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ZAČATIE REKONŠTRUKCIE BÝVALÉHO INTERNÁTU

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,

Mesto Trstená v mesiaci január 2018 začalo s rekonštrukciou objektu s. č. 227 na ulici SNP (objekt bývalého internátu, resp. Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny).

zima sa pomaly končí a prichádza jar. Skončili fašiangy – čas
plesov a karnevalov a nastal čas pokoja, pôstu a prípravy na najvýznamnejšie kresťanské sviatky. A hoci mnohí vnímajú pôst len ako
podporný prostriedok upevňujúci zdravie či detoxikáciu organizmu,
ja verím, že pôst nie je iba odriekanie si niečoho či striedmosť stravy.
Je o vnútornej zmene, zmene myslenia, o pokojnom spolunažívaní a
tiež ochotnej službe ostatným.
Tak ako sa prebúdza a ožíva príroda, tak by sme sa mali prebudiť
aj my, ľudia. Buďme k sebe dobrí,
milí, priateľskí, otvorení, ústretoví.
Naučme sa odpúšťať si navzájom a
nenechajme si pokaziť život zlobou
či nenávisťou.
Pre rok 2018 bol schválený
z finančných prostriedkov mesta
priestor na Participatívny rozpočet, ktorého 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 tak priamo zapojiť do tvorby a realizácie verejnoprospešných projektov financovaných z mestského rozpočtu.
Spolu so zobúdzajúcou sa prírodou, tak máme ideálnu príležitosť
prebudiť v sebe svoje nápady, postrehy a spolupodieľať sa tak na
kvalitnom a modernom fungovaní samosprávy. Osvedčená obdoba z
minulého roka sa bude týkať aj jarného upratovania v našom meste,
ktoré je rozdelené do troch sobôt v termínoch 7., 14. a 21. apríla 2018.
Dovoľte mi, aby som vám na záver ešte raz popriala, aby vás nadchádzajúce sviatočné dni povzbudili do budúcich dní. Nech vám prinesú radosť, pohodu a pokoj, aby ste ich v kruhu rodiny a priateľov
strávili čo najkrajšie a najpríjemnejšie.

V zrekonštruovanom objekte vznikne 35 bytových jednotiek,
z toho jeden dvojizbový byt pre
imobilnú osobu, 3 garsónky, 24
dvojizbových bytov a 7 trojizbových
bytov. Úžitková rozloha bytov sa
bude pohybovať približne od 40 m2
do 60 m2. Vymenia sa všetky rozvody elektroinštalácie, vykurovania,
zdravotechniky a vzduchotechniky.
Komplexne sa upravia interiéry ako
podlahy, steny, výmena všetkých
vonkajších a vnútorných otvorov a
iné. Je naprojektovaná aj nová kotolňa, pivničné priestory, kočikáreň,
sušiarne, miestnosti na odkladanie
bicyklov a skladové priestory. Bude
zrekonštruovaná a rozšírená aj
priľahlá spevnená plocha pri objekte, ktorá bude slúžiť pre parkovanie
osobných motorových vozidiel.
V súvislosti so zmätočnými informáciami, ktoré sa šíria medzi
verejnosťou a taktiež sú nejasno
prezentované v médiách, poskytujeme informáciu o spôsobe, akým
chce mesto zrekonštruované byty
predávať, resp. prenajímať.
Mesto má v pláne predať maximálne do 25 bytových jednotiek a
minimálne 10 bytových jednotiek by
ostalo mestu na prenájom. Predaj
bytov bude prebiehať verejnou
súťažou, obdobne ako u predaja
pozemkov Starej hory v mestskej

časti Prístav, ktorú mesto vykonalo
v roku 2017. Predajná cena každého
bytu bude stanovená v zmysle znaleckého posudku vypracovaného
znalcom. Bude to minimálna kúpna
cena, od ktorej sa bude odvíjať konečná cena ponúk uchádzačov, ktorí
budú predkladať svoje návrhy s tým,
že najvyššia ponúknutá cena bude
ako víťazná. O kúpu bytu, resp. do
verejnej súťaže sa bude môcť zapojiť
každý obyvateľ mesta Trstená alebo
široká verejnosť, ktorý splní všetky
podmienky vo vyhlásenej verejnej
súťaži a ktoré budú vopred uchádzačom známe. Prenájom bytov bude
prebiehať podľa platného VZN o
prideľovaní mestských nájomných
bytov. Predpoklad začatia procesu
odpredaja a prenájmu bytov plánuje mesto začať v letných mesiacoch
tohto roka 2018.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť mesta Trstenské technické
služby s.r.o. a celkové náklady stavby
predstavujú sumu 1 199 997,71 EUR
s DPH. Predpokladaný termín ukončenia stavby podľa zmluvných termínov sa očakáva v 6 mesiaci roku
2019, pričom snahou mesta a zhotoviteľa stavby je dať byty do užívania
ešte tohto roku.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená

Mgr. Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRSTENEJ
Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2018. Primátorka na začiatku zasadnutia skonštatovala, že Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko boli prítomní 7 poslanci. Po určení zapisovateľa, overovateľov a po
voľbe návrhovej, mandátovej komisie prítomní poslanci schválili program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
(predkladá hlavná kontrolórka mesta)
6. Informácie primátorky mesta
Stanovisko k interpeláciám poslancov MsZ
7. Správa o výsledkoch kontrol
(predkladá hlavná kontrolórka mesta)
8. Správa o verejnej zeleni v meste
(predkladá vedúci oddelenia služieb)
9. Správa o činnosti MsÚ za rok 2017
(predkladajú vedúci oddelení)
10. Správa o stave kriminality na území mesta
Trstená
(predkladá riaditeľ OO PZ SR)
11. R ô z n e
- Zrušenie Okresného stavebného podniku pre
poľnohospodársku a miestnu výstavbu a opravy
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina
- Informácia o rozpočtovom opatrení č. 7 k rozpočtu na rok 2017
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trstená
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na
území mesta Trstená
12. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Program a celý priebeh zasadnutia MsZ je
v Zápisnici zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, link:
http://www.trstena.sk/2018-02-13-zasadnutie/mid/316665/ma0/2018/.html#m_316665
Zo zasadnutia vás informujeme o
nasledovnom:
V rámci bodu 6/ Informácie primátorky
mesta, primátorka informovala:
- 21. 1. 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie FK Slovan Trstená. Na zasadnutí výkonného výboru bol zvolený nový predseda FK
Slovan Trstená – Mgr. Ľubomír Rehák. Do výkonného výboru bol zvolený aj zamestnanec
mesta – Mgr. Katarína Šefčíková (oddelenie
kultúry).
- 23. 1. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Bratislave, ktoré sa týkalo zmeny právnika, ktorý mesto Trstená zastupuje v spore
pri Hasičskej zbrojnici. Išlo o odovzdanie dokumentácie druhému právnikovi, nakoľko pôvodný právnik začal pracovať pre inú spoločnosť,
ktorá mu nedovoľuje mať vedľajšie pracovné
pomery, resp. zastupovať niekoho iného.
- 24. 1. 2018 sa uskutočnil kontrolný deň na
stavbe Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
- 24. 1. 20118 sa uskutočnilo projektové
stretnutie k dovybaveniu cyklotrasy v Dolnom
Kubíne. Predmetom stretnutia bolo analyzácia
cieľov, ich plnenie, možné riziká a ď.
- 26. 1. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov Spoločného stavebného úradu.
- 30. 1. 2018 sa uskutočnil kongres
Euroregiónu PL SK v Poľskej Szczawnici. Mestu
Trstená bolo udelené ocenenie – Cena Petra
Buriana za spoluprácu pri realizácii projektu
Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo
Tatier.
- 31. 1. 2018 sa uskutočnilo pracovné

stretnutie s AE GROUP k príprave projektu
Spoločného zberného dvora.
- 31. 1. 2018 sa uskutočnilo stretnutie OZ
Pay de Bray, na ktorom bol zvolený nový predseda združenia – p. Trstenská.
- 1. 2. 2018 sa zástupcovia mesta Trstená
zúčastnili na poslednej rozlúčke s p. Annou
Šimánkovou z neziskovej organizácie KVAPKA,
s ktorou mesto aktívne spolupracovalo.
- 2. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poľskými partnermi k pripravovanému
Karpatskému preteku kuriérov – medzinárodný cyklistický pretek, ktorý sa uskutoční 29. 4.
2018. Mesto Trstená bude partnerom projektu.
- 3. 2. 2018 sa uskutočnila výročná schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru Trstená.
- 6. 2. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie
ZMOHO v Trstenej, v rámci ktorého bolo otvorené Európske informačné centrum (jeden
z dvoch kontaktných bodov EÚ pre Žilinský
kraj) v priestoroch OZ V. I. A. C. Slávnostného
otvorenia a rokovania ZMOHO sa zúčastnila aj
županka Ing. Erika Jurinová.
- 7. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Nowom Targu s riaditeľom Zväzku
Euroregión Tatry k prebiehajúcim aj pripravovaným projektom.
- 7. 2. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie
Komisie bytovej.
- 9. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s p. Miroslavom Žabenským (riaditeľ
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne), na ktorom bola prerokovaná potencionálna spolupráca v oblasti kultúry a podávania
projektov v roku 2018.
- 9. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s p. Kuba Loginow ohľadne autobusovej dopravy, ktorá by mala fungovať na trase
Zakopane – Zuberec, od 1. 7. 2018.
- 10. 2. 2018 sa konal Reprezentačný ples
mesta Trstená. Primátorka vyjadrila poďakovanie zástupkyni, Ing. Silvii Púčikovej, za účasť a
otvorenie plesu. Poďakovala sa tiež zamestnancom mesta, ktorí sa na príprave plesu podieľali.
Časť výťažku z tomboly plesu bude venovaný
Komunitnému centru Sinaj v Trstenej.
- 10. 2. 2018 sa uskutočnilo stretnutie
Oravcov v Bratislave na ktorom sa primátorka
zúčastnila na osobné pozvanie richtára Milana
Galandu.
- 12. 2. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so župankou Ing. Erikou Jurinovou na
pôde ŽSK, kde primátorka mesta riešila aktuálne problémy, ktoré mesto Trstená rieši v
spolupráci so žilinskou župou (riešenie neexistencie vodovodných sietí – Dubie, parkovanie
pri HNsP, zlepšenie spolupráce pri PL-SK projektoch, využitie areálu pod Hálečkovou a iné).
Participácia občanov na rozvoji mesta.
Bude spustená výzva od 15. 02. 2018 do
konca 31. 03. 2018. Výška dostupných finančných prostriedkov bude v tomto roku 10 000
€. Sumy budú možné čerpať vo finančnom rozmedzí od 300 € - 500 €. Realizácia od 1. 05. 2018.
Podrobná informácia o podmienkach a možnostiach čerpania bude uvedená v Trstenskom
hlase a na webovej stránke mesta.
- Hokejový zväz rieši pilotný projekt
Športovej haly s Liptovským Hrádkom.
Aktuálne bude mestu Trstená zaslaný návrh

zmluvy na pripomienkovanie. V priebehu 2 – 3
mesiacov sa očakáva odprezentovanie zámeru
na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
- V 1/2018 začiatok rekonštrukcie administratívnej budovy súp. č. 227 na BD búracími
prácami. Včera bola na stavbe vykonaná kontrola z inšpektorátu práce, ktorá konštatovala,
že všetko je v súlade so zákonom a s predpismi.
Zároveň bolo spustené verejné obstarávanie na dodávku materiálov a niektorých prác.
Výsledok bude známy na konci 2/2018.
- Poslancom bolo odovzdané tlačivo na
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov” za predchádzajúci kalendárny rok 2017. Primátorka dala do pozornosti
zákonom stanovenú lehotu na odovzdanie – 31.
03. 2018.
V rámci bodu 7 bola prerokovaná a vzatá na
vedomie správa o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky mesta.
V rámci bodu 8 bola prerokovaná a vzatá
na vedomie správa o verejnej zeleni v meste
Trstená.
V rámci bodu 9 boli predložené a vzaté na
vedomie správy o činnosti jednotlivých oddelení MsÚ za rok 2017.
V rámci bodu 11/ Rôzne:
- Bolo schválené zrušenie Okresného stavebného podniku pre poľnohospodársku
a miestnu výstavbu a opravy zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.
- Bola vzatá na vedomie informácia o rozpočtovom opatrení č. 7 k rozpočtu na rok 2017.
- Bolo prijaté VZN mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií na území
mesta Trstená.
Bc. Lenka Lackovičová
Sekretariát primátorky

100. VÝROČIE
OD NARODENIA PÁTRA
CYRIAKA DOMINIKA
MACÁKA, OFM
Obraciame sa na občanov mesta s prosbou, aby nám poskytli fotografie, prípadne
iné dokumenty či osobné spomienky, svedectvá, ktoré sa dotýkajú života pátra Cyriaka
v Trstenej.
Mesto Trstená v spolupráci s Rehoľou menších bratov františkánov organizuje tento rok
spomienkové pásmo pri príležitosti 100. výročia od narodenia pátra Cyriaka. Fotografický
alebo iný dokumentačný materiál nám môžete
poskytnúť priamo v Turisticko-Informačnom
centre na ul. Železničiarov 253/1, Trstená, alebo
sa nám môžete ozvať na telefónnom čísle: 0902
038 067, resp. 043 5324 510. Dokumentačný
materiál si naskenujeme a originály Vám čestne
vrátime. Prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali
v tejto veci do 30. 3. 2018.

Ďakujeme Vám za spoluprácu
Mesto Trstená
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ĎALŠIE ROZŠÍRENIE
KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená získalo dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v oblasti prevencie kriminality vo výške 10 000,00 EUR na realizáciu projektu
„Bezpečné mesto – 9. etapa budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste
V rámci projektu bude osadených a nainštalovaných šesť statických kamier spolu s
nevyhnutným príslušenstvom, ktorý sa bude
realizovať v priebehu tohto roka. Jedna statická kamera bude osadená sa vstupe na sídlisko
Západ pri polyfunkčnom dome a dve statické
kamery pri cyklochodníku smerujúceho od nemocnice na sídlisko, ďalšie dve statické kamery
budú osadené pri hasičskej zbrojnici a jedna
statická kamera pri Turisticko – informačnom
centre. Projekt je pokračovaním ôsmich 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
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ZIMNÉ KORČUĽOVANIE
V minulosti to boli predovšetkým
rieky, ktoré boli športovou príležitosťou
pre hráčov hokeja a korčuliarov. Dnes
máme však možnosti oveľa bohatšie.
Korčuľovanie na upravených ľadových
plochách je neodmysliteľnou súčasťou
zimných mesiacov, na Orave zvlášť.
Nevyhnutnou podmienkou je samozrejme mrazivé počasie, ktorého bolo na prelome mesiacov viac než dosť.

a mládeže, občanov, turistov a návštevníkov
mesta Trstená.
Pevne veríme, že aj vďaka tejto podpore
sa nám podarí v meste skvalitniť komplexnú
ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov
mesta, ako aj jeho návštevníkov.
„Projekt je finančne podporený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky“.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

PROJEKT „BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA“
ALEBO INAK POVEDANÉ „ZÁLEŽÍ NÁM NA BEZPEČNOSTI NAŠICH SENIOROV“.
Pri realizácii projektu „Bezpečná jeseň života“ sme vychádzali z predpokladu, že seniori sa stávajú čoraz častejšie terčom podvodníkov a zlodejov, ktorí využívajú ich vek,
dôveryhodnosť a neinformovanosť na páchanie trestných činov. Aj v súčasnosti sa stále
rozširujú prípady, kde starší ľudia sa stávajú obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí ich
často oberú o celoživotné úspory.
Z tohto dôvodu sme
majetkovej trestnej činnosti,
sa rozhodli pripraviť sériu
bezpečnosť seniorov nielen
prednášok, ktorých hlavna cestách.
ným cieľom je prevencia
Prednášky boli realizované
kriminality, zameranej na
v spolupráci s preventistom
rizikovú skupinu obyvateľov
policajného zboru okresného
– seniorov v našom meste.
riaditeľstva v Dolnom Kubíne
Prostredníctvom vzdelávacích
kpt. Tiborom Šándorom.
a preventívnych prednášok
Každému účastníkovi projeksme sa snažili zvýšiť povedotu boli odovzdané propagačmie seniorov o možnostiach
né materiály na prevenciu
páchania majetkovej trestnej
kriminality a zvýšenie bezpeččinnosti na nich a oboznámiť
nosti seniorov.
ich aj o možnostiach preTaktiež mesto vydalo
vencie kriminality. Témy „PROJEKT BOL PODPORENÝ MINISTERSTVOM metodicko-informačný
VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA
prednášok boli: ako premateriál (brožúrka) „Rady
žiť bezpečnú jeseň živo- FINANCOVANIE AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE seniorom“, kde seniori
KRIMINALITY A BOJA PROTI KRIMINALITE.“
ta, ako sa nestať obeťou
môžu nájsť rady a odporúčania, ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť
podvodom a podvodníkom, ako
sa správať v cestnej premávke a
pod. s cieľom zníženia kriminality páchanej na senioroch.
V prednáškach na aktuálne
témy pre seniorov chceme pokračovať aj počas roka 2018,
najbližšie pre Vás v apríli pripravujeme prednášku zameranú
na tréning pamäti.

Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

Minulý rok v našom meste pribudla nová
športová plocha – ihrisko na Ďurdinovej, ktorú
je možné v zime využívať na korčuľovanie.
Počas zimných mesiacov je toto ihrisko v prevádzke s prírodnou ľadovou plochou. Klzisko
možno využívať bezplatne počas celého dňa.
Samozrejmosťou sú aj hokejové brány, čím si
prídu na svoje malí i veľkí. Ihrisko je večer kompletne osvetlené, čo dáva príležitosť večerným
korčuliarom, či hokejistom. V areáli ihriska boli
osadené lavičky a v jarných mesiacoch mesto
plánuje doplniť siete, ktoré sa nestihli umiestniť
pred zimou.
Mesto Trstená túto ľadovú plochu pripravilo
pre všetky deti, mládež aj dospelých.

Mesto Trstená touto cestou vyjadruje vďaku
všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojou pomocou
prispeli k vybudovaniu tohto nového športového objektu a stále pomáhajú pri udržiavaní
ľadovej plochy. Vďaka ochote ľudí, snahe mesta
a novým možnostiam sa bude naše mesto aj
naďalej rozvíjať a rásť.
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry
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SEDEM OSOBNOSTÍ INŠPIROVALO STOVKY MLADÝCH
Piaty ročník inšpiratívnej konferencie pod názvom K.R.O.K. prebiehal 6. marca 2018 v Dome kultúry v Trstenej. Viac než 500 divákov
si mohlo vypočuť príbehy siedmich osobností, ktoré urobili krok vpred a nebáli sa „vytŕčať“ z davu.

Hosťami večera boli: Jakub Šefčík, Zuzana
Vargová, Pavol Dendis, Dominika Geregová,
Michal Magušin a Jozef Beňuška. Večer otvoril

prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska. „Musíme spraviť
niečo preto, aby sa náš život
zmenil. Nesmierne záleží na
nás, ako sa dokážeme možností, ktoré nám život ponúka,
uchytiť. Netreba sa báť zmeny,
treba mať chuť veci meniť. Aj
keď je to často bolestivé. Je
dôležité nepodľahnúť eufórii
v čase, keď sa nám darí. Prídu
chvíle, kedy padneme. No po
každom jednom páde, ktorý
zažijeme, sa musíme postaviť a ísť znova vpred. Stará
múdrosť hovorí, že žiaden
boj nie je prehratý, kým sa ho sami nevzdáme.“ Konferencie sa zúčastnila aj primátorka
Trstenej, PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,

a starostovia okolitých dedín. Okrem nich
prijala pozvanie na návštevu aj predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Erika
Jurinová. V názve konferencie bola spomenutá vytrvalosť v rozhodnutí, ktorá bola veľkou
súčasťou tohto programu. „Keď sme vytvorili
prvú konferenciu, veľmi nás prekvapila účasť
divákov. Každý rok sa táto účasť stupňovala, čo
znamenalo, že ľudia hľadajú inšpiráciu. Chcú vidieť a počuť ľudí, ktorí žijú rovnaké zápasy, boje
a sú ochotní prekonávať prekážky. Myslím si, že
kroky patria k životu. Kto nekráča, nežije. Stále
platí stará múdrosť, že kto chce hľadá spôsoby,
kto nechce hľadá dôvody,“ vysvetľuje Branislav
Kožuch, predseda občianskeho združenia
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Dominika Poláčiková
OZ V.I.A.C

POĎAKOVANIE ZA VÝŤAŽOK Z REPREZENTAČNÉHO PLESU MESTA TRSTENÁ
Chceli by sme touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým sponzorom a fyzickým osobám, ktorí podporili Reprezentačný ples mesta
Trstená, materiálne alebo finančne, a poskytli tombolu, ktorej výťažok bol venovaný Komunitnému centru SINAJ.
Tento finančný obnos
použijeme na nákup nevyhnutných vecí pre rodiny v
hmotnej núdzi a rodiny v krízových situáciách, ktorým sa
v rámci Komunitného centra
venujeme. Ďalej na nákup
potrebného materiálu na remeselnícke workshopy, ktoré
Komunitné centrum Sinaj
pravidelne mesačne organizuje pre širokú verejnosť.

V neposlednom rade patrí poďakovanie pani
primátorke PhDr. Ing. Magdaléne Zmarzlákovej
a mestskému zastupiteľstvu, ktoré odsúhlasilo,
aby daný výťažok z tomboly poputoval k nám do
Komunitného centra Sinaj.
SRDEČNÁ VĎAKA VŠETKÝM ŠTEDRÝM DARCOM,
KTORÍ NEVÁHALI A PRISPELI NA DOBRÚ VEC.
OZ V.I.A.C

Marec 2018
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V roku 2017 sa množstvo ľudí zapojilo do vyhláseného zámeru Participácia občanov na rozvoji mesta a spoločnými silami sa postarali o to, aby sa
niektoré časti nášho mesta stali krajšími, aby sa naše mesto ukázalo v dobrom svetle na niekoľkých športových podujatiach, aby sa pomohlo aj sociálne slabším, či zdravotne znevýhodneným občanom. Dovolím si povedať, že záujem zo strany občanov bol veľký (celkovo prišlo 49 žiadostí). Nie všetky
žiadosti spĺňali požadované kritéria a neprešli schvaľovacím procesom. 21 žiadostí bolo schválených a 20 z nich úspešne zrealizovaných.
Aj v tomto roku sa mesto
Trstená rozhodlo vyhlásiť zámer a
zapojiť svojich občanov do rôznych
aktivít. Na realizáciu tohtoročného zámeru sa vyčlenilo až 10 000
eur v rámci rozpočtu mesta, ktorý
bol schválený uznesením č. 304/
XII/2017 zo dňa 12. 12. 2017. Zvýšila
sa aj suma na realizáciu jednotlivých zámerov – žiadateľ môže získať
od 300 do 500 eur.
O poskytnutie finančných prostriedkov sa môžu uchádzať fyzické
osoby vytvorením neformálnej skupiny občanov (2 a viac ľudí) a predložením svojho zámeru v štyroch
oblastiach:
• kultúra,
• športové aktivity,
• humanitná a charitatívna činnosť,
• zlepšenie kvality životného prostredia v meste.
Pri realizácii zámeru bude veľmi
dôležitá aj vlastná práca, angažovanosť žiadateľa a zapojenie jednotlivých komunít.
Buďte kreatívni, oslovte priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov, zapojte ich do svojich plánov a
urobte niečo pre seba, svoje okolie
i celé mesto.
Vy všetci tak môžete s finančnou

OBLASTI ZÁMERU

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,...)

podporou mesta realizovať svoje
nápady a prispieť k dobrej veci.
ZÁMERY MÔŽETE PREDKLADAŤ V TERMÍNE OD 15. 02. 2018
DO 31. 03. 2018.
VYHODNOTENIE BUDE PREBIEHAŤ DO 30. 04. 2018 INTERNOU A EXTERNOU KOMISIOU.
Medzi zodpovednou osobou,
ktorá bude zastupovať neformálnu skupinu občanov a mestom
Trstená bude podpísaná Zmluva
o vzájomnej spolupráci pri realizácii zámeru Participácia občanov
na rozvoji mesta (kde budú bližšie

špecifikované podmienky spolupráce a možnosti financovania).
Aj termín realizácie sa predĺžil o
celý mesiac a svoje aktivity budete
môcť robiť od 01. 05. 2018 do 31. 10.
2018.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MÔŽETE POSIELAŤ:
• mailom na adresu martina.harkabuzova@trstena.sk
• poštou na adresu Mesto Trstená,
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená,
heslo Participácia občanov na rozvoji mesta

• osobne do podateľne Mestského
úradu v Trstenej (žiadosť si môžete stiahnuť z webovej stránky
mesta Trstená alebo môžete využiť
aj žiadosť, ktorú nájdete ďalej v
Trstenskom hlase)
• prostredníctvom webovej aplikácie
na stránke mesta Trstená www.trstena.sk
V prípade otázok môžete kontaktovať RNDr. Martinu Harkabuzovú –
telefón 043/53 10 124.
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad
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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NÁZOV ZÁMERU:
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 (čo chcete realizáciou zámeru dosiahnuť):

POPIS ZÁMERU (popíšte prínos zámeru, čo chcete zmeniť, jasne formulovaný nápad, vymenujte a popíšte činnosti, ktoré sa budú realizovať, aký bude prínos pre mesto, spoločnosť, okolie. Dôležitou súčasťou je aj vlastná práca na realizácii zámeru – nielen čo chcete od mesta, ale čo do toho dáte aj vy):

DÁTUM REALIZÁCIE: OD .................. DO ....................
MIESTO REALIZÁCIE (konkretizujte, kde sa bude zámer realizovať):

SUMA POŽADOVANÁ OD MESTA TRSTENÁ:
ROZPOČET ZÁMERU
Do tabuľky 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
PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ Z INÝCH ZDROJOV
CELKOVÉ NÁKLADY

SUMA

Marec 2018
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FILMOVÉ OČAKÁVANIA ROKA 2018
V roku 2018 sa v kinách rozhodne nudiť nebudeme. Čakajú nás lákavé pokračovania, sľubné novinky, oscarové snímky aj ospevované drámy podľa skutočných udalostí. Môžeme sa tešiť na očakávané komiksovky, horory, sci-fi, animáky, ale aj tituly podľa knižných
predlôh, či menej známe hollywoodské i nehollywoodské projekty. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme tie najočakávanejšie tituly.
Filmový nový rok otvoril
najnovší diel s parapsychologičkou Elise Rainerovou
Insidious:
Posledný
kľúč,
skutočný príbeh podľa autobiografickej knihy od Molly
Bloom Molly a jej hra a našich
najmenších divákov privítal
jeden z najlepších animovaných príbehov s množstvom
hudby Coco.
Pokračovali sme príbehom o slávnom
politikovi Winstonovi Churchillovi v snímke
Najtemnejšia hodina. Pozornosť si zaslúžila
aj úžasná čierna komédia Tri billboardy kúsok
za Ebbingom, či akčný mysteriózny triler Muž
vo vlaku. Prvý mesiac roka 2018 uzavrela
úspešná česká komédia podľa predlohy Haliny
Pawlowskej Zúfalé ženy robia zúfalé veci a
záverečná časť trilógie obľúbenej série Maze
Runner Labyrint: Smrteľná liečba. V posledné
januárové dni prišla do kín aj novinka Zdeňka
Trošky Čertoviny.
Vo februári svojich fanúšikov potešila záverečná časť filmovej série Fifty Shades Päťdesiat
odtieňov slobody, komediálna sci-fi satira s
názvom Zmenšovanie, ale aj neuveriteľný skutočný príbeh 15:17 Paríž, ktorý nám priblížil
zmarený teroristický útok na vlak smerujúci
z Bruselu do Paríža. Februárový program
oživila marvelovka Čierny panter, ako aj snímka z Medzinárodného filmového festivalu v
Bratislave Podoba vody.
Marcový program prinesie nové filmové
spracovanie slávnej videohry o archeologičke
a dobrodružke Lare Croft Tomb Raider. Death

Wish je remakom rovnomenného thrilleru s Charlesom
Bronsonom z roku 1974, ktorý
vznikol podľa knižnej predlohy z pera Briana Garfielda.
Všetci, ktorým sa páčilo, ako
monštrá bojovali s robotmi v
Pacific Rim sa určite tešia na
pokračovanie akčného filmu z
roku 2013 Pacific Rim Uprising.
Očakávame aj Ready Player One, ktorého predlohou je rovnomenná kultová kniha spisovateľa
Ernesta Cline-a.
Marcové premiéry budú bohaté aj na
animované tituly. Detské očká sa potešia pri
krásnych rozprávkach Včielka Maja 2, Cesta
za kráľom trollov, Chloe a trpaslíci, Králik
Peter, či Sherlock Gnomes. V priebehu roka
2018 budú kiná premietať aj animované tituly,
ktoré sú určené nielen pre detského diváka.
Najočakávanejšie animované filmy roka ovládne Rodinka úžasných 2, Spider-Man: Paralelné
svety, či Hotel Transylvánia 3. Bez pochýb
najväčšia komiksová udalosť roka Avengers:
Infinity War by mala prekvapiť v apríli. Tešiť sa
môžeme na hororový psychologický triler Tiché
miesto, či filmovú adaptáciu klasickej videohry
z 80. rokov Besnenie. Svojrázny mix čiernej komédie, akčného filmu a drámy s názvom Gringo
sa nám predstaví v máji. Pod dohľadom režiséra Johna Wicka a Atomic Blonde nebude chýbať
pokračovanie očakávanej komiksovej komédie
Deadpool 2. Ak sa vám páčila jednotka, budete
sa zabávať aj pri dvojke. Očakávame aj svieži
samostatný film zo Star Wars univerza Solo: A
Star Wars Story.

Letné mesiace budú obohatené o mnohé
pokračujúce tituly. Do kín príde voľné pokračovanie Dannyho jedenástky Ocean´s 8, pokračovanie úspešného Jurského sveta v Jurský
svet: Zánik ríše a vyzerá to tak, že sa dočkáme
aj Mission: Impossible 6 ako priameho pokračovania Mission: Impossible – Národ grázlov. Vo
veľkej letne konkurencii určite obstojí Sicario
2: Soldato, či dlho pripravovaná a mnohými
fanúšikmi očakávaná snímka Alita: Bojový
anjel. Po ročnej pauze nám tohtoročná filmová jeseň prinesie 3. sériu komiksového seriálu
Daredevil. Skvelý Tom Hardy v titulnej roli a výborný zvyšok hereckého osadenstva náš čaká v
snímke Venom. Americká speváčka Lady Gaga
sa nám predstaví vo filme Zrodila sa hviezda,
tentoraz v réžii Bradleyho Coopera, ktorý si
vo filme zahrá hlavnú rolu. Vrátime sa aj do
čarovného sveta Harryho Pottera. Tentoraz budeme odhaľovať tajomstvá temného čarodejníka Grindelwalda vo filmovej ságe Fantastické
zvery: Grindelwaldove zločiny.
V decembri čakáme, čo prinesie podvodný svet v snímke Aquaman a filmový rok 2018
ukončíme dlhoočakávaným filmom Bohemian
Rhapsody o Freddiem Mercurym a skupine
Queen.
Mnohé z množstva premiérových filmových
titulov sme nespomenuli, ale určite potešia oko
diváka a tiež si zaslúžia pozornosť.
Pekný filmový rok 2018.
Mgr. Miriam Horváthová
Oddelenie kultúry

FAŠIANGY SO SPOLKOM SLOVÁKOV V KREMPACHOCH
Členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej sa dňa 4. februára 2018 v Kultúrnom dome v Krempachoch zúčastnili podujatia Fašiangy-Ostatki, na ktorom sa predstavili krajanské folklórne súbory, inštrumentalisti, spevácke skupiny i sóloví
speváci zo Spiša a Oravy. Na nedeľné popoludnie sme boli pozvaní Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP), ktoré má nesmierne zásluhy na
upevňovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti vzdelávania, zachovávania a rozvíjania slovenských kultúrnych tradícií ako aj publicistickej činnosti v Poľsku za čo bol pri príležitosti 70. výročia vzniku Spolku Slovákov v Poľsku
ocenený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Pamätnou medailou.
Fašiangovú náladu umocnilo čaro ľudovej hudby, ktoré je prítomné
vždy na krajanských stretnutiach z Oravy a Spiša. Vystúpenia folklórnych súborov prítomných
milovníkov ľudovej hudby
preniesli do žánrovo rôznorodých slovenských ľudových
piesní a tancov.
Krásu slovenského folklóru, prostredníctvom ktorého
účinkujúci vyjadrovali úctu
voči starootcovským tradíciám a zvykom, predviedol
napríklad folklórny súbor
(FS) Detvan zo Slovenska,
FS Koliba z Orávky, FS Spiš
z Novej Belej, FS Dolina z
Krempách a mnoho ďalších.
Obohatením bola aj recitácia
detí slovenských básní, pri
ktorých sme mohli počuť ľubozvučnú slovenčinu.
Na
záver
nedeľného

popoludnia bolo vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažných kategóriách. Keďže porota mala veľmi náročnú prácu udeliť prvé miesta,
rozhodla sa účastníkov
fašiangových osláv ohodnotiť zlatým a strieborným
pásmom. Generálny tajomník Ľubomír Molitoris
SSP spolu s podpredsedom
SSP Jánom Bašistym odovzdali ceny všetkým účinkujúcim tohto podujatia.
Vystúpenia
jednotlivých folklórnych súborov
a ľudových kapiel sprevádzal potlesk, ktorých
pozitívna odozva bola
dôkazom toho, že podujatie sa vydarilo.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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CENA PETRA BURIANA PRE MESTO TRSTENÁ
Dňa 30. januára 2018 sa v poľskej Szczawnici konal XXIII. Cezhraničný kongres Euroregiónu „Tatry“ na ktorom sa zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv - členovia Euroregiónu „Tatry“ z Poľska a Slovenska a pozvaní čestní hostia. Kongresu sa zúčastnila aj primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá je aj členkou Rady Združenia Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku. Cieľom
kongresu bolo oboznámiť účastníkov s činnosťou Združenia Euroregiónu „Tatry“ ako na slovenskej tak na poľskej strane za rok 2017, s
činnosťou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY za rok 2017 a o realizácii strešného projektu „Spája nás kultúra a príroda“
prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Po odbornej časti programu kongresu nasledovalo slávnostné oznámenie výsledkov
štvrtého ročníka súťaže „Cena Petra Buriana“
pre najlepšie spolupracujúce samosprávy a
inštitúcie - členov Euroregiónu „Tatry“ za rok
2017. Organizátormi tejto súťaže je Zväzok
Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu a Združenie
Euroregión „Tatry“ v Kežmarku. Cieľom súťaže
je spropagovať cezhraničnú spoluprácu medzi
poľskými a slovenskými samosprávami – členmi Euroregiónu „Tatry“, ktorých činnosť a dosiahnuté výsledky môžu byť vzorom pre ostatné
samosprávy a ktoré významne prispeli k rozvoju poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce.
Patrónom súťaže je Peter Burian (zomrel v r. 2012), spoluzakladateľ Euroregiónu
„Tatry“, dlhoročný predseda slovenskej časti
Euroregiónu, iniciátor a realizátor mnohých
cezhraničných podujatí a projektov, ktorý sa
od začiatku angažoval v práci pri vytváraní
a rozvíjaní spolupráce v rámci Euroregiónu
„Tatry“. Súťaž o ocenenie In memoriam Petra
Buriana za rok 2017 bola vyhlásená v decembri
2016 počas XXII. kongresu Euroregiónu „Tatry“.
Prihlášky za jednotlivé partnerské samosprávy
(kde jeden z partnerov musí byť zo Slovenska a
druhý z Poľska) bolo nutné podať do 31. októbra 2017. Mesto Trstená sa do súťaže prihlásilo
s cezhraničným partnerom – gminou Czarny

Dunajec, s ktorým spolupracujeme od r. 2014
v rôznych oblastiach, ale najviac sa naša spolupráca prehĺbila počas realizácie projektu Cesta
okolo Tatier (vybudovanie I. etapy cyklotrasy).
Porota nakoniec rozhodla na svojom zasadnutí 14. 11. 2017 udeliť Cenu Petra Buriana za
najlepšie spolupracujúce samosprávy pre obec
Lesnica a gminu Szcziawnica.
Na žiadosť čestného člena Euroregiónu
„Tatry“ pána Antoniego Nowaka porota sa rozhodla udeliť „Cenu Petra Buriana“ aj pre gminu
Czarny Dunajec spoločne s projektovými partnermi projektu s názvom „Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier“, medzi ktorými
bolo aj mesto Trstená, pre spoluprácu a prínos pri realizácii tohto strategického projektu
pre Euroregión „Tatry“. Cenu Petra Buriana za
mesto Trstená prevzala z rúk predsedu Zväzku
Euroregiónu „Tatry“ Nowy Targ a predsedu
Združenia Euroregiónu „Tatry“ Kežmarok primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková a za gminu Czarny Dunajec wojt
gminy pan Jozef Babicz spolu so sekretárom.
Víťazom súťaže „Cena Petra Buriana“ srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri
rozvíjaní a prehlbovaní spolupráce v prospech
obyvateľov a samospráv.
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

CYKLISTI SA MÔŽU TEŠIŤ NOVÝM PRVKOM NA CYKLOTRASE
Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora bol osadený nový mobiliár v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020.
Nadšenci cyklistiky určite ocenia nový mobiliár spolu so zaujímavosťami spojenými s cyklotrasou na úseku Trstená – Suchá Hora.
Na tomto úseku si cyklisti budú môcť vychutnať relax na doplnených oddychových
miestach, kde boli osadené nové lavičky, stoly,
cyklostojany, odpadkové koše, orientačné cyklistické tabuľky, panorámy Tatier, dvojjazyčné
informačné tabule o zaujímavostiach spojených s bývalou železnicou a jej fungovaním a
dvojjazyčná informačná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny.
V meste Trstená bol taktiež osadený mestský šípkový systém pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pešej
turistiky. Cyklobox bude možné využívať až
na začiatku cyklistickej sezóny, nakoľko mesto
ešte pripravuje možnosti jeho prevádzky o čom
Vás bude včas informovať.
Veríme, že doplnením rôznorodého mobiliáru na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime
atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte
viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských,
ale i zahraničných turistov. K tomu chceme prispieť aj osadením spoločných cyklomáp zobrazujúcich taktiež prírodné a kultúrne dedičstvo
pohraničia v priebehu tohto roka.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko –
Slovensko 2014 - 2020
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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ROZVOJ KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA
NA POĽSKO – SLOVENSKOM POHRANIČÍ
Mesto Trstená v partnerstve s Orawskym Centrom Kultúry v Jablonke získali na základe rozhodnutia monitorovacieho výboru nenávratný
finančný príspevok vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu mikroprojektu s názvom „Oživenie tradícií a zvykov našich
predkov“ reg. č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Cieľom projektu je prostredníctvom spoločných
inovatívnych podujatí zatraktívniť a spropagovať
kultúrne a prírodne dedičstvo pohraničného regiónu hornej Oravy. Naplnenie spoločného cieľa
dosiahneme realizáciou spoločných podujatí ako na
slovenskej strane tak aj na poľskej. Na slovenskej
strane budú počas realizácie zorganizované 2 inovatívne podujatia na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a záverečná konferencia.
PROJEKT POZOSTÁVA/TVORÍ:
1. Spoznávame dedičstvo našich predkov – podujatie, ktoré sa bude niesť v znamení histórie a
tradícií prihraničného regiónu. Podujatie sa bude
realizovať v lete 2018 a bude ho sprevádzať aktivita s názvom „Hrnčiarske dni“ s názornými prezentáciami ľudových remeselníkov zo Slovenska
a Poľska typickými pre náš región (hrnčiarstvo,
kováčstvo, košikárstvo, rezbárstvo, šúpolie a pod.).
Sprievodnými podujatiami bude „Ochutnávka tradičných oravských jedál“ a divadelné predstavenie
„Brány histórie“, ktoré priblíži historické miľníky zo
života obyvateľov slovensko – poľského pohraničia.
2. Vianoce na Orave – predvianočné podujatie
venované tradíciám a zvykom na Orave, ktorému
budú predchádzať poľsko – slovenské tvorivé dielne

(výroba vianočných a adventných ozdôb, pečenie
oblátok, medovníkov a ich zdobenie a pod.). Celé
podujatie vyvrcholí „Vianočnými trhmi“, ktoré budú
spestrovať vystúpenia folklórnych súborov z Poľska
a Slovenska s vianočnými koledami a ktoré ukončíme podávaním vianočného punču a rozsvietením
vianočného stromčeka na Námestí M. R. Štefánika
v Trstenej.
3. Cezhraničná záverečná konferencia – prezentujúca tradície a zvyky našich predkov. Počas konferencie partneri projektu zhodnotia celú realizáciu
projektu, výstupy a vízie partnerskej spolupráce
do budúcnosti. Na konferencii budeme krstiť dvojjazyčné publikáciu o hrnčiarstve a spôsobe života
hrnčiarov na poľsko – slovenskom pohraničí a záver
konferencie bude patriť výstave prezentujúcej výsledky projektu ako je goralský ľudový kroj z Poľska
a dobové meštiacke kostýmy a oblečenia typické
pre naše mesto. Celá realizácia projektu bude

prebiehať od mája 2018 do apríla 2019.
Na poľskej strane partner projektu Orawske
Centrum Kultúry v Jablonke zorganizuje množstvo
tvorivých a vzdelávacích dielní o histórii oravského kroja, budú vydané dvojjazyčné publikácie o
oravskom kroji a fotografický album o nehmotnom
kultúrnom dedičstve hornej Oravy. Medzi ďalšie aktivity partnera bude patriť obstaranie 18 oravských
krojov (slávnostné, pracovné, mužské, ženské, detské) a prezentácia živého divadelného predstavenia
o starých oravských zvykoch na poľsko – slovenskom pohraničí.
Veríme, že aj týmto projektom, ktoré propaguje
kultúrne a prírodné dedičstvo na poľsko – slovenskom pohraničí sa ešte viac upevnia naše partnerské vzťahy s gminou Jablonka, ktoré sú postavené na
pevných základoch v prospech oboch samospráv.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A
Poľsko–Slovensko 2014 - 2020
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MESTO TRSTENÁ SPOLU S ĎALŠÍMI ORGANIZÁCIAMI POMÁHALI AJ V ROKU 2017
Tak ako každý rok, aj v roku 2017, bolo mesto Trstená v spolupráci s ďalšími organizáciami nápomocné viacerým občanom a rodinám v hmotnej núdzi.
Mesto Trstená pomohlo v uplynulom roku formou jednorazovej sociálnej dávky - peňažnej dávky nasledovne - jednorazová dávka bola vyplatená šesťkrát
jednotlivcom a osemkrát rodinám v hmotnej núdzi, ktorí o to požiadali.
V uplynulom roku bola poskytnutá na jar a na
jeseň aj štátna potravinová pomoc rodinám a jednotlivcom v meste Trstená prostredníctvom Spišskej
katolíckej charity.
V mesiaci apríl bola jednorazovo poskytnutá
potravinová pomoc od občianky mesta Trstená pre
občanov bez domova. Ďalej bola v tom istom mesiaci
poskytnutá potravinová pomoc šiestim rodinám v
hmotnej núdzi od občana z inej obce.
V rámci projektu „Byť niečím užitočný“, ktorý sa
realizoval pod Participáciou občanov na rozvoji mesta
bola poskytnutá pomoc rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia a to tak, že mamičky z týchto rodín boli pozvané na tvorivé dielne, na ktorých
vyrábali rôzne výrobky, ktoré sa potom ponúkli na
predaj. Samé si teda zarobili na to, čo potrebovali. Za

zarobené peniaze sa nakúpila drogéria, školské pomôcky, potraviny a oblečenie pre deti do týchto rodín.
V mesiaci jún Mesto Trstená dostalo 2 ks bicyklov
pre ťažko zdravotne postihnutých občanov (1 ks pre
dospelých, 1 ks pre deti).
Taktiež sa v uplynulom roku s podporou mesta
Trstená konal benefičný koncert organizovaný OZ
Z lásky k deťom, ktorého výťažok pomohol štyrom
rodinám.
V novembri sa už tradične uskutočnila potravinová zbierka, ktorú už po niekoľkýkrát organizuje Tesco
Slovensko. Touto zbierkou sa pomohlo trom rodinám
a jednému jednotlivcovi. Ďalšou pomocou v mesiaci
november boli potravinové balíčky od Spišskej katolíckej charity, ktoré boli odovzdané dvom rodinám a
dvom jednotlivcom.

V mesiaci november boli ešte odovzdané dve 20
eurové poukážky od poslancov mesta Trstená dvom
rodinám a hotovosť 150,- eur, ktoré pomohli trom
rodinám.
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 30 rodinám a jednotlivcom v meste Trstená.

Mesto Trstená týmto ďakujeme všetkým,
ktorí s láskou
prispeli na uvedené zbierky.
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

KINO MIER MÁ NOVÉ SEDAČKY
Priaznivci Kina Mier Trstená sa môžu tešiť novým sedačkám už od novembra 2017. Mesto Trstená zrealizovalo výmenu starých sedadiel za
nové moderné v rámci projektu „Modernizácia vybavenia Kina Mier Trstená“, ktorý finančne podporil Audiovizuálny fond vo výške 29 000,00 EUR.
Po rekonštrukcii a digitalizácii sa Kino Mier
dočkalo aj výmeny starých dvadsaťtriročných nepohodlných sedadiel za nové, moderné s väčším
rozostupom a priestorom pre diváka, ktorú realizovala firma HOKO-VH s.r.o. v mesiaci november.
Pričom na rozdiel od starých, nové sedadlá majú
aj držiak na uchopenie nápojov. Výmena sedadiel bola taktiež spojená s výmenou kobercovej
podlahy. Realizáciou projektu sa kapacita sedenia
mierne znížila z pôvodných 255 sedadiel na 238 sedadiel, čo však nepredstavuje problém.
Našim zámerom bolo vytvoriť príjemné a

pohodlné sedenie, ktoré zvýši zážitok z kina a zlepší celkový dojem z jeho návštevy.

„Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu“
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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ZLEPŠIE DOSTUPNOSTI INERNETOVÝCH, TELEVÍZNYCH
A OSTATNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
V NAŠOM MESTE
Dňa 20.02.2018 sa v zasadačke Mestského úradu v Trstenej konalo stretnutie za účelom rozšírenia elektrokomunikačnej siete v meste Trstená. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia firiem: Slovak Telekom, DsiData, OravaNet, Orange a SWAN.

Mesto Trstená v spolupráci so zainteresovanými spoločnosťami prerokovali možnosti
zlepšenia dostupnosti internetových, televíznych a ostatných telekomunikačných služieb

pre obyvateľov a inštitúcie nášho mesta.
Hlavným cieľom stretnutia v tejto začiatočnej fáze bola prezentácia návrhu spoločnosti
Slovak Telecom a.s. o plánovaných rozkopávkach komunikácií na rok 2018, za účelom zrealizovania a rozšírenia svojich telekomunikačných
služieb. V súvislosti s touto realizáciou spoločnosť pristúpila a ponúkla ostatným spoločnostiam možnosť položiť v ich výkope svoje
telekomunikačné vedenia, za účelom poskytovania ich služieb. Zatiaľ by sa realizovalo rozšírenie telekomunikačných služieb v lokalitách
Vyšný Breh, Ďurdinová a Hrady.
Po zrealizovaní tohto zámeru má mesto v
pláne ďalej rokovať so spoločnosťami o rozšírení ich sietí do ostatných lokalít v meste,
kde ešte nemajú svoje vedenia.

OČAMI MS POLÍCIE
JANUÁR 2018
V extraviláne mesta nachádzame
rôzne znečistenia prírody. Snažíme sa ich
likvidovať v zárodku, aby to neprerástlo
do nekontrolovaných čiernych skládok.
Je smutné, že sú medzi nami občania,
ktorí idú rôznymi dopravnými prostriedkami za mesto a vyhodia odpad do okolitej prírody.

Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Žiadame našich občanov, aby boli šetrní k
životnému prostrediu a upozorňovali nás na
nešetrné zaobchádzanie s prírodou. Občania
nemusia vyhľadávali rôzne zákutia v prírode,
často ďaleko od mesta, keď môžu vo väčšine
prípadov vyviesť odpad na oddelenie služieb
priamo v meste na ulici J. Hertela, smer na
Brezovicu.
Po Poddielovej ulici sa pohybovali dva psy.
Voľne sa pohybujúce psy sme odchytili a rázne
sme upozornili občana na dodržiavanie Zákona
č. 282/2002 o chove a držaní psov. V najbližších
dňoch sa prihlásila o psy ich skutočná majiteľka. Občianka z Tvrdošína - Medvedzie bola
vyzvaná na vykonanie nevyhnutných úkonov,
ako vakcinácia zvierat, prihlásenie psov do
našej evidencie, uhradenie daňovej povinnosti, zabezpečenie ustajnenia zvierat, uhradenie
blokovej pokuty za voľný pohyb psov a poplatkov spojených s odchytom a dočasným ustajnením v našich záchytných klietkach. Zvierat sa
okamžite vzdala a tak sme na naše náklady umiestnili psíkov do útulku Ňufáčik v Námestove.
Bolo to najlepšie riešenie pre psíkov a dúfame,
že táto občianka sa už o podobné koníčky za takýchto podmienok pokúšať nebude. Ich bývalá
majiteľka bude ešte znášať represívne dopady
nezodpovedného konania.
Dňa 13.1.2018 o 20:00 hod. telefonoval
zamestnanec kamerového systému, že na
námestí oproti kláštoru leží osoba a nevládze
vstať. Po našom príchode sme zistili že ide o
občana pod vplyvom alkoholu a má problémy
s chôdzou. Pomohli sme mu vstať a na služobnom vozidle sme ho odviezli domov na sídlisko
Západ. 18.1.2018 o 10.25 hod. volala občianka,
že v jej byte sa zdržiava jej syn a partia chlapcov. Sama sa tam bojí vchádzať. Okamžite sme
tam prišli. Vošla do bytu a nás pozvala ďalej. V
jednej izbe sme našli jej syna a štyroch chlapcov. Všetci boli študenti zo Slanice. Majiteľka
bytu všetkých vyhodila z bytu a syna sa snažila
prevychovávať. My sme zistili identitu 17 ročných študentov a byt sme tiež opustili. O 10.45
hod. nám opäť zavolala, že v izbe našla ruksak,
ktorý nepatrí nikomu z jej domácnosti. Ruksak
sme prevzali, ale jej syn nám povedal, že to čo
sa nachádza v ruksaku je jeho. Bola tam fajka,
ktorá sa používa na fajčenie marihuany. Počas
ťahania sa o ruksak s mamou, fajku poškodili. Okamžite sme kontaktovali policajtov OO
PZ Trstená. Dali sme im mená zúčastnených
chlapcov, ukázali ruksak a jeho obsah. V ruksaku sa ale nenachádzali žiadne zakázané látky.
Policajti začali vykonávať operatívne úkony a
vec riešia aj s rodičmi študentov.
Poškodené osobné auto pri mestskom
úrade nahlásil sám vodič. Zistili sme majiteľku
poškodeného vozidla a poučili sme ju, čo má
ďalej robiť. Odovzdali sme jej kontakt na vodiča, ktorý škodu spôsobil.

ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec

Mestská polícia
0902 915 699

Marcel Badín
Správca IT

FARNOSŤ TRSTENÁ
ZREŠTAUROVALA KRYPTU FARSKÉHO
KOSTOLA SV. MARTINA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená zreštaurovala Kryptu Farského kostola sv.
Martina v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

obdobu a mnohí ju označujú aj
ako „historický poklad“.
V krypte boli pochovávaní
poprední obyvatelia Trstenej
podľa katolíckeho rítu s ružencom alebo smrtným ružencom,
kde je nad krížom namiesto
veľkého korálik a umrlčia lebka
s kosťou pod vrchnou čeľusťou
a dreveným krížom. Preto je pre
nás obrovským potešením, že sa
nám podarilo zreštaurovať a čoskoro sprístupniť tak významné
kultúrne dedičstvo.
Časť národnej kultúrnej pamiatky – rímskokatolíckeho kostola sv. Martina „Sprístupnenie
krypty kostola sv. Martina, Trstená“ bola
zreštaurovaná a čoskoro bude aj sprístupnená
širokej verejnosti, ktorá bude mať možnosť pozrieť si toto unikátne kultúrne dedičstvo. Krypta
si zachovala ručne maľované rakvy pochádzajúce z obdobia od polovice 18. storočia až do
roku 1837, ktoré na území Slovenska nemajú

Trstenský hlas
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CINTORÍNSKE SLUŽBY V MESTE TRSTENÁ

MATIČIARI A DÔCHODCOVIA V KRAKOWE

Cintorín (z gr. nekropola) je miesto posledného odpočinku našich zosnulých, ale aj miesto pre nás živých, ktorí ho navštevujeme
za účelom účasti na pohreboch. Niekedy sa tam ideme len prejsť,
v tichosti si na našich blízkych spomenúť, zapáliť sviečku, niečo im
povedať, pomodliť sa. V našej kultúre je to jednoducho zvykom, že
si miesto odpočinku našich zosnulých vážime, udržiavame ho aj
zveľaďujeme a vyzdobujeme.

Poľské kráľovské mesto Krakow, bývalé hlavné mesto poľského územia, je jednou z najnavštevovanejších destinácií v tejto európskej zemi.
Má svoju históriu. Vzniklo v 7. storočí nášho letopočtu v údolí rieky Visly,
od roku 1978 je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Svojim návštevníkom (každoročne 3 – 4 milióny) ponúka veľa
nádherných architektonických skvostov, kostolov, palácov... Medzi
najznámejšie a najnavštevovanejšie miesta v meste možno považovať
„Krakovský rynek“ – hlavné námestie. Tu sa nachádza historická tržnica – Sukiennice, Kostol Nanebovzatia Panny Marie, Floriánska brána,
Barbakan, neďaleký Kráľovský hrad Wawel. Každé ročné obdobie v
tomto meste je zaujímavé pre turistov z celého sveta.

Povinnosťou mesta je udržiavať tieto pietne miesta tak, aby boli
dôstojné, primerane vybavené príslušným mobiliárom a zeleňou.
Mesto Trstená v súčasnosti
spravuje štyri cintoríny, v ktorých sa
aktívne pochováva. Spravuje ich v
súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve.
V minulosti bol objekt domu
smútku v správe súkromnej spoločnosti. Ten po vzájomnej dohode po
uplynutí zmluvného vzťahu prevzalo
do správy mesto. Mestské zastupiteľstvo dňa 12. 12. 2017 schválilo
nový Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Trstená, ktorý vstúpil
do platnosti od 1. januára 2018.
Hlavnou zmenou tohto prevádzkového poriadku je, že boli oddelené
pohrebné služby a cintorínske služby podľa zákona o pohrebníctve č.
131/2010 Z.z.. Z uvedeného vyplýva,
že mesto na základe §17 citovaného zákona začalo vykonávať služby,
ktoré sú v kompetencii obce (mesta).
Jedná sa hlavne o správu cintorínov,
správu domu smútku, výkop hrobu
a ostatné služby s tým súvisiace.
Pozostalí majú možnosť výberu
akejkoľvek pohrebnej služby, ktorá
v spolupráci s mestom zabezpečí dôstojnú poslednú rozlúčku so
zosnulým.
Mesto Trstená zabezpečuje cintorínske služby prostredníctvom
správcu cintorínov. Tieto sú uvedené
v prevádzkovom poriadku pohrebísk, ktorý je zverejnený na stránke
mesta Trstená a taktiež v informačných tabuliach na cintorínoch v
našom meste. Ďalšie služby spojené

s pohrebom poskytujú podľa §6 uvedeného zákona pohrebné služby.
Finančné prostriedky, ktoré
mestu zaplatíte za cintorínske služby
nanovo investujeme do domu smútku a úpravy mestských cintorínov.
Za mnoho rokov ich používania sa na
nich podpísal zub času a nevyhovujú dnešným požiadavkám. Je preto
nutné vykonať potrebné úpravy a
opravy.
Mesto má zámer v najbližších
rokoch rekonštruovať dom smútku,
plánuje zníženie stropu, výmenu
okien, rekonštrukciu sociálnych zariadení aj inštaláciu kúrenia. Koncom
minulého roka boli zrealizované
čiastočné estetické zmeny, ktoré
majú medzi občanmi mesta veľmi
kladný ohlas. Začiatkom tohto roka
bol zakúpený nový chladiaci katafalk. Svojim výkonom a estetickým
vzhľadom je moderným a dôstojným
doplnkom v dome smútku, ktorého
používanie skvalitní poskytované
služby. Taktiež sa na cintoríne Hybeľ
vyrába veľký drevený kríž, pretože
tento cintorín ako jediný z mestských
cintorínov nedisponuje takýmto pietnym miestom na tichú spomienku.
Naďalej sa budeme snažiť, aby
pri ťažkej životnej situácii ako je strata blízkej osoby boli poskytované
kvalitné služby a taktiež, aby pietne
miesta v meste Trstená boli dôstojné
a pekné.
Kontakt na správcu cintorínov mesta Trstená: 0911 992 012
Bc. Alena Letašiová
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

My, členovia Miestneho odboru
Matice slovenskej v Trstenej (väčšina z nás je zároveň členmi Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Trstenej), sme sa do
tohto európskeho skvostu rozhodli
ísť dňa 08.12.20107 – teda v nádherný
predvianočný čas.
Už ráno pri nástupe do autobusu
sme mali s vidinou príjemne stráveného dňa dobrú náladu. Prialo nám
i počasie, nakoľko väčšinu dňa v
Krakowe svietilo slnko.
Po príchode do Krakowa sme si
prvú zastávku urobili v charizmatickom Kostole Božieho milosrdenstva,
kde sme zároveň absolvovali rannú
omšu. Takto dobre naladení sme sa
presunuli do centra mesta, kde nás
srdečne v Centrále Spolku Slovákov
žijúcich v Poľsku menom svojim i
menom jeho kolegov privítal pán generálny tajomník Ľudomír Molitoris.
Pútavo a plnohodnotne nás oboznámil i s históriou slovenskej a poľskej
Oravy, pričom mnohí z nás sa s jeho
informáciami osobne stotožnili, nakoľko ním spomínané osobnosti,
miesta, udalosti poznali i osobne. Po
krátkom občerstvení a spoločnom fotografovaní, sme sa poďakovali, odovzdali pozdrav i od ostatných členov
MO MS v Trstenej, MO JDS v Trstenej,
a samozrejme i od ostatných občanov mesta Trstená prostredníctvom
pani primátorky mesta Trstená.
Zároveň sme vyjadrili názor, že ak v
budúcnosti budú zástupcovia tejto

inštitúcie zvažovať príchod do mesta
Trstená, resp. budú plánovať aktivity,
v ktorých by sme boli schopní byť
nápomocní, budeme radi, keď nám
dajú vedieť. Ďalej nasledovalo poobedie v samotnom meste, ktoré sme
začali prehliadkovou trasou okolo
Barbakanu, cez Floriánsku vežu, na
„Krakowský rynek“. Tu sme sa rozišli
a v jednotlivých skupinkách sme absolvovali program podľa individuálneho zváženia. Keďže bol nádherný
predvianočný čas, bolo čo obzerať,
bolo čo skúšať, bolo čo chutnať, bolo
čo nakupovať.
Krakowské vianočné trhy majú
svoje čaro cez deň, pútavú atmosféru
však možno zažiť i večer – po zotmení. Čo sme si aj patrične vychutnali.
Vo večerných hodinách sme sa
všetci v pohode a v zdraví stretli
znovu pri autobuse a bezpečne sme
sa dostali domov.
Znovu sme spoločne strávili jeden
z nádherných dní, počas ktorého sme
spoznali nových ľudí, utužili už existujúce priateľstvá, spoznali sme nové
miesta, nové veci. Už teraz sa tešíme
na ďalšie plánované i mimoriadne
akcie. Príďte medzi nás matičiarov a
aktívnych dôchodcov – či ste mladšie,
či ste staršie ročníky. Všetci ste srdečne vítaní. A verte, že neoľutujete.

JUDr. Zuzana Záhradníková
MO JDS v Trstená

OSLAVA 25. VÝROČIA VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ VTRSTENEJ U KONZULA V KRAKOVE
1. januára 1993 vznikla Slovenská republika. Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať do európskych a atlantických štruktúr. Od roku 2004 je SR členským štátom NATO a Európskej únie, od decembra 2007 je členom schengenského priestoru.
Dňa 1. januára 2009 sa SR stala členom eurozóny. Prijatím eura za bežné platidlo sa zavŕšil integračný proces do EÚ.
Sme krajina s bohatou históriou, ktorá sa nemá za čo hanbiť. Za
štvrťstoročie samostatnej štátnosti
Slovensko vyspelo ako sebavedomý,
suverénny a medzinárodne rešpektovaný partner.
10. január 2018 bol pre matičiarov
z Trstenej významným dňom, kedy si
spoločne pripomenuli so Spolkom
Slovákov z Jablonky v Krakove u generálneho konzula SR Ivana Škorupa
25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Slávnostného stretnutia

sa zúčastnili zástupcovia diplomatických úradov viacerých krajín, významné osobnosti spoločenského
a hospodárskeho života, marszalek
Krakova Zbigniev Szota, krajania zo
Spiša, Oravy, Malopoľska spolu s generálnym tajomníkom Ľubomírom
Molitorisom. Konzul Ivan Škorupa
vo svojom prejave vyzdvihol význam vzniku SR, prítomným pripomenul historickú cestu týkajúcej
sa hospodárskeho, ekonomického,
spoločenského rozvoja Slovenska

za uplynulých 25 rokov. Zdôraznil:
„Slovenská republika je dnes otvoreným, moderným štátom, na
ktorý môžeme byť hrdí. Je krajinou,
ktorá sa úspešne etablovala v európskom i celosvetovom priestore. „
Počas slávnostnej recepcie bolo
Slovensko prezentované nielen vynikajúcimi kulinárskym špecialitami,
ale tiež prostredníctvom výstavy
Good Idea Slovakia, pričom virtuálne
okuliare umožnili záujemcom preniesť sa do našej nádhernej krajiny,

virtuálne vidieť tie najkrajšie zaujímavosti zo Slovenska. Slávnostnú
chvíĺu umocnilo vystúpenie slovenskej ľudovej kapely Jendrišekovcov.
Známe melódie slovenských ľudových piesni počas recepcie u prítomných navodili príjemnú spoločenskú
atmosféru spestrenú tancom.

Mgr. Jana Frančeková
MO MS Trstená

12

Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

MANŽELSTVO – UMENIE LÁSKY
V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal od 12. do 18. februára 2018 sme podporili týždennú iniciatívu celoslovenskej kampane na podporu manželstva s mottom: "Manželstvo – Umenie lásky". V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, reagovalo na
túto iniciatívu a v spolupráci s CVČ pripravili bohatý program.
V pondelok bola Karnevalová zábava pri ktorej sa deti zahrali rôzne
hry a zabavili sa na Skákacom hrade.
Vo štvrtok prednáška o. Ľuboša
Laškotyho na tému „Odvaha tancovať“ spojená s tvorivými hrami pre
manželov v priestoroch CVČ. V piatok
si manželia pozreli film „Vojnový kabinet“, v ktorom si uvedomili, aké je
dôležité modliť sa za svojho manželského partnera. V sobotu si vypočuli
prednášku manželov Kondelovcov
na tému: „Ako si prejavovať lásku v
manželstve“ v priestoroch SINAJ City
Hub v Trstenej. Celý týždeň manželstva vyvrcholil ďakovnou sv. omšou

za dar manželstva vo farskom
kostole sv. Martina v Trstenej, kde si
manželia obnovili manželské sľuby.
Niektoré manželské páry sa zapojili
aj do online výzvy a poslali fotku
najkreatívnejšieho darčeka, ktorý
vyrobili pre svojho manželského
partnera a súťažili tak o zaujímavé
ceny. V rámci týchto aktivít sa prispelo k upevneniu manželstva a toho,
aby si manželia našli viac času na
seba navzájom a tak budovali svoj
vzájomný vzťah, pretože „Šťastné
manželstvo je stavba, ktorú treba
stavať každučký deň“.
Sr. Veronika

ROZLÚČKA MATIČIAROV SO STARÝM ROKOM
Dňa 28.12.2017 sa výbor Miestneho odboru Matice slovenskej
v Trstenej stretol na ukončení roku 2017 v priestoroch Ľ. Luckého.
Posedenie matičiarov sa konalo
s rodinnými príslušníkmi, Spolkom
Slovákov z Jablonky ako aj hosťami
z Tvrdošína a to predsedom MO
MS Mgr. Dušanom Šoltésom, podpredsedom Magdalénou Luckou
a folklórnym aktivistom Gustávom
Socháňom, ktorý nám spríjemnil spoločné chvíle hrou na typickom slovenskom hudobnom
nástroji- fujare.
Čestný predseda MO MS v
Trstenej Ing. Gustáv Šináľ nám
opätovne zarecitoval, slávnostnú
chvíľu umocnil slovami básnika.
V dobrej nálade pri tanci a speve
slovenských ľudových piesni sme
zotrvali do neskorých nočných
hodín. Veríme, že spoločné matičné stretnutia budú i naďalej upevňovať vzájomné priateľské vzťahy
medzi nami.

Tak ako každý rok, aj teraz Vám chceme priblížiť prehľad o demografickom vývoji mesta Trstená v roku 2017.
K 31.12.2016 bol počet obyvateľov 7303. Počas roka 2017 sa
počet obyvateľov znížil o 23 občanov, t. z. že k 31.12.2017 bolo
obyvateľov s trvalým pobytom v meste Trstená 7280.

Obyvatelia spolu - 7280

z toho muži

3605 - 49,52%

z toho ženy

3675 - 50,48%

Z celkového počtu obyvateľov je počet mužov a žien približne vyrovnaný.
Obyvatelia spolu
7280

Ľubomír Lucký
MO MS Trstená

FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL
NÁKUP KNÍH DO NAŠEJ KNIŽNICE
Projekt Mestskej knižnice Trstená, ktorý bol finančne podporený
Fondom na podporu umenia (FPU), a ktorého zámerom je zabezpečenie
a skvalitnenie knižničného fondu nevyhnutného pre budovanie znalostnej spoločnosti a zároveň zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti začala
knižnica realizovať už v roku 2017.

Vďaka podpore FPU môžeme postupne uspokojiť čo najširšiu skupinu
našich čitateľov deti v predškolskom
veku a žiakov základných škôl. Pri výbere nových kníh nezabúdame ani na
študentov stredných a vysokých škôl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MESTA
TRSTENÁ V ROKU 2017

deti do 18 rokov

1461 - 20,10%

občania v produktívnom veku

4712 - 64,70%

seniori

1107 - 15,20%

V predchádzajúcej tabuľke 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 2017

a ľudí, ktorí pre svoje štúdium, osobný
rozvoj a zvýšenie kvalifikácie potrebujú
odbornú literatúru.
Medzi zakúpenými knihami sú
diela z vydavateľstiev Absynt, Slovart,
Iris, Ikar, Grada a mnohých ďalších.
K dnešnému dňu sme vďaka podpore FPU zakúpili 258 kníh v celkovej
hodnote 2556,88 EUR.

Úmrtí bolo počas roka 54. Narodilo sa 87 detí z toho 45 chlapcov a 42
dievčat.
Najčastejšie používané mená u chlapcov boli: Jakub a Samuel; u dievčat:
Sofia a Viktória.
Sobášov bolo 76, ak aspoň jeden zo snúbencov mal pobyt v Trstenej,
naproti tomu bolo rozvodov 36, čo je 47,37 % voči sobášom.
Slobodných občanov, vrátane detí je 3298, rozvedených občanov je 369
a ovdovelých je 376.
Do mesta sa prisťahovalo 77 občanov, ale odsťahovalo sa 131, z toho
vysťahovaných do zahraničia boli 3 občania.
Najstaršia občianka mesta Trstená sa v minulom roku dožila 97
rokov.

Ing. Katarína Loneková
Mestská knižnica Trstená

Margita Katrenčíková
Matričný úrad Trstená

Marec 2018
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MESTO POKRAČUJE V ZACHOVÁVANÍ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Mesto Trstená spolu s Gminou Czarny Dunajec získali finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Po stopách kultúrneho
dedičstva pohraničného regiónu“, č. INT/ET/ZA/1/II/0131.
Mesto Trstená v rámci projektu zrekonštruuje a upraví okolie pomníka
SNP, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie pamätníky v meste. Na jeho počesť
bude zorganizovaná ukážka historických bojov, ktoré sa odohrávali v roku
1945, v časoch 2. svetovej vojny na slovensko-poľskom pohraničí a vydaný
dvojjazyčný propagačný materiál o zachovanom kultúrnom dedičstve.
Gmina Czrany Dunajec zreštauruje sedem kapličiek a krížov na jej území
a osadí informačné tabule s popisom blízkej flóry (bylinky nachádzajúce sa
pri obnovených kapličkách) ako prvok ekologického vzdelávania.
Na záver projektu sa uskutoční záverečná konferencia spojená s

výstavou fotografií spoločného kultúrneho dedičstva propagujúca spoločné výstupy projektu.
Projekt
je
spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014
- 2020
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

FILMÁRI ZŠ S MŠ R.
DILONGA V TV MARKÍZA
Na základe celosvetových filmárskych
úspechov našich žiakov dostal tím detí pozvanie do živého vysielania v programe televízie
Markíza - Teleráno. Porozprávali o zákulisí z
natáčania filmu „Moja mama,“ s ktorým naša
škola uspela v národnej aj celosvetovej filmárskej súťaži KWN 2017. Podelili sa o svoje
skúsenosti a zážitky z cesty do Tokia.

MESTO TRSTENÁ
v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trstenej:

odborný referent – verejná zeleň
s predpokladaným nástupom
apríl 2018

Kvalifikačné predpoklady:

 ukončené min. stredoškolské vzdelanie s maturitou (odbor záhradníctvo –
výhoda)

Ďalšie požadované predpoklady:

Pre deti bolo sledovanie realizácie priameho
prenosu v televízii veľkým zážitkom. Nazbierali
cenné informácie a skúsenosti zo zákulisia profesionálneho televízneho štábu. Počas prenosu ich réžia
zakomponovala aj do natáčania samotného programu. Po skončení programu si možno naše budúce
filmárske hviezdy vyskúšali štúdio televíznych novín.
Posadili sa za moderátorský stôl, kamery a na simulácii správ zistili, že byť moderátorom nie je tak jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Veríme, že aj tieto skúsenosti a zážitky
možno v budúcnosti rozšíria našim žiakom obzor
pri výbere ich budúceho povolania.

bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
komunikatívnosť,
samostatnosť,
spoľahlivosť,
schopnosti, odolnosť voči stresu
 znalosť práce s PC (Word, EXCEL, internet)
 prax v tvorbe a údržbe zelene - výhoda







 realizácia sadovníckych úprav, okrasných záhrad a verejnej zelene, a to
vrátane pokládky trávnikov, záhradných údržieb, výsadby drevín, strihu
stromov, terénnych úprav, atď.
 práca so záhradnou technikou
 nákup tovaru, vedenie tímu pomocných pracovníkov
 znalosť práce s Generelom zelene

Záujemcovia predložia:




Mgr. Peter Pallo
ZŠ s MŠ R. Dilonga

organizačné

Náplň práce:








Odkaz na video https://youtu.be/BG28-AoHDnw

flexibilita,

písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania
motivačný list
štruktúrovaný životopis
kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vrátane certifikátov, osvedčení a pod.)
výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu
v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti

V prípade záujmu doručte žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 26. marca 2018
na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, alebo osobne
v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Trstenej. Obálku označte heslom
„VM – VZ“. Rozhoduje dátum doručenia.
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OZ V.I.A.C.

NA ORAVE DOBRE

VIAC PRE RODINU

Nastáva čas na zmenu a rozvoj nášho regiónu Orava. Zapálení
oravskí mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov premieňajú svoje
nápady na skutky. Postupne prispievajú ku krajšiemu prostrediu okolo seba. Začalo to tým, že zareagovali na výzvu V.I.A.C.
– Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej a vstúpili do
8-mesačného vzdelávacieho kurzu s názvom: Na Orave dobre,
podporeného Nadáciou pre deti Slovenska a Hodina deťom.

Už prvý ročník grantového programu VIAC pre rodinu, ktorý sa
uskutočnil v roku 2016 dokázal, že dáva priestor, v ktorom sa spoločným záujmom o rodiny dajú meniť slová na skutky. Veľmi nás teší, že i
v roku 2017 sme v spolupráci firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. mohli
pred Vianocami opäť spustiť grantový program VIAC pre rodinu.

Pravidelne jedenkrát do mesiaca sa stretávajú so skúsenými
lektormi a rozvíjajú svoje líderské
zručnosti. Realizujú miniprojekty vo svojich obciach a mestách,
čím reagujú na problémy, ktoré
vnímajú oni za najkľúčovejšie.
Prostredníctvom kurzu Na Orave
dobre tiež absolvujú worskshopy,
spolupracujú so svojimi zástupcami samospráv. Súčasťou programu
Na Orave dobre bol aj víkendový
pobyt: Orava budúcnosti, na ktorom sa stretlo tridsať mladých ľudí
s víziou vytvoriť z Oravy miesto,
kde sa mladí cítia dobre, radi sa tu

vracajú a sú hrdí na to, že žijú práve
v regióne Orava. Počas víkendu
vytvorili akčné plány v štyroch oblastiach: šport, značka Oravy, inovácie vo vzdelávaní, priestory pre
mladých. Následne ich odprezentovali a plní entuziazmu a chute
chcú prispieť k naplneniu a realizácii nápadov, za ktorými stoja. Je
radosť vidieť ochotu a odhodlanie
mladých, ktorým záleží na Orave,
pretože každý úspešný príbeh začína prvým krokom.
Veronika Tarajová
OZ V.I.A.C.

EURÓPSKE INFORMAČNÉ CENTRUM
V TRSTENEJ
Sme vďační, že sme ku dňu 1.1.2018 mohli otvoriť ďalšiu zložku
nášho združenia a tou je regionálne informačné centrum Zastúpenia
Európskej Komisie na Slovensku. Dovoľte, aby sme vám v krátkosti
predstavili hlavné ciele a podujatia, ktoré vám chcem v rámci centra
ponúknuť.
Uvedomujeme si, že je dnes
pomerne náročné byť informovaní
o všetkom, čo nám televízia, či sociálne siete ponúkajú. Chceli by sme
vám čo najbližšie priniesť aktuálne a
hlavne pravdivé informácie o EÚ v čo
najkreatívnejšej forme a pre čo najširšiu vekovú kategóriu. Preto sme
sa rozhodli usporiadať 14. marca
Deň otvorených dverí, kde ste si
mohli prezrieť naše priestory, ochutnať niečo z medzinárodnej kuchyne
našich zahraničných dobrovoľníkov,
či v spolupráci s Komunitným centrom užiť veľkonočný workshop, kde
ste si mohli vyrobiť kraslice, vyrobiť korbáče z prútia a pod. Taktiež
máme za sebou detský workshop,
kde sme našich najmladších učili
symboly a štáty EÚ, taktiež sme sa
niečo dozvedeli kto sú hlavnými

predstaviteľmi EÚ a spolu sme si užili
mnoho zábavy vďaka hrám a aktivitám, ktoré pripravili naši zahraniční
dobrovoľníci.
Čo nás čaká najbližšie?
26. marca, 13:30, pozývame
všetkých študentov na prepájanie
kultúr s našimi zahraničnými dobrovoľníkmi prostredníctvom aktivít,
diskusie na témy EÚ a to všetko v
anglickom jazyku.
27. marca, 10:00, pozývame
všetkých seniorov na raňajky, ktoré
si spolu pripravíme, či upečieme a
spolu budeme diskutovať o aktuálnych témach, ktoré zaujímajú práve
staršiu generáciu.
V prípade akejkoľvek otázky v
rámci Európskej únie nás neváhajte
kontaktovať.
SRDEČNE POZÝVAME!

V tomto druhom ročníku grantu
bolo prijatých 39 žiadostí z okresov
Tvrdošín a Námestovo. Marianna
Garbiarová z firmy GARBIAR
Stavebniny hovorí: „Napriek našej
snahe nebolo možné podporiť všetkých žiadateľov. Ich príbehy o neuveriteľných a ťažkých osudoch boli
neobyčajne silné. Preto bolo naše
rozhodovanie, koho podporiť, veľmi
náročné. Z toho množstva osudov
sme vybrali 21 žiadostí, ktoré boli
posúdené kladne. Do 19 rodín smerovala finančná pomoc v celkovej
sume 5 070 Eur a 2 rodinám pomohla spoločnosť GARBIAR Stavebniny
s.r.o. materiálnou formou.“
Koncepcia projektu bola postavená za účelom poskytnutia finančnej pomoci na zmiernenie ťažkej
alebo neočakávanej životnej situácie v rodinách. Poskytnuté financie
umožnili realizovať nákupy školských
potrieb a oblečenia pre deti, potravín a hygienických potrieb, uhradiť
lieky a potrebné pomôcky pre deti
s ťažkým zdravotným postihnutím,
zabezpečiť dôstojnejšie podmienky
pre ležiacich členov rodiny, zadovážiť palivo na zimu a mnoho iných
potrebných vecí, ktoré posudzované
hornooravské rodiny potrebovali v
ich náročnej situácii.

„Sme veľmi radi, že vďaka podpore firmy GARBIAR Stavebniny
s.r.o. prispievame k spoločenskej
zodpovednosti nielen za seba, ale
hlavne za tých druhých okolo nás.
Vďaka grantovému programu VIAC
pre rodinu sa nám podarilo vytvoriť
priestor pre všetkých, ktorí chcú pomáhať a cítia, že im záleží na iných.“
hovorí Branislav Kožuch, predseda
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
A na záver niekoľko názorov obdarovaných aj tých, ktorí pomohli
ľuďom v svojom okolí:
„V mene obdarovanej rodiny
Vám veľmi pekne ďakujem. Dar im
pomohol prekonať ťažkú životnú situáciu, pohladil a potešil ich v čase
Vianoc.“
„Chceme sa Vám zo srdca poďakovať, že aj vďaka Vám sme mohli
rehabilitovať a kúsok napredovať.
Veľmi si vážime Vašu pomoc a ešte
raz veľké ďakujeme. Milanko s
maminou“
„Ďakujem veľmi pekne, že ste vybrali spomedzi všetkých práve moju
žiadosť, ktorou som chcela pomôcť
mojej kolegynke. Nemá to ľahké a
takto pekne ste jej pred Vianocami
pomohli pocítiť, že existujú dobrí
ľudia.“
OZ V.I.A.C.

INŠPIRÁCIA V KRESLE
Priestory SINAJ City Hub v Trstenej navštevujú významné osobnosti Slovenska i zahraničia, ktoré svojimi inšpiratívnymi príbehmi
ponúkajú prítomným ľuďom nové pohľady, motiváciu, odhodlanie
a silu rozvíjať seba, a tak prispievať ku krajšiemu Slovensku. Kedy?
Jedenkrát do mesiaca počas Inšpiratívnych večerov pozýva V.I.A.C.
– Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže troch hostí, ktorých životné
príbehy sú plné inšpirácie.
Hlavným posolstvom jednotlivých večerov je okrem inšpirácie
prebudiť a naštartovať ľudí z Oravy k
impulzu priniesť zmenu svojho vlastného príbehu. Príležitosť stretnúť a
osobne sa porozprávať so známou
tvárou Slovenska, či zahraničia majú
všetci tí, ktorí sa rozhodnú prísť na

inšpiratívny večer 26. apríla, 31.
mája, 28. júna, 27. septembra, 25.
októbra, či 29. novembra 2018 o
19:00 hod. do SINAJ City Hub. Na
stretnutie sa tešia ďalší zaujímaví
hostia.
Veronika Tarajová
OZ V.I.A.C.
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AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNU STREDNÚ ŠKOLU
Voľba povolania je dôležitým životným krokom, preto je potrebné venovať jej dostatočný čas a priestor. Správny výber povolania pomáha
človeku byť šťastný, spokojný a sebarealizovaný. Robiť však takéto rozhodnutia v tak mladom veku je veľmi náročná úloha. Možno práve preto
sa voľba povolania častokrát presúva na „neskôr“ – pri výbere vysokej školy, pri nástupe do zamestnania… Prečo to však odsúvať? Môže sa
zdať, že nedôkladné rozhodnutie v období voľby strednej školy nie je ešte až tak zásadné pre budúcnosť človeka. Dá sa to predsa „napraviť“ pri
výbere vysokej školy a sú predsa ľudia, ktorí sa rozhodnú zmeniť zamestnanie aj v dospelosti. Áno, zmena povolania je naozaj možná v každom
veku. „Prečo však nedopriať svojim deťom štyri roky, v ktorých by sa zmysluplne a systematicky venovali tomu, čo ich baví s vedomím poznania
seba samého? Čím skôr sa človek spozná a začne hľadať, aké povolanie je pre neho to pravé, tým skôr ho nájde.“

Pri hľadaní odpovedí na otázky k voľbe povolania môžu žiakom
pomôcť rodičia, učitelia, výchovní
poradcovia, školskí psychológovia a
odborní zamestnanci –psychológovia a kariérni poradcovia pôsobiaci
v poradenských zariadeniach, ako
je naše centrum. K výberu povolania zvyčajne nestačí deň či týždeň,
jeden rozhovor s rodičmi, otestovanie bez hĺbkového rozhovoru alebo
len jedno krátke stretnutie s odborníkom na kariérne poradenstvo.
Mal by to byť systematický
proces, založený na individuálnom
a partnerskom prístupe, kde poradca sprevádza žiaka všetkými
fázami poradenského procesu až
do doby, kým nenájde pre seba to
správne povolanie, svoje kariérne
smerovanie. Okrem testovania a
poradenského rozhovoru sa v praxi
používajú rôzne zážitkové, aktivizačné techniky, ktoré realizujeme v
ôsmich ročníkoch ZŠ. Sú zamerané
na sebapoznanie, sebahodnotenie,
orientáciu v množstve povolaní, hľadanie možností uplatnenia na trhu
práce s pokračovaním testovania rozumových predpokladov pre budúce
povolanie, t.j. profesijnej orientácie
v deviatom ročníku. Na záver profesijnej orientácie psychológ v individuálnom rozhovore so žiakom,
jeho rodičom, príp. výchovným

poradcom spoločne hľadajú najvhodnejší profesijný smer, ktorým
by sa mal žiak uberať.
Súčasné prognózy Európskej
komisie a OECD (Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj,
z angl. Organisation for Economic
Co-operation and Development) v
oblasti odborného vzdelávania a
prípravy ukazujú, že najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú
služby a profesie vyžadujúce vysoký
stupeň ovládania technických zručností. Tie sú zárukou perspektívnej
budúcnosti vášho dieťaťa. Vzdelanie
na odborných školách sa musí priblížiť požiadavkám praxe. Napomôcť
tomu má aj zavedenie systému duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú
prípravu na ich budúce povolanie
priamo v podnikoch s možnosťou
získania pracovnej zmluvy už počas
štúdia. Žiak sa odborne pripravuje u
konkrétneho zamestnávateľa s istotou zamestnania. V SOŠ sa žiaci učia
nielen počas vzdelávania v škole,
ale najmä v podniku. Duálne vzdelávanie teda znamená, že žiak sa
teoreticky pripravuje v škole a praktickú prípravu absolvuje priamo na
pracovisku u zamestnávateľa. Viac
sa o tejto forme vzdelávania môžete dozvedieť na stránke Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
(www.siov.sk).
Pri výbere strednej školy by si
vaše dieťa malo odpovedať na
tieto otázky:
• Mám predpoklady dostať sa na
školu?

BURZA KNÍH GMH 2018
DAJME KNIHÁM DRUHÚ ŠANCU

Ako sa už stalo zvykom, predmetová komisia SJL a školská knižnica Gymnázia Martina Hattalu v marci organizujú burzu kníh a časopisov. Cieľom tohto podujatia je dať druhú šancu knihám, ktoré sú už
prečítané a nepotrebné ležia niekde v policiach.
Aj prostredníctvom Trstenského
hlasu chceme vás, milí občania
Trstenej, osloviť a vyzvať, aby ste
takéto knihy priniesli do školskej
knižnice Gymnázia Martina Hattalu
kedykoľvek do 23. marca 2018.
Burza sa bude konať v dňoch
26. – 28. marca 2018 od 8.00 - 14.00
v priestoroch GMH. Knihy sa budú
predávať za jednotnú cenu 0.50 €,
pričom polovica z tejto ceny sa po
predaní knihy vráti pôvodnému majiteľovi. Na burze sa budú ponúkať

aj staršie čísla časopisov, ich cena
bude 0.20 €.
Zároveň vás pozývame na návštevu našej burzy, kde si budete
môcť kúpiť knihu alebo časopis.
Z finančných prostriedkov, ktoré
sa týmto spôsobom získajú, budú
nakúpené nové knihy do školskej
knižnice,
Veríme, že nezostanete ľahostajní k tomuto užitočnému podujatiu.
PhDr. Silvia Szabová
Správkyňa ŠK GMH

• Bude ma škola baviť?
• Má škola perspektívu?
• Mám šancu zvládnuť štúdium?
• Ktoré sú profilové predmety?
• Nemám s nimi problémy?
• Bude štúdium finančne náročné?
• Mám šancu po škole sa uplatniť?
• Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?
Rovnako by si malo zodpovedať
aj otázky súvisiace s osobnými
predpokladmi:
• Aký mám vzťah k učeniu?
• Som študijný typ?
• Ako mi ide učenie?
• Aké mám známky?
• Robím radšej niečo praktické alebo
mám radšej knihy a vedomosti?
• Akú úroveň kvalifikácie chcem
dosiahnuť?
• Ako ma vidia učitelia a rodičia?
• Ako dlho sa budem pripravovať na
povolanie?
Tipy, čo si všímať a čo sa pýtať na
Dni otvorených dverí:
• Aké má škola priestory a vybavenie?

• Aké sú profilové predmety?
• Aké jazyky sa učia?
• Aké ďalšie prenositeľné kompetencie/ zručnosti škola rozvíja? (komunikačné zručnosti, prezentačné
zručnosti, IT zručnosti, základy
manažmentu...) schopnosť riešenia
problémov, vyjednávacie zručnosti
a pod.).
• Aké záujmy škola podporuje?
• Do akých projektov je škola
zapojená?
• Z čoho sa robia prijímacie skúšky?
• Akí úspešní sú absolventi školy?
Prajeme Vám úspešné zvládnutie výberu vhodnej strednej školy. V
prípade, že sa stále neviete rozhodnúť obráťte sa na nás, radi vám s
výberom strednej školy pomôžeme
a odpovieme na vaše nezodpovedané otázky.
Kolektív odborných zamestnancov
CPPPaP Tvrdošín
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Trstenský hlas

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

FAŠIANGOVÉ OBDOBIE NA ZŠ S MŠ R. DILONGA
Prvá polovica februára sa niesla v duchu zábavy plesov a karnevalov
aj na našej škole.

Od 24. ročníka Plesu rodičov, učiteľov a priateľov školy, cez ples žiakov
po karnevaly detí od tých najmenších v materskej škole po piatakov.
Tradičný ples v réžií žiakov 9. ročníkov
pre žiakov 6. až 9. ročníka ukázal, že
všetci žiaci v krásnom spoločenskom
oblečení, pekne upravení ukázali, že sa
vedia spoločensky a kultúrne správať.
Tradičný karneval žiakov 1.- 5. ročníka
a detí v materskej škole zasa preveril
tanečné schopnosti, chuť súťažiť a

tvoriť. Všetci prežili nádherný deň plný
zábavy a radosti. Na rad prišiel aj fašiangový program žiakov piatych ročníkov, ktorým sa rozlúčili s karnevalom,
lebo o rok ich už čaká ples.
Ďakujeme rodičom za prípravu
pekných masiek, učiteľom za prípravu
skvelej zábavy a veľkým i malým tanečníkom za vydarený karneval.
Poďakovanie si zaslúžia aj všetci,
ktorí prispeli a pomohli zorganizovať 24. ročník plesu rodičov, učiteľov
a priateľov školy ZŠ s MŠ Rudolfa
Dilonga. Úprimne a srdečne ďakujeme
všetkým sponzorom, priateľom, žiakom, učiteľom a rodičom školy, ktorí
prispeli prácou, vecnými alebo finančnými darmi.
Zoznam všetkých sponzorov na
www.zsdilong.sk
SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM
SPONZOROM XXIV. PLESU
ZŠ S MŠ R. DILONGA
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

DEFIBRILÁTOR V ZŠ S MŠ R. DILONGA
Zatiaľ čo vo svete sú AED (automatické externé defibrilátory) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty na
Slovensku nie sú veľmi vysoké.
Vďaka projektu ZÁCHRANA
SOM JA pribudlo 50 defibrilátorov do základných škôl po celom
Slovensku a jednou zo škôl je aj
v našej škole ZŠ s MŠ R. Dilonga
v BUDOVE na námestí M. R.
Štefánika. Defibrilátor, ktorý vyhrali žiaci 1.A triedy, je umiestnený vo

vstupnej chodbe školy, aby sa k nemu
dostal každý, keď bude potrebovať
pomoc. Verím, že jeho použitie nikto
nebude zneužívať na hru a zábavu, ale
využije ho v pravej chvíli na záchranu
života.
Mgr. Jaroslav Pallo
ZŠ s MŠ R. Dilonga

PREVENCIA KRIMINALITY
Druhým projektom je PREVENCIA KRIMINALITY, pod názvom „Viem
povedať „NIE“ každý deň!“. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci nižšieho stredného vzdelávania, ktorí začínajú experimentovať s fajčením a
pitím alkoholu a zároveň v značnej miere využívajú mobilné telefóny a
sociálne siete. Absolvovaním zážitkových aktivít z oblasti hudby, divadla, športu, spoznávania prírody a voľnočasových aktivít i súťaží žiaci
získajú vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú prevenciou pred negatívnymi javmi spoločnosti.

Chceme žiakom ponúknuť
široké spektrum rôznych aktivít,
lebo chceme rešpektovať individuálne predpoklady detí na ich
vykonávanie. Práve to je hlavným
cieľom nášho projektu. Prevencia
na základných školách vychádza

z predpokladu, že vo všeobecnosti sa každému zlu viac vyplatí
predchádzať, ako potom naprávať
chyby. V minulosti sme vykonávali podobné aktivity, ktoré mali
pozitívny dopad. To je hlavný
dôvod, prečo v nich chceme pokračovať aj v tomto školskom roku.
Tento projekt finančne podporilo
Ministerstvo vnútra SR.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

VÝSLEDKY TESTOVANIA PIATAKOV
T5 – 2017 NA ZŠ S MŠ R. DILONGA

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
(Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 žiakov 5. ročníka ZŠ, z toho bolo
42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským a 3118 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Testovania papierovou formou sa zúčastnili
všetci žiaci 5. ročníka našej ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovaní boli z predmetov matematika a
slovenský jazyk a literatúra.
Na konci januára boli zverejnené
výsledky a my sme dozvedeli, ako dopadli naši žiaci v porovnaní so žiakmi
z celého Slovenska. Výsledky boli opäť
výborné. Naši žiaci prevýšili celoslovenský priemer v obidvoch predmetoch. Priemerná úspešnosť žiakov
celého Slovenska v teste z matematiky
bola 64,7 %. Naši žiaci dosiahli úspešnosť 76,8%. Priemerná úspešnosť
žiakov v teste zo slovenského jazyka a
literatúry bola 62,8 %. Naši žiaci dosiahli 72,7%.
NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní – uvádza zaujímavú
informáciu, že cirkevné školy dosiahli

oveľa lepšie výsledky v porovnaní so
štátnymi školami. Žiaci z cirkevných
škôl dosiahli 70,9% úspešnosť. Sme
radi, že aj naša škola potvrdila kvalitu
vzdelávania v cirkevných školách na
Slovensku. Je to zásluhou všetkých,
ktorí boli alebo sú zapojení do vyučovacieho procesu našich piatakov
– učiteľov z prvého stupňa (J. Pallo,
Ľ. Šrámková), učiteľov testovaných
predmetov na druhom stupni (M.
Dlholucká, Ľ. Smatana, M. Gáliková),
rodičov piatakov a samozrejme usilovnosťou samotných žiakov 5. A a 5. B.
Mgr. Martina Gáliková
Koordinátor testovania T5

KVALITNÉ A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
PRE ŽIAKOV ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA
Na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga sa začali dňa 01.12.2017 realizovať hlavné aktivity Projektu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os
č. 1 operačného programu Ľudské zdroje Kód projektu /ITMS2014+/:
312011I297 pod názvom „Kvalitné
a inkluzívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga“.
Jeho náplňou je podpora inklúzie
žiakov prostredníctvom asistentov
učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnení a Podpora inklúzie
žiakov prostredníctvom špeciálneho
pedagóga.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

„VÝNIMOČNE VNÍMAVÝ PROJEKT“

UDELENÝ UČITEĽKE ZO ZŠ S MŠ R. DILONGA
V závere roka 2017 niektorí učitelia Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej absolvovali inšpiratívny
vzdelávací program v spolupráci s o. z. VIAC a o. z. EDUMA (od
emócií k poznaniu) pod názvom Cez inkluzívny prístup k rozvoju.
Lektorkou bola celoslovensky známa bojovníčka za ľudskosť a
rovnoprávnosť Janette Motlová.
Činnosť združenia EDUMA bola ocenená 14.12.2017 prezidentom SR
Andrejom Kiskom. Ako výnimočne vnímavý projekt bol ohodnotený projekt
našej pani učiteľky Daniely Krasuľovej. Srdečne jej blahoželáme a veríme, že
všetky skúsenosti prenesie do praxe.
Viac informácií sa môžete dozvedieť na https://www.ozviac.sk/index.php/
podujatia/udialo-sa.html
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga
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PLESALI SME NA ĽUDOVÚ NÔTU

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Tradičný školský ples pre rodičov a priateľov našej školy sa
tento rok niesol v duchu ľudovej zábavy a tradícií.

Tento rok to už vyzeralo tak, že karneval počas tohtoročnej
plesovej sezóny nestihneme. Chcela nám v tom zabrániť chrípka.
Nakoniec všetko dobre dopadlo a my sme sa mohli zabávať na
super karnevale, na ktorom ste mohli stretnúť bytosti z celého
rozprávkového sveta, hrdinov i strašidlá, dokonca aj predmety a
jedlá v živej podobe.

vynikajúca. Poslední hostia odchádzali domov v skorých ranných
hodinách a určite nie s prázdnymi rukami, veď vďaka štedrým
sponzorom sme aj tento rok
mali bohatú, pestrú a zaujímavú
tombolu. Touto cestou sa preto
chceme všetkým darcom srdečne
poďakovať. Nesmierne si ceníme
vašu pomoc.

Nádherné plesové róby dopĺňali ľudové kroje, moderné
tanečné rytmy sa striedali s ľubozvučnými tónmi ľudovej muziky,
stoly sa prehýbali pod chutnými
jedlami modernej, ale i tradičnej
kuchyne.
Novinkou tohtoročného plesu
bola SELFIE búdka, pri ktorej si
mohli všetci urobiť tradičné i netradičné zábery. Atmosféra bola

Obrovské poďakovanie patrí
všetkým, ktorí deťom 1.stupňa
zorganizovali túto super akciu : p.
vychovávateľkám, ktoré sa postarali o výzdobu a super program, p.
uč. Jankovi Gregorovi, ktorý nám
hral tie najlepšie hity a tetách kuchárkam, ktoré napiekli výborné
šišky.
PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

TECHNICKÝ ŠIKULA 2018
Veríme, že o rok sa všetci stretneme a opäť sa super zabavíme!
PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

OKRESNÉ KOLO
BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
O pekný úspech sa postarali naši deviataci, ktorí v okresnom
kole biologickej olympiády v kategórii C obsadili prvé priečky.
Andrej Pauer z 9.B skončil na
prvom mieste a Natália Chromá z
9.D bola druhá. Obaja postupujú
na krajské kolo do Žiliny. Srdečne
blahoželáme a držíme palce.

15. februára 2018 sa konal 2. ročník regionálnej súťaže pre
tých, ktorí vedia chytiť do ruky nástroje, niečo vytvoriť, ale dokážu aj logicky uvažovať, zvládnuť hlavolamy, elektrické obvody,
nie je im úplne cudzia ani angličtina...
Naši „šikulom“ chýbali iba tri
body, aby obhájili prvenstvo z
minulého roku. Jakub Kuláš (8.A)
a Adam Stas (7.B) obsadili krásne
2. miesto (súťaže sa zúčastnilo 23

družstiev). Chlapci, ďakujem opäť
za krásnu reprezentáciu školy.
Ing. Daniela Putšková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

JEDNA OLYMPIÁDA, ŠESŤ DIPLOMOV
O takýto krásny úspech sa postarali naši žiaci na okresnom
kole dejepisnej olympiády, v ktorom sme získali tri prvé miesta: Jakub Gonda (6.A), Samuel Muščík (7.B) a Viliam Močárnik
(9.B), jedno druhé: Andrej Pauer (9.B) a dve tretie miesta: Lívia
Jurkuláková (6.B) a Paula Žatková (7.B).
Traja žiaci z kategórie E a C - Samuel Muščík, Viliam Močárnik, Andrej
Pauer postupujú na krajské kolo do Martina. Samko Muščík bol vyhlásený za najlepšieho riešiteľa celej olympiády.

Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŠALIANSKY
MAŤKO J. C. HRONSKÉHO
Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Dome Matice slovenskej v
Žiline uskutočnil už 25. ročník krajského kola súťaže v prednese
slovenskej povesti „Šaliansky Maťko".
Našu školu reprezentovala v
prvej kategórii žiačka III.B triedy
Eliška Barnasová. O tom, že patrí k
nádejným talentom, dokázala originálnym prednesom slovenskej
povesti, ktorým presvedčila nielen
poslucháčov, ale aj porotu. Zo Žiliny
si tak malá recitátorka odnáša diplom a špeciálnu cenu v podobe
ČESTNÉHO UZNANIA.

Mgr.S.Lofajová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Mgr. Andrea Súlovcová
Mgr. Ivana Kozubíková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

NOC V CVČ
V rámci jarných prázdnin 2018, sme okrem pestrého celotýždenného programu, pripravili pre deti aj noc súťaží, tvorivosti,
premietania rozprávok, Karaoke spievania, ale i športového zápolenia pri volejbale pod názvom " NOC V CVČ".
Stretli sme sa v piatok
22.02.2018 v popoludňajších hodinách a spoločne sme prežili super
zážitky, pochutili si na francúzskej
polievke a grilovaných klobáskach
a hoci bola pokročilá hodina - už
23.02. - piatok, neveľmi sa nám
chcelo spať. Deti i napriek veľkému
vekovému rozdielu v zastúpení od
1.ročníka ZŠ až 1. ročníka SŠ, skvelo si rozumeli a dopĺňali sa.
Odozva nás potešila, zároveň
motivovala k plánovaniu ďalších
variabilných podujatí.

Anna Neubauerová
CVČ Trstená
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HISTORICKÉ OKIENKO

70 ROKOV OD KOMUNISTICKÉHO PREVRATU V ČESKOSLOVENSKU
A JEHO DÔSLEDKY NA KAŽDODENNÝ ŽIVOT OBČANOV V TRSTENEJ
V kalendárnom roku 2018 si pripomíname niekoľko významných výročí, ktoré ovplyvnili životné osudy mnohých našich spoluobčanov v období
komunistickej totality (1948 – 1989). Vo februári 1948 Komunistická strana Československa pod taktovkou Moskvy zrealizovala politický prevrat v našej
vlasti, ktorý ovplyvnil jej politické, hospodárske aj ideologické smerovanie na niekoľko desaťročí. Zároveň obdobie tzv. Pražskej jari 1968 (50. výročie) a
vystúpenie reformného politika Alexandra Dubčeka, ako aj okrúhle výročie tzv. sviečkovej manifestácie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí dňa
25. marca 1988 (30. výročie) sú pre nás všetkých historickými míľnikmi, ktoré vyústili do hlbokých zmien v spoločnosti na prelome rokov 1989/1990.
• Poštátnenie súkromného majetku
remeselníkov a živnostníkov po roku
1948
Po
uskutočnení
politického
prevratu (po februári 1948) pokračovalo poštátnenie rýchlym tempom. Všetky výrobné aj nevýrobné
podniky i dielne boli postupne „skomunálnené,“ teda vyvlastnené. Boli
zlikvidované súkromné ordinácie lekárov, zubárov, advokátske kancelárie,
všetky najdrobnejšie stavebné či projekčné podniky. V tom čase boli poštátnení súkromní dopravcovia, taxikári a
iní. V priebehu niekoľkých rokov sa
každý občan stal v podstate štátnym
zamestnancom, ktorého existencia sa
stala plne závislou na štáte a na vládnucej strane. V roku 1948 skončili so
živnostenským podnikaním v Trstenej
tieto osoby: Štefan Hucík (krajčír), Ján
Kuboň (krajčír), Peter Schifferdecker
(remenár a garbiar), Štefan Paldia
(tesár a stolár), Jozef Dulík (krajčír),
Jozef Krátky (pílenie palivového dreva)
a Peter Benický (veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami). V roku
1949 aj ďalší občania mesta zatvorili
svoje živnosti: Dezider Kulčár (obchod
so strižným tovarom), Jozef Pafčuga
(stolár a tesár), Ján Gočál (stolár a
tesár), Ján Fabrovič (živnosť na hostinec a hotel), Ervín Šurina (krajčír), Jozef
Rožek (kušnier), Anton Pariža (obuvník), Ján Svidroň (obuvník), Rudolf
Pariža (obuvník), Ignác Brnča (obchod
so senom), Alojz Dzurek (obchod s
potravinami a predaj lesných plodov),
Mária Slivová (krajčírstvo detských
šiat) a Štefánia Huciková (obchod a
krajčírstvo detských šiat). V roku 1950
bol v Trstenej otvorený podnik Vesna,
n. p. Bratislava, ktorý sa zameriaval
na krátky a pletený tovar. Zároveň v
tomto roku boli ďalší občania nútení
zatvoriť alebo zrušiť vykonávanie svojho remesla či živnosti: Ondrej Štrbáň
(autodoprava osôb), Anton Murín (drogéria), Šalamon Goldner (obchod s kožami), Matej Pánik (hrnčiar), Vendelín
Doranský (papiernictvo a kníhtlačiar), Štefan Bednár (kováč), Štefan
Šotkovský (maliar – natierač), Viktor
Sliva (obuvník), Jozef Vraštiak (predaj
kuchynských plechových riadov a
sklárstvo), Štefan Smitka (pekárstvo),
Anton Adamča (obchod s textilom a
konfekčným tovarom), Jozef Lepáček
(obchod so zmiešaným tovarom),
František Michal Starek (výroba sódovej vody), Dušan Gallo (obuvník), Jozef
Šuhaj (povozníctvo), Milada Lepáčková
(obchod s ovocím, zeleninou, hydinou
a cukríkmi), Alojz Schifferdecker (mäsiar – údenár) a Žofia Gašajová (staničný
bufet na železnici).

• Tzv. Katolícka akcia a zatváranie kňazov v roku 1949
Tí kňazi, ktorí nesúhlasili s nastupujúcim komunistickým režimom a so
zahájením rozkolníckej Katolíckej akcie
v roku 1949, boli zatváraní počas apríla 1949. V Žilinskom kraji bolo zaistených šesť kňazov, čo malo za následok,
že v mnohých obciach Kysúc a Oravy
boli už od mája 1949 fary strážené
miestnymi občanmi s úmyslom zabrániť zatknutiu kňazov. Takýto charakter
nadobudli vzbury v 60 slovenských
obciach. Väčší rozsah mali v 34 obciach, kde sa ich zúčastnilo 22 000 až 25
000 osôb. Iba v týchto 34 prípadoch
boli podané trestné oznámenia na
1136 osôb, z ktorých bolo odsúdených
467 osôb, oslobodených 289 osôb a
podmienečné tresty boli uložené 70
osobám. Celková výmera trestov odsúdených predstavovala 547 rokov.
• Občania Trstenej bránia miestneho
farára – kanonika Michala Bačíka
Podobne tomu bolo aj v Trstenej,
kde pozorovacie strážnice boli zriadené na štyroch miestach. Zamestnanci
mestského národného výboru sympatizovali s katolíckou väčšinou obyvateľstva a zažmúrili oči nad tým,
že jedna pozorovateľňa bola priamo
v kancelárii mestského národného
výboru. Dňa 23. mája 1949 zastavilo
pred farou v Trstenej osobné auto s
registračným číslom žilinského okresu. Vystúpili z neho úradníci Krajského
národného výboru v Žiline, ktorí –
podľa ich udania - prišli na farský úrad
„s cieľom zistenia vojnových škôd a
pôžičky na opravu rímskokatolíckeho kostola v Trstenej.“ Miestny farár
- kanonik Michal Bačík mal však iné
tušenie: že návštevníci boli „tajní“ a
prišli po neho. Okolo fary sa zhromaždilo asi 200 protestujúcich osôb, ktoré
svoje rozhorčenie prejavovali poburujúcimi výkrikmi: „Farára si nedáme!“
• Násilná reakcia Krajského národného
výboru v Žiline
Úradníci Krajského národného
výboru v Žiline reagovali na túto ľudovú manifestáciu veľmi rozhnevane.
Despoticky nariadili zhromaždeným,
aby sa rozišli. Zástup odpovedal, že sa
rozíde potom, keď sa páni vrátia, odkiaľ prišli. Úradníci z KNV nato privolali
posilu v podobe oddielov ŠtB (Štátnej
bezpečnosti) a orgánov ZNB (Zboru
Národnej bezpečnosti) z miestnej
stanice a z okresného veliteľstva ZNB.
Keď sa zástup nepodarilo rozohnať
bez väčšieho odporu, krajské stranícke vedenie sa rozhodlo výtržníkov
príkladne potrestať. Mnohí účastníci
tohto zhromaždenia boli zadržaní a

daní do väznice okresnej prokuratúry
v Trstenej. Dňa 11. júna 1949 bol zatknutý a do väznice okresného súdu
odvedený aj kanonik – farár Michal
Bačík. Trestné oznámenie bolo podané na 19 osôb. Ich vinou bolo, že:
„Svojou činnosťou dali najavo svoje
nepriateľské zmýšľanie proti KSČ a
ľudovo-demokratickému
štátnemu
zriadeniu, najmä tým, že toto vyvrcholilo práve v dobe príprav k IX. zjazdu
KSČ a vytvárali medzi obyvateľstvom
všeobecnú atmosféru, akoby terajší
štátny poriadok bol neprajníkom duchovných a cirkvi.“
• Súd nad obžalovanými v Trstenej
Súd nad 16 obžalovanými sa konal
v Trstenej pod predsedníctvom JUDr.
Ľudovíta Hritza dňa 19. októbra 1949.
Dvanásti obžalovaní boli odsúdení
spolu na 7 rokov a 4 mesiace väzenia.

Michal Bačík – farár a kanonik v Trstenej
(Zdroj: Štátny archív v Dolnom Kubíne)

Boli to títo odsúdení: Ján Lepáček (*30.
3. 1927, syn robotníka na železnici Jána
Lepáčka a Johany rod. Dzurekovej);
Emil Abaffy (*20. 9. 1927, syn roľníka Štefana Abaffyho a Johany rod.
Parižovej); Štefan Furdek (*9. 12. 1928,
syn roľníka Štefana Furdeka a Verony
rod. Vrabcovej); Ján Gembala (*14.
12. 1929, syn roľníka Jána Gembalu
a Márie rod. Kapjorovej); Ján Koleják
(*28. 5. 1930, syn roľníka Jána Kolejáka
a Janky rod. Zubekovej); Štefan
Habovský (*4. 5. 1930, syn roľníka
Štefana Habovského a Rozálie rod.
Lepáčkovej); František Šuhaj; Karol
Pariža (*21. 3. 1929, syn roľníka Alojza
Parižu a Veroniky rod. Medveckej);
Augustín Štefan Bednár (*28. 8. 1930,
syn roľníka Štefana Bednára a Márie
rod. Barnasovej); Ján Jankoľa (*13.
9. 1930); Ján Nemček (*19. 1. 1930,
syn Štefana Nemčeka a Kataríny rod.
Paľovej) a Jozef Pavelek (*11. 8. 1930,
syn Antona Paveleka a Rozálie rod.
Kučerovej). Odsúdených z námestia
v Trstenej odprevádzala značná časť

občanov Trstenej. Pri bránení odsúdených pri prevoze boli neskôr odsúdení
aj ďalší starší občania Trstenej: Štefan
Barnas, Alojz Dzurek a František
Bednár. Boli odsúdení za vzburu podľa
§ 20/1 účastenstvom a za príčinu šírenia poplašnej správy podľa § 32/2
zákona č. 231/48 Zb., čo bolo potvrdené dňa 29. októbra 1949 Krajským
súdom v Žiline pod spisovou značkou
T 312/49. V tento istý deň boli títo nespravodlivo odsúdení deportovaní do
väzníc v Leopoldove a v Ružomberku.
V októbri 1951 Štefan Habovský,
Augustín Bednár a Ján Jankoľa museli
nastúpiť do povestných Pomocných
technických práporov (PTP). Slúžili
v nich 26 mesiacov ako politicky nespoľahliví občania pre vtedajší komunistický režim. Medzi nimi boli najmä
synovia drobných poľnohospodárov,
živnostníkov, ale aj študenti, kňazi
a rehoľníci. Nastúpili do Mimoně –
Hvězdov (dnes Česká republika) a
neskôr v uhoľnej bani Ludvík v Ostrave
– Radvanice pracovali v nedôstojných
a neľudských pomeroch. Po odslúžení si 26 mesiacov boli prepustení na
jeseň 1953 po smrti J. V. Stalina a K.
Gottwalda.
• Súdna rehabilitácia obžalovaných až
po Novembri 1989
Po spoločenských zmenách v roku
1989 Okresný súd v Dolnom Kubíne
dňa 10. augusta 1990 pod značkou
Rt91/90 podľa § 2 ods. 1 zákona č.
119/90 Zb. o súdnej rehabilitácii zrušil
rozsudok z roku 1949 vo veci týchto
odsúdených občanov nášho mesta.
Dňa 24. februára 2000 bol schválený
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trstenej návrh na Verejné uznanie občanom mesta Trstená, ktorí
v rámci tzv. Katolíckej akcie v roku
1949 boli prenasledovaní za ochranu
a stráženie farského úradu v Trstenej,
čím chceli zabrániť zatknutiu kňazov
vtedajším režimom za ich aktivitu pri
práci s mládežou. Návrh na toto verejné uznanie predložili: JUDr. Milan
Šrámek, Štefan Bača a Gustáv Sliva.
• Likvidácia františkánskeho kláštora v
apríli 1950
V noci z 13. na 14. apríla 1950
bezpečnostné orgány vyprázdnili
kláštory takmer všetkých mužských
reholí v bývalom Československu.
Rehoľníkov odviezli do internačných
táborov, ktorými boli Mučeníky (dnes
Močenok), Malacky a Podolínec. V
apríli 1950 boli odvedení františkáni
z Trstenej a došlo k násilnému zrušeniu kláštora, do ktorého sa následne
presťahovali jednotlivé oddelenia – referáty Okresného národného výboru
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v Trstenej. Medzi poslednými františkánmi bol páter Blažej, gvardián kláštora Remígius Školák a páter Cyriak
Macák. Historik Ján Dubovský uvádza,
že pred násilným zrušením kláštora
v Trstenej žilo 5 františkánov a 5 civilov, ktorí pracovali na hospodárstve.
Rehoľníkov, ktorí boli celou akciou
prekvapení, odviezli a civilov ponechali. Našli vraj protištátny materiál, ktorý
prevzalo krajské velenie Štátnej bezpečnosti v Žiline. Podľa kroniky mesta
Trstená v priebehu nastávajúceho
obdobia do budovy boli nasťahované
rôzne inštitúcie. Malo tu sídlo okresné
oddelenie Zboru národnej bezpečnosti. Kláštor bol takto zrušený.
• Spomienky pátra Cyriaka na likvidáciu kláštora
Páter Cyriak Dominik Macák spomína na toto obdobie takto: „V noci z
13. na 14. apríla 1950 začal v kláštore
buchot. Do mojej izby vpadol príslušník ZNB ozbrojený samopalom s
jedným štátnym úradníkom. Vyzvali
ma: Oblečte sa a za 15 minút nech
ste hotový! Jedlo si zoberte na tri dni.
Pôjdete s nami! Čo si vziať, rýchlo som
rozmýšľal. Obliekol som sa do civilu,
zobral som si modlitebnú knižku a
fľašu cígeľky. Na jedlo som zabudol.
Žandár, ktorý ma strážil, mi podal
ešte zubnú pastu a kefku. Potom ma
vyviedol pred kláštor. Tu nás čakalo
asi 8 - 10 žandárov. Okolo kláštora boli
rozostavení milicionári. Potom sme
museli nasadnúť do autobusu. Kam
nás vezú, sme nevedeli. Až ráno sme sa
ocitli pred bránou kláštora vo Svätom
Beňadiku. Tu sústredili všetkých františkánov z celého Slovenska, samozrejme žandári nás všetkých strážili. Tu
som osobne bol niekoľko týždňov, a
potom mi dovolili odísť do Trenčína.
Tak začalo potlačovanie náboženskej
slobody nielen pre kňazov, ale aj pre
všetkých veriacich.“ Posledná autentická správa o pôsobení františkánov v
Trstenej je z 14. mája 1949, kedy zápisy
v latinskej františkánskej kronike skontroloval páter Klement Minařík ako komisár - generálny vizitátor. Po likvidácii
mužských kláštorov nastalo nivočenie
knižníc kláštorov. Niekoľko cennejších
exemplárov prevzali matiční a múzejní pracovníci, ale celé množstvá kníh
boli naložené na vlečky a spálené.
Historik Štefan Šmálik uvádza, že už
začiatkom roku 1950 začal tzv. zvoz
z kláštorov. Knihy hádzali ako hnoj
na vlečky. Inštitúcie a jednotlivci si
pritom vyberali to najvzácnejšie, ako
rukopisy a vzácne tlače. Zbytok, ak nešiel do šrotu, sa pomiešal a nahádzal.
Samotné kláštory začali slúžiť celkom
iným účelom. V niektorých sa zriadili
sociálne ústavy, iné boli premenené na
reštaurácie a hotely, napr. v Trstenej.
Obdobie komunistického režimu sa do
dejín našej vlasti ako aj do minulosti
Trstenej zapísalo hlbokými stopami a
zanechalo vo vedomí celej spoločnosti
jazvy, s ktorými sme sa doteraz nevysporiadali ani nevyrovnali.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

HISTORICKÉ OKIENKO - CVČ
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JARNÉ PRÁZDNINY S CVČ TRSTENÁ
Program počas jarných prázdnin bol orientovaný na výlety s
poznávaním blízkeho a širšieho okolia rôznymi dopravnými prostriedkami a prekonávaním samého seba.
Za pekného slnečného počasia to bol výlet vlakom k
zrúcanine kostola v Sedliackej
Dubovej-miesta, ktoré dýcha históriou. Neďaleký kopec poskytol
skvelú možnosť na sánkovanie a
vyšantenie sa.
Výlet k soche Ježiša Krista
v Kline- zaujímavý, poučný, namáhavý. Taký bol druhý výlet.
Deti prekonali samých seba, túra
bola náročná a zároveň zábavná s využitím klzákov. Odmenou
bol nádherný výhľad na Oravu a
Tatry. Nadišiel čas na tretí výlet
– návšteva strediska regiónu
Turca - Martina, kde sme navštívili Detské sen-interiérové ihrisko
s trampolínami, šmýkalkami, lezeckou stenou a množstvom ďalších zábavných atrakcií. Nesmela
chýbať ani návšteva McDonaldu
a v múzeu A.Kmeťa sme všetci
obdivovali skladačky z farebných

kociek Lega a využili hernú zónu
so skladačkami.
Vyvrcholením prázdninových
radovánok bola noc v CVČ, plná
hier a zábavy. Počas týchto prázdnin sa akcií v CVČ Trstená zúčastnilo 73 detí vo veku 5-16 rokov.
Už teraz pozývame všetkých na
zaujímavé podujatia, ktoré CVČ
organizuje a informuje na www.
cvctrstena@cvctrstena.sk a vo vývesných vitrínach v meste.

VALENTÍNSKE
SRDIEČKO
Centrum voľného času
Trstená, pripravilo na Sv.
Valentína tradičné podujatie,
„VALENTÍNSKE
SRDIEČKO“,
zamerané na tvorbu a prezentáciu výtvarných prác,
nezvyčajných a invenčných
pohľadníc,
pozdravov
a
darčekov.
Dovedna 150 detí školských
a predškolských zariadení - MŠ
Oslobodenia,
MŠ
Puškinova,
MŠ R.Dilonga, ŠKD ZŠ P. O.
Hviezdoslava sídl. Západ, ŠKD
ZŠ R. Dilonga, ZÚ Babinec a ZÚ
Lentilkovo - CVČ Trstená, ktoré sa
zapojili mali svoje, individuálne i
kolektívne práce vystavené v priestoroch Centra voľného času . Deti
boli veľmi húževnaté a kreatívne,
všetkým sa ušla sladká odmena.

Silvia Kompanová
CVČ Trstená

CHLAPCI A DIEVČATÁ Z JEDNEJ LAVICE
Dňa 29. januára sme opäť zorganizovali súťaž s dlhoročnou
tradíciou. Už 23 rokov si najšikovnejší chlapec a dievča zo 6. ročníka z každej hornooravskej školy zasadne do jednej lavice, aby
nám ukázali svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, geografie, dejepisu či biológie. Nie je to klasická vedomostná súťaž.

Anna Neubauerová
CVČ Trstená

NEBEZPEČNÁ
MISIA
Nebezpečná misia bola
tento rok veľmi drsná a mrazivá. Z neba sa sypal hustý sneh
a severný vietor fúkal ešte silnejšie ako v Pjongčangu.

Už roky vsádzame na zábavnú formu, ktorá ma u detí veľký
úspech. V medzikolách sú nútené
predviesť svoj dôvtip, všeobecný
prehľad a športovo-pohybové
zručnosti.
Víťazom tohto ročníka sa
stala dvojica Laura Šimalová
a Patrik Šálka zo 6.B triedy ZŠ
P.O.Hviezdoslava z Trstenej. Druhú
a tretie priečku obsadili dvojice zo
6.A a 6.B ZŠ Liesek.
VÍŤAZOM GRATULUJEME...
O rok sa u nás popasujú
terajší piataci.
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

Vo veľmi ťažkých poveternostných podmienkach museli siedmacké družstva podľa mapy nájsť
v teréne 13 stanovísk, na ktorých
plnili zaujímavé adrenalínové a logické úlohy ako napr. stopy zvierat,
hádzanie dýkou, určovanie svetových strán, odhad vzdialenosti,
založenie ohňa jednou zápalkou,
kvízy....
Po náročných skúškach vzišlo
nasledovné poradie:
1. miesto: GMH Trstená
sekunda
2. miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava
Trstená 7.B
3. miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava
Trstená 7.A
Najlepším
fotoreportérom
sa stala žiačka Klára Giglerová.
Víťazom blahoželáme a tešíme
sa na ďalší ročník tejto obľúbenej
súťaže.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA - OZNAMY

OBJEKT TURISTICKEJ UBYTOVNE - PONUKA NA PRENÁJOM
MESTO TRSTENÁ ponúka na prenájom samostatne stojaci OBJEKT nachádzajúci sa v Ústí nad
Priehradou, súpisné číslo 92 (priehradný múr) v obývanej časti k.ú. Ústia nad Priehradou.

Objekt bol postavený v roku
1984 na parcele č. 123/2, zast.
plochy a nádvoria, k.ú. Ústie nad
Priehradou. Nachádza sa na otvorenom priestranstve bez oplotenia
priamo dostupný z miestnej komunikácie. Objekt bol využívaný pre
aktivity miestnej samosprávy aj
ako turistická ubytovňa.
Objekt je 2 podlažný, zastavaná
plocha je 165 m2. Podlahová plocha
je 236 m2 + 1podlažná samostatná
prístavba o výmere 35,5 m2.

I.podlažie – prízemie pozostáva: vstupná
chodba, chodba, sociálne
zariadenia (samostatne
- WC ženy, WC muži), kuchynka a veľká spoločenská miestnosť.
II. podlažie – podkrovie bolo rekonštruované
na účel ubytovania v r.
2006. Nachádzajú sa tu 3 obytné
miestnosti a sociálne zariadenie
(samostatne - sprcha ženy, sprcha
muži). V 2. časti budovy je samostatný priestor so samostatným
vchodom, ktorý v minulosti slúžil
ako predajňa potravín o výmere
35,5 m2 podlahovej plochy.
K objektu prislúcha pozemok
k.ú. Ústie nad Priehradou: C-KN
parc.č. 123/1, ttp o výmere 705
m2 a C-KN parc.č. č. 123/3, ttp o
výmere 49 m2, ktorý poskytuje aj

parkovacie možnosti.
Pre bližšie informácie alebo
záujem o obhliadku objektu, nás
kontaktujte na telefónnom čísle
043/53 10 110, mobil: 0902 915 692,
690, alebo nám napíšte na msu@
trstena.sk.
Záujemca o prenájom vyššie
uvedeného objektu doručí svoju
žiadosť písomne na Mestský
úrad Trstená v zalepenej obálke
do 30. 4. 2018 s označením
– NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA
PRENÁJOM. V žiadosti musí uviesť:
účel využívania, svoj návrh ceny
nájmu. Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia po uvedenom termíne
a o jeho výsledku budú záujemcovia informovaní.

Trstenský hlas

VEDĽAJŠIE
ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY
VO VODNOM TOKU
Na podnet oddelenia výstavby a životného prostredia sme
vykonali kontrolu vodného toku
Bratkovčík. Spoločne sme zabezpečili fotodokumentáciu vedľajších
živočíšnych
produktov
vyhodených do vodného toku.
Kontaktovali sme, a ku kontrole
prizvali, aj občana, ktorý v blízkosti vodného toku chová zvieratá.
Nezodpovedného občana sa nám
zatiaľ nepodarilo identifikovať.

Stavebné práce budú postupne prebiehať v ostatných uliciach a
častiach mesta, kde je ešte zastaralá
sústava verejného osvetlenia. Jedná sa
úseky, v ktorých je ešte staré verejné
osvetlenie, ktoré sa nepodarilo zrekonštruovať. Modernizáciou verejného
osvetlenia sa odstránia poruchovosti
súčasnej zastaralej sústavy verejného
osvetlenia, zvýši sa bezpečnosť občanov a zlepší sa bezpečnosť cestnej
premávky. V rámci projektu sa rozšíri
sústava verejného osvetlenia, vymenia sa staré svietidlá za LED svietidlá,
doplnia sa nové osvetľovacie telesá v
kritických miestach, na hlavnej ceste
a v ďalších lokalitách, vymenia sa výložníky, stožiare, opravia sa existujúce
elektrické rozvádzače a dôjde aj k ich
výmene za nové, taktiež sa vymení aj
staré káblové vedenie cez 4937 m, čím
sa výrazne zvýši intenzita osvetlenia
verejného priestranstva a zvýši sa kvalita života občanov. V súvislosti s touto
modernizáciou sa bude rozširovať aj
metropolitná (optická) sieť, v rámci
ktorej bude možné rozšíriť internetové
služby, televízne služby a zároveň sa
vytvoria nové možnosti pre rozšírenie
kamerového systému a zmodernizovanie miestneho rozhlasu.

V zmysle Zákon č. 39/2007 Z. z.
Zákon o veterinárnej starostlivosti má
každý pôvodca vedľajších živočíšnych
produktov aj zákonom stanovené povinnosti. Argumenty, že rybky alebo iné
zvieratá to zožerú neobstoja. Zákon v
podobných prípadoch počíta s pokutami
od 2 400,- do 40 000,- Eur.
Povinnosti pôvodcu vedľajších živočíšnych produktov sú stanovené v § 29
spomínaného zákona:
„Pôvodca živočíšnych vedľajších produktov zabezpečí ich sústreďovanie a
skladovanie podľa osobitného predpisu
vo vhodných a označených nádobách,
kontajneroch, nádržiach a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich
odvozu na spracúvanie v schválených
prevádzkarniach a je povinný viesť o
vyprodukovaných živočíšnych vedľajších
produktoch evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu živočíšnych
vedľajších produktov spracovateľskému
závodu alebo technickému zariadeniu
na spracovanie živočíšnych vedľajších
produktov.“
Naše šetrenie a konanie sa tu neskončilo. Chceme požiadať občanov:
„ak chcete, pomôžte nám pri pátraní po
nezodpovednom chovateľovi“. So skúseností z predošlých rokov vieme, že podobných prípadov nám bude pribúdať.
Počas jarného obdobia sme v prírode
nachádzali vyhodené uhynuté ovce a jahniatka. Ich čas už prišiel. Buďte všímaví k svojmu okoliu a tam, kde nechcete
zakročiť sami, informujte mestskú alebo
štátnu políciu.
V tomto prípade sme odpad zlikvidovali na vlastné náklady. V mysle Zákona
č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
budeme informovať aj správcu toku. V
§ 15 Zákona o odpadoch zodpovednosť
za nezákonné umiestnenie odpadu sa v
odseku 4 uvádza: „Ak z oznámenia podľa
odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného
toku, na pobrežných pozemkoch alebo
v inundačných územiach, je ten, kto
oznámenie prijal, povinný bezodkladne
o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy.“
O spoluprácu žiada
za doterajšiu pomoc ďakuje

Mgr. Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Mestská polícia
0902 915 699

REKONŠTRUKCIA
VEREJNÉHO OSVETLENIA
V 8. týždni mesiaca február
2018 sa začalo s rekonštrukciou
starej sústavy verejného osvetlenia na území mesta Trstená a
jeho prímestských častí, pričom
zhotoviteľ stavby zahájil stavebné práce v lokalite Vyšný Breh
(ul. Mládežnícka, Oslobodenia a
Pod Stráňou).

Marec 2018

OZNAMY

STOLIČKY NA PREDAJ
Ponúkame na predaj pevné a funkčné stoličky.
Predaj sa uskutoční v pracovných dňoch a úradných hodinách na Mestskom úrade v Trstenej,
pondelok – utorok – štvrtok - 7.30 – 15.30, streda - 7.30 – 17.00 piatok - 07.30 – 14.00

POPIS: KOVOVÁ KONŠTRUKCIA ČIERNA/ ČALÚNENIE KOŽENKOVÉ ČIERNE
CENA: ZA 1 KS - 2,- EUR / KS
AK SI CHCETE ZAREZERVOVAŤ STOLIČKY, NAPÍŠTE NÁM NA msu@trstena.sk,
ALEBO OZVITE SA NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 043/53 10 110, MOBIL: 0902 915 690, 692.
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KOLKÁRI V TRSTENEJ
MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA
V októbri minulého roku odštartovali ďalšie kolá Mestskej
kolkárskej ligy. Na prelome rokov 2017 a 2018 sa začal už 27. ročník tejto súťaže. Vďaka nepretržitej práci a ochote kolkárskych
zanietencov sa táto súťaž teší stále veľkej obľube. Už niekoľko
rokov hrajú mestskú kolkársku ligu aj naši poľskí susedia.

MESTSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA
2017 – 2018
V decembri 2017 odštartoval už 22. ročník Mestskej volejbalovej ligy. Do tejto súťaže sa zapojili družstvá: Chlebnice, MTS Krivá,
Hasiči Tvrdošín a Vináreň Trstená.
Doteraz bolo odohraných 5 kôl súťaže a takto vyzerá priebežná
tabuľka:

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo trinásť družstiev: EDM, Tutto
Bene, Starek Transport, Dynamic, Poľovník, WOOD-PROFIL, Polícia,
Jankola Team, MsO - JDS, Svätý Martin, Orawa Jablonka, Žiaci, Šachisti.

PRIEBEŽNÉ PORADIE MESTSKEJ KOLKÁRSKEJ LIGY PO 19. KOLE:

S-VK Trstená

CARPATHIAN COURIERS RACE 2018
CEZ MESTO TRSTENÁ

Športový klub kolkárov Trstená

4. HARCERSKI CHARYTATYWNY
TURNIEJ HOKEJOWY
Poľskí skauti rok čo rok organizujú charitatívny hokejový turnaj.
Na štvrtý, ktorý sa konal posledný februárový víkend, sme boli pozvaní aj my, skauti z 10. zboru z Trstenej. My sme prizvali aj našich skautských bratov a sestry z Dolného Kubína, Ružomberka a Terchovej.
Tento rok bolo cieľom turnaja pomôcť Marzene Sadelskiej, ktorá minulý rok utrpela pri autonehode rozsiahle neurologické poškodenia
a neustále rehabilitácie si nemôže dovoliť. Nemohli sme odmietnuť.
Odhodlaní a nadšení, dokázali sme vytvoriť dva tímy a podpornú skupinu
fanúšikov. Po napínavých a mrazivých zápasoch, ktoré trvali dve poobedia
sa náš tím TRUS (Trstená + Ružomberok) umiestnil na krásnom 1. mieste a
Dolný TRUS (Dolný Kubín + Trstená + Ružomberok a dosadená Terchová) na
5., pričom družstiev bolo osem. Sobota bola spestrená kúpaním sa v neďalekých termálnych kúpaliskách a večerným programom, pri ktorom sme sa viac
zblížili s poľskými skautmi.
Pokladáme to za
skvelý úspech a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
Veríme, že budúci rok si
naše víťazstvá obhájime
znova. Rovnako bola
naša účasť na tomto
hokejovom turnaji zahájením našej cezhraničnej
spolupráce so skautmi z
Noweho Targu, z ktorej
sa veľmi tešíme.
Lucia Parcová Šálková
10. zbor Trstená

Carpathian Couries Race alebo inak povedané Karpatský
pretek kuriérov je profesionálny cyklistický pretek, ktorý sa
každoročne koná v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v
Maďarsku, teda v krajinách V4. Je súčasťou UCI Europe Tour v kategórii U-23, čo znamená, že je rezervované pre jazdcov mladších
ako 23 rokov. Preteky boli známe ako Carpathia Couriers Path do
roku 2012.
História pretekov siaha do roku
1975 a s menšími či väčšími prestávkami pretrvali dodnes. Víťazom
minuloročného preteku bol Talian
Alessandro Pessot z cyklistického
tímu FRIULI.

28. apríla 2018 sa takmer 30
tímov postaví na štart ďalšieho
ročníka tohto najväčšieho závodu
v strednej Európe. Závod odštartuje v maďarskom meste Veszprém
a bude pokračovať smerom na
Slovensko.
Čo je však zaujímavé a pre nás
výnimočné, 29. apríla 2018 privíta

mesto Trstená štartujúcu etapu
týchto významných pretekov.
Spomínaný deň v dopoludňajších
hodinách prebehne na námestí
M. R. Štefánika oficiálny ceremoniálny štart, ktorý bude dekorovať
sprievodný program. Pretekári sa
potom presunú na štátnu hranicu
Trstená – Chyžne, kde prebehne
reálny štart ďalšej etapy pretekov.
Odtiaľ pretek povedie ďalej do
Poľska do mesta Osviecim. Preteky
sa v istý moment opäť dostanú na
Slovensko, konkrétne do miest
Poprad a Stará Ľubovňa a nakoniec skončia v poľskom Tarnowe.
Tu sa uskutoční oficiálny záverečný
ceremoniál.
Preteky sú momentálne v prípravnej fáze, bližšie informácie
budú na plagátoch a na stránke
mesta Trstená tesne pred podujatím. Čo však môžeme prezradiť už
teraz – čaká nás bohatý športový
zážitok a možnosť vidieť známe
tváre svetovej cyklistiky.
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry
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ŠPORT - SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

SLOVENSKÝ POHÁR
KARATE ŽIAKOV
I. KOLO
V trenčianskej športovej hale
v sobotu 10. februára 2018 začali
karatisti v žiackych kategóriách
zbierať prvé postupové body na
majstrovstvá Slovenska.
Za Karate klub Trstená sa predstavilo 11 karatistov. Hneď v prvej
kategórii kata dievčatá 5 ročné zabodovala Lýdia Hrubcová, ktorá vybojovala bronzovú medailu. V kata dievčat
6 -7 ročných skončila na 7. priečke
Ester Dudová. V športovom zápase
kumite dievčat do 24 kg obsadila 5.
miesto Lýdia Hrubcová. Ďalšiu bronzovú medailu vybojovala v športovom
zápase kumite dievčat 8 - 9 ročných do
27 kg Kristína Železňáková. Ostatným
sa nepodarilo presadiť vo vylučovacích zápasoch a predčasne skončili.

VEĽKÁ CENA
ZVOLENA
Nový rok sme začali zbierať
prvé medaily na slovenských
turnajoch. Ako prvý turnaj pre
našich karatistov bol turnaj vo
Zvolene, ktorý sa uskutočnil 4.
Februára 2018 vo zvolenskej
športovej hale. Pri počte 45 klubov a 440 pretekárov sme vybojovali celkovo 6 medailí.
Ako prvá vybojovala Lýdia
Hrubcová v kategórii kata žiačky do
5 rokov bronzovú medailu. Po úspešnom vystúpení v kata sa odvážila
bojovať aj v športovom zápase kumite dievčat 6 - 7 ročných do 24 kg.
Zápasila húževnato a prebojovala sa
až do finále, kde získala striebornú
medailu.
V súbornom cvičení kata zabojovala aj Lisa Palčová v kategórii dievčat
8 - 9 ročných, ktorá vybojovala ďalšiu
bronzovú medailu. V športovom zápase kumite mladších kadetiek 12 13 ročných do 40 kg vyhrala bronzovú
medailu Nina Gadzmanová.
V mladších kadetkách 12 - 13
rokov kumite do 50 kg excelovala
Annamária Vilčinská, ktorá svojim
súperkám nič nedarovala a skončila
s pohárom víťaza a zlatou medailou.
Bronzovú medailu vybojoval v kumite
mladších kadetov 12 - 13 rokov nad
55 kg Šimon Válek.
ZA VÝSLEDKY BLAHOŽELÁME.
Karate klub Trstená
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NARODENIA
DECEMBER
Richard Čierny
Hugo Václavík
Vivien Frelichová
Tobias Karol Kočik
Theo Štubendek
Lukáš Kubas

JANUÁR
Filip Horňák
Dávid Štrbáň
Hugo Scheling
Dávid Janiga
Štefan Starek
Sofia Polakevičová

FEBRUÁR
Emily Hucíková
Kristián Pružinský
Olívia Bieľaková
Patrik Bukový
Eliška Gočalová
Katarína Anna Lucká
Rebeka Hrbčová
Lenka Tyrolová
Lara Rychlíková
Lucas Štrbáň

SOBÁŠE
JANUÁR
Ondrej Branický + Mgr.Katarína Halimovičová
Šimon Greššák + Mgr.Ivana Floreková
Lukáš Raška + Magdaléna Gajancová

FEBRUÁR
Roman Stas + Michaela Finiková
Tomáš Teplanský + Dominika Piknová
Adam Štrbáň + Ivana Michalcová

NAŠÍ JUBILANTI
ŽIVOTNÉ JUBILEUM 80, 70, 60 A 50 ROKOV
FEBRUÁR

MAREC

Ferdinand Halimovič

Ing. Ivan Dimitrov Načev
Ľudmila Šrámková

Mária Tješová
MUDr. Anna Gossányiová
Mária Jankolová
MUDr. Vladimír Gajdošík
Oľga Tomkuliaková
Jozef Letoštiak
Anna Katreníková

Anna Britanová
Edita Frelichová
Oľga Lissová
Milan Obert
Alojz Bednár
Ján Mrva
Marta Pallová
Mária Javorková

Angela Šubjaková
Helena Červeňová
Daniela Kajková
Marta Ulrichová
Anna Ďurišová
Ľubica Pohorelcová
Štefan Zemančík
Ľubomír Hvolka
Karol Poláčik

Ing. Štefan Jantolák
Ing. Daniel Motyčák
MVDr. Anna Lucká
PhDr. Daša Piačeková
Miloš Pišiak
Helena Laurincová
MUDr. Milan Koštek
Anna Surovčíková
Mária Borsíková
Jozef Straka

Ján Kortýn
Eva Frančeková
Janka Jurisová
Anton Janolek
Pavol Trstenský
Miroslav Kumor
Mgr. Eva Kaleta
Lýdia Kubinová

Boris Matušek
Ladislav Kleskeň
Anton Majerčík
Monika Siteková

ÚMRTIA
DECEMBER
Ing.Oldřich Suchánek 68 ročný
Žofia Bednárová 80 ročná
Stanislav Kučera 64 ročný
František Bača 71 ročný

••

JANUÁR
Jozef Revaj 66 ročný
Milan Harmata 74 ročný
Irena Bednárová 85 ročná
Jozef Kuráň 79 ročný
Mária Kupčíková 76 ročná
Anna Šimánková 56 ročná
Stanislav Laštík 85 ročný

FEBRUÁR
Štefánia Habovská 84 ročná
František Sahul 67 ročný
Jozef Smažák 74 ročný
Ing.Ján Chrenko 75 ročný
Jaroslav Lajmon 53 ročný
Mária Revajová 65 ročná

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

OZNAMY

hostia

SIMA

MARTAUSOVÁ
Považská Bystrica

MARTIN

HUSOVSKÝ
prešov

MARTIN

HARICH
JANAIS
banská bystrica

band

JAMES

DANIEL

ŠPINER

bratislava

EVANS

MICHAL

ŠELEP

trstená, bardejov

MICHAL

FEDOR
LUKÁŠ

KONŠTIAK

ža do týchto miest:
nový hudobný objav vyrá
vstupenky: predpredaj.sk
25

APRÍL

POVAŽSKÁ
BYSTRICA
1
9:00 | ZUŠ M. R. ŠTEFÁNIKA, KONCERTNÁ SÁLA

28

APRÍL

PREŠOV

mediálni partneri

partneri

18:00 | LITERÁRNA KAVIAREŇ VIOLA

30

APRÍL

26

APRÍL

TRSTENÁ

27

APRÍL

18:00 | HOTEL ROHÁČ

BANSKÁ BYSTRICA
19:00 | KLUB HAD

BARDEJOV

19:00 | BAŠTA - kultúrno-komunitné centrum

01

MÁJ

BRATISLAVA
19:00 | V-KLUB

