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Hasičská slávnosť
slávnosť k
k 50.
50. výročiu
výročiu
Hasičská
Na oslavy prijali pozvanie podpredsedníčka NR SR Erika
Jurinová a poslanec Anton Martvôň, krajský riaditeľ HaZZ
v Žiline Jaroslav Kapusniak a okresný riaditeľ HaZZ Jozef
Púčik. Minister vnútra Róbert Kaliňák navštívil hasičskú
stanicu, kde rokoval s predstaviteľmi hasičského zboru
a primátorom mesta o dobudovaní hasičskej stanice
a zlepšení materiálnych podmienok.
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Podujatie naplnené
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Pred desiatimi
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dal Ústavný súd SR
konečný verdikt

Str
.

2

Str
.

Triedenie odpadov
je náš dôležitý
postoj
k životnému prostrediu

SR, zaujalo najmä oceňovanie
zakladateľov a prvých profesionálnych hasičov z Tvrdošína,
medzi ktorými nechýbal ani
najstarší hasič,94-ročný Ján
Gonda.
Druhá polovica osláv sa už

tych rokov minulého storočia.
Veľmi vtipné a pôsobivé bolo
vystúpenie bývalého veliteľa
VPÚ v Tvrdošíne a hasičského
funkcionára Viktora Kováča,
ktorý prítomným predstaviteľom hasičov a ich manželkám

číslo 6

Svätý Michal archanjel,
bráň nás v boji, proti zlosti
a úkladom diablov ým,
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 pot ulujú.

Posila v slove

„Život – nikto z nás si ho nevybral. Čo naň povedať? Vďaku a či načo mi ho dal? Žiť neznamená, iba narodiť sa, žiť je
čosi tak úžasné a krásne, čo nemôžu vyjadriť riadky žiadnej
básne. Život – to je zázrak, na ktorý sme si zvykli.“
Július Chalupa
Milan Rúfus:

K Pamiatke zosnulých
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.

To nasnívané, čo len chcelo byť,
i to čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám do reči
Boh, nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích,
no, aby človek túžil.

Nezabúdame

Na Trojičnom námestí boli ocenení zakladatelia prvého verejného požiarneho útvaru na
Orave Ján Gonda st ., Milan
Gebura, Štefan Ballek, Alojz
Kováč a Viktor Kováč st.
Tvrdošín žil v sobotu 8.
septembra oslavou 50. výročia vzniku prvého Verejného
požiarneho zboru na Orave.
Po slávnostnej sv. omši vo
farskom kostole, ktorú celebroval tvrdošínsky farár Ján
Marhefka, si prítomní návštevníci mohli pozrieť defilé
v slávnostných rovnošatách
odetých profesionálnych ha-

sičov a zá- Rozhovor primátora I. Šašku s ministrom Kaliňákom nadviachranárov, zal na množstvo predchádzajúcich rokovaní o skvalitnenie
ako aj dob- podmienok pre hasičskú stanicu.
rovoľných
hasičov z Tvrdošína a okolia, konala v priestoroch MsKS. odovzdal r učne vyrobené
ale tiež hasičskú techniku od Pokračovala oceňovaním, ale aj drevené pozornosti, konský
dobovej ťahanej konským zá- kultúrnym programom. Najsil- povoz, váhadlovú studňu
prahom až po tú súčasnú. Po nejšie však pôsobilo zaujímavé a fúriky. Bodkou za oficiálnou
príhovoroch prítomných pred- rozprávanie Jána Gondu na ha- časťou osláv boli ďakovné slostaviteľov mesta, hasičov a zá- sičské začiatky v Tvrdošíne a na vá veliteľa HS HaZZ v Tvrdochranárov, ale aj poslancov NR Orave, ktoré siahajú až do 30- šíne Mareka Vrobela.

Podmienky v zdravotnom stredisku sa vylepšujú
Budova zdravotného strediska bola postavená v roku 1987
a vzhľadom na vtedy použité
nekvalitné stavebné materiály
bola na svoj vek fyzicky opotrebovaná.
Okná netesnili, vekom a pôsobením poveternostných vplyvov odhnívali, pri silných dažďoch zatekalo cez ne, čo malo
za následok veľkú spotrebu
tepla, ničenie majetku v ambulanciách a čakárňach, ako aj to,
že základná zdravotná starostlivosť pre deti a dospelých sa
vykonávala v nevyhovujúcich
priestoroch. Mesto ako vlastník
budovy zabezpečilo v roku 2010 vtedajšie ministerstvo výstavby prostriedky na čiastočné odstráprostredníctvom projektu cez a regionálneho rozvoja finančné nenie havarijného stavu výmenou

okien a dverí, čím sa čiastočne
eliminoval zlý stavebno-technický stav budovy. Ďalšie prostriedky investuje mesto v súčasnosti
na opravu spojovacej pergoly a
zatepľuje fasádu budovy
Dnes je potrebné zdôrazniť,
že mesto sa výrazným spôsobom
pričinilo o to, aby dve zdravotné strediská v našom meste sa
nedostali do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či Žilinského kraja,
ako sa to stalo u podobných zdravotníkych zariadení v mnohých
mestách na Slovensku. Strediská
sú majetkom mesta, ktoré sú postupne, podľa súčasných možností rekonštruované a budú slúžiť
i naďalej občanom mesta..

V prvých novembrových dňoch na sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých viac ako inokedy intenzívnejšie
myslíme na zosnulých. V našom uponáhľanom svete sú takéto
dni dňami stíšenia a zintenzívnenia spomienok na tých, ktorí
nám v živote boli drahí a ktorí už od nás odišli. Tvorili dôležitú
súčasť nášho života a i keď spomienky blednú, znovu si ich
sprítomňujeme. S vďačnosťou si spomíname na chvíle strávené s nimi a na stopy, ktoré zanechali v našich životoch.
Keď pobudneme pri ich hroboch, ostrejšie ako inokedy si
uvedomujeme neprestajné plynutie času. Neustále sa zväčšuje
časový odstup od ich odchodu, ktorý pomáha pomaly utišovať a hojiť i také rany, ktoré kedysi veľmi boleli. Zosnulým
venujeme spomienku a modlitbu uvedomujúc si, že aj my
pôjdeme tou istou cestou. Veriaci sa nedajú premôcť strachom
zo smrti, lebo veria v život večný a uznávaní vedci hovoria o
nezničiteľnosti hmoty a jej transformácii.

Aby bol vždy dôvod na radosť

Október je Mesiacom úcty k starším, a preto tak, ako každý
rok prijmite moje poďakovanie za prácu, ktorú ste vykonali
pre svojich najbližších, pre spoločnosť a pre naše mesto.
V živote každého človeka sú chvíle šťastia i žiaľu, radosti
i smútku, veselosti i samoty.
Je na nás všetkých ako sa vieme so životom vysporiadať,
zmeniť to, čo sa zmeniť dá a prijať to, čo sa zmeniť nedá.
Stále však máme možnosť vybrať si to dobré, čo bolo v minulosti a prítomnosti a očakávať to dobré od budúcnosti.
Do ďalších dní vám prajem lásku vašich najbližších, veselú myseľ, veľa úsmevov, elánu a radosti so života.
S úctou
				
Váš primátor
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
sa uskutoční 25. októbra o 1600
v spoločenskej sále MsKS v Medvedzí
estrádne pásmo

S ÚSMEVOM
IDE VŠETKO LEPŠIE

v podaní členov Matičnej divadelnej ochotníckej scény z Liptovského Mikuláša.
Pre všetkých seniorov je vstup voľný.

Pestrý program Dní mesta pritiahol na Trojičné námestie množstvo divákov

Dni mesta sa konali od 7. do 9. septembra. V piatok sme si pripomenuli významného rodáka K. Novackého. Podvečer patril mladým, ktorí si zaspievali s M. Harichom
a P. Bažíkom. Sobota bola dňom osláv 50. výročia vzniku prvého verejného požiarneho útvaru na Orave. Ďalší program pokračoval na futbalovom štadióne pri
varení halušiek a súťažiach.O večernú zábavu sa postarala HS Minigolf. Hudobná skupina Drišľak a spevák Milan Hrčka nám spríjemnili nedeľné odpoludnie.
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Projekt pokračuje

Mesto podalo začiatkom
roka projekt na realizáciu preventívnych opatrení proti povodniam, kde od apríla do septembra získali prácu dlhodobo
nezamestnaní občania mesta.
Následný projekt zabezpečil
prácu pre ďalších občanov.
Od októbra do marca budú
zabezpečovať údržbu brehov
a korýt vodných tokov v Tvrdošíne a v mestskej časti Oravice,

kde patrí aj kosenie brehov, odvoz nakosenej hmoty, preriezky
brehových krovitých porastov,
ktoré spomaľujú odtok vody,
odvoz drevenej hmoty, zber
a odvoz komunálneho a ostatného odpadu z brehov a koryta.
Príspevok na podporu zamestnanosti a realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami poskytuje Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny.

Radničná ulica dostáva novú tvár
Pred niekoľkými mesiacmi hovoril primátor o rekonštrukcii miestnych komunikácií, medzi ktorými bola
aj Radničná ulica. Koncom
septembra sa oprava stala
skutočnosťou. „Za veľký
úspech považujem rekonštrukciu Trojičného námestia, ktorého súčasťou bola

položená do polovice tejto
ulice. Na jej zostávajúcu
časť bol položený asfaltový
koberec, čím sa skultúrnila
ďalšia časť historického centra nášho mesta,“ informoval
nás primátor.
Pred položením asfaltového koberca bolo realizované
odvodnenie komunikácie,

Mesto pokračuje v budovaní novej kazety skládky z vlastných zdrojov
Na ďalšiu kazetu dobudovania skládky Jurčov laz boli
vydané príslušné integrované
povolenia od Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Mesto v rámci vlastných
kapacít prostredníctvom technických služieb začalo s prípravou zemných prác a vytvarovaním kazety pre skladku
odpadov, jej odvodnenie a
urobenie základných podkladových, ílovitých vrstiev.

Práce sa začali v auguste a
ďalej budú pokračovať položením fólií s podkladovými a
drenážnymi vrstvami v súlade
s vyhláškami Európskej únie
tak, aby spĺňali predpisy Európskej komisie.
Pri zhodnotení súčasnej
situácie a v snahe minimalizovať náklady sú všetky práce
zabezpečené vlastnými kapacitami, aby bola dosiahnutá čo
najvyššia hospodárnosť.

„Keď sme v roku 1998
odovzdávali do užívania športovú halu očakávali sme, že sa
výrazným spôsobom zlepšia
podmienky na športovanie
v našom meste. Tieto očakávania sa naplnili. S odstupom
času môžem povedať, že sa
nám podarila dobrá vec. Hala
je využívaná celoročne a za
dobu jej trvania ju využívali
stovky detí a dospelých,“ povedal nám primátor.
Hala je využívaná na špor-

tové podujatia organizované
športovými klubmi na tréningovú prípravu i zápasy. Využíva ju futbalový, volejbalový,
f lorbalový, bedmintonový
a ďalšie kluby. Športová hala
je využívaná aj na kultúrnospoločenské podujatia, organizované mestom, školami
v meste a inými organizáciami a spoločenskými združeniami. Športovú halu využívajú nielen domáce kluby, ale
aj športové kluby zo širokého

Na športovej hale sa musí opraviť strecha
okolia. Hala je denne využívaná od ôsmej hodiny školami
a v popoludňajších hodinách
pre športovú činnosť do 22.00
hod, t.j. denne je využívaná
14 hodín.
V rámci odstránenia havarijného stavu bude postupne
vymenená strešná krytina
a vymenené dažďové zvody
a žľaby. „Keďže na budove
neboli menené okná a dvere
sú pôvodné, nezodpovedajú
tepelno-technickým požia-

davkám na hospodárnosť budov. Jedná sa hlavne o okná
v telocvični, sú tu veľké úniky
tepla, čo má za následok zvýšené náklady na vykurovanie
haly. Keďže sme sa doteraz
venovali iným objektom,
príde na rad športová hala.
Postupne budeme riešiť spolu s VÚC Žilina ako zriaďovateľom nášho gymnázia aj
spomínané okná a dvere, aby
sme mohli ušetriť prostriedky
na vykurovanie.“

Triedenie odpadov je náš dôležitý postoj k životnému prostrediu
Separovanie odpadov má význam pre celú spoločnosť
a v celosvetovom meradle aj pre život na Zemi.

aj časť Radničnej ulice. Žulová dlažba zodpovedajúca
rázu historických miest bola
v rámci tejto rekonštrukcie

osadené boli uličné vpuste,
upravený cestný rigol a vybudované podkladné vrstvy
a chodník pre peších.

Oravské nábrežie rozšíri zónu oddychu

Na ulici Oravské nábrežie
bude urobená celková rekonštrukcia miestnej komunikácie.
Doteraz bolo urobené odvodnenie a osadenie obrubníkov a položený asfaltový kryt. Zrušením

oplotenia pri materskej škole
a medzi novovybudovanou cestou je vytvorený voľný prestor
pre oddychovú zónu. Park bude
doplnený a dotvorený novým
mestským mobiliárom.

Nový úsek cesty na Družstevnej ulici
V rámci plánu obnovy miestnych komunikácií sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia časti ulice, ktorá zahŕňala
položenie podkladovej štrkovej vrstvy pod nový asfaltový
koberec a odvodnenie.
Občanom tejto časti mesta sa zlepšilo životné prostredie a
zároveň sa zlešila prístupnosť k odvozu komunálneho odpadu
i podmienky pre údržbu v zimných mesiacoch.

Mestské cintoríny

O tri cintoríny v meste sa starajú pracovníci technických služieb počas celého roka. Okrem
základnej údržby, ktorej súčasťou je aj kosenie, hrabanie lístia
a orezávanie stromov, bola vysadená a udržiavaná aj zeleň na
cintorínoch. V okolí gotického
kostola boli vysadené muškáty,
letničky, záhony a kvetinová
výsadba na hroboch vdp. J. Chalupu a Prof. Š. Šmálika, a taktiež v cintorínoch v Medvedzí
a Krásnej Hôrke.
Naše mesto má licenčnú
zmluvu uzavretú na digitálnu pasportizáciu cintorína a
na licenciu programu Orfeus.
Každý mesiac sú dopĺňané do

mapy nové hrobové miesta.
Občania si môžu túto mapu
pozrieť na web-stránke mesta
cez virtuálne cintoríny a zistiť
číslo a sekciu požadovaného
hrobového miesta, nahliadnuť na umiestnenia hrobového
miesta. Ostatné informácie
týkajúce sa úhrady za hrobové
miesta dostanú od pracovníkov
technických služieb. I keď je
poplatok minimálny, doteraz
bolo uhradených z celkového
počtu 1422 hrobových miest v
cintoríne Tvrdošín 952. V cintoríne Krásna Hôrka z celkového
počtu 602 bolo uhradené 368 a v
cintoríne Medvedzie z celkového
počtu 233 uhradené 157.

O užitočnosti opätovného
využitia odpadu sa nedá polemizovať. Šetria sa prírodné surovinové zdroje, znižuje
sa objem odpadu, z ktorých
niektoré majú dlhú dobu rozložiteľnosti. Pre niektorých ľudí
je však nutné opätovne zdôrazňovať, že napríklad plasty,
ktorými sme priam zavalení sa
za priaznivých podmienok rozložia za sto rokov. Keď do úvahy
zoberieme fakt, že sa plasty dajú
použiť ako vlákna, ako dosky,
stoly, lavice, kvetináče,..., musíme uznať, že táto filozofia je
správna a do budúcnosti jediná
možná cesta. Vo vyspelých spoločnostiach je triedenie odpadov
takou samozrejmosťou, že sa
nad ňou nikto nezamýšľa.
Nezanedbateľným dôvodom
je finančný prínos pre mesto
z odpredaja vytriedených odpadov i vytvorenie nových pra-

covných miest, ktoré vznikajú
pri tejto činnosti, a tak opäť
apelujeme na spoluobčanov,
aby sa zapojili do separovania
odpadov, aby sa táto činnosť
stala samozrejmosťou. Obča-

nia, bývajúci na sídlisku môžu
separovať do kontajnerov a pre
občanov v rodinných domoch
sú poskytované vrecia štyroch
farieb.
Do zelených igelitových
vriec je potrebné vhodiť - nevratné obaly zo skla od nápojov,
sklenené nádoby, sklené črepy

vyprázdnení vám budú opätovne vrátené. Do žltých alebo
čírych (priesvitných) igelitových vriec je potrebné vhodiť
spoločne dokopy plastové fľaše
od nápojov, rastlinných olejov,
obaly od aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov, tégliky
od jogurtov, hračky z plastov,
obalové fólie, plastové tašky,
vedrá, koše, plastové prepravky, tetrapaky (obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov), kovové obaly od potravín
– plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové
fólie, vrchnáky z fliaš. Vrecia
igelitové žlté alebo číre budú
vymenené za nové podľa počtu
vyseparovaných vriec.
Časový harmonogram

odvozu vytriedeného
odpadu od rodinných domov.

Jednotlivé komodity sa ukladajú do paliet pred
Separovaný zber z rodinodvezením na recykláciu.
ných domov sa bude zbierať
a pod. Zelené vrece s logom dvakrát mesačne vždy v
(Sklo) je určené na viacnásobné utorok vo farebných vreciach
použitie. Po vyprázdnení vám umiestnených pred rodinnýbudú vrecia opätovne vrátené. mi domami, a to: 02.10.2012,
na aktivačnej činnosti mesta. Do modrých igelitových vriec 16.10.2012, 06.11.2012,
Čoraz väčší počet obyvateľov je potrebné vhodiť - noviny, 20.11.2012, 04.12.2012,
nášho mesta využíva možnosť časopisy, kancelársky papier, 18.12.2012. Vyseparovaný
vyviesť odpad do areálu tech- reklamné letáky, krabice, kar- odpad treba vyložiť večer
nických služieb a tým sa zbaviť tóny, papierové obaly a pod. pred dňom vývozu, najnesa nepotrebných vecí, akými sú Vrece modré (Papier) je určené skôr ráno do 7.00 hod. v deň
oblečenie, biodpad, pneumatiky, na viacnásobné použitie, po odvozu.
fólie, kartóny, plasty, nábytok,
okná, elektroodpad, stavebný
odpad, ktorý je separovaný do
veľkoobjemových kontajnerov
podľa komodít.
Nadácia Orange vyhlásila Grantový program pre predajcov 2012. Na základe úspešného projektu Ing. Tomáša
Zaškvaru, do ktorého zapojil aj ZŠ Márie Medveckej, pribudlo nové basketbalové ihrisko pre obyvateľov sídliska
Medvedzie.

Aktuálny stav využívania novovybudovaného zberného dvora
Zberný dvor mesta Tvrdošín
bol spustený do prevádzky 8.
júna. K 31. septembru bolo dovezené na vytriedenie z bytových
a rodinných domov 13 600 kg
papiera, 44 380 kg skla a 14 760
kg zmiešaných obalov z plastov,
tetrapakov, kovových obalov,
fólii atď. V zbernom dvore
pracujú traja noví zamestnanci
na plný úväzok a vypomáhajú
im traja pracovníci zamestnaní

Basketbalové ihrisko pre deti aj verejnosť

Dom smútku v Medvedzí čaká rekonštrukcia

V rámci predkladaného projektu chceme využiť potenciál asfaltovej plochy v areáli
základnej školy na vytvorenie
voľne dostupného a funkčného
outdoor basketbalového ihriska. Keďže samotný povrch si
momentálne nevyžaduje finančnú investíciu a rozmerovo
vyhovuje hracím požiadavkám,
finančné prostriedky získané z
tohto projektu boli využité na
nákup dvoch basketbalových
konštrukcií, dvoch pevných

kovových basketbalových dosiek a dvoch basketbalových
obručí a sietí.
„Po tom, čo prebehla samotná inštalácia zariadenia,
chceme prizvať deti a mladých
na dokončievacie práce na novovzniknutom ihrisku a za ich
pomoci usporiadať otvárací
basketbalový turnaj. Vďaka vytvoreniu tohto ihriska vznikne
do budúcna možnosť usporiadať aj iné športové podujatia,“
informovala nás riaditeľka.

Parkovanie naďalej bez poplatkov
K myšlienke na rekonštrukciu domu smútku pristúpilo mesto
z dôsledku nevyhovujúcich podmienok, pretože objekt postavený v 80-tych rokoch nevyhovuje súčasným potrebám. Hlavným
cieľom bolo skvalitnenie prostredia poslednej rozlúčky pre pozostalých. Na snímke je vypracovaná štúdia na jeho obnovu.

Na mestskom zastupiteľstve bola poslancami nadnesená otázka, či bude
mesto spoplatňovať miesta za parkovanie v centre mesta tak, ako je to bežné
v iných mestách. Dobrou správou pre občanov i návštevníkov je, že mesto sa
na takýto krok nechystá. Naše mesto tak bude aj naďalej jediným okresným
mestom na Slovensku, kde je parkovanie bezplatné na celom uzemí mesta.
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Pred desiatimi rokmi dal Ústavný súd SR konečný verdikt
Ústavný súd na verejnom zasadnutí senátu pred 10 rokmi
prerokoval postup konania Najvyššieho súdu SR č. 6 Sž
188/95, keď Najvyšší súd zamietol odvolanie Vitanovej, čím
potvrdil rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR, že územie Oravíc prislúcha do mesta Tvrdošín.
Z Nálezu Ústavného súdu
SR vyberáme:
„Z vyžiadaného administratívneho spisu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky ústavný
súd predovšetkým zistil že
riešenie sporu týkajúceho sa
Oravic sa uskutočňovalo v
katastrálnom konaní podľa
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb.
o katastri nehnuteľností v
Slovenskej republike (ďalej
len „zákon o katastri nehnuteľností“), pričom na toto
konanie „sa vzťahuje zákon
o správnom konaní, ak tento
zákon neustanovuje inak“ (§
24 ods. 2). Katastrálne konanie bolo začaté na základe
podnetu samotného navrhovateľa z 19. apríla 1993 Správou katastra v Dolnom Kubíne ako katastrálne konanie o
oprave chýb v katastrálnom
operáte podľa § 24 zákona
o katastri nehnuteľností na
príkaz Katastrálneho úradu
v Banskej Bystrici z 9. júna
1993. V rámci tohto konania
sa 28. februára 1995 uskutočnilo aj ústne pojednávanie na
Katastrálnom úrade -Správe
katastra v Dolnom Kubíne,
na ktorom bol vykonaný
výsluch účastníkov a títo
tiež mali možnosť navrhnúť
dôkazy na potvrdenie svojich
stanovísk. Dňa 21. decembra
1994 starosta obce Vitanová
zaslal Katastrálnemu úradu
v Banskej Bystrici návrh
na vydanie rozhodnutia o
„Určenie príslušnosti územia Oravíc do katastrálneho
územia Obce Vitanová“‘.
Na uvedenom ústnom pojednávaní 28. februára 1995
odporca - mesto Tvrdošín
- žiadal tento návrh Vitanovej zamietnuť a súčasne
podal protinávrh, aby územie Oravíc bolo určené pre
katastrálne územie Tvrdošín
- Oravice. Katastrálny úrad
v Banskej Bystrici vo svojom
rozhodnutí zo 6. júna 1995 o
návrhu obce Vitanová o určenie príslušnosti Oravíc do
katastra obce Vitanová a o
protinávrhu mesta Tvrdošín o
určenie príslušnosti uvedené-

ho územia do katastra mesta
Tvrdošín podľa § 27 zákona
o katastri nehnuteľností a §
47 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny
poriadok) [ďalej len „správny poriadok“] rozhodol tak,

aj odvolacieho konania mal
navrhovateľ garantované a
aj využil svoje procesné práva, akými boli jeho účasť na
ústnom pojednávaní, vyjadrenie sa k veci, navrhovanie
dôkazov, právo na prerušenie konania, resp. odvolanie
proti rozhodnutiu. Ústavný
súd takisto nezistil, že by
v priebehu ako prvostupňového, tak aj odvolacieho
katastrálneho konania došlo

Snímka z originálu mapy Oravíc aj s popisom hraníc
v čase tvorby katastra z roku 1869. Odvtedy toto územia
nikto nezmenil a nezmenia ho ani úradníci na žiadnom
úrade. Všetci tí, ktorí tvrdia, že mesto Tvrdošín nemalo v
minulosti mapu svojich Oravíc, môžu si ju prísť pozrieť
kedykoľvek na mestský úrad.

že návrh obce Vitanová zamietol a určil, že „územie
Oravice prislúcha do mestá
Tvrdošín“. Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ
29. júna 1995 odvolanie na
Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky a tento 19. septembra 1995
rozhodol tak, že rozhodnutie Katastrálneho úradu v
Banskej Bystrici zo 6. júna
1995 potvrdil. Z vyžiadaného administratívneho spisu
Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky ústavný súd zistil, že
pred katastrálnymi úradmi v
Banskej Bystrici a Bratislave
prebehlo ako prvostupňové,
tak aj odvolacie katastrálne
konanie, ktoré sa spravovalo
správnym poriadkom. Ako
v rámci prvostupňového, tak

k porušeniu rovnosti účastníkov konania, prípadne
kon k rét neho procesného
práva navrhovateľa, a ani
navrhovateľ porušenie žiadneho zo svojich procesných
práv v katastrálnom konaní
v žiadnom zo svojich podám
(odvolaní) nenamietal. Z uvedeného ústavný súd uzavrel,
že katastrálne konanie podľa
§ 24 zákona o katastri nehnuteľností (ako prvostupňové,
tak aj odvolacie) prebiehajúce
v rokoch 1993 - 1995 nebolo
poznačené procesnými pochybeniami spočívajúcimi v
porušení niektorého z procesných práv navrhovateľa.
Pre úplnosť je potrebné dodať, že ako prvostupňový,
tak aj odvolací orgán vychádzali pri svojom rozhodovaní
predovšetkým z listinných

dôkazov, ktoré špecifikovali prvostupňové rozhodnutie Katastrálneho úradu v
Banskej Bystrici zo 6. júna
1995 tak, že „ Katastrálny
úrad vykonal dokazovanie
mapovou dokumentáciou z
19. storočia, popisnou dokumentáciou z obdobia prelomu 19. storočia, fotokópiami máp pozemkovoknižnej, katastrálnej, výkazmi
úhrnných katastrálnych hodnôt, prvotnými záznamami o
vzťahoch k územiu Oravíc,
pozemkovoknižnými výpismi, jednotnou evidenciou
pôdy, evidenciou nehnuteľností, dokumentáciou svedčiacou o existencii sporov
medzi účastníkmi“. Aj Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
vo svojom rozhodnutí z 19.
septembra 1995 uvádza, že:
„Pre posúdenie otázky, kam
administratívne prislúchalo
územie Oravice je potrebné
vychádzať z údajov pozemkového katastra.“ Navrhovateľ v správnom konaní takisto nenamietal nedostatočne
zistený skutkový stav veci. O
uvedenej skutočnosti svedčí
aj to, že vo svojej žalobe najvyššiemu súdu z 10. októbra
1995 označuje navrhovateľ
ako dôkazy v zásade tie isté
dokumenty (listiny), ktoré
predložil už predtým pre potreby predchádzajúceho administratívneho konania pred
katastrálnymi úradmi.“
Dnes je namieste citovať z našich novín spred
10 rokov: „Sme presvedčení, že zodpovednou
starostlivosťou o toto katastrálne územie naším
mestom sa vráti do regiónu Oravy život, z ktorého
budú mať osoh a úžitok
všetci ľudia, nevynímajúc
podnikateľov v cestovnom ruchu či prichádzajúci turisti za oddychom
a zdravím.“
Plány vedenia mesta
s Oravicami sa napĺňajú, pretože dnes už patria medzi v yhľadávané turistické destinácie.
Mesto neustále investuje
do infraštruktúry, pretože okrem iného prinášajú
každoročne do mestského rozpočtu aj finančné
prostriedky.

Projekt prinesie zmeny vo vzdelávaní
predstaviteľov miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska naštartovalo národný
projekt Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy.
K téme Vzdelanostná úroveň v samospráve sa v časopise
Územná samospráva vyjadril primátor Ivan Šaško.
Čo si myslíte o súčasnej mu zákonom č. 369/1990 Zb.
vzdelanostnej úrovni v sa- o obecnom zriadení v znení
mospráve?
neskorších predpisov. Starosta
Súčasná vzdelanostná úro- má kompetencie a najmä nesie
veň v oblasti miestnej samosprá- zodpovednosť v rôznych oblasvy na Slovensku je primeraná tiach a vzťahoch obce, ktoré sú
potreb ám. Navrhujeme však špecifikované v platných právorganizovať priebežne tematic- nych predpisoch, je preto neké školenia (najmä ku zmenám vyhnutným predpokladom pre
zákonov, resp. pre oblasť pre- schopnosť kvalifikovaného a
nesených kompetencií zo štátu kvalitného výkonu tejto funkcie
na obce), ktoré by však neza- stanoviť kritérium určitej miniťažovali rozpočty miest a obcí. málnej kvalifikačnej úrovne Doporučujeme organizovať ich odbornosti ukončením úplného
cielene za účelom zvyšovania stredného vzdelania.
úrovne zamestnancov samoNepovažujete otázku vzdesprávy SR, aby boli pripravení lanostného cenzu za okliešefektívnejšie reagovať na potre- ťovanie politických práv obby občanov, a to na úrovni jed- čanov?
notlivých regiónov takým spôsoNie. Cielený systém vzdelábom, aby neboli veľmi náročné vania napomáha pri zvyšovaní
na financovanie, to znamená odbornej a manažérskej úrovne
minimalizovať náklady.
volených predstaviteľov miestJe podľa vás potrebné nej samosprávy a jej zamestustanoviť minimálnu výšku nancov, od úrovne zástupcu,
vzdelania pre starostov a pri- respektíve prednostu úradu,
mátorov?
až po radových zamestnancov.
Áno. Je potrebné stanoviť Nemožno súhlasiť s tým, že je
minimálne kvalifikačné pred- to okliešťovanie politických
poklady na možnosť kandidovať práv občanov, pretože práca v
na funkciu starostu obce, ktorý samospráve je vlastne „služba
ako štatutárny zástupca obce občanom“, kde príliš veľa povykonáva kompetencie uložené litického vplyvu škodí.

Pomôžu znevýhodneným deťom

Ministerstvo školstva SR podporilo projekt, ktorý
pripravila ZŠ M. Medveckej v rámci celoslovenského
rozvojového programu Stop bariéram.
Základnú školu navštevuje ich motivácia, efektivita učenia
takmer 50 detí so zdravotným a prístup k vedomostiam.
znevýhodnením, ktoré sú za„Veľmi chceme pomôcť
radené do troch špeciálnych týmto deťom. Usilujeme sa o
tried alebo začlenené v bežných nové metódy, formy a postupy
triedach. Ide o žiakov s mentál- vo vzdelávaní, aby sme prispeli
nym postihnutím, narušenou k rozvoju ich schopností a vedokomunikačnou schopnosťou, mostí,“ povedala nám Dagmar
vývinovými poruchami učenia, Šašková, riaditeľka školy.
zdravotným oslabením a poruPočas septembra boli nachami správania. Pre tieto deti kúpené učebné pomôcky a
pripravilo vedenie školy projekt do konca sa uskutočnia štyri
s názvom Pomôž mi, aby som plánované aktivity. Pomôcky
to dokázal urobiť sám. Vďaka získané z grantu vo výške viac
nemu získala škola materiálno- ako 9 tisíc eur, ku ktorým patria
technické vybavenie, moder- 3 interaktívne projektory, magnejšie a rôznorodejšie učebné netické tabule, notebooky, CD pomôcky, ktoré sú vytvorené prehrávače a výučbové progras prihliadnutím na osobitosti my budú slúžiť ďalším deťom aj
týchto detí tak, aby sa zvyšovala po skončení projektu.

Začali úpravy okolia bytového domu

Termálne kúpaliská čaká rekonštrukcia
Termálnu vodu využívali
ľudia od nepamäti. Poznali aj
ich účinok na ľudský organizmus a vodu predierajúcu sa

z hlbín Zeme, ktorá nabaľovala
na seba minerály vedeli využiť
pre svoje zdravie. Prameň objavený a využívaný v Oraviciach

Uživali si blahodárne účinky termálnej vody

je definovaný ako sírano-vápenato-horečnatá voda s vysokým obsahom železa. Patrí
medzi významné termálne
vody na Slovensku s priaznivými účinkami na organizmus,
najmä na choroby pohybového ústrojenstva, močových
ciest a obličiek. Geotermálna
voda začala skutočne slúžiť
pre verejnosť až po „spútaní“
prameňa a postavení dvoch
bazénov. Tejto úlohy sa na sto
percent ujalo mesto. Postavilo
areál, ktorý je rovnocenným
partnerom kúpalísk s oveľa
dlhšou históriou. Prichádzajú
tu domáci, ale aj zahraniční
turisti, ktorí oceňujú kvalitu
vody a jej účinky.

Od spustenia prevádzky
až do súčasnosti sú bazény
otvorené celoročne, a preto
bola nutná ich rekonštrukcia.
V súčasnosti je opravovaný
menší bazén, ktorý je čistený
od náterov i nánosov a bude
prekrytý laminovaním, aby
zodpovedal požadovaným
normám. Zároveň bude vytvorená nová vpusť vody so širším
prietokom. Aby návštevníci
Oravíc neprišli o možnosť využívať termálnu vodu aj v tomto období, mesto zabezpečilo
opravu malého bazéna tým,
že je prekrytý prístreškom,
pod ktorým prebiehajú práce
pričom je väčší bazén v prevádzke.

Po ukončení zatepľovacích prác na bytovom dome č. 20
začalo mesto s úpravou jeho okolia. Najskôr boli zlikvidované
pôvodné teplovodné šachty, ktoré už neslúžili svojmu účelu
a nevyhovovali bezpečnosti, potom bola urobená úprava terénu,
navozený štrkový podklad pre chodník a možné parkovisko.

Vážnejšie škody vietor nenapáchal

Lesníci si môžu prilepšiť cez dotáciu

Koncom septembra v kúpaliskách pekný deň strávili zdravotne postihnutí občania nášho mesta.
Dôchodcom, zdravotne postihnutým občanom, žiakom škôl,
športovcom a iným záujmovým skupinám umožňuje mesto voľný vstup alebo zľavnené vstupné do termálnych kúpalísk.

Cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 je možnosť
pripraviť projekt a žiadať o nenávratný finančný príspevok na
opatrenie Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov.
Fyzické a právnické osoby
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov
a ich združení, obcí a ich združení môžu prostredníctvom

projektu získať financie na
nákup strojov a zariadení pre
obnovu lesa, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva. Taktiež na
nákup špeciálnych strojov na
opravu lesných ciest, výpočtovú techniku a na výstavbu,
dostavbu a rekonštrukciu zariadení priamo slúžiacich lesnej
prevádzke.

				
Foto: Jozef Jurinec
V noci z 26. na 27. septembra silný vietor vyvrátil niekoľko stromov v Oraviciach. Jeden z nich sa zakliesnil kolmo
na strechu chaty.
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Za tri roky tri knihy
Spisovateľka Eva Dedinská, rodená Janíková prežila
detstvo v Tvrdošíne. Vyštudovala hotelovú akadémiu,
pracovala ako učiteľka angličtiny, poistná referentka
a referentka cenotvorby v súkromnej firme. Istý čas žila
na Morave, neskôr v Žiline.
V súčasnosti žije 32-ročná Eva
spolu so svojim manželom
a dvomi deťmi v Trstenej.
V roku 2010 vám vyšla
kniha Zmätok v srdci, o rok
neskôr Až na dno a tento
rok Budem tvojimi očami.
Vydať tri knihy za tri roky
sa dá považovať za veľký
úspech. Zmenil vám tento
úspech nejakým spôsobom
život?
Ja by som to nenazvala
veľkým úspechom. Mala som
jednoducho šťastie, že môj
prvý príbeh sa páčil generálnej riaditeľke vydavateľstva
Ikar, p. Gabriele Belopotockej. Tak to bolo aj s ďalšími
dvoma románmi a dúfam,
že aj moje ďalšie romány sa
budú rovnako páčiť. Nejaké
veľké zmeny v mojom živote nenastali. Píšem, tak ako
som písala predtým, nakoľko je to môj spôsob vypnúť
a oddýchnuť si. Čo ma však
nesmierne teší, moje rukopisy sa menia na knižky a tak
moje príbehy môžu čítať aj
ostatní. Teraz však ako spisovateľka mám isté záväzky
voči svojim čitateľom, takže
súčasťou môjho života sa stali

besedy s čitateľmi, autogramiády. Najbližšie to bude 16.
októbra - Mestská knižnica
Ružomberok.
Hrdinkami vašich románov sú ženy, ktoré vedia
prijať a riešiť zložité situácie a nedovolia, aby boli pri-

knižky čítajú aj muži, a veru
aj z ich strany mám dobré
ohlasy.
Svoje knihy ste vydali
v najväčšom slovenskom
literárnom vydavateľstve
a v rámci Slovenska máte
kladné čitateľské ohlasy.
Reaguje takto aj
vaše okolie, ľudia z Trstenej,
Tvrdošína?
Moje príbehy sa
páčia, čo ma veľmi teší. Musím ale
priznať, že niekedy ostanem zaskočená, keď sa mi
niekto v Trstenej
prihovorí a chce sa
rozprávať o mojich
knižkách. NecíSpisovateľka so svojimi rodičmi tim sa ako spisoMáriou a Antonom Janíkovcami. vateľka, som žena
a matka, ktorá vo
nútené „padnúť na kolená“ voľnom čase píše. Je zaujía nechať sa zlomiť. Ako vás mavé, keď si ľudia myslia, že
poznáme, určite nebudeme spisovateľ sa automaticky stádlho čakať na ďalšiu kni- va bohatým človekom. Ibaže
hu. Bude zaradená tiež do u nás na Slovensku spisovateľ
literatúry pre ženy?
z honorárov nevyžije a už vôPráve dokončujem štvrtý bec nezbohatne. Príjemné je,
rukopis. Chce to ešte dotiah- keď ma ľudia kontaktujú, aby
nuť príbeh dokonca, potom som im napísala venovania do
pár úprav a rukopis pôjde do knižiek.
vydavateľstva. Pokiaľ rukopis
Pozývame vás na besedu
vydavateľstvo Ikar príjme,
so spisovateľkou
knižka bude určite zaradená
Evou Dedinskou,
do literatúry pre ženy. Pretože
ktorá
sa uskutoční v stredu
spisovateľ nemá nikým zaru24. októbra o 15.30 hod.
čené, že rukopis automaticky
v spoločenskej sále
poputuje do tlačiarní. Nedá
MsKS v Medvedzí
mi však nespomenúť, že moje

Výnimočný koncert v gotickom kostole
16. september 2012 bol
sviatkom pre naše mesto.
V túto nedeľu zahájil svoje
turné po drevených kostolíkoch Slovenska akordeonista, koncertný umelec a

Pred preplneným obecenstvom nášho gotického kostolíka predstavil majster Lenko
akordeón ako koncertný nástroj s obrovskou škálou zvuku od najjemnejších pianisím

Počas septembra sprístupnilo 50 európskych krajín v
rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva historické pamiatky, do ktorých sa zapojilo aj naše mesto.
Podujatie prispieva k zviditeľneniu miest a obcí v
oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok.
pedagóg VŠMU v Bratislave po sýte forte až fortissimo, a
docent Boris Lenko, rodák z to aj pritom, že celý program
D. Kubína. Poslucháči sa tešili odohral na osemstopových na hudbu D. Scarlattiho a J. základných registroch. Voľba
Haydna, o čom informoval týchto registrov plne vyhovoplagát po-dujatia. Pán Lenko vala štýlovému prevedeniu tak
obohatil program o dve Prelú- Scarlattiho ako aj Haydnovej
diá a fugy J. S. Bacha, ktoré hudby. Jeho akordeón svetovej
odzneli na úvod koncertu a talianskej značky Zero Sette
dve vlastné, dosiaľ nezapísané (jeho cena 10-12 000 eur) svoskladby Árva (Orava) a Juda, jimi hlasmi vytvoril prekrásktoré v Tvrdošíne odzneli v nu zvukovú paletu v akustike
predpremiére pred koncertom kostolíka. V 4 Scarlattiho
v Bratislave.
sonátach ukázal brilantnú a

virtuóznu techniku, ktorá mu
umožnila vyjadriť najrôznejšie nálady hudby tohto barokového skladateľa. Klasické
Haydnoéve sonáty podal s
veľkým citom pre tón a jeho
využitie v klasickom diele.
Svojimi skladbami Árva
(Orava) a Júda predviedol
pán Lenko málo vídanú skutočnosť, že interpret, disponujúci bravúrnou technikou,
schopný zahrať i tie najťažšie skladby, že je zároveň
i tvorcom hudobných diel.
Diel, ktoré mnohými smermi
podnecujú fantáziu poslucháčov.
Ešte niečo by som vyzdvihol: B. Lenko zostal verný
klávesovému akordeónu. V
dnešnej dobe, kedy klávesisti vo veľkom prechádzajú
na gombíkový akordeón (na
ZUŠ, konzervatóriá i na vysokých školách) prezentuje
Lenko typ špičkového umelca, ktorý v spojení vlastnej
erudície, kvalitného nástroja
a dostatku literatúry poskytuje nám, poslucháčom až neuveriteľné hudobné zážitky.
Neostáva len sa poďakovať za výnimočný koncert a
popriať si, aby majster Lenko
popri svojej bohatej koncertnej, pedagogickej a skladateľskej činnosti, zavítal opäť do
nášho mesta.
Mgr. art. Stanislav Vasek

Škola chce nadviazať na vlaňajšie úspechy
Za účasti primátora I. Šašku
otvoril riaditeľ Spojenej školy
J. Korenčiak nový školský rok.
Zdôraznil zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu študentov,
ktorú na seba preberajú učitelia,
ktorí dennodenne odovzdávajú
žiakom svoje odborné a profesijné dispozície a motivujú žiakov.
Žiakom poprial úspešné zvládnutie učiva a vyjadril presvedčenie,
že aj tento rok budú aktívnymi
v rôznych súťažiach a projektoch a
nadviažu vlaňajšie úspechy žiakov
na regionálnej a celoslovenskej
úrovni. Minulý školský rok získal
A. Chromiak 2. miesto v celoštát-

nej súťaži 3 V (veda-výskum-vývoj) so svojou prácou pod názvom
CNC fréza, M. Petrovičová získala
1. miesto na majstrovstvách Českej republiky v Znojme a 1. miesto
na Medzinárodnej tanečnej súťaži
v Pardubiciach ako autorka choreografie a trénerka. K. Stroka sa
stal víťazom v 46. ročníku v opise textu na PC s výkonom 400,4
čistých úderov za minútu, čím
porazil všetkých súťažiacich z obchodných akadémii v rámci ŽSK
a 3. miesto v celoslovenskom kole
(406,6 úderov). O Tomčík získal
2. miesto v celoštátnom finálovom
kole strojárskej olympiády na SF

STU v Bratislave prácou Model
spaľovacieho motora zobrazením
v 3 D programe Solid edge. M.
Pažitný obsadil 7. miesto v konkurencii 104 súťažiacich o Pohár
riaditeľa úradu ŽSK. Peter Šálka
v kategórii Kadet celoštátnej matematickej súťaže Klokan získal
32. miesto z 3 856 súťažiacich.
V kategórii Junior na matematickej súťaži Klokan získal K. Stroka
6. miesto a M. Kyseľ 12. miesto
z 2 904 súťažiacich zo SR. Škola
získala grant vo výške 21 tisíc
eur v Programe celoživotného
vzdelávania Comenius - Školské
partnerstvá.

Jubilejná výstava Hieronyma Balku

Kresby, grafiky, maľby, asambláže, sochy z dielne tvrdošínskeho umelca nenechajú nikoho ľahostajným. Výber
z jeho diela ponúka výstava v Art galerii Schürger, ktorá
potrvá do konca októbra.
„Celý môj život sprevádzajú
vibrácie. Od narodenia. Ako dokonalé prírodné sily niekoľkokrát
prerástli do takýchto rozmerov, že
sa prejavili ako „života trasenia“
rôznych stupňov stvoriteľovej
stupnice. Niečo sa pri nich prepadlo, čosi zničilo, niečo zostalo,
pretrvalo. Akoby náhodou aj ja.
Stojím tu ako šesťdesiatročný
agát. Hoci pichajúci, ale aspoň
raz do roka vydávajúci sladkú
vôňu. Obalený v hrubej rozpukanej kôre, ale
spôsobujúci príjemné pocity pri
dotyku. Navonok
neprístupný, ale
vždy schopný poskytnúť potrebný
tieň. A pre vytrvalých, ako včielky,
vydať životodárny
nektár. Agát nie
je egoista, iba si
chráni svoju identitu. Ja sa o to pokúšam.
Orava mi dala
menej lásky ako dolniaky. Tento
kraj neprijme tých, čo nevoňajú
oravskou slaninou, ale dala mi
niečo, ako prostitútky z knihy
kníh. Ponúkla mi nekonečne jednoduché pramene krásy a pokory. Vo všetkých dosahoch práve
krásno najviac vyniká tu v oravských kopcoch, dolinách a ľu-

ďoch. Zem kameňa a hliny naplnená nekonečným duchovnom.
Putovať týmto krajom bolo viac
ako výhra. Tá cesta stala za to.
Naozaj iná, bez zbytočných návodov, bez materiálneho istenia,
bez peňazí. No aj keď putuješ ňou
sám ako mních, naoko opustený,
ponížený, ak uveríš v svoj cieľ,
tak ho dosiahneš. Hoci z bohatej
úrody ostávajú len plevy. Aj keď
sa ich stránime, plevy balia zlato,
to vnútro, ktoré nám tak chýba.

To, čo som na tejto výstave zhromaždil je to, čo mi zostalo. Asi
platí taoistické: „Čo si si nechal,
si navždy stratil a čo si rozdal,
ti navždy zostalo“. Neviem, čo
s tým. Je to naozaj ťažké, ale
snaha o pochopenie tohto kľúča
tu bola. Alebo aspoň pokus o likvidáciu vlastného ega.

Názory na hodnotový systém
sa rôznia. Každý z nás si postupom času vytvára svoj hodnotový
rebríček ovplyvnený množstvom
priamych aj nepriamych vzťahov.
Cez sitá neustáleho triedenia,
takmer premývania, ako v zlatokopeckej miske zbavené zrniek
piesku a nečistôt sa postupne
nausadzujú tie najťažšie zrnká
hodnôt. Iste, sú len základnou
matériou, z ktorej sa postupným
tavením a neskôr zas zostavením a následným opracovaním
stávajú artefaktami. A celý tento
príbeh, čas zrenia, akejsi tvarovanosti - samomodelácie, sa dá
nazvať žitím. Od života zápalky,
cez život umeleckého diela až po
život ľudský. Ten
ako najvyššia hierarchia, napriek
všetk ým divom
sveta. Obyčajný
ľudský život. Ten,
ktorý je schopný vytvoriť aj tie
divy sveta. Z obyčajného žitia sa
pretransformuje
na život tvorivý
a z obyčajného
človeka sa stáva
homo creativus. Výtvarník. Možno som sa ním stal aj ja. Lebo
tvorivosť je takisto jedna z hierarchií môjho života. Pozorujte
moje výtvory s takou radosťou,
obdivom a úprimnosťou, s takým
prežitím, ako som ich tvoril ja.
Potom sa v jednej z tých rovín
stretneme.“

Začal sa nový školský rok 2012/2013
Brány škôl sa v novom
školskom roku 2012/2013 po
prvýkrát otvorili v pondelok 3.
septembra 2012. Dve materské
školy bude navštevovať 316
detí, z toho 110 predškolákov.
Do školských lavíc v našich
základných školách po prvý

raz zasadlo 89 žiakov I. ročníka. Z toho v ZŠ M. Medveckej
63 žiakov a v ZŠ Š. Šmálika
26 žiakov. Hoci k zápisu prišlo
v tomto roku 101 detí, odklad
povinnej školskej dochádzky
bol navrhnutý v 12 prípadoch.
Celkovo v našich ZŠ bude v ZŠ

M. M. 574 žiakov a v ZŠ Š. Š.
268 žiakov. 437 talentovaných
žiakov bude rozvíjať svoje
schopnosti v základnej umeleckej škole, súkromnú ZUŠ bude
navštevovať 175 žiakov. O voľný čas sa postará pre 931 žiakov
centrum voľného času.

Výborná nálada počas jarmoku

Na Michalskom jarmoku
28. septembra už dopoludnia
vládol čulý ruch, stánky s
rôznym tovarom lákali návštevníkov všetkých generácií, deti - sladkosti, hračky,
starších - varená kukurica,
klobáska a, samozrejme, bur-

čiak, ale asi najväčší záujem
bol o trdelníky. Priaznivé
bolo aj počasie, a tak keď
v popoludňajších hodinách
začal kultúrny program, námestie sa zaplnilo tými, ktorí
si chceli pozrieť kultúrny
program. Predstavili sa žia-

ci obidvoch
základných
umeleckých
škôl a centra voľného
času. O výbor nú náladu sa postarala známa ľudová
hudba Pastrnoci z Novej Ľubovne
s prog ram o m „ Pol
džedžiny
r o d ž i n a“.
Hrali a spievali predovšetkým goralské piesne, ale
pridali aj rusínske a slovenské piesne zo Spiša a Šariša.
Pri dychovej hudbe Tvrdošanka a hudobnej skupine
Duo Orava sa návštevníci
podujatia zabávali až do večerných hodín.

Oravské country skupiny rozihrali návštevníkom žilky
Obyvatelia mesta a návštevníci prežili 2. septembra v amfiteátri v Oraviciach príjemné
popoludnie v štýle country.
Hudba, spev a tanec v podaní
dievčenskej country skupiny
Daily, tanečnej skupiny Harlekýn, dua Peter Medvecký
a Juraj Tomadlík, country
skupín Alibabky a Kredenc
zarezonovali nielen u nadšencov. Účinkujúci výbornú náladu preniesli na divákov a je
možné konštatovať, že tento
hudobný žáner si získava čoraz
väčšiu obľubu. Dobrá odozva
bola nielen na podujatie, ale
aj prostredie, v ktorom sa kul-

túrne akcie konajú. Pochvalné
slová uznania vedeniu mesta
za vybudovanie amfiteátra,

zabezpečenia kyvadlovej dopravy a občerstvenia pre obyvateľov mesta sú oprávnené.
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Najviac chutil med z Tvrdošína
Mesto pripravilo dôstojnú oslavu pre
rodáka, včelárskeho odborníka JUDr.
Kolomana Novackého pri príležitosti
115. výročia jeho narodenia, ktorému
patrí čestné tretie miesto v histórii slovenského včelárstva.
S úmyslom spopularizovať včelárstvo pre mladú
generáciu sa 7. septembra
v MsKS uskutočnil semi-

nár pre žiakov základných
škôl o živote a práci včelára. Zaujímavá a poučná
bola popularizačná prednáška o včelárení, význame
a vplyve včelích produktov

na zdravie človeka. Zúčastnilo sa ho takmer 100 detí,
ktoré prejavili veľký záujem o včelárske pomôcky a

ďalšie informácie v diskusii
po prehliadke filmu s včelárskou tematikou. Lektormi
boli Pavol Kozáčik, Miroslav
Teren a Albert Gross, skúsení včelári s teoretickými

a praktickými skúsenosťami
vo včelárstve.
Druhá časť celomestského
podujatia nazvaného Včelár
celým srdcom bola určená
pre širšiu verejnosť, a preto
sa uskutočnila v mestskom
parku. Počas celého podujatia boli premietané filmy
s včelárskou tematikou. Návštevníci mohli ochutnať med
od viacerých včelárov a zúčastniť sa súťaže o najlepší
med z regiónu Orava. Od
skúsených včelárov zo ZO
Slovenského zväzu včelárov
si mohli kúpiť med a iné
včelie produkty, dostať zaujímavé informácie týkajúce
sa včelárstva a včelích produktov. Najviac hlasov získal
zmiešaný kvetovo-medovicový med (malina a smrek)
včelára A. Grossa. Súčasťou
podujatia bola výstava historických úľov zo zbierkových fondov Oravského múzea, Múzea oravskej dediny
v Zuberci a výstava včelárskych pomôcok.
Projekt bol realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zlepšia sa materiálne podmienky pre profesionálnych hasičov
Hlavným cieľom osláv bolo pripomenúť si príslušníkov, ktorí tu
obetovali dlhé roky svojho života,
poďakovať súčasným príslušníkom
za prácu, ktorou pomáhajú všetkým

ľuďom žiadajúcim o pomoc, ako aj
poukázať na problémy vyplývajúce
z nedostatočných priestorových zabezpečení výkonu zmenovej služby
v 24. hodinových intervaloch.

Oficiálna časť osláv.

Na Trojičnom námestí popri ďakovných slovách za odrobené roky,
ako aj odovzdaní ďakovných listov
zakladateľom a najstarším príslušníkom odzneli najvážnejšie slová ministra vnútra, ktorý pred začiatkom
osláv prisľúbil pred ostatnými príslušníkmi finančnú podporu na odstránenie havarijného stavu budovy a prístavby hasičskej stanice v Tvrdošíne.
Odozvy na oslavy boli pozitívne
a tri týždne po oslavách nám bolo
oznámené, že v rokoch 2013 a 2014
nám bude zo štátneho rozpočtu vyčlenených 1 milión eur na výstavbu
nového objektu pre hasičov. Čo viac
si môžeme priať.
Mjr. Ing. Marek Vrobel,
veliteľ HS

Prehliadka hasičskej techniky sa tešila mimoriadnemu záujmu.

Podujatie naplnené nadšením, radosťou, športovaním a dobrou zábavou
V rámci Dní mesta bolo najmasovejším podujatím stretnutie na futbalovom ihrisku. Do súťažných disciplín sa
zapojilo takmer 200 občanov.
Varenie typického tvrdošínskeho jedla – halušiek
s kapustou sa ujali poslanci,
ktorí si zabezpečili pomoc
od občanov svojich volebných obvodov. Sedem družstiev sa postavilo proti sebe
odhodlaných dokázať, že

práve ich halušky sú najlepšie. Súťažiaci nenechali nič
na náhodu, a preto vareniu
predchádzala kratšia či dlhšia príprava. Porota mala
veľmi ťažkú úlohu určiť
víťaza súťaže. Nakoniec si
prvé miesto odniesli súťa-

žiaci z volebného obvodu
č. 3 pod vedením poslanca
J. Belopotočana a obvodu
č. 5 pod vedením poslanca
E. Gándiho.
I keď pri stánkoch s kotlami bolo veselo, vzrušujúcejšími boli súťaže na štadióne
– slalom medzi kužeľami,
prekážkový beh v lyžiarkach,
kolektívna hra s medicimbalom, rýchle jedenie koláča

a pitie nápoja, pílenie dreva
a prekážková štafeta.
Bavili sa nielen súťažiaci,
ale aj diváci. Nápaditými kostýmami zaujalo najmä družstvo z volebného obvodu č. 1,
ktoré dokázalo, že fantázii sa
medze nekladú, ale pochváliť musíme každé družstvo,
pretože od minulého roka si
na oblečení dali viac záležať.
Celkovým víťazom v športo-

vých súťažiach bol volebný
okrsok č. 6 pod vedením M.
Kováča, druhé miesto patrilo,
okrsku č. 2 M. Gabarovi a tretie okrsku č. 7 M. Luckej.
Už sa stmievalo, keď prišla
na rad tombola od mnohých
sponzorov, ktorým sa touto
cestou chceme poďakovať za
ich ústretovosť. Ku losovaniu tomboly si primátor Ivan
Šaško prizval poslanca NR

SR A. Martvoňa, s ktorým
sa v doobedňajších hodinách
spoločne zúčastnili osláv výročia hasičskej stanice. Pred
tribúnou s losovacím osudím
sa zhŕkli účastníci podujatia
v očakávaní, pretože každý
účastník dostal tombolový lístok zadarmo. Večernú príjemnú náladu znásobila hudobná
skupina Minigolf, pri ktorej sa
zabávali do polnoci.

6

Poďakovanie za odvedenú prácu v prospech mesta
Dobrovoľníctvo si vyžaduje
veľa síl, energie, nadšenia a nepozná hranice. Práca dobrovoľníkov je veľmi záslužná a často
nedocenená, ale dobrovoľníci
to nerobia pre peniaze, ale pre
človeka, ktorý pomoc potrebuje. A tak to bolo aj v prípade
tvrdošínskej organizácie, ktorá
zásluhou jej predsedníčky Marty Bakošovej nezištne venovala
svoj čas pre týchto ľudí.
Pani Bakošová pôsobila v našom meste od roku 1995 v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých ako predsedníčka
základnej organizácie. Od roku
2004 sa organizácia odčlenila
a zásluhou M. Bakošovej a ďalších na Orave vzniklo Združenie
zdravotne postihnutých, kde
dlhé roky vykonávala funkciu
tajomníčky. Okrem toho ako
predsedníčka dôchodcov viedla
v našom meste najpočetnejšiu
organizáciu s počtom takmer
dvesto členov.
Jej práca spočívala hlavne
v organizovaní rekondičných
pobytov, posledné roky sa uskutočňovali v Oraviciach, kde
mesto týmto ľuďom poskytovalo za symbolickú cenu aj naše
termálne bazény. So svojimi
spolupracovníkmi okrem iného

pripravovala semináre, združenie poskytovalo poradenskú
služba pre zdravotne postihnutých a mnoho ďalších akcií,
čo si vyžadovalo okrem iného

cestovanie do jednotlivých organizácií v rámci Oravy. Roky
však utekajú, čo sa odzrkadlilo
na zdraví pani Marty Bakošovej, ktorá sa rozhodla, že túto
prácu ukončí. Stalo sa tak 26.
septembra, kedy sa naši dôchodcovia išli okúpať do termálneho
bazéna, autobus zdarma a symbolické vstupné na kúpaliska im
opäť poskytlo mesto, čo svedčí

o tom, že vedeniu mesta na čele
s primátorom záleží na tejto
skupine našich spoluobčanov. Po
zrelaxovaní v bazénoch sa všetci
stretli na dobrom obede v chate
v Oraviciach, kde pani Mária
Gallasová, ktorá prevzala funkciu predsedníčky, poďakovala
v mene všetkých M. Bakošovej
za jej vykonanú dobrovoľnícku
prácu.
No nebola to len táto dobrovoľnícka práca, ktorú M. Bakošová vykonávala v prospech
mesta, tí ktorí ju poznajú vedia,
že pracovala 35 rokov v Zbore
pre občianske záležitosti, či už to
bolo uvítanie detí, sobáše, odovzdávanie vysvedčení a pri ďalších akciách, ktoré organizovalo
mesto. Nemali by sme zabudnúť
ani na 15 rokov práce v dozornej
rade urbáru. A tak by sme mohli
menovať ďalšie funkcie a akcie,
ktorých sa aktívne zúčastňovala
nielen v rámci nášho mesta.
Aj touto cestou jej vedenie
mesta na čele s primátorom
a poslanecký zbor ďakujú za
dlhoročnú obetavú prácu v našom meste v prospech našich
spoluobčanov. Prajeme jej, aby
si jeseň svojho života užila ešte
v pokoji, v Božej láske v kruhu
svojich najbližších.

Hľadáme talenty
Tanečný klub - MažoretkyOravské námorníčky a Detský rock ´n´ rollový tanečný
súbor Kinder-Rotas sa zúčastňuje pravidelne Majstrovstiev
Slovenska v mažoretkovom
športe, ktorý je dnes plnohodnotnou súčasťou športu.
Ide o súťaž v práci s paličkou
ako je hádzanie, točenie,
prehadzovanie a technikou
kroku. V súčasnosti už nejde
len o strohé pochodovanie
s dychovou hudbou, ktorú
nahradila hudba moderná,
zmenou prešli aj kostýmy
a zaujme aj choreografia.
Úspešnou sólistkou je Marika
Kohárová, členka tanečného

súboru Kinder – Rotas, ktorá začínala ako 5-ročná. Po
ročnej prípravke sa zúčastnila súťaže ako jediná z hornej
Oravy súťaži Mini talent, kde
prezentovala mesto Tvrdošín
aj na majstrovstvách Slovenska, Grand Prix Europa
a ďalších súťažiach. Na nich
obsadzuje prvé, druhé ,tretie a
piate miesta. „Tanečné súťaže
absolvujeme na vlastné náklady, o to viac nás teší úspech,“
povedal nám Jaroslav Dirigáč, vedúci súboru, tréner a
medzinárodný porotca mažoretiek. „Na základe týchto
úspechov chceme otvoriť tanečnú triedu na pokračovanie,

kde sa zameriame na hľadanie
talentov, tanečný odbor pre
deti materskej školy od 4 – 5
rokov, kadetky 6-7, 8-9, 10-12
a 13-ročné. Tanečná trieda
je zameraná na predmety :
tanečná - pohybová príprava
(gymnastika), priestorové a
rytmické cvičenia, základy
klasického tanca a základy
práce s paličkou. Tanečná
trieda bola otvorená 7. októbra v MsKS. Ďalší záujemci sa
môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu jdirigac@centrum.sk, obratom na e-mail
dostanú bližšie informácie v
MsKS, kde budú vyvesené
plagáty s informáciami.

Získavanie obchodných kontaktov je šancou na úspech

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má dlhoročné skúsenosti s podporou obchodných a investičných aktivít. Za takmer 11
rokov svojej činnosti sme sa podieľali na viac ako 500 úspešných projektoch.
Naším cieľom je podporovať spoločnosti etablované na Slovensku, pomáhať
im pri plánovaných expanziách, podpore exportu, či budovaní výskumno-vývojovej činnosti.
Čo SARIO ponúka?
Podporíme Vás - Pri exporte a
plánovanej expanzii, pri inováciách
a výskumno-vývojovej činnosti.
Identifikujeme - Na základe individuálnych požiadaviek — obchodné
príležitosti a kapacity, potenciálnych
obchodných partnerov.
Pomôžeme Vám - S prekonávaním
administratívnej záťaže a každodenných problémov pri podnikaní.
Poskytneme Vám - Kontakty na
potenciálnych obchodných partnerov,
samosprávy a orgány štátnej správy.
Všetky služby našich odborníkov
ponúkame BEZPLATNE.

Vybrané SARIO služby pre slovenské firmy, ktoré majú potenciál
exportovať:
Informácie o zahraničných teritóriách a potrebné kontakty
Vyhľadávanie potenciálnych partnerov podľa zadaných kritérií
On-line databáza obchodných
príležitostí
„Podporujeme hlavne stredné
a menšie podniky, ktoré nemajú
vlastné kapacity, aby dokázali
vyvážať svoje produkty. Ale majú
kvalitu, ktorá by mohla byť v zahraničí vítaná a akceptovaná“
Robert Šimončič,
generálny riaditeľ SARIO
Nepostrádateľnou súčasťou našich aktivít sú subkontraktačné podujatia a podujatia zamerané na budovanie nových obchodných kontaktov. V súčasnosti vrcholia prípravy na v
poradí už 6. ročník Slovenskej kooperačnej burzy - medzinárodného kooperačného podujatia,
ktoré sa uskutoční pod záštitou MH SR a za osobnej účasti premiéra Slovenskej republiky
a premiéra Bulharskej republiky.
6. Slovenská kooperačná burza Vám poskytne:
aktívnu účasť na rokovaniach so zahraničnými podnikateľskými subjektmi podľa Vášho
sektorového zamerania
panelové diskusie s odborníkmi na zaujímavé témy
priestor na marketingovú prezentáciu Vašej firmy v prezentačnom katalógu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vznikla v roku 2001 a je
štátnou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
Kontakt:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
Tel: +421 2 58 260 100
Fax: +421 2 58 260 109
Regionálna kancelária Žilina - Hálková 31, 010 01 Žilina
Web: www.sario.sk, E-mail: export@sario.sk, invest@sario.sk

Písali sm e v na šich n oviná ch
Pred 25 rokmi
Z rokovania plenárneho zasadnutia MsNV
Pokračujú práce na výstavbe Domu smútku a rekonštrukcií cintorína v meste, na lyžiarskom vleku,
výstavbe dvoch vodojemov
nad sídliskom Medvedzie.
Dokončili a vybavili sa nové
priestory mestského kultúrneho strediska na Medvedzí
s novými priestormi pre
knižnicu, klub dôchodcov,
klub mládeže, výstavná
miestnosť a kancelárie, vybudovala sa lavica pre peších cez rieku Orava, nové
cesty, chodníky, parkoviská, mestská kanalizácia
v centre s celkovou dĺžkou
3,2 km, zrekonštruovala sa
zvonica, kostnice a oplotenie na cintoríne v Tvrdošíne. Pokračuje výstavba
prevádzkovej budovy technických služieb, skládka
domového odpadu Jurčov
Laz, začala sa výstavba kanalizácie na Medvedzí a na
Hríbikoch.
Pred 20 rokmi
Z rokovania
zastupiteľstva
Na MsZ primátor informovalo prebiehajúcich realizačných akciách v meste
- pokračujúcej výstavbe
kanalizácie v Krásnej Hôrke a začínajúcej výstavbe
kanalizácie v hornej časti
Medvedzia, o realizácii inžinierskych sietí v mestskej
časti Hlísno, rekonštrukč-

ných a reštauračných prácach na drevenom kostolíku,
o pripravovanej plynofikácii
mesta. Osobitne zvýraznil súčasné problémy v Oraviciach
z hľadiska návratu majetkových práv občanov i urbárského spoločenstva od štátnych
lesov a Tanap-u, ale najmä
navrátenie správy nad týmto územím mestu Tvrdošín.
Predložil návrh na koncepciu
školstva v meste od 1. 9. 1993,
kde sa uvažuje nad ukončením
objektov v Tvrdošíne a na
sídlisku Medvedzie. Vyjadril
záujem zriadiť v meste samostatné osemročné gymnázium
s rozšírenou špecializáciou na
cudzie jazyky.
Pokiaľ ide o priebeh realizačných prác na úseku výstavby v meste bolo konštatované, že rozostavané stavby
pokračujú podľa plánu. Najmä
výstavba oboch škôl, výstavba
kanalizácie a ciest v Krásnej
Hôrke, inžinierskych sietí
v mestskej časti Hlísno, rekonštrukcia parku v centre
mesta, rozšírenie a oplotenie
cintorína a ďalších. Odsúhlasená bola príprava výstavby
objektu Slovenskej sporiteľne
v Tvrdošíne, ďalej projektová
dokumentácia I. etapy plynofikácie mesta a finančná
výpomoc obom základným
školám v meste rovnakým
podielom na každého žiaka. Primátor mesta predložil
koncepciu školstva v meste,
kde sa uvažuje s ukončením

objektov v Tvrdošíne a na
sídlisku Medvedzie. Je záujem
zriadiť v meste samostatné
osemročné gymnázium.
V celej Krásnej Hôrke bolo
uložené do zeme kanalizačné potrubie, v časti Hlísno
a Hrádky asfaltované cesty.
Dokončievali sa reštaurátorské práce v historickom drevenom kostolíku, kde 30.10.
prebehla predbežná kolaudácia tých prác. Bolo dokončené oplotenie rozšíreného
cintorína. Pokračujú práce na
prístavbách oboch základných
škôl. Jednalo sa aj o dokončovacích prácach na rekonštrukcii oplotenia mestského parku,
úprava chodníkov a ďalšie.
Pred 10 rokmi
Investičné zámery sa realizujú aj v oblasti športu. V súčasnom období sa uskutočňujú
práce na športovom štadióne
za panelárňou. V prvej etape to
bude realizácia šatní, prezliekarní, klubovej a zdravotníckej
časti. V druhej etape tribúna
s prekrytým hľadiskom.
Vstup do kostolíka opeknel
V neustálej pozor nosti
mesta je aj naše prostredie,
v ktorom žijeme. Dôkazom
toho je aj rozsiahla rekonštrukcia vstupného priestoru
pred kostolíkom v Krásnej
Hôrke, kde bola položená
zámková dlažba.
Kamenný chodník
na cintoríne
Pri drevenom gotickom

kostolíku bol vybudovaný
nový kamenný chodník, ktorý veľmi vhodne a vkusne
zapadol do tohto prostredia.
Pekný kamenný chodník na
cintoríne dokázali urobiť
chlapi z technických služieb,
ktorí v tomto období upravujú
aj všetky naše cintoríny, kde
odviedli kus statočnej práce.
Je dobré, že aj o tieto pietne
miesta, kde odpočívajú naši
najbližší a najmilší, sa mesto
s príkladnou starostlivosťou
stará.

a čo je podstatné, bude slúžiť
hlavne tým, čo tu bývajú.

Nové chodníky
a rekonštrukcie ciest
Jed ný m z dl hodobých
problémov na Vojtaššákovej
ulici bol chodník popri ceste.
V tomto roku prišlo k zrealizovaniu projektu a úplne nový
chodník dnes už slúži svojmu
účelu. Zrealizovaním nového
chodníka sa na tejto trase
zvýšila nielen bezpečnosť
chodcov, ale aj automobilisti
si vydýchli.
V súčasnosti sa životné
prostredie neskrášľuje len
na sídlisku Medvedzie, ale aj
na Hrádkoch, kde pokračuje kompletná rekonštrukcia
chodníkov a ciest, robia sa
tu nové šachty, obrubníky
a asfaltujú skoro všetky cesty. Rekonštrukcia sa nebude robiť len na Cintorínskej
a Spiežovej ulici, pretože sa
tam pripravuje komplexná
rekonštrukcia vodovodu. Po
dokončení bude aj táto mestská časť opäť o niečo krajšia,

Dokončujú sa ďalšie byty
Mesto dokončilo a odovzdalo
na sídlisku Medvedzie do užívania prvých 19 bytov. V nich už
bývajú spokojní nájomníci. Pred
dokončením v uvedenej bytovke
je však ďalších 19 bytov.

Výstavba športového
areálu pokračuje
Pri bývalej panelárni pokračuje naďalej výstavba športového areálu. Momentálne práce
finišujú pri výstavbe šatní a sociálnych zariadení pri novom
futbalovom štadióne. Tento objekt sa v súčasnosti zastrešuje.
Aj tu sa robí všetko pre to, aby
tieto priestory boli ešte do zimy
pod strechou.

Pokračuje výstavba
novej bytovky
Na sídlisku Medvedzie pokračuje v plnom prúde výstavba nového bytového domu so 16-timi
bytmi. Tieto nové byty, ktorých
výstavbu realizuje mesto, budú
spĺňať všetky kritériá moderného
bývania.
Pred 5 rokmi
Slávnostná svätá omša
v novom areáli
Priestor pred Skalkou sa premenil na stavenisko, stavebné
a tesárske práce tu finišovali tak,
aby boli dokončené v termíne 15.
septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, kedy sa tu
konala sv. omša. Pútnicky areál
pred Skalkou dostal úplne novú

tvár. Bude dôstojným miestom na sv. omše, súkromné
adorácie, ale aj na zastavenie
a oddýchnutie si počas prechádzky po našej krásnej okolitej prírode.
Unikátny dom
Bytový dom, ktorý vyrastie
na Oravskom nábreží, možno
právom považovať za unikátny.
Už len preto, že bude prvým
svojho druhu na Slovensku.
Jeho stavbu schválilo ministerstvo výstavby, projektovú dokumentáciu spracúva Fakulta
architektúry STU v Bratislave.
Ide o energeticky úsporný dom
so šiestimi dvoj- a trojizbovými
bytmi.
Ukončené investičné
akcie v meste
V tomto roku bola ukončená rekonštrukcia chodníka pri
SPŠ, kde pôvodný asfaltový
chodník bol nahradený chodníkom zo zámkovej dlažby, boli
tu položené nové obrubníky
a súčasne vyasfaltovaný hlavný
príjazd do školy, osadené nové
lavičky a odpadkové koše.
Na objekte MŠ I na Oravskom
nábreží bola vymenená plochá
strecha, ktorá bola nahradená
novou sedlovou strechou s použitím drevených krovových
väzníkov. Ako krytina boli
použité asfaltové šindle s podkladom z asfaltových privarovaných pásov. Na celú strechu
bola položená nová hydroizolácia, vymenené dažďové vpuste
a spravená atika.
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Narodili sa
13. 8. Adela Gostíková

13. 8.
20. 8.
21. 8.
28. 8.
28. 8.
31. 8.
4. 9.
6. 9.
8. 9.
10. 9.
13. 9.
15. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.

Tomáš Jozef Tonka
Filip Burdeľ
Nikolas Samko
Michaela Šintajová
Elias Paulíny
Filip Kuník
Adam Kováč
Sofia Chrenková
Michal Buchta
Kaylah Bibiová
Matias Záň
Michaela Pajerchinová
Kristína Dedinská
Zuzana Dedinská
Karolína Jandeková
Michal Paľo

Sobáše
Martina Pumrlová – Ondrej Lepp

18. 8.
18. 8.
25. 8.
25. 8.
25. 8.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
15. 9.
15. 9.
22. 9.

Zuzana Piknová – Michal Huber
Romana Šálková – Libor Kubášek
Tatiana Fedoráková – Andrej Janík
Erika Lužbeťáková – Jozef Medvecký
Ľubica Šubjaková – Peter Čuchor
Martina Kaníková – Juraj Ruman
Jana Smoleňová – Miroslav Vnenčák
Jana Štubendeková – Marek Vajduľák
Antónia Lofajová – Jozef Čuchor
Zuzana Tomajková – Michal Pafčo
Alžbeta Turčáková – Ľuboš Mališka
Barbora Marcoňová – Bc.Mgr. Lukáš Lašút
Zuzana Brenkusová – Ivan Števanka
Lenka Lajmonová – Arkadiusz Grabowski

Do kostola na historických vozidlách

Príjemné chvíle so spomienkami

Na krátku návštevu do gotického kostola zavítali 7. septembra
členovia spoločnosti Mercedes Benz z Rakúska na 18 historických autách Mercedes Roaster – modelové roky 1960 - 2011.

Aby deti rady čítali
K nižnica je dôležit ým
miestom pre deti. Našou snahou je, aby tu našli kvalitnú
literatúru a aby sa kniha stala

ktoré sme pripravili prezentáciu kníh spojenú s besedou
pod názvom: „Ja som prvák
- ukážka kníh s veľkými pís-

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili členky MO
Matice slovenskej najstaršieho muža nášho mesta, 98-ročného
Jozefa Krúpu (24. 6. 1914), ktorému bolo udelené ocenenie
Zaslúžilý občan mesta.
Na snímke predsedníčka MO MS M. Lucká s A. Šimičákovou.

Malebné zákutia zo Slovenska i Ameriky

V Art galérii Schűrger bola 7. septembra otvorená výstava
Dušana Cirana, Slováka, ktorý v 40-tych rokoch minulého
storočia emigroval do Ameriky, kde sa venoval výtvarnému
umeniu. Diela nositeľa striebornej a zlatej medaily na Palett
Chisel academy a Cenu Diamond Medal Award boli vystavené
do začiatku októbra.

Odišli z našich radov

4. 9. Ivan Furinda 		
15. 9. Bohuš Drobka
22. 9. Kováč Michal

32-ročný
75-ročný
60-ročný

Dňa 27. 8. 2011 uplynul rok, ako sme
na poslednej ceste odprevadili našu drahú
manželku, matku a starú mamu

Magdalénu Dulkovú.

Odišla navždy, ale zostala v našich
srdciach. S láskou a vďakou spomínajú
manžel Ján, dcéry Daniela, Iveta,
Silvia, syn Ján a vnuci Braňo, Tomáš,
Marek, Deniska, Dominika a Karinka.
Ostalo po Tebe prázdno a smútok v srdci.

Opustila nás najstaršia občianka nášho mesta

„O rok Vás znova navštívim, držte sa
mi pani Bakošová,“ takto sa lúčil pred
necelým rokom primátor Ivan Šaško na
návšteve pri príležitosti jej životného
jubilea 102 rokov. Písali sme o nej, o jej
živote v decembrových novinách. Svoj
život prežila s pokorou a trpezlivosťou.
Bola pamätníčkou osudov ľudí a udalostí
Krásnej Hôrky a nášho mesta. Napriek vysokému veku mala veselú a jasnú myseľ.
V piatok 7. októbra nás pani Mária Bakošová vo veku
nedožitých 103 rokov navždy opustila. Česť jej pamiatke!

súčasťou ich života. Veľkú
pozornosť preto venujeme čo
najmladším deťom. V mestskej knižnici v Tvrdošíne sme
už privítali žiakov prvých ročníkov zo ZŠ Š. Šmálika, pre

menami.“ Deti prejavili o ne
záujem, niektoré už poznali
a s ostatnými sa zoznámili. V
knižnici v Medvedzí sa uskutočnila beseda s piatakmi ZŠ
M. Medveckej.

Veža je zapísaná do zoznamu „Slovenské rekordy“
Netradičný pokus o rekord sa uskutočnil 7. júla na Country festivale na futbalovom štadióne, kde bola postavená 222
cm vysoká veža z oblátok Horalka. Certifikát za ustanovujúci
slovenský rekord prevzali organizátori Juraj Tomadlík - Juto,
Mesto Tvrdošín a I.D.C. Holding, a.s. Foto: jt

Umelec so svojou manželkou (zľava).

Na radnici tlmočili pozdrav z poľskej Wisly

Z poľského mesta Wisla vyrazil 6. septembra pelotón cyklistov na cestu do Zvolena, aby sa spolu s cyklistami z maďarského
Visegradu, českého Slavkova u Brna a Spišského hradu zúčastnili
výstupu na Pusty
hrad. Podujatie
organizuje zvolenská radnica
už 11 rokov pod
názvom Cyklojazda histórie,
počas ktorej navštevujú cyklisti
historické mestá.
Cyklisti z Wisly
so slovenským
doprovodom sa každoročne zastavia na našej radnici.

Odkaz vierozvestcov

Chcú hľadať a nachádzať, povzbudzovať a sprevádzať
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená so
zameraním na prácu s deťmi od 0 do 15
rokov poskytuje komplexnú starostlivosť
v oblastiach: vývinových porúch reči
a narušenej komunikačnej schopnosti,
vývinových porúch učenia, porúch pozornosti a aktivity, rôznych porúch na
báze ľahkých mozgových dysfunkcií, sluchových a zrakových postihnutí, mentálneho postihnutia, poruchách správania,
autizme a iných pervazívnych poruchách,
osobnostných ťažkostiach, viacnásobnom

postihnutí a iných. Pri práci s deťmi
využívajú moderné diagnostické metódy, pracujú s rôznorodými pomôckami,
svoju prácu prispôsobujú potrebám detí.
Ponúkajú široké spektrum programov
a služieb pre rozvoj detí pod vedením
odborných zamestnancov zariadenia.
Všetky služby sú bezplatné. V Tvrdošíne sa pracovisko nachádza na adrese:
Trojičné námestie 191, 0948 878 874.
Viac info: www.eupordna.sk riaditeľstvo:
PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana
Gandelová.

Pozvanie
Slovenské komorné divadlo z Martina
uvedie 31. októbra o 1800 v kine Javor
DIVADELNÚ KOMÉDIU
v podaní E. Gašparovej, M. Gazdíka, D. Zaprihača, F. Výrostka, N. Vladařovej, J. Oľhovej, M. Horňáka a Ľ. Krkoškovej.
Predpredaj v MsKS Medvedzie, č.t. 5322167, msks@
orava.sk. Vstupné: 5,50 €. Na toto podujatie môžete použiť aj kultúrne poukazy.

Pozvánka do kina
V kine Javor môžete využiť
na filmové predstavenia
kultúrne poukazy!

19. 10. (piatok)
MODRÝ TIGER - rodinná komédia
16. 11. (piatok)
LÍBAŠ AKO ĎÁBEL - česká komédia

Mesto očami fotografa
Mesto Tvrdošín vyhlasuje fotografickú súťaž „Mesto
očami fotografa“. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia mesta (profesionáli i amatéri), ktorí prostredníctvom fotografie zachytia mesto Tvrdošín (budovy, príroda, akcie...)
a jeho mestskú časť Oravice. Súťažné práce je potrebné
doručiť najneskôr do 31. októbra 2012 do MsKS Medvedzie
vo formáte JPG na USB kľúči. Autor môže poslať do súťaže
max. 10 fotografií (čiernobielych, farebných). Slávnostné
vyhlásenie výsledkov, spojené s vernisážou vo výstavnej
sále MsKS Medvedzie pri účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 7. novembra
2012 a potrvá do 30. novembra 2012.

Jednoznačne dominovala 50 kg tekvica
V mestskom kultúrnom stredisku sa každoročne v septembri
koná výstava ovocia
a zeleniny dopestovaná záhradkármi z mesta. Aj tento rok priniesli záhradkári ukážky
svojej úrody a bolo sa
naozaj na čo pozerať.
Najväčšou bola tekvica
Antona Števánku.

Na vernisáži výstavy odznelo hudobno-slovné pásmo venované vierozvestcom, ktoré pripravil MO Matice slovenskej
a zaujímavé rozprávanie S. Ondríka, ktorý niekoľko plastík
nadživotnej veľkosti venoval mestu.
Mesto Tvrdošín, ŽSK, OKS Dolný Kubín a MO Matice
slovenskej vás pozývajú na výstavu drevených a kamenných
plastík s názvom Odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda vo
výtvarnom umení, ktorá potrvá do 26. oktobra.

Tanečníčky si vyslúžili uznanie
V Kościelisku, partnerskej gmine mesta Tvrdošín,
sú na Plenérovej scéne organizované letné kultúrne
podujatia. Po minuloročnom úspechu nášho centra
voľného času sme aj tento
rok dostali pozvanie na
vystúpenie. V rámci Regionálneho dňa Witowa predviedli 18. augusta naše deti
svoje tanečné schopnosti.

Vystúpili členky skupín
Mažoretky, Roztlieskavačky, Orientálny tanec a Duo
Erika a Dominika. Podujatie
bolo vydarené, prežili sme
nezabudnuteľný zážitok.
Deti si spolu zasúťažili
a spriatelili sa. Bližšie sme
spoznali poľskú kuchyňu
a boli sme nadšení z prostredia, v ktorom sa konalo toto
podujatie.
jk
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Tvrdošín po 10. kole na druhom mieste
Dospelí
Naši futbalisti pokračujú v
dobrých, výkonoch o čom svedčí
aj fakt, že z doterajších 10. kôl
vyhrali sedemkrát a prehrali len
dva zápasy.
Tvrdošín - Bytčica 2:0 góly:
Pikna, Juráň
Zápas sme mali v rukách od
začiatku, čo sa odzrkadlilo aj na
priebehu, keď sme súpera nepustili do žiadnej vyloženej šance a
zaslúšene sme vyhrali.
Or. Veselé - Tvrdošin 0:2 góly:
Zboroň, Palider
V úvode sme začali vynikajúco, keď sa presadil Zboroň. Potom
však prišlo vylúčenie nášho hráča,
no i napriek tomu sme predviedli
bojovný výkon, ktorý bol odmenený v závere gólom Palidera
na 0:2.
Tvrdošín - Or.Jasenica 1:0
gól: Macko
V zápase 8. kola nastúpili naši
futbalisti s cieľom vyhrať, čo sa
im aj podarilo. Víťazný gól strelil
Macko.
L. Hradok - Tvrdošín 3:0
V 9. kole sme zavítali do Liptovského Hrádku, kde sme nastúpili proti vedúcemu celku tabuľky.
Hneď v úvode sme nevyužili gólovú príležitosť, začo nás domáci
celok potrestal tromi vstrelenými
gólmi do našej siete.
Tvrdošín - Kysucký Lieskovec
2:0 góly: Zboroň, Juráň
Hneď od úvodu sme sa do
súpera zahryzli, čo vyvrcholilo
gólom Zboroňa. Do polčasu sme
mali ešte pár pekných šancí, ktoré
sa nám však nepodarilo využiť. Po
zmene strán Juráň pridal poisťujucí gól, a tak Tvrdošín zaslúžene
vyhral.
IV. Liga Sever dorast
Dorast je po deviatich kolách na
10. mieste IV. ligy skupiny Sever.

5. kolo Predmier - Tvrdošín
6 : 4, góly K. Vrana 2, M. Lajš,
M. Kováč
6. kolo Tvrdošín - Lisková 4
: 0, góly: M. Lajš, F. Mravec, K.
Vrana, P. Huraj
7. kolo Černová - Tvrdošín 6
: 1, góly: M. Lajš
8. kolo Žilina - Tvrdošín 11 :
2, góly: P. Huraj, M. Lajš
9. kolo Tvrdošín - Krásno 1 :
2, góly: K. Vrana
10. kolo Závažná Poruba Tvrdošín 1:2 góly: M. Gregorec,
M. Lajš
STARŠÍ ŽIACI
Tvrdošín - OFK Teplička nad
Váhom 0:3 (0:0)
Tvrdošín - ŠK Belá 4:3 (1:1),
góly: 2 - Dreveňák Pavol, 1 - Pánik Oliver, 1 - Gerát Ľubomír
Tatran Krásno nad Kysucou
- Tvrdošín 0:3 (0:0), góly: 2 Kormančík Branislav, 1 - Kulaš
Marek
Tvrdošín - TJ Tatran Oravské
Veselé 0:0
Tvrdošín - FK Slovan Trstená 1:4 (1:1), gól: 1 - Branický
Martin
FK Rajec - Tvrdošín 1:0
(0:0)
Tvrdošín - Vrútky 9:0
Starší žiaci ŠK Tvrdošín sú
aktuálne v tabuľke na 7. mieste
I. ligy skupiny Sever U–15.
MLADŠÍ ŽIACI
Tvrdošín – OFK Teplička
nad Váhom 7:0 (3:0), góly: 3 –
Kormančík Branislav, 2 – Bednár Maroš, 1 - Bednár Martin,
1 - Horvát Pavol
Tvrdošín - ŠK Belá 3:0 (1:0),
góly: 2 - Repka Roman, 1 – Hrobár Jakub
Tatran Krásno nad Kysucou Tvrdošín 4:4 (1:2), góly: 3 – Bednár Maroš, 1 – Oles Jakub
Tv r d o š í n - TJ Ta t r a n

O r avské Veselé 2:1 (2:0),
g ól y : 2 - B e d n á r M a r o š
Tvrdošín - FK Slovan Trstená 2:1 (1:1), gól: 2 – Bednár
Maroš
FK Rajec - Tvrdošín 3:3
(0:2), góly: 1 - Koválik Timotej,
1 - Repka Roman, 1 - Bednár
Maroš.
Tvrdošín - Vrútky 4:1
Mladší žiaci ŠK Tvrdošín sú
aktuálne v tabuľke na 1. mieste
II. ligy skupiny Sever U-13.
PRÍPRAVKA
Naši najmenší futbalisti sa
predstavili na turnajoch v Tvrdošíne, v Nižnej a v Trstenej. Všetky
tri futbalové turnaje s prehľadom
vyhrali a svoju skupinu vedú bez
straty bodu.
Turnaj v Tvrdošíne
FK Nižná – FK Slovan Trstená
0:11 (0:5)
Tvrdošín – FK Nižná 9:0 (5:0),
Tvrdošín – FK Slovan Trstená
3:1 (2:0),
Turnaj v Nižnej
FK Nižná – FK Slovan Trstená
0:8 (0:3)
Tvrdošín – FK Nižná 9:0 (5:0),
góly: 2 – Altin Morina, 2 – Viktória Kováliková, 2 – Martin Horvát, 1 – Martin Kuboš, 1 – Dávid
Gregorec, 1 – Kristián Zboroň
Tvrdošín – FK Slovan Trstená 3:1 (2:0), góly: 1 – Marcel
Nakačka, 1 – Dávid Gregorec,
1 – Martin Horvát.
Turnaj v Trstenej
Trstená - Tvrdošín 0:9, góly:
3 - Horvát , 1 - Kuboš, Nakačka,
Betuštiak, Olbert, Kovalíková
V., Lucký
Tvrdošín - Nižná 2:0, góly:
2 - Horvát
Tabuľka:
1. ŠK Tvrdošín
4 	 6 	0 0 	35: 2 	18
2. FK Slovan Trstená 4 	 3 0 	 3 	25: 10 	 9
3. FK Nižná
4 	 0 	0 	 6 	 2: 50 	 0

Príprava priniesla ovocie
V rámci prípravy na nadchádzajúcu sezónu v Ostrave
na Republic Cup-e naše dievčatá predviedli slušnú hru a

ukázali, že sú na sezónu pripravené. Samozrejme, je stále veľa vecí, na ktorých treba
popracovať, ale 1/4 účasť na
turnaji a skalp niektorých

českých extraligových tímov je dobrým znamením.
Kvalita turnaja je na vysokej
úrovni a s výkonom dievčat

sme v celku spokojní. Poďakovanie patrí ako samotným
dievčatám tak i realizačnému tímu. Taktiež mestu
Tvrdošín za to, aby sme

sa mohli turnaja zúčastniť.
Výsledky skupina:
FBC ČPP Remedicum
Ostrava Juniorky - Fbk Tvrdošín 2:4
Fbk Tvrdošín FBC United České
Budějovice 3:2
Fbk Tvrdošín SK Snipers Slavičín
1:2
ELITE PRAHA Fbk Tvrdošín 4:0
Výsledky 1/8 finále:
FbC COQUÍ Asper Šumperk - Fbk
Tvrdošín 1:2
F b k Tv r d o š í n
- EU ROSPOLEČNOSTI Brno Židenice BLUE 1:2
FBK Jeseník - Fbk
Tvrdošín 0:4
Výsledky 1/4 finále:
EUROSPOLEČNOSTI
Brno Židenice RED - Fbk
Tvrdošín 4:1

Muži zatiaľ bez bodu
Cez víkend sa odohrali ďalšie dve kolá mužskej extraligy
a ženy predohrávali 3. kolo
najvyššej florbalovej súťaže.
Muži cestovali na hor úcu
pôdu k úradujúcemu majstrovi Slovenska 1. Fbc Trenčín.
Nečakali sme zázrak, no ani
potupnú prehru. Majstrovský
Trenčín našich mladých extraligistov vyškolil vo všetkých
smeroch a Tvrdošínčanom
nadelil 18 gólov. V nedeľu sa
už očakával vyrovnanejší florbal a v kútiku duše sme čakali
na prvé body, no ani v Novej

Dubnici sa nám to nepodarilo.
Dubnica mala v koncovkách
presnejšiu mušku, čoho dôsledkom bolo víťazstvo domácich v pomere 8:5. „Tu nejde
o fazuľky, chalani si musia
uvedomiť, akú súťaž hrajú a
prispôsobiť tomu aj tréningový
proces. Na lavičke chýba kouč,
čo je citeľné, ale netreba vešať
hlavy a naďalej zabojovať o čo
najlepší výsledok.“
Naopak, v predohrávke 3.
kola ženskej najvyššej súťaže
sa Tvrdošínčankam podarilo deklasovať nováčika zo

Stupavy na domácej pôde až
16- gólovým rozdielom. V
nasledujúcom zápase doma
porazili Modru 10:1. Veríme,
že naše dievčatá budú pokračovať takýmto trendom i
naďalej.
Výsledky:
1. kolo NTS FK-ZŠ - FBK
Tvrdošín 8:8
2. kolo ŠK 98 Pruské FBK Tvrdošín 7:2
3. FBK Tvrdošín - Bogdau
Stupava 21:5
4. FBK Tvrdošín - FBC
BlueBerries Modra 10:1

Naš útočník Penksa v súboji s obrancom Oravskej Jasenice.

Víťazstvo mali na dosah
V sobotu 22. septembra sa
uskutočnil Mini Fed Cup - stredoslovenské kolo osemročných
tenistiek v Banskej Bystrici,
kde mala zastúpenie aj Orava
Tenis Academy s tenistkami
Karolínou a Barborou Šaškovými s ich trénerom Andrejom
Zimáňom.
Zo štyroch skupín, kde mali
zastúpenie tímy z celého stredneho Slovenska postúpili po
dva najlepšie tímy do štvrťfinále. Každý zápas sa skladal
z piatich duelov. Do štvrťfinále
postúpili sestry Šaškové, kde
sa stretli s hráčkami tímu Fresch club Zvolen, ktoré porazili
a v semifinále sa stretli s favorizovaným Dixon B. Bystrica.
Po vynikajúcom výkone sa tešili z postupu do finále. O titul
bojovali s tenistkami SK Pepas
S. Ľupča. Po nerozhodnom
stave po prvých dvojhrách nestačili na súperky vo štvorhre
a prehrávali 2:1. Karolína suboj

jednotiek vyhrala a vyrovnala
stav na 2:2. Na mladšej Barbore, ktorá má len šesť rokov,
bolo vidieť únavu, ale bojovala až do konca. Nakoniec sa
víťazkami stali hráčky z S.
Ľupče. Barborka si zaslúžila
od divákov potlesk za bojovnosť a Karolínka bola označená

ostatnými kapitánmi tímov ako
najlepšia hráčka. Húževnatosť
a bojovnosť získali iste od
svojich rodičov, ktorí sa v minulosti venovali športu. Otec
Peter jachtingu a mama Nikola
stolnému tenisu. Prajeme im aj
ich trénerovi veľa trpezlivosti a
športových úspechov.

Martin Kysel v Slovenskom pohári skončil na peknom 7. mieste
V septembri 15. 9. sa naši
mladí hráči zúčastnili Slovenského pohára v stolnom tenise
mladších žiakov (ročníky 2000
a 2001) v Košiciach. Výborne
si počínal Martin Kysel (2001),
keď z 88 účastníkov skončil na
7. mieste a bol z ročníka 2001
najlepší. Ďalší naši dvaja hráči
Tobiáš Planieta a
René Socha skončili až na konci
štartového poľa.
Skvele si však
viedli naše dievčatá. Sabína
Chylová (2001)
a Natália Divinská (2002) ako
nenasadené vyhrali svoje skupiny a komplikovaným súťažným systémom
postupovali ďalej a nakoniec
spomedzi 45 účastníčok Sa-

bína obsadila 13. - 16. miesto
a Natália 17. - 20. miesto.
Úspechy našich mladých hráčov
na konci minulého súťažného
ročníka - Martin Kysel sa stal
majstrom SR vo dvojhre najmladších žiakov, Natália Divinská je v tejto kategórii v aktuálnom rebríčku SR na 3. mieste.

Pravdepodobne navnadili nových mladých adeptov a vo zvýšenom počte sa prihlásili na stol-

ný tenis. Od začiatku školského
roku už robia prvé pokroky v
stolnotenisovom krúžku a podľa
slov trénerov nie je medzi nimi
núdza o talenty.
by

Muay Thai v našom meste
Muay Thai, keď voľne
preložíme toto slovo do slovenčiny, tak znamená thajský
box. Muay znamená zápasiť,
strkať, box a thai znamená
thajský. Muay Thai sa objavil
v Tvrdošíne pred vyše rokom,
kde ho priniesol prívrženec
tohto športu Pavěl Šebesta.
Svoje skúsenosti odovzdal
svojmu zverencovi Milanovi
Balážovi, ktorý ich odovzdáva
ďalej ďalším nadšencom tohto
športu. Dnes ich je vyše 10 a
stále pribúdajú ďalší.

Postup dievčat na majstrovstvá kraja v Cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
Dňa 25. 9. sa v Zuberci uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu, na ktorom sa
zúčastnilo aj Gymnázium z
Tvrdošína. Súťažilo sa v troch
kategóriach - ZŠ dievčat, SŠ
dievčat.
Kategória ZŠ dievčat
Dievčatá sa umiestnili na pek-

nom druhom mieste. V kategórii
jednotlivec obsadila A. Loneková v silnej konkurencii pekné 3.
miesto.
Zostava: A. Loneková, B.
Ulrichová, A. Žuffová, J. Kozoňová.
Kategória SŠ dievčat
Stredoškolačky Gymnázia

Tvrdošín suverénne vyhrali svoju
kategóriu. A. Žiláková obsadila
1. miesto a J. Sirotiarová obsadila 3. miesto. Týmto výkonnom
postúpili na majstrovstvá kraja
do Liptovského Mikuláša.
Zostava: A. Žiláková, J. Sirotiarová, J. Grobarčíková,
P. Čajková.
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