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Slávnostná atmosféra na obnovenom námestí
Deväťsté výročie prvej písomnej zmienky o Tvrdošíne a ukončenie rekonštrukcie Trojičného námestia bolo príležitosťou, aby vedenie mesta pripravilo dôstojné oslavy pre svojich obyvateľov.
Dni mesta sa začali
9. septembra a vyvrcholili v nedeľu 11. septembra. Trojičné námestie v
nedeľu skutočne praskalo vo švíkoch, pretože toľko ľudí tu hádam naposledy bolo pri
majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky
v cestnej cyklistike.
Hlavný program začal vystúpením operných spevákov Evy
Luckej a Miroslava
Matisa zo Štátnej opery
z Banskej Bystrice.
Naša rodáčka
E. Lucká popri profesionálnom výkone nešetrila slovami chvály
na vedenie mesta oceňujúc najmä
to, ako sa naše mesto zmenilo za
niekoľko rokov k lepšiemu.
Pieseň Ave Mária v jej podaní
navodila tú správnu atmosféru
pred slávnostnou chvíľou posvätenia Trojičného námestia. Po
spoločnej modlitbe a krátkom
príhovore ho posvätil vdp. Ján
Marhefka.
Symbolické odovzdanie obnoveného námestia vykonal primátor
mesta Ivan Šaško, ktorý okrem
iného povedal: „Je mi cťou privítať
vás na tomto zrekonštruovanom
námestí. Jeho ukončenie je dôvo-

dom na radosť. Naša niekoľkoročná
snaha obnoviť historické námestie
so zónami oddychu a spoločenských
aktivít sa stala skutočnosťou. Naše
úsilie bolo naplnené a námestie už
patrí vám a napĺňa svoj zmysel a
poslanie. Zišli sme sa tu a tešíme
sa z jeho krásy. Máme dôvod na
radosť, máme dôvod aj na skromnú
oslavu, pretože ho vnímame a cítime
ako našu veľkú hodnotu, ako naše
územie a priestor, v ktorom je nám
dobre. Dovoľte mi poďakovať sa
všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na obnove tohto
historického skvostu, nášho námes-

tia s parkom, ale i vám všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate, aby sa naše mesto rozvíjalo a
krásnelo. Chcem sa poďakovať vám

všetkým tu prítomným, že ste svojou účasťou umocnili našu snahu
pripomenúť históriu nášho mesta,
ktorá nás stále posúva dopredu,
história, na ktorú sme
hrdí, história, za ktorú
vďačíme všetkým našim predkom, história,
v ktorej sme vďační
každému, ktorý tu zanechal svoju brázdu
života.“
Ďalší program už
pokračoval v hudobnom štýle, kde sa predstavila hudobná skupina
Vidiek z Bratislavy a po
nej Ploštín Punk z Liptovského Mikuláša,
ktorá už pri večernom
osvetlení tak rozohriala
niektorých účastníkov,
že si na obnovenom
Trojičnom námestí aj
zatancovali.

Aby slúžilo pre budúce generácie
„Teba Pane bez prestania
chválime, lebo všetko obdivuhodne usporadúvaš a múdro
zmierňuješ ľudskú námahu a
prácu. Ty osviežujúcim odpočinkom a šľachetnými zábavami
zotavuješ unavené telo a myseľ.
Vrúcne teda vzývame Pane tvoju
láskavosť, aby aj tieto prispôsobené priestory vo voľnom čase
napomáhali na zotavenie ducha
a posilňovali zdravie mysle i tela
a aby sa tak všetci, čo sa tu budú

schádzať vzájomne obohatili
bratskými vzťahmi a Teba v radosti chválili. Boh, ktorý osvecuje mysle všetkých a obnovuje sily
tela nech spravuje naše skutky,
aby sme čoraz plnšie žili v radosti
srdca a v duchovnej zhode navzájom. Nech vás žehná, ochraňuje
a na všetkých vašich cestách
sprevádza Všemohúci Boh Otec
i Syn i Duch svätý.“
Toľko z modlitby, ktorou posvätil
naše námestie vdp. Ján Marhefka.
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Druhá časť
projektu
je pripravená
na realizáciu

číslo 8-9

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

Posila v slove

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

Spomíname..

Na Pamiatku zosnulých a
na Sviatok Všetkých svätých si
spomíname na svojich drahých,
blízkych, priateľov, známych,
ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Niekto cíti v srdci, v duši a
v pamäti čerstvú, boľavú ranu,
inému plynúci čas zmenil pálčivú bolesť na jazvu - spomienku. Ale nikto z nás sa nemôže
ubrániť nostalgii, smútku.
K trúchlivo ladeným rozpomienkam sa pridáva vďačnosť
našim zosnulým, stíšený, v duši
prežívaný obdiv všetkého, čo
počas svojho pozemského pre-

v najlepšom strednom veku
a ctihodní seniori. A práve seniori prijímajú tiché pozvania do
nadhviezdnej ríše dôstojne, s obdivuhodnou vyrovnanosťou a so
zvláštnym druhom pokoja.
Robíme všetko preto, aby naše
cintoríny v Tvrdošíne, Krásnej
Hôrke i Medvedzí boli dôstojným
miestom odpočinku pre našich
zosnulých po celý rok, a nielen
na dušičky. Na rozdiel mnohých
ľudí vo veľkomestách ešte máme
v sebe dobré mravy zdedené po
predkoch a ešte v nás žije pieta.
Naši občania zodpovedne

bývania medzi nami a s nami
stačili vykonať. Smrť nedokážeme prijímať nezúčastnene, s
nadhľadom či nebodaj ľahostajne.
Aspoň na okamih pouvažujeme nad osudom a skonom
človeka, ktorého sme poznali
len zbežne alebo vôbec nie.
Toto zamyslenie aspoň na chvíľočku nás v dobrom zmysle slova
prebudí spoluúčasť i schopnosť
vcítiť sa do súženia blížnych.
Spomedzi žijúcich odchádzajú,
bohužiaľ, i deti, mládež, ľudia

udržiavajú hrobové miesta, no
najkrajšie „pomníky“majú zosnulí v našich srdciach, mysliach
a v našej pamäti - tam snívajú v
najkrajšej večnosti.
Pamätajme, spomínajme
a nikdy neprestaňme ďakovať za
všetky dobrodenia, aké nám naši
zosnulí s nekonečnou láskou,
obetavosťou i nezištnosťou dávali. Aby sme raz, keď budeme
vyvolaní po mene, tiež našli rovnaké vzácne miesta nášho spočinutia vo večitej časnosti.

S nostalgiou sa vraciame do školských čias hodnotiac úspechy 50-tich rokov
Bývalá Stredná priemyselná škola, dnes Spojená
škola si tento rok pripomenula významné jubileum – 50. výročie od jej založenia. Za mesto pozdravil účastníkov slávnostného zhromaždenia v kine
Javor primátor Ivan Šaško týmto príhovorom:
„Hovorí sa, že čas nikto
nezastaví. Míňajú sa roky, dni
a každý z nich má osobité čaro,
svoju jedinečnosť a neopakovateľnosť. Sú však chvíle, ktorých
výnimočnosť je zvýraznená
oslavou, zhodnotením či zamyslením sa nad tým, čo znamenalo
tých uplynulých 50 rokov. Čo to
znamenalo pre všetkých tých, čo
boli aktérmi tohto obdobia, čo
to znamenalo pre všetkých mladých ľudí, ktorí prišli prvýkrát
do Tvrdošína, či ešte predtým do
Nižnej. Čo to pre nich znamenalo, keď prežili v tejto škole, možno povedať, jedny z najkrajších
rokov svojho života.
Každý z tých niekoľko tisíc
mladých ľudí by nám vedel dať
odpoveď. Stretávam stovky absolventov tejto školy a môžem
povedať, že som ešte nepočul
nikoho, aby o našej škole, ktorá
má 50 rokov povedal krivé slovo.
Možno mám šťastie iba na týchto
ľudí, možno je to však pravda, no
pravdepodobne najväčšia pravda
bude tá, že škola úspešne prežila celých 50 rokov, roky ktoré
počas jej existencie mali skôr
priaznivú a najmä stúpajúcu tendenciu, roky ktoré určite znamenali veľa pre každého študenta či
pedagóga, roky ktoré znamenali
veľa aj pre naše mesto.
Ťažko je hľadať vhodné slová, ktoré vyjadrujú obdiv a vďaku tým, ktorí v tejto škole vychovávali, vzdelávali a formovali
mladých ľudí, patrí im všetkým
úprimná vďaka a hlboká úcta.

Som rád, že môžem osobitne
poďakovať súčasnému riaditeľovi
školy Ing. Korenčiakovi, ktorý
odovzdal tejto škole všetko, čo
mohol, poďakovanie tiež patrí
všetkým doterajším riaditeľom,
všetkým členom vedenia tejto školy, pedagógom, vychovávateľom,

Komenský, ktorého myšlienky
sprevádzajú skoro každého učiteľa, okrem iného kedysi povedal,
že vyučovanie je prácou pováh
vznešených, aby každá škola sa
stala dielňou ľudskosti.
Je šťastím učiteľa dívať sa mladému človeku do očí a vcítiť sa do
jeho duše.
Mladosť umocnená krásou
a láskou núti aj nás dospelých spomenúť si na školu a povedať si ako
ten čas letí.
Aj ja som mal to šťastie, či už

Pri príležitosti osláv školy za všetkých
účastníkov položili kvety k buste Ignáca
Gessaya primátor mesta a riaditeľ školy.
ale aj ostatným zamestnancom
školy, ktorí tu zanechali kus svojho
života i všetkým, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena tejto školy.
Teší ma, že tak ako predchádzajúce generácie, aj terajšia generácia
pedagógov zodpovedne prispieva
a napĺňa méty vzdelania a svoje
poslanie vykonáva so cťou a odhodlaním.

ako študent tejto školy, učiteľ, ale
aj ako člen vedenia školy, na ktorú
vždy len v dobrom spomínam, na
školu kde som tiež zanechal kus
svojho života, kde za obdobie aj
môjho pôsobenia sa urobilo veľa
dobrého, z čoho mám nielen dobrý
pocit, ale aj kus hrdosti, že škola je
dnes školou, že škola je v našom
meste, že škola, ktorú dnes oslavu-

jeme má veľmi dobré podmienky
pre výchovu a vzdelanie.
Len jednou vetou by som
ešte doplnil a vyznal sa z toho,
čo mi po tejto škole zostalo ako
to najvzácnejšie: Mnohé som sa
v škole naučil od svojich učiteľov,
ešte viac od svojich kolegov, ale
najviac som sa v škole naučil od
svojich žiakov.
Významné jubileum je určite
dôvodom na veľkú oslavu, ale aj
na zamyslenie, zhodnotenie, no
najmä je dôvodom na poučenie
s odkazom pre budúcnosť tejto
školy, ktorá má dobré základy,
dobré korene, a myslím si, že má
peknú prítomnosť, ale tiež to, že
má pred sebou svetlú a nádejnú
budúcnosť.
Je potešiteľné tiež to, že mnohí
absolventi sa po rokoch radi vracajú do tejto školy, asi tak, ako je
tomu aj dnes. Okrem takejto oslavy to bývajú rôzne výročné stretnutia, aby si zaspomínali nielen
na školu, kde strávili štyri roky,
ale viem, že spomínajú najmä na
svoju mladosť. A viem aj to, že
všetci sa zhodnú na tom, že toto
obdobie štúdia na tejto škole bola
ich najkrajšia etapa života.
Historický čas sa počíta na
stáročia, čas pedagóga na minúty, ktoré sú zasa mozaikou
niekoľkých desaťročí.
Snažte sa preto aj vy, súčasní
pedagógovia využiť tento čas
na to, aby ste seba aj svojich
študentov čo najviac obohatili
o nové poznatky, učte svojich
študentov konať dobro. Musíte
byť pritom nároční, prísni, ale aj
milí a láskaví, pretože s učiteľom
sa vždy spájajú také vlastnosti
ako sú zodpovednosť, precíznosť,
vytrvalosť, slušnosť, čestnosť,
(Pokračovanie na 2. str.)

Zaslúžite si našu úctu počas celého roka

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú
roky i jeseň života.
Predovšetkým sú to bohaté životné skúsenosti, múdrosť, a najmä
možnosť povedať si: žil som tak, ako som mohol, a konal tak, ako som
chcel, aby iní konali. A v tom spočíva zmysel ľudského života.
Čas rýchlo plynie a človek sa tak trochu v živote zmení. Nielenže
sa striebrom poprášili vaše vlasy, ale ste bohatší o životné skúsenosti,
a najmä o plodne prežité roky. Lebo veľkosť človeka nespočíva len v
jeho spokojnosti, ale aj v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť
nie je v tom, koľko toho človek vie sám, ale
v tom, ako svoju
múdrosť vie odovzdávať iným.
Vážime si i to, čo ste vykonali pre svojich blízkych. Na zaslúženom
odpočinku mnohí s hlbokou úctou pomáhate vychovávať vnúčatá,
vštepujete im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja,
úspechu a dobrého slova šíri vaša prítomnosť! A to je vzácny dar,
ktorý človek potrebuje. Je to priveľa, stačí na to prítomnosť lásky
a dobrá vôľa. Toto vedomie môže vašu jeseň urobiť krásnou a pokojnou.
Považujem za milú povinnosť poďakovať Vám z hĺbky duše pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším za Vaše celoživotné dielo. Z
celého srdca prajem, aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí
medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými, aby Vám Vaši
blízki, Vaše okolie, ale aj celá spoločnosť prejavovali pomoc a úctu
počas celého roka.
Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás
všetkých.
S úctou
					
Váš primátor
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S nostalgiou sa vraciame do školských čias hodnotiac úspechy 50-tich rokov
(Dokončenie z 1. str.)
úprimný vzťah k práci, osobný
príklad a ďalšie vlastnosti, ktoré musí mať dobrý pedagóg aj
dnes.
Snažte sa prosím pracovať
a konať tak, aby tieto vzácne
ľudské vlastnosti získali aj dnešní
študenti, na ktorých denne pôsobíte.
Nedá mi, aby som nesledoval
každodenné dianie na vašej škole či už z pohľadu dlhoročného
člena Rady školy, ale aj z pozície
primátora mesta. Viem, že škola

v minulosti vždy dosahovala dobré výsledky a že ich dosahuje aj
dnes zásluhou nielen pedagógov
a vychovávateľov, ale že za týmito úspechmi boli častokrát aj
rodičia a priatelia školy, ktorým
takisto patrí moje poďakovanie.
Všetky zásluhy tu však vymenovať nemožno. Úprimne sa však
teším z každého vášho úspechu
pri šírení dobrého mena nielen
svojej školy, ale aj nášho mesta.
V krátkom príhovore sa nedá
všetko pomenovať tak, ako by
som si to predstavoval. Chcel

by som ale všetkým, čo ich len
trochu spája táto naša škola vysloviť moje uznanie a úprimné
poďakovanie. Poďakovanie nielen
tým pedagógom čo ma učili, či
bývalým kolegom, s ktorými som
pôsobil na tejto škole, ale vzdávam úctu všetkým tým, ktorí sa
v roku 1961 rozhodli založiť túto
školu až po súčasných pedagógov
s poďakovaním za zodpovednú
a obetavú prácu, zasvätenú výchove našej mladej generácie.
Verím, že aj do ďalších 50 rokov pôjde táto škola so vztýčenou

hlavou, s patričnou odvahou a optimizmom pri formovaní mladého človeka, pri formovaní jeho
odborného profilu, s pestovaním
úcty a lásky k rodnému kraju
a k hodnotám, ktoré vytvárali
celé generácie.
K tomuto vám všetkým prajem pevné zdravie, mnoho síl,
veľa rodinnej pohody, trpezlivosti, elánu a pracovného optimizmu.
Nech táto škola ešte dlhé roky
prináša plody radosti, hrdosti
a spokojnosti.

Veríme, že priaznivé klimatické podmienky nás budú sprevádzať až do ukončenia finálnych prác
Vodiči, ktorí prechádzajú
v týchto dňoch naším mestom,
sa tu v čase dopravnej špičky na
chvíľu zastavia, pretože po vyše
šesťdesiatich rokoch sa začali
rekonštrukčné práce na moste,
ktoré priznajme si, boli už nevyhnutné, ako nám to potvrdili
zástupcovia firmy Hastra, s.r.o.
Žilina, ktorá realizuje opravu
mosta a na mieste aj majster Ing.
Dušan Hulín.
Okrem búracích, vŕtacích,
f rezovacích, i njek t áž ných
a ďalších prác sa musela robiť
aj betonárska výstuž na zosilnenie priečnikov celého mosta,
čo si vyžadovalo určitý čas.
Samozrejme, že bolo potrebné
pracovať aj na vrchnej časti
mosta. Tu sa musela kompletne vyfrézovať stará vrstva
asfaltového betónu. Dnes je už
táto časť urobená s chodníkom
a zábradlím a spojazdnená.
Najväčší problém však spočíva
v tom, že uvedený úsek sa musí
realizovať počas plnej cestnej
prevádzky, čo je veľmi náročné
na reguláciu dopravy a zvlášť
v čase konania jarmokov v Poľsku. Pri troche trpezlivosti však
aj to ide.
„Vedenie mesta rokovalo už
niekoľkokrát s touto firmou,
posledné z rokovaní sa uskutočnilo priamo na stavenisku, kde
sme si podrobne prešli projektovú dokumentáciu a pracovný
postup. Samozrejme, že sme sa
informovali aj na to, kedy by
mohol byť spojazdnený celý
most. Ako nám to potvrdil aj
stavbyvedúci dôležitým faktorom na dokončenie mosta
budú klimatické podmienky.
Gro prác je už urobené už aj na
druhej časti mosta, čo znamená,
že táto časť by mohla byť ukončená do piatich týždňov. Ďalšie
práce však súbežne pokračujú

aj pri výstavbe a odvodnení
chodníka a celého cestného
telesa s napojením do kanalizácie. Po rekonštrukcii mosta
bude nasledovať výstavba kruhovej križovatky a celá stavba
bude dokončená na budúci rok.
Zrealizovaním týchto prác sa

nielenže zvýši bezpečnosť dopravy, ale aj skultúrni táto časť
nášho mesta.“
Mesto Tvrdošín, dá sa povedať, v poslednej dobe vedie
boj na dvoch frontoch, jedným
problémom je obchvat a druhým oprava mosta. Aj na tento
problém majú regionálne média
odlišný pohľad, a možno povedať aj nepriaznivý, ktorý veci
nepomáha. Ale aj tu je potrebné
si uvedomiť, že most, ktorý sa
opravuje v Tvrdošíne neslúži
len občanom tohto mesta, ale
dovolím si povedať veľkej časti
Slovenska, pretože po tejto trase
sa ľudia presúvajú za prácou
aj zo Studenej doliny, ale aj za
nákupmi do neďalekého Poľska.
Že most už opravu potreboval,
o tom niet pochýb. Ak by sa
mesto nezasadilo o výstavbu

tejto stavby, ktovie, či by sa
v dohľadnom čase našli v štátnom rozpočte peniaze na túto
rekonštrukciu. Vypadá to tak,
že pánom z Bratislavy na Orave
nezáleží. Je na počudovanie, že
nielen regionálne média, ale aj
celoštátne zaujíma kolóna auto-

mobilov v Tvrdošíne, ale akosi
bokom stoja podstatnejšie veci.
„Spočítal už niekto koľko kamiónov nášho dreva práve po tomto moste denne smeruje do Poľska ? Tu je potrebné si položiť
otázku, prečo sa uvedené drevo
nespracuje na Slovensku, ale to
asi vôbec nezaujíma našu vládu
a tobôž média. Najdôležitejšie je
predsa kamerou ukázať celému
Slovensku, že v Tvrdošíne je
kolóna, za ktorú nebodaj môže
vedenie mesta. Ani si neviem
predstaviť ako by sa títo „žurnalistickí žraloci“ hrýzli o informácie, keby sa nebodaj most
rozpadol, kde by potom hľadali
vinníka,“ netajil svoje rozhorčenie primátor mesta. „Verím, že
väčšia časť občanov nášho mesta trpezlivo prečká čas, kedy
sa bude rekonštruovať most
a urobí nový kruhový objazd
pri kostole, ktorý nám prinesie
bezpečnejšiu cestnú premávku,
ale aj celkové zhodnotenie tejto
časti nášho mesta.“

Postreh z Poľska
I keď majú niektorí vodiči možnosť obísť Tvrdošín pri ceste na
jarmok do Poľska a cez Námestovo,
Bobrov a Lipnicu sa po ceste prepraviť do Jablonky a Noweho Targu, len
veľmi málo vodičov túto možnosť
využíva. Ja som to skúsil a čuduj sa
svete aj v Poľsku, konkrétne v Lipnici
a jej blízkosti sa opravujú naraz až
tri mosty za sebou. Samozrejme, že
som sa pri jednom z nich pristavil,
aby som sa opýtal, čo na to hovoria
miestni občania. Väčšina z nich bola
rada, že sa konečne začalo niečo
robiť, pretože nielen mosty už potrebovali opravu, ale aj cesta si už pred
niekoľkými rokmi doslova vyžadovala generálnu opravu. Tá sa vraj
má kompletne zrenovovať na budúci

rok. Až potom som prišiel na to, že
aj napriek tomu, že sa v Tvrdošíne
opravuje most a opravoval kruhový
objazd, vodiči radšej volili cestu cez
naše mesto. Pripadá mi to ako paradox, že na jednej hranice sú ľudia
povďační, že sa niečo začalo robiť,
a na druhej by možno niektorí boli
radi keby sa nič nerobilo. Sú to najmä
tí, čo potrebujú senzácie, ku ktorým
patrí najmä televízia Markíza. Ale
tiež naše regionálne média, ktoré na
Orave nič nedokážu pochváliť, aj keď
sa veľa dobrého urobilo, ba naopak,
navzájom si preberajú rôzne „hlúposti“ len preto, aby znevážili robotu
tých, čo niečo dokázali, pretože tí,
čo takto píšu vo svojom živote ešte
nič nedokázali a asi už ani nedokážu.

S Nórskom nás spája spolupráca a dobré vzťahy
Vážený pán primátor,
od brutálnych teroristických útokov v Nórsku už uplynul nejaký čas. Vaša osobná kondolencia na tieto strašné útoky a stratu
toľkých životov v Osle a Utoyi dňa 22. júla 2011 bola zdrojom
veľkej podpory v tejto veľmi ťažkej dobe. Prosím, prijmite moje
úprimné poďakovanie.
Rany sa budú dlho liečiť, predovšetkým pre mnohých, ktorí
stratili svojich blízkych. Náš pocit smútku a trúchlenia je stále silný. Mimoriadne bolestivé je, že je tak veľa obetí detí a mládeže.
Hlboko cítim nádej svojej vlády a nórskeho ľudu, že musíme zostať verní svojim hodnotám a nášmu charakteru a udržať si silný
duch pospolitosti, krok za krokom sa postupne vracať do bežného
života a postupne sa vyrovnať s dlhodobými dôsledkami útoku.
S pozdravom
				
Trine Skymoen
veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku

Desať rokov trvania regionálnej samosprávy

V roku 2001 vzniklo 8 samosprávnych krajov. Okres Tvrdošín
je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja.
álnych služieb, knižnice, divadlá a
Oslavy 10. výročia vzniku samoiné kultúrne zariadenia, nemocnice a
správneho kraja sa konali v Žiline 17.
zabezpečuje aj rôzne verejnoprospešoktóbra Župným dňom. Zúčastnil sa
né služby.Operuje s finančnými
ich aj primátor Ivan Šaško, ktorému
prostriedkami z podielových daní,
dali občania dôveru vo všetkých dozodpovedá za dopravu, je správcom
terajších voľbách, čo značí, že nás v
ciest II. a III. triedy a licencuje aužilinskom parlamente zastupuje od
tobusovú dopravu, reguluje ceny a
roku 2001.
zľavy v prímestskej a autobusovej do„Som rád, že môžem ovplyvňoprave. Čerpá aj financie z eurofondov,
vať rozhodnutia zastupiteľstva a že
strategicky plánuje čerpanie financií
môžem pomáhať mestu i okresu, prez eurofondov v oblasti regionálneho
tože pod kraj prešli mnohé kompetenrozvoja, je zastúpený aj v Bruseli vo
cie zo štátu. Zriaďuje a prevádzkuje
Výbore regiónov.“
stredné školy, múzeá, domovy soci-

Nesúhlasíme so zmenami vo financovaní samospráv

„Predseda ŽSK Juraj Blanár nám predložil na septembrovom rokovaní uznesenie
k pripravovanému návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej
samosprávy. Tento návrh zákona predstavuje závažnú zmenu
pravidiel fiškálnej decentralizácie a znižuje mieru finančnej
samostatnosti samospráv v
prospech štátu. Ide o akýsi nový
kľúč delenia, ktorého výsledkom je, že samospráva v roku
2012 by prišla o časť zdrojov
v prospech štátu. Týmto navrhovaným zákonom sa má riešiť

nedostatok zdrojov v štátnom
rozpočte na úkor samospráv, čo
si myslím, nie je dobré a s čím
dôrazne nesúhlasíme. Práve
preto sme poverili predsedu,
aby rokoval s ministerstvom
financií. Zároveň sme vyzvali
vládu Slovenskej republiky, aby
zásadné zmeny vo financovaní
samospráv riešila komplexne, a
najmä po diskusii so samosprávou. Vyzvali sme ju, aby problémy deficitu štátneho rozpočtu
na roky 2012 - 2014 riešila inými
nástrojmi, ktoré má k dispozícii,“ informoval nás poslanec
ŽSK Ivan Šaško.

Žiadatelia, ktorí spĺňali podmienky pre poskytnutie potravinovej pomoci mali možnosť o ňu
požiadať od mája do septembra.
V našom meste sa o ňu prihlásilo
500 občanov.

livých mestských častiach a určená
na jeden deň. Múka a cestoviny boli
vydávané občanom 4. septembra
už od rána súbežne vo všetkých
mestských častiach, takže ju nesprevádzali návaly ľudí, naopak,

Môžeme jednoznačne skonštatovať, že vedenie mesta to zvládlo
bez väčších problémov. Obyvatelia
boli dopredu dostatočne informovaní prostredníctvom mestského
rozhlasu. Dobrým rozhodnutím
bolo, že bola odovzdávaná v jednot-

všetci boli tolerantní a trpezliví,
pokým pracovníci mestského úradu preverovali doklady totožnosti.
Najskôr bolo odovzdávanie ukončené v Krásnej Hôrke, v ostatných
častiach bolo vydávanie ukončené
vo večerných hodinách.

Aj potravinovú pomoc sme zvládli bez problémov

Križovatku stihli urobiť v termíne záruky
Kruhovú križovatku vybudovala firma Tesco
prostredníctvom Slovenskej správy ciest súčasne so stavbou obchodného domu. Keďže v septembri končila záruka na túto stavbu, investor
a správca cesty ju rekonštruoval podľa dohodnutého harmonogramu.
Pre obyvateľov Tvrdošína
a návštevníkov mesta sa na istý
čas skomplikovala dopravná situácia. Súčasne bol opravovaný
most aj kruhová križovatka, čo
si vyžiadalo väčšiu trpezlivosť

zo strany vodičov. Nebola to
jednoduchá situácia, keďže na
krátkom úseku boli dva svetelné
semafory.
Väčšina z nich túto situáciu
pochopila, no žiaľ, našli sa aj takí,

ktorí si poriadne ponadávali.
„Výstavba križovatky bola
pred piatimi rokmi náročná, ale
najmä časovo obmedzená. Neúmerná zaťaženosť medzinárodnej
cesty sa prejavila na jej kvalite až
dospela k tomuto stavu. Hoci sme
boli zo začiatku zásadne proti jej
rekonštrukcii v letnom období,
pochopili sme, že keď nebude
urobená teraz, ktovie , kedy by to
bolo,“ vysvetlil nám primátor Ivan
Šaško, ktorý viackrát riešil túto

situáciu najmä s dopravnou políciou, aby zvolila vhodné formy regulovania dopravy v dopravných
špičkách, hlavne v dňoch, keď sú
v Poľsku jarmoky.
Nikdy nebude všetko ideálne. O tom nás život presviedča
denne a zatiaľ to platí, či chceme
alebo nie. Žiaľ nájdu sa medzi
nami takí, ktorí budú nadávať
na všetko, čo sa vôkol nich deje,
a to aj vtedy, keď to má slúžiť
všetkým.

Druhá časť projektu je pripravená na realizáciu
Zberný dvor bude spĺňať normy Európskej únie a patriť k najmodernejším na Slovensku.
Z ministerstva životného prostredia prostredníctvom eurofondov získalo naše
mesto takmer 2 milióny eur
na skvalitnenie životného

prostredia. Celý projekt bol
rozdelený na dve časti. Prvou
z nich bolo zakúpenie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na likvidáciu

Zložité rokovania so železnicami
Akoby o železničné stanice na Slovensku
nebol záujem ich zriaďovateľa. I keď patria
pod správu Železníc SR, zástavka v Krásnej
Hôrke je už niekoľko rokov v dezolátnom
stave.
Už prvý dojem je zdrvujúci. Stará, nevzhľadná, ošarpaná budova. Od jej postavenia nedošlo k zásadnej rekonštrukcii. Vedenie
mesta sa už niekoľko rokov snaží rokovať so
správcom železníc, aby vyčlenil prostriedky
aspoň na jej obnovu, pretože v minulosti bol
už vypracovaný projekt na výstavbu novej a

modernej železničnej stanice. V tomto období
ani tie minimálne finančné prostriedky sa zatiaľ nenašli, a tak sa mesto chytilo iniciatívy
a urobilo aspoň minimálny „poriadok“, i keď
to nie je náš majetok. Bolo upravené okolie
zástavky s odstránením schátralých sociálnych zariadení a vyrovnaním terénu. Ďalšiu
úpravu a dotvorenie zástavky vedenie mesta
plánuje v následnom období s alternatívou
získania zástavky do majetku mesta, aby sa
občanom mesta vytvorili základné podmienky pre kultúru cestovania.

a separáciu odpadu, ktoré už
slúžia svojmu účelu. Technické služby mesta sa tak môžu
pochváliť novým kolesovým
nakladačom, traktorom, traktorovým prívesom - vlečkou,
štiepkovačkou s vlastným
pohonom NHS 180 m, dvojkomorovým lisom L 30 - 2,
veľkoobjemovými kontajnermi, 120 litrovými nádobami
na separovaný zber a 1 100
litrovými kontajnermi na separovaný zber (sklo, papier,
tetrapaky, plasty), ktoré, ako
sme si mali možnosť všimnúť
sú už rozmiestnené na území
mesta.
„V súčasnom období sa
vyhodnocuje cena víťazného
uchádzača verejného obstarávania pre druhú časť projektu

„Zberný dvor“, a to stavebnú
časť. V najbližších dňoch uzatvoríme s týmto uchádzačom
zmluvu o dielo. Samozrejme
v zmluve budú dohodnuté
podmienky a termín ukončenia stavby, ktorý je stanovený
na máj 2012. Ak všetko pôjde
podľa plánu a priaznivé budú
aj klimatické podmienky, tak
s výstavbou by sa mohlo začať
ešte v tomto roku. Separácii odpadu napomôže nielen
výstavba triediacej linky s
lisom na zmenšenie množstva
odpadov, ale aj triedením domového odpadu a recykláciou
vybraných druhov si predĺžíme životnosť našej skládky
v Jurčovom laze,“ doplnila
naše informácie V. Jančeková,
zástupkyňa primátora.

Zákonná potreba na uzatvorenie nájomných zmlúv

Poplatky za hrobové miesta v mestských cintorínoch schválilo mestské zastupiteľstvo a ich
výška patrí k najnižším na Slovensku.
V súlade so schváleným záa práve preto je výška poplatku
konom o pohrebníctve, ktorý
za jednohrob pre dospelú osobu
je v platnosti už 5 rokov, máme
16,59 a pre dieťa 4,31 eur na dobu
povinnosť platiť za hrobové mies25 rokov. Po prepočítaní na jeden
ta. Podmienky sú uvedené vo
rok predstavuje táto čiastka iba
všeobecne záväznom nariadení
0,66 pre dospelú osobu a 0,17 eur
č.12/2008.Technické služby mesta
pre dieťa. Upozorňujeme občanov,
Tvrdošín, prevádzkovateľ pohreže ak nebude za hrobové miesto
biska má k 30. septembru uzatvozaplatené, môže nájomca hrobové
rených 1285 nájomných zmlúv, čo
miesto stratiť. Po splnení ďalších
predstavuje 59,27 percent z celkopodmienok dovoľuje zákon prevého počtu 2168 hrobových miest
vádzkovateľovi cintorína zrušiť
v cintorínoch v Tvrdošíne, Krásnej
ho a ponúknuť inému záujemcovi.
Hôrke a Medvedzí.
Tvrdošín je jedno z mála miest,
Zdôrazňujeme opäť, že v naktoré k uzatvoreniu zmlúv a nájšom meste, na rozdiel od iných
mu za hrobové miesta pristúpilo
miest, sa až do prijatia uvedeného
až na základe prijatého zákona
zákona nevyberali žiadne poplato pohrebníctve. Upozorňujeme
ky za hrobové miesta. Zmena
občanov, že v zmysle zákona a
nastala až po schválení zákona,
uvedeného VZN je občan povinný
v zmysle ktorého je podľa zákona
uzatvoriť nájomnú zmluvu. Uzavtieto poplatky vyberať. Vedenie
rieť ju a uhradiť poplatok môžete
mesta a mestské zastupiteľstvo
každý pracovný deň v čase od 6.00
sa zhodlo v tom, že to bude iba
do 14.00 v kancelárii technických
symbolická minimálna čiastka,
služieb.
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Škôlka na Oravskom nábreží bude ako nová
Nielen šetrenie energie novými oknami a zateplením budov,
či nové priestory získané nadstavbou, sú skutočnosti, ktoré pre
deti nášho mesta vytvorili podmienky pre ďalšie desaťročia.
„Rekonštrukciou a výstavbou
svoje deti a veľmi si pochvaľujú, že
nového poschodia získala naša maaj táto škôlka sa postupne obnovuje
terská škola viac priestorov pre deti,
a modernizuje.
dokonalejšie podmienky pre výchovu
„Ani si neviete predstaviť s akou
a vzdelávanie, aby boli spokojné deti,
rodičia a pracovníci MŠ. Sme veľmi
povďační mestu, lebo sme nečakali, že
všetko to, o čom sme na konci školského
roku hovorili s primátorom mesta bude
urobené už tento rok. Navyše, nečakali
sme, že popri všetkých prácach bude
zateplená aj budova,“ netajila svoju
radosť pri našej návšteve riaditeľka
Mária Mariašová.
Výstavba jednopodlažnej nadstavby, výmena okien a zateplenie budovy bolo možné sústredením financií
z dvoch zdrojov. Jedným je rozpočet
mesta a druhým neziskový investičný
fond Ekofond prostredníctvom programu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.
Popri znížení energetickej náročnosti budovy získala škôlka nadstavbou
radosťou chodíme do práce a tešíme sa
nové priestory, čím sa zlepšia materiz každej vykonanej práce, ktorú pri reálne podmienky. Túto iniciatívu mesta
konštrukcii škôlky odvádzajú stavební
si samozrejme v prvom rade všimli
pracovníci. Samozrejme, celý personál
rodičia, ktorí tu privádzajú každý deň
škôlky priložil ruky k dielu, hlavne

v akom stave preberalo mesto školské
zariadenia v roku 2003.
Doslova sa nám rozpadali pred očami. Do každého z nich bolo nutné investovať veľké peniaze, a keďže si vedenie

mesta uvedomovalo, že to nie je možné
z mestskej pokladnice, sústredilo svoju
pozornosť na eurofondy a ďalšie fondy.
Úsilie sa vyplatilo, dnes je situácia so
školskými zariadeniami, ktoré patria
pod správu mesta diametrálne odlišná.
Je rozdiel medzi tým, čo robí mesto pre
školy a čo pre ne robí štát, a to neplatí
len v dnešnej dobe. Skúsme sa vrátiť do
nedávnej minulosti, keď naše školské
zariadenia patrili pod štát. Odvtedy
bola kompletne zrekonštruovaná ZŠ
Márie Medveckej s prístavbou, materská škola v Medvedzí a rekonštrukciou
prešla aj ZUŠ. Koncom septembra boli
zástupcovia z ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zhodnotiť
rekonštrukciu MŠ v Medvedzí, kde
konštatovali, že rekonštrukcia z eurofondov je ukončená v zmysle projektu
a úspešne zrealizovaná. Má novú
strechu, ústredné kúrenie, vymenené
okná, dvere a je zateplená. Vzhľadom
k tomu, že neboli dostatočné finančné
prostriedky na ostatné práce, ktoré bolo
tiež potrebné urobiť, boli z mestského
rozpočtu vyčlenené ďalšie peniaze.
Tieto boli použité na opravu pergol,
obnovené boli nátery, urobil sa nový
asfaltový chodník ako aj ďalšie nevyhnutné práce, ktoré sa robili v letných

Jedným z príjmov rozpočtu mesta
Tvrdošín sú aj miestne dane z nehnuteľností, za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, za psa,
ubytovanie a za užívanie verejného
priestranstva.
V súčasnosti ich upravuje zákon č.
582/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť l. novembra 2004. Medzičasom
bol už viackrát novelizovaný.
Na základe tohto zákona má naše
mesto s účinnosťou od l. januára 2010
schválené všeobecne záväzné nariadenia mesta, v zmysle ktorých vyberá
dane. Ich výška v našom meste v porovnaní s inými mestami patrí medzi
najnižšie. Najvýraznejšie zníženie je

u miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré patrí k najnižším na Slovensku.
Maximálna výška poplatku za rok pre
viacpočetné rodiny žijúce v rodinných
domoch je 26,56 eur a pre viacpočetné rodiny žijúce v bytových domoch
19,92 eur.
Ministerstvo financií pripravilo
novelu zákona o miestnych daniach,
ktorá vytvára priestor na ich zvyšovanie. Zmeny sa týkajú hlavne dane
z nehnuteľností, a to zdaňovania stavieb. Ak má mesto získať aj v budúcom období príjmy z tohto druhu dane
v rovnakej výške ako tento rok, tak by
malo zvýšiť zdaňovanie rodinných

domov ako aj drobných stavieb, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby. Obce
a mestá sú predbežne na základe vládneho rozhodnutia nútené zvyšovať
dane a poplatky približne o 30 - 50 eur
na jedného obyvateľa. Novela zákona
je NR SR schválená v prvom čítaní
a predložená výborom NR SR.
Ako nás informoval primátor Ivan
Šaško, odmieta snahu ministerstva
financií riešiť problémy v hospodárení štátu na úkor samospráv a úkor
občanov a tlmočí a presadzuje ju aj
ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja, pretože, podľa jeho slov

ide o prenášanie bremena štátu na
občanov.
Vedenie nášho mesta bude robiť
všetko pre to, aby sa pripravované
zákonné zmeny v miestnych daniach
dotkli občanov v čo najnižšej miere.
V tejto súvislosti budú v našom meste
vykonávané vo zvýšenej miere daňové kontroly či daňovníci uvádzajú vo
svojich daňových priznaniach pravdivé údaje k vyrubeniu miestnych daní
a dodržiavajú povinnosť nahlásenia
zmien a skutočností rozhodujúcich
pre platenie daní tak, aby sa nestalo, že zatajením týchto skutočností,
ostatní doplácali na takýchto daňovníkov.

Okrem prebiehajúcej regulácie
rieky v Oraviciach urbár v spolupráci s mestom zabezpečuje aj
úpravu okolia okolo rieky Oravice. Likvidujú sa kroviská, ktoré

znehodnocujú okolitú prírodu.
Po týchto úpravách príde na rad
výsadba nových stromov a kríkov,
čím toto okolie získa novú tvár,
príťažlivú nielen pre obyvateľov

tejto mestskej časti, ale aj pre
jej návštevníkov. Je to investícia
do budúcnosti, kde efekt úpravy
toku a jeho okolia bude vidieť o
niekoľko rokov. Taktiež sa získajú

nové plochy, ktoré sú v súčasnosti
zamokrené, pretože dochádza aj
k regulácii prítokových potokov,
ktoré sa rozlievali po celých Oraviciach.

pri upratovaní a čistení aj za pomoci
rodičov, aby sme nemuseli škôlku na
čas zatvoriť. Už teraz sa nesmierne
spolu s deťmi a rodičmi tešíme, keď
bude všetko ukončené,“ doplnila riaditeľka.
Tu je namieste pripomenúť si

Štát nás tlačí do zvyšovania miestnych daní

Popri regulácii aj skultúrňovanie prírodného prostredia

Niektorí vlastníci pozemkov sa snažia robiť problémy
Orava súrne potrebuje obchvat

Pôvodné termíny začatia
výstavby obchvatu sa posúvajú, aj keď zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti je
všetko pripravené na podanie
žiadosti o vydanie stavebného
povolenia.
Žiaľ, v našom meste sa našli
vlastníci pozemkov určených
pod rýchlostnú cestu, ktorí
odmietli podpísať zmluvu o
budúcej zmluve na odpredaj
pozemkov pod túto cestu.
Je možné, že keby na Slovensku bola iná vláda, tak
možno aj obchvat na Orave by
sa robil v pôvodnom termíne.
Teraz to však je aj o ľuďoch
z nášho mesta, ktorí sú proti
obchvatu, a to samozrejme
robí problémy. Tak nejako to

pripomína scenár z Podbiela,
kde už mohol byť obchvat
urobený. Tu by si však aj vláda mala uvedomiť, že Orava
súrne potrebuje túto cestu,
ktorá je veľmi dôležitá pre
rozvoj celého regiónu. Primátor mesta i naďalej pravidelne
komunikuje s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti.
Uistil nás o tom, že z pozície
primátora bude robiť všetko
pre to, aby projekt neostal len
projektom na papieri, ale čo
najskôr sa začal realizovať.
Zvýšenie intenzity dopravy
smerujúcej na hraničný prechod s Poľskom má veľmi
negatívne dopady na obce a
mestá Oravy, kde realizácia si
to prioritne vyžaduje.

Parkovanie na sídlisku Medvedzie ako problém vznikol
v minulosti, kedy sa pri výstavbe
sídlisk nemyslelo na potreby parkovania. Mesto však každoročne
vynakladá nemalé prostriedky na
obnovu, rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií, par-

trebné nové parkovacie miesta.
Týmito prácami medzi bytovkami č. 36 a 34 sa rozšírením
a spevnením plôch zlepšila situácia pre parkovanie osobných
motorových vozidiel občanov
bývajúcich v tejto lokalite a nielen to, pretože tu bola urobená

Obnovený úsek vylepšil dopravnú situáciu

Priestor medzi bytovkami 34 - 36 sa skultúrnil.
Pribudli parkovacie miesta a natiahol sa nový
asfaltový koberec.
kovísk a chodníkov. V septembri
prišiel na rad úsek miestnej cesty
od Základnej školy Márie Medveckej k bytovému domu č. 37,
kde bola urobená rekonštrukcia
tejto cesty položením nového
asfaltového koberca. Popri nej
boli rozšírené parkovacie plochy, čím boli vytvorené tak po-

aj komplexná úprava terénu a
položenie nových obrubníkov.
Aj v tejto oblasti zlepšovania
kvality miestnych komunikácií
a rozšírovania parkovacích plôch
vedenie mesta prosí o trpezlivosť,
pretože ide o náročné finančné
investície, ktoré budú mať svoju
postupnosť riešenia.

Prví vlastníci už reagujú

Prechádzkami v Oraviciach duša pookreje

Náučné chodníky v Oravciach po ich dobudovaní s altánkami
a príslušnou vybavenosťou budú vyhľadávaným miestom nielen
pre turistov, ale budú tiež slúžiť ako prírodná „odborná učebňa“
pre školy a rôzne prírodovedné a ochranárske krúžky.
ny prírodných hodnôt v územiach
O náučnom chodníku, ktorý sa
NATURA 2000. Realizáciou tohto
v súčasnosti realizuje v Oraviciach,
projektu sa zároveň posilní spolusme už v našich novinách viackrát
práca a komunikácia s vlastníkmi a
písali. Kompletným dobudovaním
užívateľmi pozemkov na uvedenom
chodníka a prezentáciou prírodných
území, ale aj návštevníkmi tohto
hodnôt prostredníctvom informačregiónu.
ných materiálov sa zvýši informoChodník je rozdelený na dve trasy.
vanosť a ekologické povedomie
Obidve sú spojené so stredne náročnou
verejnosti, čím sa zlepšia podmienky
obtiažnosťou terénu. Prvý okruh je
pre efektívne zabezpečovanie ochra-

Altánky budú slúžiť k oddychu a ochrane pred
nepriaznivým počasím.

spojený s cyklotrasou a vedie cez Tichú
v Oraviciach si nielen zdraví, ale
dolinu a úpätím Magury po trase dlhej
aj ľudia so zníženou schopnosťou
15 km. Druhý vedie cez Bobroveckú
pohybu môžu pozrieť ďalšie krásne
dolinu územím Tatranského národzákutia prírody. Takí, ktorí sa chcú
ného parku po trase dlhej cca 3 km.
prejsť dolinami, oddýchnuť pri huRealizácia projektu zároveň prispeje
čiacich bystrinách, takúto možnosť
k presadzovaniu trvalo udržateľného
majú napríklad v Tichej a Bobrovecrozvoja turizmu a vytvorí možnosti pre
kej doline, ktoré sa už zaradili ku
poznávanie prírodných hodnôt. Keďže
turistickým lokalitám bez bariér a sú
chodník bude viesť po slovensko-poľprístupné pre turistov so zníženou
skej hranici, vytvoria sa predpoklady a
schopnosťou pohybu.
naplnia doterajšie snahy
pre dobudovanie chodníka z poľskej strany
a časom pre zriadenie
medzinárodného slovensko-poľského náučného chodníka.
Veľmi pekná je aj
prechádzka už jestvujúcim Náučným chodníkom Juráňova dolina,
na ktorý by ste si mali
rezervovať minimálne tri hodiny. Skôr sa
vám osem kilometrov
dlhú trasu sotva podarí
prejsť. Aj tu sa na
informačných paneloch
dozviete podrobnosti
o histórii, faune i flóre
tejto vzácnej prírodnej
Z rozhľadne bude možno
rezervácie.
pozorovať prekrásnu okolitú
Okrem týchto novoprírodu Oravíc.
budovaných chodníkov

Po zahájení prevádzky čističky odpadových vôd v Oraviciach v júni tohto roku v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia boli vlastníkom nehnuteľností - stavieb v Oraviciach
doručené listy, vyjadrujúce
povinnosť napojenia týchto objektov na verejnú kanalizáciu
v tejto mestskej časti.
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod
alebo kanalizáciu sú uvedené
v zákone č.442/2002 Zb., ktoré
stanovujú povinnosť vlastníka
nehnuteľnosti, na ktorej vzni-

kajú odpadové vody, pripojiť
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, splniť príslušné technické
podmienky a uzatvoriť zmluvu
o pripojení s vlastníkom kanalizácie.
Do novembra sú povinné
napojiť sa objekty, v ktorých sa
vykonáva podnikateľská činnosť
alebo sú trvale obývané a do 30.
mája budúceho roku objekty,
ktoré sú využívané na vlastné
účely. Odbor výstavby MsÚ
už registruje niekoľko žiadostí,
ktoré budú potvrdené zmluvou
o pripojení sa na kanalizáciu.

Ak uvažujete o zateplení, treba sa náležite pripraviť

Na prípravu máte necelé dva mesiace.
Bol váš dom alebo bytový
zatepľovania a musia byť splnené
dom skolaudovaný najneskôr
kritériá minimálnych tepelnodo 31. 12. 1988 a nemáte ho
izolačných vlastností stavebných
ešte zateplený? V tom prípade
konštrukcií. Výpočet zatepľovamôžete využiť Vládny program
nej plochy urobí projektant. Ručí
zatepľovania. Môžete tak získať
sa nehnuteľnosťou. Podrobnejšie
bezúročný úver s lehotou splatinformácie a tlačivá získate na
nosti až na 15 rokov, pričom
internetovej stránke http://www.
platí podmienka: Vek žiadateľa
sfrb.sk/zateplovanie.html.
+ lehota splatnosti = max. 65
Už teraz si môžete pozrieť aké
rokov. Úver je možné poskytnúť
dokumenty vám k tomu treba,
do 100 percent oprávnených
aby ste si v roku 2012 mohli vyplnákladov stavby, najviac však
niť žiadosť pre príslušný rok. Pre
50 €/m2 zatepľovanej plochy pri
tých, ktorých dom bol skolaudorodinnom dome a 80 €/m 2 zavaný po roku 1989 je možnosť vytepľovanej plochy pri bytovom
užiť Program obnovy bytového
dome. Podmienkou poskytnutia
fondu. Tieto prostriedky možno
úveru je, že súčasťou žiadosti o
využiť na zateplenie aj na opravu
poskytnutie úveru okrem iného
loggií a balkónov, no úver môžete
musí byť právoplatné stavebné
získať len do 80 percent obstarápovolenie, projektová dokumenvacej ceny a 20 percent už musíte
tácia stavby, tepelnotechnické
preukázať vlastných prostriedposúdenie stavebných konštrukkov. Lehota splatnosti je max. 20
cií a budovy pred uskutočnením
rokov a úrok 1 percento. Max.
obnovy a po jej uskutočnení
úver je 420 €/m2 podlahovej plozhotovené odborne spôsobilou
chy bytov a výška príjmu nesmie
osobou. V súlade s podmienkami
presiahnuť 3,5 násobok životného
programu zatepľovania okrem
minima. Žiadosti sa prijímajú
iného musí dosiahnuť zníženie
na začiatku roka, a treba mať na
potreby tepla na vykurovanie
pamäti, že finančné prostriedky
minimálne 20 percent oproti výsú obmedzené a rýchlo sa míňapočtovo určenej potrebe tepla na
jú. Informácie získate v MsÚ na
vykurovanie pred uskutočnením
úseku rozvoja bývania.
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Život nás posunul dopredu a priniesol so sebou pozitívnu a viditeľnú zmenu
Tentoraz fotografie nepotrebujú svoj komentár a tých, čo nám hádzali pod nohy polená,
keď sme začali búrať staré ploty, iba ľutujeme - sú to nešťastní ľudia.
Výročie prvej písomnej zmienky je príležitosťou pripomenúť si históriu mesta a jej odkaz
pre súčasnosť. Vo svojom príhovore pri symbolickom otvorení námestia sa primátor Ivan
Šaško zameral na najvýznamnejšie udalosti,
ktoré ovplyvnili život a rozvoj mesta.

vá Lehota - dnešná Krásna Hôrka, ktorá vznikla v roku 1420 a k
Tvrdošínu bola pričlenená v roku
1974. Medvedzie vzniklo už v
roku 1355 ako zemianska obec,
keď k Tvrdošínu bola pričlenená
v roku 1967.
Pri uvádzaní významných
rokov našej histórie chcem spomenúť rok 1369, keď kráľ Ľudovít

Vážení spoluobčania,
historická časť nášho mesta
Trojičné námestie s parkom dostalo novú tvár a bolo odovzdané
všetkým občanom mesta, ale
tiež ďalším generáciám, ktoré tu
budú žiť.
Históriu nášho mesta videli
naši predkovia vždy očami viery, lásky a nádeje, slovami, ale
najmä skutkami, ktoré vždy samostatne, ale aj vo vzájomných
súvislostiach majú svoj konkrétny
i prenesený význam, mali svoju
minulosť, majú súčasnosť a určite
budú mať len svetlú budúcnosť.
Sprevádzali život našich predkov, sprevádzajú nás, budú sprevádzať aj našich následníkov.
Pomáhali povzniesť Tvrdošín,
pomáhali a budú pomáhať plniť
úlohy, ktoré v súlade s každou
dobou ukladá sám život.
Rodné miesta sú človeku vždy
najdrahšie, lebo sú domovom. On
formuje nás, my formujeme jeho

s Pobaltím, ktorá viedla práve cez
Tvrdošín.
K dôležitým dokumentom pat-

na svoj obraz. S láskou a nádejou, že bude krajší, príjemnejší,
útulnejší, bohatší. Opäť si raz
uvedomujeme, že všetko je skryté i odkryté v človeku, všetko je
pre človeka. Stačí chcieť a naše
mesto, svoj domov, budeme mať
taký, aký sme si ho predstavovali. História nám pripomína, že
máme byť na čo hrdí a zároveň
je ponukou pozerať sa a vidieť
hodnoty nášho mesta novými
očami.
V týchto dňoch sme si pripomenuli 900 - sté výročie prvej písomnej zmienky o našom
meste, ktorá bola v posledných
rokoch skúmaním rôznych súvislostí a dokumentov historikmi
potvrdená v Zoborskej listine z
roku 1111.
Minulosť - to je bohatá história
nášho mesta, ktoré je najstarším
mestom na Orave a podľa historických záznamov aj jedným z 20
najstarších miest na Slovensku.
Pôvodné názvy Tvrdošína boli
Toarsin, Doardi a Turz. Spomína
sa to tiež v zozname hlavných
tricezím - colných staníc, pretože pre svoju výhodnú polohu
mal tento región predpoklady
na zriadenie colnej stanice už
na začiatku 2. tisícročia n. l. ako
najstaršia cesta, spájajúca Balkán

Pôvodne pod Tvrdošín patrila
veľká časť Hornej Oravy, ktorá sa
postupne rozčleňovala. Najväčšie
členenie začalo v polovici 14. sto-

Veľký udelil Tvrdošínu mestské
výsady, ktoré po minulé storočia
významne ovplyvňovali život
obyvateľov nášho mesta.
Pre naše mesto bol dôležitý
aj rok 1659, kedy boli potvrdené
vlastnícke práva Oravíc k Tvrdošínu.
Ďalším významným rokom
je rok 1777, kedy sa naše mesto
stalo sídlom okresu a bolo ním
až do roku 1922.
Do našej histórie patria aj
ťažké obdobia, akými boli rôzne
povstania, požiare, bieda kedy
všetky tieto udalosti prinášali
Orave i mestu utrpenie, z ktorého sa v ďalších rokoch mestečko len pomaly spamätávalo.
Rozvoj mesta sa urýchlil až
po druhej svetovej vojne, keď v
jeho okolí vyrástli najprv ľanársky a neskôr elektrotechnický a
strojársky priemysel. S tým súvisela najmä výstavba sídliska na

ročia, keď vznikli osady založené
na zemianskom práve, čím bol
tvrdošínsky chotár oklieštený.
Vtedy bol Tvrdošín rozdelený na
Vyšný a Nižný. Vyšný Tvrdošín
- čiže naše mesto - získalo práva
slobodného kráľovského mesta a
Nižný Tvrdošín - terajšia Nižná
zostala v poddanskom vzťahu k
Oravskému hradu. Medzi Nižným a Vyšným Tvrdošínom sa
rozprestieral veľký majer Lavro-

Medvedzí, vybudovanie všetkej
potrebnej infraštruktúry, služieb,
obchodov, škôl, podmienok pre
kultúru i šport. Dôležitým medzníkom pre naše mesto bol rok
1965, kedy sa konali oslavy, v tej
dobe historického záznamu o Tvrdošíne z Trnoveckej listiny z roku
1265, čo vlastne predstavovalo
vtedy 700 - sté výročie, dovtedy
poznanej ako prvej písomnej
zmienky o Tvrdošíne, kedy zá-

rí aj listina Belu IV. z 11. augusta
1265, kde sa mesto Tvrdošín spomína už jednoznačne so zápisom
ako Toardosina.

roveň Krajský národný výbor v
Banskej Bystrici pridelil nášmu
mestu novodobý štatút mesta.
Taktiež pre Tvrdošín je dôležitý
dátum 24.júl 1996, kedy bolo rozhodnutím vlády SR ustanovené,
že mesto Tvrdošín sa stáva sídlom
okresu Tvrdošín.
História nášho mesta tvorí
ucelený živý odkaz minulosti a
je bohatým poučením pre našu
súčasnosť, čo nám zároveň kladie
za povinnosť s úctou a vďakou
spomínať na predošlé generácie.
Známy filozof povedal: „Dejiny
sú svedkom času, svetlom pravdy,
živou pamäťou, učiteľkou života
a poslom budúcnosti.“ A preto dôvernejšie poznanie histórie, ale
aj súčasnosti Tvrdošína s oprávnenou hrdosťou nech znásobí záujem o život v ňom pri zveľaďovaní
spoločného domova.
Lebo - iba vtedy, keď porozumieme domovu, získame oči aj
pre pochopenie sveta - toho najbližšieho i toho vzdialenejšieho.
Domov tvoríme my všetci,

výzvy, aby sme konali všeobecné
spoločenské dobro pre budúcnosť.
Týka sa to osudov ľudí, osudov
našich rodín i nášho mesta.
A preto - vychádzajúc z minulosti a poznajúc ju, môžeme
ovplyvňovať našu prítomnosť
aktuálnymi činmi. Aby mal život
zmysel, aby život pokračoval, aby

povinnosť urobiť to svojím spôsobom a svojimi možnosťami.
Vážení priatelia,
zišli sme sa na významnom
mieste nášho mesta, v centre a
srdci Tvrdošína na Trojičnom
námestí, ktoré sme si pomenovali
podľa patrónov nášho farského
kostola, aby sme si pripome-

my všetci tvoríme prítomnosť.
Je to o tom, či sme vnímavejší a
ochotnejší navzájom sa počúvať,
či vieme pomáhať slabším. Len
tak máme šancu nájsť hľadanú
harmóniu v srdci a duši, nájsť si
miesto v živote
a zmysel svojho
bytia. Vzájomná úcta a dobrá spolupráca
je základ pre
ud ržanie t radičných hodnôt
v súčasnosti.
„Dvakrát do
tej istej rieky
nevstúpiš,“ hovorí známy filozof. Tieto slová majú v sebe
skrytú hlbokú
- n a d č a s ov ú
múdrosť, lebo
život je ako rieka - plynie bez
toho, aby sme
ju mohli nejako ovplyvniť.
To, čo je teraz
súčasnosťou, bude o pár sekúnd
minulosťou. Preto je dôležitá súčasnosť, dnešok, ktorý nám dáva

sme ho naplnili aj pre budúce generácie, musíme sa všetci, každý
svojím spôsobom pričiniť o to,
aby naše mesto bolo krajšie, aby
bolo domovom, ktorý máme radi
a aby sme naň boli hrdí. Je na

nuli nielen našu
históriu, ale aby
sme umocnili aj
to, že žijeme tu
a teraz, a že výzvou je vlastne
naša súčasnosť.
P r áve p r ítom nosť nám
dáva šancu
ov p l y v ň ov a ť
budúcnosť, na
ktorej nám záleží. Môžeme
ov p l y v ň ov a ť
naše mesto, pre
nás tak významné miesto na zemeguli, lebo je
to aj naša zodpovednosť za to,
čo sa deje a čo sa
stane.
Cieľo m
tohto stretnutia je okrem iného
prispieť k zvýšenému záujmu o
súčasný hospodársky a kultúrny
život v meste, kde aj mojím želaním je, aby to bol inšpirujúci
faktor v našej práci a živote pri

každom z nás, aby sme prispeli
a pomohli povzniesť naše mesto,
každý máme na to právo, ale aj

zachovaní a rozvíjaní dedičstva
i odkazu predchádzajúcich generácií.

Historické fakty v jednej z najstarších listín na Slovensku
Znalec dejín Tvrdošína Š. Šmálik predpokladal vznik colnej stanice už za kráľa Štefana (1000 - 1038).
O histórii farnosti Tvrdošín napísal:
„Štefan I. založil po roku 1000
ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré
sa takmer celé rozprestieralo na slovenskom etnickom území. Od Nitry
smerom na Krakov ležal nitriansky
archidiakonát, do ktorého bola začlenená farnosť Tvrdošín. Tvrdošínska farnosť preto odovzdávala
desiatky zoborskému opátovi.
Prvá zmienka o Tvrdošíne je v
Zoborskej listine z r. 1111. Odvolávame sa na R. Marsinu (Codex
diplomaticus et epistolaris Slovaciae I., 1971) a Ladislava Šaškyho,
podľa ktorého sa už v r. 1113 spomína, že na trase poľskej cesty bol
majetok zoborských benediktínov
v Kláštore pod Znievom a strážna veža v Tvrdošíne, pri ktorej sa
vyberalo mýto. Štefan Šmálik z

o tom, že v tomto roku oslátoho usudzuje, že už v tom
via tisícročie. Už sa teším na
období tu museli byť počasy, keď každý dostane to,
čiatky farnosti Tvrdošín.
čo si zaslúži, pretože čas sa
Zriadenie hlavnej colnej
nezbláznil, ani nezastavil,
stanice, neskoršej triceani neposkočil, ide stále rovzimy v Tvrdošíne, popri
nako, len história a archeolóostatných desiatich, ktoré
gia vydávajú na povrch často
boli v Uhorsku, predpoukryté tajomstvá a tým sa
kladá, že Tvrdošín bol už
nielen mení história, ale aj
vtedy rozvinutou obcou.
dovolím si tvrdiť „posúva
Tieto opakované fakty
sa“ aj čas. To však vedia
akosi nevedia „prežrieť“, či
už žiaci základných škôl, že
preglgnúť niektoré oravské
tieto nové objavy prepisujú
médiá alebo tí, čo takto
nielen históriu miest, ale aj
píšu (nemajú o čom písať
ľudského života.
alebo sú nie schopní nieZdá sa, že, niektorí ľudia
čoho múdrejšieho?), napr.
sú aj takí, že keď sa povýrokmi: „Čas sa zbláznil.
„V mestskom úrade sa nachádza kópia Zoborskej listiny z roku 1111. zrú na slnko, tak vidia iba
Od roku 1965 pribudlo
škvrny alebo majú tak málo
mestu dvesto rokov. Ľudia
To je úvod článku v regionálČo sa to deje? Veď nedávno to bolo
času, že ho musia kradnúť iným.
hovorili najprv o preklepe na planych novinách, ktorým sa pisateľka
700. Ak čas pobeží rovnako rýchlo
„Historické fakty treba niektogáte, ktorý pozýval na Dni mesta
prezentovala ako veštica, ktorá sa
i naďalej, tisíce výročie oslávia
rým ľuďom asi pripomínať viacpri príležitosti 900. výročia prvej
snažila presvedčiť ľudí v Tvrdošíne
Tvrdošínčania už v roku 2034.“
krát, aby si ich zapamätali,“ hovorí
písomnej zmienky o Tvrdošíne.

primátor. „Chcem len, aby sa ľudia
dívali otvorenými očami, čo sa deje
v našom meste, aby vedeli pravdu.
Naozaj sa snažíme vykonať, vybudovať čo najviac pre naše mesto,
a potom príde niekto, kto zneváži
našu prácu. Poviem to na príklade.
Pisateľka jedných novín chodí na
mestské zastupiteľstvo, sedí tam tri
hodiny a pritom nevie napísať to, čo
tam bolo povedané. Prekrúti si slová
tak, aby mala aspoň niečo zaujímavé
v novinách. Urobte si úsudok sami.
Povedal som, že keď niečo chcú ľudia prerábať, musia to najskôr zbúrať a ona namiesto zbúrať, napísala
zbabrať. Tu už slová prestávajú mať
hodnotu. Nebudem sa k tomu vracať, lebo o tom, že sa námestie ľuďom páči, že sa s ním stotožnili, mi
potvrdili stovky občanov. A na tých
staviam, pre tých sa budem naďalej
usilovať, aby naše mesto krásnelo
a aby sa nám tu dobre žilo.“
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Dni mesta naplnené spomienkami kultúrou i zábavou
mesto, ale aj Trojičné námestie
pred mnohými rokmi. Potom
už pódium patrilo Martinovi
Rosinovi a speváčke Monike
Drgáňovej, ktorí hudbu na-

Dni mesta Tvrdošín, ktoré sa uskutočnili pri
príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky
o našom meste v Zoborskej listine z roku 1111
a otvorenie zrekonštruovaného námestia bolo jedným krásnym, veľkým a rôznorodým podujatím.

Piatok, 9. septembra už od
rána vládol na Trojičnom námestí čulý ruch, pripravovalo
sa pódium na podvečerné vystúpenie, dolaďovali drobné

detaily v organizácii podujatia.
Program začal na Malej scéne v mestskom parku koncertom
barokovej a renesančnej hudby
„Pod stáročnými stromami“,

plno rozbalili a roztancovali
námestie. O tom, že sa všetci
dobre zabávali, svedčí aj to, že
podujatie sa končilo v neskorých večerných hodinách.

kde sa početnému publiku predstavili učitelia ZUŠ. Aj ďalší
program sa niesol v znamení
hudby a bol venovaný najmä
mladým ľuďom. Rozihrať „žilky v tele“ prišiel Tomáš Bezdeda so svojou kapelou. Zaplnené
námestie, a nielen mladými,
sa výborne zabávalo. Keď sa
zotmelo, prišla na rad videoprojekcia historických fotografií
Tvrdošína, kde mali občania,
ale aj návštevníci z blízkeho
okolia vidieť ako vypadalo naše

Vydarené podujatie na štadióne s dobrým programom vytvorili vynikajúcu atmosféru

Sobotné podujatie bolo zamerané aj na športovanie. Poslanci mestského zastupiteľstva so
spoluobčanmi svojich volebných
obvodov varili guľáš v siedmich
kotloch. Mesto sa postaralo i o občerstvenie a okrem guľášu sa pivo
i kofola podávali zdarma.
Zatiaľ, čo sa varil guláš, zástupcovia volebných obvodov

vytvorili sedem družstiev, ktoré
sa postarali prítomným o pravé
športové divadlo. Zaujímavé
a pútavé súťaže, ako beh vo vreci,
hod loptou do nádoby, či jazda
s fúrikom, beh s partnerom na
chrbte, im dali poriadne zabrať.
O celkovom víťazovi rozhodla
až posledná disciplína pri preťahovaní hasičskou hadicou, kde

premožiteľa nenašlo družstvo
z volebného obvodu č. 1, pod vedením poslancov V. Jančekovej, J.
Gondu a D. Šoltésa, ktoré práve
v poslednej disciplíne po tuhom
boji porazilo súperov z volebného
obvodu č. 6 pod vedením poslanca M. Kováča z Krásnej Hôrky.
Najviac sa však čakalo na
záverečnú tombolu, kde boli od

sponzorov pripravené hodnotné
ceny. Ešte predtým však primátor mesta vyhlásil výsledky,
ktoré určili, že najchutnejší guláš,
uvarilo družstvo z volebného obvodu č. 6 z Krásnej Hôrky, jednu
z cien však získalo aj družstvo
z volebného obvodu č. 3, vedené
poslancami J. Belopotočanom
a S. Fukasom, ktoré malo naj-

krajšie kuchárske oblečenie. Aj
záverečné losovanie tomboly pod
taktovkou primátora malo svoje
napätie, pretože hlavnou cenou
bol televízor LCD, a keďže všetci,
čo prišli, dostali tombolové lístky
zadarmo, tak sa tešili aj z ostatných cien.
Spestrením tohto dňa a milým
prekvapením bolo vystúpenie

nášho rodáka Milana Hrčku
s Marcelou Bielopotockou. Jeho
piesne roztancovali mladých
i starších, ktorí mali chuť zabávať
sa až do rána.
Prialo nám aj počasie. Športový deň, v ktorom nechýbal spev,
športové zápolenie, občerstvenie
a hlavne dobrá nálada, sa podľa
účastníkov podujatia vydaril.
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Ak si našiel múdrosť, máš budúcnosť plnú nádeje
Krátko z histórie
Spojenej školy
Vznik školy súvisí s rozvojom
priemyselnej výroby na Orave.
V rokoch 1957 sa v Nižnej začína
výroba zariadení slaboprúdovej
elektrotechniky, a tak riešením
bolo zriadenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
od roku 1961. Študovať začína
32 žiakov v odbore oznamovacia
elektrotechnika, o rok neskôr pribudne odbor meracia a riadiaca
technika.
Od roku 1968 sa táto škola
sťahuje do Tvrdošína. Priestory sú
nedobudované, a tak ich brigádnicky dokončujú učitelia a žiaci.
Koncom sedemdesiatych rokov
sa do Tvrdošína sťahuje aj internát. Druhá etapa areálu Domova
mládeže 2 bola ukončená v roku
1978. V oboch budovách bolo pre
žiakov pripravených takmer 500
miest na ubytovanie.
V školskom roku 1967/68 končí
študijný odbor meracia a riadiaca
technika a zaraďujú sa študijné
odbory strojárstvo, ktorý trvá
do konca školského roka 1973/74
a výroba odevov a prádla, kde
študovali pracovníci z Makyty
Námestovo. V sedemdesiatych a
osemdesiatych rokoch sú otvorené
aj večerné formy štúdia. Postupne
sa otvárajú odbory meracia a automatizačná technika a technická
obsluha prostriedkov výpočtovej
techniky. Perspektívny odbor ťaží
najmä z dobrého odborného zázemia v ZVT Námestovo.
Sedemdesiate a osemdesiate
roky sú v znamení miernej ekonomickej konjunktúry, stabilizuje
sa pedagogický zbor. Rozvíja sa
krúžková činnosť, škola má svoj
časopis, divadlo poézie a hudby. Talentovaní žiaci sa zapájajú do SOČ.
Na škole pribúdajú neelektrotechnické študijné odbory strojárstva
a škola sa v roku 1980 premenúva
na Strednú priemyselnú školu. Má
čulé výmenné styky s Technikumom svjazy v Rostove na Done.

Postupne sa dobudovávajú odborné učebne, telocvičňa, školská
jedáleň s kuchyňou a audiovizuálne centrum. Vznikajú ďalšie
nové študijné odbory - technické
a informatické služby. Strojárske
štúdium sa transformuje do odboru doprava, končí automatizačná
technika. Vedenie školy vyvíja
iniciatívu za rozšírenie ekonomického vzdelávania, a tak sa od
školského roka 1994/95 otvára
Obchodná akadémia Tvrdošín.
Budujú sa laboratóriá výpočtovej
techniky a odborné učebne, roz-

víja sa vedľajšia podnikateľská
činnosť, ubytovacie, stravovacie a
vzdelávacie aktivity. V roku 1994
sa nadväzuje spoluprácu so Strednou odbornou školou v Beerse pri
Antverpách.
V školskom roku 1999/2000 sa
otvára pomaturitné kvalifikačné
vzdelávanie v odbore ekonomika
cestovného ruchu. Zriadená je
Lokálna CISCO akadémia, ktorá

inovácií a modernizácie školy,
nadviazaná bola spolupráca s
UMB v Banskej Bystrici. V tomto
čase sa v blízkom okolí etablujú
nové moderné firmy s vysokým
stupňom automatizácie, robotizácie a disponujúcimi novými SMD
technológiami a CNC obrábacími
strojmi, s ktorými bola nadviazaná spolupráca s cieľom zamerať
sa na výchovu žiakov v oblasti

Už po jedenástykrát sa na
Michalskom námestí uskutočnil
30. septembra tradičný Michalský
jarmok a smelo môžeme povedať, že hádam najvydarenejší za
ostatné roky, pretože mu mimoriadne prialo aj pekné slnečné
počasie a ľudia sa výborne bavili
až do neskorých nočných hodín
pri kultúrnom programe. Okrem

dobrého burčiaku a ďalších tovarov, nechýbal tu pestrý kultúrny
program, v ktorom sa ako prví
predstavili žiaci zo ZUŠ a SZUŠ.
Tanečnými kreáciami s novým
programom deti z Centra voľného
času, v ktorom nechýbali námorníci, africké tance, ale aj turecké
tanečnice. Príjemnými ľudovými
melódiami rozohriala prítom-

štvorčlennej dievčenskej skupiny
Daily a skupiny Kredenc z Nižnej,
ktorá nás príjemne prekvapila
popri starých známych piesňach
aj novými skladbami. A keďže
počasie naďalej prialo, tak tí,
ktorí ostali, sa zabávali, veselili,
tancovali a spievali s hudobnou
skupinou DUO Orava.
Jarmok sa tentoraz vydaril,
spokojní boli jarmočníci, ale aj tí,
čo sa prišli pozrieť len na kultúrny
program, a to nehovorím o tých
najmenších, pretože pre deti je
jarmok dňom, kedy dokážu o niečo hlbšie načrieť do peňaženiek
svojich rodičov, starých rodičov,
aby uspokojili svoje nároky, či
chute.
Michalský jarmok však nebol
len o burčiaku, medovníkoch,
varenej kukurici, či pečenej klobáse, ale aj o možnosti odniesť si z
jarmoku niečo pekné, netradičné,
napríklad šálku s vlastným portrétom, podkovičku pre šťastie,
alebo príjemne strávený deň
v spoločnosti rodiny či známych.
Organizátor jarmoku - mesto
Tvrdošín si tak môže odškrtnúť v
kalendári ďalšie vydarené podujatie pre širokú verejnosť.

dovoľuje žiakom a učiteľom priamu aplikáciu e-learningových
metód vzdelávania. V roku 2001
pri príležitosti 40-tého výročia
založenia školy udelilo MŠ SR
SPŠ škole čestný názov Stredná
priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvrdošín. Meno dostala po
slávnom rodákovi, ktorý bol učiteľom, redaktorom, politikom a
signatárom Pitsbugskej dohody.
Pri tejto príležitosti bol patrónovi
školy odhalený pamätník.
Škola sa zapája do nových
projektov Infovek, IP telefónia,

Pod rovnomenným heslom sa niesli oslavy 50. výročia založenia Spojenej školy, ktorej sa 7. októbra zúčastnili zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Krajského školského
úradu ŽSK, Katolíckej univerzity v Ružomberku, hostia zo
Žilinskej a Trenčianskej univerzity, zástupcovia partnerských
škôl z Poľska, Českej republiky a ďalší hostia.

Školu úspešne vedie od roku 2004 riaditeľ J. Korenčiak.

Michalskému jarmoku prialo aj počasie

Jarmočné priestory boli plné už od rána.
už tradičných stánkov s rôznymi tovarmi, počnúc oblečením,
hračkami, sladkými pochúťkami, keramikou, jarmočnými
špecialitami všakovakých chutí,

ných divákov cimbalová muzika
Lúčanskí hudci z Lúčok spolu s
mužskou speváckou skupinou.
Ani v tomto roku na jarmoku nechýbala country muzika v podaní

Kurz na ochranu života a zdravia
V dňoch 7. - 9. septembra
sa v Gymnáziu uskutočnil Kurz
na ochranu života a zdravia pre
študentov tretieho ročníka. Celému kurzu prialo počasie, keď na
Javorový vrch dokázali vykráčať všetci študenti, avšak druhý
deň bol pre študentov a učiteľov
najzaujímavejší. Po iné roky nás
poctil vždy návštevou Hasičský
zbor v Tvrdošíne a tento rok to
boli chlapci z Horskej záchrannej
služby v Zuberci - kapitán Mgr.
Rastislav Šróba, Rudolf Žuffa,
Branislav Jurina a Roman Švanda.
Samozrejme nechýbal prislušnik
polície Tibor Šándor, ktorý nás
oboznámil so zákonmi a pravidlami cestnej premávky a trestnej
činnosti. Horská služba zaujala
nielen študentov a vyučujúcich,
ktorí absolvovali kurz, ale aj ostatných prítomných v škole na vyučovaní. Prišli sa pozrieť na krásne
kúsky, ktoré predvádzali. Ukázali

zlaňovanie a vystupovanie po
lane zo strechy športovej haly, ale
taktiež zlaňovanie a prevážanie

raneného s nosidlami. Najväčší
záujem zožal záchranársky pes,
ktorý mal tú odvahu a trénovanosť, aby ho majiteľ a záchranár
Rudolf Žuffa priviedol na strechu
športovej haly a dokázal s ním aj
zliezť po lane. Zážitok to bol pre
nás všetkých a samotná ukážka
výcviku a poslušnosti tomu bola aj
výsledkom. Študenti si nakoniec
mohli vyskúšať prácu s nosidlami, kedy z pomedzi efektívnej
prezentácie a ukážok padalo aj
množstvo otázok, na ktoré odborne a profesionálne odpovedal
Rastislav Šróba. Veríme, že študenti si zobrali z kurzu poznatky
a skúsenosti profesionálov, ktoré
budú môcť využívať vo svojom
živote a možno aj usmerňovať
druhých. Ďakujeme všetkým
zainteresovaným za ochotu prísť
ukázať a porozprávať o mimoriadnych situáciách, ktoré sa v
dnešnej dobe stávajú často.

programovania CNC strojov,
programovateľných automatov
a informačných technológií.
Na prelome rokov 2006/2007
Žilinská Univerzita, fakulta riadenia a informatiky, katedra informačných sietí ponúkla škole
spoluprácu na projekte TOPeL,
tvorbe objektov pre e-learning,
čo znamenalo vstup do Európskej
komisie pre nadaných študentov vo vede a technike EUCYS
v roku 2007.
V tomto období bola vybudovaná nová jazyková učebňa pre
24 žiakov a komplexne rekonštruované učebne ekonomických
predmetov. Z automobilky KIA
v Tepličke nad Váhom škola získala modernú učebnú pomôcku
automobil KIA Ceéd.
Od 1. septembra 2007 zaradilo MŠ SR v rámci racionalizácie
dve školy do siete škôl Slovenskej
republiky pod spoločný názov
Spojená škola Tvrdošín.
Od začiatku školského roka
2007/2008 sa vo vyučovacom
procese študijného odboru technika a prevádzka dopravy popri
grafickom systéme Autocad objavuje nový vysoko produktívny
grafický návrhový systém Solid
edge. Od MŠ SR v roku 2007
škola získala vybavenie pre multimediálnu učebňu a sieťové zariadenie, WiFi balík pre CISCO
akadémiu. Dobrú spoluprácu má
s autoservismi, stanicami technickej kontroly, kde žiaci vykonávajú
prevádzkovú prax a stretávajú sa
s najmodernejšími testovacími a
meracími systémami. Automobilka

Kia škole darovala aj automobil
KIA Sportage.
V rokoch 2008/2009 sa podarilo vykonať komplexnú rekonštrukciu veľkokapacitnej učebne
informatiky a výpočtovej techniky a vybaviť ju najmodernejšou
informačnou a komunikačnou
technikou, vybudovať novú zasadačku s kapacitou 112 pracovných
sedadiel s modernou prezentačnou
technikou. Od roku 2009 má škola
multifunkčné ihrisko. Posledné
roky škola pozvoľna pociťuje
nepriaznivý demografický vývoj
podporený celosvetovou hospodárskou krízou, čo sa objektívne
prejavilo nižším počtom záujemcov o štúdium.
Škola pok račuje v medzinárodnom projekte Comenius
- Partnerstvá škôl v spolupráci s
partnerskými školami v mestách
Janov: Instituto Ettore Majorana
(Taliansko), León: IES Padre Isla
(Španielsko), Lohja: Gymnázium
Virkibi (Fínsko), Střední prumyslová škola na Třebešíne Praha
(ČR), Blanzy: LP Theodore Monod (Francúzsko). V rokoch 2009 2010 sa škola zapája v rámci mesta
Tvrdošín do projektu Twin Town.
V roku 2009 si škola po prvýkrát
vyskúšala Maturitu on - line z
anglického jazyka a matematiky. Koniec roka bol mimoriadne
priaznivý pre športovo nadaných
študentov, ktorí dosiahli vynikajúce športové výsledky. Žiačky
školy sa zúčastnili Majstrovstiev
sveta vo florbale vo švédskom
Västeräs.
Za posledné dva roky boli žiaci

úspešní v celoštátnej súťažnej prehliadke žiackych technických projektov Scienta pro Futuro 2009.
Spolupráca s univerzitami v
Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Nitre a v Košiciach prináša
svoje ovocie, študenti sa zapájajú
do celoslovenskej súťaže mladých
vedcov Slovenska, žiak školy sa v
roku 2009 stal víťazom v súťaži
„Technická olympiáda 3V (Veda
- Výskum - Vývoj)“.
S odborom školstva ŽSK boli
vykonané potrebné legislatívne
kroky k tomu, aby MŠaŠ SR zaradilo do siete škôl SR dva nové
študijné odbory mechatroniku a
technické lýceum s účinnosťou
od 1. septembra školského roka
2010/2011.
Nové obzory otvára škola
žiakom účasťou na odborných exkurziách do moderných závodov a
firiem, na medzinárodné odborné
výstavy a veľtrhy, či poznávacie
exkurzie do Bratislavy, Prahy,
Viedne, Krakova i Londýna. V
posledných rokoch väčšina absolventov školy pokračuje v štúdiu
na vysokých školách prevažne
technického a ekonomického
zamerania.
Školu v priebehu histórie viedli Ing. Jaroslav Kapinaj, Ing. Július Mecko, Ing. Ján Korenčiak,
RNDr. Anna Hedriková, Ing.
Pavol Laurinčík, Ing. Marián
Kuruc.
Od školského roka 2004/2005
sa na základe výberového konania stáva riaditeľom Ing. Ján
Korenčiak, ktorý vedie školu do
súčasnosti.

Obnova už jednej základnej školy sa nám podarila z eurofondov
Veríme, že sa to podarí aj cirkevnej škole

O tom, ako sa škole darí, nás informoval Dušan
Šoltés, riaditeľ Základnej školy Štefana Šmálika.
Oddych ste nemali ani počas prázdnin.
„V tomto období sme stihli
opraviť vstupné schodisko do
školy, ktoré bolo poškodené
a nevyhovovalo už ani z estetického ani bezpečnostného
hľadiska. Výmenou za bývalé
priestory zborovne sme zriadili v škole kaplnku, ktorá je
zasvätená Nepošk vrnenému
srdcu Panny Márie, kde sme jej
vytvorili dôstojnejšie miesto.
Aj pre učiteľov sa tým vytvorili
lepšie podmienky, hlavne v tom,
že v novej zborovni je teraz teplejšie, pretože sme ju preložili na
slnečnú stranu. V rámci finančných možností sa nám podarilo
poopravovať niektoré kabinety,
na čo nám prispeli rodičia, ale aj
sponzori. Väčšie opravy sa nám
nepodarilo urobiť aj vzhľadom
k tomu, že zatiaľ sa neobjavila
zo štátu žiadna výzva na obnovu škôl. Z vlastných zdrojov
sme na väčšie opravy nemali
dostatok peňazí. Počet tried zostáva na čísle šestnásť, celkovo
nám v škole klesol počet žiakov.
V tomto školskom roku ich máme
286 a z tohto počtu v dvoch triedach aj tridsať prvákov.“
Už pri pohľade na vonkajší
vzhľad školy je zrejmé, že by
potrebovala nielen zatepliť a
vymeniť okná.
„Zatiaľ čakáme, či ministerstvo školstva nepodá nejakú
výzvu na rekonštrukciu budov.
Máme pripravenú celú dokumentáciu. Už počas minulého
školského roka sme tu mali
rôznych architektov a firmy,

s ktorými sme začali spolupracovať, aby sme mali projekt
pripravený a v prípade výzvy
sa budeme o uchádzať o grant.
Samozrejme, že budeme žiadať
aj nášho zriaďovateľa Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie o pomoc,
pretože okná sú ozaj v havarijnom stave, podobne aj sociálne
zariadenia, S týmto problémom
sa obrátime aj na ministerstvo
školstva a uvidíme či štát pomôže alebo nie.“
Ako spolupracuje škola
s rodičmi i inými organizáciami a aká je spolupráca
s mestom, keď vieme, že ste
poslancom mestského zastupiteľstva?
„Pre nás je jednou z úloh
získať rodičov pre spoluprácu
so školou. Aj v tomto smere robíme rôzne aktivity, pretože ak
by sme mali rozdielne názory,
tak by bolo ťažšie vychovávať
a vzdelávať naše deti. Stretávame sa na rôznych stretnutiach
a konzultačných dňoch, kde
spoločne komunikujeme a radi
si vypočujeme ich názory a ak
sa dá, vychádzame im v ústrety.
Radi by sme ich uvítali aj ako

vedúcich záujmových krúžkov.
Rodičovská rada, s ktorou sa
stretávame každý mesiac je veľmi aktívna a úzko spolupracuje
so školou, rodičia škole pomáhajú aj finančne. To nás teší
a touto cestou týmto rodičom
aj ďakujeme za spoluprácu.
Novinkou v našej škole bude
krúžok, ktorý sa bude venovať
programovaniu lego robotov.
Spolupracuje aj s CVČ a Základnou školou M. Medveckej.
S mestom sme sa už dohodli na postupe prác v okolí
školy, ktorý sa týka úpravy
jej okolia. V prípade potreby požiadame aj technické
služby, ktoré nám už viackrát
pomohli. Niektoré problémy
prenášam aj na mestské zastupiteľstvo. Môžem povedať,
že mesto nám v rámci svojich
možností vychádza v ústrety.
Verím, že sa táto spolupráca
ešte zintenzívni. Verím, že ak
budeme potrebovať pomoc, vo
vedení mesta nájdeme oporu aj
preto, že väčšina našich žiakov
je z Tvrdošína. Už roky dobre
spolupracujeme aj napriek
tomu, že mesto nie je náš zriaďovateľ, ani majiteľ budovy,
ale ako som už povedal, vždy
nám vychádza v ústrety a pomôže aj našej škole.“

Za aktivitu detské ihrisko
Pre naše najmenšie deti pribudli dve drevené ihriska s hojdačkami
v hodnote 1 500 eur, šmýkačkou a ďalšími prvkami z prírodných materiálov, ktoré sú určené hlavne tým najmenším. Bolo to za víťazstvo
v projekte Žabka Bupi, ktorý pripravila spoločnosť Palma Group, a.s.
a materská škola v Medvedzí v ňom získala prvé miesto.

Začal sa nový školský rok

Piaty september bol prvým
dňom školského vyučovania
v novom školskom roku aj v našom meste. Symbolicky zazvonil
školský zvonec pre 308 detí materských škôl, z toho pre 101 predškolákov. V Základnej škole M.
Medveckej zasadlo do školských
lavíc 600 žiakov a v ZŠ Š. Šmálika 257 žiakov. Verejnú základnú
umeleckú školu bude navštevovať
440 žiakov a súkromnú ZUŠ 154
žiakov. Do centra voľného času
sa prihlásilo 1177 detí, žiakov
a študentov, ktorí budú rozvíjať
svoje schopnosti a zručnosti v 114
záujmových útvaroch.
Všetkým školákom želáme
úspešné zvládnutie školských
povinností!
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Narodili sa

27. 7.
29. 7.
3. 8.
13. 8.
17. 8.
18. 8.
21. 8.
25. 8.
25. 8.
28. 8.
29. 8.
29. 8.
1. 9.
4. 9.
9. 9.
9. 9.
13. 9.

Tomáš Chorvát
Mia Juráňová
Matúš Betuštiak
Ema Vrobelová
Leo Mlynárik
Zuzana Nováková
Zoja Žulková
Tomáš Gandi
Alžbeta Záškvarová
Radoslav Rožek
Eliška Kavuljaková
Oliver Hudák
Slavomír Kuboš
Matej Planieta
Dárius Kočner
Lukáš Púčať
Karin Paliderová

Na Skalke sme prosili o ochranu Spomíname s úctou, ale aj s vďakou

Slováci k Panne Márii oddávna
prechovávajú osobitnú úctu a dôveru
v trápeniach. Omšové texty zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru,
že „ani teraz neprestáva orodovať za
nás a s materinskou láskou sa stará o
bratov a sestry svojho Syna“.
Za priam ideálneho a slnečného
počasia 15. septembra prišlo na
Skalku množstvo pútnikov z nášho
mesta a blízkeho okolia na Sviatok

Sobáše

30. 7. Gabriela Gloneková – Martin Šubjak
6. 8. Silvia Mačniaková – Jozef Mäsiar
13. 8. Alžbeta Ficzová – Martin Krúpa
13. 8. Lucia Lečková – Mgr. Štefan Targoš
18. 8. Alena Sameliaková – Martin Baránek
20. 8. Dominika Šálková – Marek Kulkovský
20. 8. Kristína Žilová – Ing. Michal Gulbiš
20. 8. Ing. Ivana Urbanovičová – Mgr. Peter Jandura
20. 8. Lenka Kajanová – Filip Zboroň
25. 8. Eva Kaššáková – Jozef Franko
26. 8. Lenka Mariašová – Mgr. Róbert Rentka
27. 8. Michaela Kubíková – Peter Grešš
27. 8. Lenka Hajdúková – Jaroslav Golis
27. 8. Ing. Ľudmila Kuľhová – Ing. Dalibor Adamus
3. 9. Mgr. Jaroslava Pajdušáková – Miroslav Tonka
3. 9. Mgr. Tatiana Leštinská – Ing. Roman Sivý
3. 9. Mgr. Janka Podstrelená – Marián Skyba
7. 9. Veronika Hošalová – Andrej Amrich
10. 9. Iveta Maďaríková – Juraj Tlach
10. 9. Jana Pavelková – Ján Iglarčík
17. 9. Anna Rusnáková – Roman Leskour
17. 9. Ivana Kubinová – Maroš Kupči
17. 9. Eva Kováčová – Jozef Škumát
17. 9. Gabriela Švaňová – Juraj Káčerík
23. 9. Katarína Majdová – Mgr. Miloš Sirota
24. 9. Petra Zemančíková – Dominik Jendrol
1. 10. Mgr. Zuzana Erhardtová – Ing. Matin Janočko

Blahoželáme jubilantom

Vzácneho jubilea sa v týchto dňoch dožili naši spoluobčania:

85 rokov
Anna Kočalková
Tvrdošín
Otília Gazdíková
Tvrdošín
Anton Medvecký
Krásna Hôrka
80 rokov
Jozef Tmák
Tvrdošín
Ján Badár
Krásna Hôrka
Mária Krivdová
Medvedzie
Vlasta Marcoňová
Medvedzie
Pri tejto príležitosti im blahoželáme a prajeme z celého srdca hlavne zdravie a úsmev na tvári v kruhu
svojich najbližších.

Odišli z našich radov

7. 8.
10. 8.
14. 8.
27. 8.
30. 8.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
24. 9.
25. 9.

Dalibor Andráš
Monika Adamusová
Margita Orčová
Magdaléna Dulková
Jaroslav Kristofčák
Mária Branická
Alojz Mikuška
Ľubomír Baľák
Miroslav Gudzmann
Marián Jašušák

22-ročný
52-ročná
79-ročná
69-ročná
45-ročný
87-ročná
54-ročný
42-ročný
45-ročný
45-ročný

gSpomienka h
Slzy po lícach stekajú a ústa pokojný večný
spánok jej želajú. Kytice kvetov na hrob jej dávame a v plameňoch sviečok stále spomíname.
Dňa 23. októbra si pripomíname 1. výročie
smrti našej drahej matky, starkej a prastarkej

Márie Balekovej.

S láskou a úctou spomínajú synovia, Anton a Vladimír a dcéra Mária s rodinami.

Pozvánka do kina
Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia použiť na filmové predstavenia v kine Javor do 13. 11. 2011 !!!
Pripravili sme pre vás
v októbri, novembri a v decembri

28. 10. 2011 (piatok) o 1800
RÝCHLO A ZBESILO 5 - akčný film
13. 11. 2011 (nedeľa) o 1800
SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
- rodinná rozprávka
20. 11. 2011 (nedeľa) o 1800
HARRY POTTER A DARY SMRTI 2
- dobrodružný film
4. 12. 2011 (nedeľa) o 1800
ŠMOLKOVIA - animovaná rodinná rozprávka
11. 12. 2011 (nedeľa) o 1800
AUTÁ 2 – animovaná rozprávka

Sedembolestnej Panny Márie, aby
oslávili tento pre Slovákov najdôležitejší mariánsky sviatok a uctili si
patrónku Slovenska. V úvode slávnostnej svätej omše sa veriaci pomodlili svätý ruženec. Po úvodných
slovách vdp. Jána Marhefku, svätú
omšu celebroval vdp. kaplán Peter
Pincel, ktorý v kázni okrem iného
zdôraznil úctu k Panne Márii.
Toto pútnické miesto nášho
mesta sa už stalo akousi oázou
zmierenia a pokoja pre všetkých nás,
ktorí sa tam schádzame a veríme,
že aj v ďalších rokoch tu budeme
nachádzať duchovné povzbudenie
do nášho života.
Rok čo rok tu prichádza viac

návštevníkov aj vďaka upravenej
cesty, ktorou sa zlepšili podmienky
pre zdravotne postihnutých občanov. So svojimi pocitmi sa s nami
rozdelil Cyril Mores zo Zemianskej
Dediny: „Tohtoročný 15. september
bol z hľadiska počasia skutočne
príťažlivý, aby na Skalku prišli aj tí
najchúlostivejší, aj tí duchovne naladení, aj milovníci prírody, hoci duchovne ľahostajní. Vďaka všetkým,
ktorí tam boli,
lebo iste svoj
výstup neobanovali. V
toto septembrové krásne
popolud n ie
i s t e p o o kriali nielen
na duši, ale
i na tele. Ku
skalke sa dá
dostať aj autami, čo viacerí využili a
vyviezli tam slabších a starých, ktorí
sa tiež chceli priamo na kopci týmto
poďakovať Panne Márií, že ich ešte
udržuje a ochraňuje.
Modlitby, spevy, zneli pri Skalke
pred svätou omšou, v jej priebehu i
po nej. Príhovor, kázeň pána kaplána, vliala do sŕdc prítomných pocit
pestovať a rozširovať úctu k našej
patrónke Sedembolestnej Panne
Márií ešte intenzívnejšie. V závere
treba vyzdvihnúť aj snahu a ochotu
mesta venovať tomuto areálu pozornosť. Estetické a upravené okolie i
celkové úpravy tomu nasvedčujú,
že Skalka bude isto v budúcich rokoch malým oravským pútnickým
miestom.

Pripomíname si významné osobnosti
215. výročie od smrti Pavla Bernoláka - katolíckeho kňaza
(1729 Slanica – 4. 9. 1796 Tvrdošín). Pochádzal zo zemianskeho rodu.
Po štúdiách pôsobil najprv ako kaplán a v rokoch 1755 – 1796 ako
katolícky farár v Tvrdošíne, kde sa zaslúžil o postavenie veľkého
murovaného kostola v rokoch 1766 – 1770, ktorý vymaľoval tvrdošínsky maliar Karol Mayer.
45. výročie od smrti Jána Martina Nováckeho - botanika,
vysokoškolského profesora (11. 11. 1899 Tvrdošín - 19. 8. 1956 Sliač).
Pôsobil ako profesor na gymnáziách v Košiciach, Břeclave, Rimavskej Sobote, ako úradník na referáte MŠANO v Bratislave, potom
riaditeľ gymnázií v Prievidzi, Žiline a v Bratislave. V rokoch 1946-48
bol profesorom a prvým rektorom Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, neskôr jej prorektorom.
V roku 1948 sa stal profesorom Pedagogickej fakulty a potom vedúcim Katedry botaniky, v rokoch 1950-56 bol súčasne riaditeľom
Botanickej záhrady UK v Bratislave. Popri pedagogickej práci sa
venoval fytogeografickému a floristickému výskumu a spracovaniu
kveteny celého Slovenska, osobitne v oblasti hornej Nitry, Malej
Fatry a prírodnej rezervácie Šúr pri Svätom Jure pri Bratislave. V
posledných rokoch života sa zaoberal bryologickým výskumom na
východnom a strednom Slovensku. Bol zakladateľ Botanickej záhrady UK v Bratislave a jeden zo zakladateľov ochranárskeho hnutia na
Slovensku, je autorom stredoškolských učebníc botaniky a vysokoškolských učebných textov, prekladateľ a spoluautor stredoškolských
učebníc prírodopisu. Vydal Slovenskú botanickú terminológiu (1954)
a pripravoval Kľúč na určovanie rastlín.
20. výročie od smrti Ctibora Belana - akademického maliara
(29. 9. 1920 Močiar – 24. 6. 1991 Bratislava).Po maturite študoval
v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Spočiatku sa venoval sociálnej
tematike, neskôr prostrediu súčasného života. Z jeho obrazov sú
známe: Prechod partizánov cez Čierny Váh, Krompašská vzbura,
Posledná zima, Ťažký priemysel. Svoje obrazy vystavoval v Indii,
Moskve, Budapešti, Varšave a v Číne. Okrem maľby sa zaoberal aj
leptaným sklom. Vyhotovil leptané okná pre hotel Devín v Bratislave,
leptanú stenu pavilóna Čsl.vyslanectva vo Venjane. Stal sa životným
partnerom, radcom a náročným kritikom Márie Medveckej. Bol
jedným zo spoluzakladateľov Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
a jej expozícií.

Darujme si úsmev

Istotne sa to už stalo aj vám,
ráno akoby ste vstávali „ľavou“
nohou, a veru ruku na srdce, ani
sa vám niekedy ani nechce. Zvlášť
vtedy, keď si spomeniete na problémy, ktoré vás počas dňa čakajú.
Nervozita vás neopúšťa ani pri
odchádzaní z domu. Máte takú
náladu, že by ste sa najradšej nikomu neukázali na oči. Často si túto
zlú náladu odnesú práve tí, ktorí
ju vôbec nezapríčinili. Niekedy
však máme šťastie, že stretneme
známeho, či neznámeho človeka,
ktorý sa na nás usmeje, alebo nám
povie milé slovo, a z nás v tom
momente spadne všetka ťarcha.
Odrazu akoby sme mali „krídla“
a hneď je svet a ľudia farebnejší.

A stačí tak málo, jeden úsmev,
vľúdne slovo, ktoré dokázalo našu
dušu uzdraviť.
Istotne svet by bol krajší, keby
sme okolo seba rozdávali úsmev
a dobrú náladu. Verte, nestojí
nás to nič. Keď si uvedomíme,
že môžeme úsmevom a dobrým
slovom pomôcť iným, tak toto nás
zohreje na duši. Dnes, keď má človek k človeku akosi „ďalej“, keď
spoločnosť rozdeľujú peniaze, závisť a ďalšie hmotné a nehmotné
veci, keď pribúda viac chudobných a chorých, mali by sme si
darovať aspoň úsmev. Úsmev je
dar, ktorý môžete dať a dostať
každý deň, nestojí nič, ale dokáže
urobiť skutočné zázraky.
(jh)

Výkup starých vozidiel

Na základe autorizácie č.174/A/08-3.3 a č.181/A/09-3.3 spoločnosť ŽP EKO QELET a.s, ktorú nájdete na adrese Tvrdošín, Vojtaššákova 792, zabezpečuje výkup starých vozidiel za kúpne ceny s
následným vydaním tlačiva „Potvrdenie o prevzatí starého vozidla
na spracovanie“, ktoré slúži na odhlásenie vozidla z evidencie PZ.
Kontakt: Milan Bugan, mobil: 0911 102 656.

Július Chalupa sa narodil 8. 1.
1950 v Chlebniciach. Po skončení
Strednej všeobecno-vzdelávacej
školy v Dolnom Kubíne v roku 1968
nastúpil na CMBF do Bratislavy.
Kňazskú vysviacku prijal v roku
1973. Jeho posledným pôsobiskom
sa v roku 1987 stáva Tvrdošín, kde
24. 6. 1991 náhle zomiera.
Vitalita jeho osobnosti mu
nedovoľovala žiť polovičato, ani
priemerne. Vynaložil veľa síl a
prostriedkov na zveľadenie Božích chrámov. Krása obklopujúca
človeka pôsobí spätne na jeho
vnútro, upozorňoval Chalupa.
„Krásno“ je však akoby symbol
vyjadrujúci túžbu obklopiť sa Bo-

žou prítomnosťou, aby ona potom
vplývala na človeka. Vedel žasnúť
nad láskou Trojjediného Boha k
človeku a ľudí učil túto lásku opätovať, o čom svedčia aj jeho texty
k piesňam, zvukové nahrávky, no
predovšetkým jeho kázne, ktoré
boli vždy zážitkom, najmä pre
tých, ktorí ho počúvali pravidelne a
vytvorili si tak ušľachtilú „Spiritualitu srdca - život človeka s Bohom
a v Bohu“.
Aj v dnešných časoch nám
myšlienky Júliusa Chalupu, najmä
v okamihoch krízy a epochálnych
zvratov, pomáhajú nachádzať
pravdu v Evanjeliu a nadobúdať
istotu v Bohu.

Súťaž o fotografiu roka

Mesto vyhlásilo začiatkom
roka fotografickú súťaž „Mesto
očami fotografa“. Súťaže sa
môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto Tvrdošín
(budovy, príroda, podujatia, ...) a
jeho mestskú časť Oravice. Cieľom súťaže je zdokumentovať
mesto prostredníctvom fotografií a z najlepších pripraviť výstavu vo výstavnej sále MsKS.
Súťažné práce je potrebné doručiť najneskôr do 21. októbra do
MsKS vo formáte JPG na USB
kľúči alebo emailovou formou
na e-maily: jozef.lepacek@

tvrdosin.sk, erika.cajkova@tvrdosin.sk. Autor môže poslať do
súťaže max. 10 fotografií (čiernobielych, farebných). Súťažné
práce posúdi odborná porota,
ktorá udelí ocenenia autorom
víťazných prác. Ak súťažné
práce nedosiahnu požadovanú
úroveň, odborná porota má
právo navrhnúť niektorú z cien
neudeliť. Vyhlásenie výsledkov,
spojené s vernisážou vo výstavnej sále MsKS Medvedzie
pri účasti ocenených autorov,
odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 4. novembra.
Kontakt a ďalšie informácie:
Tel.: 043/532 21 67.

Výstava najkrajších fotografií

Pozývame vás na výstavu najkrajších fotografií súťaže „Mesto
očami fotografa“, ktorá bude nainštalovaná vo vestibule MsKS Medvedzie od 4. 11. do 30. 11. 2011.

Výstava zeleniny a ovocia

K Michalskému jarmoku neodmysliteľne patrí výstava zeleniny
a ovocia vypestovaná našimi záhradkármi. Vo výstavnej sále MsKS
sme videli pestovateľské úspechy Jozefa Krajčiho, Evy Krajčiovej,
Andrei Capkovej, Bohumila Kolenu, Pavla Svetlošáka, Štefana Švarca, Bernadety Kováčovej, Heleny Gerčákovej a ďalších. Oči návštevníkov potešili krásna takmer 3 m slnečnica, čierna redkvička, hrozno,
jahody, jabĺčka, najväčšie zemiaky, cibuľa a mnoho inej zeleniny.

Námestím sa niesli zvuky gájd

V sobotné popoludnie 17. septembra patrilo hlavné pódium
na Trojičnom námestí gajdošom.
Gajdoši z Poľska, z Čiech a zo
Slovenska sa predstavili hodinovým koncertom, na ktorom mohli
všetci účastníci obdivovať krásu
hry na vzácnom nástroji. Tento

koncert sa konal pri príležitosti
12. ročníka Medzinárodného gajdošského festivalu, ktorý sa konal
od 16. - 18. septembra v Oravskej
Polhore. Tento ročník sprevádzali
scénické programy a koncerty, ktoré sa uskutočnili v O. Polhore, ale
aj v Zuberci a v Tvrdošíne.

Pozývame všetkých milovníkov divadelného írskeho tanca na
dynamickú a pôsobivú show Fantasy of Dance,
ktorá sa uskutoční
v stredu 9. novembra o 1800 v kine
Javor.
Čakajú na vás
strhujúce tanečné výkony sólistov a zohraného
súboru. Tanečná
virtuozita s rafinovanou prácou
nôh a strhujúcim
rytmom írskeho
stepu sa pred divákom rozvíja v
kulise podmanivo krásnej írskej a keltskej hudby
plnej mystického kúzla a romantiky v tradičných i moderných
aranžmánoch a vytvára dokonalý
koktail pre všetky zmysly. Nároč-

ná írska tanečná technika je obohatená o slovenský temperament,
je zosobnením
dokonalého súladu hudby, rytmu a
jedinečnej harmónie pohybu. Tanečníci tancujú na
špeciálnom tanečnom parkete, ktorý okrem
bezpečnosti
účinkujúcich
zabezpečuje, že
si diváci môžu
vychutnať step v
živej naturálnej
podobe bez použitia playbacku.
Predpredaj a objednávky vstupeniek v MsKS Medvedzie, č.
t. 043/5322167, msks@orava.
sk. Cena vstupného je 5 €. Na
predstavenie môžete využiť aj
kultúrne poukazy !

Pozvanie na írsku tanečnú show
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Päťgólový koncert našich v Sučanoch
Muži IV. liga
Naši muži akoby v posledných
zápasoch na domácej pôde stratili
streleckú fazónu. Svedčia o tom aj
zápasy s Liptovským Hrádkom,
kde sme zahodili, čo sa dalo a nakoniec sme boli povďační aj za
bod. Nešťastný zápas sme hrali
s Bytčou, vo vyrovnanom stretnutí sme síce mali dve vyložené
šance, ale hostia v závere stretnu-

tia strelili šťastný gól a odviezli si
domov tri body. Nedarilo sa nám
ani v Bytčici, kde sme prehrali
jedným gólom a opäť akoby chýbal strelecký prach. Naplno sa to
prejavilo aj v stretnutí doma so
Stráňavami, čo z toho, že sme
mali loptu v držaní viac minút
a hostí sme nepúšťali prakticky
do ničoho, keď sa nám nepodarilo
opäť z vyložených pozícií streliť

V zápase starších žiakov s Rajcom dva góly súperovi strelil Lukáš Repka, na fotografii s loptou.

ani jeden gól, a priznajme si, bez
toho sa dnes nevyhráva. Do konca jesennej časti nás ešte čakajú
dva duely, vonku hráme s Belou
a doma s Predmierom. Veríme,
že našim futbalistom na kopačkách ostal ešte strelecký prach
a opäť potešia svojich fanúškov.
V priebežnej tabuľke sme po jedenástich zápasoch na 6. mieste
s 18 bodmi, keď sme vyhrali päť
zápasov, 3 remizovali a 3 prehrali
so skóre 19:6.
Or. Jasenica - Tvrdošín 1:0,
Tvrdošín - L. Hrádok 1:1, Skalité
- Tvrdošín 1:3, Tvrdošín - Bytča 0:1, Bytčica - Tvrdošín 1:0,
Tvrdošín - Stráňavy 0:0 Sučany
- Tvrdošín 0:5 Šípka 2, Sirota,
Petrek a Maslo.
Dorast IV. liga
Veľmi dobre v jesennej časti
hrajú naši dorastenci, ktorí sa
držia v hornej časti tabuľky na
3. mieste. Výsledky: Stráňavy Tvrdošín 0 :1, Žilina B - Tvrdošín
4:0, Tvrdošín - Predmier 2:1, L.
Sliače - Tvrdošín 2:1, Tvrdošín
- L. Lúčka 4:1, Hôrky - Tvrdošín 0:2.

Prípravka nás nesklamala
Ako víťaz skupiny „B“ futbalových prípraviek zúčastnila
sa naša prípravka finálového turnaja v Or. Podzámku o „Pohár
predsedu Oravského futbalového
zväzu“. Začala víťazstvom, lenže
v druhom zápase mali veľkú smolu, keď prehrali s Or. Veselým. Po
zápase bolo badať slzy v očkách.
V zápase o tretie miesto chlapci
vyhrali s Novoťou a skončili bronzoví. Výsledky: Tvrdošín - Breza
3:0, Kormančík 2, Maroš Bednár,
Tvrdošín - Or. Veselé 2:4, Maroš
Bednár 2, Tvrdošín - Or. Podzámok 0:6, Tvrdošín - Novoť 7:2,
Repka 2, Horvát 2, Maroš Bednár
2, Martin Bednár.
Na dvojdňovom medzinárodnom turnaji v Or. Podzámku
podávali počas celého turnaja
zodpovedné a kolektívne výkony.
Po skončení turnaja ich organizátori veľmi chválili a označili
za „prekvapenie turnaja“. Škoda
len zápasu o tretie miesto, keď
si v posledných sekundách dali
vlastný gól. Výsledky: Tvrdošín
- Ružomberok 1:0 Holub, Tvrdošín - Ostrava 3:0, Holub, Horvát,
Maroš Bednár, Tvrdošín - Dolný
Kubín 4:2, Maroš Bednár 2, Holub
2, Tvrdošín - Dukla Banská Bystrica1:5, Maroš Bednár, Tvrdošín
- Martin 2:1, Kormančík, Maroš
Bednár. Štvrťfinále: Tvrdošín Palkovice 2:0, Kormančík, Holub,

Zlato pre Lindu

Už po deviatykrát sa uskutočnil tenisový turnaj Talent Cup pre
deti a mládež pod organizátorskou
taktovkou Juraja Baču. Na turnaj sa
prihlásili nádejní tenisti z celej Oravy, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia z Tvrdošína. V kategórii
mladších žiačok zvíťazila Linda Lemonová, štvrtá skončila Alexandra
Lemonová. Medzi staršími žiakmi
si vybojoval bronz Marek Žemlička,
štvrtú priečku medzi dorastencami
obsadil aj Dávid Lemon a tretie
miesto medzi staršími žiačkami si
vybojovala Aneta Bednárová.

Semifinále: Tvrdošín - Námestovo 0:3, zápas o bronz Tvrdošín Martin 1:2, Maroš Bednár.
Na turnaji v Stankovanoch
len jeden zápas remizovali a stali sa víťazmi turnaja. Výsledky:
Tvrdošín - Stankovany 7:0,
Kormančík 2, Holub 2, Repka,
Gonda, Maroš Bednár, Tvrdošín - Turany 1:1, Holub, Tvrdošín - Vrútky 2:1, Gonda, Holub,
Tvrdošín - Istebné 4:0, Holub

2, Kormančík, Maroš Bednár,
Tvrdošín - Ľubochňa 5:1, Serek,
Maroš Bednár, Holub, Gonda,
Kormančík. Chlapci a dievčatá
vedia, kde sa majú zlepšovať, v
čom treba pridať. Bez poctivého
tréningu to nejde. Tréneri ďakujú
všetkým prípravkárom za vzornú
reprezentáciu mesta, za vysokú
účasť na tréningových procesoch
a za vynikajúce kolektívne výkony.
(mb)

Víťazi zo Stankovian, stoja zľava: Henrik Serek, Matej Gonda, Samuel
Belopotočan, Maroš Bednár, Erik Orčo, Alex Holub, Roman Repka a Pavol Horvát. V pokľaku zľava: Branislav Kormančík, Lukáš Polák, Martin
Bednár, Viktória Kováliková, Vladimír Tekel a Dušan Šturek.

Triatlon zdravia
V Zuberci sa uskutočnil
už štrnásty ročník „Triatlonu zdravia“, ktorého sa
zúčastnilo 81 triatlonistov.
Pretekári si najskôr v Nižnej zmerali sily v plávaní
na 500 metrov, potom pokračovali jazdou na bicykli
z Nižnej do Zuberca pod
Števkovku, záver patril behu
na 2,5 km trase. V tomto
roku si najlepšie počínal
Peter Števánka z Tvrdošína

(pretekal v kategórii muži
od 36 do 50 rokov) a všetky tri disciplíny zvládol
v najlepšom čase 54:01,37
min., s viac ako štyridsať
sekundovou stratou patrilo druhé miesto Petrovi
Paľovi z Nižnej - 54:45,24
min, a t retie Michalovi
Gejdošovi - 55:54,60 min.,
zo Zuberca, ktorí pretekali
v kategórii (muži od 19 do
35 rokov).

II. liga žiaci, výsledky:
Tvrdošín - Or. Jasenica, 1:3,
Ballek, Skalité - Tvrdošín 0:6,
Lajš 2, Balún 2, Žmuráň a Janol,
Tvrdošín - Belá 3:1, Repka, Bránicky, Lajš, Or. Veselé - Tvrdošín
4:3, Balún, Gallas, Lajš, Tvrdošín
- Bytča, 2:2, Gallas, Lajš, Varín
- Tvrdošín 2:4, Repka 2, Gerát,
Žmuráň, Tvrdošín - Habovka,
0:0, Tvrdošín - Trstená 1:3, Gallas, ZA Mojš - Tvrdošín 1:4, Repka 2, Lajš, Janol, Tvrdošín - Rajec
2:0, Repka 2.

Dievčatám sa vstup do sezóny vydaril
VŠK FTVŠ UK Bratislava FBK Tvrdošín 1:6, góly: Milota
Hutirová 1, Veronika Paňková 3,
Nadežda Rakytová 2. V prvom
zápase novej sezóny na súperovej
pôde naše florbalistky po dobrom
výkone vyhrali.
Zostava: Mária Stančeková
- Veronika Turčáková, Nadežda
Rakytová, Denisa Medvecká,
Erika Piknová - Milota Hutirová,
Barbora Spišiaková, Veronika
Paňková, Monika Stredanská,
Tatiana Balážová, Michaela Ješšová.
FBK Tvrdošín - ŠK 98 Pruské
3 : 9, góly: Hutirová 1, Stredanská
1, Ješšová 1. Zápas na domácej
pôde nám nevyšiel i keď sme viedli po prvom polčase nakoniec sa
z víťazstva radoval súper.
FBK Tvrdošín - NTS FK-ZŠ
Nemšová 7:6, góly: Spišiaková 3,
Paňková 1, Hutirová 1, Stredanská 1, Rakytová 1.

Tvrdošína kor unujú veľmi
dobré výsledky: v roku 2010
vo Francúzsku - Wittelsheim 1. miesto, v Poľsku - Zlotoryja
- 3. miesto, rok 2011 Slovenko
- Tvrdošín - 1. miesto, Poľsko Žywiec - 2. miesto, Francúzsko
- Wittelsheim - 1. miesto.
Aj touto cestou sa chceme
poďakovať sponzorom, mestu
Tvrdošín a ďalším, ktorí nám
pomáhajú zabezpečiť túto
medzinárodnú spoluprácu
a veríme, že úspechy, ktoré
dosahujeme tešia nielen nás,
ale aj všetkých našich priaznivcov.
PaedDr. Peter Spišský

Zápas plný zvratov so šťastným koncom pre nás. I keď po
dvoch tretinách dievčatá prehrávali 2:5, v tretej tretine zapli
naplno a dokázali nemožné naplno bodovať. Výsledkom ich
enormnej snahy bolo až päť gólov
v súperovej bráne, čo v konečnom
dôsledku stačilo na zaslúžené
víťazstvo.
ŠK Dragons Ružinov Bratisla-

va - FBK Tvrdošín 5:9, góly:Rakytová 3, Paňková 2, Hutirová 2,
Stredanská 1, Ješšová 1.
Aj z Bratislavy si dievčatá priniesli plný bodový zisk a v priebežnej tabuľke sú na peknom
druhom mieste o dva body za
Pruským.
Najbližšie zápasy odohrajú
ženy doma 22. 10. s Malackami
a 23. 10. s Trenčínom.

Premiéra v II. lige
Naši florbalisti si odbili premiéru v II. lige a pravdupovediac
sa im nevydarila, keď obidva zápasy na prvom turnaji prehrali.
Partizánske - Tvrdošín 7:4 (1:1, 4:3,
2:0), Zvolen - Tvrdošín 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
Zostava: M. Uhlík, Ľ. Fuček,
G. Jambor, M. Gerát, M. Santer,

P. Uhlík, J. Planieta, M. Burdeľ,
M. Krilek, A. Gazda, L. Reguly,
Ľ. Furdek, Š. Pánik, L. Mišuda,
J. Kiš.
SK SeaHorses Bratislava - Fbk
Tvrdošín 8:8
Fbk Púchov - Fbk Tvrdošín
4:5.

Stolný tenis
Novým ročníkom už začali
aj stolnotenisové súťaže a naši
stolnotenisti vykročili do novej
sezóny celkom úspešne. V druhej,
piatej, šiestej a ôsmej lige máme
až päť mužstiev v ktorých okrem
skúsenejších harcovnikov hráva aj
naša stolnotenisová mlaď.
2. liga, muži
Tvrdošín A - Rabča A 9:9,
body: Drbiak 4, Kuloštiak a Argaláš po 2, Murín 1.
5. liga, muži
Tvrdošín B - Bziny A 12:6,
body: Buczacki 4,5; Murín 3,5;
Michalčík 2,5; Šimalčík 1,5.
Lokca C - Tvrdošín B 5:13,
body: Buczacki 4,5; Murín 3,5;

Michalčík 2,5; Šimalčík 2,5.
6. liga, muži
Tvrdošín C - Bziny C 7:11,
body: Záhora 3,5; Kyseľ M. st.,
2,5; Kohár 2,5; Vrábeľ 1,5;
Dlhá B - Tvrdošín C 8:10, body:
Čáni 4, Kohár 3, Eckert 2, Fábry 1.
8. liga, muži
Tvrdošín D - Malatiná B 17:1,
body: Kyseľ M. ml. 4,5; Čáni 4,5;
Fábry 4,5; Bebej 3,5.
Nižná C - Tvrdošín D 4:14,
body: Čáni 4,5; Eckert 3,5; Vrábeľ 2,5; Fábry 2,5.
Tvrdošín D - Tvrdošín E 16:2
body: Kyseľ M. ml. 4,5; Čáni 4,5;
Bebej 3,5; Vrábeľ 3,5; - Džúr a
Frielich po 1.

S. Hora-Hladovka A - Tvrdošín E 9:9, body: Zboron 3,5; Džúr
3,5; Frielich 1, Holeva 1.
Tvrdošín E - ŠK Párnica A 10:8.

Martin na druhom mieste
Úvodné kolo Slovenského
pohára mládeže v stolnom tenise v kategórii najmladších žiakov bolo úspešné aj pre nášho
hráča Martina Kysela, ktorý
skončil na peknom druhom
mieste. Vo finále síce v prvom
sete porazil Dalibora Diku
z Námestova 11:2, ale ďalšie
sety už patrili súperovi.

Volejbal
Novotvoriace sa družstvo junioriek začalo svoju volejbalovú
súťaž dvoma zápasmi doma. I keď
obidva duely prehrali, veríme, že
dievčatá pod vedením skúsených
trénerov Mariána Miku a Michala Masnicu nazbierajú dostatok
skúseností.
Vidieť, že mladé hráčky majú
motiváciu na sebe pracovať a
ťahá ich to dopredu. Ako sme to
mali možnosť vidieť na zápase,
volejbal im prináša radosť a každá
dobrá lopta poteší.
Tvrdošín - Považská Bystrica
0:3 (-7,-23,-18), 0:3 (-17,-14,-12),
Tvrdošín - Martin 0:3, 1:3.

Medzinárodný volejbalový štvorlístok
St r e do š kol sk í u čit el ia
a absolventi stredných škôl
z Tvrdošína a okolia už druhý rok úspešné reprezentujú
mesto Tvrdošín v medzinárodnom volejbalovom turnaji.
Medzinárodná spolupráca
sa začala na volejbalovom turnaji v poľskom meste Źywiec,
kde sa stretli vedúci družstiev z Francúzska, Slovenska
a Poľska. Na základe dohody
o medzinárodnej spolupráci
sa stretávajú štyri volejbalové
družstvá vždy v inej krajine
na významných volejbalových turnajoch. Úspešnosť
reprezentantov Slovenska a

Nemšovú sme v tretej tretine prevalcovali.

V stoji zľava: tréner Michal Masnica, Patrícia Medvecká,
Romana Reháková, Rebeka Melková, Timea Jančeková, Mária
Vicenová, tréner Marián Mika, zľava v sede: Denisa Kuchťáková, Petra Planietová, Natália Kováčová, Tatiana Mišicová,
Monika Trstenská, na fotografii chýbajú: Lucia Dzureková,
Ivana Lajmonová, Zuzana Ondrejaková a Martina Ťapáková.

Najlepší boli z Tvrdošína
V Nižnej sa uskutočnil už piaty
ročník basketbalového turnaja Streetball Nižná, pod holým nebom
v kategóriách dospelých, starších a
mladších žiakov, ktorého sa zúčastnilo dvanásť družstiev z Tvrdošína,
Nižnej, Trstenej, Rabče a Oravskej
Polhory. Medzi dospelými sa naj-

viac darilo Potkanom z Tvrdošína,
ktorí sa do finále prebojovali bez
jedinej prehry. Vo finále družstvo
v zložení: M. Planieta, M. Macák
a P. Zaťko sa stretlo s družstvom
Pisklik z Nižnej a podarilo sa im
zvíťaziť v pomere 11:10 a odniesť
si tak víťaznú trofej.
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