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občasník, číslo 2

NOVÝ POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,

Po voľbách primátora mesta Trstená konaných dňa 8.4.2017 sa primátorkou mesta Trstená stala, dovtedy zástupkyňa mesta, PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková. Dňom zloženia zákonom predpísaného sľubu novej primátorky dňa 11.04.2017 na mestskom zastupiteľstve sa uvoľnil mandát poslanca za volebný obvod č. 2 Hrady – Mieru.
zastupiteľstva.
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č.
Primátorke zároveň zložením sľubu
180/2014 Z. z. nastupuje ako náhradník
zanikol aj mandát predsedu občianskej
kandidát, ktorý získal vo volebnom obsamosprávy Stred, Hrady. Novým predvode č. 2 najväčší počet hlasov ako ďalší
sedom sa v tomto obvode stal nový poslav poradí. Prvý náhradník po zvolených
nec Ing. Miloš Furdek.
poslancoch je Ing. Miloš Furdek. Na
nasledujúcom mestskom zastupiteľstve
Ing. Ľudmila Kostolná
konanom dňa 9.5.2017 sa zložením sľubu
Oddelenie vnútornej
poslanca stal trinástym členom mestského

prvykrát sa vám prihováram prostredníctvom
Trstenského hlasu po zvolení za primátorku mesta.
Rozhodli ste o zverení riadenia mesta Trstená do „mojich rúk“, za čo sa vám všetkým chcem úprimne a zo
srdca poďakovať.
Ďakujem vám za
prejavenú dôveru, ktorú
si veľmi vážim. Je pre
mňa obrovskou výzvou
a zároveň záväzkom
do budúcnosti. Mojou
snahou bude v spolupráci s mestským
zastupiteľstvom riešiť
problémy, s ktorými
sa každodenne stretávame a ktoré trápia naše
mesto a vás občanov.
Slušnosť, otvorenosť, konštruktívnosť a odbornosť to
sú hodnoty, ktoré si ctím a vážim. Mojou snahou je slúžiť
občanom aktívnym angažovaním, s pokojom a pokorou urobiť všetko, čo bude v mojich silách. To isté však
očakávam aj od vás, milí spoluobčania. Vyzývam vás k
spolupráci, k otvorenosti a komunikácií. Využite všetky
dostupné možnosti, či už osobné stretnutie so mnou alebo
komunikáciu cez e-mail či poštu, aby sme sa vzájomne informovali a pokúsili sa problémy alebo nedostatky vyriešiť. Buďme ale k sebe v prvom rade slušní a neskrývajme
sa za anonymných „nespokojných občanov.“
Privítam akúkoľvek spoluprácu, nové nápady, postrehy a požiadavky na zlepšenie života v našom meste. Touto
cestou by som vás chcela pozvať na avizovanú „kávu s
primátorkou,“ ktorá sa koná každú stredu od 14-stej do
16-stej hodiny. Pri nej je priestor na stretnutie a spoločnú
diskusiu.
Rada uvítam vaše odporúčania, návrhy na zlepšenie
a skvalitnenie mojej práce. Budem vám vďačná, keď ma
upozorníte na akékoľvek nedostatky, týkajúce sa činnosti
Mestského úradu, Mestského zastupiteľstva, stavu verejných zariadení a priestorov a všetkého, čo môže zlepšiť
náš spoločný život v našom meste.
Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám
odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládnuť prekážky a ťažkosti, ktoré
nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítia tak
obyvatelia, ako aj návštevníci nášho mesta Trstená.
Želám Vám krásne prichádzajúce letné dni, stály
zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí
blízkych Vášmu srdcu.

správy a sociálnych vecí

MESTO TRSTENÁ MÁ NOVÉ PARTNERSKÉ MESTO
STALO SA NÍM POĽSKÉ MESTO OZORKÓW
Mesto Trstená sa usiluje rozvíjať svoje vzťahy so zahraničím. Partnerská spolupráca miest predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, zvyšuje povedomie medzi
ľuďmi v Európe aj vo svete. Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu partnerských miest ale i podnikateľských partnerstiev, kultúrnych a
športových podujatí.
Poľské mesto Ozorków oslovilo mesto Trstená s po- organizácii pôsobiacich v meste. Druhý deň návštevy sme
nukou nadviazať partnerskú spoluprácu medzi mestami delegácii prezentovali našu hasičskú zbrojnicu, fungovanie
ešte v r. 2016. Zástupcovia oboch miest sa vzájomne stretli a financovanie dobrovoľného hasičského zboru a následne si
v lete 2016 na priateľskej
prezreli Kostol sv. Martina
návšteve v Poľsku, kde obe
a zrekonštruovaný Dom
strany vyjadrili vôľu uzakultúry, ktorý zanechal na
tvoriť partnerskú dohodu.
nich veľký a krásny dojem.
Na základe skutočnosti, že
Neskôr sa delegácia presuobe mestské zastupiteľstvá
nula do hrnčiarskej dielne
na svojich zasadnutiach v
pána poslanca Ľubomíra
marci 2017 návrh medzináHoľmu, kde mohli obdivorodnej dohody schválili sme
vať tradície hrnčiarstva v
mohli v dňoch 20. – 21. apTrstenej a záver poznávania
ríla 2017 privítať poľskú denášho mesta bolo ukončené
legáciu z mesta Ozorkowa,
prehliadkou priehradného
aby sme slávnostným aktom spečatili a podpísali Dohodu múru Oravskej priehrady, kde sme mohli obdivovať krásy
o spolupráci medzi oboma mestami. Stretnutia sa zúčast- našej prírody. Po bohatej obhliadke nášho mesta predstanili za mesto Trstená primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. vitelia oboch miest slávnostne podpísali medzinárodnú
Magdaléna Zmarzláková, zástupkyňa primátorky mesta dohodu o spolupráci.
Trstená Ing. Silvia Púčiková a poslanci Mestského zastupiNa základe podpísanej dohody chcú partneri svoju
teľstva v Trstenej Mgr. Miloš Gallo a Jozef Tyrol, za poľskú spoluprácu prehlbovať v oblasti kultúry, športu, turizstranu sa návštevy zúčastnil primátor mesta Ozorków mu, výmenných pobytov žiakov a študentov a vzájomnej
Jacek Socha so svojim sekretárom a poslancom okresného súčinnosti pri projektoch Európskej únie, investíciách či
zastupiteľstva. Po úvodnom srdečnom privítaní a zozná- podpore ekonomických vzťahov medzi oboma mestami.
mení sa predstaviteľov oboch miest sme krátkymi preMesto Ozorków je už v poradí šiestym cezhraničným
zentáciami predstavili mesto Trstená a mesto Ozorków. partnerom mesta Trstená. K ďalším patria poľské mesto
Spoločne sa predstavitelia oboch miest zhodli na tom, že Jabłonka, maďarské mesto Isaszeg, české mestá Hořice a
hoci naše mestá delí pomyselná hranica a 400 km vzdia- Žirovnice a francúzska provincia Pays de Bray.
lenosť máme toho veľa spoločného. Delegácia z Poľska
Mgr. Andrea Korčušková,
sa zaujímala o fungovaní Mestského úradu v Trstenej,
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
financovaní projektov, škôl a o činnosti mimovládnych

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená

AKTUÁLNE TÉMY:
Výhodnotenie participácie
občanov na rozvoji mesta - 2.str.
Výstavba cyklotrasy
sa blíži ku koncu -4. str.

Očami mestských policajtov - 5.str.
Noc vo veži - 8.str.
Dilongova Trstená 2017 - 9. str.
Matičný sláviček 2017 - 10. str.

Oslobodenie Trstenej v roku 1945 - 11. str.
Hasičský zbor - oslavy - 12.-13. str.
O.Z. VIAC - 14. str.
25 rokov skautingu v Trstenej - 15. str.

Aktuálne zo škôl - 16.-19.str.
Športovec roka 2016 - 20.-21.str.
CVČ - 22. str.
Spoločenská rubrika - 23. str.
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA – VYHODNOTENIE
V mesiaci marec mohli občania mesta Trstená predkladať svoje zámery v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta. Celkovo nám prišlo 49 zámerov, v oblasti kultúry
15, v oblasti športových aktivít 8, v oblasti humanitnej a charitatívnej činnosti ich bolo 7 a najviac, až 19 v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia. Hodnotenie zámerov
prebiehalo v 2 kolách (interné a externé hodnotenie).
Komisia interného hodnotenia pozostávala z 3
V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam schválených zámerov:
členov – zamestnanec Mestského úradu Trstená,
poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie
oblasť zámeru
schválené zámery
suma
mestského zastupiteľstva. V internom hodnotení
kultúra
My máme židovský cintorín
300,boli stanovené 4 kritéria - cieľová skupina, nápad,
Stavanie mája na sídlisku Západ v Trstenej
300,lokalita a participácia žiadateľov na realizácii.
Za každé kritérium udelil hodnotiteľ 0 - 3 body,
Detský dychový orchester pri ZUŠ Trstená
300,takže každý zámer mohol získať maximálne 36
zahrá všetkým
bodov. Následne sa stanovilo poradie zámerov.
Externé hodnotenie prebiehalo formou disSpoznávame Trstenú, spoznávame Oravu
300,kusie, pričom každý sa mohol vyjadriť k interné(slovenskú i poľskú), spoznávame Maticu
mu hodnoteniu, brali sa do úvahy aj pripomienky
a návrhy z interného hodnotenia. Komisia pozoslovenskú
stávala z 5 členov – primátorka mesta, zástupDeň rodiny
300,covia neziskových organizácií, podnikateľskej
sféry v Trstenej, mládeže a dôchodcov. Na záklašportové aktivity
Unbroken, silovo - vytrvalostná crossfit
300,de ich hodnotenia sa určili zámery, ktoré budú
súťaž
podporené.
Dievčenská Futbalová Dilong - liga (DFDL)
200,V oblasti športu boli zámery podané na
športové aktivity detí a mladých, rôzne turnaje,
Obnova basketbalového ihriska na sídlisku
300,či obnovu ihriska.
Západ
V oblasti kultúry ste si najviac žiadali koncerty
a hudobné vyžitie počas leta. Mesto zorTurnaj v kolkoch medzi školami v meste
300,ganizuje jeden veľký koncert na konci leta, na
Západ športuje a zabáva sa
200,ktorom bude vystupovať známa populárna slovenská skupina.
Zdolaj prekážky a spoznaj svojich
200,V oblasti humanitnej a charitatívnej činnosprotivníkov
ti sa podporia zámery s tvorivými dielňami, na
Zámery Západ športuje a zabáva sa a Zdolaj prekážky
ktorých sa budú môcť rozvíjať zručnosti handicapovaných ľudí, seniorov, mládeže, či ľudí zo soa spoznaj svojich protivníkov sa budú realizovať po
ciálne znevýhodneného prostredia, tiež hudobný
vzájomnej dohode spoločne
talent našich mladých dychovkárov.
V oblasti zlepšenia kvality životného prohumanitná a
Na vybudovanie záhradného krbu v klube
300,stredia sme sa snažili realizáciu zámerov umiecharitatívna činnosť
dôchodcov
stniť do všetkých mestských častí – na Západ, na
sídlisko Stred, na ulicu Oravickú, pod Kľozovom
Tvorivé dielne pre zdravotne
300,a aj do Ústia.
znevýhodnených a osamelých seniorov
Nie všetky zámery je možné realizovať, ale
Byť niečím užitočný
300,mesto Trstená sa už inšpirovalo Vašimi nápadmi a podalo 2 projekty na Žilinský samosprávVýtvarné a pracovné aktivity pre deti,
300,ny kraj v spolupráci s OZ MÁŠA v rámci výzvy
mládež a osoby zdravotne postihnuté REGIONÁLNY ROZVOJ na revitalizáciu parkov
(v prípade schválenia by sa zrevitalizoval park na
Centruško
ulici P. Jilemnického (pri charite) a osadili by sa
Zlepšenie kvality
Rozprávková záhrada
300,lavičky, tiež by mala vzniknúť oddychová zóna
na sídlisku Západ s lavičkami a prvkami zelenej
životného prostredia
Revitalizácia verejného priestranstva na
300,infraštruktúry).
sídlisku Stred v Trstenej
Ďalší projekt podalo mesto Trstená cez
Skrášlenie okolia Kolkárne pod Kľozovom
300,grant Nadácie COOP Jednota (Program podpory lokálnych komunít) a to revitalizáciu zelene
Zeleň okolo nás
300,na Západe s detským ihriskom pre miestnu
Zlepšenie kvality životného prostredia
300,komunitu.
Dúfame, že v týchto projektoch budeme
Park na sídlisku Západ
300,úspešní, aby sme rozšírili oddychové zóny a prisspolu
6 000,peli tak k Vašej spokojnosti.

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN
Keď počujeme toto príslovie a hlas hasičskej sirény až nás zamrazí, vtedy si uvedomíme, že možno aj komín na našom
dome, chate, penzióne či firme potrebuje preventívnu prehliadku.
Aj zákonodarcovia myslia predvídavo a preto nám vyhláškou komína, prevenciu pred požiarom, predĺži životnosť komína, zač. 401/2007 Z. z. v § 20, odst. 1) prikazujú: „Komín sa musí udr- bezpečí splnenie zákonnej povinnosti a kontrolnú správu, ktorú
žiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho si vyžadujú nielen poisťovne v prípade požiaru následkom zlého
pravidelná kontrola a čistenie.“ Nezabúdajte na túto skutočnosť, v stavu komína.
tomto období, po skončení vykurovacej sezóny, je vhodný čas dať
Profesionálne kominárske služsi skontrolovať a vyčistiť na svojom objekte komín.
by ponúka Erik Remiaz z Nižnej,
Pravidelné čistenie a kontrola komína, ktorú vám zabezev. číslo: 352/2014,
pečí profesionálny kominár má svoje výhody: zvýši bezpečnosť
tel. kontakt: 0907 417 007.

Problém parkovania na sídlisku Západ bude
riešený komplexne.
Zámery s úpravou detských ihrísk, na
ktorých ste chceli len upraviť nátery, sa budú realizovať v spolupráci s Oddelením služieb mesta
Trstená.
Veľký záujem žiadateľov nás potešil a veríme,
že tento úvodný ročník bude pre nás všetkých inšpiráciou a motiváciou aj do udúcnosti.
RNDr. Martina Harkabuzová
Metodik školského úradu

Jún 2017
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA

(NE)KULTÚRA OBČANOV NÁŠHO MESTA
V súčasnosti sme zvyknutí pochváliť sa so všetkým možným, zviditeľňovať všetko, čo má aký-taký úspech, a tiež sme presýtení negatívnymi a brutálnymi správami,
ktoré sa podávajú ako senzácia, chrániaca páchateľa, no nie obeť.
Tiež mi nedá nespomenúť nedávnu
V mnohých prípadoch ale zatvárame
oči nad tým, čo sa deje v našom okolí, osobnú skúsenosť, keď sme na hodine
nad každodennou realitou. A toto mi TCH a SVP upravovali skalku a záhony
nedá, aby som nepoukázala na raňajšiu pred budovou školy a zhrozený žiak dobehol, že v skalke sa nachádza použitý konrealitu areálu našej školy.
Každé ráno som svedkom, ako náš dóm. Nemyslíte si, drahí spoluobčania, že
pán školník usilovne upratuje areál našej toto je už naozaj priveľa?
Ako takéto nezodpovedné a arogantštátnej, ale aj cirkevnej a materskej školy,
né správanie nočných návštevníkov môže
okolie jedálne, jednoducho celý areál.
Poviete si, že je to asi náplň jeho práce, pôsobiť na mravnú výchovu a návyky detí?
Čo je potrebné urobiť, aby tí čo sa
tak čo chcem riešiť. Áno, máte pravdu. Aj
to je náplňou práce školníka – udržiavať takto nezodpovedne správajú, boli aj paporiadok v areáli školy. Potiaľ to môžeme trične potrestaní a nebol im umožnený
vstup do takýchto areálov?
hodnotiť ako samozrejmosť.
Či je už naozaj nutné, aby sme v 21.
Lenže, keby niekto nahliadol, čo vlastne tvorí samotný obsah jeho usilovnej storočí urobili obrovský skok dozadu a
práce, určite by pokrútil hlavou a dal mi obohnali školy ostnatým drôtom kvôli samotnej bezpečnosti tých, ktorí tam trávia
za pravdu, že takto to už ďalej nemôže ísť.
Veď, ako je možné, že musí ráno, čo väčšinu svojho dňa - našich detí?
ráno upratovať rozbité a nedopité fľaše
PaedDr. Andrea Šprláková
od alkoholu, poloprázdne plechovice od
piva, ohorky od cigariet a iný odpad, ktorý
nemá čo v školskom areáli hľadať?

KEĎ ČLOVEK NEVIE,
MÁ ZAČAŤ UPROSTRED
Ach, tá jar. Ach, to leto. Brigádka? Žeby spanie doobeda? Kdeže, my z Trstenského
mládežníckeho parlamentu sa musíme činiť.
podávali pri výzve z mesta
Čaká nás troška dobrovoľníc– participácia občanov.
tva s T4T, na ktoré sa už od konca
Dúfame, že sa nám ich aj čo
toho predošlého tešíme azda ešte
najskôr podarí zrealizovať a
viac ako účastníci. Nehovoriac
že budú na osoh.
o športových večeroch, či už je
Naďalej sa snažíme o
to volejbal, futbal... alebo niečo
nové? Z toho čo chystáme by sme ešte radi určitú súdržnosť a pomoc v rámci rôznych
spomenuli charitatívnu akciu, z ktorej organizácií z mesta, napríklad pri akcií
výťažok bude venovaný detskému domovu Deň rodiny či Veľkonočných dielňach.
Pri stavaní mája na Západe, čistení brehov
v Istebnom a bude sa konať 12.8.2017.
Ale nie je to len o lete. Jar už je takmer priehrady alebo aj takej maličkosti ako je
za nami a s ňou aj naše jarné úspechy, porotcovanie na evente organizovanom
medzi nimi napríklad Predvolebná dis- OZ V.I.A.C.
Možnosť napísať nám o nápadoch
kusia s kandidátmi na primátora mesta
Trstená. Veľmi nás potešila vaša prítom- alebo postrehoch je tu stále, tak neváhaj
nosť a oduševnenosť s akou ste sa pýtali – mladeznickyparlament@gmail.com
kandidátov na veci, ktoré vás trápia v
Nikola Dudová, Patrik Majdiš
súvislosti s mestom. Verte či nie, v podstaTrstenský mládežnícky parlament
te sme na tom istom. Nás len nie vždy trápi
nedostatok parkovacích miest, hoci aj to je
niečo, čo nám tkvie v hlavách. Ďalej nám
boli schválené niektoré projekty, ktoré sme

DETSKÉ IHRISKÁ
A PODMIENKY ICH
PREVÁDZKOVANIA

ZAMESTNAJME RUKY, ZACHRÁŇME TRADÍCIU
A BUDUJME SI SPOLOČNÉ VZŤAHY
Mesto Trstená v spolupráci s ostatnými inštitúciami, ktoré pracujú v sociálnej oblasti alebo v oblasti výchovy detí
a mládeže chce prostredníctvom organizovania preventívnych aktivít napomôcť
pri výchove detí a vytvoriť možnosti na
zmysluplné trávenie času detí a mládeže.
Realizáciou projektu chceme byť nápomocný pri výchove detí a predchádzať
vzniku sociálnopatologických javov na
území mesta Trstená. Mesto pripravilo
sériu preventívnych aktivít zameraných na
výchovu a alternatívne možnosti trávenia
voľného času zážitkovou formou. Chceme
vytvoriť lepšie medziľudské vzťahy medzi
rovesníkmi bez ohľadu, či pochádzajú zo
sociálne znevýhodnenej rodiny, alebo nie.
V rámci projektu prebiehajú nasledujúce
aktivity:
Aktivita 1 - Detskými rukami,
tvorivé dielne v priestoroch Základnej
umeleckej školy Ľubomíra Hoľmu, najmä
v hrnčiarskej dielni.
Tvorba bude zameraná na vnímanie

života očami detí, budú si môcť vlastnými
rukami vymodelovať predmety z hliny,
po vypálení si ich dozdobiť podľa vlastnej
fantázie. Skúsenejšie deti budú pomáhať v
tvorení tým menej skúseným, mladším.
Týmto spôsobom naučíme deti, že v rámci
spolupráce dokážu oveľa viac, že keď si
ľudia navzájom pomáhajú, každý je výnimočný v niečom inom a spolu sa môžu
navzájom podporovať. Chceme v deťoch
budovať vzťahy tým, že im poukážeme, že
každý vie niečo a spolu vedia všetko.
Aktivita 2 - Každodenný život cez
detský objektív,
fotografická súťaž s cieľom alternatívnej možnosti využitia voľného času detí
a mládeže v prírode, hľadania pekných
miest vo svojom okolí, sledovanie každodenného života. Aktivita bude realizovaná
pre žiakov druhého stupňa základných
škôl, stredných škôl a mladých ľudí v meste
Trstená. Prostredníctvom aktivity chceme
deti a mládež priviesť k pobytu v prírode,
k prechádzkam a poukázať aká dôležitá je

prevencia a zdravý životný štýl. Odmenou
výhercov najkrajších fotografií bude možnosť prezentovať svoj kraj a mesto na pohľadniciach príp. magnetkách.
Aktivita 3 - Dielo detských rúk
Po zozbieraní nafotených fotografií sa
tieto použijú ako materiál na workshop,
kde budú deti prezentovať svoje pozitívne
zážitky z fotenia a spolu vyberú najkrajšie
snímky, ktoré potom budú prezentovať
širokej verejnosti formou výstavy. Z najkrajších fotografií budú vyrobené fotoprodukty, ktorými sa budú spolupodieľať aj na
propagácii mesta a samosprávneho kraja.
Projekt chceme využiť ako odrazový
mostík k organizovaniu ďalších nadväzných aktivít organizovaných počas letných
prázdnin.
„Projekt je realizovaný v finančnou
podporou Žilinského samosprávneho
kraja.“
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

Určite si mnohí spomenú na obdobie, kedy v našom meste došlo k zrušeniu
detských pieskovísk. Bolo to spôsobené
odborným posudkom, ktorý jednoznačne konštatoval, že v stave v akom boli nie
je možné povoliť ich využívanie a jedinou cestou je ich zrušenie a vybudovanie
nových.
Vedenie mesta v tom čase stálo pred
rozhodnutím, či sa pristúpi k zriadeniu
nových pieskovísk, alebo sa postaví viacero komplexnejších detských ihrísk.
Realizovala sa druhá varianta. Prešlo
niekoľko rokov a na základe novej legislatívy okrem platnej certifi kácie každého
ihriska pri jeho kúpe a výstavbe, musí
mesto zabezpečiť každoročné povinné revízie a vedenie Knihy detského ihriska, v
ktorej sa vedie jeho celkový stav a evidencia
prevádzky z dôvodu sledovania opotrebovania alebo poškodenia komponentov.
Na základe uvedených skutočností
sa v súčasnej dobe realizuje komplexná
prehliadka každého ihriska spoločnosťou
Detské ihriská s.r.o. Horná Ves, ktorá má
vyškoleného pracovníka na realizáciu
týchto kontrol. Revíziu ihrísk nemôže
robiť obec ani jej zamestnanec a ani firma,
ktorá ihrisko dodala či stavala. Musí to byť
špeciálne vyškolená, certifi kovaná osoba.
Po ukončení revízie ihrísk sa začali postupne realizovať nutné opravy, výmeny
jednotlivých prvkov a celkové nátery tak
ako to vyplýva zo záverov kontroly každého ihriska.
Celý tento proces sa bude realizovať
postupne a podľa závažnosti zistených
nedostatkov. Mesto aj týmto krokom chce
predísť možnému riziku likvidácie ihrísk a
najmä zvýšiť bezpečnosť pri hrách našich
najmenších.
Ing. Ján Fuzák
Oddelenie služieb
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Trstenský hlas

MESTO CHYSTÁ VÝMENU
SEDADIEL V KINE

MESTO PODPÍSALO PARTNERSKÚ
ZMLUVU NA REALIZÁCIU PROJEKTU

Po rozsiahlej rekonštrukcii, procese digitalizácie kina a prechode na 3D fi lmy sa
obyvatelia mesta Trstená, ako aj širokého okolia môžu v blízkej dobe tešiť z ďalšieho
vynovenia.
Kino Mier čaká modernizácia pro- divákov, zvýšenie počtu opakovaných nástredníctvom využitia dotačného progra- vštev kina, zvýšená návštevnosť s dlhším
mu Audiovizuálneho fondu, z ktorého trvaním a získanie nových divákov.
Mesto Trstená získalo dotáciu vo výške 29
Ing. Ivana Gallová
000,00 EUR. Modernizácia kina spočíva
Oddelenie výstavby a životného prostredia
v kompletnej výmene starých dvadsaťtriročných sedadiel za nové, výmene koberca
a osvetlenia na schodíkoch novou LED
technológiou.
Nové, moderné a pohodlné sedadlá
budú vymenené vo všetkých trinástich
radoch kina s väčším rozstupom a priestorom pre diváka. Z tohto dôvodu dôjde k
zníženiu počtu sedadiel z pôvodných 255
miest na 238, čo spôsobí úbytok o 17 miest.
Výsledkom bude hlavne spokojnosť
ilustračné foto

Mesto Trstená spolu so štyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Liesek,
Hladovka, Suchá Hora a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená), štyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a
Kościelisko) a vedúcim partnerom – Mestom Dolný Kubín podpísali partnerskú
zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Týmto aktom sa
otvoril projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

VÝSTAVBA CYKLOTRASY
SA BLÍŽI KU KONCU
Mesto Trstená ako jeden z projektových partnerov vlajkového projektu týkajúci sa
realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier začal s realizáciou cyklotrasy začiatkom apríla, keď bola stavba odovzdaná zhotoviteľovi – Cestné
stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
Vo vlajkovom projekte Mesto Trstená vybuduje 1,3 km, resp. zrekonštruuje existujúci
chodník okolo vodného toku Oravica od mosta na sídlisku Mieru až po posledné garáže
na sídlisku Západ a označí 1 km, ktorým budú prepojené vybudované cyklotrasy po štátnej ceste I/59. Popri vybudovanej cyklotrase bude osadená doplnková infraštruktúra –
lavičky, koše, cyklostojany, dve informačné tabule ako aj zvislé dopravné značenie, ktoré
budú slúžiť ako chodcom, tak aj cyklistom.
V týchto dňoch už budú prebiehať záverečné práce, osadí sa doplnková infraštruktúra a cyklotrasa bude odovzdaná do užívania.
Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ
na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému prechodu Kacwin – Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice
Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká Franková na východe.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A ŠTÁTNYM ROZPOČTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
INTERREG V – A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020.

Hlavný cieľom cezhraničného projektu je vybudovanie nových úsekov cyklotrás. Na slovenskej strane sa vybuduje 1,541
km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov
ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu
mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej
strane sa vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z
toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie
turistov hlavne k prírodnému dedičstvu.
Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Trstená - Nowy Targ. Vybudovaná
cyklotrasa Trstená – Suchá Hora bude
vybavená doplnkovou infraštruktúrou
- lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadkovými košmi, informačnými tabuľami
o historickej železnici, informačnými tabuľami zachytávajúcimi panorámu Tatier,
vodorovným a zvislým značením.
Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom
Kubíne bude prepojená s cyklotrasou
Trstená - Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, a jednak Oravskou železnicou, v blízkosti ktorej na oboch stranách
(Dolný Kubín, Trstená) budú umiestnené

cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.
V rámci projektu vznikne nový produkt - cyklotabule, na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného
dedičstva celého pohraničného regiónu
a budú osadené popri cyklotrase Dolný
Kubín – Trstená – Suchá Hora - Czarny
Dunajec – Zakopane. Tento nový produkt
bude podkladom pre vydanie cezhraničných cyklomáp. Špecifickým prvkom projektu je sprístupnenie Krypty Kostola sv.
Martina a zrealizovanie reštaurátorského
výskumu vstupnej brány areálu Kostola
sv. Martina v Trstenej. Zároveň v areáli
kostola budú osadené informačné tabule s
popisom zaujímavosti Kostola sv. Martina.
Investičné aktivity budú posilnené propagačnými a informačnými aktivitami, rôznymi udalosťami, publikáciami a pod.
Investičné aktivity sa začnú realizovať
v lete 2017, plánovaný koniec projektu je
na jeseň 2018. Výške projektu je cca 2 mil.
eur.

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A ŠTÁTNYM ROZPOČTOM SR V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE INTERREG V – A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 - 2020
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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OČAMI MESTSKÝCH POLICAJTOV
V roku 1998 mestská polícia Trstená, ako jedna z
prvých na Slovensku začala vykonávať služby na najrizikovejších priechodoch pre chodcov. Zhoršujúca sa dopravná
situácia, požiadavky rodičov školopovinných detí a starších spoluobčanov boli hlavnými dôvodmi, aby primátor
mesta a mestské zastupiteľstvo rozhodli o vytvorení tejto
služby pre občanov.
Mestská polícia v spolupráci s vedením základných škôl
určili ranný a poobedný časový úsek v ktorom sa po rizikových priechodoch pre chodcov pohybuje najviac školákov.
Za rizikové priechody boli označené priechody pre chodcov
pri dolnom moste, pri pekárni a v roku 2005 aj pri hoteli
Roháč, kde túto činnosť vykonávali dvaja dobrovoľníci až do
roku 2009. Po dobudovaní a otvorení rýchlostnej komunikácie R3, obchvate nášho mesta, sa dopravná situácia v meste
výrazne zlepšila. Priechody pre chodcov boli v poslednom
období intenzívnejšie osvetlené. Tento bezpečnostný prvok
prispieva k zlepšeniu bezpečnosti chodcov v nočných hodinách. Prítomnosť policajtov mestskej polície vo vybraných
časových úsekoch si pochvaľujú rodičia školákov, ale pravidelne sa po priechodoch pohybujú aj starší občania mesta pri
plánovaných povinnostiach počas dňa. Takto ste nás videli
aj v poslednom období, kde za každého počasia zabezpečujeme počas pracovných dní bezpečnosť ľudí na vybratých
priechodoch pre chodcov.
Počas kontrol psov v meste kontrolujeme hlavne zaplatenie dane za psa, používanie kontrolných známok a
venčenie psov. Na ulici Partizánov bol odchytený túlavý
pes. Umiestnili sme ho v klietkach na mestskom úrade. Po
zistení majiteľa boli vykonané potrebné administratívne
úkony. Majiteľ s manželkou tvrdili, že psa musel niekto vypustiť bez ich vedomia. Uhradili blokovú pokutu a psa sme
im vrátili. Na druhý deň sa situácia opakovala niekoľko krát.
Volali nám viacerí susedia a upozorňovali nás na stále sa
túlajúceho psa. Napokon sme sa skontaktovali s majiteľom

a až na základe vlastných zistení pochopil, že psov má nedostatočne zabezpečených. Momentálne už problém s týmto
chovateľom psov neevidujeme.
Na podnet PD Trsteník Trstená sme riešili parkovanie
vozidiel v časti Za Hrodľou na pozemkoch družstva. Zistili
sme majiteľov parkujúcich vozidiel. Vykonali sme pohovor
a upozornili ich, že parkujú na ploche, ktorú momentálne
užíva PD Trsteník. Požiadali sme ich, aby okamžite autá
preparkovali a do budúcna, ak potrebujú využívať tieto
plochy, musia požiadať družstvo o sprístupnenie pozemkov na základe adekvátnej dohody. Majitelia áut akceptovali naše požiadavky a momentálne riešia prenájom plôch
s ich terajším užívateľom.
V poobedných hodinách nám telefonicky oznámil
občan z Hýbľa, že na strome v parku je už druhý deň mladá
mačka, ktorá sama nie je schopná zliezť na zem. Po vyhodnotení situácie sme kontaktovali profesionálnych hasičov na
č. 150. Za pomoci techniky, ktorá je dostupná v meste, by
sme mačku nezachránili. Profesionálni hasiči z Tvrdošína ju
po niekoľkých intenzívnych pokusoch dostali na pevnú zem.
Kamerovým systémom sme pomohli okresnému dopravnému inšpektorátu v Dolnom Kubín lepšie vyšetriť
dopravnú nehodu. Na priechode pre chodcov pri kostole sv.
Martina zrazilo auto žiačku ZŠ. Zranená žiačka bola okamžite prevezená na ošetrenie do nemocnice v našom meste.
Dievčatko je po krátkej rehabilitácii opäť plná elánu.
Asi 10 členná skupina mladých pred barom Triáda
svojím hlučným správaním rušila nočný pokoj. Najviac
konfliktov svojím správaním vyprovokoval mladý muž z
ul. Požiarnikov, ktorý znečistil verejné priestranstvo pred
barom Triáda a schody do predajne Sempra. Rukou udieral
do turistických smerovníkov a vytrhol okrasnú tuju zasadenú do pňa spílenej lipy. Mladý muž bol po vyprchaní alkoholu za priestupok riešený na oddelení mestskej polície.

NA CYKLOTRASE PRIBUDOL
SERVISNÝ STOJAN PRE BICYKLE
Nadácia Ekopolis v spolupráci so značkou Horalky
(Pečivárne Sedita) darovali Mestu Trstená samoobslužný stojan pre bicykle Mantis Urban vrátane náradia a
pumpy v rámci vylepšenia infraštruktúry cyklistických
trás na Slovensku. Servisný cyklostojan umožňuje
dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie
k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám,
ako je uvoľnený pedál, nosič či detská sedačka.
Samoobslužný stojan pre bicykle je umiestnený na začiatku cyklotrasy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty
okolo Tatier vybudovanej v prvej etape v zelenom parku.
Stojan a jeho kompletná výbava je bezplatne dostupný pre
všetkých užívateľov.

Veríme, že servisný stojan pre bicykle
bude prínosom pre cyklistov a nie lákadlom pre vandalov. Preto si vážme túto
pomoc, ktorá nám bola poskytnutá a využívajme ju čo najdlhší čas!

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Pracovníci PD Trsteník Trstená nahlásili, že v extraviláne mesta v časti Krivonosov je ponechaný zhorený autovrak.
Za pomoci OO PZ Trstená sme zistili, že pred požiarom autovraku boli na oknách čitateľné známky z emisnej kontroly
a z STK. Podľa dostupných informácií sme zisti posledného
majiteľa vozidla. Občan z Mútneho nám povedal, že auto
predal do zberu šrotu v Námestove. Podľa našich zistení
celá transakcia mala hrubé formálne nedostatky aj zo strany posledného majiteľa. Napokon majiteľ vozidla autovrak z
Trstenej odtiahol a priestor po vraku vyčistil.
Ms polícia
msp@trstena.sk
0902 915 699

BESEDA SO ŽIAKMI
PRI PRÍLEŽITOSTI
SVETOVÉHO DŇA
POVEDOMIA O AUTIZME
Dňa 2. apríla sme si na celom svete pripomenuli
Svetový deň povedomia o autizme. Autizmom trpí viac
ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady. Jeho symbolom
je modrá farba, teda farba komunikácie. Ako prejav úcty
k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy
a stavby po celom svete rozžiarili na modro.
Mesto Trstená neostalo
ľahostajné voči tejto myšlienke a okrem večerného
premietania
dokumentu
Duša za sklom sa aj naša
kostolná veža v nedeľu 2.
apríla rozsvietila na modro.
Modré svetlo pomáha
zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú
poruchu, ktorá ovplyvňuje
v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete.
3. apríla školský úrad v
spolupráci s oddelením
kultúry zorganizoval besedu o autizme, na ktorej sa
zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka Základnej školy Pavla
Országha Hviezdoslava.

Žiaci si najskôr pozreli dokument o autizme – Duša
za sklom, potom krátku rozprávku O červenej čiapočke z
pohľadu autistu a nakoniec sa so svojimi skúsenosťami a
prácou s autistami podelili aj dve odborníčky – špeciálne
pedagogičky Mgr. Marcela Smolárová a Mgr. Gabriela
Ondrašáková z Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Námestove.
RNDr. Martina Harkabúzová
Metodik školského úradu
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CEZHRANIČNÉ STRETNUTIA MATIČIAROV
Už nejaký ten čas sme v osobnom kontakte s členmi Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku. Opakovane ich navštevujeme
najmä v niektoré stredy v klubovni v Jablonke – v obci na oravskej poľskej strane slovensko-poľského pohraničia.
My, niektorí členovia výboru Miestnej organizácie Matice sme išli do Kultúrneho domu v obci Krempachy, nachádzajúcej
slovenskej v Trstenej, sme boli dňa 19.2.217 a následne dňa sa na spišskej poľskej strane slovensko-poľského pohraničia,
kde taktiež pôsobí Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku.
26.2.2017 práve nimi pozvaní na Fašiangové oslavy.
Tu už od soboty prebiehali
Ostatky – Fašiangy, na ktorých
sa prezentovali miestne i okolité
ľudové súbory a jednotlivci v i
slovenskom hovorenom slove,
speve, tanci, v hraní na ľudové
nástroje. Mali sme možnosť vidieť súbory, ktoré boli zložené
z nadšencov ľudových tradícií
rôznych vekových kategórií.
Zaujímavé a hodnotné bolo folklórne vystúpenie o tradičnej
svadbe. Či už to bolo vystúpenie detí, ktoré rozospievali
i divákov v javisku pesničkou
Prší, prší, len sa leje ... počas
nacvičeného pásma piesní, tancov a hier, alebo to boli dospelí
účinkujúci, s ktorými sme mali
možnosť si zaspievať V hlbokej
V prvom termíne to bolo do Slovenského domu postaveného doline..., Tam okolo Levoči..., taktiež to boli spevy a tance z obv oravskej dedine Podvlk, umiestnenej na poľskej strane Oravy. lasti Oravského Zuberca, Horehronia, Východného Slovenska...a
Stretnutie sa uskutočnilo v nedeľné popoludnie a bolo veľmi prí- veľa iných hodnotných vstupov. Užili sme si aj veľa smiechu,
jemné. Okrem členov Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, nakoľko niektoré vystúpenia obsahovali i texty s hovoreným
ktorú v tejto časti Oravy vedie p. Genovéva Prilinská, zúčastnil slovom v rôzne pripravených humorných scénkach z dedinského
sa ho taktiež generálny tajomník SSP p. Ľubomír Molitoris s prostredia.
Po podvečernom občerstvení v Centre slovenskej kultúmanželkou, predstavitelia obce Podvlk, pozvaní hostia z Poľska i
Slovenska a samotní členovia spolku, ktorých už osobne poznáme ry v Novej Bele, sme sa znovu vrátili do Kultúrneho domu v
z viacerých akcií a aktivít, ktorých sme sa zúčastnili a ktoré sme Krempachoch, kde nasledovalo ocenenie výhercov jednotlivých
i spoločne organizovali. Počas jednotlivých príhovorov zazneli súťažných kategórii. Všetci ocenení i zúčastnení zožali opakované
slávnostné slová i dodatočné želania už v prebiehajúcom roku úprimné potlesky poroty, divákov i ostatných účinkujúcich.
Na obidvoch aktivitách zúčastnených prítomných pozdra2017. Dozvedeli sme sa o aktivitách, ktoré sa v predchádzajúcom
období realizovali, napr. i to, že n tejto strane Oravy prebiehala et- vil i p. Ľubomír Lucký – predseda výboru MO MS v Trstenej a
nografická súťaž „Ako žili moji predkovia, ako žijem ja“. Hovorilo v Krempachoch náš dlhoročný matičný člen p. Augustín Šináľ
sa i o perspektívach, ktoré sa do budúcna pripravujú. Taktiež bola zarecitoval slovenskú báseň.
Nie je prirodzené a jednoduché v dnešnej modernej pretechnačrtnutá téma – problémy, ktoré pretrvávajú pri potrebe financovania týchto dôležitých a pre spoločnosť i jednotlivca potrebných nizovanej uponáhľanej dobe udržiavať tradície našich predkov. Je
aktivít. Medzi pozvanými hosťami boli i ľudia, ktorí sa počas svoj- však jednoznačné, že ak akýkoľvek národ zabudne na svoju históho života venovali a venujú zachovaniu hmotného i nehmotného riu, tradície, na piesne, tance, zvyky ... svojich predkov, stratí sa
kultúrneho dedičstva našich predkov i vo forme tradičného folk- v budúcom čase a priestore. Členovia Spolku Slovákov v Poľsku
lóru. Pozvané boli i členky speváckej zložky folklórneho súboru však stále dokazujú, že sa to dá. preto všetkým ľuďom, ktorí sa na
Oravan senior pod vedením p. Gustáva Socháňa, ktoré opako- tejto činnosti podieľajú akoukoľvek prínosnou formou a veľakrát
vanými speváckymi vstupmi za sprievodu harmoniky príjemne je to i za to starosvetské „Pán Boh zaplať“, patrí nie len jedenkrát
spestrili toto nedeľné poobedie. A veru, aj ich spev spôsobil, že ĎAKUJEME.
Taktiež i my ďakujeme za pozvanie. Tento čas bol pre nás
sme si na konci spoločne zaspievali. A toto príjemné stretnutie
bolo možné ukončiť i vysloveným mottom jedného z účastníkov: všetkých prínosný a plnohodnotný.
Zuzana Záhradníková
„Kým žiješ, tancuj!“.
MO MS Trstená
V druhom termíne, v nasledujúce ďalšie nedeľné poobedie,

KANCELÁRIA MEDIÁTOROV

NÁMESTOVO PONÚKA SLUŽBY, PORADENSTVO MEDIÁTORA - BEZPLATNE,
KTORÉ SA BUDE KONAŤ NA MESTSKOM ÚRADE TRSTENÁ
Kedy: každý druhý mesiac (júl, september, november)
posledná streda v mesiaci od 16.00 - 17.00 hod.
Kontakt: tel. 0908226915, web: www.mediatorno.sk
Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako
tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické
riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

AKÉ SÚ VÝHODY MEDIÁCIE
•
Rýchlosť a časová úspora
•
Nízke finančné náklady
•
Dobrovoľnosť a ústretovosť
•
Zachovanie obchodnej a osobnej reputácie
•
Nezhoršujúce sa vzťahy

Trstenský hlas

MLADŠÍ
BY SI Z NICH MOHLI
ZOBRAŤ PRÍKLAD
Pravidelné kolkárske zápasy v utorky, opakovaná pohybová aktivita vo
forme spoznávania regiónu s turistickými paličkami, letné stretnutia pri petanque, športové dni, návšteva rôznych
kultúrnych podujatí, viacdňový výlet do
Prahy, spolupráca s OZ Centruško, dovolenka na chorvátskom ostrove Vir, účasť
na aktivitách s členmi z iných miestnych
organizácií ... a to je len minimálna časť
z toho, čo členky a členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Trstenej dokážu zorganizovať a zúčastniť sa v priebehu bežného kalendárneho
roka.

Dňa 9.3.2017 sa v poobedňajších hodinách v zmysle stanov uskutočnila výročná
členská schôdza tejto inštitúcie, ktorá je v
Trstenej vedená výborom s predsedníčkou
p. Evou Branickou. Zúčastnení členovia
si okrem iného vypočuli bohatú správu o
činnosti za rok 2016 a taktiež si odsúhlasili
plán činnosti na rok 2017, ktorý už začali
svojou aktívnou prácou i plniť.
Taktiež si ako každý rok, pripomenuli
okrúhle životné jubileá jednotlivých svojich členov, ktorým oficiálne zagratulovali,
odovzdali pamätné darčeky a zaspievali
tradičné „Živio“.
Tohtoročná schôdza sa konala za účasti už terajšej primátorky Mesta Trstená p.
Magdalény Zmarzlakovej i predsedníčky
Okresnej organizácia JD v Tvrdošíne p.
Márie Ďurecovej. K týmto dámam, predsedníctvu i k ostatnému plénu mohli členovia MO JD smerovať svoje otázky.
V minulosti MO JDS v Trstenej začínal s počtom členov 29. Dnes ich členskú
základňu tvorí 93 členov.
Členky a členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v
Trstenej sú reálnym príkladom toho, že
človek môže byť v ktorejkoľvek fáze svojho
života – i v tej post pracovne produktívnej – plnohodnotný, aktívny, prospešný,
spokojný, stále perspektívny. A v mnohých
prípadoch viacej ako ľudia v produktívnom veku alebo ľudia vekovo podstatné
mladší.
Výbor MO JD Trstená
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„SPREJER“
Sprejeri sú umelci, ktorí robia graffiti maľby. Sú
zväčša mladí šikovní ľudia. Robia graffiti maľovanie a
venujú sa aj grafickým návrhom na čokoľvek. Graffiti
maľby na zákazku sú špecifická umelecká disciplína.
Pre skrášlenie „sivých“ kútov v meste alebo na súkromných pozemkoch ich ľudia oslovujú. Zabudnuté a nudné
miesta vedia vkusne prebrať k životu. Treba dodať, že sú
profesionáli a činnosť vykonávajú výhradne so súhlasom majiteľa budovy alebo pozemku.

Aj v našom meste sa nedávno realizoval kvázi sprejer. Nemilo prekvapení majitelia poškodených budov, len
krútili hlavami nad poškodením nových fasád ich budov.
Že sa vandal činil bolo viditeľné v celom meste. Ostali
poškodené bytové domy na sídlisku Západ, Dom kultúry,
hasičský dom, rybársky dom, budova COOP Jednoty na
námestí a rôzne verejné zariadenia.

Mestská polícia začala okamžite pátrať po vandalovi. Prijali sme aj oznámenie od vedúcej odd. kultúry. Na
budovách boli nastriekané dva symboly. Ohliadkou sme
zistili, že ich musela vyhotoviť jedna osoba. Na základe
ďalšieho pátrania sme zistili, že poškodenie budov vykonal mladý muž z nášho mesta. Spracovali sme fotodokumentáciu, pripravili potrebné administratívne úkony
a požiadali sme o splnomocnenie primátorky mesta k
podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa. Trestné oznámenie bolo podané vyšetrovateľovi
na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Trstenej.
Zároveň boli poškodenia ohlásené poisťovni prostredníctvo oddelenia majetku mestského úradu.
Vyšetrovateľovi sme oznámili aj meno podozrivého
mladíka. Objasňovanie trestného činu nabralo rýchly
spád. Mladík sa k vandalizmu priznal. Odovzdal šablónu, ktorú použil pri striekaní farby na steny budov.
Vyšetrovateľ vypočul podozrivú osobu a vykonáva potrebné úkony v trestnom konaní.
Podobný prípad sa nedávno stal v Dolnom Kubíne,
keď si dvaja mladíci krátili voľné chvíle podobným spôsobom. Rozhodli sa "skrášliť" miestne kultúrne centrum
a nastriekali veľký nápis "Moriak Crew". Mladší (16) z
nich sa potreboval realizovať aj samostatne a na betónový múrik oproti nastriekal nápis "Moriaci". Ako uviedla
žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, hoci tam
bola škoda len 50 eur, staršiemu hrozí až rok za mrežami,
mladší si môže posedieť šesť mesiacov.
Ms polícia
msp@trstena.sk
0902 915 699
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KAMPAŇ PROTI SEXUÁLNEMU NÁSILIU
„PRETOŽE HOVORÍM NIE“
Aj malé mestečko, či dedinka sa stanú niekedy nebezpečným miestom s rôznymi nástrahami. Jednou z takých,
čo zanechá bolestné celoživotné rany na tele i duši, je aj sexuálne násilie.
situáciách, alebo v rámci svojej
V tejto súvislosti Mestský
profesie a plnenia úloh súvisiaúrad v Trstenej dáva do pocich s prevenciou násilia a zasazornosti občanom, že 11. aphovaním proti nemu. Zároveň
ríla 2017 sa spustila celoštátna
kampaň upozorňuje na skutočmediálna kampaň „PRETOŽE
nosť, že napriek rozšírenému
HOVORÍM NIE“ zameraná na
presvedčeniu o „neznámom
prevenciu sexuálneho násilia v
násilníkovi v tmavom parku“
intímnych vzťahoch medzi mlasú páchateľmi sexuálnych útodými ľuďmi (cieľovou skupinou
kov najčastejšie partneri, bývalí
sú mladí vo veku 18 – 25 rokov)
partneri a blízki či vzdialení
prostredníctvom zvýšenia poznámi obete.
vedomia a informovanosti o
Posolstvom kampane je,
tomto závažnom probléme.
že nie znamená za každých
Táto kampaň je prvou kamokolností nie a predpokladom
paňou na Slovensku, ktorá je
spoločne prežívanej intimity je
zameraná osobitne na prevenciu
vzájomný súhlas. Len postoj,
sexuálneho násilia.
ktorý vylučuje akékoľvek obHlavným cieľom kampane
viňovanie obetí a hovorí, že za
Ministerstva práce, sociálnych
násilie zodpovedá výhradne
vecí a rodiny Slovenskej republipáchateľ, je prevenciou sexuáky je zvýšiť citlivosť najmä mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho lneho násilia. Zároveň má kampaň posilniť mladých ľudí,
odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sedoteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často xuálne násilie vo svojom okolí.
Súčasťou kampane sú dva televízne spoty a jeden
mlčky toleruje. V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že
znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého pá- rozhlasový spot, rôzne formy prezentácie na internete a
chatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať informačné materiály.
Webstránka kampane: www.hovorimnie.sk
potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak.
Webstránka o ďalších informáciách o násilí páchaPrečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za
ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, nom na ženách, o rodovo podmienenom násilí a domáktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatoč- com násilí: www.zastavmenasilie.gov.sk
Emailová adresa pre širokú verejnosť na získanie inná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch. Stále fungujú formácií o kampani: info@hovorimnie.sk
všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že
Ak potrebujete pomoc alebo sa chcete poradiť,
„si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre
inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto viac informácií o možnostiach pomoci a podpory
nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži. Kampaň navštívte webovú stránku www.zastavmenasilie.sk,
„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ chce prispieť k prevencii najmä sekciu PORADŇA.
sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších
informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možZdroj: www.employment.gov.sk
nostiach pomoci. Chce poukázať na to, že každý človek
PhDr. Marcela Jankolová
môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
súkromná osoba v každodennom živote i krízových

PRVÝCH PÄŤ MESIACOV ROKA 2017 V KINE MIER
Začiatok filmového roka 2017 nemôžeme nazvať inak ako úspešný. Program Kina Mier bol plný skvelých premiérových titulov. Na svoje si prišli snáď všetky vekové kategórie. Návštevnosť kina prekonávala naše očakávania nielen pri akčných novinkách,
ale aj animovaných rozprávkach, či úspešných slovenských filmoch. TOP 3 za prvých 5 mesiacov patrí titulom Všetko alebo nič,
Únos a Chatrč. Z animovaných rozprávok vedú Šmolkovia: Zabudnutá dedinka, Baby šéf a Kráska a zviera.
pripravujeme narodeninové prekvapenie. Vítaní
Kino Mier navštívilo v mesiacoch január
sú nielen dospelí, ale aj naši najmenší diváci.
až máj dokopy 13 837 divákov, čo je oproti rovKino Mier má pre svojich priaznivcov ešte
nakému obdobiu minulého roka o 7694 divákov
jednu pozitívnu informáciu. Audiovizuálny fond
viac. Ďakujeme distribučným spoločnostiam, že
podporil naše kino príspevkom 29.000,- € na
prinášajú do našich kín fi lmy, ktoré vedia prilákať
Modernizáciu kina Mier v Trstenej, ktorá spočíva
také množstvo divákov. Do konca roka 2017 sa
ešte môžeme tešiť na Spider-Man: Návrat domov, Annabelle 2, vo výmene starých, viac ako 20–ročných sedadiel za nové, moHráči so smrťou, Piatok trinásteho, Insidious: Kapitola 4, Thor: dernejšie. Sme vďační Audiovizuálnemu fondu za jeho podporu a
Ragnarok, Liga Spravodlivých, Vražda v Orient Expresse, Star tešíme sa, že naše kino bude ešte o trochu atraktívnejšie.
K väčšiemu komfortu výmeny vzduchu v kinosále sme doWars: Epozóda 8 a mnoho ďalších titulov.
Blíži sa obdobie letných prázdnin a s nimi naše pravidelné plnili klapky a nastavili dýzy tak, aby „fúkanie“ divákom nezneprázdninové premietanie pre malých divákov, ako aj tradičné príjemňovalo fi lmový zážitok z predstavenia. V priebehu leta tiež
Letné kino. Určite si budete môcť opäť pozrieť obľúbené a úspešné doplníme nové sklenené 3D okuliare.
tituly premietané v našom kine.
Mgr. Miriam Horváthová
V auguste čaká naše kino deň „D“, kedy spoločne oslávime
Oddelenie kultúry
piate výročie digitalizácie Kina Mier. Pre divákov a fanúšikov
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INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANOM ZÁMERE
PREVOD POZEMKOV V K. Ú. ÚSTIE NAD PRIEHRADOU

Mesto Trstená zadalo vypracovať v zmysle
schváleného územného plánu mesta zastavovací
plán na územie v k.ú. Ústie nad Priehradou, časť
Stará Hora.
Územie je rozčlenené na plochy s prevahou
rekreačných objektov. Jedná sa o územie o výmere
10257 m2 , kde je situovaných 28 rekreačných objektov s prístupovými komunikáciami k nim.
Mestský úrad pripravuje materiál na zasadnutie

"~'''i

mestského zastupiteľstva, konaného dňa 06.06.2017
pre schválenie spôsobu prevodu predmetných
pozemkov.
Po schválení spôsobu prevodu nehnuteľností
sa budú môcť záujemcovia o predmetné pozemky
uchádzať podľa schválených podmienok.
Ing. Jana Greschnerová
Oddelenie mestského majetku

ZAPOJILI SME SA AJ TENTO ROK
20.5.2017 sa konal už trinásty ročník celoslovenského podujatia Noc
múzeí a galérií 2017. Naše mesto sa zapojilo do tejto akcie už po šiestykrát. A
znovu sme sa stali aj my, žiaci zo ZŠ P.O.
Hviezdoslava, súčasťou tejto zaujímavej
noci – s názvom Noc vo veži.

ktorým sa páčil jeden
chlapec. Putovali sme
s hlavnou protagonistkou jej životnou cestou
a každý sám si musel
vyvodiť záver.
Akcia bola vydarená a areál kostola aj
kostolná veža sa stali
na chvíľu svedkami
vyrozprávaného príbe..."
28
CNÝCH OBJEKTOV
RIEAENA PI.:
• 10257 m2
Hlavný inžinier: ING.ARCH.ANNA
Investor:
Akcia:

GotOVÁ

MESTO TRSTENÁ

CHATOV

Obsah:

ott

~
OSADA

ÚSTIE NAD PRIEHRADOU
LOKALITA: PIÚSTAV • STARÁ HORA

Dramatické pásmo Čierna nevesta
(Príbeh nešťastnej lásky) si pripravili
dievčatá - rozvojárky zo 7.B a žiaci zo 6.A.
Pred očami divákov sa odvíjal v prítmí tajomného kostolného areálu a kostolnej veže v Trstenej príbeh kamarátok,
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ČISTÉ BREHY 2017
hu čiernej nevesty Dory, jej priateľky Anky
a Šimona, ktorého mali rady obe. Šimon si
však vybral... Nechýbali lyrické tanečné
časti a, samozrejme, strašidlá vo veži.
Akciu navštívilo okolo 150 ľudí.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu tajomnej atmosféry a k prekrásnemu, hoci smutnému príbehu.
PaedDr. Daniela Paľová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Aj tento rok sa mesto Trstená zapojilo do akcie „Čisté brehy 2017“. V termíne
od 22.5. do 26.5.2017 sme spolu so žiakmi, študentmi a dobrovoľníkmi čistili brehy
Oravskej priehrady v katastrálnom území mesta Trstená (okolie priehradného
múru, „stará pláž“ a Nové Ústie).
Do akcie sa zapojili žiaci siedmeho a
deviateho ročníka Základnej školy Pavla
Országha Hviezdoslava, žiaci ôsmeho ročníka Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Dilonga so svojimi pedagógmi.
Gymnázium Martina Hattalu zastúpili študenti primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty
a prvého ročníka, taktiež so svojimi pedagógmi. Medzi dobrovoľníkmi boli zamestnanci Centra voľného času v Trstenej a
Kvapky, neziskovej organizácie.
Mesto Trstená zabezpečilo dopravu
a desiatu pre zúčastnených, pitný režim,
rukavice a vrecia na odpad sme dostali od
pána Ondreja Gavendu, hospodára a vedúceho rybárskej stráže Vodnej nádrže Orava.
Vrecia s odpadom sme hromadili na
brehovej línii, odkiaľ ho za pomoci motorového člna zvážali do Nového Ústia. Aj vďaka
tejto akcii sa spomínané lokality stali čistejšie a bezpečnejšie pre návštevníkov. Akcia
VŠETKÝM ZÚČASTNEešte nie je oficiálne ukončená, preto nie je
NÝM PATRÍ VEĽKÉ
možné vyčísliť, koľko vriec odpadu sa poĎAKUJEM!
darilo vyzbierať. Pevne veríme, že sa oplatí
organizovať takéto akcie a posilňovať poveRNDr. Martina Harkabuzová
domie mladých ľudí vo vzťahu k prírode a
Metodik školského úradu
udržiavaniu čistoty životného prostredia.

Jún 2017
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DILONGOVA TRSTENÁ 2017
Mesto Trstená, rodisko básnika Rudolfa Dilonga, privítalo 2.6.2017 stovku účastníkov recitačnej súťaže s názvom Dilongova Trstená. Súťažilo sa v štyroch kategóriách
poézie a prózy. Áno, Trstená už po 26-krát vytvorila veľkú recitačnú rodinu, ktorá sa raz do roka stretne, aby vzdala hold kráse slova a ľubozvučnej slovenčine. Naozaj, keby
súťaž mohla sama seba hodnotiť, určite by vyrozprávala nejeden príbeh o svojich súťažiacich.
Umeleckú a poetickú atmosféru navodil v úvodnom programe Kamil Mikulčík
so svojím hudobným albumom Dáma v
rýchliku, ktorý obsahuje 12 zhudobnených básní Miroslava Válka. Po tomto recitáli v zhudobnených básňach podaných
nielen spevom, ale aj s nástrojmi – husle,
cimbal a gitara, nasledovala samotná
súťaž, kde porota hodnotila výkony recitátorov z rôznych kútov Slovenska.
Záver patril nielen oceneným víťazom, ale aj zboru Mária, ktorý spríjemňoval vyhodnotenie svojím spevom.
Všetkým organizátorom a priaznivcom kultúry slova patrí veľká vďaka.
PaedDr. Daniela Paľová
Organizačný výbor DT

DILONGOVA TRSTENÁ
VÍŤAZI V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:
I. kategória poézia
1. Juliana Fejová - ZŠ s MŠ Lokca
2. Šimon Juriga - ZŠ s MŠ Krušetnica
3. Michaela Holubčíková - ZŠ s MŠ Nižná
I. kategória próza
1. Michaela Brčáková - ZŠ s MŠ Krušetnica
2. Elia Arendáčová - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda,
Stará Ľubovňa
3. Michal Ilavský - ZŠ Fándlyho, Pezinok
II. kategória poézia
1. Vanesa Vajzerová - ZŠ Komjatná
2. Lukáš Smik - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
3. Terézia Kanátová - CZŠ sv. Jána Bosca, Lučenec
II. kategória próza
1. Lenka Ondreková - ZŠ s MŠ Krušetnica
2. Ema Dobrovolská - Gymnázium Tvrdošín
2. Alžbeta Iglárová - ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka,
Zákamenné
3. Tamara Ondrejková - ZŠ sv.Cyrila a Metoda,
Košice
3. Terézia Kozaňáková - ZŠ s MŠ Novoť

III. kategória poézia
1. Maximilián Kutliak - Gymnázium Antona
Bernoláka, Námestovo
2. Katarína Chovančáková - Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha, Trnava
3. Bianka Krížiková - Gymnázium Tvrdošín
Motivačná cena poroty
Slavomíra Ogureková - Gymnázium Martina
Hattalu, Trstená
III. kategória próza
1. Nina Remiazová - Gymnázium Martina Hattalu,
Trstená
2. Diana Fejová - Gymnázium Antona Bernoláka,
Námestovo
3. Júlia Kubalcová - Gymnázium Spišská Nová Ves

Čestné uznanie za vlastnú tvorbu a jej
prezentáciu
Agáta Brozová - Gymnázium Tvrdošín
IV. kategória poézia a próza
1. Milan Stromko - Liptovský Mikuláš
2. Lukáš Frankovič - Spišská Nová Ves
3. Melánia Hájiková - Pezinok
Cena poroty
Pavel Šrank - Veľký Lapáš
Jarmila Némethová - Dolný Kubín
Peter Gallo - Dolný Kubín
Špeciálna cena poroty
Želmíra Mišutová - Martin
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

MATIČNÝ SLÁVIČEK - 22.ROČNÍK
Dopoludnia 16. mája 2017 sa z Kina Mier v Trstenej ozýval spev detí. Konala sa tu okresná súťaž v speve ľudových piesní „Matičný sláviček - 22. ročník“, ktorú organizuje
Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Základná umelecká škola v Trstenej. Súťaže sa zúčastnilo 50 detí z týchto škôl: ZŠ s MŠ Čimhová, Hladovka, Liesek, Podbiel, Vitanová,
Zuberec, R. Dilonga Trstená, ZŠ Nižná, Suchá Hora, ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená, ZŠ M. Medveckej Medvedzie, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín, ZUŠ Trstená a SZUŠ Námestovo.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória :
1. miesto: Lea Malatinková -ZŠ s MŠ Podbiel
Zdenka Valeková- ZŠ s MŠ Zuberec
2. miesto: Eliška Barnasová- ZŠ P.O.H. Trstená
Klaudia Bušová - ZŠ s MŠ Hladovka
3. miesto: Barbora Bulová- ZŠ s MŠ Podbiel
Ema Vargová – ZŠ s MŠ Čimhová
Cena MS: LilianaVlčáková–SZUŠ Námestovo
II. kategória :
1. miesto: Karin Ondríková - ZŠ P.O.H. Trstená
2. miesto: Dávid Papan - ZŠ s MŠ RD Trstená
Viktória Pardeková- ZŠ s MŠ Zuberec
3. miesto: Eva Dobrovolská- ZŠ Medvedzie
Sára Fukasová - ZŠ s MŠ Čimhová
Cena MS: Karolína Šálková - ZŠ s MŠ Čimhová
Súťažilo sa v troch kategóriách:
I. kategória - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ - 19 súťažiacich,
II. kategória - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ - 17 súťažiacich,
III. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 14 súťažiacich.
Súťaž otvoril Mgr. Andrej Škuláň, riaditeľ ZUŠ
Trstená a zároveň predseda poroty. Ďalšími členmi poroty boli za MO MS v Trstenej Gabriela Matisová, za
ZUŠ Trstená František Adamčák, Mgr. art. Pavol Bažík a
Denisa Kučerová..
Porota a ostatní prítomní pozorne sledovali vystúpenia všetkých súťažiacich, ich výkony odmenili potleskom.
Odzneli tu aj niektoré málo známe ľudové piesne, ale iné
ako „Kapura, kapura“ sme si mohli vypočuť v podaní 5

súťažiacich. Ľudové tradície na tejto súťaži si deti pripomínajú nielen spevom, ale aj odevom. Veľa z nich si oblieklo na svoje vystúpenie krásne ľudové kroje..
Na záver riaditeľ ZUŠ Mgr. Andrej Škuláň vyhodnotil 22. ročník súťaže. Poďakoval deťom, ich pedagógom a
všetkým, čo sa zaslúžili o dobrý priebeh súťaže a skonštatoval, že všetci súťažiaci sa snažili a zaslúžili by si odmenu.
Porota mala veľmi náročnú úlohu vybrať víťazov a preto
udelila viacero zdvojených miest. Taktiež podpredseda
MO MS v Trstenej Ľubomír Lucký poďakoval všetkým
súťažiacim, ich učiteľom a rodičom. Víťazi v jednotlivých
kategóriách dostali diplomy a knihy. Cenou MS a Cenou
poroty bol Národný kalendár 2017 a diplom.

III. kategória :
1. miesto: Zlatica Kubicová - ZŠ s MŠ Hladovka
Eva Žuffová- ZŠ s MŠ Zuberec
2. miesto: Beata Kristofčáková - ZŠ s MŠ Liesek
Rebeka Romaňáková - ZŠ ŠŠ Tvrdošín
3. miesto: Lenka Gonšenicová - ZŠ s MŠ Zuberec
Cena MS: Andrej Taraj - ZŠ ŠŠ Tvrdošín
Cena poroty: Timea Malatinková - ZŠ Nižná
Ing. Margita Kapitánová
MO MS v Trstená

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS V TRSTENEJ
Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa konalo v Dome kultúry v Trstenej dňa 9.04.2017. Zahájené bolo Slovenskou hymnou. VZ otvoril a všetkých
prítomných členov privítal predseda Ľubomír Lucký. Vedením VZ ďalej poveril JUDr. Zuzanu Záhradníkovú, ktorá privítala hostí - novozvolenú primátorku mesta Trstená
PhDr. Ing. Magdalénu Zmarzlákovú, riaditeľa Domu MS z Liptovského Mikuláša Mareka Nemca, riaditeľa Členského ústredia MS PhDr. Martina Fejka, člena Členského
ústredia v Martine Jána Semana.
Frančeková Jana. Počas sčítavania hlasov prítomných k vzájomnej spolupráci.
PhDr. Martin Fejko poukázal na
navrhnutých kandidátov prítomným matičiarom hral Detský dychový orchester cieľavedomé zvyšovanie národného poveZUŠ v Trstenej pod vedením Bc. Lukáša domia, prehlbovanie vzťahu k slovenskej
Považana. Čestný predseda MO MS v štátnosti, kultúrnych potrieb najmä u
Trstenej Ing. Gustáv Šinál zarecitoval poé- mladých Slovákov prostredníctvom Matice
slovenskej.
ziu od Š. Furdeka a J.M. Hurbana.
Marek Nemec oboznámil prítomných
Následne VZ v Trstenej schválilo
delegáta na celoslovenské VZ MS kona- členov o schválení projektu v hodnote 210,ného 10.-11. novembra 2017 v Liptovskom € na Dilongovu Trstenú. Kladne zhodnotil
Mikuláši. VZ schválilo poverenie MO MS prácu nášho MO, ako najaktívnejšieho
V kultúrnom programe vystúpili detí v Poľsku, recitačnej súťaže Hviezdička, v Trstenej na návrh kandidátov na voľby do odboru MS na hornej Orave a poďakoval
bývalému predsedovi Ľ. Luckému za dlhoz MŠ Oslobodenia v Trstenej, ktoré prítom- spomienkové stretnutia J. M. Hurbana v orgánov MS a DV MS.
Do diskusie sa zapojila novozvole- ročnú prácu v MS.
ným matičiarom zarecitovali, zaspievali a Tvrdošíne, mons. pápežského preláta V.
Ján Seman hovoril o nevyhnutnosti
zatancovali. Komorný orchester ZUŠ v Trstenského... Následne s hosťami sláv- ná primátorka mesta Trstená PhDr. Ing.
Trstenej pod vedením Mgr. Petra Tretinu nostne privítal do MO MS v Trstenej no- Magdaléna Zmarzláková, ktorá prítom- rodiny, múdrosti starších, národnej uvečlenom MO MS zahral pásmo melódií via- vých matičiarov. Správu o hospodárení MO ným poďakovala za zvolenie. Zdôraznila domelosti, potrebe vážiť si našich predkov,
cerých hudobných žánrov. VZ pokračovalo MS za uplynulý rok prečítala Ing. Margita spoločné úsilie na dosiahnutie stanove- upevňovať tradície, zvyky a kresťanstvo.
voľbou návrhovej, volebnej, mandátovej Kapitánová, ktorá poukázala na matičné ných cieľov mesta i MO MS a vyzvala Aktívne zapájať mladých matičiarov do
kultúrno-tvorivého procesu a rozvíjať v
akcie ako sú Matičný sláviček, Hviezdička,
komisie.
nich národné, vlastenecké a mravné
Správu o činnosti MO MS v období matičný guláš, posedenie s jubilantmi, náhodnoty.
2013-2017 predniesol predseda MO MS v všteva matičiarov v Chorvátsku... Správu
V závere VZ bolo prijaté uznesenie,
Trstenej Ľubomír Lucký, v ktorej vyzdvihol Dozorného výboru predniesla Mgr. Marta
zaznela matičná hymna „ Kto za pravdu
spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku, Fukasová a plán práce na budúci rok p.
horí“. Predsedajúca zasadnutie ukončila a
udržiavanie spolupráce so Slovákmi žij- Mária Schifferdeckerová, ktorý bol prítomprítomným poďakovala za účasť.
úcich v Chorvátsku v Meduriči, aktívnu nými schválený.
Za nového predsedu MO MS v Trstenej
účasť na rôznych akciách napr. galavečeri
Ľubomír Lucký
regiónov Liptova a Oravy v LM, varení ka- na ďalšie volebné obdobie 2017–2021
MO MS v Trstená
pustnice v Istebnom, fašiangovom stretnutí bola prítomnými členmi zvolená Mgr.

Jún 2017

HISTORICKÉ OKIENKO
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OSLOBODENIE TRSTENEJ V ROKU 1945
Aj keď boje o samotnú Trstenú začali útokom 18. armády generála Gastiloviča na oravskom smere, zahájeným 28. marca 1945, obyvatelia mesta pocítili záverečnú fázu
vojny už oveľa skôr obsadením škôl a mestských budov Nemeckou brannou mocou, príchodom bezpečnostných zložiek, zriadením samotného veliteľstva a v neposlednej rade
komandovaním Oravcov v januári 1945 na opevňovacie práce. Na týchto narýchlo vybudovaných obranných čiarach sa nemecké jednotky zachytili a čiastočne stabilizovali
front. Aj napriek snahám velenia Červenej armády sa bojová línia nezmenila takmer 9 týždňov, necelých 9 km od Trstenej.
obchvatom dobyť Zábiedovo Dňa 7.3.1945 sa 18. armáda posilnená na plukom spolu s jedným práporom 159.
Ako operačný cieľ sa
a Brezovicu. Gvardejci sa Orave o 17. gardový strelecký zbor pok- opevneného priestoru. Pripravenosť na
Trstená spomína v boprebili až 800m k Zábiedovu, úsila znovu o prielom nemeckej obrany, útok mala byť dosiahnutá 26.3.1945 o
jovom rozkaze č.028/op
kde narazili na protivníkovu kde ťažisko bojov bolo na smere Bobrov a 20.00 hod.
veliteľa 107. streleckého
Po preskupení, ráno 28.3.45 o 5.00 hod
obranu a boli nútení ustúpiť Zubrohlava. 159. opevnený priestor spolu
zboru generála Gordejeva
k Skorušíne a pomáhať 361. so spoločným oddielom trestných rôt 18. pod prikrytím tmy a s využitím momentu
zo dňa 28.01.1945, v ňom
samostatnému delostrelec- armády ráno 7.3.1945 o 7.00 hod bez de- prekvapenia, vyrazilo pravé krídlo 18, a do
nariaďuje 129. gardovej
ko-guľometnému práporu z lostrestreleckej prípravy zaútočil v smere útoku, červenoarmejci prelomili nemecko
streleckej divízii, ako
159. opevneného priestoru, na Soltystvo Nižne s úlohou ku koncu dňa – maďarskú obranu, a za prvý deň oslobosúčasti 107. streleckého
ktorý obkľúčili lyžiari z 91. obsadiť Ústie. Po 5 dňoch ťažkých bojov dili Chyžné, Čimhovú, Liesek a Brezovicu
zboru, viesť útok na smere
horského pluku. Boje uviazli hlavne pri obciach Bobrov a Zubrohlava a roprášili maďarský 19. peší pluk z 16.
Banska Wyžna – Górna
aj na skorušínskych kopcoch vzhľadom k ťažkým poveternostným pešej divízie, pričom zajali 370 nemec– Chocholow – Trstená,
i napriek tomu, že tu nemec- podmienkam a horskému terénu, utrpeli kých a maďarských vojakov. Aj napriek
dobyť Trstenú, vybudovať
ké jednotky nemali vybu- jednotky Červenej armády veľké straty, nariadeniu veliteľa armády pokračovať v
obranu na jej juhozápaddovanú súvislú obranu. 129. či už zabitých ale aj ranených a omrznu- boji aj počas noci, sa postup na Trstenú
nom okraji a viesť prieskum
smerom na Tvrdošín. Dnes Vasilij Jefimovič Vasiljev gardová strelecká divízia sa tých. Samotné hrdinstvo vojakov nesta- spomalil a na niektorých úsekoch zastavil.
veľ. 138.SD
presunula na námestovský čilo a vojenské umenie bolo tentoraz na Po obnovení útoku nasledujúci deň o 9:00
by sme mohli hodnotiť
tento plán ako smelý, ba až nereálny, na- smer a celý trstenský smer zostal v rukách strane nemeckej armády, a tak sa jednotky sa 138. streleckej divízie obsadiť Trstenú
Červenej armády museli stiahnuť a zaujať nepodarilo, boje sa viedli na jej južnom
koľko 129. gardová strelecká divízia v tom Vinogradovcov.
Tí sa 5.2.1945 o 10.00 pokúsili kon- výhodné postavenia na pôvodných čiarach a juhozápadnom okraji. Nemci sa pročase bojovala o Lapsze Wyzne.
Sovietske velenie však pod vpyvom centrovaným útokom na smere Vitanová odkiaľ zahájili útok. Opäť nastalo obdobie tiútokmi z Trstenej smerom na Brezovicu
eufórie z úspechov, kedy nemecké jednot- – Trstená prelomiť nemeckú obranu a relatívneho pokoja, kedy sa 18. armáda po za podpory samohybných diel a tankov a
ky od začiatku ofenzívy 4. Ukrajinského vkliniť sa do jej hĺbky. I tu však narazili bojoch skonsolidovala a nanovo presku- zo Zábidova na Skorušínu pokúšali stafrontu dňa 12.1.1945 na úsekoch 18. a 1. na organizovaný odpor horských strelcov pila a na druhej strane nemecké velenie bilizovať front, avšak ich protiútoky boli
gardovej armády iba ustupovali, sa mýlne zo 4. horskej divízie a útok uviazol hneď dokončilo striedanie 4. horskej divízie odrazené. Nemecké velenie uvedomujúc
domnievalo, že Nemecká armáda je v roz- na začiatku. Plukovník Vinogradov vyt- jednotkami maďarskej 16. pešej divízie si krízovú situáciu stiahlo na posilnenie
klade a už nie je schopná zastaviť rozbeh- kol jednotkám slabý prieskum postavení a nemeckou 304. pešou divíziou, počas Trstenského smeru jednotky z menej exprotivníka a pomalý postup jednotiek, ktorého obe strany viedli intenzívny prie- ponovaných úsekov, ktoré však už nedonutú Červenú armádu.
kázali odvrátiť katastrofu, len ju spomaliť.
A tak sa 107. strelecký zbor z 1. gar- ktoré si navzájom odkrývajú krídla a tým skum a delostrelecké prepady.
Tentoraz si však ruské velenie všimlo Na tretí deň bojov dňa 31.3.1945 ráno o
dovej armády prebíjal na Oravu, tlačiac sa vystavujú zničujúcej paľbe protivníka z
pred sebou krycie sily nemeckej 253. pešej dominantných výšin. Na odstránenie ne- slabý bod v nemeckej obrane Oravy, bola 3.00 hod časť 138. streleckej divízie preťala
divízie maďarskej 5.náhradnej pešej di- dostatkov dal veliteľom 2 dni a ďalší útok ním maďarská 16. pešia divízia, ktorá cestu Tvrdošín – Trstená a ďalšia časť sa
vízie, oslobodiac svojím pravým krídlom nariadil 7.2.1945 o 11.00. Aj tento útok ne- mala nízku bojovú morálku a jej vojaci od prebila do Trstenej smerom od železničnej
30.1.1945 Suchú Horu, 31.1.1945 Hladovku vychádzal podľa predstáv velenia, keď sa prvotného nasadenia na Orave 15.3.1945, stanice a začali sa pouličné boje, mesto hoa ráno 1.2.1945 Vitanovú, obsadil želez- hroty útoku červenej armády bezvýsledne vo veľkom opúšťali svoje pozície na relo po delostreleckých úderoch Červenej
Skorušínskych vrchoch. Netreba sa im armády. Červenoamejci po ťažkých bojoch
ničnú zástavku v Liesku a tu sa jeho postup pokúšali zahryznúť do nemeckej obrany.
Dňa 11.2.1945 súčasne s odsunom čudovať, veľa z nich bolo Slovákov z úze- toho istého dňa o 17:00 hlásili vyčistenie
zastavil. Spolu s 129. gardovou streleckou
divíziou sa na Oravu začiatkom februára jednotiek 1. gardovej armády z oravského mia zabratého Maďarskom po Viedenskej Trstenej od protivníka. Boje sa presunuli
na západ od Trstenej. Stratou dôležitého
presunul 159. Opevnený priestor plukov- smeru, zahájil veliteľ 159. opevneného prie- arbitráži.
A tak Veliteľ 18. armády nariadil v komunikačného uzla vznikla na oravskom
níka Vinogradova z 18. armády, ktorý bol storu útok 4 prápormi na smere Skorušína
na základe rozkazu veliteľa 18. armády – Brezovica a Oravice - Habovka. Napriek rozkaze č. 90 zo dňa 23.3.1945 vykonať fronte trhlina, ktorú sa napriek posilám
priamo podriadený 129. gardovej strelec- počiatočným úspechom, útok neprinie- 17. gardovému streleckému zboru prielom nepodarilo nemeckému veleniu uzavrieť,
sol úspech a útočná fáza bola ukončená v nepriateľskej obrany a ovládnuť Trstenú a a tak nariadil veliteľ oravského úseku
kej divízii.
Na Orave tak vzniklo silné zoskupenie noci zo 17. na 18.2.1945, keď oravský smer následne ku koncu dňa Tvrdošín a Ústie. plukovník. Sieler dňa 31.3.1945 všeobecný
Červenej armády, ktoré by relatívne mohlo opustila, posledná jednotka 1. gardovej ar- Hlavný úder mal byť vedený na úseku ústup západným smerom. Boje sa pomaly
prelomiť nepriateľskú obranu. Ani nemec- mády a 159. opevnený priestor prevzal celý Páleniská – Vitanová o sile štyroch stre- presúvali smerom na západ a do Trstenej
ké velenie nečakalo na zázrak, stiahlo z front od Babej hory po Skorušínu čím sa leckých plukov a pomocný úder od Chyžné zavítal mier.
Bilancie bojov o Trstenú boli strašné.
frontu zdecimovanú a demoralizovanú jeho činnosť obmedzila iba na urdžiavanie smerom na Trstenú – jedným streleckým
Zahynulo 12 miestnych občanov, zhorelo
maďarskú 5. náhradnú pešiu divíziu a bojovej línie a vedenie prieskumu nepria75 domov a mnoho ďalších bolo poškodenahradilo ju bojmi ošľahanou 4.horskou teľských postavení.
ných, zhorela strecha kostola a bola poPreskupenie Červenej armády na
divíziou. Je otázne či sa jednalo o zámer,
škodená jeho veža, ustupujúce nemecké
alebo presun tejto horskej divízie cez oravskom fronte neušlo pozornosti nevojsko zničilo mosty a koľaje. Vojna po
Poprad – Zakopane smerom na Sliezsko meckým jednotkám a tak 23. februára
sebe zanechala stopy aj v podobe munície a
prišiel vhod veleniu nemeckej armády a 1945 na deň Červenej armády vykonali
zbraní, povaľujúcich sa po chotári, číhajúc
jej prítomnosť na ohrozenom úseku iba horskí strelci zo 4. hoskej divízie výpad
na svoje obete.
využilo. Horský strelci hneď po nasadení do Vitanovej, kde pristihli nepripravený
Boje pripomínali aj hroby padlých
na front jedným plukom (13. horský pluk) 493. samostatný delostrelecko-guľometný
vojakov roztrúsené po chotári, ktorých si
ráznym protiútokom dobyli späť Chyžne prápor a po dvanásťhodinových bojoch,
pochovali spolubojovníci alebo miestny
a druhým plukom (91. horský pluk) sta- kedy takmer celá obec ľahla popolom, sa
občania po prechode frontu. Kým ruských
bilizovali frontu na čiare Skorušína – horskí strelci stiahli naspäť do hôr. A opäť
vojakov v roku 1947 exhumovali a preČimhová a neúspešne sa pokúšali dobyť aj nastal relatívny pokoj zbraní, ktorý obe
viezli na memoriál do Žiliny, tí nemeckí a
železničnú zástavku nad Lieskom (neskôr strany využili na preskupenie. (4. horskú
maďarskí upadli do zabudnutia a buď ležia
sa z tohoto priestoru Červená armáda stia- divíziu začali presúvať do Sliezska a k 159.
v našom chotári dodnes, alebo ich hroby
opevnenému priestoru pribudol na začiathla, aby tak skrátila svoju obranu).
zničila výstavba v meste.
Velenie 129. gardovej streleckej divízie ku marca 17. gardový strelecký zbor genesa jedným plukom spolu s dvoma prápor- rádla Medvedeva v sile dvoch divízií - 8.
Roman Zajaczkowski
mi 159. opevneného priestoru pokúsilo strelecká divízia a 138. strelecká divízia).
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140. VÝROČIE ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V TRSTENEJ
V nedeľu 7. mája 2017 si mesto Trstená pripomenulo 140. výročie existencie Dobrovoľného hasičského zboru v Trstenej za účasti pozvaných hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná svätá omša vo farskom Kostole svätého Martina. Po skončení slávnostnej sv. omše sa sprievod všetkých zúčastnených hasičov a
techniky presunul na Námestie M. R. Štefánika. Po slávnostných príhovoroch si naši hasiči pripravili ukážky hasičského zásahu pri požiari. Hasenie prebiehalo historickým
prierezom všetkých hasičských striekačiek, ktorými naši hasiči disponujú. Najprv predvádzali hasenie manuálnou konskou striekačkou, potom historickým vozidlom Erena a
pokračovali novšou technikou, ktorú hasiči používajú pri požiaroch v súčasnosti.
pivovar a kostolná veža, kde sa
Prvá hasičská striekačka
roztavilo 7 zvonov o váhe 50
v roku 1830
centov. Ďalej zhorel prostredUž v prvej polovici 19. storočia si
ný mlyn v meste, škodu utrpel
predstavitelia nášho mesta uvedomovali
farár Korcill a učiteľ Kapalaj,
význam hasičskej techniky pri ochrane
ktorému bola vyplatená názdravia, životov i majetku občanov mesta
hrada škody v hodnote 2
Trstená. Dňa 20. marca 1830 bola uzazlatých a 42 denárov. Zhorela
tvorená zmluva medzi mestom Trstená a
časť mestského archívu, horný
kotlárskym majstrom Jánom Kernom a
most, mestská vartovnica
jeho synom Jozefom na zaobstaranie novej
pri pivovare a 16 mestských
hasičskej striekačky pre potreby mesta za
sudov v pivovare. Počas požiaru v meste zhorelo viacero
gako opraudiva, a dokonala sikačka biti ľudí: Štefanovi Bobekovi pri požiari uhoma, na spusob ten, dokonale wirobit se rela žena, u Martina Christeka zhoreli
obligujeme, čo se pak tika privozu takoveg tri osoby, Ignácovi Krátkemu zhorela pri
sikacki, ten priwos mesto szme na misto požiari dcéra, Jánovi Ďurdinovi zhorela
sobe priwest ma, ga pak sam ztakwou do pri požiari nevesta, u Ondreja Jankolu
mesta prindjem, a spusob ztakowou gako zhorelo 5 osôb, Karol Jablonský so ženou
se delat ma preukažem, a winaučim, kdje a Matej Borový zhoreli pri požiari mesta.
y wtenkrat prisluchagicich a wizvilože- Podľa štatistiky v Trstenej v apríli 1848
nich Rf. 650 valut. sobe wiplatit, a zaplatit zhorelo 340 domov a 621 hospodárskych
zadam, čo techdi pre celu wiru a stalost maštalí a iných drevených budov.
pritomni contract zeseba spolu y ze sinom
widavame ano y swimi wlastnimi rukami
podpisugeme a podwrdzugeme. Signatum
Trsztennae die 20. Martii 1830. Jean Kern
kotlarsky magster; Josephus Kern sin.“ Za
mesto Trstená túto objednávku podpísali: Ondrej Stankovič – richtár; Ondrej
Štefanides – prísažný; Ondrej Vrchovina
– prísažný; Matej Kubian – prísažný; Ján
V popoludňajších hodinách sa v
Furdek – prísažný; Ján Lepáček – prísažný
Dome kultúry v Trstenej konala sláva Ján Jarina ako notár.
nostná akadémia spojená obedom,
prednáškou o vzniku a prvých rokov
existencie hasičského spolku v Trstenej v
druhej polovici 19. storočia. Po slávnostnom príhovore primátorky mesta Trstená
Prví členovia
PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovej nahasičského
sledovalo odovzdanie pamätných listov
spolku v Trstenej
dobrovoľným hasičom. Boli to títo oceneNedobré skúsenosti
ní: Štefan Kapala, Václav Schifferdecker,
našich predkov s požiPavol Kumor, Pavol Briš, Miloš Zmarzlák,
armi a so stratou na maMiloš Kováč, Michal Valek, Michal Juris,
jetku i na životoch viedli
Lukáš Kapala, Daniel Franček, Kamil
k založeniu hasičského
Franček a Andrej Trstenský.
spolku v Trstenej. Prvé
Primátorka mesta Trstená odovzdala
stanovy dobrovoľného
aj pamätné listy pozvaným dobrovoľným
hasičského spolku v Trstenej z októbra
Hrozný požiar v roku 1848
hasičským zborom
Trstenskí dobrovoľníci hasiči a ob- 1877 boli napísané v maďarskom jazyku.
ako výraz ocenenia,
čania mesta pravdepodobne použili túto Úradné schválenie stanov hasičského spoluznania i poďakovahasičskú striekačku aj pri jednom z naj- ku bolo vykonalo pod č. 52 781 zo dňa 30.
nia za všetku prácu,
650 rýnskych zla- strašnejších požiarov v dejinách mesta, decembra 1877 uhorským ministerstvom
ktorú vykonali v
tých. Tento kontrakt ktorý bol dňa 10. apríla 1848 a zachvátil vnútra v Budapešti. Veliaca reč spolku bola
prospech
záchrana jej zadováženie sa celé mesto. Vyšetrovacia komisia konšta- maďarčina. Pri založení hasičského spolku
ny majetku i život
zachoval v dobovej tovala, že zhoreli dve tretiny mesta. Požiar v Trstenej sa podieľali nasledujúci mešťaobčanov na území
slovenčine z prvej vznikol vo dvore Štefana Pavlusa, Matúša nia z Trstenej: Móric Maťuga, Michal
Oravy. Boli to tieto
polovice 19. storočia. Ranostaja a Jozefa Pavlusa. Župná komi- Halaša, Ján Tomčáni, Alojz Rýchlik, Peter
hasičské zbory: DHZ
Jeho znenie bolo ta- sia uviedla, že nie sú jasné príčiny vzni- Bulla, Ján Kapallay, Ede Rýchlik (Tromb),
Štefanov nad Oravou
kéto: „Moci ktereho ku požiaru. Niektorí svedkovia uviedli, Rudolf Svoboda, Ján Ješ, Stanislav Stopka,
– Horný, DHZ Štefan
nad Oravou – Dolný, DHZ Čimhová, DHZ ga nižeg psani spolu y ze sinom, mam že mesto bolo zapálené zlodejmi Jánom Jozef Stankovič, Ján Gallaszk, Matúš
Zábiedovo, DHZ Vitanová, DHZ Suchá wihotowit sikačku gednu na okovi desat Jablonským a Jánom Lekárom, kým Révay ml., Jozef Lucký, Martin Nedelák,
Hora, DHZ Hladovka, DHZ Liesek, DHZ mestu Trsztena w sl. Orawskeg stolici pod iní dosvedčovali, že manželka Matúša Jozef Jančo, Ján Janíček (Tromb), Štefan
Brezovica a DHZ Tvrdošín. Medzi ocene- časem tidnjau dewat za Rimskich zlatich Ranostaja nedopatrením spôsobila tento Dzurek, Matej Nedelák, František Lofaj,
nými boli aj dobrovoľní hasiči z družobné- šajnovich šest sto padesat, gakova sikač- požiar. Požiar spôsobil značné škody v Ján Jašák, Jozef Kolodej, Štefan Panik,
ho mesta Hořice, z Chyžného a z Jablonky. ka ma bit, ruri mosadzne, truhla, aneb meste – samotný mestský dom a fara bola Ignác Horovitz, Peter Vrchovina, Efraim
kasznya wnutri medwou obita, a olovem spálená. Ohňom boli poškodené: škola, Schein, Alojz Schifferdecker, Jozef Panik,
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mestský; Štefan Trstenský ako vyslanec
za mesto Trstená; Dr. Freud Armin - spolkový lekár a Ján Ďurčák ako notár. Dňa
29. januára 1880 bola podpísaná zmluva medzi veliteľom Hasičského spolku
v Trstenej Petrom Bullom a krajčírom
Jozefom Šperlághom vo veci dodania rovnošaty členom hasičského spolku.

Michal Koleják, Mark Stotter, Alojz
Ráčkay, Ján Csreblau, Jozef Kaščák,
Martin Štrbáň, Móric Freudlich, Ignác
Bobek, Ján Stančík, Anton Mačor, Karol
Poláček, Ignác Pánek, Anton Klimek,
Ján Pavelek, František Lucký, Ondrej
Obtulovič, Jozef Lofaj, Áron Preiss, Móric
Schein, Štefan Tješ, Juraj Profúsek, Ján
Javorek, Jozef Ješ, Štefan Lenčucha, Anton
Zembjak, Žigmund Strausz, Jakub Kut,
Rudolf Spitzer, Ján Vrchovina, Leopold
Gurka, Štefan Lucký, Jozef Jankola
(Svatek), Leopold Droppa, Ján Pánik, Jozef
Mintál, Jozef Jurči a Matúš Jankola.
Používanie nemčiny pri velení a pri nácvikoch
V júni 1878 členovia hasičského
spolku žiadali, aby veliacou rečou medzi
hasičmi v Trstenej bola nemčina, ktorá
sa používala v rakúsko-uhorskej armáde.
Táto žiadosť, ktorá sa zachovala v Štátnom
archíve v Dolnom Kubíne, má takéto znenie: „Slávny Výbor dobrovoľného hasičského spolku v Trstenej! Dolupodpísaní
úctyplne prosia Slávny Výbor dobrovoľného hasičského spolku v Trstenej, aby
na miesto maďarského pri spolkových
cvičeniach a pri hasení nemecké velenia
uvedené bolo. Prosbu svoju následne
odúvodňujú:
1.nemecké velenie je pri našom spolku
omnoho cieľu primeranejšie čo maďarské
lebo spolkoví učinkujúci údovia sú vätším
dielom mladí ľudia, ktorí buďto k vojsku
riadnemu dnes zajtra prídu, buďto do
tohto vriadení sú – pri vojsku nemeckému
veleniu zvykli; tedy pri nemeckom velení
v spolku našom veľmi chytro vo vyučení
pokroky budú robiť môcť, nepotrebujúc z
počiatku prekonávať ťažkosti osvojenia si
maďarských veľmi, pre tých ale, ktorí len
na budúce k vojsku odvedení budú, tvoriť
bude navyknutie sa nemeckému veleniu
obľahčenie pri vojenských cvičeniach.
2.Nám najbližšie súsednie spolky hasičské: v Tvrdošíne, v Doľnom Kubíne a v
Ružomberku užívajú pri velení nemeckej
reči; pre jednostajnosť potrebné je toto i
pri našom spolku tým viac, akby sa čo - sa
pridáva – naskytla príležitosť: s súsedním
tvrdošianskym spolkom pri dajakom
požiare spoluučinkovať, pri čom jednotného velenia nevyhnutne potrebné.
3.Zpomedzi členov spolku nášho

viacerí rozumejú nemeckej jako maďarskej reči.
Rozumie sa, že úctyplne dolupodpísaní
nedotýkajú sa reči maďarskej čo spolkovoobchodnej; tá nech zostáva takou i na ďalej.
Keď Slavnému výboru do láskavej úvahy
našu prosbu odporúčame, značíme sa s
úctou Slavnému výboru oddaní. V Trstenej
dňa 25. júnia 1878. Martin Nedeliak, Ján
Ješš, Alojz Schifferdecker, Štefan Šurina,
Jozef Mereš, Ondrej Obtulovič, Juraj
Duraj, Rudolf Svovoda, Ján Jesenský, Ignác
Horowitz, Efraim Schein, Móric Schein.“
Voľba výboru hasičského spolku v roku 1879
V júni 1879 sa konala voľba predstavenstva Hasičského spolku v Trstenej.
Zachované písomnosti o tejto udalosti
hovoria toto: „od 22. junia 1879 roku uzavretia predošlého mimoriadného válného
shromaždenia straniva volieb pobočných
dústojníkov a odborných podveliteľov v
spravnom výbore následne sa previedlo:
za pobočných dústojníkov vyvolený boli
dňa 14. Julia 1879: p. Peter Vrchovina,
Ján Gallasz a Jozef Stankovics. Za odborného vudcu lazičov p. Peter Bulla; za
podvudcu tohože odboru Rudolf Svoboda;
za podvudcu odboru striekačov Štefan
Luczky; za podvudcu odboru vodnárov
Aloys Schifferdecker; za podvudcu braničov Rudolf Spitzer; za nástrojníka Ján
Vrchovina, následkom tejto voľby dľa relatie p. podcommandanta z 25. Aug(usta)
1879 na miesto Petra Vrchovina a Jána
Vrchovina, predošle dúverníkov II. a IV.
Odboru, vyvolení sú do spravového výboru Jozef Kastyák a Jakob Kútt, tak že
teraz spravový výbor spolku následne je
složený dľa 12. paragrafu štatútov spolku.“
Pod dokumentom boli podpísaní: Štefan
Pirončák ako predseda spolku a farár v
Trstenej; Michal Halaša - podkomandant;
Alojz Rýchlik - odborný vodca striekačov;
Štefan Lucký - odborný podvodca striekačov; Peter Bulla - odborný vodca lazičov;
Rudolf Svoboda - odborný podvodca
lazičov; Ján Kapallay mladší - odborný
vodca braničov; Rudolf Spitzer - odborný
podvodca braničov; Alojz Schifferdecker odborný podvodca vodnárov; Ján Gallasz
- pobočný dôstojník; Jozef Stankovič - pobočný dôstojník; Peter Vrchovina - pobočný dôstojník; Ján Kapallay ako notár

Správa o nedbalom strážnikovi z roku 1885
Hlavný veliteľ trstenských hasičov
Móric Maťuga v júni 1885 informoval
richtára nášho mesta o vážnom priestupku nedbalého strážnika Štefana Frišvoňa,
ktorý neuváženým spôsobom vykonával
svoju nočnú strážnu službu a veliteľ Móric
Maťuga žiadal richtára vyvodiť dôsledky
pre tohto strážnika: „Pán richtár mesteč-

ka Trstená! Dľa oznámenia nočnej stráže
hasičskej v noci zo dňa 1. na 2. t(ohto)
m(esiaca) hlásnik mestský Štefan Frišvoň
tak opitý bol, že hodiny hlásiť absolútne
neuznal a keď takového Wachtmeister hasičskej stráže na plnenia povinnosti svojej
upozornil takovému hlásnik protimlúvil a
grobianil.
Nakolko je toto zanedbania povinnosti takej od svedomitého a dokonalého
plnenia takovej blahobyt, pokoj a bezpečnosť obyvatelstva závisí jeden z najvätších
priestupkou, z príčiny tej cielom prekazenia budúcních takýchto priestupkou
uvadzam toto ctenému pánu richtárovi
s tou prosbou v známosť, aby Štefana
Frišvoň za prestúpenia povinnosti svojej
príkladne potrestat a ta odkázať ráčil: že sú
hlásnici mestský počas nočnej služby v každom ohlade podriadený hasičskej stráži a
napomenutia takovej tak prijať ako aj plniť
povinný sú, naproti tomu ale povinosťou,
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ale ich je nato pozor dať ako koná povinnosť hasičská nočná patrolla a v páde
tom akžeby pri takovej úpdpne nejaký
priestupok strážebních alebo služebních
pravidiel sbadaly oznámiť majú to pánu
predstavenému mesta, aby takové cielom
potrestania priestupníkou u velitelstva
pokroky urobiť mohol. V Trstenej dňa 2.
Júny 1885. Móric Maťuga, hlavný veliteľ.“
Trstenskí dobrovoľní hasiči už v druhej
polovici 19. storočia ovplyvňovali aj kultúrno-spoločenský život v našom meste.
Už v 80. rokoch 19. storočia pri hasičskom
spolku fungovala hasičská dychovka,
ktorá organizovala pravidelné zábavy v
meste. Trstenskí bandisti, čiže hudobníci,
hrávali aj počas významných cirkevných
sviatkov, slávností a procesií. V roku 1893
je doložený kapelník Jozef Kolodej spolu
so svojimi hudobníkmi,
ktorí sprevádzali sv.
omšu vo farskom kostole
počas vianočných sviatkov. Podľa záznamov
v roku 1893 bola posvätená hasičská zástava
dobrovoľných hasičov
v Trstenej. Tento slávnosti sa zúčastnil ako
hostia: Hasičský spolok
v Námestove spolu s 30
mužmi na čele s hlavným
komandantom
Martinom Puškárom a
Hasičský spolok v Ústí s
hasičskou zástavou s 30
mužmi spolu s hlavným
komandantom Jánom Bullom.
V tomto čase oficiermi Hasičského
spolku v Trstenej boli títo: hlavný komandant Štefan Mereš ml.; komandant Štefan
Pánik; adjutanti: Ján Mereš a Ján Dlábik;
odborní vodcovia: Michal Koleják, Jozef
Lofaj, Martin Doják (Requiseitenmeister),
Alojz Schifferdecker (Spritzmeister) a
Ondrej Štefanides; námestníci odborných
vodcov: Anton Starek, Martin Šurina,
Martin Dzurek a Štefan Pallo. V priebehu
19. storočia v prvopočiatkoch hasičského spolku v našom meste sa dobrovoľní
hasiči etablovali ako významná zložka
každodenného spoločensko-kultúrneho
i politického života v Trstenej. Ich prínos
v dejinách mesta je nesporný a nezastupiteľný najmä pri ochrane zdravia a majetku
občanov.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
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KOMUNITNÉ CENTRUM ŠPORTUJE

TVOJE MESTO ŤA POTREBUJE

Komunitné centrum Sinaj už funguje v našom meste niekoľko mesiacov a aj
vďaka tomu, že prichádza stále s novými aktivitami a službami, si postupne získava
nových záujemcov a sympatizantov, a to nielen z nášho mesta. Od februára tohto roku
sa v rámci svojich preventívnych aktivít viac venuje aj športovej oblasti.
svoju krásu, zo súpera sa stáva nepriateľ a
hra sa mení na boj, kde
víťazstvo je skôr morálnou prehrou. A tak to
platí aj v živote. „To, je
to, čo chceme učiť deti
i mladých. Vďaka podpore z Nadácie pre deti
Slovenska a poisťovni
Kooperatíva sme mohli
nielen zakúpiť niektoré
nové netradičné športové
pomôcky, ale aj umiestniť pri multifunkčných ihriskách v meste
informačné tabule. Tie
V snahe propagovať šport nielen ako pripomínajú športovcom dôležitosť fairsúťaženie, ale ako prostriedok osobné- -play hry a rovnako aj základné pravidlá
ho rozvoja, a zároveň motivovať deti a poskytnutia pomoci v prípade nejakého
mladých k pohybu bez dôrazu na výkon úrazu,“ pokračuje Branický.
Niektoré netradičné športy mohla veponúka Komunitné centrum vyskúšať si
rôzne netradičné športy a hry. „Niektoré rejnosť vidieť a vyskúšať si na festivale nesú náročnejšie, iné je veľmi ľahké sa na- tradičných športov alebo počas Adrenalin
učiť,“ hovorí Andrej Branický, ktorý v ob- race, prekážkového behu z Ústia do centra
čianskom združení V.I.A.C. – Inštitút pre Trstenej, ktorý sa konal 10. júna 2017.
Viac sa o tejto iniciatíve môžu záujempodporu a rozvoj mládeže je zodpovedný
za túto oblasť. Dobre si zahrať nejakú hru covia, či už jednotlivci alebo organizácie,
znamená rešpektovať pravidlá a vtedy je aj dozvedieť priamo v Komunitnom centre.
víťazstvo hodné skutočného uznania.
O.Z. VIAC
Bez rešpektovania pravidiel hra stráca

Počas maturitného týždňa, v dňoch 23. - 25.5.2017 naše mesto „ožilo“. Študenti
z Gymnázia Martina Hattalu sa zúčastnili 3. ročníka projektu „Tvoje mesto ťa potrebuje“. Cieľom tohto projektu je ukázať mladým ľuďom, že sú pre mesto potrební. Dať
im priestor k tomu, aby ukázali čo v nich je, čo dokážu, aby rozvinuli svoj potenciál,
ktorý v sebe majú.

ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE 2.0
Od požiaru Oravského centra mládeže už prešlo niekoľko mesiacov a my v centre
sme sa snažili ich naplno využiť, lebo chceme čo najskôr obnoviť činnosť pastoračného
centra. Po počiatočných úvahách o rozsahu opravných prác sme sa nakoniec rozhodli.
Veď keď sa už niečo opravuje, nech sa opravuje poriadne, a teda sme do opráv zahrnuli aj všetky nedostatky spojené s technickým stavom budovy a kvalitnou prevádzkou
centra.
A aby sme mohli zvýšiť kapacitu centra na ubytovanie „jedného autobusu“ ľudí, čo
doteraz bol problém, rozhodli sme sa upraviť aj podkrovie centra, aby nezostalo prázdne
a nepoužiteľné ako doteraz, a jednu časť centra zvýšiť o poschodie. „Vizualizáciu nového centra je možné si pozrieť na facebookovej stránke Oravské centrum mládeže 2.0,
ktorú sme zriadili hneď po požiari, aby sme mohli informovať o aktuálnom dianí,“ hovorí Branislav Kožuch. Centrum postupne dostáva svoju novú podobu, a to tak zásluhou
šikovných robotníkov, ktorí na stavbe denne pracujú, ako aj vďaka ochotným brigádnikom, ktorí od začiatku prichádzajú, aby pomohli s čím treba. Vďaka patrí aj mnohým
firmám a samosprávam, ktoré sa rozhodli opravu centra podporiť. Našli sa naozaj mnohí
podporovatelia a sponzori, ktorí sa rozhodli pomôcť, či už finančne alebo darovaním materiálu či bezplatným poskytnutím služieb. „Všetkým sme veľmi vďační. Bez vás a vašej
podpory by centrum nebolo možné opraviť a prebudovať,“ odkazujú z centra v Ústí pre
celé Slovensko. Viac informácií o celej oprave a prestavbe centra je na www.ozviac.sk a
aktuálne novinky na FB stránke Oravské centrum mládeže 2.0.

Počas prvého dňa na nich čakala „Nesplniteľná misia“, v ktorej sa snažili v tímoch
splniť náročné úlohy. Na základe výsledkov splnených úloh si potom mohli vybrať 1 z
desiatich výziev, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s mestom Trstená a vychádzali z toho,
čo mesto reálne potrebuje. Nasledujúci deň mala Každá skupina splniť jednu z výziev.
Boli to náročné úlohy, s ktorými sa skvele a originálne popasovali. Napríklad, navrhli
a vytvorili zľavový systém na kino, či kalendár mesta na budúci rok, pripravili menu a
ochutnávku občerstvenia pre Komunitné centrum SINAJ, oživili námestie, kde namaľovali staré kvetináče a skrášlili detské ihrisko...
„SKUPINKA, ktorá bola u nás bola jedinečná, veľmi efektívne a zmysluplne sa ujala
svojej úlohy a odovzdala zo seba všetky dary a talenty pre nás všetkých, klientov alebo
zamestnancov. Mali pripravené a premyslené, čo chcú odovzdať a ako. Ozaj čas radosti a
veselosti, počas ktorého vytvorili neopísateľnú atmosféru, “ hovorí Anna Parcová, riaditeľka Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej.
Posledný deň projektu sa všetky skupinky stretli v Kinosále, kde prezentovali svoje
projekty, za účasti poroty, zloženej z pani primátorky Magdy Zmarzlákovej, predsedu
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Branislava Kožucha, predsedu mládežníckeho parlamentu Ľuba Sahuľa a zástupcu študentov z gymnázia v Tvrdošíne Tomáša
Letašiho. Skupinky, ktoré zvládli svoje výzvy najlepšie, vyhrali skvelé ceny. Prvé miesto v
podobe lístkov na festival a deň voľna v škole si odniesli mladí, ktorí strávili deň v škôlke
a do svojej výzvy dali VIAC...

O.Z. VIAC

„Toto podujatie trvá síce iba tri dni, ale veríme, že to, čo pri ňom študenti zažili ich motivuje k tomu, aby si všímali svoje okolie, aby boli angažovaní a vedeli, že
môžu urobiť zmenu. Pretože svet je taký, ako si ho vytvárame my,“ hovorí Ľubica
Matušáková, koordinátorka projektu.
O.Z. VIAC

Jún 2017
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA

25 ROKOV SKAUTINGU V TRSTENEJ
20. mája 2017 sa konali oficiálne oslavy výročia skautského hnutia v Trstenej.
Spočívali z mestskej hry, omše, oficiálneho programu v kinosále a menšej after party.
Viac ako 100 ľudí z blízka i ďaleka sa zúčastnilo osláv, ktoré spájali staré s novým.
osláv konať. Ďakujeme rodičom, sponzorom, zúčastneným a v neposlednom rade
naším členom, že sme spoločnými silami
mohli oslavy usporiadať v miere, ktorú si

V rámci mestskej hry mali účastníci
možnosť spoznať Trstenú ako takú. Úlohy
ich viedli uličkami mesta až priamo na
kostolnú vežu, z ktorej sa mohli pokochať
krásnym výhľadom.
Počas oficiálneho programu v kinosále vystúpili členovia s pripravenými scénkami, či tancami. Skautky otvorili celý
program vlajkovým tancom
a dokonca sa kratšou scénkou predstavili aj starší,
už menej aktívnejší skauti.
Dôležitou súčasťou tohto
programu bolo udeľovanie
ocenení nie len skautských,

zaslúžia.
Rovnako v spolupráci s mestom
Trstená sme premietali dokument Skauti
bez lilie, ktorý rozpráva o fungovaní organizácie počas totalitného režimu.
Ďakujeme všetkým za skvelý
spoločný čas.
VAŠI SKAUTI.
Lucia Parcová Šálková
vodca zboru
Fotky - Filip Masný
veduci 3.oddielu
10. zbor Slovenského
skautingu Trstená

ÚSPECHY ŠTUDENTOV GMH TRSTENÁ
Každý rok prebiehajú recitačné súťaže
v prednese poézie a prózy na školách a víťazi pokračujú so svojimi textami do ďalších
postupových kôl. Naša škola – GMH Trstenátento rok zaznamenala pekné výsledky v tejto
oblasti.
Študentka Zuzana Černá, žiačka Sexty vyhrala regionálne kolo a postúpila na Krajskú
súťažnú prehliadku v Martine. Svojím perfektným výkonom presvedčila porotu, že jej
interpretácia Hviezdoslavových veršov bola
bravúrna a že si zaslúži 1. miesto vo veľmi silnej konkurencii. Zuzke srdečne gratulujeme a
veríme, že nás bude skvele reprezentovať na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne v mesiaci
jún tohto roku.

aktivitám, že pribúda viac obéznych detí, že
sa zvyšuje počet chorých detí. Aj to bol jeden z
dôvodov, prečo Gymnázium Martina Hattalu
v Trstenej sa rozhodlo podporiť športového
ducha našich žiakov a v spolupráci s predmetovou komisiou telesnej a športovej výchovy
zorganizovali plavecký kurz pre žiakov Tercie
a Kvarty.
V týždni od 15. do 19. mája 2017 študenti spolu s našimi učiteľmi chodili každý deň
do plaveckého bazénu v Chocholove, kde sa
zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch či
stratili strach z vody pod vedením odborníkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našich žiakov a prispeli k utuženiu ich zdravia a podpore
telesných aktivít.

PK SJL –GMH Trstená

PK TSV GMH Trstená

Prednedávnom sme informovali o úspechoch našich gymnazistov na olympiádach
cudzích jazykov. Musíme sa znovu pochváliť výborným umiestnením nášho študenta
Michala Holuba, ktorý postúpil po krajskom
kole na celoslovenské kolo v olympiáde v španielskom jazyku, kde obsadil pekné 2. miesto.
Súťaž bola náročná a Michal, ktorý je
študentom 4. ročníka bilingválneho slovensko
– španielskeho gymnázia v Trstenej, presvedčil,
že vedomosti, ktoré získava v škole, vie dokonale využiť. Sme veľmi hrdí na jeho skvelé umiestnenie, ktoré svedčí o kvalitách a jedinečnosti
našej školy.

Každý rok Španielske veľvyslanectvo v
Bratislave sa zapája do medzinárodnej súťaže
vo fotografii, ktorá je určená študentom bilingválnych slovensko-španielskych gymnázií.
Aj tento rok bola vyhlásená téma, ktorú bolo
treba spracovať a vyjadriť pomocou fotografie. Do súťaže sa každý rok zapájajú žiaci
nášho bilingválneho gymnázia a posielajú
svoje práce.
Tento rok sme dosiahli výrazný úspech
vďaka našej študentke Martine Polečovej
- žiačka 2.D triedy bilingválneho gymnázia ktorá v silnej konkurencii obsadila 1.miesto a
postúpila do medzinárodného kola, kde získala
čestné uznanie. Martine srdečne blahoželáme
a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy i
mesta.

PhDr. Daša Piačeková
GMH Trstená

V poslednej dobe sa veľa hovorí o tom,
že naša mládež sa málo venuje pohybovým
ale aj čestných ocenení pre rodičov, či priateľov, bez ktorých by skauting v Trstenej
nebol.
Celé oficiálne oslavy sa zakončili hostinou v priestoroch školy na námestí, kde
sa mohli zúčastnení vyskákať na diskotéke, alebo sa porozprávať pri dobrom jedle.
Veľmi ďakujeme Základnej škole
s materskou školou Rudolfa Dilonga
Trstená, Centru voľného času Trstená,
Mestu Trstená a Farnosti Trstená za priestory, v ktorých sa mohli jednotlivé časti

PhDr. Daša Piačeková
GMH Trstená

AHOJ, ŠKÔLKA!
Štyri rôčky ubehli ani sme sa nenazdali.
Z vystrašených 2 ročných drobcov sú smelí,
šikovní predškoláci, ktorí v septembri zasadnú do školských lavíc. Veríme, že všetko hravo zvládnu a na materskú školu im
zostanú iba tie najkrajšie spomienky. Veru,
bude na čo spomínať. Deti mali možnosť
rozvíjať svoj talent v záujmových krúžkoch,
zúčastnili sa na rôznych súťažiach, výstavách

a kultúrnych podujatiach. S radosťou a láskou pripravovali tradičné besiedky na jeseň
pre starkých, v zime vianočný program pre
rodičov, v máji pre mamičky...
Vo štvrtok, 22.júna 2017 sa za účasti vedenia mesta a rodičov detí v Dome kultúry v
Trstenej uskutoční slávnostné odovzdávanie
osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania predškolákom z MŠ-Oslobodenia

v Trstenej. Už teraz sa môžu tešiť na nové
zážitky, ktoré ich čakajú v základnej škole.
Prajeme im veľa úspechov!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali
spestriť deťom pobyt v MŠ.
Mgr. Monika Michalcová
MŠ-Oslobodenia, Trstená

ZALOŽENIE SKAUTSKÉHO ZBORU V TRSTENEJ

KRÁTKY ROZHOVOR S MEDOM (MAREK FUKAS), KTORY STAL PRI ZRODE SKAUTINGU V TRSTENEJ
1. Kedy vám napadla prvá myšlienka založenia zboru?
Niekedy v roku 1991, ale nebolo o založení
zboru, ale skautského oddielu. Zbor prišiel až
neskôr, keď sme sa rozrástli o skautky a vĺčatá,
niekedy v roku 1996.
2. Ako vám vôbec napadla? Ste si len tak
povedali, že "poďme založiť zbor" alebo?
Po obnovení skautingu v roku 1990 boli
toho plné časopisy. Veľmi sa mi to páčilo a chcel
som sa stať skautom, lenže na Orave žiadny
skautský oddiel v tom čase nebol. Preto sme
zhruba 2 roky pred vznikom oddielu rozbehli v
Čimhovej niečo ako „družinu“, v ktorej ja, moja
sestra a ďalší dvaja kamaráti. Stále nás to však
ťahalo k skautingu a tak som poprosil rehoľnú

sestričku, ktorá nás učila náboženstvo na ZŠ
v Liesku, ale bývala v Trstenej a tiež tam učila
náboženstvo, či by zorganizovala stretnutie
s chalanmi zo 7. a 8. tried zo ZŠ M. Dilonga v
Trstenej, ktorí by mali záujem o skauting. A tak
sme sa v januári 1992 stretli v byte sestričiek
pri autobusovej stanici a založili prvý skautský
oddiel na Orave. Mal 2 družiny – Hranostaji a
Kamzíci a do leta asi 15 členov.
3.Stretli ste sa aj s nejakými prekážkami?
Ak áno, akými?
Najväčšou prekážkou bolo to, že nikto
z nás nemal 18 t.j. nemali sme žiadneho zodpovedného dospelého vodcu, takže oficiálne
sme mali vodcu z Ružomberka a nemohli sme
fungovať ako samostatný zbor. Ale rodičia a aj

ďalší dospelí nám držali palce, pomohli nájsť
priestory na klubovňu – najprv v podzemí u
Františkánov na námestí a od septembra v budove vedľa CVČ v Trstenej, neďaleko terajšej
klubovne. Sklamaním bol aj odchod všetkých
členov družiny Kamzíkov po lete 1992, údajne
kvôli tomu, že sme nemali tábor, ktorú sme
potom obnovili z náboru nových členov.
4. A čo prvý tábor? Kde sa konal?
Prvý tábor sme mali v roku 1993 spolu
s Ružomberkom vo Važci pod Vysokými
Tatrami. Zúčastnilo sa ho asi 8 členov nášho
skautského oddielu. Prvý „oravský“ tábor sme
mali v roku 1994 vo Vitanovej pod Hájom,
spolu s oddielmi z Klina a Tvrdošína, a táborili
sme tam aj ďalší rok spolu s oddielom z Klina.

5. Čo tak nejaké pikošky? Možno nejaké
prvé prezývky?
Pikošky? Hm... Veľa akcií sme robili s
oddielom skautiek z Klina (dievčenský oddiel
vtedy v Trstenej nebol), do ktorých sme boli
asi takmer všetci zaľúbení a neskôr vznikli aj
nejaké páry :) S výnimkou nášho, ktorý skončil manželstvom, však dlho nevydržali. Takže
skautingu v podstate vďačím za moju manželku, ktorá, keď už boli naše deti väčšie, rozbehla
skauting v Senci a neskôr aj u nás v Blatnom. A
prvé prezývky? Fletcher, Džudi, Kytka, Bzučo,
Fogy, Joker, Líška, Méďo...
Veronika Živčicová
10. zbor Slovenského skautingu Trstená
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Trstenský hlas

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

NAŠE DOMINANTY - AKO ICH (NE)POZNÁME
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava
Trstená predložila v novembri 2016 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Vo februári 2017 bol náš mikroprojekt schválený v celkovej výške 51 205,39 €.
V rámci mikroprojektu bude Základná škola P.O.H.
Trstená ako žiadateľ spolupracovať na poľskej strane s
partnerom- Zespol skol w Podwilku.
Mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0038: Naše dominanty – ako ich (ne)poznáme
• Program: Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014-2020
• Vedúci partner: Základná škola Pavla Országha
Hviezdoslava Trstená
• Cezhraničný partner: Zespól szkól w Podwilku
• Termín realizácie: apríl 2017 – január 2018
• Hodnota projektu: 51205,39 €
• Spolufinancovanie z fondov EÚ: 43524,58 € 85%
Európsky fond regionálneho rozvoja
HLAVNÝ CIEĽ:
Hlavným cieľom mikroprojektu je zatraktívnenie
kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu zvýšením jeho kvality prostredníctvom poznávania
prvkov kultúrneho a prírodného dedičstva smerujúcich k
posilneniu a udržateľnosti kultúrnych hodnôt poľsko-slovenského pohraničia vytváraných komunitami usadenými na tomto území.
ÚLOHY PROJEKTU:
1. ÚLOHA - Spoločné poznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva
Poznávanie atrakcií prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničí. Počas piatich dní budú uskutočňované
jednodňové exkurzie žiakov do významných lokalít prírodného a kultúrneho dedičstva na slovenskej strane a
následne sa podobné exkurzie uskutočnia na poľskej strane. Cieľom exkurzií je bližšie spoznávanie vytipovaných
pamiatok s odborným výkladom, ich zdokumentovanie,
spracovanie informácií. Každej exkurzie sa zúčastní 90
žiakov 1. až 9. ročníka, z toho 45 vždy zo strany žiadateľa a
45 zo strany partnera.

Na slovenskej strane sa uskutočnia aktivity (exkurzie):
1. deň drevený kostolík v Tvrdošíne, Oravská priehrada a Slanický ostrov umenia (plavba loďou),
2. deň turistika v Oraviciach - náučný chodník
Juráňová dolina,
3. deň Múzeum oravskej dediny v Zuberci, návšteva
hrnčiarskej dielne v Trstenej,
4. deň pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v
Podbieli a obecné múzeum, Brestovská jaskyňa,
5. deň turistika v Roháčoch.
Na poľskej strane sa uskutočnia aktivity (exkurzie):
1. deň drevený kostolík v Orawke a kostolík v
Chabówke,
2. deň zámok v Niedzici a plavba loďou po
Czorstynskej priehrade,
3. deň turistika v Pieninách - náučný chodník
Wawóz-Homole,
4. deň plavba na pltiach po Dunajci v Szczawnici,
5. deň minerálny prameň v Rabke-Zdrój.
2. ÚLOHA - Spracovanie poznatkov a vytvorenie
parku miniatúr
Na projektovú úlohu Spoločné poznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva vecne aj časovo nadväzuje
spracovanie poznatkov. Získané poznatky budú spracovávať počas tvorivých dielní v rámci tejto projektovej úlohy,
kde budú spracovávať získané audiovizuálne záznamy a
fotografické záznamy. Súčasne budú vytvárať interiérový model pohraničia, kde budú miniatúry navštívených
miest. Počas mesiacov júl a august bude súčasne v areáli žiadateľa, ktorý je bez časového a iného obmedzenia

ZACHOVÁVAME TRADÍCIE OTCOV
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj my sme sa rozhodli na našej škole oživiť tento
ľudový zvyk. Okrem tradičného: „ Máj, máj, máj, zelený...,“ sa priestorom ozývali rôzne ľudové piesne a o tanečnú
časť sa postarali tanečníčky, ktoré pracujú pod vedením pani učiteľky Lucie Vojtkovej.
Májová tradícia je často spájaná aj so zábavou alebo našich otcov, aby neupadli do zabudnutia. Za pomoc ďaľudovou veselicou. Inak tomu nebolo ani u nás, pretože kujeme našej lektorke p. učiteľke Vojtkovej.
žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka absolvovali tvoPaedDr. Daniela Paľová
rivú tanečnú dielňu, ktorú viedla pani učiteľka Vojtková
ZŠ P.O.Hviezdoslava
so svojimi zverenkyňami. V závere tvorivej dielne sme vytvorili malú tanečnú choreografiu. Siedmy a ôsmy ročník
potom pokračoval hrami na ľudovú nôtu.
I takýmto spôsobom chceme zachovávať tradície

prístupný verejnosti, upravená plocha, na ktorej bude
umiestnený altánok, okolo ktorého budú vybudované
exteriérové modely navštívených pamiatok. Tieto modely
budú vytvárať účastníci exkurzií pod vedením odborníkov. Vznikne tak verejnosti neustále prístupný areál, ktorý
bude atraktívnym prvkom cestovného ruchu propagujúcim nielen pohraničný región, ale aj spoluprácu medzi
inštitúciami na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice. Zároveň bude účastníkmi vytvorený e-produkt, ktorý
bude propagovať spoločne navštívené miesta, vo forme
infokiosku umiestneného v areáli žiadateľa. Informácie
prezentované v tomto zariadení budú súčasne umiestnené
na webovej stránke žiadateľa a partnera. Realizácia úlohy
súčasne zabezpečuje jej propagáciu.
3. ÚLOHA - Festival poľsko-slovenskej spolupráce
Realizácia aktivít projektu bude zavŕšená uskutočnením festivalu poľsko-slovenskej spolupráce, počas ktorého
budú širokej verejnosti prezentované výstupy a výsledky
projektu, vrátane propagácie spoločného kultúrneho a
prírodného dedičstva. Festival sa uskutoční na námestí
v Trstenej. V rámci festivalu bude prehliadka tradičných
remesiel, ochutnávka tradičných jedál, kultúrne pásmo,
atrakcie pre deti, pričom aktívnymi účastníkmi budú
osoby zo strany oboch partnerov. Termín konania festivalu bude určený tak, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac ľudí nielen z mesta Trstená, ale aj okolia a z Poľska.
Program začne pri škole, odkiaľ sa účastníci spoločne
presunú na námestie, kde bude prebiehať hlavný program.
Deti a ich rodičia pripravia tradičné jedlá, ktorých ochutnávka bude súčasťou programu. Nakoľko ku kultúrnemu
dedičstvu zaraďujeme aj nehmotné kultúrne dedičstvo,
bude súčasťou programu kultúrne pásmo pripravené
účastníkmi mikroprojektu v spolupráci s folklórnymi
súbormi. Festival bude doplnený tradičným ľudovým
trhom, na ktorom budú remeselníci nielen predávať svoje
výrobky, ale aj prezentovať jednotlivé remeslá. Z celého
podujatia vznikne audiovizuálny záznam vytvorený a
spracovaný žiakmi - účastníkmi, ktorý bude zverejnený
na webových sídlach partnerov.
vedenie školy ZS P.O.H. Trstená

BESEDA PRE REÁLNY ŽIVOT
POTREBUJEM ALEBO CHCEM

To, že naša škola P.O. Hviezdoslava pripravuje
žiakov vedomosťami a zručnosťami do reálneho života
netreba zdôrazňovať. Vždy hovoria za seba fakty. Preto
sme sa rozhodli zrealizovať besedu pre našich žiakov v
rámci predmetu občianska náuka.
Dňa 28.4.2017 sme privítali finančnú poradkyňu
pani Capuliakovú, ktorá našim žiakom siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sprostredkovala svoje poznatky z
oblasti finančnej gramotnosti. Ukázala, ako v reálnom
živote človek môže existovať tak, aby nebol na nikom finančne závislý alebo ako najlepšie prispôsobiť tok financií
tak, aby čo najmenej zbytočne utrácal. Poukázala, aké sú
dôležité prvé kroky a poznatky v tejto oblasti už teraz.
Hoci zo začiatku boli mnohí poriadne prekvapení,
pochopili, že bez rozumného zaobchádzania aj s veľkým
majetkom sa z človeka rýchlo môže stať „žobrák“ a naopak. Aj z priemerného toku financií si človek môže zabezpečiť pokojný život. Vždy však musí dodržať zásadné
pravidlo - vidieť rozdiel v potrebujem a chcem.
Touto prednáškou sme nielen spestrili výučbu samotného predmetu, ale poukázali na to, že aj takéto predmety
prinášajú žiakom do života naozaj veľa reálností a sú pre
život potrebné.
PaedDr. Andrea Šprláková;
foto: Mgr. Emília Poláčiková
ZŠ P.O.Hviezdoslava
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KRÁSNY ÚSPECH

V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
O krásny úspech a úspešnú reprezentáciu školy sa postarala Paula Žatková zo
6. B, ktorá zvíťazila v okresnom kole biologickej olympiády – kategória D (žiaci 5. – 7.
ročníka).
Medzi úspešných riešiteľov patrili aj
Zuzana Kolejáková a Ema Parižová zo 6.A.
Hoci táto kategória nie je postupová, máme
krásne talenty.
Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

ZDRAVO JEME ...
... pod týmto názvom sa niesla aktivita v našej škole organizovaná na počesť Dňa
Zeme a Dní Zelených škôl.
11. mája z tried bolo počuť
počas prvých dvoch hodín
čulý ruch – zvuky mixerov a
smoothie makerov bzučali za
dverami tried a všade sa šírila
príjemná vôňa zdravých jedál
všetkých chutí. Žiaci so svojimi
triednymi učiteľmi pripravovali
zdravé a na pohľad lákavé jedlá.
Na záver každá trieda vybrala
svoj najlepší výrobok. Porota
mala ťažkú úlohu - vybrať 3 najlepšie jedlá.
Opäť jedna z vydarených
školských akcií, ktorá potešila
telo aj dušu.
Ing. Marta Lajčinová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÉ KOLO – ÚŽASNÉ ÚSPECHY

Naši žiaci v poslednej dobe žnú úspech za úspechom a opakovane tí istí v mnohých
olympiádach. Matematika je pre mnohých strašiakom, ale máme aj takých, ktorí sa s
ňou popasujú a zdolajú nástrahy okresného kola, ktoré sa konalo 4. apríla 2017 na ZŠ
Š. Šmálika v Tvrdošíne.
– 1. miesto; Adrián Pauer (8.B) – 2.
• V KATEGÓRII Z5 našu školu repremiesto; Tobias Lofaj (8.B).
zentovali: Patrik Šálka (5.B) a Sára
Zoššáková (5.C).
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za
• V KATEGÓRII Z6: Samuel Muščík
(6.B) – 2. miesto; Zoja Chreneková krásnu reprezentáciu školy a určite patrí
(6.B) – 3. miesto; Šimon Válek (6.A) – 3. poďakovanie aj p. učiteľkám, ktoré žiakov pripravovali –Mgr. Štefanidesovej,
miesto.
• V KATEGÓRII Z7: Adrián Maslák Mgr. Zbojovej a Mgr. Smatanovej.
(7.A) – 1. miesto; René Révay(7.A).
Ing. Daniela Putšková
• V KATEGÓRII Z8: Filip Fukas (8.B)
ZŠ P.O.Hviezdoslava

PRIAZNIVCI BESIEDOK
MATERSKEJ ŠKOLY OSLOBODENIA
SI PRIŠLI NA SVOJE.
Dňa 17. a 18. mája, z
príležitosti Dňa matiek, pripravili deti spolu s pani učiteľkami z MŠ Oslobodenia
a
elokovaných
pracovísk Puškinova a Západ
besiedky.

Deti z EP Puškinova a EP
Západ prezentovali vtipné príbehy nezbedných dievčat Pipi
a Aniky, ich zážitky na lodi
po mori a z cesty okolo sveta.
Tieto príbehy boli spracované do hudobno-tanečnej podoby. Deti predviedli očarujúce výkony. Tancom kovbojov
zavítali na divoký Západ, ocitli sa medzi pirátmi na mori, dostali sa do ďalekej Číny a
zakotvili aj v Turecku. Vietor
ich zavial medzi Indiánov a
docestovali tiež do Afriky.
More nám učarovalo.
Preto atmosféra podmorského
sveta, v ktorom je veľa rýb a tajuplnej nádhery bola námetom
besiedky MŠ Oslobodenia.
Deti s učiteľkami svojim programom predstavili krásu
mora a jeho tajomstvá. V hlbinách mora sa ukrývali delfíny,
medúzy, sasanky, chobotnice,
dúhové rybičky, kraby, morské mušle, aj potápači. Okolo nich plávali morské koníky a
morské hviezdice. Deti mali nacvičené rôzne krásne a pútavé choreografie.
Hudobné tanečné kreácie
dopĺňali pestrofarebné kostýmy. Naše besiedky boli venované rodičom, starým rodičom
a všetkým ostatným priaznivcom, pretože majú svoje neodolateľné čaro.
Ďakujeme za spoluprácu pri
príprave besiedok rodičom
a ostatným sponzorom.
Mgr. Daniela Kakačková
riaditeľka MŠ Oslobodenia

ZAHRAJME SA AKO KEDYSI
V stredu, 30. mája 2017 predškoláci z MŠ-Oslobodenia prežili netradičný deň.
Vyučovanie sa uskutočnilo v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Deti sa oboznámili so
spôsobom bývania a vyučovania v minulosti.
Videli postup výroby
ľanového plátna aj mletia
obilia. Vyskúšali si remeslo
výroby sviečok z včelieho
plástu, maľbu na sklo a ďalšie tradičné remeslá. S odborným lektorom TANAPu
sa zhovárali na tému ochrany životného prostredia.
Bol to vydarený výlet za
poznaním.
Mgr. Monika Michalcová
MŠ-Oslobodenia,
Trstená
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PAŠIOVÉ HRY
V stredu 12. apríla a v nedeľu 16. apríla v Kultúrnom dome
v Trstenej si naši žiaci, žiaci z Vitanovej, študenti niektorých
tried z gymnázia v Trstenej i verejnosť pozreli hudobno-dramatické pásmo o ukrižovaní Ježiša. Pašiové hry pripravili
žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v spolupráci so spevákom Jánom Pallom, speváckym zborom Mária, zborom
Tristianus a hudobným produkčným štúdiom Media4YOU
pod režisérskou taktovkou Mgr. Petra Palla a Mgr. Martiny
Gálikovej.
S obrovským nasadením všetci, žiaci aj učitelia, predviedli
úžasné vystúpenie. Výkony, scéna i réžia na profesionálnej úrovni neostali bez obrovského potlesku. Slzy v očiach i záverečné
slovo pána kaplána Laškotyho i
pána farára Chovanca potvrdili,
že to najdôležitejšie, čo celý príbeh aj po 2000 rokoch odovzdáva nám, divákom, je NÁDEJ...
Nádej, na nový lepší deň, nový
vzťah medzi nami ľuďmi, lepšie
porozumenie medzi kamarátmi.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

CELOSLOVENSKÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
DILONGSTAR 2017
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v spolupráci s mestom Trstená a podporou Vyšegradského fondu organizovala 10.
ročník súťaže v speve modernej piesne DilongStar. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl v rámci Slovenska.
Do projektu sa zapojili aj speváci z partnerských škôl z Česka, Poľska a Maďarska.
Víťazom blahoželáme!! Našu školu úspešne repreFinále prebehlo v Trstenej 5.-6. mája 2017. Tento rok
sa zapojilo 26 škôl zo Slovenska a 3 školy zo zahraničia. zentovali a všetci získali vo svojich kategóriach 2. miesZa dva dni odznelo 86 spevákov a porota na čele s predse- ta: Dávid Papan 4.A, Emma Pallová a Dorotea Slovíková
dom prof. Belom Felixom, PhD. to mala tento rok naozaj 6.A a Paulína Zemančíková 9.A. Obrovské poďakovanie
náročné. Odborná porota bola naozaj vysoko odborná, jej patrí všetkým zúčastneným spevákom, divákom, moderátorom, porote, Petrovi Bažíkovi, všetkým pomáhajúcim
členovia sú v oblasti hudby veľké osobnosti.
učiteľom, tetám kuchárkam, výborným pomocníkom z
radov žiakov, zvukárom, osvetľovačom, kameramanom i
fotografom.
Zostáva nám len dúfať, že sa o rok stretneme zasa a
mladé spevácke talenty prídu s novými piesňami potešiť
všetkých milovníkov hudby.
Tým, ktorí zmeškal finále, ponúkame fotogalériu a
záznam vo videogalérii 2017, kde nájdete okrem našich
finalistov aj koncert Petra Bažíka.
Viac na stránke našej školy www.zsdilong.sk
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

POSTUP ŽIAKOV ZŠ S MŠ R. DILONGA
V CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI KWN DO TOKIA

Žiaci našej školy ZŠ s MŠ R. Dilonga spolu s pedagógom Mgr. Petrom Pallom sa intenzívne venujú aj
mediálnej výchove. Tento rok sa vybraný tím žiakov
zapojil do celosvetovej fi lmárskej súťaže KWN (Kid
Whitness News). Ich úlohou bolo zrežírovať a natočiť
krátky hraný fi lm.
V rámci aktivít súťaže sa v dňoch 23. a 24. marca
zúčastnili medzinárodného fi lmárskeho workshopu v
Prahe, kde náš detský tím spolupracoval s kameramanmi
a režisérmi z Českej republiky. Na všetko dohliadal štáb
z Japonska. Počas dvoch dní sa žiaci v tímoch učili, ako
správne zrežírovať fi lm, napísať scenár a vytvoriť storyboard. Prešli si celou genézou produkcie fi lmu. A okrem

zážitkov z historickej Prahy si domov priniesli nové skúsenosti z oblasti kinematografie a zároveň potúžili kolektív novými skúsenosťami z tímovej práce. Nakoniec sa
im aj podarilo uspieť s natočeným fi lmom Moja mama,
prostredníctvom ktorého chcú šíriť myšlienku o úcte k
MAME do celého sveta. Ich fi lm ohodnotila EURÓPSKA
fi lmová rada ako najlepší. V týždni 1.- 6. augusta 2017
poputuje spolu s detským fi lmárskym tímom žiakov
KWN ZŠ s MŠ R. Dilonga na celosvetové finále Panasonic
Kid witness news do Tokia. Je to pre deti, školu a mesto
Trstená veľký úspech.
Mgr. Peter Pallo
ZŠ s MŠ R. Dilonga

Trstenský hlas

DEŇ MATIEK V MŠ
VÝNIMOČNÝ SVIATOK
Dňa 12. mája 2017 sa v kine Mier v Trstenej konal
slávnostný kultúrny program k výnimočnému sviatku Dňu matiek. Deti z cirkevnej materskej školy pripravili
pre svoje mamičky a babičky program, ktorý sa niesol v
duchu slovenských rozprávok.
Chceli spolu s mamičkami i babičkami osláviť ich
veľký deň. Pri odchode im odovzdali darčeky, ktoré spolu
s pani učiteľkami v materskej škole vyrobili. Aj takto im
vyjadrili, čo pre nich znamenajú a ako veľmi ich ľúbia.
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na
príhovor našej nebeskej matky Panny Márie im vyprosujeme veľa Božieho požehnania, lásky a trpezlivosti v každodennom živote.
Anna Smitková
zástupca pre MŠ

MATEMATICKÝ EXPRES
- (MATX) 5. MIESTO PRE
ŽIAKOV ZO ZŠ S MŠ R. DILONGA

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zo žiakmi
zúčastnili česko-slovenskej internetovej matematickej
súťaže MatX. Tri tímy z našej školy (7. roč., 8.A a 8.B)
súťažili 15. februára 2017 on-line. Po prvotných problémoch s prihlasovaním sa žiaci sústredili na počítanie
netradičných matematických príkladov.
Tím siedmakov z našej ZŠ s MŠ R. Dilonga sa umiestnil na peknom 5. mieste zo 128 siedmackých tímov z
celého Slovenska. Za uvedené 5. miesto boli diplomom a
vecnou cenou odmenení žiaci: Bielončík Jerguš, 7.B, Gálik
Adam, 7.A, Kuráň Erik, 7.A a Skovajsa Ján, 7.B.
Prihlásených bolo viac ako 660 tímov zo Slovenska a
Česka. Súťaž MatX je organizovaná pod záštitou neziskovej organizácie P-MAT, ktorá na Slovensku okrem iného
organizuje korešpondenčné semináre Pikomat a Pikofyz.
Tešíme sa, že žiaci našej školy svojimi vedomosťami,
zručnosťami a logickým myslením dokázali, že patria
medzi najlepších matematikov nielen na Slovensku, ale aj
v Čechách.
PaedDr. Martina Dlholucká
ZŠ s MŠ R. Dilonga

NÁVŠTEVA DIVADLA
DETÍ ZO ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA
V ŽILINE

Literatúra v 5. ročníku je bohatá na rozprávky. Či
už ide o rozprávky ľudové, autorské, zvieracie, realistické, animované, hrané alebo bábkové.
Túto tému sme si chceli v praxi potvrdiť, tak sme to
využili a vybrali sme sa so žiakmi 5. A a 5. B na návštevu
Mestského divadla v Žiline. Žiaci z 3. A doplnili autobus a
9. 3. 2017 sme navštívili Žilinu. Dávali bábkovú rozprávku Šípková Ruženka, ktorú nám sprostredkovalo divadlo
BABADLO. Babadlo je prešovské divadlo, ktoré sa svojou
tvorbou zameriava predovšetkým na detského diváka a
usiluje sa priblížiť pôvodnú slovenskú tvorbu.
V divadelnom predstavení Šípková Ruženka herci
kládli dôraz hlavne na prácu s bábkou - marionetou.
Umelecký zážitok z predstavenia umocňoval hudobný
sprievod a výtvarné stvárnenie kulís.
Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Boli veľmi vnímaví a všímali si, čo je dôležité pri tvorbe divadelného
predstavenia, čo je potrebné, aby zaujali najnáročnejšieho
diváka - deti.
Mgr. Martina Gáliková
ZŠ s MŠ R. Dilonga
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ŠIKANOVANIE – HROZBA DNEŠNEJ DOBY

Šikanovanie....jediné slovo, za ktorým sa skrýva
množstvo utrpenia.... Strach, že sa práve to vaše dieťa
stane jeho obeťou, nie je až taký neopodstatnený. Keď
si pozrieme rôzne štatistiky a výskumy zistíme, že šikanovanie zažilo na vlastnej koži asi 30% žiakov našich
škôl. Pýtate sa „Prečo?!“ Pretože šikanovanie je všadeprítomné. Môže človeka sprevádzať celým životom,
počnúc rodinou, pokračujúc v škole, v rovesníckych
skupinách, v neskoršom veku na pracoviskách (mobbing, bossing,...), v partnerských
vzťahoch a v rodinách (domáce násilie).
Pre naše deti je to najmä prostredie školy, pretože práve ona je významným prostredím, v ktorom deti a mladí strávia väčšinu času zo svojho dňa. Je to dôležitý čas života,
pretože práve počas tohto obdobia sa u nich formujú, okrem iného, aj základy vzorcov ich
fyzického i psychického zdravia v dospelom veku. Voči šikanovaniu nie je imúnny žiadny
typ školy. Obeťou sa môže stať v podstate každé dieťa. Vzhľadom na skrytú povahu šikanovania je veľmi ťažké sa o ňom dozvedieť. A tak väčšina detí, ktoré sú šikanované, len
ticho trpia, neodvážia sa hľadať pomoc. Ak aj áno, často sa stáva, že neodborný prístup zo
strany dospelých ich situáciu ešte zhorší.
Šikanovanie je definované ako negatívny fyzický alebo psychický útok s nepriateľským úmyslom a s opakujúcou sa tendenciou, kde „silnejší“ (agresor) zneužíva „slabšieho“ (obeť) a dlhodobo a opakovane mu upiera jeho práva.
Odborníci zdôrazňujú, že o šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno alebo skupina detí
hovorí inému dieťaťu škaredé a nepríjemné veci, bije ho, kope, zamyká ho v miestnosti, vyhráža sa mu, používa posmešky alebo nepekné poznámky o rodine a pod. Tieto incidenty
sa môžu opakovať a pre šikanované dieťa je ťažké, aby sa samo ubránilo. Šikanovanie nie
je nikdy len záležitosťou agresora a obeti, ale vždy sa týka aj ostatných členov skupiny.
Spôsoby šikanovania sa bolestivo dotknú každého. Problém je v tom, že nie sú viditeľné,
pretože sa dejú v neprítomnosti pedagóga, príp. v neprítomnosti iného dospelého. Títo ale
ZŠ s MŠ R. Dilonga môžu spozorovať tzv. nepriame varovné signály ako napr. skryté volanie obete o pomoc,
posmievanie sa detí pri neúspechu, ponižujúca prezývka, osamotenosť žiaka, chodenie
žiaka do školy vždy ako posledný a pod. Tieto menej nápadné signály by sme určite nemali podceňovať. Šikanovanie sa väčšinou začína na prvý pohľad nevinne, ako žart. Ak
ale hneď na začiatku nezasiahneme, bude sa naďalej vyvíjať a naberať na intenzite.
Dňa 27. apríla 2017 sa konala súťaž v speve ľudových piesní detí a učiteliek MŠ okreNaše vlastné skúsenosti dokazujú, že k šikanovaniu na školách nedochádza iba v
su Tvrdošín, ktorú už každoročne organizuje ZŠ s MŠ v Habovke v spolupráci s OcÚ v šatniach, na WC,.... ale mnohokrát aj priamo v triede cez prestávky, ba dokonca aj priaHabovke a SPV okresu Tvrdošín. Cieľom tohto podujatia je prehlbovať lásku k ľudovej mo na vyučovaní alebo si to deti riešia cez internet, mobily. Najčastejšie sa uskutočňuje
piesni u detí MŠ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: I. 3-4 ročné deti , II. 5-6 ročné deti, verbálnou formou ako napr. vysmievanie, nadávanie, vyhrážanie, ohováranie, ponižovaIII. spev detí s hudobným doprovodom a IV. nesúťažná prehliadka učiteliek MŠ.
nie. Menej často fyzickou formou (bitie, kopanie, strkanie,...), ktorá je skôr odhaliteľná
Do tohtoročného už XVIII. ročníka sa zapojila aj Darja Poklonová z 1. triedy z CMŠ (modriny, opuchliny, zlomeniny).
s piesňou A ja džyfka v gorseče, ktorá sa v II. kategórii umiestnila v brondzovom pásme.
Obeť „zo strachu“ dlhý čas trpí, nerozpráva o tom, trápi sa, nesústredí sa na vyučovaDarja si tak odniesla ocenenie za svoj spev a aj hodnotné ceny, ktoré jej tento deň budú nie, je nepozorná, smutná, má slabšie študijné výsledky, znižuje sa jej sebavedomie, neverí
pripomínať. Víťazke srdečne gratulujeme!
si. Častejšie trpí celou škálou psychosomatických problémov ako sú bolesti hlavy, brucha,
Mgr. Jaroslava Kuková
problémy so spánkom, úzkosť, podráždenosť, nechuť do jedla či nočné pomočovanie.
ZŠ s MŠ R. Dilonga
Na druhej strane úzkosť, frustrácia, ponižovanie môžu stimulovať agresívne správanie a viesť k šikanovaniu iných. Agresori majú vyššie sebavedomie, nižšiu mieru empatie, bývajú dominantní, impulzívni a
agresívnejší. Mnoho agresorov si neuvedomuje, aké dôsledky ich
správanie má.
V období od 29. apríla do 6. mája 2017 sa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej rozozvučala španiŠikanovaniu však možno predísť a to najmä ak sa kladie
elčina naplno. Prečo? Znovu prišli na školu študenti z animátorskej školy v Motrile (Španielsko), aby netra- dôraz na rozvíjanie sociálnych zručností, kde sa žiaci učia ako
dičnou formou oživili vyučovanie španielskeho jazyka. A tak 23 študentov pripravilo zaujímavý program nenásilne riešiť konflikty, vzájomne sa tolerovať a akceptovať
pre našich žiakov. Počas dňa sa mohli zúčastniť rôznych aktivít, ktoré sa uskutočňovali v škole. Naši žiaci si názory, správanie, osobnosť, vlastnosti iných, vedieť sa vcítiť do
mohli preveriť svoje zručnosti nielen v španielčine, ale aj svoje pohybové schopnosti, logické rozhodovanie, situácie druhých ľudí.
tanečné kreácie či gastronomické znalosti.
V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je veľmi
Pre našich španielskych priateľov pripravila škola a študentov na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, za dôležitá spolupráca medzi školou, rodičmi a Centrom pedagogicpredmetová komisia španielskeho jazyka spolu s lektormi pomoc či už finančnú alebo osobnú, za venovanie svojho ko-psychologického poradenstva a prevencie. Na riešení a prezaujímavé podujatia, pomocou ktorých spoznávali školu, voľného času a za povzbudivé slová.
vencii šikanovania na školách sa podieľa vysokou mierou aj naše
Taktiež chceme vyjadriť poďakovanie Žilinskému CPPPaP Tvrdošín, ktoré pod vedením vyškolených odborníkov
mesto Trstená, prírodné a kultúrne zaujímavosti nielen
Oravy, ale aj pohraničie či pútavé miesta Žilinského kraja. samosprávnemu kraju, pod záštitou ktorého sa usku- realizuje krátkodobé i dlhodobé preventívne programy, v rámci
Španieli, ktorí síce majú more, ale nepoznajú vysoké točňovali jednotlivé aktivity. Vďaka projektu, ktorý bol ktorých poskytuje žiakom nielen informácie o šikanovaní, ale aj
kopce, sa veľmi tešili z horských túr, ktoré zvládli. Voľné vypracovaný školou a schválený VUC, sme mohli pripra- rady ako mu predchádzať a to prevažne zážitkovou formou, ktorú
dni trávili s rodinami žiakov, u ktorých boli ubytovaní a viť pre našich priateľov zo Španielska pútavý program a žiaci prijímajú oveľa lepšie ako klasickú prednáškovú formu.
ktorým chceme aj touto cestou poďakovať za príkladnú uskutočniť zaujímavé a netradičné vyučovanie.
Formou zážitku si žiaci dokážu oveľa efektívnejšie nielen osvojiť
Slová úprimnej vďaky odzneli z úst španielskych uči- nové poznatky a informácie, ale aj zvnútorniť správne postoje
starostlivosť, ktorú španieli veľmi ocenili.
Naši španielski priatelia aj tento rok prišli ukázať, že teľov, ktorí vyzdvihli úprimnosť a obetavosť našich žia- a spôsoby správania. Pre riešenie tohto problému je nevyhnutexistujú rôzne aktivity, pri ktorých netreba poznať cudzí kov, učiteľov, rodičov a mnohých ďalších ľudí, s ktorými né vytvoriť atmosféru otvorenej a dôvernej komunikácie, ktorá
jazyk, že sa dá dorozumieť aj prostredníctvom rôznych nadviazali priateľské putá. Veríme, že takéto stretnutia žiakom umožní o danej problematike diskutovať, vymieňať si
činností, hier alebo giest. Dokázali svojimi aktivitami za- zopakujeme aj v ďalšom roku a že španielčina a slnečné skúsenosti a zároveň vyvinúť vlastné nápady na to, ako sa s týmto
ujať aj žiakov zo ZŠ P.O. Hviezdoslava v Trstenej, ktorých Španielsko sa dostali hlbšie do našich sŕdc.
nežiadúcim javom vysporiadať.
španielčina určite nadchla.
PhDr. Daša Piačeková
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí poKolektív zamestnancov
GMH Trstená
CPPPaP Tvrdošín
mohli pri organizácii a realizácii pobytu španielskych
Tento rok sa našim „Mladým školským záchranárom“ veľmi darí. Že sa usilovne
a zodpovedne pripravujú, prináša aj zaslúžené ovocie v podobe popredných umiestnení na rôznych súťažiach. 4. mája 2017, v predvečer Medzinárodného dňa Červeného
kríža sa zúčastnili súťaže Družstiev mladých zdravotníkov v Dolnom Kubíne.
Žiaci Jankolová Andrea, Kostelanská 4.A triedy na výtvarnej výchove a žiaci 5.- 8.
Janka, Kubeková Alica, Medvecká Ivana, ročníka na technickej výchove svojimi 3D
Šrámková Dominika z 8.B sa spomedzi viac modelmi, pexesom, časopisom či plagátmi.
ako 20 družstiev umiestnili na peknom 5. Naši žiaci získali popredné umiestnenia a to:
mieste. Od medailovej pozície ich delili len 1. miesto – Matúš KUNÍK, 4.A, Kategória II.
3 body! V stredu 26. 4. 2017 sa konala súťaž stupeň ZŠ: 1. miesto – Ester DRGÁŇOVÁ,
Mladý záchranár CO v Krušetnici. Súťaže 6.A, Dorotea SLOVÍKOVÁ, 6.A, 2. miesto
sa zúčastnili mladí záchranári našej školy: Margarétka PÁNEKOVÁ, 5.A, 3. miesJANKOLOVÁ Andrea, 8.B KOSTELANSKÁ to Natália MARKOVÁ, 5.A, Alexandra
Janka, 8.B ŠIKYŇA Štefan, 8.A GÁLIK POLÁČEKOVÁ, 5.A. V kategórií najlepšia
Adam Cyril, 7.A. Žiaci súťažili nielen v tes- práca získali 1. miesto Ester DRGÁŇOVÁ a
toch, ale aj prakticky. Reálne poskytovali Dorotea SLOVÍKOVÁ zo 6.A.
Vedomosti o poskytovaní prvej pomoci
prvú pomoc pri zlomenine, určovali azimut
a skutočnú vzdialenosť podľa mapy (mierky), sa určite zídu v reálnom živote: na pomoc
strieľali zo vzduchovky, hasili požiar, preko- svojim kamarátom, súrodencom, starým ronali zamorenie chemickými látkami a pod. dičom, susedovi... a možno pomôžu zachráNakoniec sa umiestnili na peknom 2. mieste. niť život úplne cudziemu človeku. Tešíme
Pri príležitosti národného dňa tiesňo- sa, že žiaci s radosťou pomáhajú tým, ktorí
vého volania 112 bola Ministerstvom vnútra si často sami nevedia pomôcť a veríme, že z
Slovenskej republiky vyhlásená výtvarná nich vyrastú dobrí empatickí ľudia – možno
súťaž s názvom „Ochranárik čísla tiesňové- budúce zdravotné sestry či lekári.
ho volania 112 a civilnej ochrany“. Z našej
PaedDr. Martina Dlholucká
školy sa do uvedenej súťaže zapojili žiaci
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„ŠPORTOVEC ROKA 2016“
24. marca 2017 o 17.00 hod. sa v sále
Domu kultúry v Trstenej uskutočnilo
podujatie, na ktorom boli vyhodnotení
najlepší športovci nášho mesta za rok
2016. Toto podujatie sa konalo pod záštitou mesta Trstená a Komisie športu, TV
a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v
Trstenej.

klubov. Ceny odovzdával MUDr. Jozef
Gočál, ktorý sa pričinil o rozvoj športu
v našom meste a bol aj aktívnym športovým hráčom a funkcionárom. Ocenení
boli športovci za futbalový klub, kolkársky klub, karate klub, hokejový klub a za
Mestský športový klub.
OCENENÍ ŠPORTOVCI:
Futbalový klub: Mário Štrba, Jozef
Ješš, Matej Gornál
Kolkársky klub: Viktória Vargová,
Milan Urban, družstvo žiačok v zložení:
Viktória Vargová, Patrícia Bednárová,
Anna Benická
Karate klub: Klára Hrubcová
Hokejový klub: Matúš Zaťko, Adrián
Betušťák, Michal Furdek
Mestský športový klub: šachový
oddiel: Peter Gasper, MUDr. Valerián
Valášek a ďalším oceneným za tento klub
bol Martin Hlavna.
CENU NAJLEPŠIEHO ŠPORTOVCA ZA ROK 2016 ZÍSKALI:

V úvode podujatia sa slávnostným
príhovorom zástupkyňa primátora mesta
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková poďakovala športovcom za vzornú reprezentáciu mesta a tiež všetkým, ktorí šport
prezentujú a pracujú na ňom nielen za
hranicami regiónu, ale celého Slovenska
a takýmto spôsobom umožňujú regiónu
rásť. Do budúcna vyslovila
želanie, aby sa športu aj naďalej darilo, aby sa vyvíjali
športové aktivity, ktoré
pritiahnu nielen mládež,
ale aj ostatných obyvateľov
mesta.
Časť programu patrila
žiakom Základnej umeleckej školy v Trstenej pod
vedením pani učiteľky
Miroslavy
Malatinkovej
(spev) a pána učiteľa
Mareka Kuka (spev a hra na
harmonike).
Nominovaných bolo 16
športovcov alebo družstiev
z viacerých športových

1. Karate klub: Annamária Vilčinská
2. Športový klub kolkárov: družstvo ŠKK
extraliga mužov „A“ v zložení: Boris
Dzurek, Stanislav Dzurek, Michal Fábry,
Lukáš Juris, Marek Juris, Tomáš Karas,
Martin Koleják, Norbert Šuba, Peter Šibal,
Peter Nemček.
3. Karate klub: Nina Gadzmanová
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA
Viťazom 26. Ročníka Mestskej kolkárskej ligy sa stalo družstvo Tutto bene s 37
bodmi, čím sa kvalifi kovalo na Majstrovstvá Slovenska mestských kolkárských líg,
ktoré sa konali v Trstenej 3. -4. júna 2017.
Športový klub kolkárov má ako organizátor právo, aby na Majstrovstvách mestských
kolkárskych líg súťažilo aj druhé družstvo z MKL, ktorým je Poľovník so ziskom 30
bodov.Najlepším hráčom mestskej ligy sa stal Dušan Buček s priemerom 468 zvalených
kolov na zápas.

TURNAJ SENIOROV V KOLKOCH O
POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRSTENÁ
V doobedňajších hodinách v pekný utorkový deň 25.4.2017 sa stretlo 16 družstiev,
teda spolu 64 hráčov na IV. ročníku regionálneho turnaja seniorov v kolkoch o pohár primátora mesta Trstená s medzinárodnou účasťou. Súťažné zmiešané štvorčlenné družstvá
boli z hornej Oravy z Trstenskej a Námestovskej časti a jedno družstvo tvorili i členovia
Spolku Slovákov žijúcich v Poľsku so svojou klubovňou v Jablonke a členskou základňou
v Podvlku. Toto zmiešané družstvo tvorili pani Genoveva Prilinská, pani Mária Jazovská,
pán Ján Bašisty. Ich družstvo doplnila pani Zuzana Záhradníková z Trstenej.
Trstená I., druhé miesto Trstená II., ako tretie
sa umiestnilo súťažné družstvo Námestovo.
V ženskej kategórii najviac bodov – 218 –
získala pani Anna Lepáčková z Trstenej a v
mužskej kategórii najviac bodov – 239 – získal pán Gabriel Tušár z Trstenej. Obidvaja
boli práve z víťazného družstva Trstená I.
My všetci ostatní, či už sme súťažili
alebo úprimne povzbudzovali, sme si odniesli pozitívne zážitky. Postarané o nás bolo i
formou chutného občerstvenia.
Poďakovanie patrí organizátorom a
Turnaj sa uskutočnil v priestor spoluorganizátorom – Mestskej organizácii
Športového klubu kolkárov v Trstenej, kde Jednoty dôchodcov Slovenska z Trstenej,
sú k dispozícii štyri automatizované dráhy Mestu Trstená, Športovému klubu kolkárov
v Trstenej ako i všetkým ostatným vrátane
vhodné i k prenájmu širokej verejnosti.
Všetci títo zúčastnení ľudia v zrelom a jednotlivých členov Miestnych organizácii
napriek tomu aktívnom veku znovu dokáza- Jednoty dôchodcov Slovenska, s pomocou
li, že i kolky sú aktivita, ktorá v nich vzbud- ktorých sme podujatie mohli zorganizovať.
Túto aktivitu, na ktorej ďalší ročník sa
zuje športového ducha, láme osobné i rečové
bariéry, upevňuje priateľské vzťahy a vytvára už teraz tešíme, sme ukončili hudobným vynové kontakty. Bola to aktivita určená nie len stúpením piesní folklórneho žánru hudobnípre súťažiacich. Podporu tým svojim prišla kov z MO JDS v Nižnej. A že nám nebolo len
vyjadriť osobne, radostnými pokrikmi, pou- do spevu ale i do skoku? To si môžete byť istí.
Športu zdar a ešte raz ďakujeme.
žívaním rabkáčov, zvoncov i verejnosť, takže
nakoniec nás tam bolo viac ako 120.
Výbor MO JDS Trstená
Prvé miesto obsadilo súťažné družstvo

VOLEJBALISTI Z S-VK TRSTENÁ
SI PO 3 ROKOCH OPÄŤ OBHÁJILI TITUL MAJSTRA
VO VOLEJBALOVEJ LIGE OALPS V JABLONKE
Po päťmesačných bojoch v športovej
hale v Jablonke medzi 6 družstvami, SVK
Trstená získala v roku 2017 titul majstra.V
roku 2011 ako nováčik ligy bola Trstená
na 2. mieste, v roku 2012 a 2013 na mieste
prvom. Ďalšie tri roky sa striedali v znamení druhého a dvoch tretích miest. Tento rok
posilnil tím SVK Trstená ďalší hráč Ľubo
Breda, aj vďaka ktorému sme tento rok
opäť získali miesto prvé. Počas celej súťaže
Trstená prehrala z 12 kôl iba jeden zápas
a tak mala obrovský náskok pred súpermi, ktorí boli v závese až so 4 prehratými
zápasmi.
Trstenú reprezentovali: Tomáš Kráľ,
Ľubomír Suchánek, Michal Štúr, Martin
Gejdoš, Ján Furdek, Michal Mika, Miloš

Gavlík, Adam Hok, Lukáš Ragula, Jozef
Vilčinský, Martin Hulla, Ľubo Breda, Matúš
Mačor a Richard Gajniak.

CELKOVÉ PORADIE :

1. S-VK Trstena (32 bodov)
2. Belfry Orawa (24 bodov)
3. Harnasie (24 bodov)
4. AZSs Podwilk (21 bodov)
5. Malolipnickie Lwi (19 bodov)
6. ZSO Lipnica Wielka (6 bodov)
7. ZS Jablonka (0 bodov)

Ceny odovzdali primátor Jablonky
Anton Karlak spoločne s riaditešom
Zespołu Szkół w Jabłonce Bogusława
Pilch.
Richard Gajniak
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KAPJOR’S DRACO CUP 2017
Starší či mladší hokejisti, všetkých však opäť raz
spojilo jedno, a to spomienkový turnaj na počesť hokejistov, bratov Martina a Štefana Kapjorovcov.
Priateľské zápasy sa odohrali 18. marca 2017 na štadióne Hotela Altis. Tento rok sa konal už deviaty ročník tohto
turnaja. Na ľad nastúpili štyri tímy v zložení Legionári,
Old boys, HK Trstená a Kapjors tím. Tímy odohrali proti
sebe tri zápasy v trvaní 2x 20 minút pričom celý priebeh

hry monitoroval z rozhodcovskej pozície Peter Halimovič.
Séria zápasov sa odohrala v priateľskom duchu s príjemnou atmosférou, ku ktorej patrilo aj vyhodnotenie
s posedením nielen v kruhu hokejistov, ale aj fanúšikov
stretnutia. Víťazom Kapjor’s DRACO CUPU 2017 sa stal
Kapjors tím pod kapitánskym vedením Šimona Greššáka
so všetkými vyhratými zápasmi. Na druhom mieste sa
umiestnili páni z tímu Old boys. Tretie miesto obsadil

tím HK Trstená a napokon sériu zápasov spečatili štvrtým
miestom Legionári.
Počas turnaja padlo množstvo gólov, avšak s najväčším počtom zahviezdil hráč Adrián Betušťák (Old boys)
s počtom šiestich gólov, najlepším brankárom sa stal
Roman Zboja, ktorého lapačka zachytila najväčšie množstvo striel.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VÍŤAZ Z TRSTENEJ
Športový klub kolkárov sa deťom a mládeži venuje už
dlhé roky. O tom, že táto snaha má nemalé úspechy, svedčia
výsledky klubu. Presvedčili tak o tom aj nedávne majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok, na ktoré sa prebojovalo až
12 členov klubu.
Šampionát sa konal 29. apríla 2017 v Podbrezovej.
Otvorila ho kvalifi kácia na 60 hodov, v ktorej štartovalo 26
chlapcov a 21 dievčat. O prvenstvo sa bojovalo v troch súťažiach – jednotlivci, dvojice a družstvá. Dvanásť najlepších
hráčov z každej kategórie postupovalo do finále jednotlivcov,
ktoré odohrali na 60 hodov.
Titul „majstra“ si z tohto podujatia odniesol Marián
Benický, ktorý na súťaži podal nielen najlepší výkon v
Podbrezovej, ale dosiahol svoj najlepší úspech. V kategórii
jednotlivcov sa tak stal majstrom Slovenska. V celkovom
súčte zvíťazil o 25 kolov. Tento úspech ho bude motivovať
na ďalšie výkony, ktoré chce dosiahnuť už pri dorastencoch.

Vynikajúce výsledky dosiahol nielen vlastnou húževnatosťou, ale predovšetkým za obrovskej podpory rodiny, ktorá ho
celý čas vedie k tomuto športu. Na majstrovstvách Slovenska
Marián rad víťazných trofejí rozšíril o ďalšie dve strieborné
medaily. V súťaži dvojíc spolu s Viktóriou Vargovou im zlatá
medaila unikla len o chýbajúcich 9 kolov. V kategórii družstiev Mariána dopĺňal okrem Viktórie Vargovej aj Michal
Janík. Družstvu z Trstenej chýbalo k úplnému víťazstvu 20
kolov.
UMIESTNENIA TRSTENSKÝCH KOLKÁROV
V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:
Jednotlivci:
Žiaci – 1. Marián Benický, 6. Lukáš Lepáček, 7. Erik
Kuráň, 13. Michal Janík, 18. Matúš Bednár, 25. Matej Žatko
Žiačky – 4. Anna Benická, 5. Marika Kabáčová, 10.
Viktória Vargová, 13. Vanessa Korčušková, 14. Nikola
Chovančáková, 17. Patrícia Bednárová

Dvojice:
2. Marián Benický a Viktória Vargová, 3. Erik Kuráň a
Michal Janík, 7. Matúš Bednár a Lukáš Lepáček, 10. Anna
Benická a Patrícia Bednárová, 12. Nikola Chovančáková a
Vanessa Korčušková, 16. Matej Žatko a Marika Kabáčová
Družstvá:
2. Marián Benický, Michal Janík a Viktória Vargová, 4.
Erik Kuráň, Anna Benická a Patrícia Bednárová, 5. Marika
Kabáčová, Matúš Bednár a Lukáš Lepáček
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry

ŠACHOVÝ ODDIEL

Šachový oddiel Mestského športového klubu v
Trstenej skončil jarnú časť ligovej súťaže v sezóne
2016/2017. Družstvu len o máličko unikol postup do 3.
Dňa 4.5 2017 sa uskutočnil 22. ročník volejbalového turnaja Memoriál Jozefa Jesenského na Gymnáziu Martina ligy. Od víťazstva ich delil jediný bod, ktorý rozhodol,
Hattalu v Trstenej. Obnoviť túto súťaž sa podujalo naše gymnázium a predmetová komisia telesnej a športovej že ďalšiu sezónu znova odohrajú v 4. lige. Veríme, že
súťažnom ročníku bude istý.
výchovy na škole. Turnaja sa zúčastnili dievčenské tímy z Gymnázia Tvrdošín, Námestova, Dolného Kubína a z postup v ďalšomMestský
športový
klub
Dorastenci
zo
šachového
oddielu
odohrali tiež súťaž
usporiadateľskej školy Gymnázium Martina Hattalu. Prvýkrát sme privítali v tejto súťaži aj družobnú školu z
uplynulej sezóny v 5. lige. Nabrali tak veľa skúseností,
Poľska - ZespolSzkol z Jablonky.
Šachový oddiel Mestského športového klubu v Trstenej skončil jarnú časť ligovej súťaže v sezóne
ktoré
ich len
budú
posúvať
vyššie
2016/2017.
Družstvu
o máličko
unikolčoraz
postup do
3. ligy. v
Odligovej
víťazstvasúťaži.
ich delil jediný bod, ktorý
Turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére, dievčatá Gymnázia A. Bernoláka z Námestova, druhé miesto obsarozhodol, že ďalšiu sezónu znova odohrajú v 4. lige. Veríme, že postup v ďalšom súťažnom ročníku
bojovali naplno, každé družstvo chcelo dosiahnuť čo dili dievčatá z Gymnázia Dolný Kubín, na treťom mieste
bude istý.
Miroslav Mačor
najlepší výsledok. Hralo sa systémom každý s každým skončili dievčatá z Gymnázia Tvrdošín. Štvrté miesto
Dorastenci zo šachového oddielu odohrali tiež súťaž uplynulej sezóny v 5. lige. Nabrali tak veľa
predseda MŠK Trstená
skúseností, ktoré ich budú posúvať čoraz vyššie v ligovej súťaži.
na dva hrané sety.Výhru si nakoniec odnieslo družstvo z pripadlo nášmu zahraničnému súperovi ZespolSzkol
VÝSLEDKY 4. LIGY:
Výsledky 4. ligy:
Jablonka a konečné piate miesto obsadili dievčatá z domáPor.
č.
Družstvo
Partie + = - TB1 TB2 TB3
ceho Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
1
8
LŠŠ
L.Mikuláš
jun.
B
11
8 1 2 25 52,0
0
Tešíme sa na ďalší ročník, pevne veríme, že o rok sa
2
1
MŠK Trstená A
11
7 3 1 24 53,0
0
pridá viac družstiev, aby mohol Memoriál J. Jesenského
opäť naplno zažiariť. Ďakujeme všetkým zúčastneným za
3
2
MŠK Tvrdošín A
11
6 2 3 20 53,0
0
skvelú atmosféru a naplnenie športového odkazu. Chceme
4
10
OŠK Lisková
11
6 2 3 20 46,0
0
sa tiež poďakovať všetkým sponzorom, bez pomoci
5
11
ŠKM Liptovský Hrádok B
11
5 4 2 19 48,0
0
ktorých by sa toto podujatie asi neuskutočnilo.
6
7
LŠŠ L.Mikuláš jun. A
11
6 1 4 19 47,5
0
1. Gymnázium Námestovo 8b.
7
3
ŠK Liptovská Ondrašová B
11
4 3 4 15 43,5
0
2. Gymnázium Dolný Kubín 5b.
8
6
TJ ŠO Lúčky kúpele
11
4 1 6 13 36,0
0
3. Gymnázium Tvrdošín 4b.
9
5
KTK Liptovský Mikuláš
11
3 2 6 11 42,5
0
4. ZespolSzkol Jablonka 3b.
10
12
ŠK Stankovany Rojkov
11
2 2 7
8
38,0
0
5. GMH Trstená 0b.

MEMORIÁL JOZEFA JESENSKÉHO OBNOVENÝ

Mgr. Žofaj
PK TSV pri GMH Trstená

11

4

MŠK Dolný Kubín C

11

2 1

8

7

34,5

0

12

9

ŠK Važec

11

1 2

8

5

34,0

0

Miroslav Mačor, predseda MŠK Trstená
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CVČ + ŠKOLSKÝ KLUB

DEŇ RODINY
"Rodina je miestom lásky a
života. Miestom, kde láska
rodí život." Ján Pavol II.
PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ V RÁMCI PARTICIPÁCIE
OBČANOV NA ROZVOJI MESTA.

Už po tretíkrát zorganizovalo
Centrum voľného času v Trstenej oslavy
Dňa rodiny, ktoré sa konali v piatok 19.
mája v poobedných hodinách. Toto krásne
slnečné podujatie odpálila barmanská šou
a nasledovala prednáška zameraná na riziká pri výchove detí a na bezpečnosť, ktorú
viedol kpt. Tibor Šándor. Okrem toho podujatie sprevádzalo po celý čas vystúpenie
detí z tanečného krúžku CVČ, pod vedením Bc. Lýdii Hrubcovej, ktorá je zároveň
autorkou projektu Deň rodiny.
Veľkému záujmu sa tešili aj ďalšie pripravené aktivity - tvorenie maxi bublín,

TIPUJTE MS V HOKEJI 2017 S CVČ TRSTENÁ

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,
ktorú na akciu napiekla riaditeľka CVČ
spolu s autorkou projektu. Obohatením
bol aj moderátor Mgr. Anton Kuľkovský,
ktorý okrem toho, že poukázal na dôležitosť tradičnej rodiny vyhlásil aj viacero súťaží - napríklad aj súťaž o to, kto z
Námestia 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.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
za super atmosféru a samozrejme veľká
vďaka patrí sponzorom akcie: Mäsiareň
Vierka, Mäsiareň Mokoš, všetkým,
ktorí pomáhali pri realizácii projektu: Trstenský mládežnícky parlament,
kapitán Tibor Šándor, Martin a Štefan
Starek, Eva Šuttyová, Tatiana Letašiová,
Rudolf Zaťko, Kuľkovský Anton, Nikola
Hulejová, Radovan Vlček a samozrejme
všetkým členom ZÚ Tanečná.

triedy:
1.miesto: Kvarta GMH Trstená
2.miesto: Tercia GMH Trstená
3.miesto: 9.A ZŠ R. Dilonga Trstená
Naším zámerom bolo spríjemniť
mládeži získavanie vedomostí, kde popri
atraktívnej hre, známej ako „pokladovka“,
sa mohli dozvedieť viac o živote Matúša
Jankolu.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

SPOMIENKY NA ČASY VOJNY V TRSTENEJ

Centrum voľného času Trstená v
spolupráci s mestom Trstená zorganizovalo akciu k príležitosti ukončenia 2.
svetovej vojny s názvom: Spomienky na
časy vojny v Trstenej.
Päť deviatackých tried sa zišlo v kine,
kde im fundované osobnosti úvodnými
slovami priblížili vojnovú situáciu vo svete
a na Slovensku. Taktiež im ukázali fotky
Trstenej v čase vojny. Potom sa jednotlivé
triedy vydali na púť po Trstenej, počas

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
S chlapcami, ktorí navštevujú
ZÚ hokejbal v CVČ, sme sa zúčastnili tradičného hokejbalového
turnaja vo Vavrečke. V silnej kategórií stredoškolákov sme vybojovali bronzové medaily... a veľa
nechýbalo, aby to bolo ešte lepšie.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

kolektív CVČ

PO STOPÁCH MATÚŠA JANKOLU
V dobrých tradíciách treba pokračovať, preto Centrum voľného času Trstená
zorganizovalo už VIII. ročník pohybovo-zábavnej súťaže zameranej na slávne
osobnosti mesta Trstená.
Tento ročník bol venovaný Matúšovi
Jankolovi. Súťažiaci museli riešiť zaujímavé úlohy na 20. stanoviskách, ktoré
boli rozmiestnené po celom meste. Po 2,5
hodinovom zápolení v neustálom daždi sa
na najlepších priečkach umiestnili tieto

Centrum voľného času Trstená organizovalo tipovaciu súťaž MS v hokeji 2017.
Súťažiaci mali za úlohu uhádnuť výsledok v 28 zápasoch kolínskej skupiny. Do súťaže
sa zapojilo 83 tipujúcich. Tu je najlepšia trinástka tipujúcich:
11. Natália Dedinská, ZŠ P.O.Hviezdoslava- 19
1. Radovan Vlček, Educo- 21 bodov
2. Michal Malák, ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená- bodov
11. Sebastián Leštinský, ZŠ P.O.Hviezdoslava21 bodov
3. Dávid Kostolný, ZŠ R. Dilonga Trstená- 21 19 bodov
11. Michal Urbanovič, GMH Trstená- 19 bodov
bodov
4. Karolínka Pňačková, MŠ Trstená- 21 bodov
5. Paulína Jatyelová, GMH Trstená- 20 bodov
Pri rovnosti bodov o lepšom umiest6. Tomáš Garbiar, Liesek- 20 bodov
není rozhodli pravidlá súťaže.
7. Patrícia Štubendeková, Trstená- 19 bodov
Radovan Vlček vyhral dres slo8. Patrícia Frančeková, GMH Trstená- 19 venskej reprezentácie. Víťazovi srdečne
bodov
blahoželáme.
9. 4. A, ZŠ R. Dilonga Trstená- 19 bodov
Mgr. Stanislav Pňaček
10. Marek Pňaček, ZŠ R. Dilonga Trstená- 19
CVČ Trstená
bodov

ktorej museli nájsť 5 stanovísk, na
ktorých im pamätníci a dejepisári
priblížili udalosti a vlastné spomienky na 2. svetovú vojnu. Po putovaní
sa opäť všetci stretli v kine, kde sa
najskôr uskutočnil minikvíz, po ktorom bol premietnutý dokumentárny
fi lm o sestrách Eberstark z Trstenej.
Chceme poďakovať Jankovi
Kapjorovi,
Evke
Kadlubovej,
Vlastislavovi Pavlíkovi a Mojmírovi
Krajčimu za ochotu podeliť sa so svojimi
vedomosťami a zážitkami.
Naším zámerom bolo atraktívnym a
zaujímavým spôsobom priblížiť žiakom
hrôzu a následky 2. svetovej vojny. Kladná
odozva študentov nás zaväzuje, aby sa podobná akcia uskutočnila aj budúci rok.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

DEŇ MATIEK
Deti školského klubu s pani vychovávateľkou Pastýrovou a pani učiteľkou Luciou
Gabarovou z 2.A pozdravili svoje mamičky. Pripravili si divadielko, pásmo básní piesní a
tancov. Poďakovali im za ich starostlivosť, lásku a obetavosť. Aktívne mamičky odmenili
pochvalným listom a malým darčekom. Mamičky, ďakujeme Vám.
Ľudmila Pastýrová a Lucia Gabarová
Vychovávateľky

JARNÁ SÚŤAŽ
Deti školského klubu 1. oddelenie P.O.H. v Trstenej sa zapojili do jarnej súťaže
LEPO – papier. Maľovali prebúdzanie sa prírody po zime. Téma ich nesmierne nadchla, lebo mohli využívať rôzne techniky a hlavne teplé farby.
Práce boli vystavené v papiernictve pána Ľubomíra Lepáčka. Po vyhodnotení boli
žiaci ocenení vecnými cenami a diplomom. Ako kolektív sme sa umiestnili na 2. mieste.
Paťka Bajová sa umiestnila na 1. mieste v kategórii roč. 5-9. Matej Liss získal poukážku na zľavu pri nákupe. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných
úspechov.
Ľudmila Pastýrová
vychovávateľka ZŠ P. O. Hviezdoslava

MAREC – MESIAC KNIHY
V tomto mesiaci sa viac venujeme knihám. Veď sa hovorí, že kniha je priateľ človeka. Dozvieme sa z nich veľa zaujímavého, len škoda, že deti nemajú taký záujem o
knihu ako kedysi. Neboli počítače, internet, tablety a tak viac siahali po knihách, aby
sa dozvedeli veľa nového. Aj čitateľská gramotnosť tak bola lepšia ako dnes.
Deti školského klubu 1.oddelenie
P.O.H. Trstená navštívili mestskú knižnicu, kde sa dozvedeli novinky o knihách,
ako sa prihlásiť do knižnice a ako sa starať
o knihy. Po zaujímavej besede si vymaľovali záložky do knihy a urobili z nich výstavku. Na záver sa prezreli encyklopédie a
rôzne knihy pre deti.
Ľudmila Pastýrová
vychovávateľka ZŠ P. O. Hviezdoslava

Jún 2017
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TURISTICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM
Leto so sebou nesie nielen zážitky, ktoré ponúka slnko a voda, ale
pre milovníkov turistiky sú nezabudnuteľným zážitkom hory, turistické
trasy a cyklochodníky. Orava je súhrnom všetkých krás, ktoré môže príroda ponúknuť. Je bohatá na lesy a krásnu prírodnú scenériu. Návštevníci
ale aj domáci môžu obdivovať Západné Tatry – Roháče, Skorušinské
vrchy, termálne vody v Oraviciach, či vodnú nádrž Oravskej priehrady.
V Turisticko informačnom cen- Pracovníci budú poskytovať infortre vám radi poskytnú informácie mácie o možnostiach cestovného
ohľadom možností trávenia voľné- ruchu v tejto lokalite. Informačné
centrum tiež ponúka predaj suveho času v meste a okolí.
nírov, máp a drobných upomienkoINFORMAČNÉ CENTRUM
vých predmetov.
OKREM PONUKY CESTOVNEJ
V INFORMAČNOM CENTRE
AGENTÚRY POSKYTUJE:
VÁM ZABEZPEČIA AJ
• predaj pohľadníc, turistických
SLUŽBY SPOJENÉ
máp a brožúr
S ČINNOSŤOU CESTOV• predaj remeselníckych výrobkov
NEJ AGENTÚRY A TO:
(keramika, výrobky z dreva)
• predaj leteniek
• poskytovanie informácií o po• predaj zájazdov a pobytov na
dujatiach, kultúrnych pamiatSlovensku, v Európe a vo svete
kach a turistických možnostiach
• predaj zľavových kariet
na Orave
• sprostredkovanie cestovného
• predaj drobných upomienkopoistenia
vých predmetov (magnetky, náramky, prívesky a pod.)
Ak si neviete vybrať letnú do• predaj turistických známok, návolenku, radi vám poradíme a polepiek a turistických vizitiek
môžeme s ponukou a s výberom tej
• prehľad a ponuka ubytovacích
pravej dovolenkovej destinácie.
zariadení v meste a v okolí
• predaj vstupeniek na domáce
Už teraz sa tešíme na domácich
predstavenia a vstupenky do návštevníkov ale aj návštevníkov
kina
z rôznych kútov Slovenska i mimo
Mesto Trstená rozširuje počas neho.
letnej turistickej sezóny prevádzku informačného centra na
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry
Oravskej priehrade v časti Prístav.

NARODENIA
MAREC

APRÍL

MÁJ

Izabela Javorková
Lukáš Javorek
Sofia Dzureková
Jakub Dzurek
Kristián Miterko
Ján Tuka
Bronislava Precnerová
Filip Schwarzbacher
Sofia Pokusová
Adam Figura

Adrián Karpeľ
Samuel Bulák
Adrián Ferletjak
Zdenka Žatková
Samuel Jašurka
Nikolas Hvolka
Arianna Bartolotti
Lukáš Kadlub
Viktória Stroková
Nikola Kolenčíková
Adrián Šuvada

Katarína Dilongová
Janis Krúpa
Sofia Kuhajdová
Marko Štrnál
Jakub Slovík
Šimon Furdek

SOBÁŠE
MAREC

MÁJ

Martin Hucík + Miroslava Mientusová
Michael Mitráš + Natália Jašurková

Martin Buška + Mária Bullová
Martin Šimánek + Lucia Krnáčová
Michael Samuel Blann + Mgr. Mária Trstenská
Ing. Marek Trstenský + Daniela Furdeková

APRÍL
Ing. Peter Šiška + Ing. Zuzana Žuffová
Ľuboš Matula + Gabriela Mäsiarová
Miroslav Djobek + Tatiana Dafčíková

NAŠÍ JUBILANTI
Apríl

Máj

Jún

70 ROKOV

80 ROKOV

90 ROKOV

Dana Gondová
Marta Buková
Anna Kvasná
Anna Vnučáková
Albín Zbela
Oľga Schifferdeckerová

Viera Pažitná
Justína Chovančáková

Valéria Frančeková

60 ROKOV

TRSTENÁ

PRÍSTAV

PONDELOK

8.30 – 16.00

8.30 – 16.30

UTOROK

8.30 – 16.00

8.30 – 16.30

Mária Lepáčková
Vlasta Kolenová
Elena Pekarčíková
František Veselý
Cecília Valeková
Milan Štrbáň
Štefan Letaši
Ing. František Štefanides
Ing. Danuta Bernaťáková
Jarmila Červená
Ing. Michal Hucko
50 ROKOV

PREVÁDZKOVÝ ČAS INFORMAČNÉHO CENTRA

STREDA

8.30 – 16.00

8.30 – 16.30.

ŠTVRTOK

8.30 – 16.00

8.30 – 16.30.

PIATOK

8.30 – 16.00.

8.30 – 16.30

SOBOTA

8.30 – 16.00

9.00 – 17.00.

NEDEĽA

8.30 – 16.00

9.00 – 17.00

SVET Z HLINY
Pod týmto názvom pripravil pre verejnosť výstavku v mestskom kultúrnom
stredisku Trstená pán Ľubomír Hoľma. Je venovaná tradíciám hrnčiarstva na
Orave. Vystavoval práce detí zo svojej súkromnej školy, ale i vlastnú tvorbu a
úžitkovú keramiku, ktorá sa vyrába dodnes. Je žiadaná hlavne v kolibách, kde sa
zachováva ľudová kultúra.
Touto výstavou chcel zaujať hlavne mládež, ktorá by pokračovala v keramickom remesle. Výstavka sa deťom 1.odd. ŠKD Trstená páčila, hlavne hry
vyrobené z hliny. Pán Hoľma ďakujeme za krásny umelecký zážitok.
Ľudmila Pastýrová
vychovávateľka ZŠ P. O. Hviezdoslava

Božena Jankolová
Tatiana Jankolová
Ivona Nemčeková
Zdeňka Dzureková
Jana Pajunková
Eva Kordiaková
Eva Zoššáková
Ján Šurina
Ľudmila Dzureková
Peter Chorvát
Ondrej Kordiak
Renata Šrámková

70 ROKOV
Božena Pallová
Dária Danielová
Alojz Dulla
Janka Paldiová
60 ROKOV
Eva Juráňová
Ing. Magdaléna Fáziková
JUDr. Marián Ďuraš
Viera Václavíková
Ján Stroka
Emília Jurkuláková
50 ROKOV
Jana Švajnerová
Iveta Iľanovská
Viera Letková
Božena Mešková
Peter Falla
Pavol Gembala
MUDr. Alena Benková
Pavol Dzurek
Daniela Hucíková
Jaroslav Pirožák

70 ROKOV
Ján Štrbáň
Zdenka Porubská
Jozef Šuhaj
František Jankola
60 ROKOV
Božena Bednárová
Anton Horváth
Ján Abaff y
Anna Bučeková
Emília Žáčiková
Vladimír Bulla
Jolana Opetová
Ján Krátky
Vilém Korbel
Ing. Július Prikryl
Vladimír Revaj
Jaroslav Buroň
Miroslav Kyseľ
Jaroslav Václavík
Gabriela Sečanská
Peter Čačko
50 ROKOV
Miroslav Kubas
Ing. Milan Štúr
Eva Šuvadová
Pavol Liss
Ivan Iľanovský
Mgr. Karol Štefanides
Miroslav Abraham
Eva Mačorová

ÚMRTIA
MAREC

APRÍL

MÁJ

Jozef Kacko 45 ročný

Etela Hrubcová 76 ročná
František Šurina 96 ročný
Štefan Kapala 75 ročný
Iveta Šimalčíková 44 ročná

Kamil Halimovič 68 ročný
Jozef Bača 83 ročný
Dušan Šubjak 58 ročný
Karol Furdek 82 ročný
Emília Sobeková 79 ročná

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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OZNAMY

TURISTICKÁ UBYTOVŇA V ÚSTÍ
Počas jarných mesiacov tohto roku boli prostredníctvom Oddelenia služieb
zrekonštruované priestory turistickej ubytovne v Ústí.
Turistická ubytovňa je situovaná v okolí Oravskej priehrady 7 km od mesta
Trstená, pri priehradnom múre. Návštevníci tu nájdu dobré podmienky na oddych, relaxáciu a zábavu. Ubytovacia kapacita je 20 lôžok rozdelených v troch
miestnostiach. Súčasťou ubytovacej kapacity je kuchynka, veľká spoločenská
miestnosť s kapacitou 30 miest a spoločné sociálne zariadenie.

TURISTICKÁ UBYTOVŇA PONÚKA MOŽNOSŤ
ORGANIZOVANIA JEDNODŇOVÝCH ČÍ VIACDŇOVÝCH AKCIÍ:
•
•
•
•
•
•
•

spoločenské stretnutia,
školenia, workshopy,
rodinné oslavy,
rekreačné aktivity a dovolenka,
školské výlety, škola v prírode,
športové sústredenia a kurzy,
aktivity pre deti a mládež a pod.

CENNÍK UBYTOVANIA:
•
•
•
•
•

osoba/lôžko – letná sezóna......................................6,00 Eur/noc
osoba/lôžko – zimná sezóna....................................8,00 Eur/noc
prenájom spoločenskej miestnosti........................50,00 Eur/deň/noc
prenájom spoločenskej miestnosti..........................7,00 Eur/hodina
prenájom celej ubytovne pre školy..........................70,00 Eur/deň/noc

Správca:
Oddelenie služieb: 043/5392 784, 0902 915 693,
msu@trstena.sk

