj svoj národ a buďte naň hrdí. Vážte
si jeho duchovné hodnoty.
Nezabúdajte na vzácne posolstvo našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. A nezabúdajte,
že medzi duchovné hodnoty
patria aj naše krásne ľudové
piesne. Z ich úprimnosti a
pravdivosti sa môžete všeličo
dozvedieť o našom národe,
ako aj z iných vzácnych duchovných a historických čistých prameňov.
Dedičstvo našich otcov zachovaj nám, Pane!

domáce šípkové, alebo kukuričné víno.
V horúcej rúre sa dopekali medovníčky
a víťaznou silou prebíjali všetky prítomné vône. Všade bolo čisto a útulne.
Krok za krokom sa schyľovalo k večeri.
Maminka oblečená už vo sviatočných
šatách, ale ešte v zásterke, pracovala
pomaly, akosi slávnostne a sústredene
s milým tajomným úsmevom. Vedela,
že sledujeme každý jej pohyb. Do izby,
kde stál stromček sme už nesmeli ísť, tam
už rodičia poukladali darčeky. Nebývali
drahé, ale boli vždy veľmi milé a pre nás
vzácne. Večerali sme vždy v kuchyni.
Nikdy som tak sústredene nasledovala
maminkine ruky ako v ten večer, keď
prestierala biely obrus na vianočný stôl
a zažíhala plamienky sviec. Potom sme
sa všetci na chvíľu pohrúžili do myšlienok. To sviatočné ticho, ktoré sa vtedy
medzi nami rozhostilo, rezonuje neraz
vo mne tak mocne, ako najsilnejšia struna. Rozochvieva mi vnútro a chveje sa
takou silou, že neraz si musím položiť
ruky na hruď a na sluchy, aby som ich
aspoň trochu utíšila. Požehnaj nás Pane,
i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti požívať budeme… Táto známa každodenná
modlitbička pred jedlom, na Štedrý večer
nad bohato prestretým stolom vyznievala
akosi slávnostnejšie. Veď na Slovensku
nebolo vari rodiny, nech bola akokoľvek
chudobná, aby štedrovečerný stôl nebol
obložený aspoň skromnými dobrotami,
ktoré sa zbierali, šetrili a ukladali vari už

od leta: „To teraz nejedz, odložíme to na
Vianoce,“ neraz upozorňovali svoje deti
starostlivé mamy.
Ani na našom stole neboli bohaté
obložené misy. Najprv bola tradičná
kapustnica zo sušených a vyúdených
rýb, potom kapor so zemiakmi a makové
opekance, poliate mliekom a medom.
Oplátky, orechy, sušené slivky, jabĺčka,
to všetko tiež nesmelo chýbať, tak ako
na všetkých slovenských štedrovečerných stoloch. Niekde bohatšie, niekde
chudobnejšie.
Hostina sa pomaly blížila ku koncu
a naša myseľ stále častejšie a zvedavejšie zabiehala pod vianočný stromček.
„Len pomaly, pomaly…!“ vážne zavelil
otecko. Potom sa nebadane vzdialil a o
chvíľu, sme počuli krásny a nezabudnuteľný zvuk zvláštneho zvončeka. Otecko
totiž zvonil na dvoch kovových pohárikoch na vysokej tenkej stopke. Čarovný
zvuk! Potom nás už nik nemohol udržať
v kuchyni. Ako blesk prebehli sme cez
pitvor, ale v izbe sme už museli stíchnuť
a správať sa slušne a pokojne. Ticho sme
si sadli na tri pripravené stoličky a otecko
začal čítať naše mená napísané na darčekoch. Čítal pomaly a slávnostne, ako
keby nám rozdával doktorské diplomy.
V izbe bolo teplo, príjemne, jedlička
voňala a my, spolu s darčekmi sme sa
tešili, že sa už môžeme spolu kamarátiť.
Nezabudnuteľné vianočné chvíle nášho
detstva…

Darinke k sviatku Tvrdošínčania
Z

bohom ostávajte mamičkine prahy..., ani netreba predstavovať, kto
túto známu odobierku z našich rodákov dokáže zaspievať tak, že
rozplače, oči, srdce, ale aj dušu. Áno, naša Darinka ma ten Boží dar, ktorým
rozdáva ľuďom radosť, potešenie, keď im je smutno na duši, keď ich niečo
bolí. V tomto roku vychádza našej Darinke kniha „Život s piesňou..“. No povedzte, nie je to symbolické, že práve v tom mesiaci a roku, kedy sa narodila
na rodnej Orave. Aj jej kniha spomienok a zážitkov sa zrodila v rovnakom
mesiaci len o niekoľko rokov neskoršie ako ona.
Milá Darinka, v mene primátora a občanov nášho mesta Ti posielame symbolickú kytičku modrých nezábudok. Vedz, že nezabúdame na Teba a prajeme
Ti ešte veľa zdravia a entuziazmu v Tvojom živote, aby si potešila ešte nejedno
smutné srdiečko svojimi neopakovateľnými pesničkami.

Naša spolupráca mohutnie ako strom
Presne pred piatimi rokmi podpísali
dohodu o spolupráci Gmina Kościelisko
a mesto Tvrdošín. Dnes môžeme smelo
konštatovať, že družobná spolupráca sa
uskutočňuje v mnohých oblastiach, ktoré
sa úzko dotýkajú našich regiónov. Ak hovoríme o mnohých oblastiach, tak musíme
spomenúť výmenu skúsenosti samospráv,
kultúry a v neposlednom rade turistiky.
Spolupráca pokračuje a rozvíja sa aj
v ďalších oblastiach, dôkazom toho bola aj

tohto jednodňového podujatia, ktorý sa
uskutoční ešte v tomto roku.
Ako nás informoval P. Kopeć, v ich
delegácii nebude chýbať folklórny súbor,
žiaci predstavia Poľsko a Gminu Kościelisko a v neposlednom rade sa uskutočnia
aj športové zápolenia v stolnom tenise
a vybíjanej.
Počas dňa nebudú chýbať ani súťaže
a poľskí priatelia by si radi pozreli drevený kostolík.

návšteva delegácie z Gminy Kościelisko,
ktorú v piatok 11. novembra t.r. na radnici uvítal primátor mesta. V dvojčlennej
delegácií bol Piotr Kopeć, ktorý je učiteľom, predsedom komisie kultúry, športu
a osvety a zároveň poslancom a Edward
Styrczula - Maśniak jeho zástupca.
Po krátkom pracovnom rokovaní na
radnici navštívili v sprievode primátora ZŠ
M. Medveckej, kde ich uvítala riaditeľka
Mgr. Dagmar Šašková. Tu si so záujmom
v sprievode riaditeľky pozreli priestory
školy, ako aj ich technickú vybavenosť.
Delegácia z družobnej Gminy Kościelisko
prišla už s konkrétnym návrhom na uskutočnenie spoločného stretnutia zástupcov
obidvoch strán, kde by nemali chýbať
učitelia, žiaci a rodičia z poľského Witowa.
Bol už dohodnutý aj predbežný program

V podobnom duchu sa predstavia aj
naši žiaci, ktorí poľským „nastolatkom“
zase predstavia Slovensko a Tvrdošín
a nebude chýbať ani tanečná vložka v spolupráci s CVČ.
Dohodu o spolupráci medzi našim
mestom a Gminou Kościelisko by som
prirovnal k stromčeku, ktorý zasadíme do
pôdy a ktorý každým rokom mohutnie,
rozširuje svoje korene a prináša svoje ovocie. Tak aj táto naša spolupráca po piatich
rokoch už zapustila svoje korene a začína
prinášať spoločný osoh pre obidve strany.
Ako povedal primátor, je založená na vzájomnej úcte a s dobrými vzťahmi, ktoré by
mali pokračovať aj v ďalších rokoch tak,
aby tieto dobré vzťahy prinášali prospech
a úžitok jednej aj druhej strane. Nie je toho
málo, čo jeden druhému môžeme dať.

Každý Tvrdošínčan bude vedieť plávať
Kto nevie plávať, nie je z Tvrdošína. Nuž myslíte si, že je to pritiahnuté za vlasy, tak sa skúste opýtať
detí z nášho mesta, ktoré v týchto
dňoch navštevujú plavecký výcvik
v Nižnej.
Po žiakoch tretích a štvrtých
ročníkov zo ZŠ Š. Šmálika si plaváreň v dopoludňajších hodinách
prisvojili žiaci zo ZŠ M. Medveckej.
Plaveckého výcviku z nášho mesta
sa v tomto roku zúčastnilo vyše 250
detí, čo istotne nie je zanedbateľné
číslo. Možno o nejakých pár rokov,
ak bude výcvik pokračovať takým
trendom, sa bude hovoriť Tvrdošínčanom, že sú mestom plavcov.
A my sme položili niektorým
deťom otázku, či sa im na plavárni
páči. O odpovede nebola núdza. No
neprezradíme nič nové, ak povieme,
že v priestoroch plavárne sa im páči
lepšie ako v školských laviciach.
Martin Pajerchin - Na plaváreň
už chodím druhý rok, keď som začínal, tak som trochu vedel plávať, tu
som sa naučil plávať lepšie. A na
plaveckom výcviku mám najradšej
skoky z mostíka. Plávať chodím aj
cez víkend s tetou.

Jozef Medvecký - Ja som sa tu
naučil plávať na chrbte. Na plaváreň chodievam aj s maminou a otcom, celá rodina chodíme plávať.
Aj mňa baví skákanie a keď máme
pred koncom výcviku prestávku, tak
si môžeme voľne plávať.
Jozef Buček - Aj ja občas chodím na plaváreň s rodinou. Aj mne
sa tu páči.
Pre tretiakov trvá plavecký výcvik desať dní a pre pokročilých
štvrtákov zdokonaľovací päť dní.
Deti sa poriadne vyšantia vo vode
a keď vyjdú z vody, tak im aj poriadne chutí. Ten, kto nemá svoju
desiatu, si pochvaľuje rožky, ktoré
im pripravuje vedúci plavárne Jozef Dulík. S plaveckým výcvikom
deťom pomáhali plavčíci, učitelia,
rodičia a rodinní príslušníci. A nechýbal tu ani pracovník nášho CVČ
Jakub Činčara. Najviac radosti majú
tie deti, ktoré sa v Nižnej na plavárni naučili plávať aj vďaka tomu, že
mesto už niekoľko rokov po sebe
hradí náklady spojené s plaveckým
výcvikom aj s odvozom a dovozom
detí na plaváreň.
Plaváreň v súčasnosti spravuje

Stredné odborné učilište v Nižnej,
ale vlastníkom je VÚC. Na plavecký výcvik tu chodia nielen žiaci ZŠ,
ale aj stredoškoláci. „Musím však
povedať, že ak máme nejaké ﬁnančné problémy, tak sa často obrátime
na primátora Tvrdošína, ktorý je aj
poslancom VÚC. Aj jeho zásluhou
je plaváreň do dnešných dni stále
funkčná“, hovorí Jozef Dulík.
A kto navštevuje plaváreň v čase pre verejnosť?
„Ak by som to mal rozdeliť do
nejakých skupín, tak musím povedať,
že tretina návštevníkov je z Tvrdošína, ďalšia z Nižnej a tá posledná
to sú už návštevníci z ostaných obcí
a miest“, povedal nám Jozef Dulík,
ktorý už šestnásty rok „šefuje“ plavárni v Nižnej.
My len záverom uvádzame, že občania Tvrdošína majú naďalej zľavu
na plavárni v Nižnej s preukazom občana mesta a zdá sa, že ju aj patrične
využívajú, takže nielen deti, ale aj pre
dospelých je prístupná plaváreň. Aj
v uvedený deň, keď som prichádzal
na plaváreň odchádzali z nej už naši
spoluobčania, ktorí si boli zaplávať
ešte pred príchodom detí.
(jh)
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Na budúci rok chceme bojovať o postup už so staršími žiakmi
Naši najmladší futbalisti nám robia nielen radosť, ale aj dobré meno. Aj táto jesenná sezóna bola pre nich veľmi úspešná,
keď svojim protivníkom v dvanástich zápasoch nastrieľali sto
gólov a inkasovali len päť. Ak by sme to zhodnotili štatisticky
tak v každom zápase dali vyše osem gólov a inkasovali len 0,41
gólu na zápas. Najlepším strelcom mužstva bol František Čajka,
ktorý strelil 27 gólov, druhá priečka po jeseni patrí Regulymu
s 15 gólmi, tretia Matúšovi Gregorcovi so 14 a jedenásť gólov
zaznamenal aj Pikna.
Na dobrých výsledkoch má svoj o kvalitnom stopérovi. Veľmi dobre
podiel aj vedúci mužstva Ing. Fran- výkony podával v obrane Julo Žuftišek Čajka a tréner Ľubomír Gre- fa. V zálohe sa chytal Filip Janček
gorec. A práve jemu sme po sezóne a Matúš Gregorec, z ktorého prihrápoložili niekoľko otázok.
vok ťažil celý útok, najmä však Ľubo
Ako hodnotíš sezónu z tvojho Pikna. V útoku bol najlepší František
pohľadu?
Čajka, ktorý dal gól z hocijakej príMáme ešte lepšie mužstvo ako ležitosti. Mal však aj také zápasy,
pred rokom, čo sa do bodky potvrdi- kedy mu bola malá aj prázdna brána.
lo aj výsledkami, ktoré sme dosiahli Veľmi dobre hral Ľubo Pikna, ktorý
v tomto roku.
je veľmi rýchly a výbušný útočník.
Ktorých hráčov by si vyzdvihol, V zápase však nevie premeniť šance,
ktorí podľa teba výrazne potiahli ktoré sa mu núkajú, a na tréningu zo
kolektív?
šiestich trafí päťkrát. To by bola taká
Sú tu chlapci, ktorí už vlani boli kostra mužstva, ktorú veľmi dobre
oporami, najväčší výkonnostný dopĺňali chlapci z prípravky Milan
vzostup však urobil brankár Matúš Ferenčík, Michal Gregorec a ďalší
Kovalčík. Chytil sa svojej šance, Huraj, Štrbáň. Dobre sa začal ukakeď prestal chodiť Lukáš Vajduliak, zovať aj Gonda z Podbiela. Striedavé
aj keď nemal v zápasoch veľa práce, výkony odvádzali krajní obrancovia
situácie riešil s prehľadom. Kostra Bača a Planieta.
mužstva nám ostala z vlaňajška, naA čo jarná sezóna, bude sa meviac získali sme Tomáša Regulyho niť niečo v kádri?
z Nižnej, ktorý je platným hráčom.
Celú jarnú súťaž ešte budeme hrať
Škoda, že pre zápal pľúc nemohol s týmto kádrom. Od budúcej jesene
odohrať všetky zápasy. Nehral päť však sedemdesiat percent chlapcov
zápasov, a i napriek tomu skončil ako odchádza ku starším žiakom a našou
druhý najlepší strelec nášho druž- prioritou je ísť s nimi ďalej. Chceme
stva. V obrane si veľmi dobre počínal ísť ku starším žiakom, kde sú ešte
Peter Pňaček, ktorý bol zároveň ka- hráči, ktorí hrávali s nami, ako Šupitánom. Verím, že v blízkej budúc- rina, Dubovský, Ferenčík, Mensár.
nosti ešte budeme o ňom počuť ako Škoda je Kuloštiaka, ktorému nechcú

Kalanetiku zobrali vážne

Vyše desať rokov sa už schádzajú
ženy v priestoroch CVČ, aby si rozhýbali telo, zbavili sa prebytočných
kilogramov, alebo urobili niečo pre
seba. Tým cvičením, ktoré ich tak
„opantalo“, je kalanetika. Ak by sme

nazreli do odbornej príručky, tak sa
dozvieme, že kalanetika je revolučný,
pozvoľný cvičebný program, ktorý
tonizuje telo a dáva mu nový tvar.
Cvičenia pozostávajú z malých pohybov bez otáčania a napínania. Tieto
cvičenia sa nepodobajú žiadnym iným,
lebo poskytujú výsledky veľmi rýchlo,
bez strachu zo zranenia. Nie je v nich
namáhavé dýchanie a potenie.
Kalanetika vám pomôže vzdorovať
nadbytočným kilogramom. Rysy tváre
vám spevnejú a zmizne dvojitá brada,
prsia sa zodvihnú, stehna a zadok sa
vyformujú. Jedinečné pohyby kalanetiky vás súčasne posilňujú i uvoľňujú.
Kalanetika pomáha získavať život a vitalitu a privedie vás na cestu k trvalej
zdatnosti.
Nechajme však odbornú teóriu a
poďme do reálnej. Ako som sa dozvedel, tomuto cvičeniu sa upísalo dvadsaťdva žien, ktoré vedie v súčasnosti
Daniela Jurincová. Hodinové cvičenie
pri kazete dvakrát do týždňa v utorok
a piatok, je pre nich akýmsi balzamom
pre dušu, ale aj odpočinkom od celodenných starostí.
Kalanetika už pomohla viacerým
z nich, dokonca chodia tu ženy aj na
odporúčanie svojho lekára.
- Akousi satisfakciou pre mňa je to,
že som zhodila nadbytočné kilogramy
a cítim sa omnoho lepšie, zdravšie.
Moje problémy s bedrovým kĺbom
sa tiež čiastočne upravili a spokojný
je aj môj manžel. Takéto cvičenie je

priam stvorené pre mňa. Veľmi rada
tu chodím. Okrem tohto pravidelného
cvičenia, cvičím aj doma. Kalanetiku
vrele odporúčam aj ďalším ženám,
ktoré majú nejaké zdravotné problémy
alebo nadváhu.

A my pripomenieme, že táto pani,
ktorá nechcela byť menovaná, znížila
svoju hmotnosť o dvadsaťdva kilogramov, a to je už čo povedať.
Necvičia tu len ženy z nášho mesta,
ale dochádzajú tu aj z Nižnej. Tak sa
im toto cvičenie zapáčilo. A ak sme
pri profesiách, tak treba povedať, že
sú medzi nimi učiteľky, kuchárky,
zdravotné sestry nechýbajú tu aj tie,
ktoré sú už na dôchodku. A ak sme
už pri veku, tak som sa dozvedel, že
cvičiť tu prichádzajú ženy od 16 rokov
do 57 rokov.
Všetky sa vždy nezídu v uvedené
dni, ale nie preto, že by nechceli, ale
skôr preto, že im to nedovolí zamestnanie. Po cvičení sa hneď „nerozpŕchnu“
do svojich domovov, ale nájdu si ešte
chvíľku času na posedenie pri čajíku
a konverzáciu.
Na otázku, prečo by nemohli takto
cvičiť doma, my odpovedali, že to už
nie je ono, tu v kolektíve je to predsa
len iné.
Hovorí sa, že nik nie je natoľko
starý, aby nemohol žiť ešte jeden rok.
Alebo by sme mohli povedať, že nik
nie je natoľko pohodlný, aby neurobil
niečo pre svoje telo a dušu. Tie ženy,
ktoré sa zapojili do cvičenia kalanetiky, to zobrali vážne. Svojím spôsobom im fandím. Ale aj tak im trochu
závidím, že si popri svojej celodennej
práci dokázali ešte nájsť čas na takéhoto koníčka, prospešného pre svoje
zdravie.
(jh)

rodičia dovoliť hrať futbal, pretože
z neho by mohol byť veľmi dobrý
ľavý obranca. Na budúci rok chceme bojovať o postup už so staršími
žiakmi a kto bude trénerom mladších
žiakov, to dnes neviem povedať. Na
to si musí sadnúť výbor a rozhodnúť
o tom. Ja nie som kompetentný o
tomto rozhodovať.
Jesenná sezóna sa pre vás skončila. Akú odmenu ste pripravili
pre svoje mužstvo, ktoré doslova rozstrieľalo
svojich súperov?
Odchádzame s
kolektívom na dva
dni na chatu do
Oravíc. To bude
také naše ukončenie jesennej
časti súťaže. Ani
by som však nepovedal, že ukončenie, pretože po
poslednom zápase
sa už chlapci pýtali, kedy pôjdeme
trénovať do haly.
Takže namiesto
prestávky si pôjdeme do haly zahrať
ﬂorbal, basketbal
a hádzanú.
Musíme však
pomaly začať aj s tréningom, lebo
sme pozvaní už 3. decembra do Martina na vynikajúco obsadený turnaj,
ktorého sa zúčastnia všetky ligové
mužstva.
Takže zimná príprava bude aj
hale a vonku?
Samozrejme, ale to nechávame až
na koniec februára. Teraz si chceme
trochu odpočinúť od futbalu, ale pred
nami je ešte turnaj v Martine.
Futbal si však okrem tréningu
vyžaduje aj dobrých sponzorov,
nechýbali vám v tejto sezóne?
Za toto sa musím poďakovať ve-

dúcemu mužstva Ing. Františkovi
Čajkovi, ktorý tieto veci zabezpečuje.
Ja sa o to absolútne nestarám. Všetko je to v jeho kompetencii a musím
povedať, že bez toho by to nešlo.
Zatiaľ to klape na výbornú. Samozrejme, že sponzorsky nám pomáha
aj mesto a aj touto cestou sa chcem
všetkým tým sponzorom, ktorí prispievajú na futbal, poďakovať.
Nielen mňa, ale aj čitateľov by
zaujímalo, kedy ste naposledy prehrali v súťažnom zápase?
Majstrovský zápas sme neprehrali

odvtedy, ako som prišiel ku žiakom
,a to je už rok a pol. Remizovali
sme akurát v Liesku na nekvalitnom
teréne. Prehrali sme však vlani v
prípravnom zápase v Námestove
na snehu. Musím povedať, že na takomto teréne sme hrali prvýkrát.
Nebol záujem o našich hráčov,
aby išli hrať do vyššej súťaže?
Boli tu Kubínčania. Ale pre zaujímavosť musím povedať, že my máme
neporovnateľne lepšie podmienky
ako oni. Tam musia dokonca rodičia
platiť za to, že chodia chlapci na
tréningy a všetky ostatné veci, ktoré

potrebujú futbalisti si musia doniesť
z domu. Aj u nás sa ozvali také hlasy,
aby sa niečo platilo, ale ja som bol
proti tomu. Neviem, možnože by to
odradilo niektorých chlapcov, ale
zatiaľ sme k tomu nepristúpili. Keby
sme sa postavili s hráčmi Kubína
na jednu čiaru, tak tvrdím, že výkonnostne sme na tom tak ako oni,
ak nie lepšie. Teraz mám na mysli
mladších žiakov.
Boli niektorí chlapci vybraní
aj do výberu, ktorý reprezentoval
tento región?
Vlani nás vo
výbere na turnaji
v Prešove reprezentovalo šesť hráčov: Čajka, Matúš
Gregorec, Pikna,
Janček, Michal
Gregorec a Ferenčík. V tomto roku
sme mali vo výbere troch hráčov
Jančeka, Ferenčíka a Michala Gregorca. Do medzioblastného výboru
postúpili Čajka,
Matúš Gregorec,
Pikna a Žuffa a do
krajského Čajka a
Matúš Gregorec.
Aj vo výberoch
sa naši najlepší nestratili. Ten, kto
sa chodil pozerať
na hru našich mladších žiakov, neodchádzal zo zápasov sklamaný.
Chlapci v každom zápase odvádzali
stopercentné výkony a o nastupujúcu generáciu sa teda nemusíme báť.
Vyrastajú nám futbalisti, o ktorých
si dovolím tvrdiť, že ak nepoľavia
vo svojom futbalovom zanietení, tak
ich časom uvidíme nielen v našom
prvom mužstve, ale aj na ligových
a medzinárodných trávnikoch. Chce
to však ešte veľa práce a zanietených
ľudí do futbalu, takých akými sú nesporne Ľ. Gregorec a F. Čajka.
Za rozhovor poďakoval J. Horňák

Seminár dobrovoľníkov

V dňoch 17.10.-19.10. sa na
chate v Oraviciach uskutočnil 3
- dňový odborný vzdelávací seminár dobrovoľníkov a pracovníkov
samospráv. Na seminári nechýbali
ani starostovia obcí. Pozvanie na
seminár prijalo tridsaťdva zástupcov z regiónu Orava, ktorí si vypočuli prednášky od erudovaných
odborníkov: MUDr. Františka Grochála, vedúceho
oddelenia Lekárskej posudkovej
činnosti z Dolného Kubína, Beáty
Gálikovej zo sociálnej poisťovne z
Dolného Kubína,
Ivany Vrtielovej
z ÚPSVaR z Námestova, PhDr.
Angely Almašiovej z Katolíckej
univerzity Ružomberok, Mgr.
Ireny Kormanovej, Ing. Evy Vajzerovej a Mgr.
Martina Gočalu,
predsedu Združenie zdravotne
postihnutých Oravy (ZZPO). Seminár organizovalo ZZPO a my sme sa opýtali M.
Gočalu, čo bolo predmetom tohto
seminára.

- Seminár sme rozdelili do dvoch
časti, trojdňová časť bola určená pre
samotných dobrovoľníkov a druhou
časťou boli vzdelávacie prednášky
aj pre zástupcov samosprávy. Oslovili sme všetkých 63 obcí a na seminár prijalo pozvanie tridsaťdva
zástupcov z jednotlivých obcí na
Orave.
Prvý deň sme venovali činnosti

nášho združenia, utorok bol zameraný hlavne na prednáškovú
činnosť (sociálne poistenie, služby

V pondelok 17. októbra t.r. aj v našom
meste ponúkali dievčatá 9. C triedy zo
ZŠ M. Medveckej s pracovníčkami CVČ
a učiteľkami školy biele pastelky. Na adresu ZŠ M. Medveckej prišiel ďakovný
list, v ktorom ďakujú riaditeľke, žiačkám
a ostatným zamestnancom školy, že podporili toto podujatie na podporu nevidiacich. Kúpou tejto pastelky pomohli aj naši
spoluobčania nevidiacim a slabozrakým
ľuďom žiť o niečo plnohodnotnejšie.
Celonárodná zbierka na pomoc pre týchto
ľudí sa na Slovensku uskutočnila v dňoch

od 17. októbra. do 15. 11. 2005.
Výťažok zo zbierky bude venovaný na
ﬁnancovanie aktivít, ktoré ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím pomáhajú sa
priblížiť k normálnemu životu.
Aj touto cestou sa vám chceme poďakovať, vážení spoluobčania, že ste
podporili a ﬁnančne prispeli práve tým
ľuďom, ktorým nebolo dopriate radovať
a tešiť sa z krás nášho sveta.
Veríme, že aj v budúcom roku podporíte túto aktivitu, ktorá sa týka aj občanov
nášho mesta.
(jh)

Biela pastelka

v zamestnanosti, sociálna pomoc,)
a streda zameraná na ďalšie prednášky, ktoré sa dotýkajú zdravotne
postihnutých občanov.
Prostriedky na seminár poskytlo
Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny a Komunitná nadácia Citigroup.
Myslím si, že tento seminár pre
našich dobrovoľníkov bol na vysokej úrovni. Všetko
ide dopredu, aj my
sa musíme prispôsobovať dnešnej dobe.
Úroveň seminára
bola vysoká týka
sa prednášateľov i
technického zabezpečenia. Dovolím
si tvrdiť, že erudovaní prednášatelia
dokázali plne zaujať
našich dobrovoľníkov a pracovníkov
samospráv a každý
si z neho zobral to,
čo potreboval. Dozvedeli sme sa tu
opäť nové vecí, ktoré sú potrebné pre
našu prácu. Hostia
boli milo prekvapení
tým, že na Orave sa
robí takáto činnosť
na veľmi dobrej úrovni (pozn. redaktora). Ako predseda som spokojný, nesmieme však usnúť na vavrínoch, pretože vždy je čo vylepšovať
a zdokonaľovať aj v našej práci.
Program seminára bol bohatý,
pretože po prednáškach si účastníci
pripravili vlastný kultúrny program
s posedením pri hudbe. Spestrením
a oživením seminára pre účastníkov bol aj „darček“ od primátora
Tvrdošína Ing. Ivana Šašku v podobe
návštevy novopostaveného Meander
parku. A tak po náročnom dni sa
mohli účastníci vykúpať a poliečiť si
svoje telá. Nie je to prvý raz, čo mesto
Tvrdošín takýmto spôsobom umožnilo zdravotne postihnutým občanom
vykúpať sa aj v novom termálnom
kúpalisku.
(jh)
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Narodili sa
9.10.
14.10.
14.10.
19.10.
23.10.

Ivana Mojšová
Rebeka Diežková
Kristína Obtulovičová
Karina Jurinová
Norbert Bachynec

Sobáše

15.10.
15.10.
15.10.
15.10.
22.10.
22.10.
5.11.
12.11.

Lívia Barošová – Juraj Teplanský
Ľubomíra Luptáková – Miroslav Vrobel
Marianna Heretíková – Vasil Babuškin
Ing. Lýdia Gavliková – Mgr. Eugen Beráts
Mgr. Veronika Trstenská – Miroslav Mrkos
Silvia Fučeková – Peter Korčuška
Monika Medvecká – Miroslav Pekarčík
Mária Babicová – Milan Šálka

Odišli z našich radov
13.10. Igor Vaňko
19.10. Johanna Krúpová
2.11. Mária Gabarová

32 ročný
83 ročná
66 ročná

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožili aj títo
naši spoluobčania: 90 rokov - Mária Matejkovičová, Tvrdošín
85 rokov - Viktor Kubalák, Tvrdošín, Martin
Trstenský, Tvrdošín.

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

Miloval Boha a ľudí

Putovná výstava, ktorá bola v nedávnych dňoch inštalovaná v priestoroch mestského kultúrneho strediska
bola svojim spôsobom zaujímavá
a poučná, ale o tom nám už bližšie
napísali žiaci zo ZŠ M. Medveckej.
Pier Giorgo Frassati (* 6.4.1901
- 4.7. 1925), mladý muž blahoslavienstiev.
Celou silou svojej mladosti milo-

val Boha a ľudí. Žil pre blížnych, ktorým sa rozdával do krajnosti. Miloval
spoločnosť, priateľov...hory. Pier nás
najviac zaujal spontánnosťou, otvorenosťou, z ktorej vytryskla až svätosť.
Veríme, že aj nás mnohých, ktorí sme
túto výstavu navštívili, inšpiroval na
našej ceste k Svätosti...lebo „Svätosť
- začína už tu na zemi....“
Žiaci zo ZŠ M. Medveckej

Poďakovanie za celoživotnú prácu
Tí, ktorí poznajú našu spoluobčianku Martu Bakošovú, isto mi
dajú za pravdu, ak poviem, že je
to žena, ktorá okolo seba rozdáva

dôchodcovia a zdravotne postihnutí občania, ktorým venuje takmer
všetok svoj voľný čas. K peknému
jubileu jej v obradnej sieni poďako-

Pani učiteľke z lásky...

Krásnych deväťdesiat rokov sa v týchto dňoch dožila Mária Matejkovičová,
bývalá učiteľka, pod ktorej starostlivými
rukami vyrástlo viacero generácií úspešných ľudí. Smelo môžeme povedať aj
nasledovníkov učiteľského remesla. Pani
Mária svojou autoritou, ale aj nevšednou
láskou vtlačila nezabudnuteľnú pečať do
života nielen tých, čo učila, ale aj tých,
s ktorými sa stretávala, či už ako učiteľka,
alebo ako občianka nášho mesta.
V deň jej okrúhlych narodením kyticu
kvetov za jej dlhoročnú obetavú prácu
v oblasti školstva, ale aj v prospech tohto
mesta, regiónu, odovzdal primátor mesta
Ing. Ivan Šaško so zástupkyňou Bc. Vlastou Jančekovou.
Zároveň jej popriali ešte veľa zdravia
a pokojnú starobu v jej ďalšom živote.
Pani učiteľke z lásky za „mravenčiu“
prácu pri výchove najmladšej generácie,
ale aj jej následovníkov-učiteľskeho remesla, pre ktorých je pani Mária žiarivým
príkladom.

Divadelná hostina v kine Javor

Aj takto by som nazval štyridsiaty
piaty týždeň v našom meste. A prečo? Nuž odpoveď je veľmi jednoduchá. V pondelok sa našim študentom
predstavili herci bratislavského divadla Zanzara s predstavením „Rébus
a Rámus“. Táto vtipná paródia na
dnešné výdobytky modernej doby
ukázala v plnej nahote, ako sú naše
deti a nielen oni závislí na mobilnom
telefóne, počítači, internete... A kdesi
do úzadia idú celkom neodmysliteľné veci potrebné pre náš život, ako sú
priateľstvo, vzájomná pomoc, rodina
a podobne.
V utorok to bol zase sviatok pre
tých, čo milujú klasické divadlo.
Vypredané hľadisko kina Javor sa
veľmi dobre zabávalo na bláznivej
komédii, ktorú napísal Ray Coo-

ney 1+1=3. O dobrú zábavu sa nám
postarali herci zo Slovenského komorného divadla z Martina. A stačí
len spomenúť mená ako František
Výrostko, Eva Gašparová, Andrej
Hrnčiar, Jana Oľhová a diváci už
vedia, že na javisku dokážu rozohrať
nezabudnuteľné gagy plné zábavy
a dobrého, povedal by som správne

okoreneného, humoru. Nesklamali
ani tentoraz a pod režijným vedením
Doda Gombára predviedli skutočne
umelecký skvost, ktorý sa často nevidí. Kdeže sa na nich hrabú televízie
s rôznymi reality šou. Divadelníci
z Martina nás opäť nakŕmili tým
správnym humorom, ktorého nikdy
nie je a nebude dosť.

Mikuláš na Michalskom námestí
00

V pondelok 5. decembra o 15
milé deti, k nám opäť zavíta Mikuláš
na Michalské námestie na sídlisko
Medvedzie. Nebude sám, príde so
svojou družinou a bohatou nádielkou sladkostí, ktorá je určená vám,
milé deti.

Okrem Mikuláša sa môžete tešiť na
pekný kultúrny program, v ktorom sa
predstavia deti CVČ nebudú chýbať
ani zábavné súťaže. Tak nezabudnite
so sebou pozvať aj mamičky, oteckov,
babky, dedkov, alebo aj starších súrodencov. Tešíme sa na vás.

Trinástka nemusí byť nešťastná
Potvrdzuje to v poradí trináste stretnutie zberateľov, ktoré usporiadali v tretiu
októbrovú nedeľu Numizmatický krúžok
v Nižnej a Mesto Tvrdošín .
Na stoloch rozložených vo veľkej
sále MsKS dominujú numizmatické
zbierky a poštové známky, ale sú
tu aj iné lákadlá - medaily, poháre,
svietniky, sošky, ﬁgúrky, pohľadnice, poľovnícke trofeje, telefónne
aparáty, odznaky, katalógy, knižné
publikácie, telefónne karty, vojenská prilba a brigadírka. Olejomaľby
a ulity morských živočíchov, ktoré tu
mali vlani premiéru, sa síce vytratili,
nahradili ich však nemenej zaujímavé predmety: šperkovnice, karafy,
mlynčeky, „patróntašky“, poľovnícke
nože, navijaky na udice, vodovodné
batérie, kovové pečatidlo, dokonca aj
380-voltové elektrické zástrčky. Zberatelia pohotovo reagujú na všetko,
čo prestáva byť bežne používaným
tovarom a stáva sa kuriozitou. Názorným príkladom je zbierka televíznych elektrónok pripomínajúca
návštevníkom pravek elektroniky.
Náš známy z vlaňajška, pán Pavol
z Martina, musí „zaloviť“ v peňaženke, keď nám chce ukázať jednu zo

svojich lahôdok - zlatý dukát z roku
1868 s portrétom rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa. Terajšia
hodnota platidla vyrazeného v kremnickej mincovni je minimálne 5000
korún. Ďalší Martinčan Jozef vystavuje medaily, svietniky a poháre. Nie
hocijaké. Sú medzi nimi aj americké
vojenské vyznamenania so stužkami.
Človek si nevdojak pomyslí: kde sa
asi vytratila povestná americká hrdosť ich držiteľov, keď sa s takýmto
ocenením dokázali rozlúčiť? Pán
Jozef má v talóne ešte jeden exponát,
ktorý priťahuje pozornosť návštevníkov - samopal vzor 24 z výzbroje
povojnovej československej armády,
známy pod prezývkou pumpička.

Tibora Verzála, predsedu poriadajúceho krúžku, zaujímajú tentoraz
pohľadnice, konkrétne také, ktoré súvisia s M. R. Štefánikom. Nakoniec
si odnáša jednu so záberom z Brezovej pod Bradlom a ďalšiu so sochou
nášho velikána, ktorá kedysi zdobila
jedno z košických námestí.
Popri Martinčanoch a Oravcoch
prijali pozvanie zberatelia z Bratislavy, Ružomberka, Žiliny, Prievidze, Banskej Bystrice, Popradu
a Liptovského Mikuláša. Manželia
Beáta a Marek Orzechowskí z Krakova, ktorí pricestovali so zbierkou
platidiel, vtisli svojou prítomnosťou
stretnutiu pečať medzinárodného
podujatia.
Pavel Abraham

Mesto z úcty a vďaky
Miesto si za svojho života a pôsobenia v našom meste vybral sám Július
Chalupa. Tu pod touto lipou sa veľmi často stretával s ľuďmi nášho mesta,
modlil sa a vyprosoval u Pána Boha len to najlepšie pre naše mesto.
Miesto pod lipou má svoju symboliku. Miesto pod lipou je to, kde sa v spomienkach môžeme stretnúť nielen s Júliusom Chalupom, ale aj s Pánom Bohom, u ktorého dnes vyprosuje on a drží ochrannú ruku nad naším mestom.

Lepšie ako vo
väčších mestách
priehrštím neustále životný optimizmus. Už plných sedemdesiat rokov.
Ja osobne si nedovolím povedať, že
ich má toľko, pretože ani niektorí
tridsiatnici nedokážu tak obetavo
a húževnate ísť za svojím cieľom ako
práve ona. Výsledky jej práce vidieť
v mnohých oblastiach nášho mesta.
V posledných rokoch sú to zvlášť

val za celoživotnú prácu a poprial
ešte veľa plodných rokov v živote v
mene mesta i urbáru primátor mesta
Ing. Ivan Šaško, najbližší príbuzní
i priatelia, ktorých si pani Marta nesmierne váži.
Medzi gratulantmi nechýbala
ani zástupkyňa primátora mesta Bc.
Vlasta Jančeková.

Pomôžte zachrániť ríšu rozprávok
V pondelok 5. decembra o 900
v kine Javor sa uskutoční zdarma divadelné predstavenie pre všetky deti
predškolského veku z nášho mesta
pod názvom „Ako Letko a Katka
zachránili ríšu rozprávok“, ktoré vám

predvedie Divadlo na kolesách.
Túto peknú rozprávočku venoval všetkým deťom ako mikulášsky
darček, primátor. Milé detí, prijmite
pozvanie a pomôžte aj vy zachrániť
ríšu rozprávok.

Tejto akcie sa v našom meste zúčastnilo 110 občanov a trasu na kolesách absolvovalo 60 z nich. Dievčatá
z CVČ vyzbierali v uvedený deň 5
250 Sk a predali 473 kusov JOJA.
Poďakovanie v mene Slovenského
paralympijského výboru na adresu
mesta poslal Ján Riapoš, predseda
SPV.
- Som rád, že i vaše mesto sa
zapojilo do tejto kampane, veríme,
že nám zachováte svoju priazeň aj
v ďalších rokoch.
Len pre zaujímavosť uvádzame,
že v našom meste sme vybrali viac
peňazí ako v niektorých väčších
mestách na Slovensku. Napríklad v
Prievidzi to bolo 1 460 Sk, vo Zvolen,
1 500 Sk, v Nitre 3 285 Sk a v Poprade len 550 Sk.
(jh)

Charitatívny koncert
V nedeľu 18. decembra o 1500 t.r.
sa uskutoční v kine Javor „Charitatívny koncert, ktorý pripravil pre vás
Farský úrad v spolupráci s mestom
Tvrdošín. V programe vystúpia známi umelci z nášho mesta a nebude

chýbať ani hosť, ako prekvapenie
koncertu. Vstupné z tohto koncertu
bude venované ako výpomoc pre sociálne slabšie rodiny z nášho mesta.
Príďte na koncert a pomôžete tým,
ktorí pomoc potrebujú.

8

Odlepili sme sa od dna tabuľky
Tvrdošín - Trebostovo 2:0 (0:0)
Tvrdošín: Kazík, Hradský, Sirota,
Nemček, Kliment, Baláž (Pafčo), Bednár, Brienik, Palider, Michna (Florek),
Capko (Korbeľ)
Góly: Palider, Brienik
Ideálne počasie prilákalo na štadión
takmer päťstovku divákov, ktorí po
zápase museli odchádzať domov spokojní. Hráči Tvrdošína sa v jesennej
časti rozlúčili s domácim trávnikom
víťazstvom a pripísali si v tabuľke dôležité tri body.
Druhá výhra Tvrdošína sa nerodila
ľahko, ale domáci zaslúžene zvíťazili
preto, že mužstvo až na menšie chyby
na ihrisku bojovalo až do konca zápasu.
Hostia pôsobili skôr profesorským dojmom a na pôde posledného mužstva IV.
ligy akoby zabudli na to, že rozhoduje

hra a nie postavenie v tabuľke. Veľmi
dobrý zápas odohral aj náš najmladší
hráč a nádej nášho futbalu 16-ročný
Milan Sirota.
Zaslúžené tri body od susedov
Nižná - Tvrdošín 0:1 (0:1)
Gól - Baláž
Tvrdošín - Kazík, Hradský (Ženčuch), Hornak, Nemček, Kliment
(Michna), Baláž, Bednár, Brienik, Martini, Palider (Sirota), Capko
Susedské derby malo ten pravý náboj,
i keď obidve mužstva okupujú spodné
priečky tabuľky. Lepšie na tom pred zápasom bola Nižná, ktorá mala pred nami
náskok dvoch bodov. Domáci i hostia tak
mali o čo bojovať. Nielen o prestiž, ale
aj o postavenie v tabuľke.
Do zápasu naskočili lepšie domáci,
ale naši postupne vyrovnali hru a roz-

hodli Balážovym gólom z trestného
kopu o prvých troch bodoch zo súperovho ihriska. Mužstvo ako celok podalo kompaktný výkon a, keď v bráne
exeloval aj Kazík, odviezli sme si plný
bodový zisk zo susedského derby.

Martin CUP 2005

V športovej hale SOU - strojárske
sa v Martine uskutoční v sobotu 3.12.
už druhý ročník medzinárodného
futbalového turnaja „Martin CUP
2005“. Na tento prestížny futbalový
turnaj boli pozvaní aj naši mladší žiaci. Okrem nich tu nebudú chýbať kvalitné prvoligové družstvá ak FK Žiar
nad Hronom, Savon Banská Bystrica,
FK Matador Púchov, ŠK FOMAT
Martin, AS Trenčín, FK Vsetín, FK
Prievidza a FC Vítkovice.
Ako nás informoval tréner Ľ. Gregorec, ešte pred začiatkom turnaja si
chlapci zatrénujú aj v hale, aby sa na
súperov zodpovedne pripravili. (jh)

Volejbal
Z letného spánku sa „prebudilo“ už aj klzisko a čo nevidieť si budú milovníci korčuľovania chystať korčule, hokejky, aby sa opäť mohli do chuti
vykorčuľovať, zahrať si hokej, či len oddýchnuť aj pri tomto športe. Hádam
najviac sa tešia naše deti, ale i deti z okolitých obcí a miest, ktoré si už zvykli
na to, že v našom meste máme umelú ľadovú plochu.

Darček jubilujúcemu predsedovi
Šach: 3. liga
1. kolo: ŠK Radosť K. N. Mesto
- Tvrdošín A 5,5 : 2,5; body: Ing.
Š. Kružliak 1, F. Comorek, Ing. D.
Gembala a F. Medvecký po 0,5
2. kolo: MŠK Martin - Tvrdošín
A 5,5 : 2,5, body: P. Chmelár, F. Medvecký po 1, Ľ. Vnenk 0,5
V prvých dvoch kolách 3. ligy
naši šachisti zaplatili nováčikovskú
daň, keď mali zápas rozbehnutý na
6:2 a nakoniec neuveriteľne prehrali.
Otáčali sa partie, ktoré boli jasne vyhrané. Pritom ŠK Martin je favoritom
číslo 1 na postup.
3. kolo: ŠK Tvrdošín A - ŠK
Medea Martin 5:3, body: MUDr. A.
Šingliar, Ing. D. Gembala a Ing. Š.
Kružliak po 1, F. Comorek, P. Chmelár, F. Medvecký a Ľ. Vnenk po 0,5
4. kolo: ŠK Tvrdošín A - ŠK K.N.
Mesto 4:4, body: J. Španko, Ľ. Vnenk
a Š. Kružliak po 1, MUDr. A. Šingliar
a P. Chmelár po 0,5.
Dôležitý bod v zápase, ktorý sa vyvíjal priaznivo pre našich šachistov,
dosiahol J. Španko na 2. šachovnici.
V zostávajúcich dvoch partiách sa
však nepodarilo dosiahnuť vytúžený
pol bod, a tak sa stretnutie skončilo
remízou. Napriek tomu sú tieto cenné
prvé body tým najlepším darčekom
predsedovi ŠO Františkovi Medveckému, ktorý v týchto dňoch oslávil
životné jubileum-50 rokov.

Šach 4. liga
1. kolo: KTK L. Mikuláš - Tvrdošín B 5:3,
body: F. Medvecký, Ing. Š. Kružliak po 1, J. Španko, F. Comorek
0,5
2. kolo: Tvrdošín B - Ružomberok A 4:4,
body: F. Comorek, Ing. Š. Kružliak a J. Šebesta po 1, P. Chmelár
a M. Pažitný po 0,5
Aj týchto zápasoch sa šťastena
odklonila od nás. Hlavne s Ružomberkom sme mali zápas rozbehnutý
na výhru, nakoniec sme boli radi aj
za remízu.
Jozef a František Medvecký

1. liga ženy
Dolný Kubín - Tvrdošín 3:0
(17,12,13), 3:0 (15,12,13)
Zostava: Pastýrová, Sirotová, Kolejáková, Leskourová, Knížacká, striedali:
Réhmová, libero - Tarajová.
V historický prvom oravskom derby
sa našim dievčatám na palubovke v Kubíne nedarilo.
Tvrdošín – Košice 0:3 (-13, -14, -24),
2:3 (19, -14, 15, -13, -7)
Zostava: Sirotová, Tarajová, Hullová,
Leskourová, Klámová, Sochuliaková
V nekompletnej zostave nepodali
domáce najideálnejší výkon v prvom
zápase, ako tak sa im darilo v poslednom sete. V druhom zápase zabojovali,
ale na víťazstvo to nestačilo a podľahli
až v tajbreku.
2. liga muži
Tvrdošín – Banská Štiavnica 3:1 (22,
-23, 22, 20), 3:0 (15, 24, 20)
Zostava: Masnica, Mika, Gajdoš,
Vrabček, Suchánek, Kacko – striedali:
Ferenčík, Paták
Naši muži sa v prvom zápase zahrievali a podľa toho vypadala aj hra. Súper
však tiež toho moc neukázal, a tak nakoniec bez problémov dotiahli zápas do
víťazného konca. Druhý už mal jednoznačný priebeh, keď súper len doťahoval.
Po treťom kole je Tvrdošín zatiaľ na čele
druholigovej tabuľky.

Florbalistky zo ZŠ M. Medveckej dosiahli už nejeden triumf .

Mojou prioritou sú mladší žiaci
Našim futbalistom sa v štvrtej lige v tejto sezóne nedarilo,
i keď v zápasoch nehrali zle, chýbali však body, a tak štyri kolá
pred koncom sa na trénersku lavičku posadil Ľubomír Gregorec, aby zvrátil tento nepriaznivý stav. Podarilo sa, futbalisti
v posledných štyroch zápasoch získali deväť bodov, odlepili
sa zo dna tabuľky a po jeseni zimujú na 11. mieste. A my sme
po skončení položili Ľ. Gregorcovi dve otázky a požiadali ho
o hodnotenie tejto fázy pri A mužstve.
Prevzal si kormidlo pár zápasov
pred koncom jesennej sezóny aj pri
A mužstve, ktorému sa moc nedarilo.
Ako by si z tvojho pohľadu hodnotil
tie zápasy, keď si ty viedol naše áčko?
Veľmi dlho som nad tým uvažoval, či sa
vôbec oplatí riskovať svoje meno. Musím
povedať, že to bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Dnes neľutujem, že som to urobil,
lebo sme dosiahli celkom dobré výsledky.
Nie je to však moja zásluha. Družstvo
bolo podľa mňa psychicky na dne, neverilo si, futbal však hrať vedia i keď sú
slabšie trénovaní, ale to je aj preto, že
musia odchádzať za prácou. Hráčov som
nepoznal a s niektorými som sa prvýkrát
stretol až v kabíne. Či už to boli Martini,
Hornak alebo Bednár. Takže som šiel takpovediac do neznáma. V prvom zápase
sme s Krásnom vyhrali 3:1, druhý zápas
s Námestovom nám však nevyšiel, nehrali
sme dobre a vykartovali sa nám dvaja
kľúčoví hráči. Pred zápasom s Trebostovom nám chýbali potrestaní hráči, ale aj
tí, ktorí boli v práci. Museli sme ostaršiť
dvoch hráčov, Hutiru a Sirotu. Sirotu sme
postavili od začiatku a zahral veľmi dobrý

zápas tak, ako aj celé mužstvo i napriek
tomu, že mužstvo je veľmi mladé a dá sa
s ním robiť. Pochopenie a strpenie musia
mať aj diváci, pretože sa to nedá urobiť
zo dňa na deň. V poslednom zápase v Nižnej sme mohli postaviť aj vykartovaných
hráčov, verili sme si a chceli sme v Nižnej
zvíťaziť, čo sa nám aj podarilo, a to nám
ešte neuznali úplne regulárny druhý gól.
Znova sa potvrdilo, že tá trénovanosť je
slabšia a posledných pätnásť minút nám
tri body vychytal brankár Kazík. Bolo to
aj preto, že chlapci si už viac verili. I keď
Nižná v úvode hrala dobre v závere sme
mali o trochu viac šťastia ako v iných
zápasoch.
Čo ďalej, budeš sedieť na dvoch
stoličkách?
Nie, my sme sa na výborovej schôdzi
dohodli, že budem trénovať len do konca
jesennej sezóny. Bolo to pre mňa dosť náročne už aj z toho dôvodu, že som musel
trénovať mladších žiakov a zároveň aj
mužov a prakticky som nebol poriadne
ani doma. Mojou prioritou sú mladší žiaci, s ktorými by som chcel na rok postúpiť
do druhej ligy.
(jh)

Stolný tenis
1. liga muži
Tvrdošín/Nižná - Bytča 7:7,
body: M. Belopotočan 3, M. Bednár
2,5; J. Bucczacki 1,5
Tvrdošín/Nižná - Centrum Žilina
8:6, body: J. Buczacki 3,5; M. Belopotočan 3, J. Teplanský 1,5
Muži doma neprehrali, keď remizovali s Bytčou a vyhrali s ašpirantom na postup so Žilinou.
2. liga muži
Teplička - Tvrdošín/Nižná
B 13:5, body - J. Argaláš 2,5; P. Šimalčík 2,5

Stolný tenis 1. liga muži vylosovanie
19.11.
- 4. kolo: Spoje Tesco Košice - ŠK Tvrdošín-Nižná
19.11.
- 4. kolo: TJ Štart VD Prešov - ŠK Tvrdošín-Nižná
3.12.
- 5. kolo: KTK Krupina - ŠK Tvrdošín-Nižná
3.12.
- 5. kolo: MSTK VTJ Martin - ŠK Tvrdošín-Nižná
17.12.
- 6. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - Geológ Rožňava B
17.12.
- 6. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - Mlad. Relax Rim. Sobota
14.1. 06. - 7. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - Lokomotíva Vrútky
26.1.
- 8. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - ŠKST Sokol Vojčice
26.1.
- 8. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - STK Junior Ďurkov
11.2.
- 9. kolo: ŠKST Centrum Žilina - ŠK Tvrdošín-Nižná
11.2.
- 9. kolo: TZO Bytča - ŠK Tvrdošín-Nižná
25.2.
- 10. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - TJ Štart VD Prešov
25.2.
- 10. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - Spoje Tesco Košice
11.3.
- 11. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - MSTK VTJ Martin
11.3.
- 11. kolo: ŠK Tvrdošín-Nižná - KTK Krupina
25.3.
- 12. kolo: Mlad. Relax Rim. Sobota - ŠK Tvrdošín-Nižná
25.3.
- 12. kolo: Geológ Rožňava B - ŠK Tvrdošín-Nižná

Medokýš - Tvrdošín/Nižná
B 14:4, body - J. Argaláš 2, P. Šimalčík 2
Ani v jednom stretnutí na súperových stoloch sa našim stolným
tenistom nepodarilo zvíťaziť.
Tvrdošín/Nižná B – Bytča 9:9,
body: J. Teplanský 3,5; J. Argaláš
3,5; P. Šimalčík 2
Tvrdošín/Nižná B – Stránske
14:4, body: J. Teplanský 4,5; J.
Argaláš 4,5; A. Vidiečan 3,5; P. Šimalčík 1,5
3. liga muži
Tvrdošín/Nižná C - Medokýš
B 10:8, body – J. Janidžár 2,5; Ľ.
Jakubovič 2,5; A. Vidiečan 2,5; J.
Kuboš 2,5;
Tvrdošín/Nižná C - Medokýš
C 11:7, body - J. Janidžár 3,5; J.
Kuboš 3,5; Ľ. Jakubovič 2,5; A. Vidiečan 1,5
Hostia tentoraz odišli domov bez bodu.
Neograﬁa Martin - Tvrdošín/Nižná C 13:5, body: J. Janidžár 2, A.
Vidiečan 1,5; Ľ. Jakubovič 1,5
Vrútky - Tvrdošín/Nižná C 10:8,
body: J. Janidžár 3, A. Vidiečan 3, Ľ.
Jakubovič 2
Krušetnica – Tvrdošín/Nižná
C 15:3, body: R. Belopotočan 4,5; V.
Žuffa 4,5; J. Žuffa 2,5; I. Janckulík 2,
V. Žuffa 0,5 – J. Janidžár, Ľ. Jakubovič a J. Kuboš po 1
Novoť - Tvrdošín/Nižná C 16:2,
body: J. Janidžár 2

K tomuto poďakovaniu netreba žiaden komentár.
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