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PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,

Mesto Trstená pre budúci rozpočtový rok má záujem stotožniť sa s mechanizmom participatívneho rozpočtu, ako s nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity, čím by sa vytvoril nový priestor pre občianske aktivity, návrhy a riešenia
s cieľom zvýšiť kvalitu života v našom meste.
Participatívnym rozpočtom majú samosprávy o výške ktorých by rozhodovalo mestské zastupisnahu zapojiť svojich občanov do verejného rozho- teľstvo. Mechanizmus prebieha v dvojročných cykloch,
dovania a prebudiť u občanov záujem a aktivitu na z ktorých sú tri výstupy: a) priority , b) projekty c)
verejnom dianí. Zároveň na druhej strane vyžaduje zadania.
Priority sú najuniverzálnejšie odporúčania obskutočný záujem samosprávy riešiť problémy občanov.
Participatívny rozpočet je proces spolurozhodo- čanov v oblasti rozpočtovej politiky, kde občania povania – prostredníctvom neho občania rozhodujú menúvajú také témy, ktoré sú pre nich najdôležitejšie
buď priamo alebo v spolupráci so svojimi zástupcami a ich občianska samospráva by sa nimi mala zaoberať.
Projekty predstavujú konkrétne nízkonákladové
o smerovaní časti verejných zdrojov.
Na septembrovom zasadnutí MsZ v Trstenej návrhy úprav napr. verejných priestorov, služieb mestboli poslanci informovaní o celom procese prípravy, skej časti alebo návrhy nových. Pochádzajú z návrhov
schvaľovania, realizácie a vyhodnocovania participa- občanov, ktorí sa aj podieľajú na ich realizácii.
Zadania sú vysokonákladové projekty, ktorých
tívneho rozpočtu pre rok 2018.
V prípade rozhodnutia zástupcov samosprávy realizátorom je samospráva a občania majú možnosť
implementovať program participatívneho rozpočto- o nich hlasovať.
Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať,
vania pre rok 2018, pristúpime k príprave všetkých
potrebných dokumentov pre fungovanie a realizáciu že ide o dynamický proces, ktorý sa vyznačuje neustáparticipatívneho rozpočtu v meste Trstená, čím by lymi zmenami, prináša stále nové návrhy a riešenia.
Iniciatíva a proobčiansky prístup primátorky
sme sa pripojili k nízkemu počtu miest resp. mestských
častí realizujúcich participatívny rozpočet v rámci mesta Trstená by mohli vyústiť aj k podpore participatívneho rozpočtovania, čo by znamenalo zmenu.
Slovenska.
Proces participatívneho rozpočtu môžeme chápať Zmenu v tom, že je medzi nami veľa šikovných ľudí,
ako spolupodieľanie sa na tvorbe a rozhodovaní vo ktorí sa nechcú angažovať ako zástupcovia občanov,
vzťahu občan – samospráva v súvislosti s predklada- ale majú veľa dobrých nápadov. Vytvorme im teda priením projektov a tiež vo vzťahu samospráva – občan vo stor, aby ich nápady mohli byť realizované aj za pomoci
vzťahu k účasti na hlasovaní v súvislosti s predložený- ostatných občanov a samosprávy.
mi návrhmi na investície vo forme zadaní.
Pre každú časť spoluúčasti na rozhodovaní by
Ing. Gabriela Dafčíková
Oddelenie finančné
boli samostatne vyčlenené finančné prostriedky,

verím, že ste teplé letné
dni využili na oddych
a relax v kruhu svojich
rodín a priateľov. My na
mestskom úrade sme stihli
nielen čerpať nevyhnutnú
dovolenku na „dobitie bateriek“, ale zorganizovali
sme pre Vás aj niekoľko
pekných kultúrnych podujatí. Boli to nielen tradičné
letné festivaly „Trstenská krídlovka“ či „Spievame
Márii“ ale aj letné kino či rozlúčka s letom so známou
kapelou INÉ KAFE.
September je väčšinou spájaný nielen s končiacim
sa letom, ale najmä so začiatkom školského roka.
Preto by som rada popriala všetkým žiakom a
študentom veľa úspechov na rôznych školských
súťažiach či olympiádach a tiež radostné chvíle so
spolužiakmi plné neopakovateľných zážitkov. Vždy
pamätajte na to, že reprezentujete nielen seba, ale
aj školu a mesto, v ktorom žijete. Učiteľom prajem
veľa trpezlivosti, optimizmu a pracovných úspechov a takých žiakov, ktorí si budú vážiť všetky
vaše slová. Aby ste do práce každý deň prichádzali, ale aj z práce odchádzali s úsmevom na tvári.
A Vám rodičia, čo najviac radosti z práce a výsledkov
vašich detí.
V najbližšej dobe nás čaká začiatok obnovy verejného osvetlenia v celom meste a tiež obnova chodníkov a ciest na ulici Oravickej. Budeme pokračovať aj v
budovaní nových parkovacích miest na sídlisku Západ
a tiež plánujeme vybudovanie niekoľkých oddychových a športových zón v meste. A to nie je všetko! Ak
vás zaujíma dianie v meste, tak môžete sledovať našu
webovú stránku mesta, ktorú pravidelne dopĺňame o
nové informácie, ponuky a pozvánky.

5. VÝROČIE DIGITALIZÁCIE KINA MIER
Digitalizácia kina je proces, ktorý pre kino predstavuje veľkú výzvu a zároveň prináša zásadné zmeny,
ktoré menia nielen technickú stránku distribúcie a premietania kinematografických diel, ale aj celkové postavenie kina vo vzťahu k ostatným kultúrnym inštitúciám.
Kino Mier prešlo procesom digitalizácie v roku šéf“. Pre všetkých ostatných divákov sa vo večerných
2012, kedy bolo vybavené technikou umožňujúcou hodinách premietal akčný scifi triler „Transformers:
prehrávať fi lmové predstavenia v 2D a 3D formáte. Posledný rytier“. Všetkých, ktorí prišli spolu s nami
Koncom roka 2013 bola v kine nainštalovaná moderná osláviť toto milé výročie čakalo prekvapenie v podobe sladkej a upomienkovej pozornosti, losovania o
technológia HFR.
Digitalizácia kina Mier zvýšila flexibilitu v progra- tričká s logom kina Mier a darčekové poukážky na
movaní titulov, priniesla možnosť premietania premiéro- ľubovoľné fi lmové predstavenie. Záujem návštevvých fi lmov v premiérovom týždni, čo napokon prilákalo níkov nás aj v tento narodeninový deň presvedčil
o tom, že kino Mier má množstvo svojich
ďalších návštevníkov.
priaznivcov, ktorí sa k nám radi vracajú,
V sobotu 5. augusta 2017 sme oslávili
za čo im ďakujeme a už teraz sa tešíme na
už piate výročie digitalizácie nášho kina.
ďalšie pripravované premietania a plnú kiPripravené boli bezplatné 3D premietania
nosálu spokojných divákov.
pre malých aj veľkých divákov. Najmenší
návštevníci si o 16-tej hodine mohli pozrieť obchodné úspechy malého biznismeMgr. Miriam Horváthová
na v úspešnej animovanej rozprávke „Baby
Oddelenie kultúry

Prajem Vám pokojné jesenné dni!
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená
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Trstenský hlas

POSUN HRANÍC NEHNUTEĽNOSTÍ
V LOKALITE „HÝBEĽ“ - INFORMÁCIA O RIEŠENÍ

Vlastníkom nehnuteľností v danej lokalite k.ú. Trstená v dôsledku jestvujúceho posunu vznikol evidovaný nesúlad medzi údajmi súboru popisných informácií
a súboru geodetických informácií, t.j. nastal prípad spochybnených údajov katastra nehnuteľností. Takto evidovaný nesúlad je prekážkou pri následných prevodoch
týchto nehnuteľností.
Na objasnenie vzniku evidovaného posunu je
vhodné uviesť chronológiu pridelenia stavebných pozemkov a súčasne zdôrazniť, že pozemky pre výstavbu
v danej lokalite nepredávalo Mesto Trstená, resp. jeho
predchodca MsNV, ale vlastník pozemkov Urbárske
spoločenstvo Trstená.
Stavebné pozemky v časti Hýbeľ boli vytvorené z
pôvodných pozemnoknižných pozemkov vo vlastníctve Urbáru Trstená. Pozemky pre stavbu boli rozdelené
na stavebné pozemky geometrickým plánom zo dňa
20. augusta 1957. V januári roku 1958 boli prevádzané
stavebné pozemky stavebníkom, terajším vlastníkom
kúpnymi zmluvami, kde predávajúcim bol Urbár
Trstená.
Vlastníctvo podľa týchto kúpnych zmlúv na prevod stavebných pozemkov bolo kupujúcim zapísané do
pozemnoknižných vložiek stavebníkov (napr. Pk vl. č.
1960,1996,2031, 1984, 1962).
Listy vlastníctva k týmto stavebným pozemkom
boli vytvorené počas vykonávania šetrenia užívania
vlastníctva nehnuteľností v rámci II. etapy v roku 1990
Geodéziou Dolný Kubín, pod položkou 206/90, ktorou
sa skúmal stav v evidencii nehnuteľností k. ú. Trstená.
Mesto Trstená sa o takto vzniknutej situácii dozvedelo až od vlastníkov dotknutých nehnuteľností a to,
keď začala sa v Trstenej plynofi kácia a vlastníci nemali
zakreslené a následne ani zapísané rodinné domy na
listoch vlastníctva.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1/H4/2004 zo dňa 26. februára 2004 bolo uložené oddeleniu majetku preveriť stav posunu na ulici Hýbeľ a
navrhnúť riešenie pre jeho odstránenie (usporiadanie).
Správa katastra odporučila riešenie pre odstránenie
nesúladu ako aj ho zdôvodnila, prečo k nemu došlo.
Následne mesto opakovane zvolalo stretnutie
vlastníkov nehnuteľností v tejto lokalite, kde boli
oboznámení so stanoviskom Správy katastra a navrhovaným riešením, t.j. vypracovaním geometrického
plánu a zmluvami pre odstránenie nesúladu. Mesto
navrhovalo technickú pomoc, ale keďže predkladaný
návrh na vyššie uvedené riešenie nebol prijatý všetkými vlastníkmi, v konaní pre odstránenie nesúladu sa
nepokračovalo.
Mesto aj napriek tomu sa snažilo nájsť iné riešenie,
aby takto evidovaný posun bol odstránený. Po obnove
pokračovania prác na diele ROEP Trstená v roku 2008,
mesto navrhlo Komisii diela ROEP riešiť danú lokalitu
v rámci tohto diela. Správny orgán, ktorým v tom čase
bol Katastrálny úrad Žilina, po zhodnotení a preverení
podkladov neodporučil riešenie cez dielo ROEP, ale
uviedol, že je to možné riešiť už navrhovaným riešením, tj. vypracovanie geometrického plánu na celú
lokalitu a následne vykonať majetkoprávne vysporiaSituácia lokality:
danie predmetných pozemkov.
čierna farba odovzdané pozemky,
Mesto Trstená zvolalo opakované stretnutie vlastčervená hranice užívaných pozemkov
níkov na deň 15.03.2017, kde ich predložilo navrhované riešenie.
Navrhované riešenie: vypracovanie geometrického plánu na celú danú lokalitu, ktorý bude riešiť zameranie jestvujúcich pozemkov po hranici oplotenia, t.j. záujmu vlastníkov na riešení odstránenia tohto nesúla- poskytne mestu do 30.09.2017 za účelom prípravy podpo hraniciach tak, ako ich od samého začiatku vlast- du, ktorý nezapríčinilo mesto Trstená ani predchodca kladu pre vzájomné majetkoprávne vysporiadanie tak,
níci užívajú a následne Notárskou zápisnicou vykonať mesta. Dotknutí vlastníci s navrhovaným riešením aby do 31.10.2017 bol zo strany mesta ako aj dotknutých vlastníkov tento materiál podpísaný a odovzdaný
vzájomné majetkoprávne vysporiadanie predmetných napokon súhlasili.
V súčasnosti Mesto Trstená ku spokojnosti najmä na Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor za účepozemkov. Náklady na vypracovanie geometrického
plánu znáša mesto, ako aj technickú pomoc. Na stret- všetkých dotknutých vlastníkov môže spokojne uviesť, lom vykonania jeho zápisu a tým zjednania nápravy.
nutí bol vlastníkom odovzdaný dotazník pre vyjadre- že dlhoročný problém riešenia evidovaného posunu je
nie sa k navrhovanému riešeniu s jeho odovzdaním do pred ukončením. Je vykonané zameranie užívaných
31.03.2017, ako aj poskytnutá informácia, že doručené hraníc pozemkov ako aj ostávajúcich dotknutých
dotazníky budú vyhodnotené a mestské zastupiteľstvo pozemkov v tejto lokalite. Geodetická kancelária
Ing. Jana Greschnerová
bude informované o jeho výsledku, čo je prejavom GEOMAl s.r.o. Trstená, predmetný geometrický plán
Oddelenie mestského majetku
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PRÍPRAVA ÚZEMIA

PRE POKRAČOVANIE INDIVIDUÁLNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY
(IBV)-IBV ĎURDINOVÁ ZADNÁ
Mesto Trstená v zmysle schváleného územného plánu mesta Trstená za účelom pokračovania IBV (individuálnej bytovej výstavby) v lokalite Ďurdinová
zadná, smerom na Ústie nad Priehradou vypracoval zastavovací plán územia,
ktorý je základným podkladom pre následné majetkoprávné vysporiadania tohoto územia, a to pri jednotlivých stavebných pozemkov ako aj pozemkov pod
plánovanými miestnymi komunikáciami.
Predmetné územie pre rozšírenie IBV priamo nadväzuje na už rozostavanú lokalitu. Mesto Trstená bude majetkoprávne vysporadúvať len pozemky pod miestnymi komunikáciami.
Ing. Jana Greschnerová
Oddelenie mestského majetku

MESTO TRSTENÁ MÁ NOVÉHO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Dňa 25. júla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trstenej, na ktorom hlavným bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra
mesta Trstená. Mestské zastupiteľstvo v Trstenej na júnovom rokovaní vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25. júla 2017 a boli ustanovené aj
náležitosti a podrobnosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
mesta Trstená. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mohli svoje písomne
prihlášky s povinnými prílohami predkladať do 11. júla 2017 do podateľne
Mestského úradu. V stanovenom termíne bolo doručených deväť zalepených
a neporušených obálok s označením „voľba hlavného kontrolóra“.
funkciu hlavného kontrolóra a jeden
kandidát sa pred rokovaním mestského
zastupiteľstva písomne ospravedlnil. Po
otvorení mestského zastupiteľstva primátorkou mesta a úvodných zákonom
stanovených náležitostiach sa dostali
k slovu samotní kandidáti.
Podľa volebného poriadku kandidáti v abecednom poradí obhajovali svoju
kandidatúru a prezentovali svoje schopnosti, ktoré by vedeli využiť a uplatniť
na poste hlavného kontrolóra. Každý
z kandidátov mal maximálne desať minút
Podmienky stanovené zákonom na svoju prezentáciu, v rámci ktorých
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zároveň odpovedal na doplňujúce otázv znení neskorších predpisov a uzne- ky prítomných poslancov. Po ukončení
sením č. 175/VI/2017 schváleným prezentácií pristúpili prítomní poslanci
Mestským zastupiteľstvom v Trstenej mestského zastupiteľstva k hlasovaniu
splnilo osem kandidátov: Mgr. Katarína v tajnej voľbe.
Šefčíková, Ing. Ivona Halimovičová,
V prvom kole hlasovania však ani
Ing. Viera Mazúrová, Mgr. Ján Krkoška, jeden z kandidátov nezískal nadpolovičPhDr. Viera Bukaiová, Daniela nú väčšinu hlasov všetkých poslancov, a
Mikitová, Bc. Alena Letašiová a Ing. preto z prvého kola hlasovania do druAnna Kuráňová, MsC.
hého kola voľby hlavného kontrolóra
Kandidátom, ktorí splnili pod- postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti
mienky pre voľbu hlavného kon- - PhDr. Viera Bukaiová a Ing. Anna
trolóra boli zaslané pozvánky na Kuráňová, MSc. Tajné hlasovanie sa
rokovanie Mestského zastupiteľstva zopakovalo a tentoraz poslanci najväčv Trstenej s možnosťou vystúpiť pred ším počtom platných hlasov zvolili za
poslancami mestského zastupiteľstva hlavného kontrolóra mesta Trstená na
v bode „voľba hlavného kontrolóra“ funkčné obdobie 2017 - 2023
a prezentovať svoju prihlášku. Túto
Ing. Annu Kuráňovú, MSc.,
možnosť využilo sedem kandidátov na
ktorej srdečne blahoželáme a prajeme
veľa úspechov v práci.

Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

VIRTUÁLNY CINTORÍN MESTA TRSTENÁ
Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho,
ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho
hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné.
Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.
Takáto informácia sa dá však poho- maďarčiny. Návštevníci portálu majú
dlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet možnosť využiť aj ďalšiu originálnu
návštevou virtuálneho cintorína. Naše službu. Na virtuálnom cintoríne môžu
mesto má od augusta 2017 zverejnené cin- položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zatoríny na internete v rámci rozšírenia cin- páliť sviečku alebo kahan s možnosťou
torínskych služieb pre občanov. Zdrojom zanechať pri každom hrobe krátky odkaz
podkladov pre virtuálne cintoríny je evi- s menom, textom a dátumom návštevy.
dencia hrobových miest mesta. Projekt Aspoň takouto sprostredkovanou formou
bol realizovaný spoločnosťou TOPSET si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich
blízkych. Že takáto forma spomienky má
Solutions s.r.o.
Virtuálne cintoríny sú umiestnené svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná
na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti dokazujú desaťtisíce položených kytíc
TOPSET na adrese www.trstena.cintori- a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj
ny.sk Portál slúži nielen občanom mesta, ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspeale aj širšej verejnosti ako komunikačné vok k histórii a tradíciám pochovávania
rozhranie pre používateľov internetu na Slovensku a v Európe, trendy v úpraz celého sveta. Na portáli môžu záu- vách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera
jemcovia nájsť zomrelých podľa mena uznávanej odborníčky na parkové úpravy
a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si po- cintorínov.
Odkaz na sprístupnenie virtuálneho
lohu hrobov na digitálnej mape cintorína,
prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispo- cintorína mesta Trstená nájdete vo forme
zícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí linku v tomto príspevku. Prípadne po
a pochovaní zomrelých, údaje o ich me- vstupe na web stránku mesta Trstená kliknách a priezviskách, prípadne o platbách nite na príslušný link, alebo baner. Alebo
a uzavretých zmluvách. Portál je okrem jednoducho napíšte do vášho prehliadača
slovenčiny plnohodnotne lokalizova- adresu:
ný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a
www.trstena.cintoriny.sk

DIELO ROEP TRSTENÁ
Mesto Trstená informuje všetkých občanov mesta ako aj ostatných dotknutých
vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Trstená, že zhotoviteľ diela ROEP
Trstená odovzdal správnemu orgánu diela, t.j. Okresnému úradu Tvrdošín, katastrálny odbor – „dielo ROEP Trstená“ na vykonanie príslušných zákonných kontrol
spracovaného diela. Po vykonaní týchto kontrol správnym orgánom už bude nasledovať záverečný proces ukončenia samotného diela, t.j. jeho schválenie, o ktorom
Vás budeme pravidelne informovať.
Ing. Jana Greschnerová
Oddelenie mestského majetku

MEDAILÓN
HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA TRSTENÁ
Narodila som sa v r.
1989 v Bardejove, kde som
chodila na gymnázium.
Potom moje kroky viedli
na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, na ktorej
som absolvovala Fakultu
hospodárskej
informatiky v odbore Účtovníctvo
a audítorstvo. Práve tu,
na predmete Účtovníctvo
rozpočtových organizácií,
príspevkových organizácií
a obcí vo mne začala tkvieť myšlienka
pracovať vo verejnej správe. Keďže plynule hovorím po francúzsky, využila
som svoje schopnosti aj na univerzite
a ešte počas bakalárskeho ročníka som
vycestovala do Francúzska a v rámci
programu Erasmus som strávila semester na Université Paris-Est Créteil Val de
Marne. Bol to inšpirujúci čas a tak som sa
po návrate domov rozhodla pre štúdium
programu Manažment predaja vo francúzskom jazyku, ktorý vyučovali okrem
slovenských, francúzsky hovoriacich

profesorov aj profesori
z francúzskej univerzity
Université Pierre-MendèsFrance Grenoble. Z tejto
univerzity mi po skončení
štúdia s dvojročným odstupom udelili titul MSc. Po
skončení štúdia som pracovala v súkromnej sfére ako
obchodný zástupca. Mala
som možnosť využiť svoje
schopnosti získané štúdiom
pri riadení firmy. Vydala
som sa do Trstenej a počas rodičovskej
dovolenky sme tu s manželom začali
tráviť viac času. Záujem o prácu vo verejnej správe u mňa pretrvával a tak som
venovala svoj čas sledovaniu toho, čo sa
v meste deje, čo mesto trápi. Po úspešnej
kandidatúre na post hlavného kontrolóra
budem mať možnosť využiť svoje vedomosti a schopnosti práve v meste Trstená,
ktoré mi už stihlo prirásť k srdcu.
Ing. Anna Kuráňová, MSc.
Hlavná kontrolórka mesta Trstená

4

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

Trstenský hlas

POTVRDENIE VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE MESTA TRSTENÁ A GMINY JABLONKA
V dňoch 12. – 17.07.2017 sa v gmine Jabłonka (Poľská republika) realizoval medzinárodný projekt "Posilnenie vzťahov partnerstva prostredníctvom splnenia
spoločných cieľov v zjednotenej Európe", ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Programu Európa pre občanov. Počas 6 projektových dní gmina Jabłonka
hostila 5 partnerských miest z celej Európy a jedným z nich bolo aj naše mesto Trstená.
odhalenia pomníka sv. Jana Pavla
II. v Jabłonke. Zástupcovia z
partnerských miest na čele s wojtom gminy Jabłonka Anoninom
Karlakom položili veniec z kvetov
na počesť tejto udalosti. Za mesto
Trstená sa pietneho aktu zúčastnila primátorka mesta Trstená
Magdaléna Zmarzláková s delegáciou z mesta.
Po pietnom akte sa partnerské
delegácie presunuli do Oravského
Centra Kultúry, kde wojt gminy ľudskosť, pracovitosť a trpezlivosť pri presadzovaní
Jablonka slávnostne otvoril výsta- svojich zámerov a cieľov.
Ukončenie celého projektu sa konalo v nedeľu
vu fotografií pri príležitosti „15.
rokov spolupráce mesta Trstená 16.07.2017 kultúrnym podujatím „Orawské lato“, kde
a gminy Jabłonka“. Následne sa wojt gminy odovzdal primátorke mesta Trstená pri prípozvaní hostia presunuli do di- ležitosti 15. ročnej spolupráce ocenenie „Pastierski róg“
vadelnej sály Oravského Centra na znak úcty, ktoré bude pripomínať túto udalosť.
Veríme, že naša 15 ročná spoločná spolupráca,
Kultúry, kde sa uskutočnila slávProgram podujatia bol rozmanitý a každý účastník nostná konferencia „15. rokov spolupráce mesta Trstená ktorá je založená na pevných základoch sa bude naďalej
si v ňom našiel to, čo ho zaujíma. Či to boli kultúrne a gminy Jablonka“. Vyvrcholením podujatia bolo pod- rozvíjať a prehlbovať, o čom bude svedčiť aj množstvo
vystúpenia skupín z partnerských miest, ktoré prezen- písanie pamätného listu potvrdzujúceho pätnásťročnú podaných spoločných projektov v prospech oboch
tovali kultúrne dedičstvo našich predkov, vzdelávacie spoluprácu mesta Trstená a gminy Jablonka za účasti samospráv.
aktivity o problémoch dnešnej doby (tvorivé dielne, primátorky mesta Trstená Magdalény Zmarzlákovej,
Mgr. Andrea Korčušková
semináre, debaty, diskusie) alebo výstavy zo spoločnej wojta gminy Jabłonky Antonina Karlaka a predseOddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
du mestskej rady v Jabłonke Eugena Moniaka. Počas
spolupráce partnerov.
Dňa 14.07.2017 sa počas tretieho dňa projektu usku- konferencie sa slávnostnými príhovormi prihovorili
točnil v Jablonke pietny akt za účasti všetkých partner- hosťom primátorka Trstenej a wojt gminy Jabłonka.
ských miest gminy Jablonka pri príležitosti 1. výročia Vo svojich príhovoroch vyzdvihli hodnoty ako viera,

SPIEVAME MÁRII 2017

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov.
Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci.
Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k
službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná správa
(OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur. Cez projekt sa okrem iného vytvorí osem kontaktných bodov, v každom kraji jeden.
Kontaktné body budú pre ľudí poskytovať viaceré na trvalejšiu nápravu či predchádzanie a zabránenie
služby. Pôjde o špecializované poradenstvo, sprevádza- šírenia negatívnych javov už v ich zárodku. Vnútorný
nie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, poriadok a bezpečnosť sú však vecou aj samospráv, reprávnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a giónov, obcí a miest, ale aj samotných občanov.
Z analýzy kriminality na Slovensku v rokoch 2013
ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na
zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii až 2016 vyplýva, že z dlhodobého hľadiska počet trestkriminality. Kontaktné body tak budú vytvorené ných činov klesá. Pokles je najväčší v prípade majetna prístupných a najmä verejne známych miestach. kovej kriminality. Ustálená situácia je pri mravnostnej
Vybudovaním kontaktných bodov na okresných úra- kriminalite a mierne rastúci trend môžeme sledovať v
doch v sídlach krajov, v blízkosti alebo v klientskych oblasti násilnej kriminality. Napriek klesajúcemu nácentrách, bude zabezpečená dostupnosť potrebných padu trestnej činnosti však počet obetí mierne rastie,
pričom najviac narastá ich počet v prípade obetí násiinformácií a poskytovanie služieb na jednom mieste.
V súčasnosti poskytujú poradenstvo a pomoc obe- lnej trestnej činnosti.
Cez operačný program Efektívna verejná správa
tiam trestných činov prevažne mimovládne neziskové
organizácie vo forme právnej pomoci či samosprávy sa tak vytvorí štandard, ktorý zabezpečí efektívnu
vo forme sociálneho poradenstva. Radia tiež štátne asistenciu obetiam na celom území Slovenska. Robiť
inštitúcie z hľadiska finančnej pomoci pre tých, ktorí sa budú tiež rôzne výchovné, vzdelávacie a aktivizačné
robia prevenciu a rôzne preventívne osvetové kam- služby. Súčasťou projektu sú preventívne aktivity,
pane. Pomoc však nie je poskytovaná celoplošne a na neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy a školenia či
vzdelávacie aktivity pre zamestnancov ústredných orrôznych miestach.
Ministerstvo vnútra považuje stabilizovanie gánov štátnej správy. Fungovanie kontaktných bodov
štruktúry systému prevencie kriminality za dôležité, bude mať určitý systém, ktorý vytvorí predpoklady
preto treba realizovať systémové preventívne riešenia pre ich legislatívne ukotvenie, čo zabezpečí napríklad
zamerané na pomoc potenciálnym ako aj identifi ko- zjednotenie ich činnosti či zlepší rozsah a dostupnosť
vaným obetiam trestných činov. Kľúčovými inštitúci- ich služieb. Projekt takisto prispeje k ochrane práv ako
ami pre bezpečnosť, poriadok a zákonnosť sú polícia aj obetí trestných činov.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
a iné represívne zložky štátu. Doteraz bola pozornosť
venovaná práve represívnym a justičným opatreniam.
To však rieši najmä následky protiprávneho konania
PhDr.Marcela Jankolová,
a nepostihuje príčiny, súvislosti a nevytvára priestor
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

Festival chrámových zborov a gospelových skupín
Spievame Márii patrí medzi ďalšie nosné a obľúbené
podujatia v Trstenej. Tento rok sa festival uskutočnil
už dvadsiaty tretíkrát. Program bol tradične rozdelený do dvoch dní a na dve miesta.
V Kostole sv. Martina sa po večernej sv. omši uskutočnila prvá časť festivalu, v ktorej nemohla chýbať
modlitba sv. ruženca, krížová cesta, dramatické pásmo
nášho Farského ochotníckeho divadla a adorácia.
V hudobných predeloch sa predstavili zbory –
Tristianus z Trstenej, Katedrálny zbor sv. Martina z
Bratislavy a jedinečný Zbor spievajúcich dirigentov
Slovenska CON MOTO.
Nedeľnú slávnostnú sv. omšu celebroval Mons.
Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy.
Popoludní, po slávnostnom príhovore primátorky
mesta PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej, nedeľný
program otvorila námestovská skupina KaKu, po ktorej vystúpili „naši“ Križiaci. Privítali sme medzi nami
finalistky GospelTalentu r. 2016 Stanku Vassovú a
Slávku Tkáčovú, ktorá sa stala minulý rok absolútnym
víťazom tejto súťaže. Večer patril gospelovým stáliciam – skupine Kéfas a Timothy. Hosťom festivalu bola
Janais so skupinou.
Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry

September 2017
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FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB TRSTENSKÁ KRÍDLOVKA
XXVII. ročník festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka sa uskutočnil v termíne druhého júlového víkendu. Počasie nám prialo a tak podčiarklo slávnostnú
atmosféru nášho najväčšieho letného podujatia. Tento rok sme si totiž pripomenuli aj 140. výročie dychovej hudby v Trstenej a 5. výročie založenia Detského dychového orchestra pri Základnej umeleckej škole v Trstenej. Program festivalu bol trojdňový, svojou skladbou pestrý a vyvážený.
Medzi hudobnými vystúpeniami dychových
koncertom všetkých dychových hudieb vystupujúcich
hudieb počas víkendu sa nám predstavili najlepšie
počas nasledujúceho programu.
Po slávnostnom príhovore primátorky mesta, mažoretky z Rijeky, ktoré mali rozhodne čo ukázať.
PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej, nasledovalo V nedeľu sme nezabudli ani na najmenších návštevníslávnostné odovzdanie striebornej plakety od pred- kov festivalu, pre ktorých bolo pripravené divadielko
Králiky z klobúka, cirkusový workshop, modelovanie
z balónov či obľúbené „skákačky“.
Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka má
v našom meste dlhú a peknú tradíciu, v ktorej chceme
aj naďalej pokračovať. Veríme, že sa priaznivcom dychovej hudby a návštevníkom festivalu na dvadsiatom
siedmom ročníku páčilo.
V piatok večer nás na troch miestach v meste zabávali dychové hudby Oravanka, Tvrdošanka a Družstvo
Spinčiči z Chorvátska. Naladili nás tak na ďalšie hudobné dvojdnie, v ktorom sa okrem nich predstavili
aj Dychová hudba Martina Hamuljaka z Oravskej
Jasenice, Dychová hudba Grinavanka z Pezinka a
Dychová hudba Hodrušanka zo Žarnovice. Druhý festivalový deň plný skvelej dychovej hudby a krásneho sedu Zväzu dychových hudieb Slovenska pána Mgr.
art. Vladimíra Dianišku a krajského predsedu za
počasia skončil v neskorých večerných hodinách.
Nedeľný program začal sv. omšou v Kostole sv. Žilinský kraj Ing. Daniela Kolejáka kapelníkovi našej
Martina za účasti Dychovej hudby Oravanka, nechý- Dychovej hudbe Oravanka za zachovávanie tradícii.
bali ani slávnostné fanfáry z kostolnej veže a tradič- Nedeľný hudobný program odštartoval Detský dychoný sprievod dychoviek, ktorý bol zavŕšený monstre vý orchester z Trstenej. Pokračovali mladí hudobníci
a speváci Festivalového orchestra Bratislava, ktorí sa
neskôr počas celého popoludnia príjemne zabávali
a dotvárali príjemnú atmosféru festivalu. Nasledovala
Dychová hudba Železiarne Podbrezová a Dychová
hudba Májovanka, ktoré roztancovali a rozospievali
divákov. Nezabudnuteľné vystúpenie predviedli aj
členovia Tanečného orchestra Valaská, ktorí svojim repertoárom, energiou a radosťou z hudby obohatili nedeľný večer. Hosťom festivalu, ktorý vystúpil na záver
Mgr. Ivana Gloviaková
trojdňového festivalu, bola najlepšia dychová hudba v
Oddelenie kultúry
Európe - Kumpanovi muzikanti. Páni muzikanti pod
taktovkou fenomenálneho Vlada Kumpana predviedli
vysoko profesionálne výkony, no aj zabavili divákov.

TRADÍCIE A PRIATEĽSTVÁ JE TREBA ZACHOVÁVAŤ
V mesiacoch júl a august 2017 sme v Trstenej mali
znovu vzácne a príjemné návštevy. I náš Miestny
odbor Matice slovenskej v Trstenej navštívili priatelia z Chorvátska, ktoré je nám tak blízke. Obidve návštevy mali svoj bohatý program. Avšak v rámci neho
si našli čas i na stretnutie s nami.

V mesiaci júl 2017 to boli členovia KUD
Banova Jaruga pod vedením pani Lidiji Balaško,
ktorí
vystúpili s folklórnym hudobno-spevácko-tanečným pásmom i na Folklórnych slávnostiach v Oraviciach, za účasti členov MO MS
v Trstenej spoznávali prírodné bohatstvo Oravy, kultúrne pamiatky a taktiež sa dňa 21.7.2017 zúčastnili
spoločného posedenia, kde okrem spomienok, dobrej
nálady, zazneli i uchu lahodiace chorvátske piesne,
ktoré my „domáci“ tak milujeme.

Neskôr v auguste na opätovnú návštevu pod vedením predsedu Matice slovenskej v Meduriči pána
Jozefa Jozefčíka, tajomníka MS pána Ivana Vasika
zavítali členovia Matice slovenskej z Meduriča, ktorí
s našim mestom a ľuďmi v ňom žijúcimi udržujú už
krásnych 22 rokov priateľské vzťahy. Privítaní boli i
primátorkou mesta Trstená PhDr. Ing. Magdalénou
Zmarzlákovou. Dňa 17.8.2017 sa uskutočnil na ihrisku v Trstenej priateľský futbalový turnaj, následne sme
sa zúčastnili príjemného spoločného posedenia. Dňa
18.8.2017 na námestí v našom meste sa meduričania
predviedli výborne spracovaným folklórnym hudobno-spevácko-tanečným pásmom. Do budúcna ich my
– obyvatelia mesta Trstená - môžeme prísť podporiť
a oceniť oveľa väčším úprimným potleskom a i týmto
spôsobom vyjadriť podporu našich rodákov napr. i
z Trstenej, Liesku, Čimhovej, žijúcich v chorvátskej
Slavónii a udržujúcich naše ľudové tradície na veľmi
vysokej kvalitnej úrovni.
Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali akoukoľvek formou pomoci na spríjemnení
pobytu týchto dvoch návštev a veríme, že do budúcna
ich znovu budeme môcť privítať a opätovne zažiť ich
pohostinnosť.
Mgr. Janka Frančeková
JUDr. Zuzana Záhradníková
MO MS v Trstená

SEPAROVANÝ ZBER
POZOR ZMENA

Kvôli neustálemu neporiadku v okolí nádob na
separovaný odpad a nesprávnemu separovaniu, boli
zrušené kontajnery na separovaný zber v lokalitách
Hrady, Vyšný Breh a Ďurdinová. Nakoľko ani po
upozornení nedochádzalo k náprave a tieto farebné
kontajnery boli neustále napĺňané rôznym komunálnym, biologickým aj stavebným odpadom, poslanci
mesta schválili ich zrušenie. Občania v uvedených
lokalitách majú zavedený vrecový systém, ktorý je
realizovaný prostredníctvom farebne odlíšených
vriec. Vrecia na separovaný zber si môžu občania
vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Trstenej, Oddelení
výstavby a životného prostredia, číslo dverí 16.
Mesto Trstená označilo novými nálepkami existujúce kontajnery na separovaný zber, ktoré sa ponechali a zároveň doplnili na sídliskách na území mesta a
týmto sa aj zlúčil separovaný zber plastov, tetrapackov
a kovov do jedného kontajnera. To znamená, že tieto
komodity sa budú vhadzovať do žltých, modrých, hnedých a bielych kontajnerov, ktoré sú aj takto označené.
Ostatné komodity ako papier a sklo ostáva nezmenené,
to znamená, že papier sa vhadzuje do vyznačených
modrých kontajnerov a sklo do zelených zvonov.
A na záver upozornenie: separovanie odpadu nie je
dobrovoľná činnosť, ale v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je to povinnosť!!!
Mgr. Eva Volčeková
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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LETO S TRSTENSKÝM
MLÁDEŽNÍCKYM PARLAMENTOM
Leto prišlo a odišlo. Stihli ste
všetko, čo ste stihnúť chceli? My určite. Prvý júlový týždeň sa na sídlisku
Západ už zrána zbiehali parlamenťáci,
dobrovoľníci a deti, ktoré si prišli ponamáhať svoje ruky, nohy a úsmevy.
Takto to šlo deň za dňom, týždeň za
týždňom, v páľavách a dažďoch (kto by
povedal, že balóniková vojna sa dá hrať
aj tak?). Aktivita T4T trvala tento rok
presne tri týždne a aj počas nich sme
spoločne zažili kopec srandy.
Dobre, dosť o tom. Všimli ste si
Letnú čitáreň v parčíku za kostolom?
Toto leto bola jediná, ale budúci rok neváhame a chceme sprístupniť aj ďalšie.
12. august 2017. Zamračená sobota a
oblaky jasne kričia: „My nie sme obyčajné oblaky, ale mraky!“ Čo to v preklade
znamená? Akcia mládežníkov stále platí
a na námestí sa to hemží bielymi dobrovoľníckymi tričkami. Deti z detského
domova učarovane hľadia na komorné
vystúpenie slovenského rapera Suverena
a srdiečka im tlčú ako o závod, pretože
po vystúpení nasleduje ich vlastné. Hry
pre všetky deti sú vyhlásené a pri nafukovacích atrakciách a trampolínach,
maľovaní na tvár a tvorivých dielňach sa
tvoria rady. Zrazu, kvapka – dve. Avšak
nielen dve, bohužiaľ. Pršalo a pršalo, náš
moderátor sa napriek tomu snažil byť zo
všetkých síl nadšený. Pri odovzdávaní
tomboly hádzal suché vtipy, pretože
všade naokolo bolo príliš mokro. Viete o

čom hovorím? Oči plné radosti 2, predsa. Benefičná akcia, z ktorej výťažok
putoval detskému domovu v Istebnom.
Všetky peniažky, ktoré sme vyzbierali a
dostali, pôjdu tam. A hlavne tie, za ktoré
ste si kúpili či už tombolové lístky alebo
povolenky na atrakcie. Ďakujeme za
vaše príspevky.
Spomeniem ešte športové večery, ktoré sa zdajú byť v obľube. Každý
utorok volejbal a každú stredu futbal
na umelom ihrisku na sídlisku Západ.
Videli sme sa vždy o 19:30. Kukni motivačné video na FB – facebook.com/
TrstenskyMladeznickyParlament/
Nakoniec chceme poďakovať, že sa
zúčastňujete akcií, ktoré pre vás tvoríme. Doslova a do písmena, bez vás sme
nič. Ako prezident potrebuje svojich
voličov, ako učitelia potrebujú deti, aby
mohli učiť, tak aj my potrebujeme vás,
aby sme mohli robiť dobré veci pre vás.
Ak máte nejaké predstavy či priania,
neváhajte a píšte na facebook alebo do
e-mailu – mladeznickyparlament@
gmail.com.
P.S.: V septembri robíme nábor
nových členov, takže ak by ste sa chceli
nejako viac realizovať v našom krásnom
meste Trstená, tak sa môžete pridať
k nám. Ak by sa vám nedalo, tak nám
aspoň napíšte :)

Dňa 14. júla 2017 sa na Námestí Milana Rastislava Štefánika uskutočnil tradičný škapuliarsky jarmok. Sortiment predajcov bol pestrý, počasie príjemné a
program jarmočný.
V úvode popoludňajšieho progra- tak sa obklopila mladými hudobníkmu sa predstavila Veronika Rabada s mi a autorským tímom. Výsledkom je
kapelou, ktorú môžeme poznať z kapely modernejšia a tanečnejšia ľudová muHrdza alebo aj ako hosťa na koncertoch zika, ktorá ostáva dlho v podvedomí
Kandráčovcov. Veronika sa rozhodla poslucháča.
Ďalšou hudobnou skupinou v
robiť etno world hudbu trošku inak a
programe bol „Ludový Orchester
Jednoduchej Zábavy Obyvateľstva“
LOJZO. K imidžu skupiny patria neodmysliteľné tepláky a baretky, akustické
hudobné nástroje charakteristické pre
folkovú či country hudbu. Svojim vystúpením upútali a zabavili poslucháčov,
ktorí sa na nich prišli pozrieť a vypočuť
si ich.
Záver jarmočného dňa a kultúrneho
programu patril obľúbenej hudobnej
skupine Galaxia z Nižnej.
Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry

Nikola Dudová
Trstenský mládežnícky parlament

LETNÉ PRÁZDNINY V KINE MIER
Kino Mier Trstená aj
tento rok počas letných
mesiacov pripravilo pre
svojich priaznivcov bohatý fi lmový program.
Na začiatku letných
prázdnin prišiel do kín
marvelovský superhrdina
vo fi lme Spider-Man: Návrat domov.
Fanúšikovia hororov si prišli na svoje
pri fi lme Annabelle 2: Stvorenie zla a
dočkali sme sa aj ďalšej knižnej adaptácie Temná veža. Hitom tohtoročného
fi lmového leta sa jednoznačne stala slovenská novinka z tvorby producentky
Wandy Adamík Hrycovej Čiara. Téma
pašerákov a prevádzačov na našej východnej hranici v spojení so zaujímavými hereckými výkonmi slovenských,
ale aj ukrajinských hviezd, v divákoch
zarezonovala, do kina si fi lm prišli pozrieť stovky divákov.
U našich najmenších divákov malo
veľký úspech nové dobrodružstvo mimoníkov v animáku Ja, Zloduch 3, odhalili sme skrytý život smajlíkov v Emoji
fi lme a potešilo aj DEEP: Dobrodružstvo
pod hladinou. Pre prázdninujúce deti
sme ponuku detských fi lmových predstavení doplnili o prázdninové rozprávkové stredy, kedy sa opäť premietali
úspešné a obľúbené animované tituly.

ŠKAPULIARSKY JARMOK

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Priniesli sme vám už
tretí ročník Letného kina
s voľným vstupom na
všetky fi lmy. Keďže nám
počasie neprialo, premietanie fi lmov sme museli
presunúť do priestorov
kina. Počas piatich premietaní si mohli diváci opäť pozrieť staršie,
ale obľúbené fi lmy z viacerých žánrov
pre rôzne vekové kategórie. Zabavili sme
sa pri mega úspešnej komédii toho roka
Všetko alebo nič, pripomenuli sme si 80.
roky v slovensko-českom fi lme Učiteľka,
pre mladších divákov sme pripravili
siedmu časť nesmrteľnej série Rýchlo a
zbesilo a výpravné fantasy dobrodružstvo Warcraft: Prvý stret. Tohtoročné
Letné kino sme uzavreli oscarovou muzikálovou snímkou La La Land.
Aj september bol v kine bohatý na
zaujímavé fi lmové tituly, vrátili sa slávne horory ako TO a Hráči so smrťou,
zabavil nás Logan Lucky, prvýkrát sme
privítali Hurvínka so svojimi kamarátmi a deti určite potešili akční hrdinovia
z LEGO Ninjago. Do konca roka to bude
ešte množstvo skvelých titulov, na ktoré
sa už teraz tešíme.

Predškoláci v meste Trstená ukončili školský rok 2016/2017 rozlúčkou so
svojou materskou školou. V pondelok 19.6.2017 mali slávnostný program pripravený predškoláci z Cirkevnej materskej školy. Programom nás sprevádzala pani
zástupkyňa pre MŠ Anna Smitková. Pani učiteľky mali 7 šikovných predškolákov,
s ktorými pripravili pekný program pre rodičov a hostí. Rozlúčky s predškolákmi
sa zúčastnila aj pani primátorka PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková a pán farár
Th Lic. Ing. Jaroslav Chovanec.

Mgr. Miriam Horváthová
Oddelenie kultúry

RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

Vo štvrtok 22.6.2017 sa konala
rozlúčka v Kine Mier s predškolákmi z
Materskej školy Oslobodenia a jej elokovaných pracovísk na Puškinovej a
Západe. V úvode všetkých privítala pani
riaditeľka Mgr. Daniela Kakačková. Na
pódium postupne prichádzalo 80 predškolákov aj so svojimi pani učiteľkami.
Predškolákom sa prihovorila aj
pani primátorka, ktorá im zaželala
veľa úspechov, radosti, poslušnosti a

zodpovednosti, pani učiteľkám sa poďakovala za starostlivosť o deti a rodičom
popriala veľa lásky, trpezlivosti a radosti
z ich detí.
Všetky deti dostali okrem osvedčenia o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania aj malý darček na pamiatku
od pani primátorky.
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NA JESEŇ NÁS ČAKAJÚ VOĽBY

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Predseda NR SR Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych
krajov a deň konania určil na 4. novembra 2017. V čase od 7:00 hod do 22:00 hod
budeme prichádzať k volebným urnám a budeme si voliť župana a poslancov do
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Mesto Trstená patrí do volebného orgánov samosprávnych krajov sa neobvodu č. 10, ktorý zahŕňa územie okre- vydávajú voličské preukazy a každý volí
su Tvrdošín. Počet poslancov, ktorých v obvode svojho trvalého bydliska.
Primátorka mesta Trstená, PhDr.
sa má vo volebnom obvode voliť je 3.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov Ing. Magdaléna Zmarzláková dňa
vo volebnom obvode pre voľby do zastu- 24.08.2017 určila volebné okrsky a miepiteľstva samosprávneho kraja a zoznam stnosti v našom meste. Budeme tradične
kandidátov pre voľby predsedu samo- voliť v 6 okrskoch a v rovnakých volebsprávneho kraja mesto Trstená zverejní ných miestnostiach ako je zaužívané.
Výsledky volieb v meste Trstená
podľa harmonogramu do 10.10.2017 na
úradnej tabuli umiestnenej pred mest- (čiastkové výsledky) budú zverejnené
ským úradom a na internetovej stránke po ukončení činnosti okrskových volebných komisií v meste na úradnej tabuli
mesta.
Oznámenie o čase a mieste konania a na internetovej stránke mesta.
Kandidátom volieb do orgánov savolieb sa po novom posiela pre všetkých
voličov domácnosti iba jedno do domác- mosprávnych krajov z nášho mesta pranosti. Bude doručené podľa harmono- jeme veľa úspechov.
gramu do 10.10.2017. V ňom budú mať
voliči určený okrsok, volebnú miestnosť
Ing. Ľudmila Kostolná
a čas konania volieb. Pri voľbách do
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí ste sa zišli v takom hojnom počte
na slávení posvätenia kaplnky zasvätenej Panne Márii Kráľovnej. Mnohí ste
prichádzali na toto nádherne miesto, aby ste pookriali na tele a nazberali nových
síl. Teraz je možnosť popri telesnom osviežení načerpať a osviežiť aj svoju dušu
a vyprosovať si pomoc a milosti od našej drahej nebeskej matky Panny Márie.
Prispieva k tomu aj prameň vyvierajúci vedľa kaplnky.
Veľká vďaka a chvála patri v prvom rade je doležíte mať stavbu zabezpečenú
rade a predovšetkým Pánu Bohu. No právne a o všetky potrebné papierové
nesmieme opomenúť a treba si spo- podklady, žiadosti, povolenia sa stamenúť v modlitbách na otca biskupa rala naša sestra Filipa Zita Jankolová.
Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, Vyslovujeme im úprimne Pán Boh
ktorý nám stavbu povolil a poďakovať zaplať. Veľké poďakovanie patri každéotcovi biskupovi Mons. ThDr. Štefanovi mu, ktorý prispel manuálnou prácou,
Sečkovi PhD, ktorý posvätením kaplnky modlitbou, či poskytnutím finančných
poveril nášho pána farára vdp. ThLic. prostriedkov, pretože bez tejto vašej
Ing. Jaroslava Chovanca, ktorý nám bol podpory by stavba nebola možná.
Ďakujeme všetkým ženám a dievčanápomocný počas výstavby, ako aj pánu
kaplánovi Ľubošovi, ktorý nás spre- tám, ktoré sa postarali o úpravu okolia,
vyčistenie priestorov, zabezpečili a stavádzal pri tejto slávnostnej chvíli.
Keď sme vstúpili na mostík, roz- rali sa o naše občerstvenie a pohostenie.
pršalo sa. Veríme, že to Panna Mária Nie je možné vymenovať všetkých, ale
otvorila svoje milosťami naplnené dlane veríme, že ich čas a ochotu im vynahraa vyliala na nás všetky milosti. Vzápätí dí za nás vyprosením Božích milosti tá,
vykuklo slniečko, ktoré prispelo svojimi na oslavu, ktorej bola kaplnka postavená
lúčmi k slávnostnej atmosfére.
Michaela Gabriela Sečanská
Ale táto slávnosť by sa nekonala
Ministerka Miestneho
nebyť šikovných a ochotných rúk, ktoré
bratstva Františkánskeho
si náš Pán použil pri stavbe. Preto veľká
svetského rádu Panny Márie
vďaka právom patrí nášmu bratovi
Matky Milosrdenstva
Filipovi Rudkovi Parížovi,
ktorý viedol celú stavbu,
tiež všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom
podieľali priamo na stavbe
alebo vo svojich dielňach.
Veľmi doležíte sú pri stavbe financie. O tie sa starala
naša sestra Laura Katka
Medvecká, ktorá nasadla
na svoj bicykel a neľutovala čas pre zháňanie
sponzorov, lacnejších materiálov ako aj samotných
financií. V neposlednom
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MESTO POSTAVILO ĎALŠIU ČASŤ
CYKLOTRASY
Mesto Trstená ako jeden z projektových partnerov vlajkového projektu týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier,
č. PLSK.01.01.00-12-0019/16 začal s realizáciou cyklotrasy začiatkom apríla, keď
bola stavba odovzdaná zhotoviteľovi – Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Vo vlajkovom projekte Mesto Rovnako na slovenskej strane bude doTrstená vybudovalo, resp. zrekonštru- končená hlavná trasa Cesty okolo Tatier
ovalo 1,3 km existujúci chodník okolo a vznikne kompletný cyklistický úsek
vodného toku Oravica od mosta na od hranice Chocholów – Suchá Hora
sídlisku Mieru až po posledné gará- na západ až po hranicu Kacwin – Veľká
že na sídlisku Západ a označilo 1 km Franková na východe.
Pripomíname, že v rokoch 2014 –
úsek, ktorým sú prepojené vybudované
cyklotrasy po štátnej ceste I/59. Popri 2015 vzniklo približne 100 km cyklisvybudovanej cyklotrase je osadená do- tických trás v rámci I. etapy Cesty okolo
plnková infraštruktúra – lavičky, koše, Tatier vybudovaných prostredníctvom
cyklostojany, dve informačné tabule ako 13 partnerov v Programe cezhraničnej
aj zvislé dopravné značenie, ktoré budú spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Spolu s
slúžiť ako chodcom, tak aj cyklistom. úsekmi, ktoré sú v rámci II. etapy Cesty
Vybudovaná cyklotrasa umožní bezpeč- okolo Tatier tak vznikne vyše 160 km
nú jazdu na bicykli a spoznávanie miest cyklistických trás.
Projekt
je
spolufinancovaný
s jedinečnými historickými, kultúrnymi
Európskou úniou z prostriedkov
a prírodnými hodnotami.
Vo vlajkovom projekte bude vybu- Európskeho fondu regionálneho rozdovaných ďalších 60 km cyklistických voja a štátnym rozpočtom Slovenskej
trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na republiky v rámci Programu cezhraničpoľskej strane bude chodník pokračo- nej spolupráce Interreg V – A Poľsko –
vať od mesta Nowy Targ na východ cez Slovensko 2014 – 2020
Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ,
Ing. Ivana Gallová
Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému
Oddelenie výstavby
prechodu Kacwin – Veľká Franková.
a životného prostredia

NAVŠTÍVILI SME PIEŠŤANY
Viete, kto je to „Barlolámač“? Je to socha muža v nadživotnej veľkosti, lámajúceho barlu na kolene, umiestnená v Piešťanoch na začiatku Kolonádneho
mosta /Skleneného mosta/ v smere na Kúpeľný ostrov. Podnet na jej vytvorenie
dal Ľudovít Winter, ktorého rodina v roku 1889 dostala kúpele v Piešťanoch do
prenájmu od rodiny Erdődyovcov. Práve tento muž sa výrazne zaslúžil o premenu
obce Piešťany na mesto a o rozvoj kúpeľníctva v tejto lokalite.
Do tohto mesta sme sa my – členo- výkladom a takmer každý večer nám do
via Miestneho odboru Jednoty dôchod- tanca hral niekto z miestnych hudobnícov Slovenska v Trstenej - vybrali dňa kov a my sme si zatancovali, zaspievali
1.8.2017 vlakom s tendenciou tam zostať a tak zavŕšili príjemný deň a večer.
V Piešťanoch sme síce boli v čase,
do 7.8.2017.
Ubytovaní sme boli v peknom zre- kedy boli počas dňa vysoké teploty,
konštruovanom kúpeľnom zariadení správny pitný a denný režim nám však
s príjemne a dostačujúco vybavenými pomohol tento horúci čas stráviť bez
izbami. Stravu bola výborná. Trikrát problémov a s potrebným relaxom.
Aj preto sme sa už počas pobytu
denne nám kuchárky pripravili dostačujúce množstvo jedál, ktoré bolo v po- rozhodli, že si to na začiatku augusta
obedňajších hodinách doplnené o kávu budúceho roku 2018 zopakujeme.
Ak teda budete mať chuť a možnosť
a zákusok.
Od rehabilitačných pracovníkov ísť s nami na ďalší turnus, budeme radi,
sme si užili procedúry vrátame masáži, keď sa ku nám pridáte.
A keď budete mať chuť spoznať a
obkladov, ozónu... Cez deň sme oddychovali v pekne upravenej záhrade, možno sa neskôr pridať k nám i v priebevybrali sme sa na mestské otvorené hu bežného roka, kontaktuje našu predkúpalisko Eva, kde sme si ako tradične, sedníčku pani Bc. Evu Branickú alebo
spoločne zaspievali, absolvovali sme ktorúkoľvek členku alebo člena MO JDS
krátke bicyklové túry, prechádzky popri Trstená. Už teraz sa na Vás tešíme.
Veď v pohodovej skupine sa vždy
rieke Váh pretekajúcej cez Piešťany
„lepšie kráča životom a svetom“.
alebo popri rekreačnej oblasti Slňava.
Taktiež sme absolvovali prehliadJUDr. Zuzana Záhradníková
ku tohto kúpeľného mesta s odborným
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Trstenský hlas

ODDYCHOVÁ ZÓNA NA SÍDLISKU HRADY

INVESTIČNÉ ZÁMERY

Mesto Trstená získalo finančný príspevok – dotáciu z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja v rámci zverejnenej výzvy č. 3/2017 v rámci
programu REGIONÁLNY ROZVOJ a podprogramu: Verejný priestor a verejná
infraštruktúra vo výške 1 100,00 EUR na realizáciu projektu „Oddychová zóna
na sídlisku Hrady v meste Trstená.“
Hlavným cieľom projektu je úprava
zanedbaného verejného priestranstva a
vytvorenie malej útulnej oddychovej zóny
na sídlisku Hrady – pri charite. Realizáciou
projektu chceme upraviť túto zanedbanú
verejnú zónu a vytvoriť malú oddychovú
zónu osadením 2 ks lavičiek spolu s prvkami zelenej infraštruktúry ako potentila fruticosa, zemolez lesklý, smrek biely a trvalkami levandule v zmysle platného generelu
zelene Mesta Trstená v období najneskôr do konca októbra 2017. Ide o kombináciu
kríkov listnatých a ihličnatých, vrátane výsadby trvaliek.
Realizáciou projektu chceme vytvoriť občanom a návštevníkom podmienky
na možnosť trávenia voľného času na čerstvom vzduchu v prírodnom prostredí.
Veríme, že realizáciou projektu sa park stane vyhľadávaným miestom na oddych.

DOKONČENIE REKONŠTRUKCIE
ULICE HATTALOVA

„Projekt je realizovaný
s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.“
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VSTÚPILA DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

S NOVÝM IHRISKOM

Nadácia Slovenskej sporiteľne darovala Mestu Trstená peňažné prostriedky
vo výške 48 369,67 EUR na výstavbu viacúčelového ihriska určené pre Základnú
školu Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej, pričom celú investičnú činnosť
zabezpečila Nadácia Slovenskej sporiteľne, ako aj zhotoviteľa stavby – FUNNY
SPORT SLOVENSKO, s.r.o.

V minulom roku 2016 bola zahájená rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice
Hattalova, kde bola zrealizovaná rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia.
V mesiaci máj 2017 bola uvedená stavba prevzatá od zhotoviteľa stavby, ktorým
bola spoločnosť MBM GROUP, a.s. Námestovo. Predmetnou rekonštrukciou došlo
k obnove a rozšíreniu, resp. dovybudovaniu obojstranného chodníka zo zámkovej
dlažby. Starý povrch miestnej komunikácie bol odfrézovaný a bola položená nová
asfaltová vrstva. Celkovo na stavbe bolo prestavaných cez 247 000 eur s DPH.
Mgr. Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia

PRESTAVBA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
V MATERSKEJ ŠKOLE
NA ULICI PUŠKINOVA
V mesiaci august 2017 Mesto Trstená začalo s komplexnou prestavbou sociálnych zariadení pre deti v pavilóne A v Materskej škole na ulici Puškinova, ktorou
dôjde k výmene a doplneniu zariaďovacích predmetov (umývadla, WC, batérie) a
najmä k výmene nových obkladov a dlažieb. Mesto vyčlenilo na uvedené prestavbu
sumu 12 000 eur z vlastného rozpočtu. Predmetná rekonštrukcia by mala byť ukončená v priebehu mesiaca september 2017.
Mgr. Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Prvé viacúčelové ihrisko pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava bolo postavené v
roku 2007 z finančných prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré slúžilo
žiakom počas vyučovacích hodín a mimo vyučovacích hodín bolo celoročne otvorené verejnosti. Počas 10 rokov bolo naplno využívané, čo sa aj na ňom odzrkadlilo.
Z tohto dôvodu sa začali hľadať nové možnosti rekonštrukcie, či výstavby nového
ihriska. Vďaka príležitosti Nadácie Slovenskej sporiteľne vznikla možnosť výstavby
nového ihriska formou daru.
V mesiacoch júl a
august 2017 prebiehala
demontáž starého ihriska a výstavba a osadenie
nového
viacúčelového
ihriska. Hracia plocha
viacúčelového ihriska má
rozlohu 600 m2 a využíva sa predovšetkým na
kolektívne športy, ako
sú hokejbal, malý futbal,
volejbal či hádzaná. Viacúčelové ihrisko je určené pre žiakov základnej školy, mimo
vyučovacích hodín je ihrisko celoročne sprístupnené verejnosti.
Vďaka daru Nadácii Slovenská sporiteľňa môžu žiaci Základnej školy
P.O.Hviezdoslava využívať a tešiť sa novému viacúčelovému ihrisku už od nového
školského roka 2017/2018.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

ROZŠÍRENIE PARKOVACÍCH MIEST
NA SÍDLISKU ZÁPAD

V súvislosti s problematikou parkovania na sídlisku Západ sa mesto pokúša rozširovať predmetné státia na plochách/pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta a
jednou z nich bol aj priestor pri potravinách KORUNA, kde sa podarilo vytvoriť cez
25 parkovacích miest zo štrkového podkladu. Aj keď je to určite stále málo, mesto sa
bude snažiť tieto plochy rozširovať podľa finančných možností a najmä z podhľadu
majetkoprávneho vysporiadania.
Mgr. Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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KOŠICE A STEEL ARÉNA ZABODOVALI
Názov nášho príspevku určite upútal fanúšikov športu v očakávaní zaujímavých informácií o úspechoch hokejového klubu Košice alebo košických basketbalistiek.
U nás však Košice zabodovali z iného spektra pohľadu a očarili nás komplexne. Mali sme na to tri dni, aby sme spoznali toto centrum východného Slovenska z každej
strany. Sprievodkyňa mestom nás zasvätila do histórie i súčasnosti. Na Hlavnej ulici sa nachádza väčšina najvýznamnejších historických pamiatok s dominantným
Dómom svätej Alžbety, Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Štátne divadlo, Slovenské technické múzeum, Východoslovenská galéria, hudobná fontána a pod. To všetko sme mohli obdivovať cez deň i za nočného osvetlenia pri večerných prechádzkach mestom. Navštívili sme aj botanickú záhradu s aktuálnou expozíciou exotických
motýľov, čo tiež nie je možné vidieť každý deň. Neobišli sme ani cukrárne a obchodné centrá.
priláka väčšinu našich členov. Celé popoludnie bolo
veselo a podvečer sme sa len neradi rozchádzali. Vďaka
a tešíme sa na budúce – to boli slová odchádzajúcich.
Občianske združenie Orava Pays de Bray má
už cca 17 ročnú tradíciu. Avšak aj naša organizácia
JDS od svojho vzniku v roku 2012 má k priateľom z
Francúzska blízko. Pri tohtoročnom pobyte Francúzov
na Orave sme s nimi 25. júla strávili takmer celý deň.
Dopoludnia sme ich pozvali do kolkárne a rozdali sme si to s nimi priamo na dráhach. My to vieme,
ich sme naučili. Turnajovým víťazom nemohol byť
nik iný ako naši hostia. Pripravili sme im aj bohaté
občerstvenie, aby nahradili energiu vynaloženú pri
vášnivom zápasení. V petangu by mali navrch určite
oni, no nepriaznivé počasie zmenilo plány a poobedie
sme strávili s našimi hosťami v klube dôchodcov pri
spoločnej debate, samozrejme s prekladom. Spev a harmonika vždy urobia dobrú náladu a jazyková bariéra tu
nehrala žiadnu úlohu. Po vyčerpávajúcom dopoludní
v kolkárni im pokojné posedenie v klube prišlo vhod.
Už dávno sme sa chystali navštíviť toto pekné mesto, tanečné večery v príjemnom prostredí. Bolo tu dobre, Aj ďalšie dva dni sme mohli stráviť podľa záujmu s
našimi francúzskymi priateľmi na výlete po Liptove,
avšak motiváciou pre termín 30.5.2017 bolo vystúpenie prídeme zas.
Návšteva Košíc a rekreačno-rehabilitačný pobyt v Ružomberku, vo Vlkolinci, Svätom kríži a spoznávať
Ruského armádneho súboru piesní a tancov, obľúbeného a populárneho na celom svete. Alexandrovovci Piešťanoch boli dve veľké akcie. Na každej z nich sa zú- tak krásy Slovenska.
Športový deň pre seniorov, členov OO JDS sa
majú vo svojom repertoári ruské národné piesne, ale častnila tretina členskej základne, nakoľko počet člekonal 9. augusta v Oraviciach pod záštitou organizácie
tiež modernú hudbu, ba spievali aj po slovensky. Hostia nov našej mestskej organizácie sa približuje k stovke.
Stolnotenisovým turnajom v Nižnej odštarto- Medvedzie – Javor. Aj naši členovia sa zúčastnili na
Kandráčovci a Helena Vondráčková dali punc tomuto
vynikajúcemu koncertu. Skvelý zážitok sa nedá opísať, val trojdňový športový maratón, ktorý organizoval tejto športovo-spoločenskej akcii. Každý si zvolil z pritakúto atmosféru treba prežiť! Zaplnená Steel Aréna Okresný výbor JDS od 5. do 7. júna ako Letné okresné praveného programu to, čo mu najviac vyhovovalo, či
bola na nohách a spievala zároveň s celým súborom, športové hry seniorov. Zúčastnili sa na ňom dôchodco- kúpanie v bazéne, prechádzku na salaš alebo prechod
napríklad pieseň Macejku. Umelecká dokonalosť a via z Trstenej, Nižnej, Podbieľa a Tvrdošína – Skalka a Juráňovou dolinou. Spoločný obed chutil viac ako inokedy a hlavne v kolektíve, vtedy je všetko radostnejšie.
zladenie všetkých účinkujúcich, či už hudobníkov, Javor. V Trstenej sa hral petang.
Nie je to všetko, čo sme v lete spoločne prežili, spoŠportovanie vyvrcholilo v stredu na športovom
spevákov, tanečníkov a hostí, to všetko zanechalo v nás
dlho pretrvávajúce spomienky na dokonalé umelecké štadióne v Podbieli, kde boli výborné podmienky pre znali a rozšírili svoje obzory. Bolo by o čom ešte písať.
vystúpenie pod názvom European Tour 2017. Bolo nás všetky disciplíny – triafanie loptičkou do bránky, hod Avšak aj články majú svoje limity. No nedá sa nespošípkami, hod granátom, beh na krátku a dlhú trať. Boli menúť, že aj tohto roku naši členovia dovolenkovali
tu 32 členov našej JDS.
Hovorí sa, že kde je ľuďom dobre, tam sa radi sme aj úspešní, aj menej úspešní. Išlo o zábavu a prí- spolu s Maticou slovenskou v Chorvátsku, či už začiatkom júla alebo v septembri.
vracajú. Pred rokom nás bolo na rekreačnom pobyte jemné strnutie ľudí rovnakého zmýšľania.
Tešíme sa i na ďalšie takéVíťazi v jednotlivých disciplínach postúpili do
v Piešťanoch 21. Tohto roku sme boli od 1. augusta
to a podobné podujatia v rámci
na 7 dni v počte 36 členov v Hoteli Harmony Rezort, krajského súťaženia seniorov.
organizácie JDS, aby sme naA ako by to bolo, keby sme v lete neurobili gulášktorý poskytuje oddych a relax v pravom slova zmyplnili heslo, že človek v každej
sle. Krásne počasie a kúpalisko Eva nám dopriali užiť -párty. Toto tradičné letné posedenie pri guláši, teraz aj
fáze života má napredovať
si kúpania do sýtosti a prehriate telá priam túžili po s Ankami, Aničkami, Hankami sa konal 21. júla v areáplnohodnotným a aktívnym
ochladení vo vode. Pri využívaní rehabilitačných li klubu dôchodcov. Na dvore sa varil guláš, bol výborspôsobom svojej existencie.
služieb sme zas zabudli na každodenné starosti a na- ný, kuchárky sme pochválili. Nechýbalo občerstvenie,
čerpali sme nové sily, k čomu prispeli aj hudobné a harmonika, spev a dobrá nálada. To je tá akcia, ktorá
MsO JDS Trstená

ŽIVOTNÉ MINIMUM

SA V TOMTO ROKU ZVYŠUJE
Sumy životného minima sa tradične upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Po troch
rokoch stagnácie tejto veličiny sa situácia zmenila a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky opäť pristupuje k valorizácii
životného minima.
Suma životného minima pre prvú plnoletú fyzickú
osobu sa od 1. júla t.r. zvyšuje na 199,48 eura mesačne,
na druhú plnoletú fyzickú osobu na 139,16 eura a na
nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
na 91,06 eura.
Zdroj: www.employment.gov.sk
PhDr.Marcela Jankolová,
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

OČAMI MESTSKÝCH POLICAJTOV
Dňa 9.8.2017 sme prostredníctvom e-mailu dostali správu zo ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, že na
sociálnej sieti bolo zverejnené video, ktoré mladí chlapci natočili zväčša na streche spomínanej školy.
Po analyzovaní videa sme zistili, že video vytvorili traja mladiství chlapci a že ho natáčali na troch miestach
v našom meste.
V spolupráci s učiteľským zborom školy sme iden- vysokej strechy by bol katastrofou. Mama zbledla a ešte
tifi kovali jedného z chlapcov. Zistili sme adresu a v pred nami dôrazne upozorňovala syna na nerozumné
obci Liesek sme navštívili jeho rodičov. Mame sme vy- konanie. Odovzdali sme jej odkaz na spracované video
svetlili, že ich syn spolu s kamarátmi na streche školy a požiadali chlapca o mená a adresy ďalších dvoch
v Trstenej natáčal video a objekty v meste využívali kamarátov. Postupne sme navštívili všetky rodiny,
ako parkúrové prekážky. Parkuristi mohli poškodiť vysvetlili sme im čo môže spôsobiť nerozvážne konastrechu budovy a fasády stien na iných objektoch. nie ich detí v našom meste a poučili ich o prípadných
Upozornili sme mamu, že ak nám majitelia budov po dôsledkoch. Chlapci aj rodičia majú určite dostatočné
obhliadkach objektov potvrdia poškodenia, budeme poučenie a dúfajme, že ich konanie nebude mať ďalších
škodu vymáhať od rodičov chlapcov. Počas parkúru fanúšikov adrenalínového parkurizmu.
Ms polícia
však môže dôjsť k oveľa závažnejším škodám. Stačí
msp@trstena.sk
malá nepozornosť alebo náhoda a prípadný pád z takto
0902 915 699
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ČO BY MAL SLOVÁK POZNAŤ
ALEBO ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
V ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA

Uplynulý školský rok 2016/2017 bol vyhlásený ministerstvom školstva ako
Rok čitateľskej gramotnosti. Ako prebiehal na našej škole? Určite podľa nástojčivých potrieb a požiadaviek na výchovu a vzdelávanie našich žiakov.
V tomto duchu sme sa snažili viesť
vyučovacie hodiny počas celého školského roka. Venovali sme viac priestoru
čítaniu, literárnym textom, ich rozborom
i komplexným rozborom literárnych
postáv, dramatizácii a porozumeniu čítaného. Nechýbali ani rôzne nové súťaže
spojené s čítaním.
Súťažili sme napríklad v rýchločítaní, kde sa absolútnym víťazom stal Oliver
Ulrich, ktorý prečítal viac ako 200 slov do Martina. Navštívili sme MATICU
za minútu. Aby sa žiaci naučili správne SLOVENSKÚ a NÁRODNÉ MÚZEUM,
komunikovať, súťažili sme v správnosti kde sme si nielen oprášili svoje získané
čítania, kde sa mladí čitatelia preniesli vedomosti z hodín slovenského jazyka
do ríše rozprávok a bájok. Zahrali sa na a dejepisu, ale sme sa dozvedeli a videli
rozhlasových hercov a tí najlepší, víťazi veľa nového.
Naša cesta za národným povedomím
tried, prezentovali svoje zručnosti pred
pokračovala aj za „oprášením“ literárnoostatnými žiakmi.
Žiaci vyšších ročníkov mali aj ná- historických vedomostí do DIVADLA
ročný výstup. Ich úlohou bolo svoje JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO
čitateľské schopnosti pretransformovať vo Zvolene, kde sme sa zúčastnili poedo komunikačných zručností. Najskôr ticko-dramatickej kompozície OROL
vybrať a naštudovať životopis a prácu TATRANSKÝ, autorskej inscenácie,
osobnosti, ktorá ich zaujala, potom svoje napísanej špeciálne pre DJGT pri prílepoznatky spracovať v prezentácii a ná- žitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
sledne odborne odprezentovať pred po- Štúra. V inscenácii sme zažili Ľudovíta
rotou zloženou zo žiakov a učiteľov, a tiež Štúra ako vyslanca za mesto Zvolen v
obecenstvom ostatných žiakov školy. Za Uhorskom sneme, kde bojoval za národvíťaza bol zvolený Vladimír Florek. Jeho né práva a uznanie slovenskej reči. Videli
bezprostredné a zaujímavé vystúpenie sme aj súkromné a historické okamihy
bolo jednoznačným obohatením a vzo- jeho života (vo Zvolene, Hradci Králové,
Bratislave), ktoré sa v Štúrovom živote
rom pre všetkých.
Taktiež sme stavili aj na nové vedo- výrazne prelínali, taktiež aj originálne
mosti a skúsenosti. V mestskej knižnici ukážky z dobovej literatúry a štúrovské
v Trstenej sme sa zúčastnili besedy s básne v podobe songov. Nezabudlo sa ani
pánom Marekom Ďurčom, kde sme mali na lásku k Márii Pospíšilovej a priateľskú
možnosť vypočuť si informácie o tvorbe lásku k Adele Ostrolúckej, ktorú však poknihy a o namáhavej spolupráci všetkých ložil na oltár vlasti. Týmto predstavením
ľudí, ktorí sa pri jej zrode podieľajú. Pán sme si pripomenuli aj nemenej známu
Ďurčo žiakom priblížil aj prácu archi- osobnosť, významného literáta - básnika,
vára, ktorý sa snaží priblížiť historické prozaika, dramatika, literárneho historika, redaktora, vydavateľa a jedeného
fakty mesta jeho obyvateľom.
Na chvíľu nám otvorilo svoju čarov- z rozhodujúcich účastníkov uzákonenia
nú bránu Z rozprávky do rozprávky aj našej spisovnej reči, ale aj revolucionára
Bábkové divadlo v Žiline, no aj my sme Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého 200.
sa stávali na chvíľu ozajstnými hercami, výročie narodenia sa pripomínalo práve
nielen na hodinách SJL v dramatizácii tohto roku 19. marca a národno-kultúrrôznych príbehov, ale aj vystúpením pred ne a literárne inštitúcie vyhlásili tento
žiakmi iných škôl, ktoré sme navštívili. rok za Rok Jozefa Miloslava Hurbana.
Dokonca sme mali úspech pred verej- Prostredníctvom tohto zážitku spoznánosťou, keď sme sa zapojili už do triná- vania neľútostného boja o svojbytnosť
steho ročníka celoslovenského podujatia slovenského národa, jeho slobodu, kulNoc múzeí a galérií 2017. Naše mesto sa túru a reč, si naši žiaci uvedomili, aké
zapojilo do tejto akcie už po šiestykrát, a potrebné je chrániť svoje dedičstvo otcov,
znova sme sa stali aj my, žiaci zo ZŠ P.O. pretože nie vždy je samozrejmé žiť v
Hviezdoslava, súčasťou tejto zaujímavej slobode, v akej žijeme dnes. Tú si treba
noci – s názvom Noc vo veži s drama- ochraňovať, vážiť a zveľaďovať.
Takto sme si upevnili nielen čitickým pásmom Čierna nevesta, ktorú
si pripravili dievčatá -rozvojárky zo 7.B a tateľské schopnosti, ktoré sa omylom
považujú za celkovú čitateľskú gramotžiaci zo 6.A.
A čo by mal ešte poznať poriadny nosť, ale zobrali sme to naozaj dôsledne,
Slovák? Svoje územie, históriu, jazyk? a preto právom veríme, že aj naša práca
Áno, je to pravda. Každý občan, by mal sa odrazí v celkovej vzdelanosti, prehľapoznať okrem toho, aspoň základ vzniku de a schopnostiach našich žiakov do
svojho štátu! Prečo je to také dôležité? budúcnosti. Dúfame, že aj tento nový
Preto, že to čo sa nám dnes javí ako úplná školský rok 2017/18 bude naša expedícia
samozrejmosť, ešte pred rokom 1914 bolo po stopách našej národnobuditeľskej hisnemožné a znamenalo to značné úsilie tórie pokračovať.
s tuhým bojom. Z tohto dôvodu sme
PaedDr. Andrea Šprláková
sa vybrali po stopách našej minulosti
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Trstenský hlas

NAŠE DOMINANTY
AKO ICH (NE)POZNÁME

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená predložila v novembri 2016 žiadosťo poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vo februári 2017 bol náš mikro- miniatúr a osadenie altánku a intenzívprojekt schválený v celkovej výške 51 ne sa pracuje aj na prvom informačnom
205,39 €, z toho je spolufinancovanie z kiosku v našom meste.
Čaká nás posledná tretia úloha proEurópskeho fondu regionálneho rozvoja
jektu s názvom Festival poľsko-slovenvo výške 85% t.j. 43524,58 €.
V rámci mikroprojektu spolupra- skej spolupráce. V rámci festivalu bude
cuje Základná škola P.O.H. Trstená ako tradičná prehliadka remesiel, ochutžiadateľ s partnerom - Zespol skol w návka tradičných jedál, nebude chýbať
kultúrne pásmo slovenských i poľských
Podwilku z poľského pohraničia.
Hlavným cieľom mikroprojektu je účastníkov.
Festival sa uskutoční 25. septembra
zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu. 2017. Program začne pri škole otvorením
Realizácia projektu je rozdelená do parku miniatúr a potom sa realizácia
presunie na Námestie M.R. Štefánika,
troch úloh.
Prvú úlohu projektu - Spoločné kde bude pokračovať poľsko-slovenský
poznávanie kultúrneho a prírodného festival.
Už teraz Vás všetkých srdečne
dedičstva - máme úspešne za sebou.
Absolvovali sme 10 poznávacích ciest, pozývame.
päť na Slovensku a päť v Poľsku. Bližšie
PaedDr. Daniela Paľová
sme spoznávali prírodné a kultúrne
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená
dedičstvo tak na slovenskej, ako aj na
poľskej strane. Vypočuli sme si odborný
výklad na vytipovaných miestach a obohatili sme si svoj rozhľad. Vytvorili sa
medzi nami medzinárodné priateľstvá
a odniesli sme si neopakovateľné zážitky. Všetky cesty sme postupne zdokumentovali a vytvorili krátke videá. (Ak
chcete vedieť, ako nám bolo, videá budú
zverejnené na stránke školy i v pripravovanom kiosku.)
Postupne sa projekt prehupol do
druhej úlohy projektu a my sme si vybrali najzaujímavejšie miesta našich výletov
a vytvorili sme pod odborným dozorom
16 miniatúr. Aktuálne sa v priestore
areálu školy pri Oravici realizuje park
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 NA ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA
Od 1. augusta 2017 je v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga nová riaditeľka školy - PhDr. Mgr. Eva
Ragalová, rodená Šurinová, rodáčka z Trstenej. Poverenie vykonávať túto funkciu dostala od spišského diecézneho biskupa
Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD.
Každý z nás žije vo svojom živote posúvať hranice dôvery medzi rodičmi, prijímať voľby a príležitosti, vytvárajú
veľa vzťahov. Aj ja som ako človek vo žiakmi i učiteľmi. Snažiť sa pochopiť podmienky využívať slobodnú voľbu pri
vzťahu učiteľky, niekoľko rokov zástup- druhého, rešpektovať odlišnosti rodin- rozhodovaní, ale zároveň učia za ňu byť
kyne riaditeľky, matky, dcéry, kolegyne, ných pomerov, dodržiavať sľuby a dávať aj zodpovedný.
Prajeme si preto vzájomne, žiaci,
sestry, kamarátky a najnovšie aj riaditeľ- najavo jasné očakávania pri posilňovaky. Cez všetky vzťahy sa neustále učím, ní silných stránok našej školy. Dnešná učitelia i všetci nepedagogickí zamestaby som rovnako hovorila ako konala. doba je doba znalostná, doba zrýchlená nanci veľa síl, snahy, zdaru, zdravia, vzáA byť lídrom školy je pre mňa nielen a to vďaka množstvu informácií z kaž- jomnej pomoci, tolerancie, ústretovosti
pozícia, ale najmä voľba. Voľba byť k dej oblasti, v ktorej naše deti žijú. Teší a hojného Božieho požehnania.
dispozícií pri riešení každodenných ma, že v škole máme ducha rodinnej
problémov, robiť rozhodnutia opreté atmosféry založenej na kresťanských
o naše kresťanské princípy. Budem sa princípoch, kde tím pedagógov i zaPhDr. Mgr. Eva Ragalová
preto snažiť všetky svoje schopnosti pre- mestnancov neúnavne spolupracujú na
ZŠ s MŠ R. Dilonga
niesť do výsledkov práce školy, vedome všestrannom rozvoji žiaka, učia deti

NAŠI ŽIACI NA KWN GLOBAL SUMMIT TOKIO, JAPONSKO 2017
Po úspechu v Európe a víťazstvom fi lmu Moja mama dostali naši žiaci – ako cenu, miestenku medzi 18 krajín sveta na Summit KWN do Tokia. Pracovný tím
žiakov, ktorý na projekte v škole počas roka pracoval pod vedením Mgr. Petra Pallu, v Tokiu reprezentovala Evka Šinálová z 9.A a Adam Gálik zo 7.A.
Indonézia, Kanada, Japonsko, Hong pri ktorej sme navštevovali najzaujíKong. Nereprezentovali sme len fi lm mavejšie miesta a spoznávali japonskú
Moja mama a jeho myšlienku. Mali sme kultúru.
Ďakujeme spoločnosti Panasonic a
zostrih aj z najkrajších kútov Slovenska.
Nejedna krajina nám závidela krásy mestu Trstená za podporu. Ďakujeme aj
našej vlasti, na čo sme boli patrične hrdí. Ing. Marekovi Gálikovi za sprevádzanie
V rámci tém KWN summitu sme našich žiakov počas pobytu v Japonsku.
sa zamerali na mestský vývoj Tokia,
Videoklip z Tokia:
https://youtu.be/q6zcanL2-cs
Víťazný fi lm Moja mama:
https://youtu.be/s35dnWilX6Y

„Lepší život, lepší svet- Better life,
better world“ - taká bola téma tohtoročného (prvého) KWN global summitu,
ktorý sa uskutočnil v Tokiu, kde sme
s fi lmom Moja mama reprezentovali
Slovensko, mesto Trstená a hlavne našu
školu ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga. Film v
réžii žiakov šíri myšlienku úcty k mame.
Ponúka myšlienku, aby sme nepremárnili chvíle s našimi najbližšími. Tento

príbeh vyvolal emócie u nejedného diváka. Okrem úžasných
priateľských zážitkov sme jeden
druhému predstavovali svoju
rodnú krajinu. Boli sme radi, že
sme našu krajinu mohli reprezentovať
pred 18 krajinami sveta ako napríklad:
Brazília, Panama, Amerika, Tanzánia,
Omán, Spojené Arabské Emiráty,
Vietnam, Čína, Malajzia, Thajsko,

SLÁVNOSTNÉ POSVÄTENIE
NOVEJ TRIEDY MŠ

Fotogaléria z Tokia Summit:
https://1drv.ms/a/s!ApIUN4fyFdi2gddbzfaFHp9AYPtXyA

ale aj našich krajín, riešili problémy a
ponúkali riešenia. K našim žiakom boli
pridelení žiaci z Ománu a Vietnamu.
Nastal stret troch rozdielnych kultúr a
národov. Súčasťou bola aj práca v teréne,

Fotogaléria z Tokia aktivity:
https://1drv.ms/a/s!ApIUN4fyFdi2gddcwL1brvjmZ2pb_g

Mgr. Peter Pallo
ZŠ s MŠ R. Dilonga

V KOLKÁRNI POD KĽOZOVOM

4. septembra 2017
pán
farár
Jaroslav
Chovanec po slávnostnej
úvodnej svätej omši na
otvorenie nového školského roka 2017/2018,
posvätil novú triedu
našej cirkevnej materskej školy v budove na
Námestí M. R. Štefánika.

Anna Smitková
riaditeľka MŠ

V pondelok, 12.6.2017 rodičia predškolákov z III. triedy MŠ Oslobodenia,
zorganizovali v kolkárni športové popoludnie. Deti čakalo aj sladké prekvapenie nielen za športové výkony, ale najmä
za usilovnosť a super kolektív počas

V HRNČIARSKEJ
DIELNI
Deti z MŠ Oslobodenia sa zapojili do
projektu mesta Trstená ZAMESTNAJME
RUKY, ZACHRÁŇME TRADÍCIE A
BUDUJME SI SPOLOČNÉ VZŤAHY.
Do aktivity ,,Detskými rukami“ sme
poslali výtvarné práce zhotovené v hrnčiarskej dielni pána Ľubomíra Hoľmu.
Mgr. Monika Michalcová
MŠ Oslobodenia

štyroch rokov dochádzky do materskej
školy.
Poďakovanie za zorganizovanie
tejto milej akcie patrí Bc. Mariánovi
Benickému a Ing. Rii Pukajovej za aktívnu spoluprácu v rodičovskej rade.
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Trstenský hlas

O.Z. VIAC

UŽ JE TO ROK...

ŠANCA MLADÝM – TVOJA ŠANCA

Komunitné centrum Sinaj bolo otvorené 1. septembra 2016 a 14. septembra
2016 boli jeho priestory požehnané p. dekanom Jánom Marhefkom pri príležitosti otvorenia dvora a ukončenia prác na fasáde budovy. Komunitné centrum bolo
zriadené poskytovateľom o.z. V.I.A.C., a funguje v rámci Národného projektu
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
(ITMS: 312041A136) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Za týchto 12 mesiacov sa uskutoč- centra Kašová.
„Pre deti a mládež dávame prienilo v komunitnom centre 540 pravidelných skupinových aktivít, na ktorých sa stor pri písaní domácich úloh a plnezúčastnilo približne 1210 klientov, a 15 ní školských projektov, individuálne
nepravidelných komunitných aktivít s doučovanie, pomoc pri príprave na
účasťou približne 560 osôb. „Za uvede- maturitné skúšky, ale aj získavanie komné obdobie sme poskytli sociálne pora- petencií v anglickom jazyku,“ hovorí
denstvo 450 klientom a individuálnu Edita Sahuľová, ktorá v centre pracuje
komunitnú rehabilitáciu 90 klientom,“ od júla 2017. „Pre budovanie komunity
hodnotí odborná garantka komunitné- pripravujeme aktívne vyplnenie voľného času so spoločenskými hrami a
ho centra Mária Kašová.
V centre pracujú 3 pracovníčky, tvorivými dielňami v anglickom jazyktoré sú ochotné a pripravené pomôcť ku pod vedením anglických lektorov,
každému. „Počas ročnej činnosti komu- no nezabúdame ani na tradičné ručné
nitného centra Sinaj sa naše pôsobenie práce, ako háčkovanie, ktoré sa snažíme
zameralo na realizovanie základných oživiť.“
Lenka Šaradinová, ktorá v centpotrieb záujmu zo strany samotných
obyvateľov regiónu. I naďalej poskytu- re tiež pracuje, dopĺňa už aj tak dlhý
jeme pre obyvateľov Trstenej a Hornej zoznam aktivít centra: „Organizujeme
Oravy základné sociálne poradenstvo preventívne aktivity, ktoré sú zamerané
pri riešení nepriaznivej sociálnej situ- na remeselnícke workshopy, besedy a
ácie, ponúkame asistenciu pri písaní prednášky na aktuálne témy, ale aj špea vybavovaní úradných záležitostí a cializovaného odborníka na zvyšovanie
vzájomnej komunikácie s úradmi. rodičovských kompetencií. Rodičia u
Podávame informácie o kariérnom po- nás majú priestor pre spoločné zdieľanie
radenstve, kde jednotlivcom akéhokoľ- sa a vzájomné povzbudzovanie sa vo
vek veku pomáhame pri rozhodovaní sa výchove svojich detí. Spolupracujeme
v otázkach vzdelania, odbornej prípravy s klubom Centruško, kde sa spoločne
a voľby zamestnania,“ popisuje aktivity stretávame so zdravotne znevýhodnenými občanmi, u ktorých rozvíjame
tvorivosť a prakticky ju pretvárame do
konkrétnej činnosti.“
Komunitné centrum má snahu
podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie
uplatnenie jednotlivca v komunite, aby
sa efektívnejšie orientoval vo svete a
vyrovnal s rôznymi situáciami v živote. Nájdete ho na adrese Železničiarov
253/1 v budove Sinaj City Hub alebo sa
o jeho aktivitách môžete dočítať aj na FB
stránke Komunitné centrum Sinaj.

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, spúšťa v školskom roku
2017/2018 už 3. ročník mentorského a štipendijného programu „Šanca mladým.“
Tento program dáva šancu mladým ľuďom z Oravy vo veku 14 – 30 rokov ísť za
svojimi snami a rozvíjať čo najviac svoje schopnosti a talent. Nemenej dôležitá je
aj myšlienka dobrovoľníctva, ktorá projekt posúva aj do angažovanosti mladých
a darovania pomoci ďalej.
„Máme za sebou už dva ročníky pro- všetkému poskytneme mladým aj finanjektu, v ktorých sa absolventom aj vďaka cie na rozvoj ich schopností. Dôležitou
Šanci mladým podarilo napr. dostať sa súčasťou projektu je aj dobrovoľníctvo
na VŠ design a navrhovať vlastné obleče- v duchu hesla: „Dobro sa vypláca dobnie, vytvoriť vlastnú mobilnú hru a po- rom“. Preto podmienka pre zaradenie
stúpiť s ňou v súťaži medzi 10 najlepších do projektu je byť dobrovoľníkom v oraplikácii na Slovensku, či splniť si sen a ganizácii, ktorú si sami vyberú.
Okrem tohto štipendijného progradostať sa na Erazmus do Portugalska,“
hovorí Ľubica Matušáková z OZ VIAC, mu ponúka združenie VIAC aj ďalšie
ktorá štipendijný program koordinuje. možnosti, ktoré prispievajú k rozvoju
„Iný absolvent strávil leto v Amerike, potenciálu a schopností mladých na
ďalšiemu sme zase pomohli pri jeho Orave, aby sa z nich stali angažovaní
štúdiu v zahraničí na univerzite, kde ľudia ochotní a schopní dávať ďalej to,
hráva futbal za univerzitnú anglickú čo sami dostávajú. „Práca s mládežou
ligu. Teší nás každý jeden príbeh mladé- však nezahŕňa len priamu prácu s mlaho človeka, ktorý vďaka Šanci mladým dými,“ vysvetľuje Branislav Kožuch,
predseda združenia. „Dôležitou súčasrozvíja svoj potenciál.“
Každý rok sa snažíme program ťou sú aj aktivity a projekty zamerané
skvalitňovať a aj tento rok pripravujeme na pracovníkov s mládežou, pedagógov
a ľudí pracujúcich v pomáhajúcich proniekoľko noviniek...
Na tento rok sa združeniu VIAC fesiách, ktorí majú na mladých priamy
podarilo osloviť niekoľkých profesio- dosah. Pre nich pripravujeme bohatú
nálov s bohatými pracovnými a osob- ponuku školení, kurzov, workshopov a
nostnými skúsenosťami, aby svoje ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré budú
osobné skúsenosti využili pri mento- zabezpečovať skvelí odborníci v daných
rovaní účastníkov programu. „Svoj témach.“
Ich mená i konkrétne informácie o
mentoring prisľúbili vykonávať dobrovoľne,“ hovorí s nadšením Matušáková. ďalších programoch zverejňuje združeMentor pomôže študentovi uchopiť jeho nia na svojom webe na www.ozviac.sk,
talent, povedie ho počas roka a pomôže alebo na svojej FB stránke.
mu dosiahnuť stanovené ciele. K tomu
O.Z. VIAC

O.Z. VIAC

EURÓPA TAK BLÍZKO
Európska dobrovoľnícka služba je jedinečný projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov. Projekt umožňuje
mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a pôsobiť ako dobrovoľník vo vybranej organizácií na projekte, ktorý si sám vyberie podľa svojho záujmu. Z grantu je dobrovoľníkovi hradené cestovné, strava, ubytovanie, poistenie a vreckové. Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže je v regióne Hornej
Oravy jedinou akreditovanou organizáciou v tomto programe. Za posledných 12 mesiacov vyslali za hranice Slovenska 14 dobrovoľníkov (Arménsko, Macedónsko,
Bulharsko), ďalší 3 vycestujú už v septembri (Nemecko, Arménsko, Portugalsko) a hosťovali na Slovensku 3 dobrovoľníkov z Portugalska, Litvy a Lotyšska.
„Na začiatku augusta sme v našej ľudí, nové miesta a takisto obohatiť aj Sinaj a v Žilinskom dobrovoľníckom
AKTUÁLNE PONUKY
organizácií v rámci tohto programu svoj duchovný život,“ vyjadruje svoje centre. „Spoznať a stretnúť ich osobne
OBČIANSKEHO ZDRUEDS privítali dve nové dobrovoľníč- očakávania na začiatku svojho ročného môžete pri rôznych príležitostiach aj v
ŽENIA V.I.A.C.:
našich priestoroch Sinaj City Hub,“ poky - Louise z Francúzska a Nataliju zo pobytu v Trstenej.
Fínsko, Virrat – 3 dobrovoľníci do
Louise z Francúzska má 21 rokov a zýva Šidová, „kde budú pomáhať, aby
Slovenska,“ hovorí Michaela Šidová, koordinátorka EDS v občianskom združe- skončila bakalársky stupeň v odbore po- ste sa tu nielen cítili príjemne, ale aby ste mládežníckeho centra Marttinen Youth
Centre v termíne od 5. - 30. novembra
litické vedy a história. Rada číta, chodí mali aj niečo chutné na občerstvenie.“
ní V.I.A.C.
V septembri sa počet medzinárod- 2017.
Natalija veľmi rada spoznáva nové na turistiku, pozerá fi lmy. „Som veľmi
Grécko, Solún – 1 dobrovoľník do
kultúry, nových ľudí, rada číta knihy a šťastná, že som tu, že môžem spoznávať ných dobrovoľníkov v Trstenej rozšíri o
chodí do prírody. Pracovala ako pôrod- túto novú krajinu a nových ľudí. Trochu ďalších 3 mladých ľudí. Koho program organizácie United Societes of Balkan
ná asistentka v pôrodnici. Od decembra sa obávam slovenského jazyka, ale bude Európskej dobrovoľníckej služby zaujal na projekt o médiách (web media,
2016 si hľadala prácu a keď našla ponu- to pre mňa veľká výzva učiť sa nový a chce sa o jej možnostiach a ponukách e-radio, e-magaziny, e-televízia, vlastdozvedieť viac, môže sa ozvať na mobi- ný miniprojket). Trvanie: január 2018
ku na EDS projekt v združení V.I.A.C., jazyk,“ hovorí Louise.
-október 2018
Louise a Natalija budú vypomáhať s lity@ozviac.sk.
veľmi ju zaujal, ako sama hovorí. „Rada
by som tu získala nové vedomosti, sk- angličtinou v škôlkach a školách, budú
O.Z. VIAC
úsenosti. Chcela by som spoznať nových súčasťou aktivít v Komunitnom centre
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ADAPTÁCIA DIEŤAŤA NA VSTUP DO ŠKOLY
Začína nový školský rok a väčšina budúcich prváčikov sa už nevie dočkať, kedy si naložia tašku na chrbát a konečne začnú chodiť medzi veľkých – do školy. Niektorí
si zvyknú na školu za pár dní, iní potrebujú na adaptáciu oveľa viac času. Výhodu majú deti, ktoré aspoň počas posledných týždňov prázdnin majú nejaký režim,
minimálne v podobe pravidelného dostatočne dlhého spánku, postupne upraveného režimu včasného zaspávania a skorého ranného vstávania. Pre nich je omnoho
ľahšie naladiť sa na školský režim. Zvyčajne je to obdobie jedného mesiaca, počas ktorého by sa mali postupne adaptovať všetci žiaci na školské prostredie. U prváčikov
môže byť toto obdobie aj dlhšie.
pomoc. Zároveň je však potrebné viesť dieťa k samostatPRVÁČIKOVIA
nosti, nerobiť za neho veci, ktoré dokáže urobiť samo. Je
Vstup dieťaťa do základnej školy môžeme považovať
vhodné poveriť ho úlohami, pri ktorých sa rozvíja jeho
za jednu z rozhodujúcich životných zmien, pri ktorej sa
zodpovednosť a pocit užitočnosti (napr. samostatné obzásadne mení spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustuliekanie, jedenie, balenie si tašky do školy a pod.), spočipuje do úzadia a nahrádza ju činnosť školská – učebná.
atku pod dohľadom rodiča, ale samostatne. Pri všetkých
Práve prváčikovia sú vystavení mnohým významným
zmenám. Je potrebné, aby deti, ktoré nastupujú do školy, predškolské zariadenia. Materskú školu by malo každé spomínaných aktivitách je veľmi dôležité, aby dieťa vždy
boli zrelé telesne, rozumovo, emočne i sociálne. Očakáva dieťa navštevovať aspoň jeden rok. Práve v materskej dokončilo začatú činnosť. Nemenej podstatné je hovoriť
sa od nich, aby dokázali samostatne pracovať, byť tr- škole sa vyvíjajú najmä sociálne, emočné a osobnostné o škole v pozitívnom zmysle. Napríklad motivovať dieťa
pezlivé, sedieť v triede na určitom mieste, plniť školské kompetencie dieťaťa. V škôlke sa totiž deti nielen hrajú, tým, že mu vysvetlíme, že keď sa naučí čítať, môže prepovinnosti. Mali by sa vedieť podriaďovať pravidlám a kreslia, spievajú pesničky, ale učia sa aj začleniť do ko- čítať súrodencovi, kamarátovi rozprávku; keď sa naučí
nadväzovať nové kontakty so spolužiakmi. Deti musia lektívu, vychádzať so svojimi rovesníkmi a zdravo sa písať, bude sa vedieť podpísať, príp. napísať list starým
byť pripravené pracovať s perom, to znamená mať dobrú medzi nimi presadiť. Učiteľ môže byť nápomocný v tom, rodičom; keď sa naučí počítať, môže s nami platiť v obúroveň grafomotoriky. Samozrejme všetko závisí od že dieťa pri hrách vyzve, aby sa pridalo, môže ho pochvá- chode a pod.
Naopak, najhoršie čo môže rodič urobiť, je dieťa
povahy dieťaťa, od spôsobu, akým funguje v rodine. Ak liť za prípadný úspech a tak zvyšovať jeho sebadôveru a
dieťa po troch mesiacoch nie je schopné prispôsobiť sa rozvíjať sociálne kompetencie, komunikačné zručnosti a školou strašiť a hovoriť o nej v negatívach. Napr. „Veď
podmienkam a nárokom školy, uvažuje sa o možnom vý- emočnú zrelosť. V spolupráci s materskou školou a rodi- počkaj keď pôjdeš do školy, tam budeš musieť počúvať!“,
vinovom probléme. Rodičia majú v takýchto prípadoch nou dieťaťa, rovnako aj psychológovia, špeciálni a soci- „Ak neprestaneš hnevať, pôjdeš do školy!“... Je potrebné
možnosť vrátiť dieťa do materskej školy. Je vždy dôležité, álni pedagógovia centier pedagogicko-psychologického dávať si pozor aj na vyjadrenia typu: „Aj tak ťa v tej škole
aby sa pred týmto rozhodnutím poradili so psychológom poradenstva a prevencie pomáhajú viesť dieťa k rozvoju nič nenaučia“, prípadne hovoriť negatívne o učiteľoch
z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a zručností a schopností potrebných pre nástup povinnej pred deťmi. Dieťa v tomto veku napodobňuje svojich
prevencie, ktorý im pomôže zhodnotiť situáciu, či je ta- školskej dochádzky, ako aj k rozvoju ostatných zložiek rodičov a preberá modely ich správania a takéto výroky
rodičov môžu spôsobiť problémy s akceptovaním autorít
kýto návrat vhodný. Nie vo všetkých prípadoch to totiž osobnosti a uvedomovaniu si seba samého.
Počas školského roka je potrebné vybudovať dieťaťu v budúcnosti ako aj rozvoj negatívneho vzťahu ku škole
môže dieťaťu pomôcť, ale naopak, aj uškodiť.
Problém prispôsobiť sa školskému prostrediu môžu stabilný denný režim, aby chodilo do školy odpočinuté. a vzdelávaniu vôbec.
Je dobré, ak si rodič prejde spoločne s dieťaťom cestu
mať najmä emočne a sociálne nezrelé deti. Škola na ne Stabilný denný režim predstavuje pre dieťa možnosť
kladie neprimerane vysoké nároky. Táto nezrelosť sa kvalitného, dostatočne dlhého spánku, neponocovanie, do školy ešte pred začiatkom školského roka. Obavy zo
prejavuje zvýšenou hravosťou, neschopnosťou sústre- obmedzenie sedavých činností, stanovenie pevných pra- školy môže zmierniť aj rozhovor a zdieľanie pozitívnych
diť sa na prácu, nesamostatnosťou, prílišnou citovou vidiel a časových obmedzení pri využívaní počítačov, zážitkov zo školy s rodičmi, starými rodičmi, súrodennaviazanosťou na rodiča, nadmernou bojazlivosťou a v tabletov a mobilov, ako aj dostatok pohybu a pobytu von. cami, kamarátmi.
Malý „prváčik“ potrebuje svojho rodiča nielen pri
dôsledku toho neschopnosťou zaradiť sa do kolektívu. Niekedy v snahe vyplniť dieťaťu voľný čas množstvom
Ďalším častým problémom býva narušená schopnosť krúžkov a voľnočasových aktivít, deti preťažujeme, čo písaní úloh a príprave školských povinností, ale aj ako
koncentrácie a pozornosti, všeobecný nekľud dieťaťa, môže mať negatívny dopad na výkonnosť dieťaťa v škole. svojho najlepšieho kamaráta, ktorý je tu vždy preňho.
Milí rodičia, ak bude mať Vaše dieťa problémy s
ktoré nie je schopné obsedieť na jednom mieste, chodí Dieťa by malo mať aspoň dve až tri popoludnia týždepo triede, bez vyzvania vykrikuje, nevie počkať, kým nne možnosť venovať sa činnosti, ktorú si samo vyberie. adaptáciou na školu, alebo budete u neho pozorovať
na neho príde rad a pod. Ďalšou skupinou vývinových Deti sa takto naučia vyplniť si samé voľný čas. Nemenej iné problémy či už v škole s učením, správaním alebo v
problémov sú problémy v oblasti školských schopností dôležitá je pravidelnosť v príprave do školy. Každému domácom (rodinnom) prostredí, neváhajte a obráťte sa
a zručností – problémy s čítaním, písaním, počítaním. dieťaťu vyhovuje iný časový interval na prípravu do na naše centrum, kde vám kolektív zamestnancov rád
Nemenej častým problémom býva aj rečová porucha, školy. Niektoré deti si potrebujú bezprostredne po ná- pomôže a poradí.
Na záver prajeme nielen žiakom ale aj ich rodičom a
kedy dieťa nesprávne vyslovuje viacero hlások a reč je vrate zo školy oddýchnuť, niektoré sa potrebujú vybehať
menej zrozumiteľná, čo má za následok nadväzujúce a až potom sú pripravené robiť si úlohy. Naopak niektoré učiteľom úspešný štart do nového školského roka.
deti potrebujú mať povinnosti hotové skôr ako sa pôjdu
problémy s osvojovaním si písania a čítania.
Ako dieťa čo najlepšie pripraviť na takú veľkú život- vybehať von. Je na nás rodičoch ako dokážeme s ohľanú zmenu, akou je nástup do prvého ročníka základnej dom na potreby a nastavenie svojho dieťaťa vytvoriť pre
neho správny vyhovujúci režim. Dieťaťu pomôžeme, ak
školy?
Kolektív zamestnancov
Dôležitú úlohu pri príprave detí na školu zohrávajú mu budeme k dispozícii vždy, keď bude potrebovať našu
CPPPaP Tvrdošín - Medvedzie

VESELÉ TUBKY
Dňa 26. júna sa mohli deti tešiť z novej akcie neziskovej organizácie
Kvapka. Konala sa v kinosále Domu kultúry v Trstenej. Zúčastnili sa na nej
žiaci Cirkevnej základnej školy Rudolfa Dilonga a Základnej školy POH
v Trstenej. Deti sa mohli oboznámiť s čoraz viac populárnym hudobným
nástrojom zvanom Bobo Tuby.
Vďaka nim sa mohli pod vedením Mgr. Márie Kobellovej stať živým orchestrom. Okrem toho si mohli vypočuť detský spevácky súbor Burizony
z Novote. Tieto šikovné deti zahrali iba s pomocou týchto veselých tubiek Bobotubes známe skladby ako Biely kvet alebo Láska je tu s nami. Cieľom tohto
podujatia bolo pomôcť deťom zamilovať si tento jednoduchý hudobný nástroj.
Od februára tohto roku sme pre pedagogických pracovníkov na školách
organizovali workshopy, aby sme ich naučili ako sa s týmto perkusným hudobným nástrojom zaobchádza. Postupne sa týchto workshopov zúčastnilo 50
učiteľov. Preto veríme, že tieto poznatky využijú vo svojich školách, aby sa aj iné
deti mohli touto zábavnou formou učiť hre na bobotubách, a tak venovať svoj
čas plnohodnotnej aktivite, ktorá prispeje k ich duševnému rozvoju.
Kvapka
neziskova organizacia
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA
V rámci Participácie občanov na rozvoji mesta sa doposiaľ podarilo zrealizovať 13 zámerov. Každý z nich bol niečím výnimočný a jedinečný. Okrem finančnej
podpory od mesta Trstená, si každý zo zámerov vyžadoval čas a kvalitnú prípravu, tiež množstvo dobrovoľníkov a ďalších sponzorov, bez ktorých by sa tieto zámery
nedali zrealizovať. Aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa však nájdu ľudia, ktorí sú ochotní podieľať sa na rozvoji svojho okolia a prispieť tak k skvalitneniu života.
VŠETKÝM PRETO PATRÍ VEĽKÉ ĎAKUJEM. Do konca septembra ostáva zrealizovať ešte 8 zámerov.
ZREALIZOVANÉ ZÁMERY:

KULTÚRA
STAVANIE MÁJA
NA SÍDLISKU ZÁPAD V TRSTENEJ
(iniciátorkou bola Ing. Silvia Púčiková)

Komisia
sídliska
Západ v spolupráci s
Trstenským mládežníckym parlamentom pripravila pre obyvateľov
zábavné popoludnie,
ktorého cieľom bolo
oživenie spoločenského
života na sídlisku. Pre
deti boli pripravené
tvorivé dielne a súťaže
(zdobenie mája, maľovanie na sklo, futbalový
turnaj, hod granátom... )
a tí starší mohli ukázať
svoju silu a zahádzať si
polenom. Najviac sa potešili najmenší, pretože
si mohli vyskúšať svoju
odvahu a povoziť sa na
koňoch. Pre všetkých bol pripravený chutný guláš a
o zábavu sa postarali hudobné skupiny zo Zábiedova,
ORÄFCI a ORAVANKA.

DEŇ RODINY

(iniciátorkou bola Bc. Lýdia Hrubcová)
Centrum voľného času v Trstenej zorganizovalo už
po tretíkrát oslavy Dňa rodiny, ktoré sa konali v piatok
19. mája 2017 v poobedných hodinách. Účastníci si
mohli pozrieť barmansku šou, prednášku kpt. Tibora
Šándora zameranú na riziká pri výchove detí a na
bezpečnosť, ďalej vystúpenie detí z tanečného krúžku
CVČ. Veľkému záujmu sa tešili aj ďalšie pripravené aktivity - tvorenie maxi bublín, nafukovací hrad, kútik s
úpravou vizáže, fotokútik pre rodiny, či maľovanie na
banery. Počas celej vydarenej akcie sa účastníci mohli
občerstviť pri stánku s grilovacími špecialitami, rôznymi dobrotami a kofolou. Potešila aj ochutnávka veľkej torty. Moderátor podujatia poukázal na dôležitosť
tradičnej rodiny, vyhlásil viacero súťaží – napríklad,
kto z Námestia M. R. Štefánika vyzbiera najviac smetí,
takže spojil príjemné s užitočným. Na záver podujatia
dostali účastníci milé darčeky a my veríme tomu, že
rodinám sme vytvorili priestor na oddych a strávenie
krásneho popoludnia so svojimi najbližšími.

DETSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER
PRI ZUŠ ZAHRÁ VŠETKÝM
(iniciátorom bol Bc. Lukáš Považan)

Hlavnou myšlienkou predkladaného zámeru bol
nákup doplnkov k dýchacím nástrojom a my sme
ponúkli svoje vystúpenia na rôznych akciách. Detský
dychový orchester "DDO" teda vystúpil niekoľkokrát,
najmä počas letných mesiacov. Hrali sme pre
Centruško, na Trstenskej krídlovke, Fordychu a na
benefičnom koncerte Oči plné radosti 2, ktorý organizoval Trstenský mládežnícky parlament v spolupráci s
OZ V.I.A.C..
Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od
mesta, nám veľmi pomohli pri hraní, nácvikoch, ale
aj starostlivosti o nástroje. Mládež, ktorá doplnky dostala, sa potešila. Doplnky im uľahčujú a spríjemňujú
hranie na dychové nástroje.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
TURNAJ V KOLKOCH
MEDZI ŠKOLAMI V MESTE

(iniciátorom bol Ing. Stanislav Dzurek)
Cieľom tohto
zámeru bolo zorganizovať turnaj
v kolkoch medzi
jednotlivými
školami v meste
Trstená a zároveň
takýmto spôsobom predstaviť
jeden z netradičných športov tým, ktorí o ňom možno doteraz nevedeli,
prípadne si ho mýlili s bowlingom. Podarilo sa nám zrealizovať turnaje nielen pre deti a žiakov z Trstenej, ale zapojili sa aj študenti Spojenej školy v Nižnej a Spojenej školy
v Tvrdošíne, čím sme prezentovali Trstenú ako mesto, kde
sa nachádza kolkáreň, ktorá je jediná na Orave.
Celkovo sa zapojilo okolo 150 detí - predškoláci
z Materskej školy Oslobodenia v Trstenej, primani z
Gymnázia Martina Hattalu, štvrtáci, siedmaci, ôsmaci
a deviataci zo Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Dilonga, žiaci zo Základnej školy Pavla Országha
Hviezdoslava a už spomínaní študenti z Tvrdošína
a Nižnej. Súčasťou každého turnaja bolo občerstvenie,
sladká odmena a malý darček pre všetkých účastníkov,
tiež medaily a trofej pre víťazov. Deti si takto mohli spríjemniť niekoľko hodín netradičným športom. Možno
z niektorých vyrastú noví talentovaní kolkári a kolkárky,
ktorí budú úspešne reprezentovať naše mesto.

UNBROKEN,

SILOVO – VYTRVALOSTNÁ CROSSFIT SÚŤAŽ
(iniciátorom bol Mgr. Vladimír Fojtík)
Súťaž UNBROKEN je prvá súťaž na území Oravy s pravidlami a disciplínami známymi z CROSSFITU. Ako
jediná súťaž v tomto športe v širokom okolí ponúka atlétom všetkých kategórií (začiatočník, pokročilý, zviera)
vzájomnú konfrontáciu medzi sebou. Na súťaž sa nerobí
žiadna kvalifi kácia. Jednotlivé WODs sú vždy poskladané z jednoduchších cvikov, vynechávajúc zložité gymnastické alebo iné náročné prvky, rovnako aj hmotnosti
používaných závaží sú primerané. Súťaž vznikla v roku
2015 (kategórie muži a ženy), druhý ročník 2016 (kategórie muži, ženy) a v treťom ročníku 2017 pribudla nová
kategória páry (1 muž + 1 žena). Všetko od počiatočného
nápadu (názov, miesto, charakter súťaže), cez realizáciu (zháňanie sponzorov, náradia, reklamné predmety,
občerstvenie) až po vymýšľanie WODs (workoutov) má
na starosti iniciátor so svojim tímom a dobrovoľníkmi.
Prvý ročník absolvovalo celkom 42 atlétov, druhý ročník sa mierne navýšil počet na 54 atlétov a tento rok sa
prihlásilo až 130 atlétov. Súťaže sa zúčastnilo prvých 90
prihlásených (medzi nimi aj 15 pretekárov z Čiech). Počet
záujemcov sa každoročne navyšuje a to znamená, že súťaž
je kvalitná a má úroveň.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE: TÍM:
1. CF LM // All for buddy
2. North team
3. The machines
ŽENY 1. Kristína Bražinová (SK)
2. Alena Hasalová (CZ)
3. Števka Sýkorová
MUŽI 1. Marián Olej
2. Jozef Ľupták
3. Martin Argaláš

DIEVČENSKÁ FUTBALOVÁ
DILONG LIGA – DFDL
(iniciátorom bol Ľubomír Rehák)

Dievčatá – futbalistky sa v stredu 31. 5. 2017 stretli
už na deviatom pokračovaní dievčenskej futbalovej
ligy DFDL o pohár riaditeľky ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
v Trstenej. Tentokrát sa stretli síce iba štyri tímy z troch
základných škôl, no napriek tomu všetky futbalistky
počas celého turnaja bojovali s obrovským nasadením
a do každého zápasu išli naplno.
Celkovo sa odohralo šesť zápasov, hralo sa systémom „každý s každým.“ Po záverečnom meraní síl sa
z celkového prvenstva a aj z krásneho putovného pohára tešili hráčky zo ZŠ Márie Medveckej z Tvrdošína.
Druhé miesto obsadili dievčatá zo ZŠ s MŠ R. Dilonga.
Na treťom a štvrtom mieste sa umiestnili tímy ZŠ P. O.
Hviezdoslava z Trstenej.

September 2017

HUMANITNÁ A CHARITATÍVNA
ČINNOSŤ
VYBUDOVANIE ZÁHRADNÉHO KRBU
V KLUBE DÔCHODCOV

(iniciátorkou bola Eva Branická)
Okolie Klubu dôchodcov v Trstenej, na Malom rade,
sme zveľadili v rámci Participácie občanov na rozvoji
mesta. Zakúpili sme záhradný krb. Oslovili sme aj ďalších sponzorov, od ktorých sme získali finančnú podporu
na nákup sadeníc kvetov. Všetky ostatné práce sme robili
svojpomocne. Vybudoval sa tiež altánok, ktorý žiari novotou a môžu sa tam uskutočňovať stretnutia seniorov a
hlavne stretnutia s deťmi a mládežou. V Klube dôchodcov sa občasne stretávajú aj Centruškári – neformálna
skupina detí, mládeže a dospelých so zdravotným postihnutím. Vonkajšie priestory sú vhodné aj pre vozičkárov a
do budúcnosti plánujeme rozvinúť bližšiu spoluprácu aj s
nimi. Priestory Klubu dôchodcov sú príležitostne využívané aj občanmi mesta Trstená na rôzne rodinné oslavy a
stretnutia, preto veríme, že možnosť posedieť si v altánku
a pogrilovať uvítajú aj naši spoluobčania.
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BYŤ NIEČÍM UŽITOČNÝ

ROZPRÁVKOVÁ ZÁHRADA

Cieľom zámeru bolo pomôcť rodinám zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo rodinám, ktoré to
najviac potrebujú. Chceli sme ukázať, že každý môže byť
niečím užitočný, len treba premôcť svoju pohodlnosť. A
pevne veríme, že sa nám to aj podarilo. Organizátorky
zámeru sa na spoločnom stretnutí dohodli, kde by sa
tvorivé dielne mohli realizovať, čo by sa mohlo vyrábať,
aký materiál bude potrebný nakúpiť, ktoré rodiny sa
oslovia a kto by mohol prispieť svojou tvorivosťou k
naplneniu cieľa. Po nakúpení spotrebného materiálu
a občerstvenia sa pozvané rodinky aj s deťmi stretli na
tvorivých dielňach v priestoroch Komunitného centra
Sinaj. Pomôcť prišli aj šikovné mamičky, ktoré ukázali
rôzne techniky (servítková technika, lepenie kávových
zŕn, vyšívanie, zdobenie vencov), čím prispeli k realizácii
zámeru, ale aj rozvoju manuálnych zručností ostatných
mamičiek. Vyrábali sa ihelničky, dekoračné srdiečka, ozdobné vence na dvere, potravinové dózičky. Svojou šikovnosťou prispela aj animátorka, ktorá sa venovala deťom,
kým mamičky pracovali a vyrábali výrobky. Keďže bol
dostatok šikovných rúk i materiálu a nechýbala chuť do
práce, tvorivé dielne pokračovali aj na druhý deň. Potom
prišiel čas víkendu, kedy sa výrobky ponúkli na predaj
pred kostolom po svätej omši a na námestí počas festivalu Spievame Márii. Spomínané výrobky sme prezentovali
aj na facebooku. Za peniaze, ktoré si mamičky zarobili
vlastnou prácou, sa nakúpili potrebné veci pre deti do
rodín (najmä školské pomôcky a drogéria).

V zúženom rohu školskej záhrady za budovou na
Námestí M. R. Štefánika sme za pomoci rodičov osadili
malý záhradník a hneď na druhý deň si deti s pani učiteľkou zasadili semienka zeleniny i kvetov. Pozorovali
ako rastú, polievali a tešili sa, že môžu vytrhnúť burinu,
ktorá tam nepatrí. Spoznávali názvy kvetov i zeleniny a
tešili sa na úrodu. V strednej časti školského dvora sme
tiež vybudovali hraciu plochu, kde sa deti hrajú, ale i
oddychujú po športových aktivitách. Okrem detí z MŠ
je areál využívaný aj deťmi, ktoré navštevujú záujmové
útvary Centra voľného času. Naším cieľom bolo deťom
ponúknuť prácu v záhradke, aby sa priamo zapojili do
pestovania vlastnej zeleniny a kvetov. Tu trávia voľný čas
a zároveň športujú a súťažia na gumovej dlažbe, ktorá
je bezpečná a chráni ich pred úrazom. V spolupráci s
Urbárom mesta Trstená sme osadili aj lavičky na voľné
posedenie v záhrade. Veríme, že nám vyrastie zdravá
a zodpovedná generácia, ktorá už od malička získava
skúsenosti cez praktické činnosti a aktívny pohyb.

(iniciátorkou bola Mgr. Mária Strapcová)

(iniciátorkou bola Anna Smitková)

ZLEPŠENIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

(INICIÁTORKOU BOLA RENÁTA TABAČÁKOVÁ)

TVORIVÉ DIELNE

Dňa 27.5.2017 sa uskutočnila brigáda okolia Domu
samosprávy v Ústi nad Priehradou. Vďaka schválenému
zámeru sme kúpili záhradný gril. Kvetinovú výzdobu a
štrk sme zabezpečili z vlastných zdrojov. Na brigáde sa
podieľalo okolo 20 ľudí, ktorí ukázali, že ak je vôľa a chuť
do práce, tak aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa dá niečo
pekné urobiť pre seba, svoju obec a v nemalej miere aj pre
svoje deti.

PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH A
OSAMELÝCH SENIOROV
(iniciátorkou bola Helena Štrbavá)

Deti z materskej školy i školského klubu pri ZŠ s MŠ
R. Dilonga v Trstenej sa veľmi potešili, keď im pani učiteľky oznámili, že v máji pôjdu na návštevu k seniorom
do Domu Charitas sv. Františka z Assisi Trstená. Nebola
to len obyčajná návšteva. Deti v materskej škole sa naučili básničky, pesničky, nacvičili tanček, divadielko a s
pani učiteľkami vyrobili aj darčeky. Seniori sa návšteve
veľmi tešili. Aj žiaci zo školského klubu prežili so seniormi nádherné popoludnie, kde spolu spievali, tancovali,
modelovali, vyrábali jarné kvety a hrali sa spoločenské
hry. Pri spoločnej práci na tvorivých dielňach sa vytvárali medzi seniormi a žiakmi nové priateľstvá. Seniori i
žiaci si rozvíjali manuálne zručnosti, čím sa upevnila aj
ochota navzájom si pomáhať a slúžiť. Čiže byť užitočný
pre druhých a zároveň obohatiť aj seba. Žiaci zo ZUŠ
v Trstenej tiež prispeli k dobrej nálade hrou na flautách
a husliach. Po tvorivých chvíľkach si žiaci aj seniori išli
zacvičiť a neskôr aj odpočinúť na špeciálnom rehabilitačnom matraci. V tejto uponáhľanej dobe sme chceli
ponúknuť seniorom samých seba, svoj čas, aby si uvedomili, že nám na nich záleží. Aj seniori cítili, že sú ešte
potrební a užitoční. Týmto projektom sme prispeli k
zlepšeniu kvality života starších ľudí a zároveň sa vytvoril u žiakov kladný vzťah a úcta k starobe.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA V MESTE
PARK NA SÍDLISKU ZÁPAD

(INICIÁTORKOU BOLA MAJA KLEINOVÁ MARKOVIČ)
Cieľom tohto zámeru bola výstavba relaxačného
parku pre obyvateľov Trstenej, zvlášť na sídlisku Západ,
na ktorom absentujú lavičky aj možnosti efektívneho,
aktívneho či pasívneho trávenia voľného času. Za pomoci dobrých, aktívnych a nadšených ľudí sa nám podarilo
zrealizovať brigádu na výstavbu troch gabiónových lavičiek, ktoré sú trvalé a bezúdržbové. Vďaka spolupráci
so Spojenou školou v Nižnej sú v procese výroby ďalšie
predmety, ktoré budú súčasťou parku. Zvyšné pomôcky,
predmety a práce sa snažíme zabezpečiť prostredníctvom sponzorov a dobrovoľníkov. Predpokladaná doba
dokončenia projektu je koniec septembra.

SKRÁŠLENIE OKOLIA
KOLKÁRNE POD KĽOZOVOM

(INICIÁTOROM BOL SLAVOMÍR BEDNÁR)
Cieľom zámeru bolo skrášliť okolie Kolkárne pod
Kľozovom, predovšetkým priestor pri vybudovanom
prístrešku a priľahlom ohnisku a zakúpiť stojany na bicykle. V okolí ohniska sa vysadili stromčeky a využili
sa betónové kvetináče, do ktorých sa zasadili kvety a tie
sa následne navzájom prepojili drevenými lavičkami.
Vytvorilo sa pieskovisko, ktoré je osadené v priľahlom
trávnatom priestore medzi ohniskom a oddychovým
priestorom skrášleným lavičkami. Ku spokojnému posedeniu pod prístreškom sa skonštruovali rozkladacie stoly
a lavice a zároveň sa zakúpili kovové palice na opekanie.
Keďže v spomínaných priestoroch sa koná veľa akcií
rôzneho charakteru, bolo potrebné zakúpiť odpadkové
koše na smeti a nadšení cyklisti si už svoje bicykle budú
môcť odkladať do nových stojanov, ktoré sú napevno osadené pred budovou kolkárne.

RNDr. Martina Harkabuzová
Metodik školského úradu
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KTORÍ OBČANIA Z TRSTENEJ PADLI NA FRONTOCH PRVEJ SVETOVEJ VOJNY?
Prvá svetová vojna zasiahla do života každej rodiny. Na vojnu museli narukovať muži až do veku 40 rokov. Z vojny sa mnohí nevrátili, iní prišli domov poznačení
a zmrzačení. V dôsledku odchodu mužov – živiteľov mnohopočetných rodín – na vojnu, zavládla bieda a chudoba. Mladí chlapci narukovali a na gazdovstvách hrdlačili najmä ženy s deťmi a so starcami. Počas Prvej svetovej vojny (1914 – 1918) veľa mužov z Trstenej a z okolia bolo narukovaných najmä v 71. pešom pluku a v 15.
honvédskom pešom pluku. 71. peší pluk prešiel zaujímavými osudmi a je previazaný aj so životmi mnohých Trstenčanov, ktorí zomreli na rôznych bojiskách v Európe.
Najviac Slovákov bojovalo v najväčšom slovenskom pluku v trenčianskom 71. pešom pluku. Po vyhlásení mobilizácie v roku 1914 nastúpil taký počet príslušníkov, čo
oveľa prevyšovalo stavy ostatných plukov monarchie – okrem doplňovacieho okruhu Viedne a Budapešti. Po vyhlásení mobilizácie dňa 28. júla 1914 sústredil 71. peší
Trenčiansky pluk až asi 8 tisíc záložníkov. Peší pluk č. 71 bol sformovaný v roku 1860 v Benátkach z častí 8. brnenského, 12. komárňanského a 54. pešieho pluku z
Olomouca. O pešom pluku sa hovorilo ako o trenčianskom 71. „drotárskom“ pešom pluku. V roku 1914 predstavovali Slováci v tomto pluku cca 85% z celkového počtu
stavu mužstva.
ROKY 1919 – 1920
zomrel vo Vertojbe; 18-ročný Ján Pakos
ROK 1916
ROK 1914
Po skončení svetovej vojny viacerí
V roku 1916 zahynuli aj ďalší spo- (* 1899, † 2. 1. 1917), syn Jána a Márie
Podľa dobových záznamov viacerí občania z Trstenej zomreli počas luobčania. Zo 71. pešieho pluku to boli: Pakosovcov, zomrel v Monte Faltucana Slováci z Trstenej a z okolia pokračovali
bojov na rôznych frontoch. V prvom 19-ročný Jozef Čerepy (* 1897, † 5. 8. v Rumunsku; 26-ročný Ignác Pariža (* v boji na území sovietskeho Ruska, kde
roku vojny padol 33-ročný František 1916), syn Jozefa Čerepyho a Janky rod. 1891, † 3. 10. 1917), syn Ignáca a Márie prebiehala občianska vojna, prípadne
Štefanides (* 1881, † 17. 11. 1914) v Latiakovej, bol podčatárom v Brodkoch Parižovcov, zomrel na talianskom fronte mohli padnúť do ruského zajatia. V
Jangróde, ktorý bol zaradený ako poš- (Halič); 18-ročný Ladislav Lepáček a 19-ročný Jozef Valek (* 1898, † 10. 12. priebehu rokov 1919 a 1920 tu padli aj
tový sluha v pešom honvédskom pluku (* 1898, † 23. 12. 1916), syn Ladislava 1917), syn Mateja Valeka a Rozálie rod. viacerí občania Trstenej a Brezovice:
č. 15. Bol synom Ondreja Štefanidesa a Lepáčka a Kataríny rod. Hanknozovej, Golvoňovej, zomrel v Motta di Livenza 33-ročný Ján Papajčík z Brezovice (*
Janky rod. Merešovej. V tom istom roku zahynul ako čatár v Balaceanul v v Taliansku. V 15. pešom honvédskom 1886, † 13. 3. 1919) – pôvodne slúžil v 15.
tragicky zahynul 20-ročný Ladislav Rumunsku a 18-ročný Peter Kaník (* pluku zahynuli títo občania: 29-ročný honvédskom pluku, bol synom Martina
Kubík (* 1894, † 16. 12. 1914), ktorý vy- 1898, † 25. 9. 1916) – rodák z Brezovice, František Pafčuga (* 1888, † 28. 7. 1917), Papajčíka a Rozálie rod. Bumbákovej;
konával funkciu strážnika v 71. pešom syn Jána Kaníka a Rozálie rod. syn Petra Pafčugu a Veroniky rod. 29-ročný Vendelín Papajčík (* 1890, †
pluku v Suloszuva; 25-ročný Štefan Hajdíkovej, zomrel na rumunskom Jankolovej, zomrel ako čatár v Isvóre; 31. 12. 1919) – pôvodne bol zaradený
Kolodej (* 1889, † 4. 9. 1914) zo 71. pe- fronte. Podľa záznamov pri ťažkom de- 40-ročný Anton Matej Paldia (* 1877, † v 71 pešom pluku, bol synom Jozefa
šieho pluku vo Visko v Haliči; 27-ročný lostrelectve zahynuli: 18-ročný Matej 26. 2. 1917), syn Antona Paldiu a Ruženy Papajčíka a Márie rod. Krnáčovej; 37Ondrej Zembjak (* 1889, † 4. 9. 1914) zo Benický (* 1898, † 26. 6. 1916), syn Jozefa rod. Stankovičovej, zomrel v Tirane a ročný Alexander Javorek (* 1883, † 12.
71. pešieho pluku v Kezanowe; 35-ročný Benického a Anny rod. Stehjarovej, 22-ročný Ondrej Titra (* 1895, † 25. 8. 6. 1920) – pôvodne slúžil v 15. honEugen Rýchlik (* 1879, † 5. 12. 1914), zomrel ako podčatár v Zaturczy a 39- 1917), syn Štefana Titru a Márie rod. védskom pluku, manžel Emílie rod.
manžel Irmy Rýchlikovej, vo Viedni v ročný Tomáš Hadobáš z Brezovice (* Lepáčkovej, zomrel na ruskom fron- Čižikovej; 21-ročný Ján Pavelek (* 1900,
poľnej nemocnici. Slúžil v 15. honvéd- 1877, † 20. 8. 1916), syn Jozefa Hadobáša te. Okrem toho zahynul aj: 27-ročný † 15. 9. 1920) – pôvodne bol zaradený
skom pluku. Ďalej zomrel aj 30-ročný a Veroniky rod. Ujmiakovej. Obaja slú- Jozef Kijovský Šefčík (* 1895, † 31. 5. v 71. pešom pluku, syn Jozefa Pavelka
Móric Dreschner (* 1884, † 27. 12. 1914 žili pri 15. pešom honvédskom pluku. 1917) na bližšie neurčenom bojisku. Bol a Heleny rod. Mokošovej; 31-ročný
v poľnej nemocnici v Reichenbergu. V tomto istom roku tragicky zomreli: synom Márie Kijovskej Šefčíkovej rod. Ferdinand Lucký (* 1889, † 25. 9. 1920) –
pôvodne slúžil v 15. honvédskom pluku,
Slúžil v 71. pešom pluku. Zomrel aj 26- 23-ročný Matej Bednár (* 1893, † 27. Panekovej.
syn Ondreja Luckého a Veroniky rod.
ročný Štefan Kučera (* 1888, † 29. 11. 7. 1916), syn Mateja Bednára a Adely
ROK 1918
Panekovej a 39-ročný Jozef Kaník (*
1914), syn Jozefa Kučeru a Ruženy rod. rod. Ješšovej, zahynul ako delostrelec
V roku 1918 v poslednom roku sve- 1881, † 18. 10. 1920) – pôvodne zaradeŠurinovej, ako desiatnik v 15. honvéd- v Komárne a 22-ročný Alojz František
skom pluku v nemocnici Červeného Pariža (* 1894, † 18. 9. 1916), syn Jozefa tovej vojny zahynuli dvaja zo 71. pešieho ný v 71. pešom pluku, syn Jána Kaníka
Parižu a Zuzany rod. Zbojovej, zomrel v pluku: 37-ročný Ján Jendrášek (* 1881, † a Terézie rod. Jendrášekovej a manžel
kríža v Karolinentalbade.
20. 3. 1918) v poľnej nemocnici č. 1001 Márie Kaníkovej.
Pamlowiczy.
Cacerce v Rumunsku a 29-ročný Tomáš
ROK 1915
Prvá svetová vojna priniesla do kažHrkeľ (* 1889, † 10. 8. 1918), syn Tomáša dodenného života Trstenej veľa smútku
ROK 1917
V roku 1915 padli dvaja muži, ktorí
V roku 1917 zahynulo 7 vojakov, Hrkľa a Veroniky rod. Patorákovej nielen nad stratou blízkych príbuzných,
boli zaradení ako domobranci pri 15.
pešom honvédskom pluku v Haliči: 19- ktorí slúžili v 71. pešom pluku: 20- – Vrabec a manžel Rozálie rod. ale vo svojich dôsledkoch podkopala
ročný Štefan Pafčuga (* 1896, † január ročný Jozef Lucký (* 1897, † 2. 4. 1917), Kubášekovej, zomrel ako vojak na rus- ekonomiku monarchie, zvýraznili sa
1915) a 20-ročný Ján Števaňák (* 1895, syn Ondreja Luckého a Veroniky rod. kom fronte. V 15. honvédskom pešom sociálne rozdiely a rozšírili sa rady
† 13. 2. 1915), ktorý zahynul v Dverniku Panekovej, zomrel v Biglia v Rakúsku; pluku slúžil aj 38-ročný Ferdinand Lis najmä chudobných obyvateľov. Rast
v Haliči ako podčatár. Jeho rodičmi boli 41-ročný Štefan Mokoš (* 1876, † 20. (* 1880, † 30. 6. 1918), syn Ignáca Lisa a cien potravín každodennej spotreby mal
Jozef Števaňák a Alžbeta rod. Hajdiková. 8. 1917), syn Štefana Mokoša a Rozálie Márie rod. Kuráňovej, manžel Apolónie vplyv na nespokojnosť obyvateľstva s
Dvaja muži boli zaradení v roku 1915 rod. Kubinovej, zomrel pri Vertojbe v rod. Panekovej, zomrel na ruskom fron- osudom Rakúsko-uhorskej monarchie a
do 71. pešieho pluku: 31-ročný Artúr Rakúskom prímorií; 19-ročný Matej te. Ďalší občan nášho mesta 43-ročný priniesol aj očakávania ľudí, ktoré vklaStiller (* 1884, † 12. 9. 1915), spoluobčan Havrilla (* 1898, † 19. 8. 1917), syn Jána Jozef Trstenský (* 1875, † 29. 6. 1918) v dali do formujúcej sa Československej
židovskej národnosti, ktorý zahynul pri Havrillu a Terézie rod. Stančíkovej, hodnosti delostrelca zahynul pri Malga- republiky.
Berezowici v Haliči ako podčatár a 22- zomrel vo Vertojbe; 18-ročný Klement Milegna u Folagaria okres Rovereto v
ročný Štefan Bača (* 1893, † 19. 11. 1915) Kniežacký (* 1899, † 28. 8. 1917), jeho Tirolsku.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
manželkou bola Ilona Kniežacká,
v Podkamieni v Haliči.
Oddelenie kultúry

REHOĽNÁ OSOBNOSŤ NÁŠHO MESTA - ŽIVOTOPISNÝ MEDAILÓN
SR. MARTINA OĽGA
KRÚPOVÁ
* 8. 3. 1960, TRSTENÁ
† 28. 7. 2017, SKALICA

Narodila sa v početnej rodine rodičov Alojza Krúpu a Štefánie rod.
Hlaváčikovej. Pri krste dostala meno
Oľga. Základy viery získala v rodinnom
prostredí. Podobne aj základy vzdelanie
získala v rodnej Trstenej. Sr. Martina
už ako gymnazistka mala kontakty s
Milosrdnými sestrami Svätého kríža,

ktoré pôsobili v tajnosti v Trstenej.
V roku 1979 ako 19-ročná sa rozhodla
vstúpiť do tejto rehole. Jej prvým pôsobiskom bol Prešov, kde popri práci prebiehala jej tajná formácia. Prvé rehoľné
sľuby zložila v roku 1984. Následne bola
preložená do Bratislavy, kde pracovala
vo viacerých civilných zamestnaniach
až do revolúcie v roku 1989, kedy si
konečne mohla obliecť rehoľné rúcho
a odišla do Cerovej. Tam popri práci
v kuchyni navštevovala katechetický
kurz. Ako katechétka pôsobila od roku
1990 vo Veľkom Šariši. Túto prácu

mala veľmi rada, ale kvôli zhoršenému
zdravotnému stavu bola v roku 1997
preložená na Cerovú, kde pôsobila ako
sakristiánka. Od roku 1999 v Bratislave
vykonávala rôzne domáce práce a starala sa s veľkým citom a oduševnením
o kvety v kaplnke. V tejto práci pokračovala od septembra 2005 aj v kostole
v Podunajských Biskupiciach, kde bola
k službám pútnikov, ktorí prichádzali ku hrobu blahoslavenej sr. Zdenke
Schelingovej do roku 2012. Vtedy sa jej
posledným pôsobiskom stala Cerová.
Spočiatku vypomáhala, kde bolo treba,

ale keď sa jej zdravie zhoršovalo, musela
byť v roku 2016 ako pacientka preložená do Nemocnice sv. Jozefa. S pokojom
a radostnou mysľou prijímala všetko a
odovzdávala to do Božej Prozreteľnosti.
Posilnená sviatosťami, sprevádzaná
modlitbou a láskou svojich spolusestier,
odovzdala svoju dušu Pánovi v nemocnici 28. júla 2017 v Skalici v 58. roku
života a v 34. roku svätej profesie. Bola
pochovaná v utorok 1. augusta 2017 o 11.
hodine v Cerovej.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
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ZRIADENIE VOJENSKÉHO LAZARETU V TRSTENEJ V OBDOBÍ PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
Počas Prvej svetovej vojny (1914 – 1918) sa aktivizoval najmä Červený kríž. Jeho odbočka v Trstenej mala v tom čase 147 členov a okrem toho aj niekoľko mimoriadnych členov. Červený kríž zriadil v budove gymnázia nemocnicu, v ktorej liečil ranených a chorých vojakov. Najskôr tu bolo 30 postelí a neskôr sa ich počet rozrástol.
V priebehu roku 1915 sa činnosť tohto vojenského lazaretu zintenzívnila.
kríža. Riaditeľom tejto nemocnice bol náš najmilší rodák zo Zuberca. Pôvodne bol zaradený ako pešiak pri
apoštolský predstavený - Eugen Vilček. Lekárom bol 26. pešom pluku. Bol synom Jozefa Urbana a Anny rod.
doktor Jakub Politzer. Potrebné služby poskytovali za- Jadrňákovej a manžel Karolíny rod. Filekovej.
V roku 1918 vo vojenskej nemocnici v Trstenej zodarmo dievčatá z mestečka. Prvý transport zranených
mreli títo muži: dňa 5. 9. 1918 o 5. hodine zomrel 30vojakov bol na konci februára.“
Vznik vojenskej nemocnice v Trstenej bezpro- ročný Ján Pariža zo 71. pešieho pluku, syn Jána Parižu a
stredne súviselo s jestvovaním železničnej trate, ktorá Márie rod. Šulcovej a manžel Veroniky rod. Medveckej
viedla až do Nového Targu cez Suchú Horu, kam ako aj 21-ročný Matej Štefanek († 15. 9. 1918), syn
smerovali aj vojenské kolóny a transporty vojenskej Mateja Štefaneka a Márie rod. Bačovej – Dojákovej,
techniky i obslužného personálu. Podľa historických zomrel na chrípku. Vojnové besnenie zasiahlo takmer
správ vieme, že v roku 1916 zomrel v Trstenej 36-ročný všetky vrstvy obyvateľstva bez výnimky. Tento fakt poVojtech Niemecz dňa 11. decembra o 8. hodine. Bol tvrdzuje aj existencia provizórnej vojenskej nemocnice
zaradený v 32. pešom pluku a pracoval ako továrenský v Trstenej v období vojny na začiatku 20. storočia.
O jeho existencii sa zmieňuje aj františkánsky kro- robotník. Jeho rodičmi boli: Michal Niemecz a Pavla
nikár: „V našom mestečku pre ranených vojakov hneď rod. Karpinovská. Zomrel vo vojenskom lazarete v
od vyhlásenia vojny bola zriadená nemocnica v budo- Trstenej. Dňa 15. 12. 1916 o 11. hodine zomrel vo voPhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
ve gymnázia pre asi 40 vojakov pre členov Červeného jenskej nemocnici v Trstenej aj 39-ročný Jozef Urban,

MEDZINÁRODNÉ SÚSTREDENIE KYNOLÓGOV HASIČSKÝCH ZBOROV
Psovodi Služobnej kynológie Hasičského zboru Trstená v dňoch 26. - 30. júna 2017 v Zuberci a v Trstenej zorganizovali Medzinárodné sústredenie kynológov
Hasičských zborov. Na akcii kynológovia so psami nacvičovali vyhľadávanie v ruinách, práce vo výškach v prírodnom prostredí, zlepšovali poslušnosť a ovládateľnosť
svojich psov a absolvovali niekoľko kondičných presunov. Taktiež sa precvičila vzájomná spolupráca a výmena skúseností z nasadení. V rámci sústredenia sa časť psovodov presunula do Sučian na taktické cvičenie USAR modulu. Sústredenia sa zúčastnili kynológovia zo Služobnej kynológie DHZ Trstená, Záchranného útvaru HZS
ČR Hlučín, HZS ČR Libereckého a Pardubického kraje, Záchranného modulu služobnej kynológie PZSR, SGPR PSP Jastrebié - Zdroj, SDH Zbuch a pozorovatelia z
Horskej záchrannej služby.
za úlohu vyhľadať figuranta v sektore. Na tento deň k
nám zavítali aj príslušníci SGPR Panstwowej Strazy
Pozarnej z mesta Jastrabié Zdroj. Naším kolegom z polície, Čiech a Poľska sa veľmi páčila kvantita lanovky a
kvalita následného vyhľadania. Poobede tohto dňa sa
časť psovodov presunula do Trstenej na výcvik vyhľadávania v ruinách, druhá skupina absolvovala výstup
do sedla Osobitej a tretia skupina ostala v Zuberci na
výcviku plošného vyhľadávania a pachových vejárov.
V prvý deň sústredenia kynológovia absolvovali
kondičný pochod, výcvik poslušnosti a ovládateľnosti
psov a taktiež lezenie v skalnom teréne.
Počas druhého dňa sa k sústredeniu pridali aj
príslušníci záchranného modulu PZSR z Bratislavy a
Trenčína. Psovodi cvičili vyhľadávanie v sutinách, ruinách a troskách budov. Aj dnes, v 21. storočí, neexistuje
iný rýchlejší, spoľahlivejší a efektívnejší spôsob vyhľadávania v ruinách. Pracovalo sa v zmiešaných medzinárodných družstvách na oddelených pracoviskách.
Po celodennom zamestnaní sa kynológovia presunuli
na exkurziu do Múzea Oravskej Dediny.
V stredu prebiehalo sústredenie na skale Vápenka
v Zuberci. V spolupráci s Horskou záchrannou službou
bola natiahnutá lanovka dlhá 50 metrov a vysoká 15
metrov. Psovod spolu so svojim psom po spustení mali

Vo štvrtok sa príslušníci Polície, Hasičského záchranného sboru ČR a kynológ Hasičského zboru
Trstená presunuli do Sučian na Taktické cvičenie
USAR modulu (Urban Search And Rescue – vysoko
špecializovaný modul Ministerstva vnútra určený na
zahraničnú pomoc napr. pri zemetrasení) v spolupráci

s Hasičským a záchranným zborom SR. Kynológovia
vykonávali vyhľadávanie, následne príslušníci HaZZ
osobu vyprostili a transportovali do bezpečia. Taktiež
boli vykonané práce vo výškach s následným vyhľadaním zavalených osôb. Príslušníci ZB HaZZ Žilina
vykonali vstupy do stien objektu za pomoci rozbrusovacej a búracej techniky. Toto cvičenie bolo vyhodnotené ako veľmi efektívne a prínosné pre všetky
zúčastnené strany.
V piatok psovodi cvičili so svojimi štvornohými
zverencami ovládateľnosť a po obede bolo sústredenie
ukončené.
Chceli by sme sa poďakovať sponzorom a mestu
Trstená za pomoc, ktorú nám poskytli a v rámci svojich
možností nám pomáhajú v našej činnosti.

LETNÉ PRÁZDNINY S CVČ
Ak nechcete nechať leto odísť, tak si
zaspomínajte spolu s nami na letné dni v
CVČ.Zorganizovali sme 6 prímestských
táborov, na ktorých sa zúčastnilo cez 500
detí. Či to už boli deti z Trstenej, blízkeho alebo ďalekého okolia, ale ja zahraničné, každé si odnieslo super zážitky, nové
kamarátstva...
Spoločne sme objavovali krásy cyklotúr, využívali sme pekné počasie na
kúpanie, neboli nám cudzie turistické

lesné chodníčky v Zuberci, na Zverovke,
či v Oraviciach, Brezovici... Cestovali sme
vlakom aj autobusom a spoznávali históriu
v Oravskom Podzámku, Dolnom Kubíne
a Námestove. Športovali sme v kolkárni, či
zažívali adrenalín na lanovej dráhe v Ústi.
Aktivity a výlety boli pestré, každý deň iný
program a odmenou nám bola spokojnosť
detí a ich rodičov.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

Miroslav Vojtko
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VÁŽENÍ PRIATELIA FUTBALU,
dovolím si vás informovať o začiatku nového ročníka 2017/2018 vo futbalovom klube FK Slovan Trstená:

•

Trstenský hlas

ŠPORT

MUŽI

„A“ mužstvo Trstenej vstúpilo do
sezóny zlou nohou. Po piatich kolách
sú bez bodu s vysoko pasívnym skórem. V letnej prestávke nastali zmeny,
keď „manažérsku“ funkciu prevzal
M. Bulla spolu s Ing. T. Greššákom a
Jakubom Buškom. Mužstvo opustil
strelec jari P. Mahút, M. Šurina prestúpil
do Tvrdošína, M. Jaroš doteraz nedal o
sebe vedieť, Juraj Gelčinský odišiel za
prácou do zahraničia a jeho štarty budú
iba sporadické. Letnú prípravu začali aj
hráči, ktorí dlhšie nehrali pre zranenia a
„iné“ príčiny, ale nie sú zatiaľ adekvátnou náhradou za hráčov, ktorí opustili
mužstvo. Pred trénerom a „manažérmi“
tak stojí neľahká úloha „naštartovať“
mužstvo.

•

DORAST

•

ŽIACI

Pri doraste nastáva každý rok veľká
obmena a tak pre nového trénera Ľ.
Reháka stojí tiež ťažká úloha s doplnením kádra, ale pri jeho poctivom prístupe verím, že sa mu to podarí. Väčšiu
časť mužstva tvoria hráči, ktorí prešli zo
žiackej kategórie a chvíľu im bude trvať,
kým si zvyknú na fyzicky zdatnejších
súperov.
Starší žiaci mali byť tento rok „pýchou“ trstenského futbalu, no nastal

problém, keď silnú generáciu hráčov
rozobrali mužstva hrajúce I.ligu (4 hráči
do Námestova a 2 hráči do Zuberca).
Veľa ľudí povie, že sme ich nemali pustiť, ale pri novom prestupovom poriadku nemá domáci klub žiadnu šancu
zabrániť prestupu a vedenie klubu malo
vždy zásadu nebrániť prestupu do vyššej
súťaže.
Mladší žiaci a prípravka dobre
spolupracujú a odzrkadľuje sa kvalitná
práca trénerov A. Jankoľu, Gornela a R.
Bieľaka, ktorý ale momentálne pre pracovnú zaneprázdnenosť skončil a týmto
mu chcem vyjadriť poďakovanie za odvedenú prácu.
Záverom by som chcel vyjadriť
názor nad reakciou niektorých „fanúšikov“ na fungovanie niektorých vecí v
klube. Muži hrajú V.ligu od súťažného
ročníka 2006/2007 a IV.ligu od súťažného ročníka 2012/2013, to znamená nepretržite viac ako 10 rokov vyššiu súťaž
ako okresnú. Nemalú zásluhu majú na
tom bývalí predsedovia klubu MUDr.
Gočal, Ing. Ďubjak a všetci členovia výboru, ktorí vždy ťahali za jeden koniec
a problémy, ktoré sú vždy sa riešili a
nie .... Nedá mi nespomenúť aj trénerov
(J. Fábry, J. Korman), z ktorých práce
pri mládeži žil trstenský futbal dlhé
roky a pozdvihnúť hlavne ich „pridanú
hodnotu“, ktorú vedeli dať futbalu popri
trénovaniu.

ŽP CUP PODBREZOVÁ
V dňoch 19. – 20. 8. 2017 sa uskutočnil už 11. ročník medzinárodného bodového turnaja WNBA – NBC, najvyššej „A“ kategórie „XI. Železiarne Podbrezová
Cup 2017“. Pred samotným turnajom prebehla kvalifi kácia, z ktorej má právo
účasti na hlavnom turnaji 6 najlepších jednotlivcov, ktorí vytvoria družstvo do
hlavného turnaja. Kvalifi kácia prebehla v dňoch 1. 8.-17. 8. 2017.
Medzi svetovú špičku, ktorá sa predstavila na ŽP Cup Podbrezová sa z trstenského klubu prebojovali až traja hráči – Michal Fábry, Peter Šibal a Tomáš Karas.
Víťazom tejto kvalifi kácie sa stal Michal Fábry s výkonom 672 bodov. Kvalifi kácie sa
celkovo zúčastnilo 165 hráčov.
Marián Benický
Predseda ŠKK Trstená

Ing. Vojtech Fukas

MEDZINÁRODNÝ KEMP MLÁDEŽE
V dňoch 30.7.2017 – 5.8.2017 sa
v srbskom meste Vrbas uskutočnil
„Medzinárodný kemp mládeže 2017“,
kde sa stretlo 28 kolkárov vo veku 10
– 17 rokov zo štyroch krajín: Srbsko,
Slovinsko, Slovensko a Česko.
Účastníci boli hneď v prvý deň rozdelení do 5 skupín a boli im pridelení
vedúci tréneri: Ondrej Kyselica (SVK),
Marián Benický (SVK), Eva Kotalová
(CZE), Vojtko Pavlovič (SRB) a Iztok
Kovač (SLO). Hlavným trénerom bol
Miloš Ponjavič (SRB). V každej skupine
boli deti rôznych národností.
Každý deň začínal budíčkom o 6.30

ráno, po ňom nasledoval beh a krátka
rozcvička. Následne po raňajkách deti
trávili čas v športovej hale a v kolkárni,
v poobedňajších hodinách takisto. Po
večeri nasledovalo zhodnotenie celého
dňa. Športovci si zmerali sily v rôznych súťažiach. Začínali hrou 60 hodov
združených, ďalší deň si zahrali tandem
mix, potom šprint (kategória chlapci a
(kategória dievčatá) a napokon hrali 120
hodov združených (kategória chlapci a
kategória dievčatá). Skupiny, ktoré práve
nehrali kolky sa venovali rôznym športom v hale ako aj kruhovému tréningu.
Niekoľkokrát si deti boli zaplávať na
kúpalisku.
Na
kempe
vládla úžasná atmosféra, deti sa
veľmi rýchlo skamarátili a okrem
nových zážitkov a
známostí si odniesli predovšetkým
cenné rady a skúsenosti, ktoré im
v budúcnosti pomôžu byť lepšími
športovcami.

Marián Benický
predseda
ŠKK Trstená

OLD BOYS SLOVAN TRSTENÁ
– METALACMEDURIČ (CRO) 2 : 4 (0:2)
V dňoch 16.-20.08.2017 (už tradične v tomto termíne) boli na Orave potomkovia našich Oravcov z Chorvátska – Matičiari a futbalisti z obce Medurič, ktorí
počas pobytu odohrali v Trstenej aj futbalový zápas a to v rámci Memoriálu Dr.
Jozefa Polhorského.
GÓLY: Ľ. Belopotočan, M. Sirota –
Futbalové stretnutie sa odohralo
vo Štvrtok – 17. 8. 2017, 18.00 hod. na I. Cvitaš 2, J. Feja, J. Jozefčík
Futbalovom ihrisku FK SLOVAN - Pod
ZOSTAVY:
Kľozovom a to slávnostným príhovorom
Ing. Jozefa Fábryho. Bolo potešiteľné, že • OLD BOYS Slovan Trstená
sa memoriálu zúčastnilo veľa hráčov, M. Jančo, T. Kováčst, M. Pafčuga,
ktorí s nebohým Jozefom spolu hrá- R. Kozáčik, J. Repka, S. Gregorec,
vali (J. Fábry, J. Janotík, M. Štefanides, A. Gelčinský, P. Medvecký, M. Letaši,
T. Kováč, Ľ. Belopotočan, M. Vasik, Ľ. Belopotočan, J. Koleják, S. Pňaček,
P. Jendrášek, ktorý bol aj sponzorom M. Sirota, S. Kostolný, M. Sahúľ.
občerstvenia).
Zápas sa začal slávnostným výkopom, ktorý vykonala manželka,
po nebohom Jozefovi, Hanka. Treba
ešte dodať, že na stretnutí boli všetky
deti, nebohého Jozefa: Michal, Martin,
Tomáš, Zuzka a Katka.
Zápas sa hral v duchu odkazu
„Jozefa“ – CHLAPI, ZAHRAJME SI.
Výsledok je priaznivejší pre hostí, ale
treba dodať, že naši OLD BOYS, boli
omnoho starší.

• METALACMEDURIČ
S. Jandura, Š. Kudła, M. Śoufek,
B. Posejpal, L. Vincetić, M. Matejaćić,
I. Mtejaćić, E. Nilutinović, I. Vasik, T.
Brabec, I. Kuharić, L. Letvećuk,
I. Cvitaś, J. Jozefčik, J. Feja
ROZHODCA R.Jančo

Jozef Fábry

September 2017
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ZHODNOTENIE
LETNEJ TURISTICKEJ
SEZÓNY
Tohtoročná letná turistická sezóna prebehla v našom
meste a na Oravskej priehrade v časti Prístav úspešne.
Pozitívnym prínosom bolo predovšetkým pekné počasie, vďaka ktorému sa mohli realizovať všetky plánované podujatia a v neposlednom rade prilákalo aj mnoho
návštevníkov.
Na Oravskej priehrade v časti Prístav sme tento
rok opäť obnovili prevádzku informačného centra.
Návštevnosť oproti minulému roku poklesla, ale turistom sme opäť ponúkali široké možnosti trávenia voľného
času. Najväčší záujem bol o plavbu loďou, ktorá premáva
po vodách Oravskej priehrady a ponúka veľa pestrých
zážitkov.
Veľkým prínosom pre rozvoj cestovného ruchu je
novovybudovaná cyklotrasa Trstená – Nowy Targ (PL) v
dĺžke 38 km. Využívajú ju nielen domáci návštevníci, ale
aj ľudia z okolia a z prihraničnej oblasti. Je na nej možnosť bicyklovania, korčuľovania, či prechádzky peknou
prírodou.
Orava má obrovský prírodný potenciál a je bohatá na
kultúrne pamiatky. Dominantou Oravy je nepochybne
Oravský hrad, ktorý láka rok čo rok viac návštevníkov.
Ďalej bol veľký záujem o Múzeum oravskej dediny v
Zuberci. Roháče sú lákadlom nielen pre náročných horských turistov, ale sú aj vhodným prostriedkom na rekreačnú turistiku a prechádzky.
Mesto Trstená ponúka domácim aj návštevníkom
prehliadku kultúrnych pamiatok v centre mesta, mestského múzea a tiež jedinečný výhľad z veže kostola sv.
Martina.
Oravská priehrada je lákadlom pre množstvo návštevníkom už dlhé roky. Ponúka možnosť kúpania,
vodných športov, či rybolovu. Nezabudnuteľným zážitkom pre malých i veľkých je vyhliadková plavba loďou po
Oravskej priehrade na Slanický ostrov umenia.
Mesto Trstená v rámci kultúrneho leta usporadúva niekoľko tradičných podujatí. Medzi ne patrí
Škapuliarsky jarmok, ktorý je spojený s hudobným festivalom Spievame Márii. Je to festival kresťanskej gospelovej hudby, ktorý láka nielen domácich návštevníkov a
účinkujúcich, ale aj verejnosť zo širokého okolia.
Ďalším tradičným podujatím je Trstenská krídlovka.
Na tomto podujatí si na svoje prídu milovníci dychovej
hudby. Toto podujatie je každoročne sprevádzané množstvom sprievodných podujatí a teší sa obľube širokého
okolia. Vystupujú nielen domáce skupiny, ale často prídu
hostia aj zo zahraničia.
Okrem slovenských návštevníkov najčastejšie zaznamenávame turistov z Čiech a Poľska. Keďže väčšina
návštevníkov je česky, prípadne poľsky hovoriaca, nie je
veľkým problémom sa s nimi dorozumieť. Samozrejme
prichádzajú ľudia z mnohých iných krajín. Viacero
propagačných materiálov je vydaných vo viacerých jazykových mutáciách. Návštevníkom ponúkame rôzne
suveníry, ktoré si mohli odniesť ako peknú spomienku
na naše mesto. Svoju činnosť sa snažíme každým rokom
stále viac a viac zlepšovať, aby návštevníkov každým
rokom pribúdalo.

Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry

NARODENIA
JÚN

JÚL

AUGUST

Mia Gnidová
Tereza Jankolová
Kryštof Kohout

Adriána Železňáková
Karina Borová
Diana Dideková
Tímea Hucíková
Jakub Motýľ
Hugo Škulec
Nela Gašpercová
Samuel Horniak
Nela Furdeková
Lucia Hucíková

Juraj Svorník
Eliška Mydliarová
Sofia Hradská
Martin Buška
Mária Genšorová
Yasmine Mitráš
Ema Djobeková
Tamara Štrbíková
Sofia Lukačková
Samuel Trstenský

SOBÁŠE
JÚN

JÚL

Michael Samuel Blann + Mgr. Mária Trstenská
Ing. Marek Trstenský + Daniela Furdeková
Martin Pokusa + Nikola Slovíková
Juraj Gelčinský + Dominika Glončáková
Ing. Jozef Letaši + Stanislava Gibaštíková
Ing. Martin Bučka + Jana Lenčuchová
Dušan Buček + Martina Šrámeková

Tomáš Koleják + Martina Jurdíková
Dávid Ďubašík + Katarína Staseľová
Ján Petrák + Simona Vnenčáková
Marek Čutka + Mgr. Monika Chudobová
Mgr. Jakub Šiška + Michaela Rošťáková
Ing. Martin Štefanko + Mgr. Jana Pavlíková
Dávid Miterko + Andrea Orčíková

AUGUST
Miroslav Valek + Veronika Lieskovská
Tomáš Kráľ + Denisa Pajungová
Peter Laurinec + Zdenka Straková
Tomáš Bača + Veronika Vnenčáková
Miroslav Kapala + Ing. Jana Štefancová

NAŠÍ JUBILANTI
Júl
90 ROKOV

Johanna Reháková

70 ROKOV

August
80 ROKOV

Anna Rybárová

70 ROKOV

September
90 ROKOV

Antónia Pániková

80 ROKOV

Mária Jankolová
Ing. Ján Koleják
Mária Bogyiová
Martin Varsík

Vitězslava Páneková
Zlata Dzureková
Boleslav Galčík

Mária Jarošová
Etela Lucká

60 ROKOV

60 ROKOV

Elena Kleinová
Vladimír Kadlub
Miroslav Gembala
Mária Melicheríková
Oľga Mitanová
Jozef Šipoš
Terézia Pikošová

Eva Kulošťáková
Martin Šinál
Miroslav Mamira
Eva Poláčiková

Anna Korbeľová
Anna Polhorská
Jozef Javorek
Ing. Peter Hirner
Mária Janotíková
Jozef Franček
Ing. Ján Krušpán
Vladimír Pisca

50 ROKOV

Miroslav Jankola
Anna Lepáčková
Dagmar Mlyneková
Vladimír Orčík
Zuzana Janečková

50 ROKOV

Ján Trstenský
Darina Páleníková
Vladimír Kovalík
Ľubomír Sahuľ
Ľubica Lajčinová
Jozef Remko
Ľubica Droppová
MUDr. Ľubomíra Pániková
Ing. Eduard Lepáček
Marián Pafčuga

70 ROKOV

60 ROKOV

Emília Hvolková
Jaroslav Pastýr
Anna Sumegová
Mária Planietová

50 ROKOV

Eva Šuhajová
Dagmar Giglerová
Ing. Zdenka Abrahamová
Juraj Chovanec
Ľuboš Gajdoš
Daniel Dlholucký
Pavol Tabačák
Margita Vajdečková
Miloš Tješ

ÚMRTIA
JÚN

JÚL

AUGUST

Ján Štepita 84 ročný
Stanislav Pánik 68 ročný
RNDr.Karol Gembala 84 ročný
Etela Dzureková 85 ročná

Jarmila Červená 60 ročná
Margita Matušáková 65 ročná
Apolónia Sťahuľáková 83 ročná
Mária Tarčáková 89 ročná

Emília Javorková 61 ročná
Mária Lepáčková 91 ročná
Ing.Anton Bernát 75 ročný

Trstenský hlas - občasník. Vydáva: Mesto Trstená. Adresa redakcie: MsÚ Trstená, odd. kultúry, tel.: 5392 276, e-mail: kultura@trstena.sk, www.trstena.sk.
Sadzba a grafická úprava: Jozef Jankola + Tlač: Polygrafické centrum, s.r.o. Bratislava + Náklad: 2 500 výtlačkov, distribuované do každej domácnosti.
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