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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA

15 ROKOV SPOLUPRÁCE MESTA
TRSTENÁ A GMINY JABLONKA
Vzájomná spolupráca Mesta Trstená a Gminy Jablonka trvá už pekných 15 rokov. Tieto dve mestá ležia v bezprostrednom susedstve na slovensko – poľskej hranici v regióne s geografickým a historickým s názvom Orava. Región je síce
predelený hranicou na časť slovenskú a poľskú, ale je to len umelá hranica, ktorá oddeľuje regióny s podobnými črtami,
vlastnosťami či príbuzným jazykom. Ich historické a kultúrne pozadie poukazuje na ich spoločný vývoj.
rešpektovania tradícií kultúry a dedičstva oboch národov.
Ďalšou dôležitou oblasťou pre rozvoj našej spolupráce je
koordinácia aktivít s cieľom získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Partneri spoločne realizovali množstvo veľkých
investičných zámerov z ktorých možno spomenúť na
slovenskej strane tieto projekty: Rekonštrukciu Domu
Existencia hraníc viedla k tomu, že medzi obyvateľ- Kultúry, Budovanie dažďových a splaškových kanalizámi a inštitúciami prihraničnej oblasti neexistoval žiadny cií či Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Realizovali aj
alebo len minimálny vzťah. V dôsledku blízkej jazykovej množstvo malých projektov z oblasti kultúry (spoločné
a kultúrno - historickej príbuznosti sa vytvárajú predpo- kultúrne podujatia pre obyvateľov a sociálne znevýhodklady pre mnohé aktivity v rámci partnerskej spoluprá- nené skupiny), športu (kolkársky, volejbalový turnaj, či
ce. Partnerská spolupráca sa opiera o tieto dokumenty: výstavba multifunkčného ihriska v časti Breh), školstva
Dohoda o regionálnej spolupráci z r. 2002 a 2007, Dohoda (výmenné pobyty žiakov) a propagácie regiónu hornej
o spoločnej realizácii prihraničných projektov z r. 2008 Oravy (rekonštrukcia orgánu v Kostole sv. Martina a
a 2010, rozšírená Dohoda o partnerskej spolupráci z r. sprístupnenie veže). Okrem uvedeného partneri spolupra2015 a poslednú novelizáciu partnerskej dohody podpí- cujú aj pri organizovaní spoločných stretnutí zástupcov
sali zástupkyňa primátora mesta Trstená spoločne s woj- samospráv, kultúrnych a spoločenských podujatí a podutom gminy Jablonka Antoninom Karlakom v novembri jatí turisticko – športového charakteru. Naša partnerská
2016 počas Partnerských dní mesta. Projektoví partneri spolupráca je na veľmi dobrej úrovni o čom svedčí aj fakt,
vzájomne spolupracujú už niekoľko rokov na búraní po- že zástupcovia mesta Trstená a Gminy Jablonka sú vzámyselných hraníc a posilňovaní vzájomných vzťahoch jomne pozývaní na významne kultúrno-spoločenské pozaložených na otvorenosti, tolerancii, empatii ako aj po- dujatia organizované na jednej či druhej strane.
Veríme, že naša 15 ročná spoločná spolupráca, ktorá
citoch úcty k tradíciám a zvykom slovenského a poľského
národa v prihraničnom regióne. Spolupráca sa zameriava je založená na pevných základoch sa bude naďalej rozvíjať
na vzájomnú výmenu kontaktov a skúsenosti v oblasti a prehlbovať o čom bude svedčiť aj množstvo spoločne posamosprávy, spoločného kultúrneho dedičstva, športu, daných projektov v prospech oboch samospráv.
školstva, cestovného ruchu, ochrany životného proMgr. Andrea Korčušková
stredia, bezpečnosti, hospodárstva a investícií, v duchu
Oddelenie organizačné

ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE
Rada vlády Slovenskej republiky schválila Mestu Trstená
na rok 2016 dotáciu v sume 10 000,00 EUR na realizáciu projektu „Bezpečné mesto – 8. etapa budovania kamerového a
monitorovacieho systému v meste Trstená“.
V rámci projektu budú osadené štyri kamery – dve
statické a dve otočné spolu s nevyhnutným príslušenstvom. Statické kamery budú osadené sa sídlisku Západ
pri zadných garážach, taktiež jedna otočná kamera
oproti bytovému domu 1144 a druhá otočná kamera pri
Slovenskej pošte. Projekt je pokračovaním siedmich

predchádzajúcich dielčích fáz budovania kamerového a
monitorovacieho systému v meste Trstená, ktorý mesto
buduje už od roku 2005.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie
výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti, a tým
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, pocitu istoty, a spokojnosti deti a mládeže, občanov, turistov a návštevníkov
mesta Trstená.Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa nám
podarí v meste znížiť výskyt kriminality a protispoločenskej činnosti.
„Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky“.

Začína jar, obdobie keď všetko postupne zakvitne a pomaly sa preberá zo zimného spánku. Spolu so zobúdzajúcou
sa prírodou, tak máme ideálnu príležitosť prebudiť sa i my.
Pripravili sme pre
vás príležitosť spolupodieľať sa na kvalitnom
a modernom fungovaní
samosprávy a to realizáciou vlastných nápadov.
Na dobré riadenie mesta
je nevyhnutný nielen
šikovný kolektív zamestnancov mesta, ale aj vnímaví spoluobčania, ktorí môžu svojimi podnetmi prispieť
k riešeniu problémov. Aj preto mesto Trstená, na základe
schváleného rozpočtu pre rok 2017, poskytne občanom
finančné prostriedky o použití ktorých môžu rozhodnúť
občania mesta Trstená prostredníctvom predloženia svojho zámeru a jeho realizácie.
Občan platí dane a žiada si od ich príjemcov protihodnotu: kvalitnú, spoľahlivo fungujúcu a operatívnu
službu. V týchto dňoch mesto Trstená sprístupnilo na
svojej novej internetovej stránke mesta aj nový informačný systém GISPLAN, prostredníctvom ktorého sú
občanom poskytované informácie v digitálnych mapách.
Mesto bude tento informačný systém využívať najmä pri
výrube daní, vypracovávaní rozhodnutí stavebného charakteru, pri príprave Územného plánu mesta a pod.
Mesto Trstená takisto pristupuje k celkovej aktualizácii a pasportizácii hrobových miest na všetkých cintorínoch s vypracovaním plnofarebných orientačných
máp hrobových miest, prístupné na internetovom portáli
www.cintoriny.sk, ktorý poskytuje možnosť virtuálnej
návštevy cintorína s možnosťou virtuálneho zapálenia
sviečky, položenia kytice kvetov a podobne.
Ďalším veľkým plánom a cieľom, ktorý máme v pláne
realizovať už túto jeseň, je zostaviť pre rok 2018 participatívny rozpočet, ktorý umožní občanom a občiankam
priamo sa zapojiť do rozhodovania o využití financií z
rozpočtu nášho mesta. Jeho prostredníctvom môžu ľudia
určiť, čo chcú vo svojom meste zlepšiť, aké verejné služby
sú potrebné a aké sú ich predstavy o využití verejného majetku. Môžu sa tiež priamo zapojiť do tvorby a realizácie
verejnoprospešných projektov financovaných z mestského rozpočtu.
Niekto múdry raz povedal „Všade tam, kde je človek, je
miesto pre dobrý skutok.“ Spojme preto naše úsilie, aby naše
srdcia spoločne bili pre naše krásne mesto, na jeho prospech
a pre jeho ďalší rozvoj. Prajem si, aby obyvatelia Trstenej
svojmu mestu dôverovali, aby boli na svoje mesto hrdí.

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie organizačné

AKTUÁLNE
Voľby primátora mesta - str.2
Demografická situácia v
meste v roku 2016 - str.3

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
zástupkyňa primátora mesta Trstená

TÉMY:
Participácia občanov na
rozvoji mesta - str.5 - 6

Špeciál
Mons. Viktor Trstenský - str. 9 - 13

Komunitné centrum SINAJ - str.8

Aktuálne zo škôl - str.14 - 16

Investičné zámery - str. 18
Spoločenská rubrika - str. 19
TTS Trstená - cenník - str. 20
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA

NOVÉ VOĽBY PRIMÁTORA MESTA
Na základe zániku mandátu predchádzajúceho primátora mesta Trstená predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov
samosprávy obcí aj pre mesto Trstená na dňa 08.04.2017. Otvorenie volebných miestností bude ako tradične v šiestich okrskoch v meste a hlasovanie bude
prebiehať od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Dňa 15.02.2017 Miestna volebná komisia v Trstenej
pre voľby primátora mesta (pracuje v tomto zložení: Ing.
Žembéryová Mária – predseda, Bednár Kamil – podpredseda, Brosová Mária, Mozolík Alojz, Schifferdeckerová
Mária ), zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Daniel Koleják, Ing., 54 rokov, podnikateľ,
Železničiarov 290/34, Trstená, Koalícia SMER –
sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Most-Híd;
2. Jozef Liss, Mgr., 42 rokov, štátny zamestnanec,
Puškinova 560/4, Trstená, nezávislý kandidát;
3. Magdaléna Zmarzláková, PhDr. Ing., 39 rokov, riaditeľka školy a zástupkyňa primátora mesta Trstená,
Dukelských hrdinov 397/52, Trstená, nezávislý
kandidát.

Okrsok

1.

2.

3.

Okrskové a miestna volebná komisia pracuje v zložení
podľa delegácie politických strán z komunálnych volieb v
roku 2014 a to z dôvodu, že komisie sú vždy zriadené na
celé štvorročné volebné obdobie. Okrskové komisie zrátajú vo svojich okrskoch hlasy a každá komisia odovzdá
zápisnicu miestnej volebnej komisii, ktorá hlasy zosumarizuje do zápisnice a výsledky hlasovania vyhlási.
Všetky zákonom stanovené lehoty a harmonogram organizačno – technického zabezpečenia sa plní v určených
termínoch. Všetky informácie ku voľbám primátora mesta
2017, aj zákonom stanovené informácie určené pre verejné
zverejnenie sa zverejňujú na úradnej tabuli mesta Trstená
umiestnenej pred Mestským úradom mesta Trstená ako aj
na internetovej stránke mesta www.trstena.sk.

NÁZOV OKRSKU
volebná miestnosť, adresa

Mgr. Zuzana Vidová
právnik mesta

ULICE TVORIACE OKRSKY

• ZÁPAD

Bytové domy: 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1241, 1317, 1869

• HRADY - MIERU

Zápotočná, Malý Rad, Puškinova, P. Jilemnického, Pod Vápenicou, J. Kráľa,
J. Kollára, H. Gavloviča, Družstevníkov, Na Diele, Požiarnikov, Poddielová,
Krátka, Partizánov, Kukučínova, Dukelských hrdinov, Námestie M.R.
Štefánika, Nábrežie Ľ. Štúra, Mieru, Hornooravská nemocnica s poliklinikou

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, P.O. Hviezdoslava,
Elokované pracovisko
Západ 1146/39
ZÁKLADNÁ ŠKOLA R. Dilonga
Elokované pracovisko
Námestie M.R. Štefánika 438/27

• VYŠNÝ BREH – ĎURDINOVÁ
MATERSKÁ ŠKOLA
Oslobodenia 941/50

Hraničiarov, Kvetná, Msgr. V. Trstenského, Pod Stráňou, Hýbeľ, Lesná,
Obrancov mieru, Pri Kovalinci, I. Obrachta, Lúčna, Odbojárov, R. Dilonga,
Kpt. Nálepku, M. Jankolu, Osadská, Ústianska, Krakovská cesta,
Mládežnícka, Oslobodenia

• STRED
4.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. Hviezdoslava
Československej armády 128/23

• VÝCHOD
5.

6.

GYMNÁZIUM M. HATTALU
Železničiarov 278/23

• ÚSTIE nad PRIEHRADOU
Dom miestnej samosprávy 183

Hattalova, Bernolákova, Bezdomovci, Hviezdoslavova,
Československej armády,

Š. Furdeka, 1. mája, SNP, Železničiarov,
J. Hertela, Oravická, Nová

Ústie nad Priehradou,
Oravská priehrada - Prístav

TVORBA NOVEJ ČASTI MESTA TRSTENÁ - PRÍSTAV
Mesto Trstená sa na základe početných interpelácií od poslancov mestského zastupiteľstva a taktiež podnetov od obyvateľov mesta, začalo zaoberať problémom označenia časti mesta
Trstená – Ústie nad Priehradou. Ústie nad Priehradou zahŕňa územie starého Ústia pri priehradnom múre, nového Ústia, kde je postavené pastoračné centrum a aj územie, kde sa nachádza
prístav lodnej dopravy. Preto častokrát došlo k nedorozumeniam a návštevníci sa nevedeli dostať do predmetnej lokality prístavu.
Dňa 22.07.2015 sa uskutočnilo v zasadačke Mestského vydal rozhodnutie o vykonaní územnej zmeny vnútornéMesto Trstená chce odčleniť rekreačno – oddychovú
zónu s výstavbou rekreačných chát, v ktorej sú zahrnuté úradu v Trstenej verejné zhromaždenie obyvateľov časti ho členenia obce. V súčasnosti je na Ministerstve vnútra
aj podnikateľské subjekty (reštaurácie, hotely, penzióny, mesta Trstená – Ústie nad Priehradou, za účelom preroko- SR podaná žiadosť o určenie názvu časti mesta Trstená.
Výsledkom celého procesu bude rozdelenie Mesta
camp, vyhliadkové plavby, atď.), aby sa docielilo odde- vania nového názvu a územnej zmeny – vytvorenia časti
lenie od časti, kde je výstavba rodinných domov (staré mesta pod názvom Prístav. Prítomní s novým názvom a Trstená na tri časti: Trstená, Ústie nad Priehradou, Prístav.
Ústie - priehradný múr, nové Ústie – pastoračné cent- územnou zmenou mesta súhlasili.
Dňa 27.10.2015 Mestské zastupiteľstvo na svojom zarum). Názov plánovanej časti mesta Trstená, Prístav, je v
Mgr. Jozef Polakevič,
spojení s prístavom lodnej dopravy, ktorý sa v predmetnej sadnutí schválilo názov a zmenu územia navrhovanej časti
Ing. Eva Ulrichová
lokalite nachádza, uskutočňujú sa tu vyhliadkové plavby mesta Prístav. V marci roku 2016 bol na Okresný úrad
Oddelenie výstavby a životného prostredia
po Oravskej Priehrade a pre danú lokalitu je už niekoľko v Žiline doručený návrh o zmenu vnútorného členenia
mesta Trstená, na základe ktorého Okresný úrad Žilina
rokov zaužívaný.
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VÝZVA K OBČANOM MESTA TRSTENÁ A OKOLIA
Mesto Trstená vás chce touto cestou požiadať o poskytnutie informácií z obdobia 2. svetovej vojny o vojnových prevádzačoch ľudí z
Poľska na Slovensko (r. 1939 – 1945). Ak máte akékoľvek informácie, prípadne poznáte osoby, rodiny, miesto (nehnuteľnosť), kde ukrývali
prevádzači (kuriéri) osoby z Poľska, ktoré potom následne boli prevážané vlakom zo stanice z Trstenej do rôznych krajín do bezpečia, aby
ste neváhali a oslovili pracovníkov Mestského úradu v Trstenej, oddelenie organizačné, č. dverí 3, prípadne telefonicky: 043/5310 114 alebo
emailom: andrea.korcuskova@trstena.sk, ivana.gallova@trstena.sk.
Tieto informácie sú pre nás veľmi mapovať cestu prenasledovaných ľudí pred informácie poskytnete a tak spoločne pocenné, nakoľko pripravujeme s poľskou hrôzami 2. sv. vojny (koncentračný tábor). odhalíme kúsok z našej histórie.
stranou spoločný projekt o živote obyva- Ak disponujete s takýmito informáciaMgr. Andrea Korčušková
teľov regiónu z obdobia 2. svetovej vojny. mi, materiálmi, prípadne poznáte osoby
Oddelenie organizačné
Výstupom projektu bude dvojjazyčná pu- alebo miesto, kde k takýmto udalostiam
blikácia venovaná 2. sv. vojne, ktorá bude došlo, budeme veľmi vďační, ak nám tieto

TRSTENSKÝM HASIČOM ODKLEPLI NA
MINISTERSTVE VNÚTRA SR VYŠE 9 000 EUR
V roku 2017 si Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ) v Trstenej bude pripomínať 140. výročie od svojho založenia. Veľmi sa všetci
tešíme, že jeho existencia a pripravenosť pomáhať občanom Trstenej siaha do takej dávnej minulosti.
V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 90 členov z toho 35 aktívnych a obetavých členov, ochotných pomôcť kedykoľvek. Okrem
pomoci občanom mesta Trstená pri rôznych živelných pohromách a požiaroch pomáhajú aj pri hasení požiarov v susedných obciach.
Dobrovoľní hasiči taktiež pomáhajú pri odstraňovaní rôznych následkov prírodných katastrof ako sú povodne (odčerpávanie vody z
pivníc a komunikácií), čistenie priepustí a potrubí, zmierňovanie snehových kalamít (ľadové bariéry).
V priebehu roka sa okrem iného ve- zabezpečenie údržby hasiacej techniky. Z špecifických členov „Hasič-psovod“, ktorí
nujú aj deťom a mládeži, kde ich v rámci dôvodu zlepšenia materiálno technického doteraz disponovali len minimálnym vykrúžku mladých hasičov zasväcujú do zabezpečenia DHZ, bola spracovaná žia- bavením. Pre nich sa zakúpilo vybavenie
tajov tohto poslania. Úzko spolupracu- dosť o poskytnutie nenávratného finanč- ako sú špeciálne upravené svietidlá, hajú s okresnými štruktúrami hasičského, ného príspevku na Ministerstvo vnútra sičské lekárničky, sady pre poskytovanie
záchranného a policajného zboru na Slovenskej republiky v zmysle Výzvy č. prvej pomoci pre psa, postroj na vodnú
úseku prevencie. DHZ spolupracuje aj so VI. PPZ 2016 a na základe rozhodnutia záchranu, zlaňovací postroj pre psa, výzákladnými a strednými školami, kde vy- ministra vnútra nám bola v novembri 2016 cvikové obojky, vodítka a pod.. V rozpočte
konávajú preventívnu činnosť pre žiakov schválená dotácia vo výške 9 136 Eur, čo projektu boli zahrnuté aj osobné ochranné
predstavuje 95 % z celko- pracovné prostriedky - zásahové komplety
a študentov (besedy,
(zásahový odev, zásahová obuv, rukavice,
vých nákladov projektu.
workshopy s názornýhasičská kukla a zásahová prilba)
mi ukážkami hasenia)
pre 5 dobrovoľných hasičov. Ďalej
a prehliadky hasičskej,
aj zdravotnícke nosidla a motorové
záchrannej a policajnej techniky (Deň
čerpadlo, na skvalitnenie a zvýšezáchranných, hasičských a policajných
nie odbornej úrovne a zručnosti
zložiek). Začiatkom roka 2015 sa k DHZ
dobrovoľných hasičov pri záchraTrstená pripojila skupina venujúca sa
nárskych prácach a mimoriadnych
výcviku záchranárskych psov. Preto v
udalostiach.
zložkách dobrovoľných hasičov máme aj
Veríme, že sa nám realizáciou
nových členov „Hasič – psovod”. Toto roztohto projektu podarilo znovu o
šírenie činnosti DHZ v Trstenej ocenili aj
niečo viac prispieť k pripravenosti
kolegovia hasiči z profesionálnych radov.
Cieľom projektu je podpora aktivít nášho hasičského zboru v Trstenej a tak
Túto spoluprácu spečatili podpísaním
zmluvy s našou služobnou kynologickou pri pátraní po nezvestných a hľadaných prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov
skupinou hasičov, na základe ktorej po- osobách a pri záchrane života, zdravia, nášho mesta.
„Tento projekt je spolufinancovaný
volávajú psovodov a ich hľadacie psy pri majetku alebo životného prostredia
záchranných akciách. To, že mesto Trstená obyvateľom na úseku integrovaného zá- zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
disponuje touto špeciálnou zložkou dob- chranného systému a civilnej ochrany. rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej
rovoľných hasičov sa dostáva čoraz viac do Zámerom projektu je zlepšenie materiál- republiky na rok 2016“
povedomia a sú čoraz častejšie povolávaní no-technického zabezpečenia so zameraMgr. Andrea Korčušková,
ním na doplnenie, modernizáciu a údržbu
k hľadaniu nezvestných osôb.
oddelenie organizačné
DHZ má pre svoju činnosť vyčlenenú materiálno-technického vybavenia DHZ.
určitú časť finančných prostriedkov z roz- V rámci projektu sa zlepšilo materiálIng. Ľudmila Kostolná, vedúca
oddelenia vnútornej správy a soc.vecí
počtu mesta, čo postačuje maximálne na no-technické vybavenie aj pre nových

DEMOGRAFICKÁ
SITUÁCIA
V MESTE TRSTENÁ
V ROKU 2016

Zišiel sa rok s rokom, nastal čas hodnotenia a bilancovania. Poskytujeme Vám
teda prehľad o demografickom rozvoji v
meste Trstená v roku 2016.
K 31.12.2015 bol počet obyvateľov
7324. Počas roka 2016 sa počet občanov
mierne znížil a k 31.12.2016 bolo obyvateľov s trvalým pobytom v meste Trstená
7303.
Obyvatelia spolu 7303
• z toho muži 3631 49,72%
• z toho ženy 3672 50,28%
Deti do 18 rokov 1478
• z toho chlapcov 779 52,71%
• z toho dievčat 699 47,29%
Z celkového počtu obyvateľov je počet
mužov a žien približne vyrovnaný. U maloletých je počet chlapcov mierne vyšší
ako počet dievčat.
Obyvatelia spolu 7303
• deti do 18 rokov 1478 20,24%
• občania v produktívnom veku 4770
65,32%
• seniori 1055 14,44%
Z predchádzajúceho prehľadu vidíme,
že najväčšia skupina obyvateľstva nášho
mesta sú občania v produktívnom veku.
Skupina seniori sa nedá presne vyčísliť, nakoľko v skupine sú zahrnutí seniori od 62
rokov a nie sú tam zarátané ženy, ktoré išli
do dôchodku skôr ako dosiahli vek 62 rokov.
Keď si porovnáme počet detí do 18
rokov s počtom seniorov, môžeme skonštatovať, že demografický vývoj v našom
meste je priaznivý, lebo mladých je viac
ako seniorov. Táto skutočnosť je priaznivá,
lebo v našej republike je tendencia skôr
opačná.
Pohyb obyvateľstva v roku 2016
Úmrtí bolo počas roka 39. Narodilo
sa 93 detí z toho 50 chlapcov a 43 dievčat.
Najčastejšie používané mená u chlapcov
boli: Adam, Filip, Tobias; u dievčat: Nela,
Nina, Kristína.
Sobášov bolo 73 a rozvodov 20. Do
mesta sa prisťahovalo 63 občanov a odsťahovalo sa 138, z toho odsťahovaných do
zahraničia bolo 5.
Najstarší občania mesta Trstená sú
František Šurina a Jozefína Gregorovičová,
ktorí sa v roku 2016 dožili 96 rokov.
Matričný úrad Trstená

SKVELÝ ZAČIATOK ROKA 2017 V KINE MIER
Rok 2016 sa
skončil a pred
nami je nový rok 2017, počas ktorého vám
Kino Mier opäť prinesie množstvo zaujímavých noviniek z fi lmového sveta. Začiatok
roka sa niesol v znamení viacerých skvelých
premiér, ktoré oslovili snáď všetky vekové
kategórie. Úspech zaznamenali hlavne akčné
novinky ako Resident Evil: posledná kapitola,
Pasažieri, Veľký čínsky múr, či hororový fi lm
Kruhy.

Prvé miesto v rebríčku návštevnosti v
mesiaci január 2017 si však vybojoval slovenský fi lm Všetko alebo nič. Z pôvodne
plánovaných dvoch premietaní bolo premietaní päť, úplne vypredaných. Bláznivo plynúci životný príbeh hlavných hrdinov dostal
hádam každého diváka. Film plnil kinosály,
lámal všetky rekordy návštevnosti a určite
kraľoval aj v ostatných slovenských kinách.
9. februára 2017 prišiel deň „D“ pre
očakávanú premiéru druhej kapitoly

milostného príbehu Päťdesiat odtieňov
temnoty. Očakávania boli obrovské a opäť
sa potvrdili. Film si do nášho kina prišlo pozrieť 753 divákov a dostal sa na 1. miesto v
návštevnosti mesiaca február.
Kino Mier navštívilo za mesiac január
a február dokopy 3530 divákov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka o
1161 divákov viac. Aj vďaka vám, divákom,
sa štart do nového roka vydaril Kinu Mier
priam bravúrne.

Ani naši najmenší diváci nesklamali.
Mali pripravené skvelé rozprávkové premiéry a ich návštevnosť nás určite potešila. Animované postavičky z rozprávok
Lichožrúti, Spievaj, či Lego Batman vo fi lme
pritiahli do kina množstvo detských divákov. Úspešné novinky z animovaného sveta
si mohli naši najmenší pozrieť aj počas jarných prázdnin.
Mgr. Miriam Horváthová
Oddelenie kultúry
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20 ROKOV MATICE SLOVENSKEJ
V MEDURIČI - CHORVÁTSKO
Dňa 21. januára 2017 sa matičiari z Trstenej zúčastnili spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala pri príležitosti
20. výročia založenia Matice Slovenskej v sále Národného
domu v Meduriči. Slávnosti sa zúčastnili predseda MO
MS Ľubomír Lucký, podpredseda Kamil Bednár a členovia Ján Janotík a Gustáv Socháň.
Celé vystúpenie sa nieslo v duchu slovenských tradícií, piesní a tancov. Po slávnostných príhovoroch boli
odovzdané zaslúžilým osobnostiam pamätné listy.
Predseda MO MS z Trstenej odovzdal pozdrav a upomienkové predmety od zástupkyne primátora PhDr. Ing.
Magdalény Zmarzlákovej.
Predseda Matice Slovenskej v Meduriči Jozef Jozefčík
poďakoval Matici Slovenskej v Trstenej, primátorom
miest a starostom obcí Oravy, ktoré navštevujú, za srdečnosť a pohostinnosť.

Družba medzi Oravou a Meduričom začala v roku
1995 a v decembri 1996 bola v Meduriči založená Matica
Slovenská. Vznik Matice bol podporovaný bohatou spoluprácou rodín z Meduriča ( Vasik, Horčička, Lipničan,
Uzel, Domitrovič, Sládeček, Feja, Jozefčík) s rodinami z
Oravy ( Motýľ, Starek, Koleják, Fábry a Janotík). Vďaka
nej získali trvalý kontakt s domovinou svojich predkov, s
prekrásnou Oravou a mnohí obyvatelia Meduriča si cez
Maticu našli svojich príbuzných, s ktorými nemali dovtedy žiadny kontakt. Za všetkých možno spomenúť rodiny
Feja- Feja, Vasik - Šálka a Nosil - Valčičák.
Tak nech vzájomná spolupráca rozkvitá aj v ďalsích
rokoch!
Lucký Ľubomír
Predseda MO MS Trstená

NAJOČAKÁVANEJŠIE FILMY ROKA 2017
Distribučné spoločnosti pripravili pre rok 2017 množstvo fi lmových noviniek, ktoré do nášho programu určite zaradíme a je sa na čo tešiť. Už v máji by sme sa mali dočkať pokračovania Strážcovia Galaxie 2 vo vesmírnom dobrodružstve
odvážneho dobrodruha Petra Quilla a jeho spoločníkov, ale aj najnovšieho spracovania historického fi lmu o legendárnom
anglickom panovníkovi Kráľ Artuš: Legenda o meči od britského režiséra Guya Ritchieho. Aj milovníci sci-fi si prídu na
svoje pri fi lme Votrelec: Covenant. Posádka kolonizátorskej lode má namierené do vzdialenej planéty ďalekej galaxie, kde
zisťuje, že ich čaká temný a nebezpečný svet. Na veľké plátna sa už po piatykrát vráti aj pirát Jack Sparrow vo fi lme Piráti
Karibiku: Mŕtvi muži nehovoria príbehy.
V letných mesiacoch sa môžeme tešiť na ďalšiu adaptá- Brecka Eisnera, ktorý režíroval fi lm Posledný lovec čaciu komiksovej marvelovky s názvom Wonder Woman. rodejníc. Na scénu sa opäť vráti aj parapsychologička
Amazonská princezná opustí svoj domovský ostrov, aby Elise Rainer v pokračovaní fi lmu Insidious: Kapitola 4.
išla objavovať svet a pritom sa stáva jednou z najväčších Na strieborné plátna sa už po tretíkrát vráti aj fi lm Thor:
hrdinov sveta. Do kín sa opäť vracia Múmia. Staroveká Ragnarok a s bohom Thorom sa opäť ponoríme do sveta
princezná Ahmanet sa prebúdza zo svojej krypty pod severskej mytológie. Liga Spravodlivých sa predstaví znápúšťou a prináša so sebou hnev a hrôzu nahromadenú mymi superhrdinami: Ben Affleck ako Batman, Gal Gadot
počas niekoľko tisícročí. V júni sa dočkáme aj pokračo- ako Wonder Woman, Henry Cavill ako Superman a Jason
vania fi lmovej série Transformers v podobe piateho dielu Momoa ako Aquaman.
Ku koncu roka sa chystá nové fi lmové spracovanie
Transformers: Posledný rytier.
Na začiatku letných prázdnin príde do kín marve- rovnomennej svetoznámej detektívky Vražda v Orient
lovský superhrdina vo fi lme Spider-Man: Návrat domov. Expresse. Slávneho detektíva Hercula Poirota stvárV dvojúlohe Petra Parkera a Spider-Mana sa predstaví ni herec Kennneth Branagh. Po jeho boku sa vo fi lme
talentovaný Tom Holland. Fanúšikovia hororov si prídu predstaví množstvo hereckých hviezd ako Johnny Depp,
na svoje vo fi lme Annabelle 2. Dej pokračuje o niekoľko Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Judi
rokov neskôr po tragických udalostiach z prvej časti. Dench a mnohí ďalší. V závere roka sa dočkáme aj ďalDočkáme sa aj ďalšej knižnej adaptácie Temná veža z pera šieho pokračovania Star Wars: Epozóda 8. V tomto fi lme
naposledy uvidíme herečku Carrie Fisher.
majstra hororov Stephena Kinga.
V priebehu roka nás samozrejme čaká oveľa viac
Začiatkom septembra by malo do kín doraziť nové
spracovanie svetoznámeho hororového románu od nových fi lmov, máme sa teda na čo tešiť a nudiť sa určite
Stephena Kinga s rovnomenným názvom It. Film nás za- nebudeme.
Všetkým našim divákom ďakujeme za ich priazeň a
vedie do mestečka Maine, v ktorom postupne miznú deti
miestnych obyvateľov. Nového spracovania sa dočká aj tešíme sa na ďalšie stretnutia aj v nasledujúcich mesiacoch
fi lm Hráči so smrťou, ktorého pôvodná verzia bola nato- roka 2017.
čená v roku 1990.
Mgr. Miriam Horváthová
V októbri sa chystá návrat masového vraha Jasona
Oddelenie kultúry
Voorheesa v novom fi lme Piatok trinásteho od režiséra

KOMPOSTOVANIE
V zmysle nového zákona o odpadoch má mesto povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad pre individuálnu bytovú výstavbu a zabezpečiť, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Týmto Mesto Trstená dáva do pozornosti obyvateľom mesta, že v prvom polroku 2017 zabezpečí pre každú domácnosť kompostér, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. O prideľovaní predmetných kompostérov bude mesto včas informovať (narp. mestským rozhlasom,
internetom, letákmi,...).
Mgr. Jozef Polakevič,
Mgr. Eva Volčeková
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Trstenský hlas

PASPORTIZÁCIA A
DIGITALIZÁCIA
CINTORÍNOV
Cintorín je miestom konca pozemského života človeka a zároveň priestorom ticha, smútku, spomienok...
Pri návšteve cintorína si v mysli vybavíme príbuzného, ktorý už nie je medzi nami a venujeme mu tichú
spomienku. Uctiť si pamiatku zosnulého pre vzdialených
príbuzných a nájsť hrob zosnulého je za súčasného stavu
komplikované a vzhľadom na rozľahlosť cintorínov a
rozmiestnenie hrobových miest zdĺhavé. Aj preto mesto
Trstená pristupuje k celkovej aktualizácii a pasportizácii
hrobových miest na všetkých cintorínoch s vypracovaním
plnofarebných orientačných máp hrobových miest so
zoznamami zomrelých, vrátane podkladových dosiek a
exteriérových vitrín , ktoré budú umiestnené na každom
cintoríne. Celé to bude prístupné na internetovom portáli
www.cintoriny.sk , ktorý poskytuje možnosť virtuálnej
návštevy cintorína s možnosťou napr. zapálenia sviečky,
položenia kytice kvetov a podobne.
S pasportizáciou začneme v jarných mesiacoch a komplexné spracovanie by malo byť hotové na konci leta tohto
roku.
Túto službu využívajú už vo viacerých mestách i obciach a aj my sa chceme zaradiť medzi tých, ktorí využívajú
moderné technológie i v tejto oblasti.
Veríme, že táto služba bude prospešná nielen pre občanov nášho mesta, ale i pre návštevníkov, ktorým uľahčí
orientáciu priamo na cintoríne, ktoré je miestom posledného odpočinku našich blízkych.
Mgr. Oľga Krátka
Oddelenie služieb

DIELO ROEP TRSTENÁ
INFORMÁCIA

Mesto Trstená dňa 20.02.2017 obdržalo od správneho
orgánu pre dielo ROEP Trstená, OU Tvrdošín, na vedomie
„Oznámenie o ukončení konania o námietkach podľa §
7 a návrhoch podľa § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Zb., o
niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“
Okresný úrad Tvrdošín uvedeným oznámením oznamuje, že dňom 30.01.2017 bolo právoplatne ukončené
konanie o námietkach a návrhoch voči zverejnenému
návrhu diela ROEP k.ú. Trstená.
V súčasnosti zhotoviteľ diela môže už zostaviť konečný stav registra, ktorému však ale musí predchádzať
zapracovanie všetkých listín, zapísaných do obdobia kedy
bol pozastavený zápis v katastri nehnuteľností. Po zapracovaní týchto listín zhotoviteľ odovzdá dielo správnemu
orgánu na vykonanie príslušných kontrol a následne na
proces ukončenia schválenia samotného diela.
Zároveň však dávame do pozornosti skutočnosť, že
samotným zápisom ukončeného diela ROEP Trstená, sa
nekončí možnosť na doriešenie dodatočne zistených nesrovnalostí vlastníkov pri evidovanom vlastníctve, ktoré
je možné riešiť v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Zb.,
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov.
Správny orgán spolu s komisiou diela v lehote
5-tich rokov od zápisu diela môže riešiť takto zistené
nezrovnalosti.
Ing. Jana Greschnerová,
vedúca oddelenia mestského majetku

Marec 2017
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• žiadosť k zámeru na strane 6

PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA
Participácia znamená účasť, podieľať
sa na niečom. Participácia neznamená len
niečo robiť (brigády, projekty, aktivity) a byť
vykonávateľom nápadov niekoho iného, ale
aj spolurozhodovať – byť zapojený v tom, čo
a ako sa bude robiť. Mesto Trstená v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2017 vyčlenilo
sumu vo výške 6 000,- Eur pre potreby bežných občanov a následne na to sa rozhodlo
vyhlásiť zámer Participácia občanov na rozvoji mesta.
Pre bežných občanov sa tak otvára
možnosť získať finančné prostriedky na
realizáciu ich zámeru – nápadu. Stačí ak
ste alebo vytvoríte neformálnu skupinu
občanov - dvoch a viac ľudí. Členovia neformálnej skupiny však musia mať trvalý alebo
prechodný pobyt v Trstenej a zodpovedná
osoba za realizáciu zámeru musí mať nad
18 rokov. Svoje zámery môžete predkladať
v štyroch oblastiach (kultúra, športové
aktivity, humanitná a charitatívna činnosť
a zlepšenie kvality životného prostredia v
meste). Jednotlivé oblastí bližšie špecifi kujú
priority zámeru (tabuľka).
Ak máte nápad, ako zlepšiť život okolo
seba, ako skrášliť svoje okolie, ako niekomu
pomôcť, ako aktívne využívať voľný čas,
ako vymyslieť športové hry alebo tvorivé
dielne pre handicapovaných ľudí a pod.
vyplňte formulár a uchádzajte sa so svojim zámerom o poskytnutie finančných
prostriedkov.
Chcete urobiť workshop o tradičných
remeslách v Trstenej? Alebo chcete vytvoriť

oddychovú zónu pre mamičky s kočíkmi
niekde, kde sa často stretávate? Chcete svoje
skúsenosti odovzdať mladým? Venujete sa
foteniu? Prezentujte svoju prácu, zviditeľnite seba aj mesto! Ukážte všetko, čo vo Vás je!
Nie vždy však stačí mať len nápad a
chcieť niečo urobiť. Vo veľkej miere sú potrebné aj finančné prostriedky na realizáciu svojich snov, plánov, túžob či nápadov.
Mesto Trstená Vám ponúka finančnú podporu a Vy tak budete môcť participovať na
rozvoji mesta. Mladí ľudia, či seniori, mamičky, či oteckovia, všetci Vy, ktorí máte
dobré nápady a chuť niečo zmeniť, zapojte
sa do zámeru. Nájdite odvahu meniť seba,
meniť svoje okolie, meniť svoje mesto ... a
možno sa budeme mať všetci o trochu lepšie.

Len budúcnosť ukáže, aký záujem bude zo
strany občanov, akú odozvu bude mať vyhlásenie zámeru a jeho realizácia. Jedná sa
o pilotný program a preto nie je vylúčené,
že sa v budúcnosti suma grantového fondu
navýši, alebo sa navýši čiastka na realizáciu
konkrétnych zámerov.

Doba realizácie zámeru je od 1. 5.
2017 do 30. 9. 2017, zároveň je potrebné do
30. 9. 2017 vykonať aj vyúčtovanie.

Zámer môžete predkladať v termíne
od 15. 2. 2017 do 31. 3. 2017

•

Na jeden zámer je možné získať max.
300,- Eur. Zámery budú vyhodnotené do
30. 4. 2017 výberovou komisiou. Následne
bude podpísaná Dohoda o spolupráci medzi
zodpovednou osobou, ktorá bude zastupovať neformálnu skupinu občanov a mestom
Trstená.

•

OBLASTI ZÁMERU

•

•

SVOJE ZÁMERY
MÔŽETE POSIELAŤ:
mailom na adresu martina.harkabuzova@
trstena.sk
poštou na adresu Mesto Trstená,
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
osobne do podateľne Mestského úradu v
Trstenej
prostredníctvom formulára na stránke
mesta Trstená www.trstena.sk

V prípade otázok môžete kontaktovať
RNDr. Martinu Harkabuzovú
telefón 043/53 10 124

PRIORITA ZÁMERU

KULTÚRA

• prezentácia mesta rôznou formou (literárna a publikačná činnosť, graﬁka, fotograﬁe, video prezentácie, výstavy...)
• podujatia verejného charakteru týkajúce sa kultúry organizované v meste Trstená (koncert, vystúpenie...)
• alternatívne podujatia (workshopy, okrúhle stoly,...)

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

• rozvoj masovej a rekreačnej športovej aktivity (turnaje,
súťaže,...)

HUMANITNÁ A CHARITATÍVNA ČINNOSŤ

• podpora aktivít pre zdravotne postihnuté a sociálne
znevýhodnené osoby

ZLEPŠENIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTE

• viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov,
stromčekov, výroba a nákup kvetináčov, lavičiek a predmetov
zlepšujúcich kvalitu životného prostredia,...)
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Žiadosť

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NÁZOV ZÁMERU:
OBLASŤ ZÁMERU (podčiarknite si jednu možnosť):
KULTÚRA - ŠPORTOVÉ AKTIVITY - HUMANITNÁ A CHARITATÍVNA ČINNOSŤ - ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
MENÁ ŽIADATEĽOV – členov neformálnej skupiny občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Trstenej:

MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA REALIZÁCIU ZÁMERU (nad 18 rokov):

ADRESA BYDLISKA:

TELEFÓN:

E-MAIL:

ČÍSLO OP:

PODPIS:

CIEĽ ZÁMERU:

POPIS ZÁMERU

(čo chcete zmeniť, jasne formulovaný nápad, vymenovať a popísať činnosti, ktoré sa budú realizovať.
Dôležitou súčasťou je aj vlastná práca na realizácii zámeru – nielen čo chcete od mesta, ale čo do toho dáte aj vy):

ZDÔVODNENIE ZÁMERU (prečo chcete realizovať zámer, východisková situácia, pre koho je zámer určený):

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY (prínos pre mesto, spoločnosť, okolie):

SUMA POŽADOVANÁ OD MESTA TRSTENÁ (max. 300,- Eur):
Rozpočet zámeru:

Do tabuliek spracujte jednotlivé položky, stručne ich opíšte a zdôvodnite.
Uveďte aj ďalšie ﬁnančné zdroje, ak si to realizácia zámeru vyžaduje.
Do rozpočtu môže byť zahrnuté materiálno – technické zabezpečenie, občerstvenie (mimo alkoholu a cigariet), služby (prenájom techniky, priestorov,...). Nesmú tam byť zahrnuté náklady na cestovanie, stravné, mzdy,
režijné a komunikačné náklady, ubytovanie.

Položka

Zdôvodnenie

Suma

ZDROJE
PROSTRIEDKY POŽADOVANÉ
OD MESTA TRSTENÁ
VLASTNÉ ZDROJE

(uveďte iba v prípade, ak si to realizácia
zámeru vyžaduje)

PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ Z INÝCH ZDROJOV
(uveďte iba v prípade, ak si to realizácia
zámeru vyžaduje)

CELKOVÉ NÁKLADY

SUMA

Marec 2017

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

VÝRUB LIPY NA NÁMESTÍ
V mesiaci február 2017 bolo vydané zákonné rozhodnutie o výrube dreviny: lipy
malolistej na Námestí M.R.Štefánika, pri polyfunkčnom objekte, resp. pri obchodnom
dome, čomu z minulosti predchádzali aj rôzne opiľovacie a záchranné práce predmetnej dreviny a častokrát prerokovania zdravotného stavu stromu na Komisii životného
prostredia, zelene, poriadku a verejných prác. Dôvodom výrubu bol zlý zdravotný stav
stromu. Mesto Trstená ako vlastník pozemku a predmetnej dreviny ešte v roku 2016 dalo
vypracovať na predmetnú drevinu 2 nezávislé posudky. V prvom posudku bolo uvedené,
že zdravotný stav lipy je nevyhovujúci. Na strome boli zistené praskliny a dutiny a celý
strom je napadnutý bielou hnilobou spôsobenou hubou /Seporia/, ktorá napadá kmeň a
konáre. Biela hniloba extrémne ovplyvňuje odolnosť voči zlomu. Strom sa môže zlomiť
bez viditeľných symptómov v korune. Najviac je ohrozená statika stromu. Strom ohrozuje bezpečnosť chodcov, ohrozuje bezpečnosť budov, ide o hlavné námestie mesta, kde je
veľká kumulácia obyvateľov. Na základe zistených faktov zdravotného a statického stavu
stromu bolo nutné odstrániť predmetnú drevinu v čase vegetačného kľudu. V druhom
dendrologickom posudku bolo konštatované, že síce momentálne nehrozí bezprostredné
nebezpečenstvo, no životnosť stromu sa dá posunúť ešte o niekoľko rokov, ale iba opätovne radikálnym rezom, čo celkovo k záchrane stromu neprispeje a teda strom v takom
stave nie je možné dlhodobo zachrániť.
Z uvedených dôvodov a najmä kvôli bezpečnosti bola predmetná drevina spílená.
Mesto Trstená v rámci náhradnej výsadby bude uvažovať v predmetnom mieste výsadbu
nízkorastúcich okrasných drevín, ktorých výsadbu uskutoční v zmysle ,,Generelu verejnej zelene“, ktorý dalo vypracovať ešte v minulom roku 2016. Jedná sa o dokument, v
ktorom bude zmapovaná inventarizácia verejnej zelene a v zmysle ktorého bude mesto
uskutočňovať výsadbu a regulovať jej rozsah, aby jej umiestnením mohla skrášľovať a byť
prínosom pre životné prostredie, obyvateľov mesta a taktiež návštevníkov mesta.
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MOŽNOSTI VYŽITIA
V PRIESTOROCH KLUBU DÔCHODCOV
V správe Mestského úradu je objekt Klub dôchodcov – Denné centrum, ktorý sa nachádza na ulici Malý rad č.538. Toto zariadenie slúži hlavne seniorom. Zabezpečuje sa v
ňom spoločenská a kultúrna činnosť, prednášky a besedy s témami zo zdravotnej, sociálnej
oblasti, organizujú sa tam spoločenské posedenia a menšie rodinné oslavy.
Objekt Klubu dôchodcov slúži tiež Určite sa mu potešia návštevníci klubu, ale
ako základňa pre organizácie: Klub aj hostia, ktorí si v budúcnosti prenájmu
dôchodcov, základná organizáciu Jednoty tieto priestory na zorganizovanie rodindôchodcov na Slovensku, pre základnú or- ných osláv, pracovných posedení či slávganizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých nostných stretnutí menšieho charakteru.
Cena za prenájom objektu aj v
na Slovensku, Klub abstinentov a mnobudúcnosti bude prijateľná a kultúra orhých ďalších.
Klub dôchodcov sa dostal do povedo- ganizovaných podujatí sa určite zvýši, veď
mia širokej verejnosti, občania sa tam stre- možnosť posedieť si počas pekných dní
távajú denne a v hojnej miere, snažíme sa aj na dvore, v altánku bude určite veľmi
im čo najviac spríjemniť prostredie, či už v príjemná.
interiéri objektu alebo v jeho okolí.
Mesto pripravilo projekt a počas
Bc. Alena Letašiová
jarných mesiacov plánuje vo dvore Klubu
Oddelenie vnútornej správy
dôchodcov postaviť drevený altánok.
a sociálnych vecí

Mgr. Jozef Polakevič,
Mgr. Eva Volčeková
Oddelenie výstavby a životného prostredia

ZNEČISTENÉ SÍDLISKÁ
OD VENČIACICH SA PSOV
Vďaka práci mestskej polície sa situácia na sídliskách v tejto oblasti zlepšila. Učíme
psíčkarov citlivejšiemu prístupu k ostatným spoluobčanom hlavne počas venčenia svojich miláčikov. Niektorí spoluobčania to pochopili, no sú aj takí, ktorých musíme postihovať finančne. Je zarážajúce, že pár neprispôsobivých kazí dojem všetkých psíčkarov
a vyvoláva napätie na sídliskách v tejto oblasti.
Nepríjemný pohľad sa naskytne občanom sídlisk práve vtedy, keď prírodu zakryje
sneh. Na bielom snehu vyniká znečistené verejné priestranstvo od venčiacich sa psov.
Majitelia venčia psov prevažne na odhrnutých chodníkoch. Dobré meno poctivým
psíčkárom stále kazia lajdáci a deti, ktoré len s nechuťou idú venčiť psa na príkaz rodičov. Výkaly sú viditeľné v parčíkoch, trávnikoch pred bytovými domami a v blízkosti
detských ihrísk. Priestory na venčenie mimo sídliska využíva len málo majiteľov psov.
Zaujímavé je, že každý má deti a vnúčatá. Ako náhle riešime neprispôsobivé správanie sa
psíčkárov argumentujú, že ich psík je malý, nikomu neublíži a že oni si výkaly po svojom
psovi zbierajú. Keď to počúvame každý deň, tak musíte uznať, že reagujeme aj tvrdšie a
prísnejšie.
Na svedomie a citlivý prístup pri spoločnom spolunažívaní upozorňujeme pri väčšine stretnutí s majiteľmi psov. Milé slovo a dohováranie nemá požadovaný výchovný
charakter. Represívne správanie sa z našej strany je najúčinnejšie a priam si ho vyžaduje
komunikácia a pripomienky občanov, ktorí psíkov nevlastnia.
Sme veľmi radi, že občania žijú s mestom, zapájajú sa do riešenia jeho problémov. Ak
aj Vás znervózňuje znečistené okolie od psích exkrementov, oslovte mestských policajtov
pri ich pochôdzkach sídliskom alebo využite telefonický kontakt 0902 915 699. Určite sa
nám spoločne podarí problém čo najviac eliminovať. Chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám najrôznejším spôsobom pomáhajú pri plnení každodenných
úloh.
Ms polícia
msp@trstena.sk
0902 915 699

INFORMAČNÝ GEOGRAFICKÝ SYSTÉM
GISPLAN
Vstup do systému je z hlavnej internetovej stránky mesta a je bezplatný. Systém zabezpečuje prístup ku kompletnej digitálnej katastrálnej mape spoločne s ortofotomapou.
Každý človek si tak môže v systéme jednoducho a rýchlo vyhľadávať požadované informácie
pomocou leteckej snímky, identifi kovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo
v mape. Z mapy je tiež možné získavať presné súradnice GPS.
Práca so systémom GISPLAN je in- vypracovávaní rozhodnutí stavebného
tuitívna a jednoduchá. Nevyžaduje žiad- charakteru, pri príprave územného plánu
ne odborné znalosti práce s počítačom. atď. Očakávame, že systém zlepší možSystém nie je potrebné inštalovať nakoľko nosti zverejňovania informácií, zefektívni
je dostupný on-line prostredníctvom in- komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši
ternetu. Odborným partnerom mesta v ich angažovanosť pri riešení miestnych
rámci prevádzky systému GISPLAN je problémov.
Pevne veríme, že spolu s Vami uvíspoločnosť T- MAPY Slovensko, ktorá sa
špecializuje na geografické informačné tame tento informačný systém ako ďalší
systémy. Rovnaký systém ako v Trstenej krok k rozširovaniu informačných techspoločnosť úspešne zaviedla už vo viac ako nológií v našom meste.
29 mestách na Slovensku.
Mesto bude informačný systém
Ing. Ivona Halimovičová
využívať najmä pri výrube daní, pri
prednostka MsÚ
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Trstenský hlas

OZ V.I.A.C.

KOMUNITNÉ CENTRUM SINAJ

MIESTO, KTORÉ ŽIJE LÁSKOU, POROZUMENÍM A RADOSŤOU
Komunitné centrum Sinaj je otvorené
od septembra minulého roka s prevádzkou
v priestoroch SINAJ CITY HUB (žltá budova oproti Synagóge). Hlavným cieľom
a poslaním centra je vytvoriť podmienky
a priestor pre podporu a pomoc obyvateľom hornooravského regiónu. Formou
odborných a iných činností ako aj voľnočasových a neformálnych aktivít zamestnanci a dobrovoľníci v centre pomáhajú
ľuďom pri prekonávaní ťažkých životných
situácií, podporujú ich a sprevádzajú, aby
v Trstenej a na okolí nik, kto potrebuje
pomoc, nezostal bez pomoci.
,,Našou snahou je spájať ľudí prostredníctvom pravidelných aktivít, počas
ktorých si vytvárajú krásne spoločenstvo.
Pomocnú ruku poskytujeme matkám s
deťmi v predškolskom veku, deťom počas
plnenia povinnej školskej dochádzky,
mládeži a mladým dospelým, dospelým
a rodinám, seniorom aj osobám so zdravotným znevýhodnením," dodala odborná
garantka centra Mária Kašová.
Vytvorením pravidelných týždenných
aktivít sa komunitnému centru darí pritiahnuť čoraz viac obyvateľov rôznych vekových kategórií. Na ,,Aktívno-kreatívnom
popoludní pre deti a mládež" je hlavnou
myšlienkou neustále sa rozvíjať, spoznávať
a vnímať samého seba a okolie. Na aktivite pod názvom ,,Naučím Ťa háčkovať,"
si zdokonaľujú svoje prsty nielen deti,
ale aj dospelí. Každé štvrtkové poobedie vládne v centre farebnosť, tvorivosť,

nápaditosť a dobrá nálada detí a mladých
pri ,,Tvorivom popoludní". Mamičky sa v
,,Klube mamičiek s deťmi" oboznamujú s
Montessori pedagogikou a inými zaujímavými témami spojenými s výchovou. Deti,
ktoré potrebujú pomôcť s učením, nájdu ju
na ,,Príprave na školskú dochádzku", cez
,,Knižné dobrodružstvá s dvoma výmyselníkmi" sa deti učia chrániť nežiadúcich
javov v spoločnosti, vo
,,Filmovom klube" zase
deti a mladí rozvíjajú
svoju predstavivosť a
fantáziu. Raz týždenne
sa v centre schádzajú
seniori na ,,Aktívnom
dopoludní so seniormi"
a ,,Stretnutia Centruška“
poskytujú pomoc a podpora pri integrácii ľudí so
zdravotným znevýhodnením.
,,Okrem odborných zamestnancov
v centre využívame aj pomoc dobrovoľníkov, ktorých pomoc si veľmi vážime a

tešíme sa z nej. Intenzívne
spolupracujeme s viacerými inštitúciami v meste aj v
okolí: s mestskými a obecnými úradmi, Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny,
školami a školskými zariadeniami, centrom voľného času,
občianskymi združeniami
rôzneho zamerania, farským
úradom i miestnymi firmami," priblížila spoluprácu pracovníčka
Veronika Mydliarová.
Ďalšie podujatia, ktoré centrum
za uplynulé obdobie organizovalo, sú:
Vianočný workshop, v rámci ktorého si
návštevníci mohli pripraviť zaujímavé aj
netradičné vianočné ozdoby, diskutovať
o zvykoch a tradíciách v rodinách počas
vianočných sviatkoch, zoznámiť sa s novými ľuďmi, posedieť si
pri príjemnom občerstvení s hudbou, ktorá
navodila pravú vianočnú atmosféru, ,,Aj bez
počítača je zábava", kde
deti a mládež informovali o vhodných hrách a
poskytli im alternatívne
trávenie voľného času,
prednáška ,,Montessori
doma" zameraná na sprevádzanie dieťaťa
v jeho senzitívnych obdobiach, kde sa rodičia mohli dozvedieť mnoho zaujímavosti
o princípoch Montessori pedagogiky.

PO MALÝCH KROKOV K VEĽKÝM ÚSPECHOM

,,Okrem týchto aktivít pravidelne pripravujeme aj iné podujatia so zaujímavými témami, kde si aj formou súdržnosti a
spolupatričnosti pomáhame a vytvárame
spoločenstvo, na ktoré ste všetci srdečne
pozvaní. Prehľad našich pravidelných aj
pripravovaných aktivít a podujatí nájdete
na Facebooku: Komunitné centrum Sinaj.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez e-mail: sinaj@ozviac.sk alebo formou Skype: Komunitné centrum Sinaj,"
pripomenula pracovníčka centra Lenka
Šaradinová.
Komunitné centrum Sinaj funguje
v rámci národného projektu ,,Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni" realizovaným Implementačnou agentúrou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky, za podpory Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.
OZ V.I.A.C

VEĎ TO BOLO
NA NETE…
Cez rôzne média k nám denne
prichádza veľké množstvo informácií a
ovplyvňujú naše zmýšľanie. Ako však zistiť,
či sú tieto informácie pravdivé, dôveryhodné či aktuálne?
Realizáciou projektu „Veď to bolo na
nete“, podporeným Nadáciou Orange,
mladým ľuďom pomáhame zorientovať sa
v dobe masovej komunikácie a množstva
rôznych informácií, ktoré prichádzajú cez
médiá, aby boli schopní byť pre svoje okolie oporou v kritickom nazeraní na realitu
okolo seba. 20 účastníkov projektu absolvuje akreditované vzdelávanie v oblasti
mediálnej gramotnosti. Následne budú
získané informácie šíriť medzi svojich
rovesníkov formou diskusií a workshopov
a spoločne s odborníkmi pripravovať
brožúru, resp. mini manuál pre mladého
človeka, ktorý bude obsahovať niekoľko
konkrétnych tipov ako využiť internet na
svoj osobnostný rozvoj.
Viac informácií o projekte nájdete na
www.ozviac.sk

V občianskom združení V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ďalej pomáhajú mladým ľuďom rásť v zrelosti. Prostredníctvom
projektu „Nevyšlapanou cestou“, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska, vedú mladých k pochopeniu, že v živote sa dá dosiahnuť
veľa vecí, no je k tomu potrebná dávka trpezlivosti a vytrvalej práce.
„Mladí často hľadajú rýchle úspechy, výrobkov. Pri tejto aktivite sa dobrovoľ- ktorí robia veci inak a neboja sa o úspech
nevedia postupne prenášať nápady do kon- níci naučia ako správne rozpáliť pec a zabojovať, čo je tiež snahou realizátorov
krétnych skutkov,“ hovorí o projekte jeho udržiavať požadovanú teplotu bez použi- projektu.
„Pri realizácii som odhalil, že mladí
koordinátor Dominik Kucirka. „Hlavným tia elektrického displeja, na ktorom si ju
cieľom je, aby pochopili, že veľké úspechy v pohodlí domova môžu zvoliť. Naučia sa majú v sebe veľa neodhaleného potencineprichádzajú sami a predchádza im veľmi rôzne recepty a výsledný produkt sa bude onálu, a ak sa im ukáže tá správna cesta,
veľa malých krôčikov, bez ktorých to jed- ponúkať či už pri akciách združenia alebo tak vám to nasledovne vrátia stonásobne,
ako pomoc niektorým rodinám v meste a ako to už aj v názve projektu je spomínanoducho nejde.“
A v projekte sú takýmito krokmi na- okolí. „Každý kuchár vie, že ten najkrajší né,“ hodnotí prácu s mladými koordinátor
pocit po práci je, keď konečný užívateľ projektu.
sledovné aktivity:
1. Užitočná oáza, ktorá zahŕňa sta- docení chutné jedlo a snahu vloženú do
Dominik Kucirka
rostlivosť o vlastnú bylinkovú záhradku. varenia či pečenia,“ opisuje svoje pocity z
Mladí si ju musia vybudovať samy, zistiť tejto aktivity ďalšia účastníčka.
3. Vytvor a obdaruj - v dnešnej dobe
si všetky požadované informácie k jej
vybudovaniu a nasledovnej realizácií. je zaužívané, že ak chceme niekoho obda„Rastlinky si vyžadujú pravidelnú starost- rovať, stačí zájsť do obchodu a vybrať si.
livosť, údržbu, a úroda sa dostaví až po „My však mladých chceme naučiť aj inej
niekoľkých mesiacoch, čím v sebe upev- zaujímavejšej forme, rozmyslieť si, čo by
A skutočne, nám „CENTRUŠKÁROM“ otvorili dvere a ponúkli priestor a pomocnú
ňujeme zodpovedný prístup, pravidelnosť toho druhého mohlo potešiť, a naučiť sa ruku vo vynovených priestoroch komunitného centra SINAJ - Trstená, na realizáciu voľa radosť po dlhej práci, keď si výsledky technike, ako to vyrobiť vlastným úsilím, nočasových aktivít, kde sa môžeme pravidelne stretávať, robiť spoločné aktivity, navzájom
svojej práce môžeme na vlastnej koži vy- ktoré prináša neopakovateľný pocit pri ob- sa potešiť.
skúšať v osviežujúcom nápoji, čaji či dobre darovaní a sebaúctu, že som to dokázal,“
Peknou a milou akciou bolo aj fašiangové posedenie dňa 29. 1. 2017, na ktoré každý
ochutenom jedle,“ vysvetľuje zámer aktivi- objasňuje Dominik Kucirka.
člen, dobrovoľníci, členky MO JDS v Trstenej, pracovníčka ŠÚ - Mesto Trstená, či pracov4. A na záver celého projektu je pri- níci centra Sinaj prispeli niečím svojráznym – občerstvenie, koláčiky, výzdoba, masky,
ty jeden z účastníkov projektu.
2. VIAC ako pekáreň - v dnešnej dobe pravená veľmi inšpiratívna konferencia hudba a hlavne chuť byť spolu jeden pre druhého. Prežili sme chvíle plné milých zážitkov,
sa už veľmi málo používajú pece na drevo, K.R.O.K., ktorú už ľudia v Trstenej pozna- na ktoré budeme s radosťou dlho spomínať. Ešte raz, ďakujeme všetkým, ktorí stoja pri
no v združení jednu takúto pec majú na jú, keďže tento rok sa koná jej štvrtý roč- nás a spríjemňujú nám naše dni...
pečenie chleba, pizze a iných chutných ník. Na tejto konferencii vystúpia ľudia,
Lucia a Danka Šikyňové, Hladovka

KLOPTE A OTVORIA VÁM

Marec 2017

Mons. Viktor Trstenský
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ODKAZ MONS. VIKTORA TRSTENSKÉHO PRE SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU
Dňa 10. decembra 2016 v sobotu sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia od úmrtia Mons. Viktora Trstenského (1908 – 2006), významného trstenského rodáka,
rímskokatolíckeho kňaza, trpiteľa za vieru, politického väzňa, literáta a horlivého obrancu ľudských i náboženských práv v období komunistickej neslobody.
Celá táto slávnosť sa niesla v duchu myšlienky: Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku. O 9,45 hodine bolo položenie venca pri pamätnej tabuli na dome Mons.
Viktora Trstenského za účasti vedenia mesta, zástupcov cirkevnej obce a vedenia farnosti ako aj pozvaných hostí i občanov mesta Trstená. Od 10,00 hodiny sa konala konferencia venovaná
tejto osobnosti novodobých dejín nášho mesta.
farského ochotníckeho divadla si pripravili scénku,
v ktorej brilantným spôsobom uviedli niektoré momenty zo života tohto nášho
rodáka.
V odbornej časti vystúpili: cirkevný historik
HEDr. Ľuboslav Hromják,
PhD. (Teologický inštitút
Spišská Kapitula) s príspevkom Biografický profi l
Mons. Viktora Trstenského.
Poukázal na viaceré problémy, ktoré je potrebné ešte
archívnym výskumom objasniť a pripo- omša bola koncelebrovaná pozvanými
menul, že Mons. Viktor Trstenský bol kňazmi – rodákmi ako aj kňazmi, ktorí
skutočným aristokratom slobody. Mgr. pôsobia na území miestnej farnosti. Túto
Patrik Dubovský, PhD. za Ústav pamäti liturgickú slávnosť sprevádzal svojim
národa z Bratislavy fundovaným spôso- vystúpením aj spevácky zbor Tristianus.
bom prezentoval svoj prí- V homílii prof. František Trstenský
Celé toto spoločensko-kultúrne pospevok s názvom: Mons. vyzdvihol najmä kňazské aspekty židujatie sa konalo v sále Kina Mier v Dome
Viktor Trstenský v zápase vota Mons. V. Trstenského. Po skončekultúry v Trstenej. Za mesto Trstená sa
s komunistickou Štátnou ní slávnostnej svätej omše v rehoľnom
prihovorila zástupkyňa primátora mesta
bezpečnosťou.
Tretím dome Kongregácie školských sestier sv.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá
prednášateľom mal byť Františka bola sprístupnená pamätná izba
vyzdvihla osobitným spôsobom príkladprof. PhDr. Róbert Letz, Mons. Viktora Trstenského. Život a dielo
ný a nasledovania život Mons. Viktora
PhD. z Katedry histórie Mons. Viktora Trstenského nestačí si len
Trstenského.
na Pedagogickej fakulte pripomínať, ale jeho myšlienky treba aj
Na úvod zaznel súborný cyklus sklaUniverzity Komenského dnes aktualizovať a uvádzať do prakticdieb klasickej hudby vo vynikajúcom
v Bratislave, ktorý sa kého života, aby sloboda, za ktorú trpel,
podaní a interpretácií žiakov - akordeóospravedlnil pre pra- nezostala len prázdnym pojmom.
nistov zo Základnej umeleckej školy v
covné
zaneprázdnenie.
Trstenej. Žiaci a učitelia zo Základnej
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Vyvrcholením celej slávškoly s materskou školou Rudolfa Dilonga
Oddelenie kultúry
nosti bola svätá omša,
si pripravili videoprezentáciu, v ktorej
ktorej predsedal prof.
predstavili zložité životné osudy a peripeFrantišek Trstenský. Svätá
tie Mons. Viktora Trstenského. Členovia

Mons. Viktor Trstenský
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Trstenský hlas

VIKTOR TRSTENSKÝ – ČLOVEK, KTORÝ KRÁČAL PO PRIAMYCH CESTÁCH
Slovensko dalo v 20. storočí svetu veľa zaujímavých osobností. Vedci, umelci, spisovatelia, podnikatelia, kňazi. Myslím tým osobnosti, v ktorých sa
spájal charakter s povolaním. Ich talent nevyrástol sám od seba, ale zrodil sa akoby navzdor veľmi ťažkým podmienkam, v ktorých žili a tvorili. Boli
vystavené neustálym skúškam, ktoré ich nezlomili, ale vďaka ktorým rástli a upevňovali sa. Tieto osobnosti neuhli, neodtiahli sa. Naučili sa neľakať
sa prekážok, ale prekonávať ich. Plávali proti prúdu a boli za každých okolností aktívne. Neznášali pasivitu. Preto aj viac vynikli v prostredí, ktoré sa
neustále prispôsobovalo a žilo v strachu a obavách. Paradoxne by sme aj meno Viktora Trstenského mohli odvodzovať od poddajného tŕstia, hoci on bol
skôr pevným bukom. Podobne ako meno Andreja Hlinku sa môže odvodiť od mäkkej poddajnej horniny, no jeho nositeľ bol v skutočnosti skôr pevnou
skalou, žulou. Medzi tieto netypicky typické slovenské osobnosti patril aj Mons. Viktor Trstenský. Práve vďaka tomu, že sme mali takúto osobnosť, sa
dnes môže konať tento seminár.
Zdá sa, že pevnosť môcť katolíci hrdo a nebojácne hlásiť k Bohu a Cirkvi. okrem iného aj táto okolnosť: Keď moja nebohá matka,
zásad, ducha a presved- Trstenský si tu pomohol výrokom, ktorý často hovorieval nech ju Pán Boh oslávi, želela nad mojou biedou, opýtal
čenia Viktor Trstenský Andrej Hlinka: „Kto sa nebojí, toho sa boja.“ Nevedomosť som sa jej: ,Mamka, čo by ste radšej, aby som zradil Pána
v sebe programovo a ustráchanosť katolíkov odvádzajú od toho, aby prejavo- Boha a Cirkev a mal sa dobre, alebo aby som ostal verný
pestoval a pre tento vali svoje cítenie aj navonok. Ak ho aj prejavujú, je to často Bohu a Cirkvi a trpel v žalári?‘ Odpovedala mi: ,Dieťa
program sa pokúšal viac slovom ako skutkom. Pritom povinnosťou katolíka moje, radšej iď do žalára!‘ Nuž, plním odkaz matky, odkaz
získať čo najviac ľudí. Svedčí o tom jeho článok Katolícke je: „Neľakať sa, do ostatnej litierky i vo verejnom živote Boží a svojho vlastného svedomia, keď zachovávam versebavedomie, publikovaný v Katolíckych novinách z 11. plniť zákony Božie i cirkevné.“2 Ak sa aj stane, že niekto nosť Bohu a Cirkvi.“4 Za jeho údajnú trestnú činnosť mu
januára 1942. Trstenský začína príbehom, ktorý sa stal katolíkov vyhlási za bigotných alebo neznášanlivých, je to Krajský súd vymeral 15 rokov väzenia, ktoré Najvyšší súd
ešte za Uhorska, a ktorý ho veľmi oslovil. Zhováral sa zámer a prejav nežičlivosti a nenávisti. Podľa Trstenského v Prahe znížil na 9 rokov. Trstenský ostal napriek väzeniu
so spišským gazdom, ktorý mu rozpovedal príbeh. Pred „Svedomité plnenie svojich katolíckych povinností, verný svojim najvyšším ideálom. Hoci bol vyhlasovaný
parlamentnými voľbami do Uhorského snemu ho prišli mužné hlásenie sa k Cirkvi svojej nie je ani bigotnosťou a za zločinca, stal sa vzorom morálky, osobnosťou, ktorá sa
navštíviť maďarskí liberáli, aby ho získali na svoju stranu. tým menej neznášanlivosťou, je to len poctivým plnením stala príťažlivou pre tých, čo hľadali pevné a jasné postoje.
On rázne odmietol so slovami: „Páni, toľko zlata nemáte, slov sv. Pavla: Viem, komu som uveril.“3 Trstenský ostal vo Bol to práve Trstenský, ktorý pomohol v 60., 70., 80. a 90.
aby ste ma kúpili.“ Tento postoj Trstenského zaujal a tr- svojom katolíckom, ale aj slovenskom presvedčení pevný. rokoch dať orientáciu mnohým, najmä mladým ľuďom.
valo inšpiroval. Nebol dobovo podmienený, bol vo svojej Tým sa zákonite dostal do konfliktu s komunistickou Jeho listy najvyšším funkcionárom komunistickej strapodstate nadčasový a je dodnes aktuálny, a to možno ešte mocou. Po februári 1948 bol spoločensky úplne degrado- ny, prezidentom, predsedom parlamentov a redakciám
väčšmi ako v čase, keď ho Trstenský vyjadril vo svojom vaný a vyhlásený za páchateľa závažnej trestnej činnosti, novín ťali do živého. Pomenúvali problémy neskrývaným
článku: „Vtedy som si pomyslel, keby všetci slovenskí ka- smerujúcej proti štátu a jeho zriadeniu. Stal sa väzňom, a jasným tónom. Hovorila z nich bolestná, no utrpením
tolíci boli takého ducha, nebolo by sa nikdy čoho obávať. vláčeným po väzniciach a pracovných táboroch ľudovo- upevnená skúsenosť katolíckeho kňaza, človeka, ktorý
A veru, keď niekedy, tak teraz treba nám byť takými, ak demokratického Československa. V 50. rokoch počas vybojoval svoj boj o vlastné presvedčenie a dokázal ostať
chceme obstáť v divom zápolení svetov a smerov dneska- vyšetrovania bol veľakrát bitý a ponižovaný, no napriek sám sebou. Trstenský veľmi dobre pochopil, že pádom
jších časov. Hovorí sa, že svet je na prelome. Skutočne to tomu trval na svojom. Počas súdneho procesu v Žiline komunistického režimu v roku 1989 sa nekončí dlhodobý
aj tak vyzerá. V prielomových časoch však len ľudia pev- dňa 16. júla 1958 na hlavnom pojednávaní vo svojej ob- zápas o orientáciu človeka a jeho hodnoty. Jeho hlas opäť
nej chrbtovej kosti schopní sú víťazného napredovania. hajovacej reči otvorene vypovedal o zločinných metódach zaznieval, aby usmerňoval, upozorňoval, napomínal a
Takými teda musíme byť!“1 Potom Trstenský pokračoval vyšetrovania a vynucovaní priznania. Necítil vinu, ale poučoval. Unikátna osobnosť Viktora Trstenského, predv návode, ako nadobudnúť „katolícku chrbtovú kosť“. jasne videl zámer prenasledovateľov: „Jediným ,zločinom‘, stavujúceho typ človeka, Oravca a Slováka, dodnes ostáva
Za prvý a najdôležitejší predpoklad považoval plnosť pre ktorý som súdený, je, že som a chcem aj v budúcnosti historickým príkladom, ale i mementom.
náboženských vedomostí, teda poznanie Boha, Cirkvi, ostať veriacim katolíckym kňazom. Nikdy sa nemienim s
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.
jej učenia a dejín. Iba cez poznanie a vedomosti sa budú pomocou milosti Božej zrieknuť toho ,zločinu‘. Núti ma

vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty UK

Poznámkový aparát:
1.

TRSTENSKÝ, Viktor: Katolícke sebavedomie. In:
Katolícke noviny, roč. 57, 11. 1. 1942, č. 2, s. 6.

2.
3.

Tamže.
Tamže.

4.

TRSTENSKÝ, Viktor: Nemohol som mlčať.
Bratislava : Nové mesto, 1994, s. 155.

ARISTOKRAT PRAVDY MONS. VIKTOR TRSTENSKÝ
Mons. Viktor Trstenský, pápežský prelát, kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ pre vieru sa narodil 28. marca 1908 v Trstenej ako posledné z deviatich detí v šľachtickej rodine zemanov Jozefa
Trstenského a Márie rod Abaff yovej. František Mikloško vo svojej knihe Desať spravodlivých, v ktorej bilancuje životné vrcholy a celoživotné osudy svojich súčasníkov, ktorí prešli skúškami komunistického režimu a obstáli, ktorí sa „nedožili nikdy svetskej slávy – v jednej chvíli sa jej vzdali, lebo pochopili, že to čo chcú robiť a žiť neznesie kompromisy“ zaradil Viktora
Trstenského medzi 42 najvýznamnejších osobností Slovenska, ktoré sa nedali zlomiť komunistickým totalitným režimom. František Mikloško vzhľadom na jeho pôvod poznamenal:
„Mons. Viktor Trstenský bol v každej životnej situácii pán. Jeho panstvo nebolo v majetku, ani úrade, či funkcii, ktoré by zastával. Jeho panstvo súviselo iste s jeho pôvodom, ale v čase
komunizmu bolo umocnené jeho hlbokým zakotvením vo viere v Boha a cirkev.“
Po ukončení gymnaziálnych štúdií sa prihlásil do
Rodina Viktora Trstenského si však nezakladala na Trstenej, ktoré navštevoval v rokoch 1919-1922. V tom
svojom pôvode, pretože napriek príslušnosti k nižšej šľa- čase už uvažoval dať sa do služieb Bohu, preto sa prihlásil kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde študoval
chte žila vo veľmi chudobných podmienkach ako obyčajná do konkurzu do malého seminára, ktorý vyhlásil spišský v rokoch 1926-1931. Rektorom seminára bol v tom čase
sedliacka rodina, preto Trstenský v rozhovoroch spomí- biskup Ján Vojtaššák. Keďže Spišská diecéza v tom čase Jozef Vojtíček, rodák z oravskej obce Veľkej Lipnice (po
nal, že pochádzal z chudobnej maloroľníckej rodiny. O ro- ešte nemala vlastný malý seminár, biskup Vojtaššák po- roku 1920 pripadla Poľsku), ktorý ako bývalý farár v
dinných pomeroch v jednom z rozhovorov uviedol: „Naše slal všetkých novoprijatých klerikov, medzi ktorých pa- Zákamennom odchoval národu a Katolíckej cirkvi spišskébývanie, takisto ako všetko, bolo veľmi skromné. Jedna tril aj Viktor Trstenský, do malého seminára do Trnavy, ho biskupa Jána Vojtaššáka. Vojtíček vytvoril na Spišskej
drevenička, jedna izba, kuchynka. V nej sme sa vedeli tak kde mali pokračovať v gymnaziálnych štúdiách. Väčšina Kapitule kvalitný profesorský zbor. Z významných profevzájomne správať, že sme ozaj tvorili milujúcu sa rodi- študentov však už prvý polrok Trnavu opustila. Viktor sorov v čase štúdií Trstenského možno spomenúť Jozefa
nu. V takomto ovzduší som rástol. Ráno modlitba, večer Trstenský to pripisoval tomu, že študenti ktorí pochádzali Špirka, Štefana Faitha, Ferka Skyčáka a Michala Mrkvu.
modlitba, vo dne všelijaké práce. Domáce práce rodičov, z periférií kultúrnych a intelektuálnych centier neboli pri- Popri štúdiu pôsobila na neho aj literárna a publikačná
práce súrodencov, na poli, lebo naši boli maloroľníci a pravení na úroveň a štýl vyučovania, ktoré bolo v Trnave činnosť spišských bohoslovcov v literárnom Spolku sv.
museli sa venovať tým prácam, ktoré im dávali skromné a tiež narážali na odpor českých profesorov, ktorí študen- Pavla, ktorej sa zúčastňoval s takými neskoršími zjavmi
tom so slovenským národným povedomím nerozumeli. v literárnom živote Slovenska akými boli Ladislav Hanus,
živobytie, ale predsa len žili ako ľudia.“
V rokoch 1915-1919 navštevoval miestnu ľudovú Viktor Trstenský teda odišiel študovať na vyššie gymná- Jozef Kútnik-Šmálov, Janko Silan, Paľo Ušák-Oliva, Peter
školu, ktorú viedli františkáni. Po skončení ľudovej školy zium do Levoče, kde napokon 16. júna 1926 zmaturoval s Makoš a iní. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1931 z
rúk biskupa Vojtaššáka. Za svoje primičné heslo si zvolil:
pokračoval v štúdiách na štátnom nižšom gymnáziu v výsledkom dobrý.
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,,Prichádzam Bože, aby som plnil tvoju vôľu“. O tom, že
biskup Vojtaššák sa pozorne venoval spišskému semináru
a dobre si všimol kvality Trstenského dokazuje menovací dekrét z 30. júna 1931 za kaplána do Levoče: „V mene
Božom posielam Ťa na kaplánsku stanicu do Levoče v
tom pevnom očakávaní, že svojou vážnosťou, múdrosťou,
opatrnosťou a usilovnosťou získaš česť menu a stavu kňazskému. Božie a moje arcipastierske požehnanie nech Ťa
sprevádza na toto prvé pôsobište“.
Prvé roky kaplánskeho života neboli pre Viktora
Trstenského ľahké. Poznačené boli častým prekladaním
na viaceré kaplánky na odporúčanie farára v Levoči Jozefa
Kriššáka, ktorý vnímal Viktora Trstenského ako zbehlého,
šikovného a flexibilného kňaza. Z týchto dôvodov biskup
Vojtaššák využil kvality Trstenského, ktorý v prenesenom
slova zmysle plnil úlohu vojaka v zálohe. Takto krátko po
nástupe za kaplána do Levoče bol 1. októbra preložený za
kaplána do Oravského Veselého. Tu pôsobil do 1. januára 1932, keď sa opäť vrátil za kaplána do Levoče, ale už
1. novembra 1932 bol preložený opäť tentokrát za kaplána do Starej Ľubovne a 1. januára 1933 sa opäť vrátil za
kaplána do Levoče, pričom ešte napokon v čase od 15. júla
do 15. augusta 1933 vykonával opäť kaplána v Bystranoch.
Sériu prekladaní ukončil menovací dekrét, ktorým bol 7.
novembra 1934 ustanovený za správcu farnosti v Reľove.
Krátko po svojom príchode do Reľova zorganizoval vo
farnosti ľudové misie vedené františkánmi. Aktívne pracoval s mládežou, s ktorou nacvičoval rôzne divadlá, čím
vysoko pozdvihol náboženskú a kultúrnu úroveň farnosti.
V tom čase bol aj literárne činný. Svojimi glosami a reportmi pozorne sledoval javy v spoločnosti. Publikoval
pod pseudonymom Magurčan, VT alebo „Mladý kňaz z
Magury“. Svoje články uverejňoval predovšetkým v novinách Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany Slovák.
7. januára 1939 ho biskup Vojtaššák preložil za farára
do Dolného Kubína. Vo farnosti Dolný Kubín žilo vtedy
iba 1425 katolíkov, kým evanjelikov bolo 2174. Zároveň
vykonával úrad školského inšpektora v dekanáte a bol
tajomníkom dolnokubínskeho dekana Ignáca Grebáča
Orlova, ktorý bol farárom vo Veličnej. Na gymnáziu v
Dolnom Kubíne vyučoval náboženstvo, založil Mariánsku
kongregáciu pre študentov. Pre katolíckych mužov založil Jednotu mužov a pre ženy Jednotu žien a mládež
organizoval v Katolíckom skautingu. Náboženský život
vo farnosti rozvíjal divadlami, prednáškami, schôdzami
náboženských spolkov, duchovnými obnovami, misiami,
zábavami a spoločenskými večierkami. V roku 1947 uviedol do Dolného Kubína sestričky saleziánky, s ktorými
úzko spolupracoval na pozdvihnutí náboženskej úrovne
miestnej mládeže.
Udalosti na sklonku 2. svetovej vojny sa dotkli osobne Viktora Trstenského. Frontové jednotky s veliteľským
stanoviskom obsadili faru a Trstenského prvýkrát podobne ako biskupa Jána Vojtaššáka, uväznili, ale na zákrok
veriacich bol prepustený. V čase budovania ľudovodemokratického režimu v Československu, ktoré bolo prípravnou fázou na nástup komunistickej totality sa zosilňovali
útoky na cirkevných predstaviteľov, cirkevné školstvo na
nariadenie revolučnej Slovenskej národnej rady už počas
Slovenského národného povstania bolo poštátnené a množili sa útoky aj na obmedzovanie náboženskej tlače. Keď
komunistická garnitúra tlačila nepretržite na rezignáciu
Vojtaššáka z postu spišského biskupa, na biskupovu žiadosť z 19. februára 1947, bol Trstenský spolu so Štefanom
Barnášom menovaný za pápežského komorníka. Žiadosť
o povýšenie Trstenského na Monsignora nám dáva tušiť,
že biskup Vojtaššák považoval Trstenského za svojho
vhodného nástupcu vo funkcii pomocného biskupa.
Potvrdzuje to aj správa hlavného radcu na Povereníctve
školstva, vied a umení Dr. Straku z 2. novembra 1949, v
ktorom informoval, že Vatikán mal na funkciu biskupa
koadjútora Spišskej diecézy vyhladnutých dvoch kňazov:
Viktora Trstenského a Štefana Barnáša. „Prvý nemohol
prísť do úvahy pre jeho zaistenie“. Skutočne už 1. júna 1949

Mons. Viktor Trstenský
na podnet štátneho činiteľa Rudolfa Strechaja bol Viktor
Trstenský druhýkrát zatknutý a prevezený do vyšetrovacej väzby do Žiliny, odtiaľ do Ilavy z dôvodu podpory
činnosti saleziánok v meste. V čase prvej etapy väzenia,
ktoré trvalo od 1. júna 1949 do 1. júna 1954 bol väznený
v 20 táboroch a väzniciach. Z Ilavy ho premiestnili do
pracovných táborov v Hronci a v Novákoch a potom opäť
do Ilavy. Istý čas mu ponúkali prepustenie, ak si podá žiadosť o milosť. Keďže v žiadosti mal prosiť o omilostenie
zo svojej „nezákonnej činnosti“, túto ponuku odmietol.
Z Ilavy prešiel do pracovného tábora v Trenčíne a potom
do Močenku (Sládečkoviec). Z dôvodu, že neoznámil návštevníka zo zahraničia (zrejme šlo o jeho sestru Katarínu,
ktorá emigrovala do USA), odsúdili ho v Bratislave na dva
roky väzenia. Strávil ich v Leopoldove a v Handlovských
baniach. Z dôvodu jeho náboženského pôsobenia medzi
väzňami ho prevelili do Jáchymova, kde pracoval v uránových baniach na pracovisku, nazývanom Peklo, kde
ich viezli vozňami pre dobytok. Život v Jáchymove bol
ešte krutejší po nevydarenom úteku 14 väzňov, z ktorých
šiestich pri pohone zastrelili. Neskôr bol prevezený do tábora Svätopluk a istý čas strávil aj vo väznici v pražskej
Ruzyni. Po skončení strávil trest najskôr 6 mesiacov v kňazskom sústreďovacom tábore v Pezinku, odtiaľ
ho previezli do vojenského tábora v
Plzni, Rokycanoch, Zvolene a Banskej
Bystrici. Po prepustení z väzenia 1.
júna 1954 rok bol bez práce, kým nezískal v roku 1955 nárok na invalidný
dôchodok, pričom býval v Trstenej.
Hoci po úraze v Trenčíne ho lekári uznali za práceneschopného, na
zákrok pracovníkov ŠtB musel toto
rozhodnutie stiahnuť. V rokoch 19551957 bol na invalidnom dôchodku,
ale v čase od 13. decembra 1957 do 13.
januára 1958 sa na krátko zamestnal
v mliekarňach v Tvrdošíne, kým 13.
januára 1958 nebol opäť zatknutý a po ukončení vyšetrovacej väzby v Žiline bol odsúdený na 15 rokov väzenia z
dôvodov, že navštevoval biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý
bol v tom čase po prepustení z väzenia umiestnený v
Charitnom domove v Děčíne, ako aj za to, že povzbudzoval kňazov horlivo pracovať v duchovnej službe aj mimo
kostola. Počas druhej etapy jeho väzenia, ktorá trvala od
13. januára 1958 do 13. mája 1960 bol väznený v ďalších
štyroch väzniciach. Po vynesení rozsudku bol odvezený
na Pankrác, kde mu na základe jeho odvolania znížili trest
na 9 rokov. Dostal sa na Mírov do tzv. kňazského väzenia, kde bol väzený spolu s ďalšími 1000 spoluväzňami.
Dňa 13. mája 1960 bol amnestovaný. Rok žil bez práce
na dôchodku, kým 15. mája 1961 sa nezamestnal ako robotník v lese v Trstenej. Tu pracoval do 11. apríla 1962,
odkedy pracoval ako skladník v stavebnej pražskej firme
Konstruktiva v Trstenej. Po politickom uvoľnení v roku
1968 sa mu podarilo navštíviť Rím, kde ho 2. októbra 1968
prijal na audiencii pápež Pavol VI. V tom čase doniesol
aj svoju korešpondenciu s biskupom Vojtaššákom do
Ríma a odovzdal ju do rúk kňaza Spišskej diecézy rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Mons. Štefana
Náhalku, spolu aj s odvážnym prejavom Jozefa Krajňáka
na pohrebe.
V tejto stavebnej firme pracoval do 15. októbra 1969,
keď pričinením spišského kapitulného vikára Jozefa
Ligoša získal štátny súhlas na vykonávanie pastoračnej
činnosti. Vikár Ligoš ho ešte 15. októbra 1969 vymenoval za správcu farnosti do Starej Ľubovne. Do pohybu
dal duchovnú, kultúrnu, sociálnu a charitatívnu činnosť
v meste. Zo svojej fary urobil súčasne rehoľný dom pre
sestričky, ktoré mu pomáhali pri vykonávaní horlivej dušpastierskej služby. Dňa 1. februára 1974 mu bol odobratý
štátny súhlas potrebný na vykonávanie kňazskej služby na
základe nariadenia Okresného národného výboru v Starej
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Ľubovni. Ateistickí verejní činitelia obvinili Trstenského
z protištátnej činnosti, ktorej sa mal údajne dopustiť tým,
že na Vianoce usporiadal bez dovolenia štátnych orgánov
darčekovú službu pre starcov, deti a telesne postihnutých.
O tejto skutočnosti sa dozvedel z dôverného prameňa deň
pred nedeľou 27. januára 1974, kedy mal posledný raz
možnosť slúžiť sv. omšu vo farnosti. Pripravil sa na ňu
rozlúčkovým prejavom, ktorý možno považovať za klenot
a jeden z najvýraznejších prejavov odporu voči komunistickej moci. V Starej Ľubovni a okolí nastal rozruch po
Trstenského kázni natoľko, že mesto a okolie sa dostalo do
stavu vojensko-bezpečnostného obkľúčenia silou takmer
500 ozbrojených príslušníkov.
Po jeho násilnom vyvezení do Trstenej mu preukázali veriaci zo Starej Ľubovne heroickú oddanosť. Keďže
nemal kde bývať, veriaci cez soboty a nedele chodili do
Trstenej, kde mu v blízkosti kostola postavili dom. Tento
dom sa stal miestom stretnutia mnohých disidentov, nábožensky prenasledovaných obyvateľov Československa,
kde nachádzali po rozhovore s monsignorom odpovede
na mnohé zložité otázky doby a dostávali povzbudenie,
silu i svetlo do osobného života. Sila jeho osobnosti sa stala
známou verejným činiteľom, počnúc
prezidentom až po stoly redakcií
novín a časopisov, ktoré útočili proti
Cirkvi v rámci komunistickej a ateistickej propagandy. Reagoval na tieto
informácie opieraním sa o Sv. Písmo,
tradíciu poukázaním na morálnu silu
kresťanstva. S rovnakou silou ducha
hovoril do vlastných radov poukázaním na nedostatky, spôsobené nedokonalosťou zasahujúcou niekedy aj
vysokých cirkevných predstaviteľov.
Platí to predovšetkým v prípade
združenia Pacem in terris, ktoré
zakázal pápež dekrétom Quidem
episcopi z 8. marca 1982.
Po páde komunistického režimu sa dostalo Trstenskému uznania zo strany verejnosti.
Z príležitosti vydania knihy Sila viery sila pravdy, ktorá
vyšla v náklade 50 000 kusov, a v ktorej ako šíriteľ povesti
svätca a mučeníka opísal život svojho kňazského vzoru
Jána Vojtaššáka, dostal ocenenie prezidenta republiky
Michala Kováča. Osobné svedectvo svojho života zhrnul
do knihy Nemohol som mlčať. Z francúzskej pôvodiny
preložil a vydal Katechizmus pre najmenších. V júni 1991
získal čestné občianstvo Starej Ľubovne. Veľkým ocenením jeho kňazského života bolo, keď 4. januára 1994 mu
pápež Ján Pavol II. udelil titul pápežského preláta.
Mons. Trstenský zomrel 7. decembra 2006 vo veku
99 rokov a v 76. roku kňazstva. Pohrebné obrady spojené so sv. omšou vykonal 12. decembra 2006 za veľkého
počtu kňazov a veriacich vo farskom kostole sv. Martina
v Trstenej košický arcibiskup Alojz Tkáč. Pri tejto príležitosti Ján Chryzostom kardinál Korec takto zhodnotil
životné dielo Mons. Viktora Trstenského: „Roky a roky
za prenasledovania i po ňom sme spolupracovali, čítali a
obdivovali život a pôsobenie Vášho spišského kňaza Msgr.
Viktora Trstenského. Boli sme hrdí na jeho odvahu a ctili
sme si ho pre jeho verný kňazský život, ktorý sa už dotýkal
sto rokov. Správa o jeho odchode z tejto zeme nás hlboko zarmútila. No vedomie, že si ho Pán povolal a že jeho
verný služobník odišiel do otcovského domu, nás napĺňa
vďačnosťou a nádejou. Príkladom verného kňazského života Msgr. Trstenský zostáva u nás na Slovensku i vo sv.
Cirkvi navždy“.
Vďačíme Bohu i Orave, že dala nášmu národu i Cirkvi
v potrebnom čase kňazské osobnosti Antona Bernoláka,
Andreja Radlinského, Jána Vojtaššáka ale aj Viktora
Trstenského jeho hodného a verného nasledovateľa.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD
Teologický inštitút Spišská kapitula
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Mons. Viktor Trstenský

Trstenský hlas

MONS. VIKTOR TRSTENSKÝ V ZÁPASE O ŠTÁTNOU BEZPEČNOSŤOU – PRÍPAD „KLERIK“
Monsiňor Viktor Trstenský, potomok historického rodu Trstenských z Trstenej na hornej Orave, bol vysvätený za kňaza 29.6.1931 na Spišskej Kapitule. Ako kaplán začínal v Levoči do
roku 1934. Potom do roku 1939 pôsobil ako farár v Reľove. V rokoch 1939 – 49 pôsobil ako farár a učiteľ na gymnáziu v Dolnom Kubíne. Od apríla 1939 do roku 1943 bol predsedom Miestnej
organizácie HSĽS v Dolnom Kubíne. Ako Okresný duchovný radca od februára 1940 pracoval s Hlinkovou mládežou, resp. v Hlinkovej garde, kde v rovnakej funkcii pôsobil od decembra
1942. Obe funkcie ukončil v roku 1943, čím s veľkou pravdepodobnosťou reagoval na neľudské zaobchádzanie so židovským obyvateľstvom.
- udržiavať styk s rehoľníčkami
V. Trstenský sa ako aktívny kňaz i činovník za strane a ZSSR. Nato rozmnožovali náboženskú literatúru
- slúžiť omše bez štátneho súhlasu
Slovenského štátu i v prvej polovici existencie Slovenskej a iné protištátne písomnosti a vytvorili si sieť spolupra- odrádzal kňazov, aby neprijímali žiadne funkcie v
republiky rokov 1939 - 45 skoro po príchode sovietskych covníkov v rámci laického apoštolátu.
Ďalej, že podporovali činnosť zakázaných štáte...
vojsk dostal do nemilosti novo sa formujúcej vládnej garV. Trstenský a ostatní boli 5. júna 1958 obžalovaní
nitúry. Údajne po príchode Červenej armády a sovietskej Mariánskych kongregácií, ako dobrovoľných združení
Krajskou prokuratúrou v Žiline. Obžaloba v podstate zotajnej služby NKVD mal byť aj deportovaný na práce do veriacich.
Vinili ich tiež, že odrádzali mládež od práce v pakovala to, čo vo svojom vyšetrovaní uviedla ŠtB.
ZSSR. V tomto čase V. Trstenský najmä novinovými článNa hlavnom pojednávaní 15.-17. júla 1958 pred
kami a prejavmi kritizoval aktivity novej moci dirigova- Pionierskej organizácii, Československom zväze mládeže
nej komunistami voči cirkvi, a preto bol prvý krát zaistený a KSS, od čítania marxistickej literatúry, od združstevňo- Krajským súdom v Žiline boli súdení za trestný čin vevania, od plnenia kontingentov, viedli miništrantov ku lezrady. Obžalovaní súhlasili s vylúčením verejnosti, čo
15. resp. 24. mája 1945 a uväznený v Ilave.
Po roku 1948 sa kňaz V. Trstenský dostal do pozor- kňazstvu, pod hrozbou exkomunikácie nabádali funkci- mohlo znamenať, že počas vyšetrovania bol na nich vynosti komunistickej ŠtB. O opatreniach a zásahoch ŠtB onárov KSS k vernosti cirkvi a zaujali pasívnu rezistenciu víjaní tvrdý nátlak.
17.júla1958 boli obžalovaní odsúdení za velezradu, V.
voči nemu dokumentujú štyri zväzky, nachádzajúce sa voči budovaniu socializmu.
Trstenský na 15 rokov a na stratu občianskych práv na 5
v Archíve Ústavu pamäti národa Pre svoj presvedčený
rokov po odpykaní trestu a na prepadnutie majetku.6
antikomunizmus a nechuť prijímať kompromisy s novou
Obvinení sa odvolali na Najvyšší súd ČSR, ktorý na
ateistickou mocou mu bol v roku 1949 prvý krát odobratý
pojednávaní 17. októbra 1958 prekvalifi koval ich trestný
tzv. štátny súhlas na výkon duchovnej služby.
čin – nešlo už o dokonanú velezradu, ale o podvratnú čin29.5.1949 ho zatkla všemocná a obávaná ŠtB, no
nosť a V. Trstenský bol odsúdený na 9 rokov.
približne 600 dolnokubínskych veriacich ho načas osloPo amnestii prezidenta bol V. Trstenský 13. mája1960
bodilo.1 O pár dní ho znovu zatkli a poslali na dva roky
prepustený. V tomto okamihu mal už „odsedených“ 7
do tábora nútených prác (TNP) v Novákoch a navyše
rokov a 4 mesiace väzení a táborov. Vrátil sa do Dolného
Okresný súd v Čadci ho 28. októbra 1949 odsúdil na 4 meKubína a tamojšie oddelenie ŠtB naň založilo 26.4.1961
siace.2 Jednou z príčin bolo, že V. Trstenský 20. júla 1948
pozorovací operatívny zväzok s krycím menom „Klerik“.7
napísal protestný list proti prekladaniu štátnych zamestPodľa tohto dnes už archívneho zväzku ho ŠtB sledovala
nancov z náboženských dôvodov, čím údajne sledoval
až do jeho ustanovenia za farára do Starej Ľubovne.
„poburovanie proti republike“.
Počas pôsobenia V. Trstenského ako kňaza v Starej
Tak sa začala strastiplná púť Mons. Trstenského po
Ľubovni v rokoch 1969 – 1974 založila naň Krajská správa
neuveriteľných minimálne 21 pracovných táboroch, baŠtB Košice, II. odbor na neho kontrolný zväzok.8 Podklady
niach, sústreďovacích kláštoroch pre reakčných kňazov
dodala v januári 1970 Krajská správa ŠtB. B. Bystrica,
a väzniciach bývalého Československa. Z tých známejktorá ho sledovala počas pôsobenia v Dolnom Kubíne a v
ších spomeniem napr. väznice Ilava, Leopoldov, Praha
Trstenej v akcii s krycím názvom „Klerik“.
– Ruzyň, Plzeň, bane v Jáchymove a Handlovej, tábor
Podľa tejto správy mal V. Trstenský kritizovať vpád
nútených prác Nováky, Hronec... V tábore nútených prác
vojsk Varšavskej zmluvy, mal pri svojej návšteve Ríma
v Ilave bol internovaný v máji 1950 za tzv. protištátnu
odovzdať Dr. Šefanovi. Náhalkovi materiál o činnosti bisčinnosť.3
kupa Vojtaššáka a mal sa stretnúť so samotným pápežom.
Ako rímsko-katolíckeho „reakčného“ kňaza ho
Počas návštevy USA a tamojších slovenských komunít
neskôr v roku 1950 ho umiestnili (zatvorili) do internačmal šíriť negatívne informácie o návrate prosovietskeho
ného kláštora pre tzv. reakčných kňazov v Mučeníkoch,
režimu u nás.
neskôr do kapucínskeho kláštora v Pezinku.4 Po prepusteAj v Starej Ľubovni bol pod drobnohľadom ŠtB a
ní roky pracoval ako robotník, kňaz bez št. súhlasu.
jej tajných spolupracovníkov. Títo podávali správy ŠtB,
V roku 1951 V. Trstenského Štátny súd v Bratislave
že dostáva finančnú pomoc zo zahraničia cez Poľsko, na
odsúdil na dva roky, vo väzení či internácii bol dokopy do
základe čoho mal byť intenzívne sledovaný, neskôr, že
roku 1954.
aktivizuje v Starej Ľubovni náboženský život, pôsobí na
Keďže Trstenský aj po odobratí súhlasu tajne pôsobil
mládež a sa usiluje navštevovať chorých v nemocnici. ŠtB
ako kňaz, rozhodol sa režim tvrdo zasiahnuť. Zatkli ho
od týchto udavačov vedela, že sa na jeho fare stretávajú
spolu s ďalšími kňazmi a vykonštruovali z nich protištátduchovní a že broja proti Združeniu katolíckeho duchonu skupinu „Trstenský a spol.“. ŠtB na Krajskej správe MV
venstva Pacem in Terris (PIT).
v Žiline založila na nich 21. mája 1958 tzv. skupinový vyNa základe tohto skupina ŠtB v Starej Ľubovni 2.
šetrovací zväzok č. 174.5 K vyšetrovaciemu zväzku potom
marca 1972 vypracovala Plán agentúrno-operatívneho
ŠtB pripojila 34 tzv. vecných dôkazov k budúcej obžalobe.
rozpracovania Viktora Trstenského s názvom „prípad
Medzi nimi boli napr. spis Tomislava Kolakoviča: Návrh
KLERIK“ .
pastorácie pre ťažké časy, encykliky pápežov, obežník
V pláne okrem už známych podozrení napr. konštaVinili ich aj, že deklarovali vernosť internovanému
Vatikánu o vzťahu k členom komunistickej strany, pokyny
pre Mariánsky rok 1954, dokumenty, hovoriace o stykoch biskupovi Vojtaššákovi a odsudzovali činnosť tzv. vlas- tovali, že V. Trstenský dostal od biskupa Vojtaššáka tajné
V. Trstenského s internovaným biskupom J Vojtaššákom, teneckých kňazov v tzv. Mierovom hnutí katolíckeho biskupské svätenie, že počas pobytu v Rakúsku v roku
tzv. závadná korešpondencia a písomnosti laického duchovenstva. Tiež, že vykonávali omše bez štátneho súh- 1969 vykonával náboženské úkony pre čs. utečencov, ďalej
lasu, falšovali farské finančné denníky, finančne podporo- že bol aktívny v Diele koncilovej obnovy a že na fare v
apoštolátu.
ŠtB zahrnula do tejto skupiny okrem V. Trstenského vali napr. kňazov zrušenej gréckokatolíckej cirkvi. Vinili Starej Ľubovni organizuje večerný Klub mladých.
Cieľom rozpracovania na základe tohto plánu malo
kňazov Eduarda Odrobinu, Jána Marka, Bernarda ich tiež, že za Slovenského štátu, resp. Slovenskej repubPančiho, Jozefa Michnu a dvoch laikov - učiteľa a liky 1939 – 45 pracovali vo funkciách v HSĽS, Hlinkovej byť dokázať nepriateľskú činnosť V. Trstenského s kogarde a Hlinkovej mládeži a neskôr bojovali proti ateizá- nečným cieľom odňať mu znova štátny súhlas. Zväzok
robotníka.
Obvinili ich, že od roku 1954 vykonávali protištátnu cii. Taktiež, že schvaľovali protikomunistickú revolúciu v pozorovanej osoby mal byť preregistrovaný na kategóriu
„osobný“. ŠtB sa pokúšala inštalovať na faru odpočúvacie
a ilegálnu činnosť medzi veriacimi, mládežou a pioni- Maďarsku v roku 1956.
Konkrétne V. Trstenský mal okrem už spomenutých zariadenie. Podobne mal byť odpočúvaný jeho telefón a
ermi podľa inštrukcií biskupa Vojtaššáka a Tomislava
počet okolo neho sa pohybujúcich tajných spolupracovníKolakoviča, ktorá smerovala k rozvratu ľudovo - demo- obvinení:
- odrádzať bohoslovcov v pokračovaní štúdií na kov ŠtB sa mal navýšiť. Na sledovanie jeho ciest mala byť
kratického zriadenia. Ďalej, že zneužívali náboženské
vytvorená sledovacia skupina ŠtB.
cítenie ľudu a viedli ich k nenávisti voči komunistickej CMBF v Bratislave a Litoměřiciach

Mons. Viktor Trstenský

Marec 2017
Táto od marca 1972 sledovali V. Trstenského a kňaza
B. Pančiho v súvise s ich schôdzkami s duchovnými, činnými v Diele koncilovej obnovy (DKO). V apríli 1972 sledovali kňaza Trstenského a jeho kaplána Štefana Janika,
ktorí mali rozmnožovať a rozširovať protištátne písomnosti. Kaplán Janik v liste, ktorý rozposielal kritizoval plánované premiestnenie Trstenského zo Starej Ľubovne. ŠtB
podozrievala z napísania listu samotného Trstenského,
pretože tento napísal podobný list na Ministerstvo kultúry SSR už v roku 1970. O všetkom znovu referovali ŠtB jej
tajní spolupracovníci.
Na základe tohto ONV a OV KSS rozhodol odňať
Viktorovi Trstenskému už druhý krát štátny súhlas na
výkon duchovnej kňazskej služby.
V máji 1972 ŠtB vyhodnotila metódy rozpracovania prípadu KLERIK. V. Trstenského kontrolovali dvaja
dôverníci ŠtB a bol odpočúvaný.
V septembri 1972 náčelník Oddelenia ŠtB Poprad
pplk. Holinka podal na Krajskú správu ZNB Správu ŠtB
Košice návrh na odňatie štátneho súhlasu Trstenskému,
ktorý odobril tajomník OV KSS v Starej Ľubovni.
V novembri 1972 znovu okresné oddelenie ŠtB vypracovalo nový Plán agentúrno-operatívneho rozpracovania
prípadu KLERIK.
Okrem iného plán konštatuje, že na fare sa zdržujú
tri rehoľníčky, ktoré pomáhajú s aktivitami náboženského
života. Trstenský mal udržiavať styky s gréckokatolíckymi duchovnými, v minulosti trestanými za protištátnu
činnosť či s kňazom B. Pančim mali dostávať náboženskú
literatúru z poľského mesta Zakopane. Na Trstenského
mali byť znovu nasadení traja tajní spolupracovníci ŠtB,
ktorá mala začať kontrolu pošty a odpočúvanie na jeho
byte alebo kňaza B. Pančiho. Odpočúvacie zariadenie na
faru mu ŠtB nainštalovala v júni 1973.
V júli 1973 dokonca riešila ŠtB správu, že Trstenský je
ozaj tajne vysväteným biskupom, čo potvrdzovali aj oddelenia ŠtB Liptovský Mikuláš a Spišská Nová Ves.
V ďalšom vyhodnotení akcie KLERIK z augusta 1973
ŠtB konštatuje, že podľa tajného spolupracovníka (TS) s
krycím menom HVIEZDA Trstenský stále udržuje styky
na poľských občanov. TS CYRIL udal, že vplýva na duchovných okresu Stará Ľubovňa, aby ignorovali ZKD PIT,
čo sa im aj darilo napr. v prvej polovici roku 1973, pretože
podľa TS CYRIL nik zo staroľubovnianskych kňazov sa
nezúčastnil v roku 1973 rokovaní PIT.. Tajný spolupracovník s krycím menom JEDEN udal, že Trstenský je
členom Pastoračnej rady, ktorá vznikla na základe Diela
koncilovej obnovy. Jej členmi mali byť kňazi ako napr.
L. Hanus či J. Maga. Jej rozhodnutia vraj rešpektuje aj
vikár biskupského úradu Jozef Ligoš, ktorý rešpektuje aj
osobu samotného Trstenského. TS MIŠO referoval ŠtB,
že Trstenský chválil cirkevnú politiku z rokov 1968 a
69. TS GEMERSKÝ mal zistiť styky na Poľsko, no zatiaľ
bezvýsledne.
Ďalší plán agentúrno-operatívneho rozpracovania
nenechal ne seba dlho čakať. Vznikol na skupine ŠtB
Stará Ľubovňa v októbri 1973. Odpočúvanie dokázalo, že
Viktora Trstenského navštevujú na fare viacerí duchovní
a to i gréckokatolícki, ktorých on usmerňuje k aktivizácii duchovného života. Podobne, že ho navštevujú laici
z rôznych inštitúcií, aby im poradil ako postupovať v
práci, napr. i na ONV. V júli 1973 Oddelenia pohraničnej
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kontroly Trstená zabavilo zásielku náboženskej literatúry,
ktorá mala smerovať k Trstenskému, no skončila na ŠtB.
Odpočúvanie potvrdzovalo, že Trstenský sa neskrýva
so svojimi antikomunistickými názormi. Na monitorovanie týchto aktivít bolo na neho preto nasadených cca 10
tajných spolupracovníkov (udavačov) ŠtB.
Na prelome januára a februára 1974 ONV rozhodol
odobrať Trstenskému štátny súhlas, čo sa stalo k 1. februáru.9 Na kázni predtým 27. januára 1974 sa Trstenský rozlúčil s veriacimi.
O pár dní nato protestovalo u podpredsedu ONV
asi 20 žien proti tomuto zásahu režimu. 66-ročného
Trstenského chceli potom premiestniť do nejakého
Charitného domova. Duchovní odmietali totiž prevziať
faru, dokiaľ tam on žil. ONV k tomu vypracoval návrh
pre biskupský úrad, aby bol zaradený do dôchodku. ŠtB
napokon zistila, že samotný Trstenský prišiel 1.2.1974 na
Spišskú kapitulu a oznámil, že končí v pastorácii, nakoľko
mu odňali štátny súhlas. Mons. Trstenský sa v marci
1974 vrátil žiť do Trstenej. Tu mu vďační staroľubovnianski veriaci, za pomoci miestnych veriacich v priebehu
niekoľkých mesiacov postavili nový dom.
I v Trstenej pokračovala „pozornosť“ ŠtB a jej udavačov voči kňazovi na dôchodku V. Trstenskému. Jeden z
nich s krycím menom TATRY, údajne kňaz, referoval o. i.
ŠtB o tom, že Trstenský má extrémistické názory a že mal
byť údajne tajným biskupom, a preto niekedy nerešpektoval ani kapitulárneho vikára Ligoša.
Po rokoch pozorovania v júli 1985 podáva vysunuté pracovisko ŠtB v Dolnom Kubíne obnovený návrh na
zahájenie vyšetrovania Trstenského v akcii KLERIK za
rozposielanie listov s údajne protištátnym charakterom.
Malo ísť o údajné poburovanie.
14. októbra 1985 prijal odbor vyšetrovania ŠtB
Krajskej správy Banská Bystrica uznesenie o trestnom
stíhaní Trstenského za trestný čin poburovania proti socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu ČSSR
10 tým, že údajne rozposlal listy s protištátnym obsahom,
napr. i proti PIT, proti očierňovaniu cirkvi za jej pôsobenie za Slovenského štátu a proti ateistickej výchove v
zdravotníctve.
Na základe toho vykonala ŠtB u neho domovú prehliadku, najmä hľadali iné inkriminované listy a písací stroj.
Trstenský sa proti tomu odvolal, no Generálna prokuratúra SSR jeho sťažnosť ako nedôvodnú zamietla.
Viktora Trstenského vypočúvali ohľadne týchto listov
na odbore vyšetrovania ŠtB. Vyšetrovatelia
požiadali aj ONV Dolný Kubín – odbor kultúry o posudok na neho ako kňaza. Tam ho
charakterizovali ako krajne reakčného duchovného a znova ako tajne vysväteného biskupa. Tiež ako hlavu tajnej cirkvi na Orave a
v Spišskej diecéze. Cez kňaza L. Hanusa bol
údajne napojený na rehoľníkov v Hornom
Rakúsku, kadiaľ prenášal informácie na
západ. Počas posledných 10 rokov údajne
písal množstvom kritických listov – prezidentovi republiky, biskupovi Ferancovi ako
predsedovi PIT, rôznym štátnym orgánom.
Mal byť stíhaný podľa § 178 Trestného zákona (marenie dozoru and cirkvami a náboženskými spoločnosťami), od čoho bolo pre

jeho vysoký vek upustené. Takto napísanú charakteristiku
následne schválilo dokonca oddelenia sekretariátu pre
veci cirkevné Ministerstva kultúry SSR.
Hádam i kvôli veku i po právnom zhodnotení celej
kauzy bolo v decembri 1985 trestné stíhanie Trstenského
prerušené. Vyšetrovateľ súce konštatoval, že sa trestný čin
poburovania stal, ale údajne trestné stíhanie bolo nevykonateľné proti konkrétnej osobe. V. Trstenský v rokoch
1945 – 89 napísal vyše 300 kritických listov proti porušovaniu náboženských slobôd, celkovo za života však až
2.000 kritických listov.
Napriek tomu spisy, ktoré na neho ŠtB zaviedla, mali
byť archivované do roku 2000 resp. natrvalo. I to signalizovalo, aký význam pripisovala štátna moc kontrole tohto
nebojácneho kňaza. V skutočnosti to znamenalo, že až do
roku 1989, resp. do zrušenia ŠtB vo februári 1990 sa okolo
Msgr. Trstenského stále pohybovala ŠtB a bohužiaľ aj jej
tajní spolupracovníci, často sa vydávajúci za priateľov.
Aktívny vek Mons. Trstenského a jeho život „nemlčania“ sú akoby mozaikou strastnej cesty cirkvi a slovenskej
spoločnosti počas päťdesiatich rokov pred novembrom
1989 i obdobia jej ozdravovania po ňom. Ako kňaz prežil
Viktor Trstenský 22 rokov v duchovnej správe a 38 rokov
bez tzv. štátneho súhlasu na jej výkon. I to bol dôsledok
jeho zápasu s komunizmom a jeho tajnou políciou ŠtB.
Akcia alebo „Prípad Klerik“ sa uzavrela. Nielen do archívov a spomienok. Kto bol napokon jej víťazom?
Kňaz, kritik, Viktor Trstenský bol terčom a na prvý
pohľad obeťou komunistického ateistického systému,
napriek tomu po roku 1948 bol jedným z hrdinov odporu a zápasu voči nemu na Slovensku i v Československu.
„Nemohol mlčať“, tak ako znie jeden z titulov jeho kníh.
Dramatický život monsiňora Viktora Trstenského
počas troch ba štyroch rôznych režimov na Slovensku v
XX. storočí, z toho dvoch totalitných je akoby prototypom
vývoja, hľadania a mnohokrát bolestivého nachádzania
sa mladých slovenských kňazov v ich poslaní byť hlasom
pravdy a utláčaných. Výskum zápasu, diela a života Mons.
V. Trstenského za polstoročie pred pádom komunistického režimu na Slovensku i rokov po ňom je stále otvorenou
výzvou pre slovenskú historiografiu i cirkev.

5.

7.

Patrik Dubovský, PhD.
Riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu
Ústavu pamäti národa

Poznámkový aparát:
1.
2.
3.
4.

LAGOVÁ, V. A kol.: Smrť za mrežami. Prešov, VMV 2006, s. 333 an.
Kol.: Zločiny komunizmu na Slovensku
1948 – 1989, I. Prešov, VMV 2001, s. 100.
Tamže, s. 151 a 154.
K likvidácii kláštorov a internovaniu kňazov v roku
1950 na Slovensku pozri: DUBOVSKÝ, J.: Akcia kláštory. Komunistický režim na Slovensku v boji proti mužským reholiam v rokoch 1949 – 1952. Martin, MS 1998.

6.

Archív Ústavu pamäti národa (A ÚPN), f.
KS ZNB S ŠtB Banská Bystrica, a. č. BB-V755. Správa o skončení vyšetrovania s návrhom konečného opatrenia obvinených.
Kol.: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948
– 1989, I. Prešov, VMV 2001, s. 223. Pozri
tiež: PEŠEK, J., BARNOVSKÝ, M.: Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch
1953 – 1970. Bratislava, Veda 1999, s. 93.

8.
9.

10.

A ÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Banská
Bystrica, a. č. BB-KR-42159.
A ÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Košice, a. č. KE-O-9413.
Kol.: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989,
I. Prešov, VMV 2001, s. 288. Pozri tiež: PEŠEK, J.,
BARNOVSKÝ, M.: V zovretí normalizácie. Cirkvi na
Slovensku 1969 – 1989. Bratislava, Veda 2004, s. 70.
A ÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Banská
Bystrica, a. č. BB-V-4952.
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Trstenský hlas

HURÁ, PRVÝ POLROK
MÁME ZA SEBOU!

NAŠI PIATACI
ZÚROČILI SVOJE VEDOMOSTI ZÍSKANÉ NA 1.STUPNI

Jeden Šlabikár sme už zdolali, zoznámili sme sa približne s polovicou písmeniek, číslicami do 10, statočne
sme sa popasovali so všetkými prekážkami a školskými
úlohami.
Takto sa právom naši prváci tešili z prvého ocenenia
za svoju polročnú prácu.

V stredu 23. novembra 2016 si celkom 43 148 piatakov overilo svoje vedomosti počas prvého celoslovenského Testovania
5. Z našej školy sa testovania zúčastnilo 61 žiakov. Z ich výsledkov sa nesmierne tešíme, pretože dokázali zúročiť všetko, čo
so svojimi pani učiteľkami získali počas štyroch rokov na 1. stupni.
Z matematiky bol rozdiel priemernej úspešnosti školy situáciách. Veď testovanie určite vždy prináša aj stres a
oproti národnému priemeru + 6,9 %. Priemerná úspeš- pocit zodpovednosti nesklamať.
Zároveň poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré
nosť žiakov v SR bola 62,3 %. Naši žiaci dopadli lepšie ako
sa žiakom počas štyroch rokov s láskou, trpezlivosťou a
celoslovenský priemer a dosiahli 69,2% -tnú úspešnosť.
Zo slovenského jazyka bol rozdiel priemernej potrebnou dávkou náročnosti venovali. Vašu prácu si neúspešnosti školy oproti národnému priemeru +3,2 %. smierne vážime a veríme, že kapitál, ktorý ste vložili do
Priemerná úspešnosť žiakov v SR bola 63,1 % a naši žiaci tejto generácie mladých ľudí sa bude neustále rozvíjať a o
pár rokov pri ďalších skúškach či testovaniach sa budeme
opäť obstáli lepšie a dosiahli 66,3 %.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým piata- spolu opäť tešiť zo skvelých výsledkov.
Ing. Milena Smitková
kom. Opäť ste nás presvedčili, že vaše vedomosti, zodZŠ P.O.Hviezdoslava
povedný prístup a potenciál viete využiť aj v náročných

1. A, B, C a triedne pani učiteľky

XV. ROČNÍK
ŠKOLSKÉHO PLESU
V piatok 3.2.2017 sa rodičia, učitelia a priatelia našej
školy stretli na mimoriadnej akcii.
XV. ročník tradičného školského plesu sa túto sezónu
niesol v cestovateľskom duchu. Ďakujeme, že ste prijali
naše pozvanie a počas jedného večera ste obleteli celý svet
v spoločnosti sympatických spolucestujúcich. Veríme, že
pri dobrej hudbe ste sa nielen dobre vytancovali, ale aj
zabavili, zasmiali a prežili príjemne prežitý večer.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k tomu, že aj tohtoročná tombola bola pestrá a
bohatá.
vedenie školy P.O.Hviezdoslava

HLAS ŠKOLY MÁ UŽ SVOJICH VÍŤAZOV
Je dobojované a my už poznáme víťazov speváckej súťaže Hlas školy 2017. Keď sme začínali 15. novembra výberom tých
najlepších spevákov, nik netušil, ako sa to bude všetko vyvíjať a už vôbec sme nevedeli, kto sa do finále prebojuje.
Odvtedy všetci speváci, ktorí postúpili, urobili obrovský pokrok a zapracovali na sebe. Vytvorili, ako sami hovoria,
super partiu, ktorá rada spieva a hrá. Víťazmi sú teda všetci!
7.2.2017 sa v Dome kultúry v Trstenej uskutočnilo veľké finále, kde sa predstavili všetci 13 finalisti. Odborná porota
( v zložení Mgr. Zuzana Kolejáková, Mgr. Oľga Nováková, Bc. Lukáš Považan, Mgr. Daniela Kakačková) to veru nemala
ľahké, no musela rozhodnúť.
1. miesto: Zuzana Kolejáková (6.A)
2.miesto: Liana Fallová (8.C) a Karin Ondríková (5.B)
3. miesto: Marianna Petrovičová (1. B), Dominik
Švaňa (9.C), Maroš Chrenek (9.C)
Aj všetci žiaci mohli hlasovať a vybrali si svojho favorita – Hlas diváka. Stal sa ním Maroš Chrenek (9.C)
PaedDr. Daniela Paľova
ZŠ P.O.Hviezdoslava

ZÁŽITOK AKO ODMENA
Štvrtok 16.2.2017 bol trošku netradičným dňom. Všetci žiaci, ktorí sa
tento polrok snažili, boli odmenení netradičným výletom.
Absolvovali totiž výlet do Vysokých Tatier. Previezli sa na Hrebienok,
pobehali a guľovali sa na zamrznutom Štrbskom plese. Pre deti to bol výlet
za odmenu – za pomoc a aktívnu činnosť, úspešné súťaže a prejavenie svojho talentu. Aj takto si vieme v našej škole P. O. Hviezdoslava vážiť našich
šikovných žiakov.
PaedDr. Daniela Paľova
ZŠ P.O.Hviezdoslava

VEREJNÉ POĎAKOVANIE

MANŽELSKÉ STRETKO

NEBEZPEČNÁ MISIA

P. ŠTEFANOVI STAREKOVI
V mene Centra voľného času chcem verejne poďakovať p. Štefanovi Starekovi, poslancovi mestského zastupiteľstva v Trstenej za vecný dar, ktorý nám daroval na
spestrenie záujmovej činnosti pre deti a mládež. Veľmi si
túto pomoc a dar cením a som rada, že aj dnes sa nájdu
ľudia, ktorí vedia nezištne pomáhať. Verím, že získaním
tohto daru sa nám podarí zorganizovať množstvo zaujímavých podujatí pre celú verejnosť.
p. Štefan Starek, vysoko si vážim Vašu podporu a
dôveru, ktorú nám prejavujete pri rôznych podujatiach .
Ešte raz Vám úprimne ďakujem a prajem Vám veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov.

Centrum voľného času Trstená v spolupráci s
Farským úradom v Trstenej zorganizovalo pre manželov
aj s deťmi Manželské stretko. Akcia sa uskutočnila v rámci
Národného týždňa manželstva.
Tému a rôzne zaujímavé aktivity pre manželov moderoval kaplán o. Ľuboš. Manželia mohli cez dialóg vo dvojici spoznať túžby toho druhého, mohli sa vrátiť k počiatku
svojho vzťahu a možno objaviť aj niečo nové.
O deti sa starali zamestnanci CVČ Trstená a pripravili pre nich rôzne športové, zábavné a tvorivé aktivity.
Nechýbalo ani chutné a pestré občerstvenie. Prežili sme
pekný večer v príjemnej atmosfére a odmenou nám bol
úsmev na perách všetkých manželov a ich detí.

Pre siedmakov sme pripravili tradičnú súťaž: Nebezpečná
misia, ktorá tento rok nezostala nič dlžná svojmu názvu a bola
pokrstená aj kvapkami krvi. Účastníci súťaže museli podľa
mapy nájsť v teréne 14 stanovísk, na ktorých plnili zaujímavé
adrenalínové a logické úlohy ako napr. streľba zo vzduchovky,
hádzanie dýkou, určovanie svetových strán, odhad vzdialenosti, založenie ohňa jednou zápalkou, kvízy....
Po náročných skúškach vzišlo nasledovné poradie:
1. miesto: ZŠ R. Dilonga Trstená 7.A
2. miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená 7.B
3. miesto: GMH Trstená sekunda
Najlepším fotoreportérom sa stala žiačka Ema Žulková.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto obľúbenej súťaže.

Ing. Zdenka Abrahamová
riaditeľka CVČ Trstená

Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

Marec 2017
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BLAHOŽELÁME ŽIAKOM
ZŠ S MŠ R. DILONGA ZA ÚSPEŠNÚ
REPREZENTÁCIU V OKRESNÝCH
KOLÁCH NA OLYMPIÁDACH

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží a
olympiád. Aj tento rok je veľmi úspešný v získavaní výborných umiestnení. Naši žiaci získali popredné miesta,
napríklad v okresnom kole geografickej olympiády získal
2. miesto Maroš Letaši zo 7.A. Evka Šinálová z 9.A získala
1. miesto v okresnom kole na olympiáde zo slovenského
jazyka, Maroš Letaši získal 1. miesto na olympiáde z anglického jazyka a postúpil do krajského kola. Okrem toho
získal aj 1. miesto na dejepisnej olympiáde. Martin Koleják
zo 7.A sa umiestnil na 2. mieste v dejepisnej olympiáde. V
okresnom kole na matematickej olympiáde je úspešný riešiteľ Matúš Štefanec z 5.A. Máme aj výborné recitátorky,
Emmka Pallová získala 1. miesto a Dominika Horňáková
3. miesto v okresnom kole v
recitačnej súťaži v prednese
povestí v súťaži Šaliansky
Maťko.
Za reprezentáciu ďakujeme všetkým zúčastneným
žiakom. Osobitne gratulujeme Marošovi Letašimu zo
7.A, ktorý úspešne reprezentuje nielen školu, ale hlavne
seba :)
PhDr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ
VÝCVIK ŽIAKOV NA ZŠ SMŠ R. DILONGA 2017

V dňoch od 23. 1. 2017 – 27. 1. 2017 sa naši siedmaci zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v stredisku Orava
- Snow v Oravskej Lesnej. Ubytovaní sme boli v hoteli Tyrapol, kde sa o nás výborne starali.
Okrem perfektnej stravy nás a jednej snowboardovej. Každý zo zú- budú venovať aj v budúcnosti.
Obrovské ĎAKUJEM patrí invždy po lyžovačke čakali aj animá- častnených sa v priebehu tohto kurzu
tori z OZ V.I.A.C., ktorí pre všetkých určite veľa naučil, čo všetci dokazova- štruktorom J. Pallovi, P. Žatkovi a
pripravili zábavné aktivity. Lyžovali li najmä v posledných dňoch. Verím, najmä zdravoťáčke pani Jankolovej!!!
sme pravidelne už od rána 9:00 v že pekné zážitky spôsobia to, že sa
Mgr. Ľubomír Rehák
troch skupinách - dvoch lyžiarskych naši žiaci lyžovaniu a snowboardingu
ZŠ s MŠ R. Dilonga

KARNEVAL NA ZŠ S MŠ R. DILONGA 2017
Fašiangy sú symbolom veselosti,
zábavy a hlavne obdobím maškarných
karnevalov. Aj na našej škole sa vo
februári, tak ako každý rok uskutočnil
fašiangový karneval pre žiakov 1. až 5.
ročníka a pre deti z materskej školy.
Celá telocvičňa školy i triedy škôlky sa
zmenili na rozprávkový svet.
Prišli princezné, víly, čarodejnice, rytieri, smrtky, anjelikovia,
ale i vločky, mačičky, snehulienky a
iní rozprávkoví a fi lmoví hrdinovia.
Školské deti sa zabávali pod taktovkou hudobnej produkcie nášho DJ Ľubika a o skvelú atmosféru sa postarali naši
skvelí moderátorski učitelia a tanečník „šašo“. Každá trieda sa predstavila spoločnou promenádou v maskách a pre

Mgr. Jaroslav Pallo a Anna Smitková
ZŠ s MŠ R. Dilonga

SPOLUPRÁCA ŠKD S CVČ
Príjemné chvíle prežívajú naše deti aj počas aktivít, ktoré pripravujú pracovníci z CVČ. Pod vedením Silvie Kompanovej
nám pripravili súťaž Rope skipping, zimnú sánkovačku i Valentínsku tvorivú dielňu.
V súťaži Roppe skipping si deti zábavnou formou druhý bol Tobiáško Žembéry a tretí Rastík Krasuľa.
Zaujímavá bola pre detí aj Valentínska tvorivá dielňa,
cvičenia mohli vyskúšať skákanie na švihadle. Medzi
najzdatnejších patrila za 1. ročník Agátka Pániková, ktorú pripravila Nana Neubauerová. Spoločne sme vytváza 2. ročník Vaneska Gondová, za 3. ročník Romanka rali originálne a nezvyčajné darčekové predmety. Všetky
práce sú prezentované na výstave v CVČ.
Kubačková a za 4. ročník Jakub Zembjak.
Zimná sánkovačka sa uskutočnila na Bubeníku. Deti
Magdaléna Gensorová,
súťažili v dvoch disciplínach: na boboch a na klzákoch.
vychovávateľka ŠKD pri ZŠ s MŠ R. Dilonga
Každý odjazdil dve kolá, pričom sa mu meral čas. Šport u
deti podporuje fyzickú zdatnosť, celkovú koordináciu tela
a tým si utužujú aj svoje zdravie.
Deti domov odchádzali s dobrou náladou, trochu
unavení, ale s dobrým pocitom a očakávaním, ktorí budú
odmenení za najrýchlejšiu jazdu. Na boboch bol najrýchlejší Lukáš Marek z 2.A. Na druhom mieste sa umiestnila
Sárka Zemančíková a na treťom mieste Adamko Pekarčíkobidvaja z 1.A. Na klzáku bol najrýchlejší Maroško Baron,

POLROČNÉ
PRÁZDNINY S CVČ
V piatok počas polročných prázdnin sme sa vybrali s
deťmi objavovať krásy Brestovskej jaskyne v Zuberci. Bol
to pre nás Super adrenalínový zážitok :) Nechýbala tiež
guľovačka a stavanie snehuliaka. Do jaskyne sa ešte určite
vrátime, je tam krásne...

KARNEVAL
PRE NAJMENŠÍCH
Počas fašiangu sme pre našich najmladších členov a
ich rodičov zorganizovali karneval, kde nechýbali sladké
šišky a zábavné aktivity.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

každú bola pripravená sladká odmena.
Atmosféra na karnevale bola vynikajúca, deti za zabávali v rytme hudby,
tancovali a šantili až do poludnia. V
prestávke si všetci pochutnali na výborných buchtách od našich kuchárok
a teplom čaji. Menšie deti obohatené o
nové zážitky z masiek hneď po raňajkách začali súťaže v maskách. Tým
najmenším pomáhali pri prekonávaní
prekážok pani učiteľky. Všetky deti sa
snažili, aby ich šašovské vrecká, ktoré
si sami aj v predstihu vyrobili, boli naplnené dobrotami,
ktoré v súťažiach získali.
Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o pekné masky
všetky deti prežili krásne dopoludnie plné radosti.

TESTOVANIE 5. ROČNÍKOV
OPÄŤ SME PREVÝŠILI
CELOSLOVENSKÝ PRIEMER

Aj tento rok nás piataci príjemne prekvapili a zúročili
svoje vedomosti, ktoré nadobudli počas prvých štyroch
rokov štúdia na cirkevnej škole. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3 %.
Naši žiaci dopadli lepšie ako tento celoslovenský priemer a dosiahli 66% -tnú úspešnosť. Zo slovenského jazyka
a literatúry priemerná úspešnosť žiakov bola 63,1 % a naši
žiaci opäť obstáli lepšie a dosiahli 70,6%.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

ŠPORTOVÁ SOBOTA

TURISTIKA V MALÍČKU
Aj tento školský rok funguje v CVČ záujmový útvar
Turistika v malíčku. Aktívne pracujeme aj počas zimy.
Zimná turistika má svoje čaro a deti si domov odnášajú
nie len nové zážitky ale tiež skúsenosti, zdokonaľujú kondičku, získavajú vedomosti o navštívených miestach a
samozrejme nechýbajú nové kamarátstva :)
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

„PRIATEĽSKÝ TURNAJ VO VYBÍJANEJ“, ktorého
sa zúčastnili členovia ZÚ Vybíjaná / CVČ / a MIX /hráči
Trstenských škôl/.
Dovedna 20 hráčov odprezentovalo elán, športové
zanietenie, pohybové schopnosti, obratnosť a reakciu.
Nakoľko boli pomery síl vskutku nevyrovnané, predsa
len žiaci zo ZÚ Vybíjaná mali natrénované, oba tímy sa
snažili dať zo seba čo najviac, za čo boli odmenené sladkosťami a zabezpečený bol aj pitný režim- džús nápoj.
Po turnaji sme si zahrali aj volejbal, bedminton, kalčeto
a na záver sme si zacvičili aj v posilňovni. Deťom sa páčilo, preto sme si dohodli, ďalšie periodické stretnutie
na obdobných akciách, kde si otestujeme napredovanie a
zvyšovanie výkonnosti.
Anna Neubaverová
CVČ Trstená

16

Trstenský hlas

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

ŠPANIELSKE DIVADALO V TRSTENEJ
V dňoch 1 a 2.febrára 2017 sa v Trstenej uskutočnil 8.ročník bilingválnych slovensko- španielskych sekcií na Slovensku. A tak sa na pôde Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej stretlo
70 študentov a lektorov z bilingválnych sekcií z Bratislavy, Košíc, Nitry, Banskej Bystrice, Nového Mesta nad Váhom, Žiliny a z Trstenej.
Gymnázium Martina Hattalu pred 7 rokmi začalo tento divadelný festival a každý rok sa potom uskutočnil v jednej zo sekcií. Kotoloč sa krútil a tento rok sa uskutočnila súťažná
prehliadka znova v Trstenej.

Skúsenosti z predchádzajúcich festivalov pomohli k
tomu, že organizačne bolo podujatie pripravené na vysokej úrovni, že do jednotlivých aktivít boli zapojení učitelia
a študenti celej bilingválnej sekcie trstenského gymnázia,
ktorí odviedli kus poctivej práce.
V priestoroch Domu kultúry v Trstenej žiaci predviedli počas dvoch dní vynikajúce divadelné výkony v
španielskom jazyku. Ich vystúpenia boli originálne a za
ich predvedenie by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli.
Ukázali, že španiečina sa stala ich druhým jazykom, v
ktorom dokážu nielen perfektne komunikovať, ale i pracovať s umeleckým textom. Výber hier a nácvik bol dielom španielskych lektorov, ktorí na školách pracujú.
Predstavenia hodnotili navzájom zúčastnené školy

ÚSPECHY NAŠICH
GYMNAZISTOV
V týchto dňoch sa uskutočňujú krajské kolá olympiád
v cudzích jazykoch. Aj našu školu reprezentujú na týchto
súťažiach naši žiaci, ktorí vyhrali okresné kolá a postúpili
do vyššieho kola.
Veľmi pekné umiestnenia získali študenti na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo
na Gymnáziu v Čadci. Študent Ťapák obsadil vo svojej
kategórii 3.miesto a študent Polakovič 4.miesto. Tieto ich
umiestnenia svedčia o skvelom výkone, nakoľko konkurencia bola veľmi silná a dosiahnuť takéto ohodnotenie
svedčí o kvalitnom výkone.
Pekné 5.miesto získal na krajskom kole olympiády v
nemeckom jazyku Fukas Andrej.
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku organizačne pripravovala a realizovala naša škola - Gymnázium
Martina Hattalu v Trstenej, ktorá na svojej pôde privítala 20 študentov z celého Žilinského kraja zo škôl, kde
sa vyučuje španielsky jazyk. Aj my sme mali zástupcov v
niektorých kategóriác , ktorí získali skvelé umiestnenia.
Gratulujeme najmä Michalovi Holubovi, ktorý obsadil
1.miesto a bude nás reprezentovať na celoslovenskom
kole v Bratislave, ale poďakovanie tiež patrí Marcele
Lieskovskej za 3.miesto a Mirke Gočálovej za 4.miesto
Blahoželáme všetkým študentom, ktorí nás vzorne
reprezentovali a držíme palce vo vyšších súťažiach.
GMH Trstená

a tiež predstavitelia Španielskeho veľvyslanectva v
Bratislave. Toto podujatie svojou účasťou poctil aj španielsky veľvyslanec na Slovensku pán Félix Valdés y Valentín,
Radca pre vzdelávanie pán Joaquín Támara Espot a z kancelárie pridelenca pre vzdelávanie na Španielskom veľvyslanectve v Bratislave pani Mária Bíleková.
Na záver bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov, na
ktorom boli odovzdané ceny z rúk pána veľvyslanca a
pána Radcu pre vzdelávanie. Na medzinárodné kolo,
ktoré sa uskutoční v Budapešti pôjdu farby Slovenska
prezentovať študenti z Gymnázia v Nitre, ktorých učiteľ
Fernando Antolín Morales hru napísal a aj režíroval. Naša
škola získala cenu za najlepší herecký výkon – študentka
4.D triedy Nikola Kormaňáková a škola získala aj cenu za
kostýmy.
Študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej hrali
hru od Jacinta Grau – Pygmalion, ktorú s nimi nacvičili
naši španielski lektori Luisa Chico Pérez a Alberto Cabello
García. V hre išlo o bábky, ktoré predstavovali rôzne charaktery a ktoré sa vzbúrili proti svojmu tvorcovi, ktorý
ich tyranizoval. Ich vystúpenie bolo veľmi kvalitné a tak
pôjdu reprezentovať školu na Týždeň hispánskej kultúry

na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Treba spomenúť, že festival by sa nemohol uskutočniť bez organizačnej a finančnej pomoci Španielskeho
veľvyslanectva v Bratislave, vedenia Gymnázia Martina
Hattalu v Trstenej. Chceme poďakovať za výraznú pomoc
aj samotnému mestu Trstená a zástupkyni primátora
PhDr. Ing Magdaléne Zmarzlákovej, sponzorom, ktorí
podporili zdarný priebeh festivalu - Poľnohospodárskemu
družstvu Trstená, firme Tempo Kondela, firme Panasonic,
firme LBS,s.r.o., firme LKT Trstená, firme EDM, s.r.o.,
Coop JednotaTrstená a ďalším.
Celé toto podujatie bolo ocenené zo strany
Španielskeho veľvyslanectva i zo strany španielskych učiteľov, lektorov i samotných žiakov ako veľmi vydarené podujatie. Pán Radca sa vyjadril, že sme síce v malom meste,
ale s veľkými ľuďmi, ktorí odvádzajú fantastické výkony.
Spokojnosť vyjadril aj pán veľvyslanec, ktorý poďakoval
vedeniu školy, žiakom, učiteľom ako i samotnému mestu,
ktoré sa naozaj postarali o krásne chvíle prežité v malebnom kraji.
PhDr. Daša Piačeková
GMH Trstená

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA

DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov).
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast. Deti sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti:
- ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
Môžu sa prijímať aj deti:
- so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (
k žiadosti je potrebné doložiť
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím

(zmyslovým alebo telesným) aj vyjadrenie
príslušného odborného lekára,
nadané deti,
deti mladšie ako tri roky (podľa podmienok MŠ).
Miesto a termín podávania žiadosti
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok
2017/2018 si môžete vyzdvihnúť v MŠ Oslobodenia 941,
028 01 Trstená (Vyšný Breh), alebo stiahnuť z web stránky
MŠ (www.mstrstena.edupage.org).
Vypísané a potvrdené žiadosti prijíma riaditeľka v
MŠ Oslobodenia 941, 028 01 Trstená spravidla od 30. apríla 2017 do 31. mája 2017.
Zápis detí do Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01
Trstená na školský rok 2017/2018 je určený v termíne od 2.
mája do 5. mája 2017.
Mgr. Daniela Kakačková
riaditeľka MŠ

Marec 2017
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PORADŇA

JE VAŠE DIEŤA PRIPRAVENÉ NA ŠKOLU?
Príčiny nedostatočnej pripravenosti dieťaťa na školu a následky zaškolenia nezrelého dieťaťa.Každoročne sa rodičia
šesťročných detí zaoberajú otázkou pripravenosti svojho dieťaťa na začatie povinnej školskej dochádzky. Pri akýchkoľvek
pochybnostiach majú možnosť poradiť sa s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie. Keďže tento rok sa zápisy do 1. ročníka základnej školy uskutočnia v čase od 1. apríla do 30. apríla, naši odborní
zamestnanci začali už od polovice februára realizovať diagnostiku školskej spôsobilosti detí predškolských tried materských škôl okresu Tvrdošín.

Cieľom diagnostiky je u dieťaťa posúdiť nielen telesnú
zrelosť, ale najmä psychickú, sociálnu a emocionálnu.
Nedostatočnú pripravenosť dieťaťa na školu môžu spôsobovať
mnohé faktory. Zameriame sa najmä na jej psychologické príčiny, ktoré sú veľmi časté. Rodičia si neuvedomujú, že ich odstránením môžu ľahko pomôcť dieťaťu pri bezproblémovom
zaškolení. K hlavným psychologickým príčinám nedostatočnej pripravenosti dieťaťa pre školu patrí charakter výchovy v
rodine. Výchova k rodičovstvu trvale absentuje v našej spoločnosti už niekoľko generácií. Okrem toho sa na internete i v
médiách rodičia stretávajú s mnohými protichodnými informáciami o tom, ako správane vychovávať deti. Psychologická
veda medzi nesprávne výchovné postoje rodičov zaraďuje:
• Výchova založená na príkazoch a zákazoch
• Výchova nadmernej ochrany
• Výchova, v ktorej sa premietajú neuskutočnené sny a
túžby rodičov na dieťa
• Perfekcionistická výchova a snaha o dokonalosť
• Nadmerné nároky na dieťa a preťažovanie dieťaťa
• Nedôsledná výchova, bez hraníc a pravidiel
• Nejednotné výchovné vedenie otca a matky, príp. rodiny
a školy
• Zavrhujúca výchova (vedomé alebo podvedomé odmietanie príp. ponižovanie dieťaťa)
Priamym dôsledkom takýchto nepriaznivých výchovných vplyvov je neistota a strach dieťaťa, ktoré sa môžu u detí
prejaviť v rôznej podobe (poruchy správania, poruchy príjmu
potravy, rôzne telesné príznaky, emočné poruchy a pod.)
Deti prichádzajú do školy z rôznorodého rodinného prostredia, s rozličným výchovným vedením. V prvom ročníku
základnej školy sa mnoho krát stretávajú deti, medzi ktorými je vekový rozdiel takmer jedného roka. V spomínanom
vývinovom období je to veľký rozdiel v zrelosti jednotlivých
zložiek rozumových schopností. Deti sa medzi sebou porovnávajú a sú k sebe veľmi úprimné. Dieťa, ktoré nastúpilo do
školy napriek odporúčaniam odbornej diagnostiky, ktorej
výsledky poukázali na nepripravenosť pre zaškolenie, veľmi
citlivo vníma rozdiely medzi svojimi výkonmi a výkonmi
ostatných detí. Často si zažíva silne negatívne pocity spojené
s neúspechom, preťažením a začne si budovať akýsi obranný
mechanizmus v podobe nepriaznivých prejavov v správaní.
V lepšom prípade sa deti snažia svoju snahu nasmerovať do
iných činností, napr. voľnočasových aktivít. Vo väčšine prípadov sa však začínajú pridružovať rôzne neurotické prejavy
a poruchy správania:
Medzi neurotické prejavy patria:
• Motorické napätie (nervózne vrtenie a nepokoj, tras, neschopnosť uvoľniť sa)
• Vegetatívna hyperaktivita (bolesti hlavy, potenie,
žalúdočné nevoľnosti, závrate, zrýchlený pulz a pod.)

• Poruchy spánku (ťažkosti so zaspávaním, nočné mory,
znepokojivé sny, ťažkosti so vstávaním, ranná ospalosť)
• Pokles výkonnosti, podráždenosť, nesústredenosť, apatia,
vyrušovanie
• Poruchy reči – zajakavosť, poruchy výslovnosti
• Odmietanie hovoriť (tzv. selektívny mutizmus)
• Poruchy príjmu potravy - nechutenstvo, zvracanie
• Nočné enurézy a enkoprézy (pomočovanie a pokakávanie)
• Problémy s prispôsobením sa novým situáciám, zmenám
• Nutkavé pohyby, tiky
• Prejavy pocitov menejcennosti
• Emocionálna závislosť, príp. sklon k závislosti ako takej
• Iné telesné príznaky a ochorenia (najčastejšie rôzne
bolesti)
• Medzi poruchy správania patria:
• Opakované klamanie
• Vzdorovité, provokatívne správanie, odpor a neposlušnosť
• Agresívne správanie
• Deštrukčné správanie (ničenie vecí a hračiek)
• Krádeže
• Chodenie poza školu
• Úteky z domu
• Konfl ikty s rodičmi
• Izolácia od kolektívu detí (ich odmietanie, krutosť voči
nim)
• Konfl ikty s učiteľmi
• Vulgárne vyjadrovanie
Spomínané problémy spôsobujú, že deti v škole prežívajú
opakovane neúspech, ktorý ďalej vedie k následnej neurotizácii dieťaťa. V konečnom dôsledku takáto situácia dieťaťa
vyústi do vybudovania si negatívneho vzťahu ku škole a
školským povinnostiam, zníženiu motivácie a chuti učiť sa, a
následne k zlému prospechu v škole.
Rozhodnutie o zaškolení dieťaťa a o výchovnom vedení
našich detí je na nás – rodičoch. Skúsme byť vnímaví nielen
voči potrebám a právam detí, ale rovnomerne ich vyvážiť aj
nastavením hraníc, pravidiel a povinností. Vo vašom snažení,
milí rodičia, vám veľmi radi pomôžeme.
Odborní zamestnanci
CPPPaP Tvrdošín

SVETOVÝ DEŇ
POVEDOMIA O AUTIZME
Autizmus je vývinová porucha, ktorú charakterizujú
nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov a
predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia
nachádzali na okraji spoločnosti.
Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha
uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy.
Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom
venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.
Odhaduje sa, že poruchami na autistickom spektre, ktoré
ovplyvňujú správanie a sociálnu interakciu, trpí približne každý stý človek. Aj keď autizmus nemožno vyliečiť,
vďaka behaviorálnej terapii je možné vylepšiť komunikačné a sociálne zručnosti.
Svetový deň povedomia o autizme vyhlásila
Organizácia spojených národov na 2. apríla. Pri tejto príležitosti sa po celom svete konajú rôzne osvetové projekty,
ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť
autistom začleniť sa do spoločnosti.
Mesto Trstená na znak spolupatričnosti a prejavu
úcty k ľuďom s touto vývinovou poruchou nasvieti vežu
Kostola sv. Martina v Trstenej na modro (modrá farba sa
stala symbolom komunikácie). Trstená sa tak pripojí k
ďalším mestám na Slovensku a celom svete, ktoré sa zapojili do kampane „Rozsvieť modrú“, aby upozornili na
autizmus. Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie o tomto
spoločenskom probléme aj u občanov nášho mesta.
V rámci programu povedomia o autizme bude 2. apríla 2017 v Kine Mier bezplatne premietaný dokument pojednávajúci o autistickom svete Duša za sklom. Dokument
je zameraný na osvetu a informovanosť o problematike
autizmu z pohľadu mladých ľudí. Hlavným cieľom dokumentu je ukázať úskalia a problémy, s ktorými sa stretávajú rodiny s deťmi s autizmom v každodennom živote.
Rovnako pri príležitosti svetového dňa povedomia
o autizme pribudli do Mestskej knižnice v Trstenej nové
tituly zamerané na túto tematiku. Sú to knihy určené pre
odborníkov, rodičov, pedagógov a verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku autizmu. Medzi knihami sú aj také,
ktoré napísali rodičia autistických detí (Kluk z kostek
(Život není vždycky jen hra, ale hry nám pomáhají žít);
Osud tak rozhodol (O živote a autizme s láskou); Chlapec,
ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou), autistické
deti samotné (Hviezdy, jablká a sklíčka (Môj život s autizmom); Prečo skáčem), odborníci (Přemůžeme autismus?;
Poruchy autistického spektra; Výchova dětí s autizmem)
a praktické príručky (Autizmus (Praktická příručka pro
rodiče); 300 her pro děti s autizmem).
Veríme, že uvedené knihy prinesú užitočné informácie nielen pre rodičov, pedagógov a vychovávateľov, ale aj
pre všetkých, v okolí ktorých ľudia s autizmom žijú.
Mgr. Ivana Gloviaková
vedúca oddelenia kultúry

MESTO TRSTENÁ SPOLU S ĎALŠÍMI ORGANIZÁCIAMI POMÁHALI AJ V ROKU 2016
Tak ako každý rok, aj v roku 2016, bolo mesto Trstená
v spolupráci s ďalšími organizáciami nápomocné viacerým občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Mesto Trstená
pomohlo v uplynulom roku deviatim občanom a ôsmym
rodinám v hmotnej núdzi, ktorí o to požiadali, formou
jednorazovej sociálnej dávky - peňažnej dávky.Slovenský
červený kríž a Kaufland Slovenská republika v.o.s. poskytli
pomoc v rámci projektu „Pomáhame potravinami“ sociálne odkázaným rodinám v našom meste.
Rodinám bol prostredníctvom mesta Trstená doručený balík s trvanlivými potravinami.

V minulom roku bola poskytnutá aj štátna potravinová
pomoc rodinám a jednotlivcom v meste Trstená prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.
Ďalšiu pomoc občanom sociálne odkázaným poskytlo
Komunitné centrum SINAJ, ktoré v závere roka zrealizovalo
zbierku ošatenia, kde s pomocou mesta Trstená, sa toto distribuovalo priamo občanom.
V mesiaci december Mesto Trstená, Trstenský mládežnícky parlament a Farský úrad Trstená zorganizovali adventnú zbierku drogérie, školských potrieb a

spotrebného materiálu pre sociálne slabšie rodiny v našom
meste. Vyzbierané veci boli rozdané 24 rodinám a jednotlivcom v meste Trstená. Okrem uvedeného prebehla v roku
2016 aj opakovaná distribúcia jabĺk a instantných polievok od
Spišskej katolíckej charity.
Mesto Trstená týmto ďakuje všetkým, ktorí s láskou prispeli na uvedené zbierky.
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
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INVESTIČNÉ ZÁMERY
KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Mesto Trstená v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia pripravuje predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty
Trsteník, Mestský úrad, Oddelenie služieb a Dom smútku.
Cieľom projektu
Trsteník
je rekonštrukcia
resp. úprava časti
koryta vodného
toku Trsteník a
jeho premostení. Účelom úpravy toku je vytvorenie stabilného koryta s dostatočnou prietokovou kapacitou ako
jedna z foriem preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami.
Účelom projektov Mestský úrad, Oddelenie služieb
a Dom smútku je ich rekonštrukcia a modernizácia so
zameraním na zníženie energetickej náročnosti budov
vrátane vybudovania bezbariérového prístupu.

PROGRAM CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE INTERREG V

A POĽSKO – SLOVENSKO 2014 – 2020

Mesto Trstená v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 predložilo Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt
Wilscekova kúria (Cezhraničná cesta spoločného kultúrneho dedičstva na Orave).
Cieľom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky - vytvorenie vstupných a expozičných priestorov pre fungovanie mestského múzea, vrátane úpravy
okolia Wilcsekovej kúrie. A označenie miest kultúrneho
dedičstva na území mesta Trstená.

ĎALŠIE ZÁMERY
Ďalšími projektami mesta Trstená sú rekonštrukcia a
výstavba športovísk, rekonštrukcia cintorínov a výmena
sedadiel v Kine Mier.
Mesto predložilo Žiadosti o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri základných
školách – výmena umelej trávy a výstavbu multifunkčného ihriská v Ústí nad Priehradou pri Oravskom centre
mládeže.
Taktiež bola predložená žiadosť na rekonštrukciu
oplotenia cintorínov pri SAD a za Hrobľou. V blízkej dobe
budú predložené žiadosti na rekonštrukciu chodníkov na
cintorínoch.

ŠPORTOVÁ HALA
Mesto Trstená sa v mesiaci január 2017 zapojilo do spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti
rozvoja športovej infraštruktúry v súvislosti s vybudovaním objektu športovej haly na území mesta Trstená.
Táto informácia prebehla médiami, kde SZĽH oslovil cez 155 miest na území Slovenska a medzi nimi bolo
aj Mesto Trstená. Mesto Trstená okamžite zareagovalo a
podalo žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly na
území mesta, ktorá je situovaná na sídlisku Západ v priestore terajšej tribúny, ktorá by bola v prípade výstavby
haly asanovaná. V prípade úspešnosti tohto projektu by
v objekte športovej haly boli možné nasledovné športy: v

zimných mesiacoch pre potreby korčuľovania a hokeja; v
letných obdobiach športy ako basketbal, pozemný hokej,
hádzaná, tenis, street workout, šmykľavka, bikepark, lezecká stena, bežecká dráha..... . Predmetný zámer by mal
byť financovaný prevažne s prostriedkov SZĽH s minimálnou spoluúčasťou mesta, ktorých náklady budú zrejmé až po vyhodnotení a úspešnosti projektu.

VEREJNÉ OSVETLENIE
Mesto Trstená v druhom polroku 2016 dalo vypracovať nezávislý audit verejného osvetlenia na území mesta
a jeho prímestských častí, ktorého cieľom je zaviazať
budúceho výhercu verejného obstarávania zmodernizovať
sústavu verejného osvetlenia na vlastné náklady, zabezpečiť údržbu, prevádzku vrátane financovania a dodávky
elektrickej energie. Jedná sa o lokality v meste, v ktorých je
ešte zastaralé verejné osvetlenie a nevyhovuje už dnešným
požiadavkám a normám. Súčasťou auditu bol aj návrh
čiže doplnenie nových svietidiel, kde si to situácia vyžaduje. Predmetný materiál by mal byť predložený na rokovanie MsZ v mesiaci marec 2017, kde sa bude rozhodovať
o schválení tohto investičného zámeru. V prípade jeho
schválenia, by bola vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa
predmetu zákazky v mesiaci marec – apríl 2017, pričom
predpoklad zahájenia stavebných prác na obnovu verejného osvetlenia by bol cca v mesiaci august 2017.

PLÁNOVANÁ OBNOVA MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV
Mesto Trstená má spracovaný pasport miestnych
komunikácii a chodníkov na území mesta a jeho prímestských častí, na základe ktorého bol aj zmapovaný ich stav
poškodenia. Preto pripravuje materiál, v rámci ktorého by
sa chcelo pokúsiť obnoviť tieto poškodené plochy a zrealizovať ich v rámci PPP projektu (Projekt verejno-súkromného partnerstva alebo tzv. PPP - angl. Public Private
Partnership), nakoľko takéto zámery nie sú podporované
s Európskych fondov prípadne iných zdrojov. Samozrejme
súťažné podklady pre výber zhotoviteľa stavby by mesto
stavalo tak, že ak by sa vyskytla možnosť financovať takýto zámer s iných prostriedkov, povinnosťou dodávateľa
v spolupráci s mestom by bola žiadať o takéto prefinancovanie a o tieto prostriedky by bola ponížená splátka s
celkovej sumy stavby. Cieľom by bola komplexná obnova
ciest a chodníkov, ktorá by sa zrealizovala v priebehu jedného až dvoch rokov a mesto by to splácalo v rámci kapitálových výdavkov s rozpočtu mesta po dobu splatenia
celej investície, čoho výsledkom by bol úplne nový povrch
miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta a
jeho prímestských častí.

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY S.Č. 227 NA BYTOVÝ
DOM, TRSTENÁ
Mesto Trstená má možnosť čerpať finančné prostriedky z Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom
bývaní v hodnote 40 % z oprávnených nákladov stavby.
Zvyšných 60 % má možnosť získať úver zo Štátneho fondu
rozvoja a bývania. V prípade nezískania dotácie môže
mesto získať úver zo Štátneho fondu rozvoja a bývania v
hodnote 100 % obstarávacej ceny bytov vrátane DPH. Na
technickú vybavenosť môže získať dotáciu v hodnote 70
% z obstarávacej ceny a na zvyšných 30 % použije vlastné prostriedky z rozpočtu mesta. V prípade úspešnosti
podanej žiadosti je možné rekonštrukciou existujúcej administratívnej budovy vybudovať nájomné byty v počte
39. Taktiež v prípade úspešnosti žiadosti dotácie a úveru,
začatie predmetnej rekonštrukcie by bolo zahájené v roku
2017, približne v mesiaci september - október a ukončenie
stavby by bolo podľa požiadaviek schvaľujúceho orgánu
(predpoklad október - november 2018). Zhotoviteľom
stavby by boli v tomto prípade Trstenské technické služby
– TTS, s.r.o., ktorých 100 % vlastníkom je Mesto Trstená.
Rozhodujúcim faktorom výstavby predmetnej stavby
mestskou s.r.o. – čkou bol aj to, že mesto chce podporiť
zamestnanosť na území nášho mesta a blízkeho okolia.

DOKONČENIE
REKONŠTRUKCIE ULICE HATTALOVA
V minulom roku 2016 bola zahájená rekonštrukcia
miestnej komunikácie ulice Hattalova, kde bola zrealizovaná rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia.
Kvôli neplánovanej rekonštrukcii vodovodných prípojok
so strany Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s., bol tento
zámer obnovy cesty a chodníkov posunutý na rok 2017,
najmä kvôli sadaniu a konsolidácii výkopových rýh.
Stavebné práce by mali byť zahájené po skončení zimného obdobia, pričom ukončenie stavby sa predpokladá v
mesiaci júl 2017.
Mgr. Jozef Polakevič,
vedúci oddelenia výstavby
a životného prostredia
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie organizačné

Marec 2017
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NARODENIA

MESTO ZATRAKTÍVNI CYKLOTRASU
Mesto Trstená spolu s ďalšími partnermi získalo finančné prostriedky na realizáciu
projektu s názvom Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu.
reštaurovanie vstupnej brány areálu
Kostola sv. Martina v Trstenej. Zároveň v
areáli kostola budú osadené informačné
tabule s popisom zaujímavosti Kostola sv.
Martina a bude vydaný dvojjazyčný propagačný materiál o rekonštruovanom a
V rámci projektu mesto spolu s part- reštaurovanom kultúrnom dedičstve.
Na záver projektu sa uskutoční závenermi – obcami Liesek, Hladovka a Suchá
Hora zatraktívni cyklotrasu na úseku rečná konferencia propagujúca spoločné
Trstená – Suchá Hora doplnkovou infra- výstupy projektu.
Veríme, že realizáciou projekštruktúrou ako vodorovné a zvislé značenie, cykloboxom, lavičkami, stojanmi na tu zatraktívnime cyklotrasu, ako aj
bicykle, odpadkovými košmi, informač- sprístupníme kultúrne dedičstvo, ktoré
nými tabuľami o historickej železnici a pritiahne viac turistov a návštevníkov do
informačnými tabuľami zachytávajúcimi nášho regiónu.
panorámu Tatier. Na úseku Zakopane –
Projekt je spolufinancovaný Európskou
Czarny Dunajec – Trstená – Dolný Kubín úniou z prostriedkov Európskeho fondu rebudú osadené veľké cyklotabule spolu gionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
s vyznačením pamätihodností popri SR v rámci Programu cezhraničnej spolucyklotrase.
práce Interreg V – A Poľsko – Slovensko
Jedným z partnerov projektu je aj 2014 - 2020
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená,
ktorá v rámci projektu zrekonštruuje a
Ing. Ivana Gallová
sprístupní kryptu Kostola sv. Martina
Oddelenie organizačné
a zabezpečí reštaurátorsky výskum a

December

Január

Február

Patrik Genšor
Liliana Zara Štrbková
Jakub Kapala
Dominika Pániková
Adam Štefanides
Samuel Drgáň
Eliška Žembéryová
Olívia Klokočková

Mina Horinková

Michal Pariža
Adrián Pohorelec
Matej Starek
Martin Rehák
Tereza Kulašníková
Šimon Roman Ištók

SOBÁŠE
Január
Jozef Pohorelec + Daniela Kaniková
Amr Abdelbary Abdelghafar Mahmoud + Michaela Borošová
Marek Štrnál + Barbora Voreková



Ing. Michal Starek + Eva Pišiaková

NAŠÍ JUBILANTI
Február
80 rokov

Marec
90 rokov

Ľudmila Frančeková

Jozef Javorek

70 rokov

POMOC OBČANOM BEZ DOMOVA
Život „na ulici“ si mnohí z nás nevedia predstaviť ani v najhoršom sne. A predsa sa tam
niektorí, či už z vlastného pričinenie alebo bez neho, ocitnú. Aj v našom meste, ako ste si
mnohí všimli, evidujeme takýchto občanov.
Mesto Trstená, Mestský úrad v domova sa v minulom roku vrátil z výkoTrstenej, Oddelenie vnútornej správy a nu trestu odňatia slobody, avšak odmietol
sociálnych vecí (ďalej len OVaSV) mo- odísť do komunity v OZ Dobrý Pastier,
nitoruje občanov bez domova a je im prípadne do iného zariadenia. Počas tohonápomocné. Každý občan bez domova, ročnej tuhej zimy sme mu poskytli najnutalebo „bezdomovec“ môže prísť na uve- nejšie prístrešie. Mesto Trstená mu túto
dené oddelenie žiadať o pomoc. Existuje službu poskytlo doslova v záujme ochrany
viac možností, ako bezdomovcom po- jeho života.
Po umiestnení bezdomovcov do zarimôcť vyriešiť ich ťažkú životnú situáciu.
Občan bez domova môže byť umiestnený adenia, sa MsÚ zaujíma ako sa občanovi
v rôznych zariadeniach, ktoré pracujú s darí začleniť do života v komunite, ako
takýmito občanmi. Mesto Trstená najviac napreduje, aký má zdravotný stav a pod..
spolupracuje s Občianskym združením Je nutné podotknúť, že v každom zo zaDobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. riadení uvedeného typu je prísny zákaz
Momentálne máme v tomto zariadení konzumácie alkoholických nápojov, čo je
umiestnených 5 občanov. V uvedenej ko- často dôvodom, prečo občania bez domomunite majú občania bez domova zabez- va zostanú radšej na ulici, ako by sa mali
pečené ubytovanie, stravu, spolupodieľajú prispôsobiť pravidlám života v komunite.
Zamestnanci OVSaSV chodia s obsa na živote komunity, pracujú v nej, starajú sa o zvieratá... Mnohým z nich, keď sa čanmi bez domova, ak je to potrebné a
ukážu ako spoľahlivý a pracovitý, pomôže nevyhnutné, vybaviť doklady totožnosti,
toto združenie sprostredkovať prácu na vybaviť dávku v hmotnej núdzi, zaevidoSlovensku, ale aj v zahraničí. Občanom, vanie sa na ÚPSVaR, navštívia zdravotktorí sú bez finančných prostriedkov a nícke zariadenie a pod..
Z vyššie uvedeného vyplýva, že možsúhlasia s umiestnením v takomto zariadení, môže MsÚ zabezpečiť odvoz do nosti, ako riešiť problém „bezdomovectva“
takéhoto zariadenia, čo sa v minulosti tu sú, avšak občan, ktorý pomoc z rôznych
dôvodov vytrvalo a dlhodobo odmieta,
veľakrát aj stalo.
V minulom roku sa nám podarilo zostáva „na ulici“.
umiestniť do OZ Dobrý pastier dvoch
občanov bez domova, avšak jeden z nich
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej
sa na základe vlastného rozhodnutia vrátil
správy a sociálnych vecí
na územie mesta Trstená. Jeden občan bez



Február

70 rokov

Katarína Kumorová
Mikuláš Kapjor
Ing. Jozef Kopál

Mária Tomkuliaková
Otília Železňáková
Cyril Gálik
František Daniel
Katarína Medvecká
Bronislava Hrkľová
František Gama
Jozef Lepáček
Oľga Janotíková

60 rokov

Anton Rýdzik
Viera Revajová
Oľga Jankolová
Ing. Daniel Smitka

50 rokov

60 rokov

Silvester Karas
Daniel Hricko
Peter Gelčinský
Zdena Ďurošková
Ľubica Tmáková
Darina Sirotová
Miroslav Meško
Miloš Štrbáň
Oľga Zaťkuliaková

Eva Parižová
Ľudmila Javorková
Miroslav Lepáček
JUDr. Ján Tuka
Valéria Fukasová
Helena Schultzová
Zdena Ďurčáková
Dušan Harkabuz
Daniel Pánik
Gabriela Pukajová

50 rokov

Jaroslav Chrenek
Mgr. Tatiana Mičáňová
Mária Kuráňová
Zdena Dilongová
Veronika Kovaliková
Mgr. Katarína Miková

ÚMRTIA
December

Január

Február

Bernardína Greššáková 73 ročná Anna Gembalová 79 ročná Štefan Bútora 61 ročný
Gabriela Chomová 63 ročná Mária Jankolová 73 ročná
Zuzana Štrbáňová 67 ročná
Mikuláš Štefanides 71 ročný MUDr.Eva Žuffová 63 ročná
Cecília Revajová 92 ročná
Oľga Trstenská 82 ročná
Ján Kučera 73 ročný
Peter Droppa 55 ročný
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Sadzba a grafická úprava: Jozef Jankola + Tlač: M&BG Bratislava + Náklad: 2 500 výtlačkov, distribuované do každej domácnosti.
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TTS - TRSTENSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

PONÚKAJÚ V AKCIOVÝCH CENÁCH
NASLEDOVNÉ ZAPOŽIČANIE
STROJOV A NÁRADIA

TRSTENSKÉ
TECHNICKÉ
SLUŽBY
TTS, S.R.O.

CENNÍK POŽIČOVNE STROJOV A NÁRADIA
p.č. náradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

značka

typ

sadzba

sadzba

sadzba

6,00
6,00
6,00
7,00
15,00
12,50
10,00
20,00
15,00
20,00
10,00
20,00

20,00
20,00
20,00
25,00
30,00
20,00
20,00
40,00
30,00
40,00
20,00
30,00

30,00
30,00
30,00
35,00
40,00
30,00
30,00
60,00
40,00
50,00
40,00
50,00

do 6 hod

Kombinované kladivo 7 kg TE60 -ATC HILTI
Búracie kladivo 5 kg TE500-AVR HILTI
Vŕtacie kladivo 2,4 kg TE-7 HILTI
Vŕtacie kladivo 3,4 kg TE-30 HILTI
Diamantový drážkovač FP HILTI
Stavebná píla na tehlu Aligator DEWALT
Univerzálny priemys. vysávač HILTI
Zhutňovacia noha 65 kg BOMAG
Betónový vibračný zhutňovač HARVELSE
Naftový teplovzdušný agregát MASTER
Optický nivelák HILTI
Laserový nivelák HILTI

24 hod.

víkend

PRI ZAPOŽIČANÍ POŽADUJEME ZÁLOHU VO VÝŠKE 100,00 €
• Pri zapožičaní stroja budú naplnené PHM.
• Pri zapožičaná stroja požadujeme od fyzickej osoby občiansky preukaz. Pri nepredložení OP bude požadovaná záloha v plnej
výške ceny náradia. Záloha bude vrátená pri vrátení stroja. Pri niektorých strojoch je zvlášť účtovaná cena za príslušenstvo
alebo jeho opotrebovanie. Pri vrátení extrémne znečisteného stroja sa účtuje poplatok 5 €.
• Po vzájomnej dohode môže byť cena upravená.

CENNÍK SLUŽIEB
názov položky

m.j.

cena bez DPH

cena s DPH

½ hod.
km
km

13,334
1,25
0,25

16,00
1,50
0,30

½ hod.
km

10,50
1,00

12,60
1,20

0,0167
33,33
75,00

0,02
40,00
90,00

NÁKLADNÁ DOPRAVA
MAN rameno 14t

výkon
prejazd
mýto

STAVEBNÉ STROJE
Volvo BL71B

výkon
Prejazd

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Uskladnenie DSO od občanov
Uskladnenie DSO na skládku Bubeník
Uskladnenie KO vo VOK

kg
t
t

CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DPH - CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2017

PO VZÁJOMNEJ DOHODE MÔŽE BYŤ CENA UPRAVENÁ.
Zapožičanie strojov a náradia je možné konzultovať alebo objednať osobne
na adrese J. Hertela 323, 028 01 Trstená, tel. č.: 043/5392 784,
prípadne emailom na adrese: olga.kratka@trstena.sk alebo jozef.polakevic@trstena.sk
Vypracoval: Mgr. Jozef Polakevič
konateľ Trstenských technických služieb - TTS, s.r.o.

