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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KRYPTY
FARSKÉHO KOSTOLA SV. MARTINA
Dňa 09.05.2018 bola slávnostne otvorená a sprístupnená
krypta Farského kostola sv. Martina v rámci realizovanej konferencie v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16.

Obsah krypty pod Kostolom
sv. Martina má nevyčísliteľnú hodnotu a je slovenským unikátom.
Prvýkrát bola krypta otvorená v
roku 2009, kedy bol realizovaný
rozsiahly pamiatkový výskum historikom a genealógom Denisom
Pongráczom, ktorý ﬁnancoval
trstenský rodák Mikuláš Trstenský.
Záver výskumu hovorí: zachované,
bohato zdobené a ručne maľované
rakvy sú historickým pokladom s
veľkou dokumentačnou a etnograﬁckou hodnotou, jedinou svojho
druhu na Slovensku. Je pre nás obrovským prínosom a potešením,
že vďaka realizácii projektu sa nám
podarilo sprístupniť tak unikátne
a významné kultúrne, historické
dedičstvo a pevne veríme, že truhly s najvzácnejšími maľbami sa
nám podarí zreštaurovať a taktiež
sprístupniť.

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
ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec
Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Trstená

Prehliadku
krypty
je
možné dohodnúť v Turistickoinformačnom centre mesta
Trstená alebo využiť akcie,
kedy bude krypta otvorená.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
v týchto nastávajúcich letných dňoch sa Vám opäť prihováram prostredníctvom ďalšieho vydania Trstenského hlasu.
Verím, že sa tešíte na aktuality, správy a zaujímavosti zo života
nášho mesta. Za posledné mesiace sa toho udialo pomerne dosť.
V jednotlivých rubrikách prinášame informácie o aktuálnych
zmenách, o realizovaných i
pripravovaných
projektoch,
kultúrnych, ale aj športových
podujatiach.
Srdečne vás pozývam na
letné podujatia, ktoré organizuje mesto Trstená. Leto odštartuje už tradičnou akciou
Trstenská krídlovka, ktorá
sa uskutoční 7. – 8. 7. 2018.
O týždeň na to sa v našom
meste bude konať tradičný
Škapuliarsky jarmok 13. 7. 2018
a v nasledujúcich dvoch dňoch
14. – 15. 7. 2018 sa uskutoční aj
gospelový festival pod názvom
Spievame Márii. Osobitne by
som chcela pozvať mladých na
„EXPRES STREET PARTY“, ktorá bude tento rok výnimočne práve
v našom mestečku a to 11. 8. 2018 na Námestí M. R. Štefánika.
Ako sme vás už viackrát informovali, mesto Trstená bolo
úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok zo
zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške približne 630
tisíc eur na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v Trstenej.
V rámci rekonštrukcie úradu budú oddelenia mestského úradu
presťahované do priestorov Domu kultúry. Verím, že predmetnou rekonštrukciou, v rámci ktorej bude zrealizované zateplenie
obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, kompletná výmena
otvorových konštrukcií a teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody a kompletná úprava elektroinštalácie, sa
docieli nielen estetické zlepšenie, ale aj ekonomická návratnosť
investície. Týmto prosím vás občania a taktiež návštevníkov
nášho mesta o strpenie nežiaducich sprievodných javov prác,
ktoré sú nevyhnutne spojené s realizáciou projektu. Pevne veríme, že rekonštrukcia bude prebiehať podľa plánu a už čoskoro
vás budeme môcť informovať o termíne odovzdania novej budovy MsÚ do užívania.
O pár dní začnú dlho očakávané prázdniny a dovolenkové dni.
Niektorí ich prežijú v zahraničných letoviskách, iní využijú domáce ponuky a ďalší si zas najlepšie oddýchnu doma, pri práci, so
svojimi najbližšími. Nezáleží na tom kde, dôležité je, aby sme cez
leto skutočne načerpali potrebnú silu a oddýchli si v kruhu rodiny
či priateľov. Leto nám všetkým ponúka veľa možností, ako tráviť
čas v prírode, stačí len občas zabudnúť na pracovný stres, nedorozumenia, vyjsť si za mesto a nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým v závere príhovoru zaželala krásne a pokojné letné dni, plné pohody a deťom radostné
a nekonečne dlhé prázdniny.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRSTENEJ
Dňa 15. mája 2018 sa uskutočnilo 5.
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 hospodárení rozpočtových
organizácií mesta za rok 2017
(predkladajú riaditelia ZŠ P. O.
Hviezdoslava, MŠ, ZUŠ, CVČ, Súkromná ZUŠ)
9. Správa o hospodárení škôl na území
mesta Trstená za rok 2017
(predkladajú riaditelia ZŠ s MŠ R.
Dilonga, Gymnázium M. Hattalu, SCŠPP
Trstená)
10. Správa o čerpaní rozpočtu mesta k
31.03.2018
(predkladá
vedúca
ﬁnančného
oddelenia)
11. Komunitný plán sociálnych služieb v
meste Trstená, správa o jeho plnení
(predkladá vedúca oddelenia vnútornej
správy a sociálnych vecí)
12. Rôzne
- Individuálna účtovná závierka mesta
Trstená za rok 2017
- Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1
- Strategický plán práce s mládežou
- Prerokovanie žiadosti o zmenu
Územného plánu mesta Trstená
- Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zriadeniu súkromnej materskej školy do siete škôl
- Návrh kandidátov na prísediacich
na Okresnom súde v Námestove za Mesto
Trstená na volebné obdobie 2018 – 2022.
13. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
Program a celý priebeh zasadnutia
MsZ je v Zápisnici zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva, link: http://www.trstena.
sk/2018-05-15-zasadnutie/mid/316665/
ma0/2018/.html#m_316665
Zo zasadnutia vás informujeme o
nasledovnom:
V rámci bodu 6/ Informácie primátorky
mesta, primátorka informovala:
- Turistická ubytovňa v Ústi nad
Priehradou bola na najbližšie mesiace prenajatá pracovníkom, ktorí spracovávajú drevo v
okolitých lesoch po kalamite v 12/2017.
Finančný príjem z prenájmu turistickej
ubytovne bude použitý na rekonštrukciu
a dokončenie priestorov v tribúne Pod
Kľozovom.
- 11. 4. 2018 sa uskutočnila pre učiteľov
škôl na území nášho mesta oslava ku Dňu

učiteľov.
- 12. 4. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie
ZMOHO v Nižnej.
- 17. 4. 2018 sa uskutočnil turnaj v kolkoch Jednoty dôchodcov Slovenska.
- 18. 4. 2018 sa uskutočnila pracovná
porada k pripravovanému Dňu detí, ktorý sa
v našom meste uskutoční 8. 6. 2018, súčasne
s festivalom Za hranice (organizátor je OZ V.
I. A. C v rámci projektu Európa pre občanov).
V rámci osláv Dňa detí budú odprezentované
ukážky všetkých záchranných zložiek.
- 19. 4. 2018 sa v Novom Targu podpisovala zmluva k mikroprojektu PL – SK.
- 23. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie na Slovenskom pozemkovom
fonde v Dolnom Kubíne k bezodplatnému
prevodu pozemkov – parkovisko na Prístave,
pozemky v Ústí nad Priehradou a takisto sa
hľadá riešenie na vytvorenie odchytného
parkoviska pre návštevníkov a milovníkov
športov na Oravskej priehrade.
- 23. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie na Oravskej vodárenskej spoločnosti v Dolnom Kubíne k odpredaju pozemkov pri garážach na sídl. Západ (pozemok po
bývalej čističke OVS).
- 24. 4. 2018 sa uskutočnil prvý kontrolný deň na stavbe Rekonštrukcia bytového
domu súp. č. 227.
Mgr. Jozef Polakevič, vedúci oddelenia
výstavby a životného prostredia, informoval prítomných poslancov o tom, že stavba
prebieha podľa dohodnutého a zazmluvneného harmonogramu stavby. Búracie práce
v objekte sú momentálne vykonané na 95
%. Odsúhlasujú sa posledné technické veci
ako je krov. Ak všetko pôjde ako má, do
konca 5/2018 by mal byť zrealizovaný krov
a do konca 6/2018 by mala byť stavba pod
strechou. O kontrolných dňoch sú poslanci informovaní, pozvánky sú im zasielané
elektronicky.
- 25. 4. 2018 bola podpísaná zmluva u
notára, ktorá sa týka posunu pozemkov na
Hýbli. V súčasnosti sa čaká na dve dedičské
konania a po doriešení dedičstva je predpoklad ukončenia.
- 25. 4. 2018 sa v Szaﬂaroch (Poľsko)
uskutočnil kongres Euroregiónu Tatry.
Najbližšie zasadnutie Euroregiónu Tatry na
Slovensku sa uskutoční 30. 5. 2018 v Dome
kultúry v Trstenej.
- 26. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie s p. Kubicovou (externým poskytovateľom sociálnych služieb Námestovo).
Taktiež sa uskutočnilo stretnutie s p.
Parcovou (externým poskytovateľom sociálnych služieb Trstená). Primátorka dala do
pozornosti poslancov túto problematiku a
to, že v najbližšom období sa tým zastupiteľstvo bude musieť zaoberať a prijať k tomu
uznesenie – komu sa bude prispievať, na základe akého kľúča, v akej výške a pod.
- 26. 4. 2018 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 110. výročia
narodenia mons. Viktora Trstenského.
- 27. 4. 2018 boli vyhodnotené projektové zámery, ktoré sa týkali Participácie občanov nášho mesta v tomto roku.
Všetky podrobné informácie sú uvedené a zverejnené na webovom sídle
mesta.
- 29. 4. 2018 sa v našom meste uskutočnil Karpatský pretek kuriérov. Išlo o

profesionálny cyklistický pretek, ktorý sa každoročne koná v Poľsku, v Českej republike,
v Maďarsku a na Slovensku, teda v krajinách
V4. Je súčasťou UCI Europe Tour v kategórii
U-23, čo znamená, že je rezervované pre
jazdcov mladších ako 23 rokov.
- 22. 5. 2018 sa uskutočnil kontrolný
deň na stavbe Rekonštrukcia verejného
osvetlenia.
- 3. 5. 2018 sa primátorka zúčastnila zasadnutia Komory miest na Štrbskom plese.
- 9. 5. 2018 sa uskutočnila záverečná
konferencia pri príležitosti ukončenia projektu Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu, ktorý
vo väčšej miere podporuje už zrealizovaný
strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod
názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta
okolo Tatier, v rámci ktorého bola slávnostne
otvorená krypta v kostole sv. Martina.
- 10. 5. 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Oravskej vodárenskej spoločnosti
v Dolnom Kubíne.
- 13. 5. 2018 sa uskutočnilo Uvítanie detí
do života.
- Primátorka informovala o parkovacom
automate pri Hornooravskej nemocnici v
zmysle toho, že sa uskutočňujú pravidelné
fyzické ohliadky parkoviska pri HNsP a bolo
zhodnotené, že parkovanie doposiaľ funguje
bezproblémovo. Príjem z automatu bude
použitý do obnovy dopravného značenia,
obnovovania čiar na miestnych komunikáciách a pod.
- 14. 5. 2018 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie primátorky a riaditeľa HNsP s
VÚC na ktorom sa riešilo parkovisko v areály HNsP (za budovou psychiatrie), ktoré by
malo byť zväčšené. Malo by vzniknúť nových
80 parkovacích miest pre pacientov nemocnice + 45 nových parkovacích miest pre zamestnancov. Prístupová cesta by mala viesť
okolo dialýzy. V súčasnosti sa rieši trasovanie prístupovej cesty, spoluﬁnancovanie a
následne sa začne pracovať na príprave projektovej dokumentácie.
- V minulom týždni bola podpísaná
zmluva na rekonštrukciu budovy Mestského
úradu v Trstenej. Úspešný projekt bol podporený približne vo výške 630 tis. € s 5 %
spoluﬁnancovaním + neoprávnené výdavky.
Bude potrebné sa zaoberať ﬁnancovaním
– vlastné zdroje alebo úver. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť GRIF plus, s. r.
o. Kvôli bezpečnosti a rozsahu stavebných
prác bude potrebné, aby sa celý mestský
úrad vysťahoval. Predpoklad je, že do konca
6/2018 bude mestský úrad fungovať ako
obvykle a v 7/2018 sa budú všetky oddelenia sťahovať. Náhradné priestory budú v
Dome kultúry, konkrétne v sobášnej miestnosti, v miestnostiach na poschodí (tanečná
miestnosť, miestnosť, ktorú využívajú dychovkári, miestnosť, ktorú využíva Matica
slovenská a miestnosť, ktorú využívajú
šachisti). Oddelenie mestskej polície bude
presťahované do hasičskej zbrojnice.
Primátorka zároveň informovala poslancov o tom, že dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva v týchto priestoroch je
pravdepodobne posledné, nakoľko júnové
zasadnutie mestského zastupiteľstva bude
výjazdové.
- Primátorka sa poďakovala poslancovi
Jozefovi Tyrolovi, ktorý pre mesto Trstená

daroval z dreva ručne vyrezávaný erb mesta,
ktorý bude osadený na miesto, kde bola lipa
na námestí M. R. Štefánika.
- Primátorka požiadala poslanca MUDr.
Vojtecha Kolejáka o podporu štyroch projektov, ktoré mesto v poslednom období zaslalo
na VÚC.
- Primátorka dala pozornosti poslancov ponuku p. Michaláka (majiteľ objektu, v
ktorom sídlilo posledné roky IC na Prístave)
k odpredaju predmetného objektu s priľahlými pozemkami (vo výmere cca 700 m2).
Ponuka s vypracovanou projektovou dokumentáciou na chatu je vo výške 52 000 €.
Primátorka sa vyjadrila, že po skúsenostiach
za posledné roky mesto nebude prevádzkovať na Prístave IC, nakoľko je to nerentabilné.
Ľudia nemali záujem o informácie IC, zisk nepokryl náklady na pracovníkov, ktorí boli na
letnú turistickú sezónu prijatí. Informovala
sa u poslancov na ich názor. Nemusí sa to
uzavrieť na dnešnom zasadnutí, poslanci sa
môžu ísť na predmetný pozemok a objekt
pozrieť a zhodnotiť to. P. Michalák rieši odpredaj aj cez realitnú kanceláriu, v prípade,
ak by mal niekto aj súkromný záujem, primátorka poskytne kontakt na predávajúceho.
- Primátorka dala do pozornosti zlý stav
majetku mesta a to objektu bývalej družstevnej škôlky. V súčasnosti sa objekt za
prevádzkové náklady prenajíma skautom.
Na základe komunikácie so spoločnosťou AE
group, s. r. o. o tom, čo mesto potrebuje, bola
vypracovaná ponuka na výstavbu malého
bytového domu (6 bytov). Predmetný zámer
je navrhnutý v súlade s Územný plánom
mesta Trstená. Primátorka poslancom premietla a dala do pozornosti ponuku spoločnosti. Na záver sa informovala u prítomných
poslancov o tom, či sú za, aby mesto dalo
vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet stavby. Väčšina prítomných poslancov
hlasovalo nezáväzne za návrh primátorky.
V rámci bodu 7 bola prerokovaná správa
o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky.
V rámci bodu 8 boli predložené a schválené správy o hospodárení rozpočtových
organizácií mesta za rok 2017.
V rámci bodu 9 boli vzaté na vedomie
správy o hospodárení škôl na území mesta.
V rámci bodu 10 bolo schválené čerpanie rozpočtu mesta k 31. 3. 2018.
V rámci bodu 11 bolo vzaté na vedomie plnenie Komunitného plánu sociálnych
služieb v meste Trstená.
V rámci bodu 12/ Rôzne:
- Bola vzatá na vedomie audítorska
správa z overenia riadnej účtovnej závierky
mesta Trstená za rok 2017.
- Bolo schválené Rozpočtové opatrenie
č. 1 na rok 2018.
- Bol schválený Strategický plán práce s
mládežou.
- Bola schválená žiadosť o zmenu
Územného plánu mesta Trstená pre spoločnosť VEPY, spol. s. r. o.
- Boli schválení prísediaci za mesto
Trstená na Okresnom súde v Námestovo –
Mgr. Eva Volčeková a PhDr. Milan Mičáň.

Bc. Lenka Lackovičová
Sekretariát primátorky
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MESTO ZREKONŠTRUUJE A OBNOVÍ
MESTSKÝ ÚRAD
Mesto Trstená získalo nenávratný ﬁnančný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 617 445,15 EUR
na realizáciu projektu s názovom „Rekonštrukcia Mestského
úradu v Trstenej“, č. 310041F848.

3

MESTSKÝ ÚRAD
bude počas rekonštrukcie presťahovaný
do priestorov DOMU KULTÚRY
Počas letných mesiacov mesto Trstená odovzdá budovu mestského úradu zhotoviteľovi stavby. Rekonštrukcia bude rozsiahla
a z hľadiska bezpečnosti nebude možné, aby činnosť úradníkov a
prístupu verejnosti ostala v pôvodnej budove.
Od tohto mesiaca (júna) budú
oddelenia mestského úradu presťahované dočasne, počas realizácie rekonštrukcie, do priestorov
Domu kultúry s vchodom na ulici
Hattalovej (za farským úradom).
Čo sa týka prístupnosti občanov
bol vybratý najprístupnejší priestor verejnosti, ktorým mesto disponuje. Vo výstavnej miestnosti
budú umiestnené služby mestského úradu, ktoré sú najčastejšie
využívané občanmi a to je matrika, pokladňa a podateľňa. Na
poschodí budú presťahované
ďalšie oddelenia (oddelenie ﬁnančné, výstavby a mestského
majetku) a taktiež sekretariát primátorky. Veríme, že budete mať

Realizácia projektu rieši rekonštrukciu historickej budovy Mestského
úradu v Trstenej, so zameraním na zníženie energetickej náročnosti bez
zmeny pôdorysu a vonkajšieho vzhľadu budovy. Realizácia projektu
bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to:
Rekonštrukciou mestského úradu a podporných aktivít. V rámci
hlavnej aktivity sú plánované štyri opatrenia – zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, kompletná výmena otvorových
konštrukcií a teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody a
kompletná úprava elektroinštalácie. Plánované obdobie realizácie:
06/2018 – 08/2019.
Realizáciou uvedených opatrení bude budova mestského úradu
zatriedená do energetickej triedy A1 a bude spĺňať štandardy ultranízkoenergetickej budovy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne úroveň 74,6 %.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu tepelných strát objektu, zlepšeniu tepelnej pohody a predovšetkým sa predĺži životnosť budovy.
Znížením energetickej náročnosti budovy sa dosiahne nielen estetické
zlepšenie, ale aj ekonomická návratnosť investície, nakoľko po realizácii
projektu dôjde k výraznej úspore ﬁnančných prostriedkov na prevádzku
budovy.

pre toto nevyhnutné dočasné
presťahovanie Mestského úradu
pochopenie a taktiež, že o rok
Vás budeme môcť privítať a obslúžiť v novozrekonštruovanej
budove mestského úradu, ktorá
bude dôstojne reprezentovať naše
mesto. Presťahovanie úradu by
nemalo narušiť plynulý priebeh
vybavovania žiadosti občanov, ale
aj napriek tomu, ak by sa vyskytli
nejaké nepredvídateľné okolnosti,
kvôli ktorým nebude môcť úrad
pár dní úradovať, prosíme Vás o
strpenie a toleranciu.
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MESTO OPRAVÍ CESTU K CINTORÍNU
V ÚSTÍ NAD PRIEHRADOU
Mesto Trstená získalo príspevok vo výške 20 000,00 EUR z
Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik,
Banská Bystrica na opravu miestnej komunikácie – cesty k cintorínu v Ústí nad Priehradou.
Oprava cesty bude spočívať v jej vyspravení,
stabilizácie a zhutnení, ktorej rekonštrukcia by mala
začať v mesiaci júl 2018 a ukončená by mala byť do
konca mesiaca november 2018.
Veríme, že opravou bude cesta opäť prístupná
a bezpečná pre všetkých jej užívateľov, ako motorových, tak aj nemotorových.

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Mgr. Jozef Polakevič
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

OBČANIA MESTA SA MÔŽU CÍTIŤ BEZPEČNEJŠIE
V meste Trstená bolo nainštalovaných šesť nových bezpečnostných statických kamier. Celková investícia bola vo výške 12 642,20
EUR, z toho dotácia vo výške 10 000,00 EUR, ktorú mesto získalo na základe úspešnej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality pre projekt s názvom „Bezpečné mesto – 9. etapa budovania
kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená“.
Jedna statická kamera bola nainštalovaná
pri vstupe na sídlisko Západ pri polyfunkčnom
dome a monitoruje vstup sídliska a priľahlé
parkoviská, dve statické kamery pri cyklochodníku smerujúceho od nemocnice na sídlisko a
monitorujú cyklochodník smerujúci od mesta
a cestu k bytovým domom 1139 a 1053, ďalšie
dve statické kamery boli osadené pri hasičskej
zbrojnici, ktoré monitorujú ulicu Zápotočnú a
vstup na námestie od tejto ulice a jedna statická kamera pri turisticko – informačnom centre, ktorá monitoruje cestu na Námestie M.R.
Štefánika. Projekt je pokračovaním ôsmich

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

„Projekt
bol
ﬁnančne
podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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SLÁVNOSTNÉ PODPÍSANIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dňa 19. apríla 2018 sa primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková zúčastnila v Euroregióne „TATRY“ so sídlom v Nowom Targu
(Poľská republika) inauguračného stretnutia z realizácie mikroprojektov podaných v rámci II. Výzvy strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. Hlavným bodom programu bolo
slávnostné podpísanie prvých dvanásť zmlúv o poskytnutí ﬁnančného príspevku medzi ktorými bolo pozvané na podpísanie zmluvy aj
mesto Trstená.
V zmysle podpísanej zmluvy mesto Trstená
v partnerstve s Oravským Centrom Kultúry v
Jablonke od mája 2018 realizuje mikroprojekt
„Oživenie tradícií a zvykov našich predkov“ č.
INT/ET/TAT/1/II/B/0162. Celkové oprávnené
náklady projektu predstavujú 96 696,45 Eur, z
toho oprávnené náklady za mesto Trstená 35
417,85 Eur. Cieľom projektu je prostredníctvom
spoločných inovatívnych podujatí zatraktívniť
a spropagovať kultúrne a prírodne dedičstvo
pohraničného regiónu hornej Oravy. Počas
realizácie projektu budú ako na slovenskej tak
aj na poľskej strane realizované aktivity zamerané na spoznávanie kultúrneho a prírodného
dedičstva regiónu Orava.
Medzi hlavné aktivity projektu patrí:
1. Oravský odev – zrkadlo dedičstva – aktivita realizovaná Oravským Centrom Kultúry. V
rámci tejto aktivity budú zorganizované tvorivé
dielne o oravskom kroji, vydanie dvojjazyčnej
publikácie „Kroj hornej Oravy“ prezentujúca
odev a oblečenie oravských goralov v minulosti
a cezhraničná výstava „Oravský odev – zrkadlo
oravského dedičstva na ktorej budú prezentované mužské a ženské goralské kroje z oblasti
hornej Oravy.
2. Oravské zvyky spoločného kultúrneho
dedičstva Jablonky a Trstenej - aktivita realizovaná Oravským Centrom Kultúry v Jablonke.
Pri realizácii tejto aktivity budú zorganizované regionálne workshopy pre deti a mládež z
Jablonky a Trstenej počas ktorých sa mladá generácia veľa dozvie o histórii oravských goralov.
Sprievodným podujatím aktivity bude živé divadlo „Na Orave“ propagujúce život obyvateľov
prihraničného regiónu.
3. Spoznávame dedičstvo našich predkov
– aktivita realizovaná mestom Trstená, ktorá

bude prierezom do histórie a tradícií regiónu. Počas aktivity budú prebiehať aktivity
„Hrnčiarske dni“ s názornými prezentáciami
remeselníkov, ochutnávka tradičných jedál a divadelné predstavenie „Brány histórie“. Aktivitu
plánujeme zorganizovať v meste Trstená v septembri 2018.
4. Vianoce na Orave - aktivita realizovaná
mestom Trstená, ktorá bude približovať obyvateľom regiónu tradície a zvyky vo vianočnom období. Budú zrealizované tvorivé dielne
pre obyvateľov regiónu s názvom „Prichádza
čas Vianoc“, ktoré priblížia voňavú atmosféru
Vianoc na Orave (pečenie a zdobenie medovníkov, výroba adventných vencov a pod.). Aktivita
vyvrcholí „Vianočnými trhmi“ a rozsvietením
vianočného stromčeka na námestí v Trstenej.
5. Cezhraničná záverečná konferencia - aktivita realizovaná mestom Trstená, počas ktorej
partneri projektu zhodnotia celú realizáciu projektu, výstupy a vízie partnerskej spolupráce do
budúcnosti. Na konferencii bude propagovaná
dvojjazyčná publikácia o hrnčiarstve 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.
Veríme, že aj týmto projektom, ktoré propaguje kultúrne a prírodné dedičstvo na slovensko – poľskom pohraničí sa ešte viac upevnia
naše partnerské vzťahy s Jablonkou, 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

KONFERENCIA PROJEKTU

„NA BICYKLI ZA KULTÚRNYM A PRÍRODNÝM DEDIČSTVOM POHRANIČNÉHO REGIÓNU“
Dňa 09.05.2018 sa uskutočnila konferencia k projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v
Dome Kultúry v Trstenej.
Počas konferencie zhodnotilo Mesto
Trstená aj za ďalších slovenských partnerov
projektu Obce Liesek, Hladovka, Suchá Hora
a Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trstená priebeh realizácie projektu, jeho výsledky, dopady

pre užívateľov a posledné plánované aktivity,
ktorými sú ešte osadenie spoločných cyklomáp
popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá
Hora – Czarny Dunajec – Zakopane a vydanie
spoločných skladaných cyklomáp s popisom
zaujímavostí a atrakcií.
V ďalšej časti konferencie sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie a
sprístupnenie Krypty farského kostola sv. Martina
spojené s jeho prehliadkou, ktorú viedol Denis
Pongrácz, historik a genealóg, ktorý viedol pamiatkový výskum krypty.
Spolu s kryptou si účastníci konferencie mohli
pozrieť Kostol sv. Martina
spolu s výkladom a vyhliadku z veže kostola.

Počas celej konferencie účastníkov sprevádzali tanečné a hudobné vystúpenia skupín
Goralská muzika Čeľadnik, Chasa a folklórny
súbor ORAVAN.

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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KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV
Tri krajiny, šesť dní, sedem etáp, 22 horských prémií a takmer 950 kilometrov. Takto v skratke by sa dal zhrnúť 35. ročník Karpatského
preteku kuriérov, ktorého jedna z etáp viedla cez naše mesto. Pretek, ktorý trval od 28. apríla do 3. mája je jedným z najväčších svojho
druhu v Európe. Dlhá trasa a rozmanitosť umožňujú pretekárom zbierať cenné skúsenosti a často sa dostávajú na prvé miesta, ktoré im
v budúcnosti otvárajú dvere do svetovej cyklistiky. 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.

„Karpatský pretek kuriérov" predstavuje projekt, ktorý v roku 1975 vznikol s cieľom
pripomínať si spoluprácu tajných kuriérskych
skupín z pohraničných oblastí krajín V4. Tie si
počas II. svetovej vojny vymieňali informácie
predovšetkým o pohybe a umiestnení nacistických vojenských jednotiek a ich zariadení,
a tiež o situácii v koncentračných táboroch,
čím výrazne prispeli k záchrane veľkého počtu
ľudských životov. Význam tohto medzinárodného športového podujatia v súčasnosti rastie
aj vďaka úspešnej spolupráci organizujúcich
krajín a prispieva tiež k prezentácii všetkých
účastníckych krajín. Pre profesionálnych cyklistických pretekárov v kategórii U-23, čiže vo

veku do 23 rokov predstavuje Karpatský pretek
kuriérov alternatívu voči medzinárodným pretekom Giro d´Italia, ktoré sa každoročne konajú
na území Talianska.
Tento rok preteky začali v Maďarsku 150 kilometrovým úsekom z mesta Veszprém do
Pápy. Po prvej etape čakal pretekárov presun
na Slovensko. 29. apríla 2018 bolo hostiteľským
partnerom pretekov aj mesto Trstená. Na námestí M. R. Štefánika sa tak uskutočnilo nevšedné cyklistické podujatie, na ktorom boli
predstavené všetky cyklistické tímy a zároveň
bola vyhodnotená maďarská etapa z predošlého dňa. Podujatie začalo kultúrnym programom, kde sa predstavila ľudová hudba CHASA
zo Zuberca a hneď potom prichádzali pretekári, aby sa mohli prezentovať a zhromaždiť na
oﬁciálny štart. Ceny víťazom spolu s víťazným
dresom odovzdala primátorka mesta Trstená
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.
Celkovo štartovalo 113 pretekárov zo
Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka,
Ukrajiny, Malajzie, Holandska, Talianska, či
Litvy. Slovensko reprezentovali dva tímy
Stredoslovenský Región – Patrik Podolák, Filip
Vančo, Dávid Kasko, Juraj Michalička, Michal
Hloža a druhým tímom bola Slovenská národná reprezentácia v cyklistike. Za tento tím sa

predstavili Juraj Belan, Samuel Oros, Matúš
Stoček, Adrián Babic a Martin Vlčák.
Peletón cyklistov spolu s rozhodcami odštartovala primátorka mesta. Tento pokračoval smerom z Trstenej do Jablonky. Na štátnej
hranici Trstená – Chyžné prebehol ostrý štart,
ktorým sa začal ďalší 64 – kilometrový úsek.
Veríme, že aj v budúcnosti bude mať naše
mesto možnosť zažiť atmosféru medzinárodných cyklistických pretekov a všetkým pretekárom prajeme do budúcnosti veľa úspechov.
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry

NOC VO VEŽI 2018 - ČARO SVETIEL
Aj tento rok sa v Trstenej konala tajomná noc, kedy Kostol sv. Martina, presnejšie jeho okolie, privítalo okolo 200 návštevníkov.
Niečo z histórie mesta a vstupnej brány do kostola, niečo z historických fotograﬁí Trstenej v premenách času, tri hroby v areáli kostola,
vročenie v múre kostola, sprístupnená krypta, svetelná šou , hra akordeónov vo veži a nočný výhľad na mesto, to je len malá ochutnávka
toho, čo mohli návštevníci zažiť 11.5.2018 vo večerných a nočných hodinách.
Niektorí ľudia prvýkrát, iní už siedmy, navštívili toto vydarené podujatie, ktoré sa teraz
konalo pod taktovkou kultúrnej komisie, ktorá
pracuje pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Trstená. Zapojili sa do akcie školy mesta i mládežnícky parlament. Mnohí odchádzali domov
plní zážitkov a emotívnych pocitov. Naozaj
nočná prehliadka okolia kostola, kde reﬂektory
osvetľovali niektoré vybraté miesta, pôsobila
čarovne i tajomne. Akcia mala úspech a mnohí
sa na ňu tešia opäť na budúci rok.
Kultúrna komisia
pri MsZ mesta Trstená
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DEŇ UČITEĽOV
28. marec, deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, ktorý
sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie
osobnosti svetovej pedagogiky, je už tradične spojený s Dňom učiteľov. V našom meste
sme tento sviatok oslávili trochu neskôr, 11. apríla.
Pani primátorka vo svojom príhovore vyslovila svoj obdiv, úctu a vďaku všetkým pedagógom, nielen tým, ktorí prijali jej pozvanie.
Veď dlhé roky pôsobila ako učiteľka a neskôr aj
ako riaditeľka školy a vie, koľko úsilia a námahy
musia učitelia vynaložiť vo svojej pedagogickej
práci. Zdôraznila, že naša mladá generácia potrebuje v rodine, v škole a v spoločnosti vzory.
Je dôležité mať úctu k tomu druhému, podávať pomocnú ruku, pomáhať a neohovárať,
stáť na strane pravdy a nie klamstiev, urážok
a nenávisti. Všetkým učiteľom, učiteľkám, vychovávateľom, vychovávateľkám a ostatným
pedagogickým zamestnancom zaželala na
záver hlavne dobrých, talentovaných a bystrých, ale predovšetkým dobre vychovaných
žiakov, spolupracujúcich rodičov, kvalitné učebnice a adekvátne ohodnotenie. Medzi pozvanými učiteľmi boli aj dôchodcovia, ktorí desiatky
rokov pracovali v školstve a na roky strávené za
katedrou už len s láskou a úsmevom na tvári

spomínajú. Pani primátorka aj im popriala
pevné zdravie, veľa sily a energie, inšpirácie
a motivácie do ďalších rokov. Vedenie mesta
Trstená si prácu všetkých pedagógov veľmi váži
a oslava Dňa učiteľov sa stala v našom meste
peknou tradíciou. Veď tradícia má v sebe čaro a
nemala by stratiť na svojom význame.

DIGITÁLNE MERAČE
RÝCHLOSTI
spomalili väčšinu prechádzajúcich
áut našim mestom a môžu pomôcť znížiť
nehodovosť. Nemajú však veľký vplyv na
cestných pirátov. Tí vedia, že majú len informačný charakter. Na väčšinu vodičov
vplývajú pozitívne.
Keďže dopravné značky, ktoré informujú
vodičov o vjazde do obce, nedokážu šoférov
dostatočne motivovať znížiť rýchlosť na povolených najviac 50 km/h, nainštalovali sme merače rýchlosti. Osadili sme ich na dvoch miestach
pri vjazde do mesta. Jeden z meračov je nainštalovaný v blízkosti Hornooravskej nemocnice
zo smeru od Tvrdošína, druhý pri vjazde do
Trstenej od Oravskej priehrady v mestskej časti
Ďurdinová. Merače rýchlosti slúžia na informovanie vodičov o tom, ako rýchlo idú. Zároveň
upozorňujú tých, ktorí jazdia rýchlejšie akou
najvyššou povolenou rýchlosťou by mali
mestom prechádzať. Odkedy ich máme, viac
vodičov dodržuje predpísanú rýchlosť.

RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

WORKOUTOVÉ IHRISKO NA SÍDLISKU ZÁPAD
Workout nie je len cvičenie s vlastnou váhou, ale pre niekoho aj životný štýl. Mladých
ľudí nebavilo dvíhať činky a utápať sa v posilňovni a tak začali cvičiť s vlastnou váhou vo
vonkajšom prostredí. Paradoxne boli využívané detské preliezky.
V Trstenej sa vytvorila menšia workoutová
komunita. Myšlienka workoutového ihriska tu
bola už dlhšiu dobu. Partia mladých ľudí okolo
workoutového nadšenca Martina Pekarčíka sa
snažila vybudovať ihrisko, ale žiaľ bez úspechu.
Zapadlo to prachom, ale nakoniec sa nápad
oprášil. Trstenský mládežnícky parlament je tu
aj na to, aby vypočul myšlienky a túžby mladých
ľudí. Dali sme hlavy do kopy, spojili sily a hľadali
riešenie ako pretaviť nápad na realitu.
Veľkú pomoc poskytlo mesto Trstená, ktoré
tento projekt zastrešilo od základov až po
samotnú realizáciu. Nespoliehali sme sa len
na mesto a hľadali sme ﬁnančné prostriedky
na workoutové ihrisko aj z iných zdrojov – od
sponzorov. Samotné hľadenie ﬁnančných prostriedkov bolo veľmi náročné a niekedy priam
až frustrujúce. Nádej v nás však zostávala.
Oslovených bolo množstvo ﬁriem a fyzických
osôb nielen v Trstenej a v regióne Hornej
Oravy, ale aj na celom Slovensku. Nakoniec sa
našlo pár podporovateľov, ktorých tento projekt zaujal. Boli nadšení, že môžu niečo také
ﬁnančne podporiť. V Trstenej tak vyrastie nové

Trstenský hlas

športovisko!
Treba poďakovať hlavne mestu Trstená a
samotným sponzorom: LES – WOOD, s.r.o. ,
Elkond HHK, a.s., Panasonic Industrial Devices
Slovakia, s.r.o., DSI DATA s.r.o., Hotel Roháč,
Rodinné vinárstvo Gembala, ktorí prispeli
celkovou sumou 3 420 eur. Sumou 2 000 eur
podporila výstavbu workoutového ihriska aj
Nadácia Kia Motors Slovakia.
Milan Javorek
TMP

Merače majú na vodičov veľký psychologický vplyv. Slúžia však len ako informácia pre
vodiča, nie políciu. Displej, ktorý ukazuje vodičovi, že ide rýchlejšie má väčšinou prinútiť šoféra spomaliť pri vjazde do mesta. Možno zníži
rýchlosť preto, lebo nevie, či to náhodou nie je
policajný radar, možno ho to prinúti sústrediť
sa, že už je na území mesta, kde sa má jazdiť
pomalšie ako mimo mesta. Informačný panel
pre meranie rýchlosti vozidiel slúži k zobrazeniu rýchlosti prechádzajúceho vozidla na
veľkoplošný displej. Pri prekročení rýchlosti o
nastavenú hodnotu dokáže displej so zobrazovanou rýchlosťou zablikať, čo pomôže upútať
pozornosť. Na spodnej časti panelu sa objavujú
upozornenia na spomalenie rýchlosti alebo na
neďalekú prítomnosť chodcov. Displeje s meračom rýchlosti sú zariadenia, ktoré majú vodičov
informovať a zároveň psychicky motivovať spomaliť na predpísanú rýchlosť.
Aj keď sa to nezdá na prvý pohľad logické,
merače zrýchlili premávku v obciach. Vodičov,
ktorí idú príliš pomaly, upozornia že môžu pridať a to pomáha plynulosti premávky.
Do budúcna môžeme rozšíriť ich výstupy a
budeme schopní získať viac podkladov nie len
informácie o aktuálnej rýchlosti.
Mestská polícia
0902 915 699

Jún 2018
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DILONGOVA TRSTENÁ 2018
Tento rok Trstená privítala opäť recitátorov z celého Slovenska na 27. ročníku celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená.
Úvodný program bol venovaný spomienke na Janka Štepitu – jedného zo zakladateľov tejto súťaže, ktorý nás opustil 8.6.2017. Spomínali
sme spevom, kde venovala piesne svojmu bývalému pedagógovi Majka
Fedoráková Šibíková, slovom, kde o kolegovi a súputníkovi v divadelnej
sfére hovoril Jarko Broz. Do tretice uzavrelo spomienku na Janka Štepitu
divadelné predstavenie Vo veži, ktoré režíroval podľa Jankovej predlohy
trstenský rodák Vojtech Koleják.
Okolo 80 účastníkov sa popasovalo s textami a väčšina účinkujúcich
sa snažila zo seba dať maximum. Porota zoskladaná z odborníkov na
prednes z celého Slovenska vybrala víťazov. Záver súťaže už tradične patril zboru Mária z Trstenej. Súťaž sa koná pod záštitou MŠVVaŠ a bola podporená aj dotáciou z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

DILONGOVA TRSTENÁ - Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I.KATEGÓRIA POÉZIA
1. miesto
Juliana Fejová, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
2. miesto
Alexandra Saloňová, ZŠ s MŠ Komjatná
3. miesto
Šimon Juriga, ZŠ s MŠ Krušetnica
Cena poroty Simona Martvoňová, ZŠ s MŠ Novoť
I.KATEGÓRIA PRÓZA
1. miesto
Michaela Brčáková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
2. miesto
Lenka Hučková, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava
3. miesto
Simona Dibdiaková, ZŠ s MŠ Novoť
II.KATEGÓRIA POÉZIA
1.miesto
Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
2.miesto
Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
3. miesto
Terézia Kanátová, CZŠ J. Bosca, Lučenec
II.KATEGÓRIA PRÓZA
1.miesto
Ema Frӧhlichová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. miesto
Róbert Krasničan, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
3. miesto
Eva Brčáková, ZŠ s MŠ Nižná
Cena poroty Tamara Kenderová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

III.KATEGÓRIA POÉZIA
1.miesto
Natália Krajčíková, Stredná zdravotnícka škola Michalovce
2.miesto
Marek Jaroš, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
3.miesto
Ivana Bohucká, Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice
III.KATEGÓRIA PRÓZA
1.miesto
Lenka Ondreková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
2.miesto
Agáta Brozová, Gymnázium Tvrdošín
3.miesto
Alžbeta Iglárová, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
IV.KATEGÓRIA POÉZIA (DOSPELÍ)
1.miesto
Želmíra Mišutová, Martin
2.miesto
Milan Stromko, Liptovský Mikuláš
3.miesto
Lukáš Frankovič, Spišská Nová Ves
IV.KATEGÓRIA PRÓZA (DOSPELÍ)
1.miesto
Anna Mišurová, Ružomberok
2.miesto
Mária Vojtašáková, Námestovo
3.miesto
Peter Gallo, Dolný Kubín
Organizátori Dilongovej Trstenej
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VYHODNOTENIE PARTICIPÁCIE OBČANOV NA ROZVOJI MESTA
V roku 2018 nám do Participácie občanov na rozvoji mesta prišlo 34 žiadostí, čo je v porovnaní s minulým rokom o trošku menej, ale
o to kvalitnejšie a lepšie boli niektoré žiadosti vypracované. V oblasti kultúry bolo podaných 9 žiadostí, v športových aktivitách 13, v
humanitnej a charitatívnej činnosti 5 a v oblasti zlepšenia kvality a životného prostredia 7 žiadostí.

PO ZASADNUTÍ HODNOTIACICH KOMISIÍ SA SCHVÁLILI NASLEDUJÚCE ZÁMERY:
OBLASŤ ZÁMERU
KULTÚRA

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

HUMANITNÁ A
CHARITATÍVNA
ČINNOSŤ

ZLEPŠENIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

SCHVÁLENÉ ZÁMERY

ZODPOVEDNÁ OSOBA

SCHVÁLENÁ
SUMA

• Spomienky na časy vojny v Trstenej

Marta Fukasová

500 eur

• Deň otcov

Mgr. Stanislav Pňaček

500 eur

• Tradícia stavania mája na sídlisku Západ

Ing. Silvia Púčiková

500 eur

• Na ľudovú nôtu v ríši rozprávok a piesní

Renáta Janoviaková

500 eur

• Hurá na Madagaskar!

Bc. Marta Medvecká

300 eur

• Spoznávame Trstenú, spoznávame Oravu /slovenskú i poľskú/, spoznávame Maticu slovenskú, ...

JUDr. Zuzana Záhradníková

200 eur

• UNBROKEN 4. ročník medzinárodnej crossﬁt súťaže

Mgr. Vladimír Fojtík

300 eur

• Dievčenská Futbalová Dilong - liga 10. ročník

Mgr. Ľubomír Rehák

200 eur

• Spoločne športujeme a spájame rodiny na Ústi

Renáta Tabačáková

300 eur

• Športfest 2018

Silvia Kompanová

300 eur

• Deň detí na kolkárni

Mgr. Anna Benická

300 eur

• Klubovňa

Ľubomír Rehák

500 eur

• Karate turnaj Trstená

Michal Štefanides

300 eur

• Progres

Ján Janouš

200 eur

• Aktivity a tvorivé dielne pre zdravotne a sociálne znevýhodnených i
osamelých seniorov v našom meste

Anna Smitková

350 eur

• „Urob každý deň jeden dobrý skutok, pomôž niekomu sa usmiať“ –
SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU

Anna Neubauerová

350 eur

• Charitatívny futbalový turnaj

Lucia Parcová Šálková

500 eur

• Hasiči pre deti

Lukáš Kučera

500 eur

• Veľké keramické šachy na námestí

Ľubomír Hoľma

500 eur

• Netradičný edukačno – oddychový chodník

Michaela Dudová

500 eur

• STOPKA

Filip Buček

500 eur

• Vybudovanie krížovej cesty pri cintoríne Za Hrobľou

Mgr. Martin Šurina

500 eur

• Zábavný chodník ku studničke Lúka

Bc. Lýdia Hrubcová

500 eur

• Zem nie je smetisko

Peter Žatko

400 eur

Zámery Zábavný chodník ku studničke Lúka a Zem nie je smetisko sa budú realizovať spoločne (po vzájomnej dohode).
SPOLU

9 500,RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

NAJLEPŠÍ ČITATEĽ ROKA 2017
Počas Týždňa slovenských knižníc 5. – 11.3.2018 boli v Mestskej knižnici Trstená vyhlásení najlepší čitatelia v kategórii dospelí a kategórii deti a mládež za rok 2017.
Za najlepšieho čitateľa za rok 2017 v kategórii dospelí bola vyhlásená pani Janka Laceková z
Trstenej a najlepší čitateľ v kategórii deti a mládež bola vyhlásená Sárka Holosová z Brezovice.
Ceny pre víťazov venovali Mesto Trstená, spoločnosť Albi a kníhkupectvo Martinus.

Výherkyniam srdečne blahoželáme.
Ing. Katarína Loneková
Oddelenie kultúry

Jún 2018
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI
MESTA – ZREALIZOVANÉ ZÁMERY
SPOMIENKY NA ČASY
VOJNY V TRSTENEJ
Členovia kultúrnej komisie v spolupráci s Centrom voľného času Trstená a oddelením kultúry mesta Trstená zorganizovali akciu k príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny s názvom:
Spomienky na časy vojny v Trstenej.

Sedem deviatackých tried sa zišlo v kine, kde im fundované osobnosti úvodným slovom priblížili vojnovú situáciu vo svete a v Trstenej a
ukázali im fotky Trstenej v čase vojny. Potom sa jednotlivé triedy vydali
na púť po Trstenej, počas ktorej museli nájsť 7 stanovíšť, na ktorých im
ešte žijúci pamätníci a dejepisári priblížili udalosti a vlastné spomienky
na 2. svetovú vojnu. Nadšenci z Klubu vojenskej histórie na jednom stanovišti ukázali deviatakom počas púte historické zbrane, výstroje a techniku a predviedli malú rekonštrukciu bojov. Po putovaní sa všetky triedy
opäť stretli v kine, kde im bol premietnutý dokumentárny ﬁlm o sestrách
Eberstark z Trstenej. Na ukážky z Klubu vojenskej histórie sa prišli pozrieť
aj ďalšie triedy z našich škôl a v poobedňajších hodinách boli sprístupnení aj pre širokú verejnosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým prednášajúcim - Jánovi Kapjorovi, Eve Kadlubovej, Vlastislavovi Pavlíkovi, Jaroslavovi
Chovancovi a Mojmírovi Krajčimu. Odozva žiakov bola veľmi pozitívna.
Zhodnotili, že boli silno zasiahnutí zážitkami a informáciami prednášajúcich a dlho to bude v nich rezonovať. Pevne veríme, že žiaci si uvedomili,
aké dôležité je budovať a vylepšovať svoje vzťahy s ľuďmi, lebo práve tam
sa rodí počiatok každého konﬂiktu či nevraživosti.

TRADÍCIA STAVANIE MÁJA
NA SÍDLISKU ZÁPAD
Aj tento rok ožili tradície stavania mája na sídlisku Západ.
Poslanci spolu s členmi komisie sídliska Západ - p. Rehákovou a
p. Záhradníkovou pripravili pre obyvateľov sídliska zaujímavé popoludnie - pre deti boli pripravené tvorivé dielne a rôzne atrakcie.
Veľké
poďakovanie
patrí Jožkovi Tyrolovi, jeho
rodinke a kamarátom,
ktorí pripravili vynikajúci guláš, sponzorom PD
Trsteník, MARÍNA a mestu
Trstená. Za pomoc s organizáciou ďakujeme CVČ,
Trstenskému mládežníckemu parlamentu, Marošovi
Vojtkovi, OZ V.I.A.C., p.
Pohorelcovi, p. Smitkovi
a dievčatám zo ZŠ Pavla
Országha Hviezdoslava.
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

ČISTÉ BREHY 2018
Mesto Trstená sa opäť zapojilo do akcie „Čisté brehy 2018“.
V termíne od 21. 05. do 26. 05. 2018 sme spolu so žiakmi a dobrovoľníkmi čistili brehy Oravskej priehrady - okolie priehradného múru, od priehradného múru po „Štefanovskú“ zátoku, od
„Štefanovskej“ zátoky po Prístav, od priehradného múru po Nové
Ústie, „Stará pláž“, Nové Ústie.
Do akcie sa zapojili tri triedy ZŠ P.
O. Hviezdoslava, dve triedy ZŠ s MŠ
R. Dilonga a štyri triedy Gymnázia
M. Hattalu aj so svojimi triednymi
učiteľmi. Dobrovoľníkov zastrešili zamestnanci Centra voľného
času v Trstenej, Mestského úradu
v Trstenej a členovia Trstenského
mládežníckeho parlamentu. Počas
celého týždňa žiaci a dobrovoľníci
vyzbierali vyše 150 vriec odpadu
(plastové fľaše, sklo, železo, ale
našli sa aj kusy starej práčky a iný
odpad). Vrecia s odpadom sme hromadili na brehovej línii, odkiaľ ho
členovia rybárskej stráže VN Orava
za pomoci motorového člna zvážali
do Nového Ústia. Okolie Oravskej
priehrady sa aj po tejto vydarenej

akcii stalo o čosi čistejším a bezpečnejším pre svojich návštevníkov.
Akciu ﬁnančne podporil Žilinský
samosprávny kraj, mesto Trstená
a Slovenský rybársky zväz RADA
Žilina. Všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na čistení brehov Oravskej
priehrady patrí srdečné ĎAKUJEM!
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

ZEM NEDEDÍME PO PREDKOCH,
ALE SI JU POŽIČIAVAME OD SVOJICH DETÍ
Do prírody chodím od útleho detstva a tu v Trstenej a jej bližšom i vzdialenejšom okolí už skoro jedenásty rok. Musím však
smutne skonštatovať, že za tých necelých jedenásť rokov sa okolie Trstenej, čo sa prírody týka veľmi zmenilo, bohužiaľ k horšiemu. Svojimi aktivitami výrazne zasahujeme do toho, ako vyzerá
príroda a svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy,
likvidujeme mokrade, lúky a ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme prírodu odpadom. Je preto potrebné, aby si každý z nás, aj celá spoločnosť uvedomila dôležitosť
svojho správania sa ku krajine a ku svojmu životnému prostrediu.
Na jednej strane je zmena spôsobená rôznymi prírodnými živlami, ako napríklad aj minuloročnou
decembrovou veternou smršťou,
ktorej padlo za obeť veľké množstvo stromov. Z mnohých okolitých
lesov a menších lesíkov zostali len
preriedené „plešaté“ plochy, kde
pri pohľade na ne stisne nejedno
srdce. Tieto prírodne živly, však
nemôžeme veľmi alebo skoro
vôbec ovplyvniť.
Na druhej strane k zhoršeniu
nášho životného prostredia prispievame práve my - ľudia. Nemusíme
chodiť ďaleko, stačí zájsť kúsok povyše kopca Bubeník, kde nájdeme
pozostatky našej ľahostajnosti a
neúcty k prírode v rôznych podobách (porozbíjané fľaše od alkoholu, plechovky od piva, plastové
fľaše a rôzny iný odpad). V súčasnosti tak populárne „opekačky“ v
prírode prinášajú so sebou obraz o
nás samých. Často si kladiem otázku, či je to výchovou, ľahostajnosťou, neúctou, čo nám dovolí nechať
po sebe takúto spúšť. Veď aj staré
indiánske príslovie vraví, že zem
nededíme po našich predkoch, ale

si ju požičiavame od svojich detí a
na to netreba zabúdať.
Nechcem, aby tento článok bol
suchým „moralizovaním“, ale aby
sme sa zamysleli nad tým, čo robíme, čo učíme naše deti a uvedomili
si, že nie príroda potrebuje nás, ale
my prírodu a podľa toho sa k nej s
úctou a rešpektom správali.
Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
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VÝZNAMNÉ ZMENY V SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ
Zmeny, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu výkonu a zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
ale najmä vytvoria podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným rizikovým rodinám prináša novela
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Jej schválenie v parlamente minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr.
Ján Richter mimoriadne ocenil.
Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
rieši tri základné okruhy zmien, a to oblasť
ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane resocializácie a s tým spojenú
zmenu ﬁnancovania výkonu.
Zámerom zákona z dielne rezortu práce
bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili
v prípade ich vyňatia. Minister zdôraznil, že
zákon dáva nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať
s rodičmi v oblasti rodičovských zručností. Je
dôležité, aby sa každé jedno dieťa vrátilo do rodiny. Prijatou právnou úpravou sa tak vytvárajú
najmä podmienky pre rozvoj ambulantných a
terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom
a jeho rodinou. Taktiež sa zlepšujú podmienky
pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou
na základe dohody so zákonným zástupcom.
Zmeny okrem iného riešia aj samotnú kvalitu
odbornej pomoci. Ich súčasťou je aj stanovenie a precizovanie personálnych, profesijných
a priestorových podmienok výkonu opatrení v
zariadeniach, uviedol minister.
Vytvorením nového druhu zariadenia z
dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk - Centra pre
deti a rodiny - sa umožní lepšie reagovať na
potreby praxe. Centrá budú plniť taký účel, aký
si z ponuky zamerania vyberú, samozrejme v
kontexte miestnych a regionálnych potrieb.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude
zodpovedné za tzv. minimálnu sieť štátnej
pomoci a zabezpečenie dostupnosti aj prostredníctvom akreditovaných subjektov a bude
dbať na vytvorenie ucelenej funkčnej siete. Nie
všetky centra budú robiť všetko. Podľa ministra
Richtera zámerom bolo vytvoriť podmienky na
rozvoj takýchto multifunkčných zariadení pre
deti a ich rodiny, ktoré budú poskytovať odbornú pomoc na komunitnej úrovni.
V novele zákona sa taktiež upravujú podmienky pre odbornú pomoc deťom, resp. deťom
a ich rodičom pobytovou formou na základe
dohody s rodičom namiesto súdneho rozhodnutia. Mimoriadne dôležitá je možnosť špecializácie centier na prácu s týranými deťmi a na
resocializáciu závislostí. V rámci resocializácie

je okrem iného upravené, že na resocializačný
program môže byť prijaté dieťa len s odporúčaním pedopsychiatra s potvrdením o absolvovaní najmenej 4-týždňovej ústavnej liečby, a to aj
v prípade súdnych rozhodnutí.
Každé zariadenie bude musieť mať podrobný program, vrátane účelu, kapacity, metód
práce, personálu, systému sankcií, spôsobu
komunikácie s rodičmi a podobne. Pre výkon
opatrení pobytovou formou sa bude vyžadovať
okrem iného plnenie predpokladu duševnej
spôsobilosti, pričom kritéria bude takisto určovať vyhláška.
Zmení sa aj systém ﬁnancovania, napr. v prípade dobrovoľných pobytov a ambulantných či
terénnych opatrení. Zmena ﬁnancovania v zariadeniach zároveň umožní určiť personálne a
profesijné štandardy a ďalšie podmienky výkonu, ktoré budú stanovené vo vyhláške.
Pri ochrane práv detí sa bude, pochopiteľne tak ako doteraz, uplatňovať tzv. zákazové
ustanovenie. To konkrétne znamená nulovú
toleranciu na telesné tresty a iné neľudské zaobchádzanie pri vykonávaní sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately. Novela však
jednoznačne dopĺňa a spresňuje aktuálne
ustanovenie, napríklad bude uvedené, čo je
vyslovene vylúčené používať pri vykonávaní
opatrení (napr. využívať ako výchovný prostriedok zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie
neprimeraných fyzických výkonov, zásah do
vonkajšieho vzhľadu a nosenie znevažujúceho
oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a iné výchovné prostriedky a postupy
práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie
a môžu neprimerane zasiahnuť do jeho ľudskej
dôstojnosti).
Zmeny sa dotkli aj akreditácií. Akreditované
subjekty budú mať okrem iného povinnosť
podávať vysvetlenia k okolnostiam o vykonávaní opatrení akreditačnej komisii. Musia
taktiež „strpieť“ výkon oprávnení orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, napríklad rozhovor s dieťaťom osamote.
V rámci sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sa spresňujú procesy
vnútroštátneho sprostredkovania náhradnej
rodinnej starostlivosti, ako aj sprostredkovania medzištátneho osvojenia, upravujú sa aj
dôvody vyradenia zo zoznamu žiadateľov o

náhradnú rodinnú starostlivosť, či podmienky
zapísania do zoznamu žiadateľov o osvojenie
dieťaťa, ktoré má žiadateľ napríklad v náhradnej osobnej starostlivosti, samozrejme pri splnení všetkých podmienok tak, ako ich upravuje
zákon o rodine.
Prijatou novelou zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele sa v neposlednom rade zlepšuje aj dostupnosť odbornej pomoci náhradným rodinám. Na podporu zmien
je zároveň posilnená ﬁnančná podpora príbuzných a blízkych, ktorí sa starajú o deti. Minister
uviedol, že cieľom bolo zvýšiť záujem o náhradnú osobnú starostlivosť ako aj zlepšiť ﬁnančnú
podporu náhradnej starostlivosti opakovaným
príspevkom dieťaťu. Sumy opakovaného príspevku dieťaťu sa diferencovane upravili podľa
veku dieťaťa na úroveň úhrady výdavkov na
dieťa v profesionálnej rodine. Výška opakovaného príspevku vo veku do 10 rokov je 182,20
eur, na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku
209,50 eur a na dieťa nad 15 rokov veku 227,70
eur, pričom doposiaľ bola jednotná na každé
dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti 138,13
eur. Rozširuje sa aj okruhu oprávnených osôb
na opakovaný príspevok o náhradných rodičov,
ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej
starostlivosti, a nie sú príbuzným v priamom
rade. Bude sa im vyplácať opakovaný príspevok
vo výške 1,95-násobku sumy životného minima
pre nezaopatrené dieťa. Doteraz naň nárok
nemali.
Na príprave novely a vyhlášky spolupracovali zástupcovia rezortu práce so zástupcami
štátnych zariadení, ale aj neštátnych akreditovaných subjektov. Hľadanie riešenia, ako aj
príprava novely trvala niekoľko rokov a znamená významný, pozitívny posun v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
To vysoko vyzdvihujú aj odborníci z praxe. Ako
hovoria, týmito opatreniami sa „otvorí“ systém detských domovov smerom k verejnosti,
k pôvodným rodinám, prípadne náhradným.
Takto sa vytvára viac možností riešiť prípady
priamo v teréne. Deti budú mať väčšiu šancu
vrátiť sa do pôvodného prostredia.
Zdroj: www.employment.gov.sk
Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

NEZVYČAJNÁ TRSTENSKÁ VÝMENA
Španielska výmena na Gymnáziu Martina Hattalu? Nič nové, predsa len má naša škola bilingválne gymnázium zamerané na tento
jazyk. Lenže táto výmena je iná. Hlavným dorozumievacím prostriedkom je angličtina. V roku 2018 sa vďaka snahe učiteliek angličtiny a
veľkému záujmu konala po prvýkrát. Zúčastnilo sa jej spolu 42 študentov, 21 zo Slovenska, 21 zo Španielska.
V apríli Španieli spoznávali krásy Oravy a jej
okolia. Zdolali nekonečné schody Demänovskej
jaskyne, spoznali život našich predkov v Múzeu
oravskej dediny v Zuberci, kde si taktiež
vyskúšali dávne remeslá, hrnčiarstvo a maľovanie na sklo. Porozprávali sa o bielej panej na
Oravskom hrade, a navštívili pamiatku z druhej
svetovej vojny, koncentračný tábor Osvienčim.
Po večeroch sme učiteľov nechali v pätách a lepšie sme sa navzájom spoznávali pri bowlingu a

mnohých iných aktivitách. Snažili sme sa ich
naučiť hovoriť po slovensky, pri niektorých
sa naša snaha oplatila a vedia aspoň povedať
„Ahoj“ a „Ako sa máš“. Počas tejto výmeny sme
sa nezblížili len so Španielmi, ale aj so študentmi z gymnázia. Hádam nám tieto priateľstvá
vydržia na omnoho dlhšie ako len na rok či dva.
Už sa pomaly pripravujeme na našu cestu. Aké
to v Španielsku bude? Každý z nás má mierne
obavy. Je čas, aby sme aj my zažili neistotu, no

aj krásne zážitky v úplne novom prostredí. Za
toto všetko môžeme len ďakovať a dúfať, že aj
po nasledujúce roky bude možné prihlásiť sa
na podobné študentské výmeny, nielen pre
zlepšenie sa v anglickom jazyku, ale aj pre získanie nových priateľov a skúseností do života.
Michaela Parižová
GMH Trstená
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ŽIVOTOPISNÝ MEDAILÓN
PÁTRA JOZEFA LIBORA MATTOŠKU, OFM
Dňa 30. augusta 1958 si Pán Boh povolal Otecka k sebe do nebeského domova. Dušu odovzdal Stvoriteľovi v ružomberskej
nemocnici. Jeho telesnú schránku sme uložili na cintoríne v Spišskej Teplici 2. septembra 1958.
Páter Jozef Libor Mattoška, OFM, vlastným menom Jozef Holica, sa narodil 2.októbra 1891 v Likavke, kde jeho matka slúžila.
Domček v Hornej Lehote, v ktorom vyrastal
stál vedľa cintorína, pri ceste ku kostolu
Najsvätejšej Trojice.
Ľudovú školu vychodil v Hornej Lehote.
Tu bol mimoriadne nadaným žiakom, preto
ho jeho učiteľ Ján Záhorský odporúčal na
ďalšie štúdiá. Vďaka pátrovi Ľudovítovi
Potockému, OFM, rodákovi zo susednej
Sedliackej Dubovej, vtedajšiemu gvardiánovi
františkánskeho kláštora v Trstenej, mohol
pokračovať v štúdiu na gymnáziu v tomto
meste. Ako 15-ročný, v roku 1906 vstúpil
do rehole svätého Františka z Assisi a prijal
rehoľné meno Libor. Teológiu vyštudoval v
Bratislave, kde bol 5. februára 1914 vysvätený za kňaza. Primičnú svätú omšu slúžil 8.
februára 1914 vo farskom kostole svätého
Martina v Trstenej.
Pastoračnú službu začal v kláštore v
Ostrihome. Prvý rok I. svetovej vojny suploval lektora teológie v Hlohovci a v Bratislave.
V rokoch 1915 – 1918 bol lektorom ﬁlozoﬁe v
Malackách a následne sa stal tamtiež gvardiánom františkánskeho kláštora. Tu začal
v roku 1921 redigovať terciársky časopis
„Serafínsky svet“ s prílohou „Serafínsky dorast“, z ktorej vzišiel v roku 1925 samostatný
časopis „Priateľ dietok“.
Z Malaciek prešiel za gvardiána do kláštora v Kremnici, kde účinkoval v rokoch 1927 až
1945. Tam preniesol aj redakciu obidvoch časopisov. Keď bol v roku 1946 poverený správou komisariátu Svätej zeme na Slovensku v
Prešove, opäť presťahoval aj redakciu a založil pri nej aj vydavateľstvo „Františkánske
literárne podniky“.
Sľubný rozmach jeho činnosti bol zastavený na jar 1950. Rozpustenie kláštorov v noci z
13. na 14. apríla, uväznenie mnohých kňazov
a rehoľníkov, zákaz vydávania náboženských
časopisov, to boli hlboké rany do duše pátra
Mattošku. Stáva sa kaplánom v Okoličnom a
postupne správcom farností Liptovský Svätý
Ondrej a Spišská Teplica /1954 – 1958/.
Po krátkej chorobe zomrel v ružomberskej

nemocnici dňa 30. augusta 1958 a na žiadosť
jeho farníkov bol dňa 2. septembra 1958 pochovaný v Spišskej Teplici. Pohrebné obrady
vykonal rožňavský biskup Róbert Pobožný
za asistencie košického biskupa Jozefa
Čárskeho a mnohých kňazov za účasti stoviek veriacich – Oteckových duchovných detí,
do sŕdc, ktorých sa zapísal nezmazateľným
písmom lásky, dobroty a starostlivosti.

prispievateľov – učiteľov, profesorov, umelcov a spisovateľov.
Tohto Otecka, keď už jeho meno bolo
známe po celom Slovensku, požiadal
Slovenský rozhlas, aby sa dvakrát v mesiaci
prihovoril najmenším poslucháčom. Takto sa
zrodila relácia „Otecko odkazuje“. Jeho odkazy boli plné nehy, láskavosti a starostlivosti,
ale neraz aj britkej irónie a výčitiek. Slovom
bývali také, aké boli otázky malých školákov.
Preto i osoba Otecka musela byť skúsená,
poznajúca dobre všetky záhyby detskej duše,
osoba, ktorá sa často s deťmi stýka, záleží jej
na ich mravnom vývoji a s povedomím plnej
zodpovednosti ich vedie po ceste života k
Bohu.
Neoceniteľnú prácu pre povznesenie náboženského a mravného života na Slovensku
vykonal páter Mattoška prostredníctvom
mravno-náučných kníh, divadelných hier a
modlitebných knižiek.
Otecko oslovoval veriacich aj na ľudových
misiách. Bol vynikajúcim kazateľom. V duchu
Pána Ježiša a v intenciách svätého Františka
z Assisi: „šíriť radostnú zvesť, blaho, pokoj
a dobro“, povzbudil tisícky sŕdc na ceste k
Bohu. Svoje myšlienky z nich zhrnul v diele:
„Misijná pamiatka“.

Páter Jozef Libor Mattoška zanechal
trvalé stopy svojho kňazského a literárneho pôsobenia v slovenskom národe. Bol
kňazom, kazateľom, ľudovým misionárom,
dával duchovné cvičenia biskupom, oltárnym spolubratom i rehoľným sestrám. Túto
zodpovednú duchovnú činnosť doplňoval
redigovaním časopisov. „Serafínsky svet“
udržoval najmä členov Tretieho rádu svätého Františka pri serafínskych ideáloch, v
láske k Bohu a k blížnym. Prostredníctvom
„Priateľa dietok“ sa stal Oteckom slovenskej
mládeže v rokoch 1925 – 1950. V tej dobe to
bol najobľúbenejší a najrozšírenejší detský
časopis, ktorému dal vynikajúcu literárnu a výtvarnú úroveň. Mal erudovaných

Jeho plodná práca v literatúre dosiahla
vrchol, keď svoje zážitky z Eucharistických
kongresov v Kartágu, Dubline a v Budapešti
opísal v knihe: „Eucharistia, svety a ľudia“.
Otecko miloval svoje duchovné deti. Jeho
odkaz: „Zaštepte do mladých sŕdc vieru a
dobrotu!“ je zvečnený aj na pamätnej tabuli pri vstupe do kostola Sedembolestnej
Panny Márie v Hornej Lehote. Bola odhalená 15. septembra 1991 pátrom Dionýzom
Tomašovičom, OFM, ktorý s Oteckom spolupracoval v rokoch 1937-1941 v Kremnici.
Daj Bože, aby za jeho vykonanú prácu
vo vinici Pánovej, vychovávajúc deti, mládež
a dospelých v duchu katolíckom, naplnili sa
slová Svätého Písma: „Ktorí k spravodlivosti
vychovávajú mnohých, budú sa skvieť sťa
obloha nebeská, ako hviezdy, vo večnosti.“
Ing. Ladislav Polák

VÝLET DO LONDÝNA A PARÍŽA
Dňa 1.5.2018 o ôsmej ráno sme vyrazili na
cestu. Cestovali sme asi 20 hodín cez Čechy,
Belgicko, Francúzsko a Eurotunelom sme sa
dostali do Veľkej Británie. Tento deň bol dosť
vyčerpávajúci a ešte nám aj pršalo, no aj tak
sme zažili veľa super zážitkov. Ako prvé bolo
akvárium, kde sme mohli vidieť mnoho rýb,
žralokov, medúz a tučniaky.
Cestou k Buckinghamskému palácu sme videli Národnú galériu, mnoho krásnych pamiatok a aj London eye. Nakoniec na Piccadilly
Circus sme strávili veľa času nakupovaním
a vyčerpaní sme sa ubytovali v super hoteli. Ráno sme namierili do múzea voskových

ﬁgurín Madamme Tussauds, kde sme si urobili
milión fotiek s celebritami z celého sveta.
Nasledovala obhliadka Tower Bridge a
Katedrály sv. Pavla. Krásne počasie prispelo
k úžasne strávenému dňu. Posledný deň v
Londýne sme ukončili prehliadkou historického múzea a nesmeli chýbať nákupy na Oxford
Street, kde sme nechali všetky libry. Cesta do
Paríža bola z väčšej časti plavba na trajekte.
Prvá zastávka bola v chráme Notre-Dame so
zaujímavou históriou. Cez Most umelcov sme
sa dostali až k Louvre. Ani dvojhodinové čakanie nepokazilo nádherné dojmy z výhľadu z
Eiﬀelovej veže.

Plavba po Seine bola poslednou bodkou
toho dňa. A už sme sa tešili na ten ďalší, čakal
nás totiž Disneyland. Celý deň bol v znamení
smiechu, adrenalínu a dobrej nálady. 20 hodinovú cestu väčšinou všetci prespali.
Za fantastický výlet patrí poďakovanie pani
profesorkám, pani sprievodkyni a tiež šoférom autobusu.

Daniela Gibasová, Paulína Pazúriková (tercia)
GMH Trstená
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

UPEVŇOVANIE VZŤAHOV S PARTNERSKÝMI MESTAMI
Mesto Trstená má v súčasnosti podpísaných sedem Dohôd o partnerskej spolupráci so slovenskými mestami a mestami Európskej
únie, pričom prvá dohoda bola podpísaná 17. decembra 1949 s partnerským mestom Hořice (Česká republika) a posledná s poľským
mestom Ozorków dňa 21. apríla 2017. Medzi ďalšie partnerské mestá Trstenej patria Žirovnice z Českej republiky, Jablonka z Poľskej
republiky, Isaszeg z Maďarska a dve slovenské mestá Želiezovce a Žarnovica.

V zmysle týchto dohôd sa naša spolupráca zameriava hlavne na vzájomnú výmenu kontaktov a
skúsenosti v oblasti samosprávy, spoločného kultúrneho dedičstva, športu, školstva, cestovného
ruchu, ochrany životného prostredia, bezpečnosti,
hospodárstva a investícií, v duchu rešpektovania
tradícií kultúry a dedičstva. Ďalšou dôležitou oblasťou pre rozvoj našej spolupráce je koordinácia
aktivít s cieľom získania ﬁnančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci tejto
naše spolupráce sme spolu s partnerskými mestami podali množstvo spoločných projektov v rámci
programov Visegrad Fund, Európa pre občanov a
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko.
V poslednom období sme našu spoluprácu
prehĺbili a upevnili na základe partnerských návštev v našich partnerských mestách. V mesiacoch
apríl až máj 2018 vedenie mesta Trstená navštívilo
tri partnerské mestá - Isaszeg (Maďarská republika), Žirovnice (Česká republika) a mesto Ozorków
(Poľská republika).
Prvá partnerská návšteva sa uskutočnila v
dňoch 05. – 06. apríla 2018 na základe pozvania
primátora mesta Isaszeg pána Hatvániho počas
podujatia „Historické dni Isaszegu“. Počas dvoch
dní návštevy primátori miest diskutovali o aktuálnych otázkach, ktoré trápia ich samosprávy ako aj
o nadviazanie užšej spolupráce s miestnom slovenskou samosprávou v Isaszegu. Počas návštevy
delegácia mesta Trstená mala možnosť sa zúčastniť

aj veľkolepej rekonštrukcie bojov pri Isaszegu, ktorá
tvorí míľnik v historickej pamäti miestnych ľudí i
občanov Maďarska. Pri tejto príležitosti primátorka
mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková si uctila
pamiatku padlých vojakov poľsko-uhorskej armády, ktorá bojovala v apríli 1849 za slobodu proti
absolutistickým snahám vtedy vládnucej dynastie
rakúskych Habsburgovcov. Počas tejto bitky pri
Isaszegu padli aj viacerí Slováci, ktorí boli naverbovaní ako dobrovoľníci do uhorskej armády. Na
záver návštevy primátorka mesta poďakovala primátorovi mesta Isaszeg za milé pozvanie a na znak
vďaky a úcty mu odovzdala dar od mesta Trstená v
podobe tradičnej trstenskej keramiky. Na znak úcty
Isaszegu k mestu Trstená primátor Isaszegu odovzdal primátorke mesta striebornú mincu mesta
Isaszeg.

Druhá návšteva sa uskutočnila na základe
priateľského pozvania starostu mesta Žirovnice
pána Milana Šmída pri príležitosti usporiadania
tradičného podujatia „Slávnosti žirovníckého jednorožca“. Počas návštevy predstavitelia partnerských miest diskutovali o investičných zámeroch
miest a možnostiach získať ﬁnančné prostriedky v
rámci projektov. Počas pestrého programu delegácia mesta navštívila Základnú školu s materskou v
Žirovniciach s ktorou má naša Základná škola POH
veľmi dobrú spoluprácu medzi školami. Pani riaditeľka školy prezentovala akou rekonštrukciou ich
škola prešla a ako sa pretransformovala na modernú školu, a v rámci spoločnej diskusie priblížila
systém ﬁnancovania školstva v Čechách. Následne

delegácia mesta navštívila historický zámok zo 14
storočia a jeho expozíciu gombikárstva a perletí
(ktorými sú Žirovnice známe v celkom svete), expozíciu pivovarníctva a expozíciu šijacích strojov (viac
ako 180 exemplárov, všetky funkčné). Záver programu a návštevy patril kultúrnemu programu počas
ktorého sa prezentovali s názornými ukážkami šermiari, sokoliari, kartárky či remeselníci v dobových
kostýmoch.

Poslednú partnerskú návštevu, ktorú v poslednom období realizovalo vedenie mesta Trstená sa
uskutočnila na základe pozvania burmistra mesta
Ozorkow. Návštevy sa zúčastnila zástupkyňa primátorky mesta Trstená Ing. Silvia Púčiková a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trstenej pán Jozef
Tyrol. Delegácia mesta počas návštevy si prezrela
nové investície, ktoré realizovalo mesto Ozorków
v oblasti infraštruktúry, navštívili podnikateľskú
ﬁrmu Interprint, ktorá sa zaoberá výrobou papiera
a záver návštevy patril priateľskému bowlingovému
turnaju medzi mestami v duchu pravidiel fair play.
Počas návštevy zástupcovia miest diskutovali o
prehĺbení našej spolupráce hlavne v oblasti výmenných pobytov mládeže a vzdelávania.
Veríme, že spolupráca s našimi partnerskými
mestami, ktorá je založená na pevných základoch
bude naďalej pokračovať a prehlbovať sa v rôznych
oblastiach života o čom bude svedčiť aj množstvo
spoločne podaných projektov v prospech našich
samospráv.
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MATIČIARI Z TRSTENEJ SI
PRIPOMENULI VÝROČIE ŽIADOSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODA
V Liptovskom Mikuláš si 12. mája 2018 matičiari, národniari z celého Slovenska pripomenuli stosedemdesiate výročie vyhlásenia Žiadostí
slovenského národa. Je to veľmi dôležitý dokument aj udalosť v dejinách nášho národa, pretože práve tu sa zrodil moderný slovenský národ.
Mikulášska spomienka
V popoludňajších hodinách sa pred evanjelickým chrámom Božím začali zhromažďovať
občania mesta a matičiari nielen z Liptova, ale aj
Turca, Oravy, Spiša, z celého Slovenska a Slováci
žijúci v Poľsku.
Štátnu hymnu zaspieval liptovský matičný
spevokol Senior. Po príhovoroch prítomných
hostí členovia Matičnej ochotníckej divadelnej
scény v Liptovskom Mikuláši inscenovali túto
udalosť krátkou scénkou. Po skončení programu v kostole sa účastníci presunuli pred starú
evanjelickú faru, kde pred sto sedemdesiatimi
rokmi boli Žiadosti spísané. Primátor J. Blcháč a
evanjelický farár M. Bochnička otvorili prístup do
starej fary, kde sa nachádza Expozícia Tatrína a

Žiadostí slovenského národa. Zároveň tu odhalili
aj pamätnú tabuľu s textom Žiadostí.
Pomník v Ondrašovej
Účastníci osláv sa po tomto akte presunuli
do mestskej časti Liptovská Ondrašová, kde je na
mieste pamätník Žiadostí slovenského národa,
ktorý tu postavili pred deväťdesiatimi rokmi. Pri
pamätníku účinkujúci matiční herci prečítali text
Žiadostí a predniesli príležitostnú báseň. Potom
účastníci spomienky položili vence k pamätníku.
Po zaznení piesne Kto za pravdu horí sa mikulášske spomienkové oslavy skončili. Mali dôstojný
priebeh a boli holdom všetkým tým, čo stáli pri
zrode nášho národného programu spred sto sedemdesiatimi rokmi. Odkazom tých čias pre nás
je: „Slováci, nezabúdajte, kto ste, kam patríte a

kam kráčate.“
Matičiari z Trstenej potom navštívili múzeum
Janka Krála, kde sa oboznámili s jednotlivými
expozíciami múzea, históriou mesta, životom
Jánošíka a národných buditeľov, prezreli si priestory a nástroje dobovej mučiarne. Za krásneho
slnečného počasia prešli sa námestím, ochutnali
zmrzlinové špeciality. Následne celou cestou
domov v autobuse znel spev slovenských ľudových piesni. Príjemne prežitý matičný deň ukončili spoločnou večerou u p. Luckého, kde na záver
prítomným členom zarecitoval čestný predseda
MO MS v Trstenej Ing. Gustáv Šinál.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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II. STRETNUTIE PRÍSLUŠNÍKOV RODU TRSTENSKÝ A ICH PRIATEĽOV
V TRSTENEJ 29. SEPTEMBRA 2018
V roku 2008 sa v dňoch 26. až 27. septembra uskutočnilo I. stretnutie príslušníkov rodu Trstenský a ich priateľov v
Trstenej. Je pekné, že obdobné stretnutia organizujú aj príslušníci iných rodov. Napríklad sú známe stretnutia príslušníkov rodu Medvecký z Medvedzia na Orave. Sme radi, že Vás môžeme informovať, že príslušníci rodu Trstenský pokračujú v tradícii založenej v roku 2008 a plánujú zorganizovať v roku 2018 svoje II. stretnutie rodu Trstenský.

Rok 2018 je z pohľadu príslušníkov rodu
Trstenský významný najmä z týchto dôvodov:
1. V januári roku 1638 bola rodu Trstenský udelená cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom
III. armálna listina, na základe ktorej bol šoltýsky
rod Trstenský povýšený do šľachtického stavu (nobilis). Znamená to, že v januári 2018 uplynulo od
tejto udalosti už 380 rokov.
2. Dňa 28.3. 2018 sme si všetci pripomenuli
nedožité 110. výročie od narodenia významného
rodáka, a aj predstaviteľa rodu Trstenský, pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenského.
3. Uplynolo desať rokov od posledného stretnutia v roku 2008, na ktorom sme prisľúbili vydať
knihu o rode Trstenský. V roku 2018 tento sľub
plníme a na uvedenom stretnutí bude táto kniha
prezentovaná účastníkom stretnutia.
Na zorganizovanie takéhoto stretnutia bol
vytvorený prípravný výbor, ktorý sa už stretol

aj s pani primátorkou Trstenej pani PhDr. Ing.
Magdalénou Zmarzlákovou. Pani primátorka
aktívne podporila naše podujatie.
Zároveň sa dohodla s prípravným výborom,
že uvedené podujatie je otvorené pre všetkých
obyvateľov mesta.
• Stretnutie sa začne v piatok 28. septembra
2018 o 19.00 hod. kajúcnou pobožnosťou v
Kostole sv. Juraja Rehole menších bratov –
Františkánov v Trstenej. Kajúcna pobožnosť
bude celebrovať prof. František Trstenský.
Za každú líniu rodu budú prosby čítať za svojich predkov predstavitelia jednotlivých línií
rodu Trstenský.
• Po sv. omši cca o 20.30 hod. bude stretnutie v
Hoteli Roháč v Trstenej v sále na 1. poschodí.
• Naše stretnutie bude pokračovať v sobotu
29. septembra.
• Ráno o 9.00 hod. sa stretneme pri hrobe Msgr.
V. Trstenského.
• O 10.30 hod. plánujeme pokračovať svätou
omšou vo Farskom kostole sv. Martina v
Trstenej. Po sv. omši plánuje spoločné fotografovanie účastníkov za Kostolom sv.
Martina.
• V Dome kultúry v Trstenej budeme pokračovať
odborno-spoločenskou časťou. Podujatie sa
začne príhovorom pani primátorky PhDr. Ing.
Magdalény Zmarzlákovej. Následne sa prihovorí účastníkom prof. František Trstenský.
Program bude pokračovať premietnutiím dokumentu o Msgr. Viktorovi Trstenskom.
• Ďalším bodom stretnutia bude predstavenie knihy o rode prof. F. Trstenským a JUDr.
M. Trstenským. Autor knihy D. Pongrácz
odovzdá a v prípade záujmu aj podpíše

príslušníkom rodu a našim hosťom novú
knihu.
• Večer o 19.00 hod. plánujeme koncert sólistu
opery Slovenského národného divadla maestra Ivana Ožváta vo Farskom kostole sv.
Martina v Trstenej.
• Od 20.00 hod. bude v Dome kultúry v
Trstenej voľná zábava.
Prosíme všetkých obyvateľov Trstenej, nech
si poznačia sobotu 29. september 2018, ako
deň, kedy sa v Trstenej stretnú nielen príslušníci rodu Trstenský, ale aj spríbuznené rody,
priatelia a obyvatelia Trstenej.
Pre záujemcov o dejiny rodu Trstenský, ale
aj dejín Trstenej odporúčame si pozrieť stránku www.trstensky.sk. Na uvedenej stránke sa v
časti “Filmy a videozáznamy rodu” nachádza aj
ﬁlm z I. stretnutia rodu v roku 2008.

Mikuláš Trstenský
mikulas@trstensky.sk

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V TRSTENEJ
Dňa 22.04.2018 sa uskutočnila v Dome kultúry výročná členská schôdza MO MS v Trstenej, spojená s prijatím nových členov a poďakovaním tým, ktorí svojou prácou, láskou, prispievajú svojimi aktivitami k zachovávaniu tradícii našich predkov a k podpore národnej
identity nás, Slovákov.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 81
členov MO MS Trstená. Kultúrny program, v
ktorom vystúpili deti z MŠ Oslobodenia a spevácky zbor Tristianus vytvoril na úvod príjemnú
atmosféru, ktorá sa niesla počas celej výročnej
schôdze.
V rámci zhodnotenia našej matičnej činnosti za uplynulý rok vyberám niektoré aktivity,
ktoré sme uskutočnili. Hneď v máji 2017 sme
zorganizovali okresnú súťaž v speve ľudových
piesní základných škôl- „Matičný sláviček“.
Koncom augusta sme si s rodinnými príslušníkmi posedeli pri matičnom guláši, pričom nielen
matičiari mali možnosť zahrať si kolky v trstenskej kolkárni. V novembri Miestny odbor MS v
Trstenej prichystal tradičné príjemné posedenie s jubilantmi, ktorí dovŕšili v minulom roku
svoje okrúhle životné výročie. V decembri sme
sa spevom a tancom rozlúčili so starým rokom
pri spoločnom stretnutí, ktoré obohatil hrou na
fujaru p. Gustáv Socháň a veršami náš čestný

predseda p. Gustáv Šinál. Medzi opakujúce sa
naše aktivity patrí aj Hviezdička- okresná recitačná súťaž detí MŠ ako aj recitačná súťaž spirituálnej poézie Dilongova Trstená. Pod vedením
p. Z. Záhradníkovej sa zrealizoval pre žiakov ZŠ
8. ročníka projekt: Spoznávame Trstenú, Oravu
a Maticu slovenskú. Študenti prostredníctvom
hľadania odpovedí prehĺbili svoje vedomosti v
jednotlivých oblastiach histórie mesta, matice...
Pre regeneráciu a upevňovanie priateľských
vzťahov sme v mesiaci jún, september 2017 zorganizovali zájazd do Chorvátska na ostrov Vir a
v predvianočnom období zájazd do Krakova.
Vzájomné stretnutia medzi našimi a chorvátskymi matičiarmi prebehli počas leta, kedy
k nám na návštevu prišli z KUD Banovej Jarugy
a z Meduriča s predsedom Jozefom Jozefčíkom
. Vzájomná spolupráca pretrváva už 22 rokov.
Členom MO MS v Trstenej je aj Spolok
Slovákov v Poľsku. V rámci krajanskej spolupráce sme sa zúčastnili fašiangového stretnutia

v spišských Krempachoch a na Ostatkoch v
Jablonke. Výbor MO MS v Trstenej bol v Krakove
u konzula na slávnostnej akadémie pri príležitosti prijatia Ústavy ako aj 25. výročia vzniku
SR, kde Slovensko bolo prezentované prostredníctvom virtuálnych okuliarov ICEA.
Po zhodnotení činnosti, plánu práce, príhovoroch hostí nasledovala diskusia, v ktorej nás
bližšie s plánmi Matice slovenskej oboznámil
predseda krajskej rady p. Stromko, činnosť svojich miestnych odborov nám priblížil predseda
MO MS v Istebnom p. P.Stuchlý a z MO MS v
Tvrdošíne p. D. Šoltés. Na záver si všetci prítomní príjemne v priateľskom duchu posedeli,
porozprávali, vymenili životné skúsenosti.
Potešilo by nás ale, keby naše rady rozšírili
noví členovia s novými nápadmi, elánom a chuťou priateľského stretávania sa.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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Trstenský hlas

NOVÁ ŠPORTOVO-ODDYCHOVÁ ZÓNA S FITNESS PARKOM
Zacvičiť si v prírode a byť ﬁt môžeme už aj v meste Trstená. V areáli našich základných škôl na ulici Hviezdoslavova pribudli v týchto
dňoch nové vonkajšie outdoorové ﬁtness stroje, ktoré slúžia na precvičenie a posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha,
bedrovej časti, horných a dolných končatín, vykonávanie statického či dynamického strečingu, ale aj na realizovanie tréningu a hodín
telesnej výchovy. Budú slúžiť k precvičeniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera.
sa realizovali rôzne športové a voľnočasové aktivity a boli priblížené
jednotlivé cvičebné stroje s ukážkami v spolupráci s dobrovoľníkmi
v meste. Celá aktivita mala za cieľ
zbližovanie komunity a rozvoj komunitného života.

Slávnostné otvorenie ﬁtness
športoviska mestom Trstená sa
konalo v piatok 15. júna 2018
počas aktivity „Deň komunity“ v
areáli základných škôl. Na podujatí

Mesto Trstená podporuje zdravý životný štýl svojich obyvateľov a
záleží mu na tom, aby občania mali
kde tráviť svoj voľný čas a oddychovo si zašportovať v príjemnom
prostredí prírody. Aby cvičenie
bolo pre obyvateľov príjemné plánujeme športovo – oddychovú
zónu zrevitalizovať výsadbou zelene a kvietkov a osadením mestského mobiliáru.
Fitnes športovisko je určené
mládeži nad 14 rokov, dospelým,
seniorom a všetkým obyvateľom
a návštevníkom mesta Trstená,
ktorý si chcú zašportovať v príjemnom prostredí. Cvičiace prvky sú
vyrobené z odolných materiálov,
ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné kritéria a sú certiﬁkované.

PROJEKT „ŠPORTOVO – ODDYCHOVÁ ZÓNA PRE MIESTNU
KOMUNITU V TRSTENEJ“ PODPORILA NADÁCIA COOP JEDNOTA
V RÁMCI PROGRAMU PODPORY
LOKÁLNYCH KOMUNÍT
SUMOU 6 000,00 EUR.
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

OČAMI MESTSKÝCH POLICAJTOV

Občania nás upozornili na
podozrivé auto jazdiace po uliciach mesta. Spolu s policajtami
OO PZ Trstená sme zastavili a
skontrolovali podozrivé auto.
Vodič z Rumunska, bývajúci v
Lokci mal manželku v nemocnici.
Pravdepodobne si chcel prilepšiť
predávaním tovaru, ale to sa mu
do nášho príchodu nepodarilo.
Bol upozornený a v nezákonnej
činnosti už nepokračoval.
O malú chvíľu sme boli upozornení na ďalšie podozrivé auto
jazdiace po uliciach mesta. Spolu
s policajtami OO PZ Trstená sme
zastavili a skontrolovali podozrivé auto. Občan Poľska sa pravdepodobne
pokúšal
predávať
nezákonným spôsobom tovar.
Nepodarilo sa nám bez ďalšej
spolupráce s občanmi nezákonnú činnosť preukázať. Po kontrole naše mesto opustil.
V tejto súvislosti radíme občanom, aby do svojho príbytku
nepúšťali neznáme osoby, ktoré
vás ohúria výhodnou ponukou,
ak ste v byte sami. Ak sa rozhodnete vypočuť si „obchodníka“,
najlepšie urobíte, ak zavoláte aj
ďalšieho člena rodiny.
Niektorí predajcovia sú ako

naprogramované počítače, ktoré
majú vymyslený vlastný program
a preto sa nedajte zmanipulovať
predávajúcim na jeho naučené
triky. Vždy si vyžiadajte čas na
rozmyslenie. Ak sa už rozhodnete
tovar kúpiť, starostlivo si predtým zmluvu prečítajte, hlavne tie
najdrobnejšie písmenká, pretože
tam býva väčšinou „pes zakopaný“. A nezabudnite na to, že ak si
návštevu dodávateľa za účelom
kúpy objednáte, zbavíte sa možnosti od zmluvy odstúpiť.
RADY:
1. nepúšťajte neznáme osoby,
ktoré vás ohúria výhodnou ponukou, ak ste v byte sami. Ak sa rozhodnete vypočuť si „obchodníka“,
najlepšie urobíte, ak zavoláte aj
ďalšieho člena rodiny.
2. vyhýbajte sa predvádzacím
akciám organizovaných v reštauráciách a pod., predajcovia na nich
väčšinou používajú nátlakové a
manipulatívne praktiky,
3. tovar je zväčša predražený a
je možné ho kúpiť za polovičné ceny
v bežných obchodných raťazcoch,

4. predajcovia zakomponovávajú do zmlúv ustanovenie, že ste
si ich objednali za účelom kúpi daného tovaru, čím Vám zaniká právo
na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu,
5. predajcovia sú vyškolení tak,
že vám predajú aj to, čo by ste si

inak nikdy nekúpili.
Zamestnanci
PD
Trsteník
oznámili znečistenie prírody na
Kamennom Vŕšku. Skládku sme
skontrolovali. Našli sme dokumenty znejúce na meno občana nášho
mesta z ul. Olbrachta. Uložili sme
maximálnu blokovú pokutu a
občan skládku vyčistil.
Žiadame našich občanov, aby
boli vnímaví 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.
Na sídlisku Ďurdinová parkovali kamióny na našich komunikáciách. Zistenie nahlásil poslanec
mesta. Počas kontroly na miestnej
komunikácii jeden kamión opravovali a druhý parkoval naložený
s drevom. Na ceste ostali mastné
miesta po vytekajúcich ropných
produktoch. Kamióny patrili ﬁrme
so sídlom v Suchej Hore. Majiteľa
sme upozornili, že parkovať svoje
kamióny musí na miestach k tomu

prispôsobených. Nariadili sme
mu cestu odmastiť a upratať okolie. Vyzvali sme ho, aby navštívil
naše oddelenie kvôli ukončeniu
a vysporiadaniu veci. Na naše
aj opätovné výzvy nereagoval.
Spracovali sme písomnú výzvu a
o doručenie sme požiadali OO PZ
Trstená.

Protiprávne konanie spôsobilo, že po oprave vozidla na
miestnej komunikácii,
ostala
komunikácia znečistená vytekajúcimi ropnými produktami z
opravovaného vozidla.
V zmysle § 22 písm. c ) Zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách, cestný správny
orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190
eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov,
ak
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo
môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej
komunikácie.
Mestská polícia
0902 915 699
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AKO PREŽIŤ LETNÉ PRÁZDNINY
Ako môžeme prežiť prázdniny s deťmi a súčasne sa z nich tešiť ako keď sme boli malými deťmi my?
Kedysi boli deti vo viacpočetných rodinách nútené zabaviť sa navzájom. No po príchode masovej zábavy /televízia, internet/ sa táto
skutočnosť vytrácala, a v súčasnosti deti prežívajú radosť mimo rodičov a súrodencov – vo virtuálnom svete, v partii. Rodičia im zabezpečia prostriedky, ale do aktivít sa nezapájajú.
Viete, čo majú naše ratolesti úplne najradšej? Veselých, hravých a optimisticky naladených rodičov, ktorí sú mysľou i srdcom pri nich,
venujú im svoj čas a energiu. Vtedy sa deti cítia
ako v raji.
Spomínané aktivity sú veľmi jednoduché a
ﬁnančne nenáročné. Záleží len na nás dospelých, či dokážeme zmeniť naše stereotypy a či
sa dokážeme pre nové možnosti nadchnúť. Ale
myslíme si, že pre súdržnosť rodiny a radosť
všetkých jej členov sa to naozaj oplatí:
Spoločné večere
Počas dňa si deti aj rodičia plnia svoje
povinnosti, ale pokiaľ je to možné, snažte sa
všetci spolu večerať. Aj keď to nevyjde každý
večer v týždni, pokúste sa o spoločnú večeru
čo najčastejšie. Spoločné stolovanie je skvelou
príležitosťou na konverzáciu, pri ktorej môžete
prebrať, aký mali členovia rodiny deň, plánovať
spoločné akcie. A dohodnite sa tiež na jednom
veľmi prospešnom pravidle, a to takom, nech
pri večeri nikto netelefonuje, neesemeskuje,
nepozerá televízor a nemá na kolenách tablet.
Večera je čas len pre vašu rodinu. Všetko ostatné počká.
Spoločné popoludnia
Voľné popoludnie nie je nutné stráviť pozeraním na televíziu, hraním počítačových hier,
upratovaním, varením a pečením. Vymyslite si
spoločný program. Môžete vyraziť na výlet, na
turistiku, na plaváreň, na návštevu k starým
rodičom, do parku alebo len na prechádzku
po meste. Dobré je vyberať si také aktivity, pri
ktorých sa dá aj komunikovať. Členovia rodiny
tak nielen športujú, hýbu sa, ale hlavne komunikujú. Spoločne zdieľanie zážitkov veľmi stmeľuje
rodinu. Veľa rodín už vymenilo televíziu za spomínané aktivity a každý jeden z nich neľutuje,
ba naopak. Sú šťastní, že sa odpútali od stereotypnej reality, ktorá celú rodinu okrádala o čas,
často spôsobovala otupenosť, apatiu a lenivosť.

Spoločné návyky a rituály
Úžasné sú v rodine rituály. Celá rodina sa
má na čo tešiť a jej členovia môžu niečo spoločne plánovať. Je dobré, keď si každý člen rodiny vymyslí nejakú aktivitu, ktorú má rád a
všetci ostatní sa mu prispôsobia. Takto môže
byť každý víkend venovaný niekomu inému z
rodiny. Nezáleží na tom, či to bude návšteva
športového podujatia, kina, hranie spoločenských hier, opekanie pri ohni, spoločné večerné čítanie, dôležité je, aby ste sa takejto aktivite
venovali všetci a pravidelne.

Spoločné dobrodružstvá
Nielen pravidelný program dokáže jednotlivých členov vašej rodiny zas pekne spojiť
dohromady. Prázdniny, sviatky a leto skúste
venovať neobvyklým aktivitám, ktoré budú pre
vaše deti nielen napínavé, ale predovšetkým
nezabudnuteľné. Často si my dospelí myslíme,
že naše deti budú najšťastnejšie na dovolenke
v exotickej krajine. Toto však nemusí byť pravda. Deti síce majú rady more, ale niekedy je pre
nich exotickejší stan ako luxusný hotel. Ony sa
na svet dívajú inými očami. Potešia ich zábavné
parky, ale nepohrdnú ani nočným pochodom,
bojovou hrou v lese, pozorovaním nočnej oblohy. Niekedy tie najlacnejšie a najjednoduchšie

veci sú pre deti najoriginálnejšie a dlho na ne
spomínajú.
I keď skĺbiť program dospievajúcich detí a
zamestnaných rodičov sa javí ako pomerne
zložitá záležitosť, pri dobrej vôli aj toto sa dá
zvládnuť. Všetci v tejto rodine vedia, že najdôležitejší je čas, s ktorým treba narábať rozumne.
Práve čas prežitý spolu, spoločnými aktivitami,
je ten najlepší, ktorý môžete rodine poskytnúť.
A nemusíte vymýšľať nič zložité, niekedy sa
stačí zamerať na úplné maličkosti.
Téme „Ako prežiť letné prázdniny“ sme sa
venovali na poslednom stretnutí rodičov v
tomto školskom roku, ktoré sa uskutočnilo 16.
mája 2018 v našom centre CPPPaP Tvrdošín.
Počas školského roka sme realizovali viacero
takýchto stretnutí. Témy sme sa snažili vybrať
podľa záujmu rodičov, ale nevyhýbali sme sa
ani problémom, ktoré priniesli rodičia aktuálne – priamo na stretnutí. Veľmi cenným prínosom sú pre nás názory vás, rodičov. Veď vy ste
najlepšími odborníkmi, pretože svoje ratolesti
poznáte najlepšie a máte ich radi. Tešíme sa
na spoločné stretnutia aj v nasledujúcom školskom roku. Skupina je otvorená aj pre nových
členov – rodičov. Termíny stretnutí budú uverejnené na našej stránke www.centrumtvrdosin.sk.
Tešíme sa na rodičov, ktorým záleží
na ich deťoch a rodine. Všetci ste srdečne
vítaní.

Kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín
Medvedzie 132, Tvrdošín

CENA NADÁCIE ORANGE PRE V.I.A.C.
Radosť, vďaka a záväzok neustále sa zlepšovať sú pocity, ktoré nás naplnili, počas odovzdávania prestížnych ocenení nadácie Orange
za rok 2017. Vo verejnom hlasovaní ľudia odmenili našu snahu prinášať na Oravu VIAC a z oceňovania sme si odniesli cenu verejnosti a
tiež ﬁnančnú odmenu vo výške 2000 Eur.
Nadácia Orange už deviaty
rok oceňuje činnosť mimovládnych organizácií na Slovensku.
Ani tento rok nebol výnimkou.
Počas slávnostného galavečera,
ktorý sa konal 28. mája 2018 v
Starej tržnici v Bratislave, bolo
celkovo odovzdaných 11 ocenení v kategóriách Vzdelávanie,
Sociálna inklúzia a Komunitný
rozvoj, cena pre osobnosť za
občiansku angažovanosť a cena
verejnosti. Celkovo bolo pre
víťazov prerozdelených 48 000
Eur.
Pri vyhlasovaní víťaza Ceny
verejnosti sa zúčastnil aj náš
tím a pri odovzdávaní nás
napĺňal pocit radosti, ale aj

zodpovednosti voči ľuďom, ktorí stoja za celou
našou snahou. Voči ľuďom, ktorých mnohokrát
za našou prácou nie je vidieť, ale bez ktorých
by ostala „len snahou“. Toto nie je ocenenie
jednotlivcov. Je to uznanie verejnosti pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú
pri našich aktivitách. Vyzdvihnutie toho, že keď
sa spojí ochota, snaha a dobro, môžu sa diať
veľké veci.
„Ďakujem všetkým, ktorí nám dali svoj hlas
a predovšetkým ďakujem tým, ktorí stoja za
snahou, že v rámci regiónu Oravy naozaj môžeme robiť VIAC pre ľudí, ktorí tam žijú, aby
tam zostali žiť, aby milovali svoj kraj a posúvali
ho dopredu,“ povedal pri preberaní ocenenia
Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C.- Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže.
Ľubica Matušáková
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
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MATIČNÝ SLÁVIČEK 2018 - XXIII. ROČNÍK
Celé dopoludnie 15. mája 2018 sa z Kina Mier v Trstenej ozýval spev detí, nakoľko sa tu konala okresná súťaž v speve ľudových piesní „Matičný
sláviček 2018“ - XXIII. ročník, ktorú organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Základná umelecká škola v Trstenej. Súťaže sa zúčastnilo 54 detí z týchto škôl: ZŠ s MŠ Čimhová, Hladovka, Liesek, Nižná, Podbiel, Vitanová, Zuberec, R. Dilonga Trstená, ZŠ Suchá Hora, ZŠ P. O.
Hviezdoslava Trstená, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín Medvedzie, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín, Gymnázium MH Trstená, Gymnázium Tvrdošín a ZUŠ Nižná.

SÚŤAŽILO SA V TROCH KATEGÓRIÁCH:
I. kategória - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ - 19 súťažiacich,
II. kategória - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ - 20 súťažiacich,
III. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 14 súťažiacich
Okresnú súťaž otvoril riaditeľ ZUŠ Trstená a
predseda poroty Mgr. Andrej Škuláň, ďalšími členmi
poroty boli za ZUŠ Trstená Peter Tretina, Mgr. art.
Pavol Bažík, Denisa Kučerová a za MO Matice slovenskej v Trstenej Gabriela Matisová. Porota a všetci prítomní pozorne sledovali vystúpenia všetkých
súťažiacich, ich výkony odmenili potleskom. Odzneli
tu aj niektoré neznáme ľudové piesne, ale niekoľko
bolo takých, čo ich zaspievali viacerí súťažiaci ako

„Čí že si šuhajko“ sme si
mohli vypočuť v podaní
6 súťažiacich. Ľudové
tradície na tejto súťaži si
deti pripomínajú nielen
spevom, ale aj odevom.
Veľa z nich si oblieklo na
svoje vystúpenie krásne
ľudové kroje.
Na záver riaditeľ
ZUŠ Mgr. Andrej Škuláň
vyhodnotil XXIII. ročník súťaže. Poďakoval
deťom, ich pedagógom
a všetkým, čo sa zaslúžili o dobrý priebeh súťaže a
skonštatoval, že všetci súťažiaci sa snažili a zaslúžili by si odmenu. Porota mala veľmi náročnú úlohu
vybrať víťazov a preto udelila viacero zdvojených
miest. Tiež za Miestny odbor MS v Trstenej sa pán
Ľubomír Lucký poďakoval všetkým súťažiacim, ich
učiteľom, rodičom a pozval ich o rok na XXIV. ročník
„Matičného slávička“. Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali diplomy a knihy. Cenou Matice bol
Národný kalendár 2018 a diplom.
VÍŤAZI V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:
I. kategória:
1. miesto: Lea Malatinková - ZŠ s MŠ Podbiel

PLAVECKÝ VÝCVIK
Hoci už pár rokov nefunguje plaváreň v
neďalekej Nižnej, študenti Gymnázia Martina
Hattalu v Trstenej si ťažkú hlavu z toho nerobia.
Svoje plavecké zručnosti chodia zdokonaľovať do neďalekého akvaparku Chocholowske
termy. Tak ako minulý rok, aj tento rok v dňoch
14-18. mája absolvovali plavecký kurz pod vedením svojich pedagógov a inštruktorov plávania. Každý deň okrem plávania a hier vo vode

ŠKÔLKARI
V HRNČIARSKEJ DIELNI
V stredu, 30.5. 2018 deti z II. triedy navštívili
Hrnčiarsku dielňu Ľubomíra Hoľmu v Trstenej.
Oboznámili sa s procesom výroby trstenskej keramiky. Zaujalo ich točenie misiek na hrnčiarskom
kruhu, zdobenie hrnčekov hlinkou aj obrovská pec
naplnená keramikou. Zamestnanci dielne trpezlivo
odpovedali na otázky malým zvedavcom.
Ďakujeme.
Mgr. Monika Michalcová
MŠ Oslobodenia Trstená

II. kategória:
1. miesto: Eva Dobrovolská - Gymnázium Tvrdošín
2. miesto: Dávid Papan - ZŠ s MŠ RD Trstená
Ema Vargová - ZŠ s MŠ Čimhová
3. miesto: Peter Kučka - ZŠ s MŠ Nižná
Zuzana Šimičáková - ZŠ s MŠ Zuberec
Cena Matice: Viktória Pardeková - ZŠ s MŠ Zuberec
Cena poroty: Ivana Mojšová - ZŠ M.M.
Tvrdošín-Medvedzie
III. kategória:
1. miesto: Zlatica Kubicová - ZŠ s MŠ Hladovka
Timea Malatinková - ZŠ s MŠ Nižná
2. miesto: Beata Kristofčáková - ZŠ s MŠ Liesek
3. miesto: Viktória Harmatová - ZŠ s MŠ Hladovka
Sandra Simanová_- ZŠ M.M.
Tvrdošín-Medvedzie
Cena Matice: Lukáš Janoštín - ZŠ s MŠ Zuberec
Ing. Margita Kapitánová
MO MS v Trstenej

ZÁKLADY PODNIKANIA

mohli využívať rôzne vodné atrakcie. Pri každodennom výcviku im pomáhali zamestnanci
centra voľného času v Trstenej, za čo im srdečne ďakujeme.
Sme radi, že naši žiaci získajú plavecké zručnosti, ktoré budú vedieť využiť pri zdokonaľovaní svojho fyzického zdravia.
Mgr. Róbert Capko
GMH Trstená

NÁVŠTEVA HASIČSKEJ ZBROJNICE
Škôlkari z II. a IV. triedy EP Puškinova mali o
niečo krajší a zaujímavý deň. Spolu s pani učiteľkami navštívili hasičskú zbrojnicu v Trstenej,
kde im mladí hasiči a p. M. Pallo ukázali aká
úžasná môže byť práca hasiča. Týmto im chceme vysloviť poďakovanie. Prezreli si hasičskú
výstroj, ktorú si deti mohli aj odskúšať, rôznu
techniku, ktorá sa používa pri práci hasiča

Nela Šinálová - ZŠ s MŠ Liesek
2. miesto: Eliška Barnasová- ZŠ P.O.H. Trstená
Andrea Hulejová - ZŠ s MŠ Zuberec
3. miesto: Paula Mária Kubinčáková - ZŠ s MŠ
Čimhová
Cena Matice: Klaudia Bušová - ZŠ s MŠ Hladovka
Cena Poroty: Klaudia Šprláková - ZŠ Suchá Hora

dnes, ale aj v minulosti. Dozvedeli sa o práci hasičov a mohli si pozrieť zblízka aj hasičské auto.
Najväčším prekvapením bol pre deti hasičský
psík, ktorý im predviedol poslušnosť a ukázal,
ako dokáže pomáhať pri záchrane človeka.
Furdeková Dominika
MŠ Oslobodenia EP Puškinova

V 5. ROČNÍKOCH
NA ZŠ S MŠ R. DILONGA

V mesiaci apríl žiaci piatych ročníkov na
ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej už po tretíkrát
absolvovali program JA Základy podnikania.
Cieľom tohto projektu je žiakom prístupnou
formou ukázať a bližšie sa spoznať s témami ako sú
peniaze, organizácia, manažment, výroba a marketing. Som veľmi rada, že práve na Základnej škole
s materskou školou Rudolfa Dilonga môžem tieto
skúsenosti rozdávať deťom. Vždy mi to prinesie
veľa zážitkov a skúseností. Žiaci sa zapájali a spoločne sme dospeli k záveru – že ak raz chceme byť
úspešní podnikatelia, musíme sa najprv naučiť
dobre hospodáriť s peniazmi doma.
Dominika Poláčiková
lektorka projektu

NÁVŠTEVA JAZDECKEJ ŠKOLY V ORAVSKOM HÁJI
Dňa 30.5.2018 deti s pani učiteľkami III. a
IV. triedy EP Puškinova navštívili areál Jazdeckej
školy v Oravskom háji v Brezovici, kde si
vyskúšali jazdu na koníkoch „Božena“ a „Quela“
vo výstroji. Oboznámili sa s chovom a starostlivosťou o jazdecké kone a poníky a ďalšie hospodárske zvieratá ako ovečky a kozičky. Objavili
sme aj starodávny mlyn, na ktorom sa kedysi
dávno mlela múka. Bol to výlet plný neopísateľných zážitkov a tešíme sa na ďalší.
Zuzana Javorková
učiteľka EP Puškinova

Jún 2018
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NÁKUP LITERATÚRY

PRE MESTSKÚ KNIŽNICU V TRSTENEJ
Mesto Trstená bolo tiež úspešné v podprograme Knižnice – Akvizícia
knižníc, kde bol projekt s názvom „Nákup literatúry pre Mestskú knižnicu v Trstenej“ podporený sumou 2500 €. Hlavným cieľom projektu
je modernizácia a skvalitnenie poskytovania knižnično-informačných
služieb v Mestskej knižnici v Trstenej prostredníctvom aktualizácie a
doplnenia knižného fondu.
Našou dlhodobou snahou je
motivovať deti k čítaniu ako jednej z
aktívnych foriem trávenia voľného
času, ktorá prináša mnohé pozitíva
v rozvoji vlastnej informovanosti,
tvorivosti, fantázie a hodnotovej
orientácie detí a mládeže. Záleží nám
aj na aktualizácii fondu náučnej literatúry a rozšírení ponuky titulov zo
žiadaných vedných odborov, ktoré
nám umožnia poskytovať kvalitnejšie výpožičné služby, predovšetkým
používateľom z radov študentov
stredných a vysokých škôl. Ďalším
z poslaní knižnice je napĺňať svojou
činnosťou aj sociálnu, spoločenskú a
relaxačnú funkciu a umožňovať záujemcom prístup k literatúre oddychovej, zábavnej a čitateľsky žiadanej. V
rámci kultúrno-výchovného pôsobenia chceme adresne pôsobiť na
kultiváciu literárneho vkusu a zvyšovanie literárnej gramotnosti svojich
používateľov, aby sme ich postupne

oboznamovali s hodnotami literárneho dedičstva slovenského i svetového. Našim zámerom je formovať
knižnicu v Trstenej ako verejné prístupové miesto k informačným zdrojom
a to dosiahneme nákupom ďalších
knižných titulov. V rámci podporenej
sumy plánujeme obohatiť náš knižničný fond minimálne o 215 titulov.
Naša knižnica slúži nielen pre
širokú verejnosť nášho mesta, ale ju
využívajú aj obyvatelia, žiaci a mládež priľahlých obcí. Knižnica má 571
aktívnych používateľov a ročne knižnicu navštívi okolo 7000 návštevníkov v rámci podujatí a aktivít knižnice.
Knižnica aktuálne k dnešnému dňu
disponuje 23 311 knižnými titulmi.
„Nákup kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia"
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MODERNIZÁCIA MESTSKEJ
KNIŽNICE V TRSTENEJ
Mesto Trstená bolo úspešné v podaní projektu na Fond na podporu umenia v rámci programu Pamäťové a fondové inštitúcie,
podprogram Knižnice – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra pod názvom „Modernizácia Mestskej knižnice v Trstenej“.
Cieľom projektu je modernizácia a skvalitnenie poskytovania knižničných služieb a vzdelávaco-osvetových aktivít v Mestskej knižnici v
Trstenej prostredníctvom skvalitnenia interiérového vybavenia knižnice.
Podporenou sumou 33 300 € nakúpime nový knihovnícky nábytok ako sú
knižné regály, pohodlné sedačky a stolíky, ktoré značne prispejú k vyššiemu
komfortu čitateľov knižnice. Súčasťou modernizácie bude aj výmena vstupných dverí a zázemia pre personál.
Našim cieľom je zaradiť sa medzi ďalšie zmodernizované slovenské knižnice, čím chceme zvýšiť návštevnosť
našej knižnice a prispieť aj ku kvalitnému poskytovaniu knižnično-informačných služieb.
„Zariadenie knižnice
podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia"
Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry

Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry

WELLNESS PRE MAMIČKY
Z príležitosti sviatku Dňa matiek, si deti v
MŠ Oslobodenia, na ulici Puškinovej pripravili okrem darčekov aj zaujímavú a netradičnú
akciu ,,Wellness pre mamičky“.

BESIEDKY KU DŇU MATIEK
HURÁ NA MADAGASKAR
V stredu, 23. mája zavládla v Dome kultúry Trstená
rozprávková atmosféra. V podaní detí, pani učiteliek z
MŠ, Oslobodenia 941, Trstená si mohli mamičky, babičky a prítomní hostia pozrieť rozprávkový príbeh.
Je to príbeh o štyroch zvieracích kamarátoch, ktorí sa
jedného dňa rozhodli utiecť zo zoologickej záhrady.
Rozprávka zachytáva vtipné situácie z ich plavby po
mori, zo života zvierat. Do programu sa zapojili aj rodičia, ktorým by som sa chcela zároveň poďakovať. V
materskej škole sme ju prerozprávali do hudobno-dramatickej podoby. Deti a pani učiteľky sa na krátky čas
premenili na čarovné zvieratká.
Hurá na Madagaskar bol realizovaný v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta. Iniciátorkou kultúrneho
podujatia bola pani učiteľka Bc. Marta Medvecká.
Mesto podporilo tento zámer sumou 300 Eur.
Ďakujeme.

Predškolská trieda sa 14. mája premenila na miesto, kde sa mamičky pod dohľadom odborníkov mohli
skrášliť, oddýchnuť, a zrelaxovať. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili rôzne kútiky - kozmetický, kadernícky, masážny, relaxačný, nechtové štúdio a nechýbal ani
kútik s občerstvením. Česať, lakovať nechty, maľovať
pery, oči, urobiť masáž tváre, rúk, chrbta, nebol pre
deti žiadny problém, prejavili sa ako ,,skúsení odborníci“. Mamičky boli milo prekvapené a potešené zo
svojich šikovných detí, ktoré sa im venovali s ,,profesionálnou zručnosťou“ a všetci odchádzali z tejto vydarenej akcie oddýchnutí, spokojní a šťastní.
Furdeková Marta
MŠ Puškinova

BAMBUĽKA
V Dome kultúry Trstená 24. mája sa predviedli so svojim
pestrofarebným kultúrnym programom, pod vedením pani
učiteliek aj deti z elokovaných pracovísk Puškinova a Západ.
Televízny príbeh o Bambuľke a jej dedkovi Jozefovi nanovo ožil
v hovorenom slove, v tancoch, piesňach za sprievodu rytmickej
hudby. Dedo malému dievčatku postupne vysvetľuje ako sa
má správať v rôznych životných situáciách. Spoločnými silami
nakoniec všetko zvládli.
Za pekné, veselé a zaujímavé vystúpenia zožali deti a účinkujúci veľký potlesk a pochvalu prítomných divákov.
Mgr. Daniela Kakačková
riaditeľka MŠ Oslobodenia Trstená
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AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

NA ĽUDOVÚ NÔTU...

DEŇ PRE NAŠE MAMIČKY

... alebo dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane! Aj takto by sme mohli charakterizovať deň, ktorý prežili žiaci ZŠ. P. O.
Hviezdoslava v Trstenej. Celý školský rok
sa nesie v ľudovom duchu a nechceli sme
obísť ani tradíciu stavania mája. Tento
deň sme prepojili s regionálnymi motívmi
a pripravili sme netradičné vyučovanie
s názvom Regionálny deň. Žiaci vytvorili
rôznorodé skupiny, zaraďovali sa do cechov a regiónov.

Starostlivá, šikovná, obetavá, výnimočná, krásna! To sú len niektoré z mnohých prídavných mien, ktorými by každý z nás opísal svoju mamu.
znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť
za všetko, čo pre nás urobili. Na tento sviatok
sme nezabudli ani my a svoju vďaku za láskavé
mamkino pohladenie, starostlivosť, trpezlivosť
a obetavosť im vyjadrili kytičkou utkanou z
básní, tančekov, piesní a divadielkom o tom,
ako veľmi je mamka potrebná v každodennom
živote. Deti si program starostlivo pripravili,
veľmi sa naň tešili, vyžarovala z nich detská
radosť a oddanosť svojim mamkám. Nejedna
slzička vypadla z očiek mamičiek, keď sa k nim
deti v závere rozbehli, vystískali ich a potešili
vlastnoručne vyrobeným darčekom. Milé stretnutie pokračovalo príjemným posedením.
Mgr. Slávka Lofajová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim
maminkám ako ich máme radi, čo pre nás

Z OBYČAJNÉHO NÁPADU KRST KNIHY
1.-3. ročník absolvoval návštevu mestskej
Vilčekovej kúrie a krátky edukačný program,
kde sa deti dozvedeli niečo o pôvode Trstenej, o
jej rastlinkách, ktoré rastú v okolí, o trhoch, rozprávkach i názve BAGĽARI. 4.-5. ročník navštívil
vežu Kostola sv. Martina v Trstenej.
Žiaci 4.-6. ročníka si losovali cechy, ktorých
členmi sa náhodne stali a žiaci 7.-9. ročníka boli
zaradení do jednotlivých regiónov Slovenska.
Náhodné spoločenstvo potom absolvovalo
netradično-tradičné tvorivé dielne, zábavné
aktivity a, samozrejme, ochutnali aj niečo z tradičnej kuchyne našich starých mám.
Nechýbala súťaživosť, zručnosť a tvorivosť.
Skladanie lodičiek, spoznávanie histórie, slov z
dôb minulých, ťahanie korbáčov, hry našich starých rodičov, ochutnávka jedál, ktoré už vymizli
z našich stolov..., to je len časť aktivít, ktoré boli
súčasťou netradičného vyučovania.
Chceme sa poďakovať za pomoc zamestnancom mesta Trstená, pani I. Gloviakovej, pánovi M. Ďurčovi a pani K. Šefčíkovej, ktorí nám
robili sprievodcov v kúrii a veži, zároveň za možnosť postaviť máj na Námestí M.R. Štefánika
a za pomoc ďakujeme aj pani učiteľke M.
Malatinkovej a pani učiteľke L. Vojtkovej, ktoré
nám pomohli pripraviť so svojimi zverenkyňami tvorivé dielne a program na ľudovú nôtu.

Najskôr to bol obyčajný nápad naplniť kreatívne vyučovacie hodiny rozvoja kreativity.Piataci pod vedením pani učiteľky Paľovej si tieto hodiny ale poriadne spestrili. Začali
spoznávať svoje okolie Trstenej, Vitanovej,
Čimhovej, Zábiedova. Zisťovali, čím sú tieto
obce zaujímavé nielen zo súčasného hľadiska,
ale aj z historického.
A tak skúmali, čítali, bádali. Vtedy ešte nikto
netušil, že dokážeme dať dohromady celú knižku. Hodiny regionálnej výchovy a rozvoja kreativity prepojili vedomosti z literárnej výchovy,
geograﬁe, histórie a výtvarnej výchovy.
Neskôr sa prepracovali k osobnostiam,
ktorých
máme len
v Trstenej dosť a veľmi významných. Samozrejme, všetko
nenechávali iba pre seba, ale pekne pomaličky vkladali svoje
nápady na papier, a tak vznikli prvé projektové výstupy.
Neskôr plní vedomostí, skúseností a poznania zapojili svoju
fantáziu a tvorivosť sa posunula do ďalšej roviny – tvorby povestí. Tieto nemohli zapadnúť prachom, preto vznikol ďalší
nápad. Pani učiteľka Paľová sa rozhodla, že žiaci skúsia byť na
chvíľu malými spisovateľmi a opäť tvorili, vymýšľali, kreslili,
fantázii nekládli medze, až z toho pomaly vzniká originálna
knižka, ktorú po ﬁnálnej podobe o par dní čaká krst.




  

Ako všetko prebehne?
O tom vás už budeme informovať v ďalšom čísle
Trstenského hlasu, zatiaľ pridávame pár ukážok z tvorby.
PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

PaedDr. Daniela Paľová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

TESTOVANIE 9 NEMUSÍ BYŤ STRAŠIAKOM
Každoročne čaká deviatakov v jarných mesiacoch ich prvá dôležitá skúška - Testovanie 9. Celoslovenské Testovanie 9 sa v tomto
roku uskutočnilo 21.3.2018.
Z našej školy bolo testovaných 83 žiakov
rozdelených do ôsmich skupín. Jednu skupinu
tvorili žiaci, ktorí sa rozhodli vyskúšať svoje
vedomosti elektronickou formou. Na celkový priebeh dohliadala štátna inšpekcia, ktorá
zhodnotila priebeh ako bezproblémový v súlade so všetkými pravidlami.
Samotné výsledky žiakov nás všetkých veľmi
potešili, veď 72% úspešnosť zo slovenského

jazyka, čo bolo 9,0% nad národný priemer a
65,1% úspešnosť z matematiky, čo bolo 9,2%
nad národný priemer, hovorí za všetko.
Tiež je vhodné oceniť aj výkony žiakov:
Romanky Fukasovej, Juraja Balúna, Viliama
Močarníka a Mateja Gornála, ktorí dosiahli maximálnu hranicu úspešnosti 100%.
Aj takto chceme poukázať na to, že pri svedomitej práci táto prvotná skúška žiakov môže

byť výborným štartom do ďalšieho života a nie
strašiakom, ako sa o nej vo všeobecnosti dozvedáme aj z médií.
Veríme, že usilovnosť žiakov bude patrične
ocenená ich spokojnosťou na strednej škole.
PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Jún 2018

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

ZAPOJTE SA S NAMI
DO QUESTU - CESTOU NECESTOU
Jednou z metód, ako deti dostať do prírody, je aj tvorba questu resp.
hľadačky. Pri tejto bádateľskej aktivite musia navštíviť rôzne lokality,
kde vyriešia jednoduché hádanky. Na konci poskladajú heslo, za ktoré
získajú odmenu. Samozrejme, že nemusia hľadačku prechádzať len deti,
ale môžu zapojiť aj celú rodinu a spraviť si menší rodinný výlet. A popri
tom sa aj niečo naučia.
A takúto hľadačku vytvorila
aj štvorica žiačok ZŠ s MŠ Rudolfa
Dilonga v Trstenej v spolupráci s OZ
Živica. Pozývajú vás na krátku exkurziu po prírodných zaujímavostiach
mesta Trstená a jeho blízkeho okolia.
Keďže sa v meste až toľko prírodných
zaujímavostí nenachádza, zaradili do

hľadačky všetko, čo s prírodou aspoň
trochu súvisí.
Hľadačka začína pri turisticko- informačnom centre, kde si ju môžete
prevziať v papierovej podobe.
Keďže sa však snažíme chrániť
našu Zem, odporúčame si ju stiahnuť zo stránky školy: https://www.
zsdilong.sk/ , kde si môžete pozrieť aj
krátke video z questu, ktoré je dostupné aj na tomto linku https://youtu.be/
IPm1QZKHJyM .
Tešíme sa na vašu účasť a dúfame,
že sa dobre zabavíte.
Mgr. Peter Žatko
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

2. MIESTO NA INFORMATICKEJ SÚŤAŽI
GALAXIÁDA PRE ŽIAKA ZŠ S MŠ R. DILONGA
Tento školský rok sme sa po prvýkrát ako škola zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže Galaxiáda – tvorba počítačových hier
vo vývojárskom prostredí Scratch. Našu školu reprezentovali Jerguš
Bielončík, Maroš Letaši a Filip Lukačka. Jerguš sa so svojou hrou na
základe odbornej komisie umiestnil na druhom mieste. Jeho hru si môžete zahrať na tomto linku https://www.kidscodr.sk/galaxiada/projekty/40-deadly-light. Okrem úspechu sa tešil aj cene -Huawei P9 lite mini.
V Scratchi deti pomocou blokových príkazov používajú jednoduché
príkazy, ale aj cykly a podmienky a vytvárajú tak príbehy, animácie a samotné hry. Deti môžu aj graﬁcky vytvárať
svoje vlastné prostredia a postavičky.
V tomto prostredí si žiaci trénujú logické myslenie vytváraním rôznych

algoritmov. Dúfam, že tohtoročný
úspech bude pre našich študentov
motiváciou zapojiť sa aj do ďalšieho
ročníka.
Ing. Katarína Bielončíková
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

NIE PRETO, ŽE MUSÍME, ALE PRETO, ŽE CHCEME...
V dňoch 7. a 9. februára prebehol zápis detí do 1. ročníka na ZŠ s MŠ
Rudolfa Dilonga. Predškoláci zodpovedne vyriešili všetky pripravené úlohy
a ja aj touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa na
cirkevnú školu. Vážim si Vaše rozhodnutie a je to pre nás všetkých veľký záväzok. Sme pomerne mladý kolektív, reagujeme na svet, volíme zmeny, ale
robíme rozhodnutia opreté o naše tradície a kresťanstvo. Vidím postupnosť
napredovania celého kolektívu a učenia sa, v minulosti často aj na chybách a
stále zostáva našou neustálou výzvou. V budúcom školskom roku 2018/2019
je ešte možnosť zapísať svoje dieťa do PRÍPRAVNÉHO ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Viac info na
riaditeľstve školy.
https://youtu.be/0OehBzlﬂnU
VIDEOVIZITKA ŠKOLY
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
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OCENENIE Z RÚK MINISTERKY ŠKOLSTVA
Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny
Lubyovej si dňa 10.4.2018 v Dolnom Kubíne prevzal OCENENIE náš učiteľ,
Mgr. Peter Pallo. Je známym inovátorom v oblasti zavádzania informačno-komunikačných technológii do pedagogickej praxe a svoje kvality a
pokrokové zmýšľanie v oblasti informatiky prenáša aj do praxe. Patrí
medzi prvých učiteľov, ktorí priniesli do vyučovania systém vzdelávania
Notebook pre každého žiaka. Aj vďaka tomu je dnes ZŠ s MŠ Rudolfa
Dilonga zaradená medzi školy tretieho tisícročia.
Ocenenie mu právom patrí, pretože svoje učiteľské povolanie prežíva aj
ako poslanie. Učiteľstvu venuje nie len
vyhradený čas počas pracovnej doby.
Venuje sa žiakom nad rámec vyučovania vo svojom voľnom čase bez nároku na ﬁnančné ohodnotenie. Popri
svojich povinnostiach od nástupu do
školy zaviedol viacero mimoškolských
krúžkov, ktoré fungujú dodnes a pre
žiakov priniesli nejeden medzinárodný
úspech. Na základe aktivít sa odvíjal aj
vznik dvoch dnes už medzinárodných
súťaží, ktoré koordinuje už viac ako 10
rokov. Ministerka školstva vo svojom
príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. "Slovensko

je krajinou, ktorej úspech závisí od
ľudského kapitálu, a preto potrebujeme dobrých učiteľov, odborníkov,
akými ste vy," povedala Lubyová.
Pripomenula aj pripravované zmeny
v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť
učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do
praxe. "Práca pedagóga si zaslúži to
najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou
špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré
patria vám a ostatným pedagógom,"
dodala Lubyová.
Zo srdca a úprimne blahoželáme.
Riaditeľstvo
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

MONITOR 9
Sa v školskom roku 2017/2018 uskutočnil 21. marca 2018 a celkovo sa
ho zúčastnilo 1 445 základných škôl. Za prípravu a metodické riadenie
testovania zodpovedá Národný ústav certiﬁkovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
Deviataci v našej ZŠ s MŠ R. Dilonga
v Testovaní 9 prevýšili celoslovenský
priemer v obidvoch predmetoch. V
predmete matematika dosiahli 68,4%
(celoslovenský priemer bol 55,9%) a v
slovenskom jazyku 67,1% (celoslovenský priemer bol 63,0%).
Každý žiak dostáva výsledky v
bodoch, úspešnosť vyjadrenú v percentách a je porovnaný percentilom
-koľko žiakov je v % za ním. Výsledné
body a úspešnosť žiakov bola v porovnaní a zhode s dosiahnutými
známkami na výpisoch vysvedčení
za 1. polrok. Výsledky sú výborné a
úprimne musím poďakovať vyučujúcim testovaných predmetov na druhom stupni – Mgr. Ľ. Smatanovi, Mgr.
E. Kuníkovej, PaedDr. M. Dlholuckej (a
všetkým ostatným pedagógom, ktorí
učia v ročníkoch), rodičom deviatakov
a samozrejme samotným žiakom 9. A
a 9. B. za ich usilovnosť. Objektívnosť
priebehu testovania bola aj tento rok
zabezpečená činnosťou externého
dozoru- učiteľom z inej školy. Externý
dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia
odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v
popoludňajších hodinách.
Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov nájdete na
internetovom sídle Národného ústavu certiﬁkovaných meraní vzdelávania:
http://dataportal.nucem.sk/
Dataportal-web/web/vysledky/2017/
index.xhtml
Úlohy v testoch boli zamerané na

logické myslenie, porozumenie textu,
overovanie vedomostí a zručností,
aplikáciu poznatkov v praktických
súvislostiach. V testoch z vyučovacích
jazykov majú už niekoľko rokov svoje
stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s
porozumením, v ktorých žiaci pracujú
s ukážkami súvislých a nesúvislých
textov. Test z matematiky obsahoval aj
úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy a
tabuľky. Súčasťou testu z matematiky
bol prehľad vzorcov a jednotiek. Pre
úspešné riešenie testov bolo nutné,
aby žiaci s porozumením čítali všetky
úlohy.
Výsledky dosiahnuté v Testovaní
9 sa zohľadňujú aj pri prijímacom konaní na stredné školy. O prijatí žiaka,
ktorý v testovaní dosiahol v každom
predmete úspešnosť najmenej 90 %,
rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej
skúšky. To sa nevzťahuje na školu so
vzdelávacím programom učebného
alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku. Okrem toho
môžu byť vo všeobecnosti výsledky
testovania deviatakov pre riaditeľa
školy pomocným nástrojom pri rozhodovaní o prijatí žiaka na vybranú
strednú školu.
Výsledky je možné vidieť aj na
https://testovanie.iedu.sk/
Bližšie informácie o elektronickej forme testovania sú dostupné na stránke http://www.etest.
sk/e-testovanie-9-2018/.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
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Trstenský hlas

CVČ

TURISTIKA V MALÍČKU

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2018

Zo Štrbského plesa sa počas víkendu stalo miesto plné zábavy a športu. Svoj blížiaci sa sviatok tam oslavovali stovky detí,
medzi ktorými nechýbali deti zo ZÚ turistika v malíčku.

Ako už tradične, ani tento rok sme nevynechali možnosť zúčastniť sa CELOSLOVENSEJ SÚŤAŽE v čítaní s porozumením, ktoré
tak veľmi absentuje u našich detí.

Zapojili sme sa do rôznych
súťaží aj do moderátorskej školy,
ktorú zorganizovala televízia JOJ.
Deti sa zoznámili so známymi
osobnosťami z telky, dostali podpisové kartičky a rôzne upomienkové predmety. Výlet sme zavŕšili
prechádzkou okolo plesa. Tešíme
sa na stretnutie s hviezdami opäť o
rok v jednom z najkrajších areálov
športu na Štrbskom plese.

V Mestskej knižnici Trstená sme
privítali vskutku šikovných žiakov
zo ZŠ P .O. Hviezdoslava, ktorí po
slávnostnom otvorení, úvodnom
pred čítaní pani primátorky Ing.
Magdalény Zmarzlákovej, pokračovali nepretržite v čítaní daného
textu. Veľké ďakujeme vedeniu ZŠ
P.O.H., žiakom, sprevádzajúcim pedagógom a Ing. Katke Lonekovej.
Tešíme sa záujmu a vidíme sa o rok.
Anna Neubauerová
CVČ Trstená

Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

DEŇ RODINY 2018

SVETOVÝ DEŇ TANCA S CVČ

Stalo sa už tradíciou, že Centrum voľného času a OZ Máša
Trstená pripravuje zaujímavé, zábavné, pútavé a hlavne relaxačné podujatie, pod názvom

Tanečníci z Centra voľného času oslávili tancom a tanečnými
hrami krásny sviatok Svetový deň tanca. Nechýbal Just dance,
tanečné choreograﬁe, športové súťaže, balónové šantenie...
Dievčatá zo ZÚ Babinec si pripravili tvorivý kútik s témou tanec,
ktorý mal veľký úspech.

No a nechýbalo ani občerstvenie - grilované klobásky, sladké i
slané maškrty a čapovaná kofola.
Touto cestou chceme poďakovať
sponzorom - Mäsiarstvo p.Maroš
Mokoš , Mäsiarstvo Vierka a Marta
a Zelenina p. Pavčo, ako i členom
TMP za spoluprácu.

DEŇ RODINY. Nebolo tomu
inak ani toho roku, keď sme sa s
rodičmi a ich ratolesťami stretli v
priestoroch nášho CVČ, Spoločne
sme prežili nezabudnuteľné chvíle tak pri programe - vystúpenia
členov ZÚ Tanečný, Žonglérskeho
dua, ukážkach Červeného kríža,
Barmanskej show, ale i pri nafukovacích atrakciách, úprave
vizáže, nechtovom dizajne, maľovaní na tvár a v tvorivom kútiku.

Aj v sobotu 05.05. sme sa
členmi ZÚ tanečná a ZÚ Babinec
vybrali do Dolného Kubína, kde
sa konala celoslovenská súťaž
Tanečný Kubín. Dievčatá mali
možnosť vidieť tanečné umenie z
celého Slovenska. Nazbierali nové
skúsenosti a nové tanečné prvky,

z ktorých sa tešili a následne ich
aplikovali vo svojich choreograﬁách. Na budúci školský rok sa
chystáme aj my zapojiť do súťaže.
Tak nám držte palce!!!
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

PO STOPÁCH JOZEFA KOHUTHA
Sme veľmi potešení záujmom
verejnosti o podujatie, vážime
si túto skutočnosť a tešíme sa
opäť o rok.
Anna Neubauerová
CVČ Trstená

DEŇ ZEME S CVČ
Centrum voľného času spoločne s predškolákmi z MŠ EP
Puškinova a ich pani učiteľkou sme venovali 18. apríl našej Zemi.

CVČ Trstená zorganizovalo už IX. ročník obľúbenej pohybovo-zábavnej súťaže zameranej na slávne osobnosti mesta Trstená.
Tento rok bol venovaný Jozefovi Kohuthovi. Deviataci a ôsmaci museli riešiť zaujímavé úlohy na 20. stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené
po celom meste. Po 2,5 hodinovom zápolení sa na najlepších miestach
umiestnili tieto triedy:
1.miesto: 8.B ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená
2.miesto: 9.A ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená
3.miesto: 9.D ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená
Mládež sa mohla popri atraktívnej hre, netradičným spôsobom, dozvedieť viac o živote a diele J. Kohutha.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

Zábavno
–
poučnou formou
sme deti oboznámili o dopadoch
ničenia životného
prostredia,
pripomenuli sme
si správne triedenie odpadu a
tiež sme našej
Zemi
venovali
výtvarné práce,
ktorými si škôlkari neskôr vyzdobili svoju MŠ.

Dievčatá a chlapci si spontánne otestovali obratnosť, rýchlosť,
výkonnosť, no a víťazom tohto
duelu sa stali dievčatá. Cieľ sa nám
však podarilo naplniť všetkým,
lebo sme si skvelo zašportovali,
zrelaxovali a zabavili sa.

Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

Anna Neubauerová
CVČ Trstená

ŠPORTOVO - HRAVO - ZDRAVO
V rámci príležitostnej činnosti, sme v našom CVČ pripravili
súťažné, športovo zamerané podujatie pre deti z ŠKD ZŠ a MŠ R.
Dilonga Trstená.

Jún 2018

ŠPORT
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TRSTENSKÁ KOLKÁREŇ PATRILA SENIOROM
MsO Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v Trstenej usporiadala 17.4. už 5.ročník Oravského regionálneho turnaja seniorov - členov
JDS v kolkoch o pohár primátorky mesta Trstená. Turnaj bol organizovaný pre družstvá a jednotlivcov.
zároveň počas súťaže sa podávalo malé občerstvenie vo forme čaju, kávy, minerálky a sladkého
zahryznutia.
Vyhodnotenie turnaja a vyhlásenie víťazov
vykonala predsedníčka MsO JDS Trstená Branická
Evka, ktorá zároveň všetkým poďakovala za účasť.
Tiež poďakovala všetkým organizátorom turnaja členom MsO JDS Trstená, ktorí sa starali o dobrý
priebeh súťaže a aj o občerstvenie účastníkov.
Po vyhodnotení súťaže družstvá, ktoré sa
umiestnili na prvých troch miestach dostali medailu, diplom a hodnotný vecný dar.
Zároveň boli vyhodnotení prví traja jednotlivci, ktorí mali najviac zhodených kolov. Aj títo dostali medailu, diplom, pohár a vecný dar.
O ceny sa postaralo mesto Trstená a hlavný
sponzor turnaja ﬁrma Starek transport. Turnaj sa
mohol uskutočniť aj vďaka ﬁnančnému príspevku
Žilinského samosprávneho kraja a pochopeniu
kolkárskeho klubu Trstená.
Po skončení turnaja, ktorý bol viac o zábave
ako rivalite, veď niektorí súťažiaci si zahrajú kolky
len na turnaji, všetci účastníci sa už zaujímali o
budúci ročník.

Na turnaji bolo viac ako 140 účastníkov, z
toho do súťaže sa zapojilo 60 členov JDS z okresov Tvrdošín a Námestovo v 15 družstvách a 1
štvorčlenné družstvo z družobnej Jablonky (PL).
Ostatní účastníci tvorili veľkú fanúšikovskú kulisu.
Povzbudzovali sa všetky družstvá rovnako, najviac však tie, ktorým sa najmenej darilo. Súťažilo
sa v dvoch kolách. V 1.kole to bolo 25 hodov do
plných a v 2.kole 15 hodov do plných. O poradí v
oboch kategóriách rozhodoval počet zvalených
kolov.
Slávnostné otvorenie turnaja urobila primátorka mesta Trstená PhDr. Ing.
Zmarzláková a prvé hody mali starostovia Nižnej Ing. Rosina, Podbiela
p. Korčuška, Habovky JUDr. Lajčin a
hlavný sponzor turnaja Ing. Starek
majiteľ ﬁrmy Starek transport.
Počas súťaže boli priebežné výsledky zverejňované na veľkoplošnej
obrazovke v priestoroch kolkárne.
Zároveň sa na nej prezentovala aj činnosť MsO JDS Trstená za minulé roky.
VÝSLEDKY:
Všetkým účastníkom turnaja bol podaný výborný obed a

Ing. Ľudovít Riša
MsO JDS Trstená

PRIATEĽSKÝ ZÁPAS KS POLONIA 1912 LESZNO - ŠKK TRSTENÁ STAREK
STARÝ REKORD PADOL, "NIECH ŽYJE NOWY!"

Dňa 30.4.2018 sa trstenskí kolkári zúčastnili v poľskom meste Leszno
na priateľskom zápase medzi KS Polonia Leszno – ŠKK Trstená Starek.
V Leszne prekonali naši hráči ŠKK Trstená Starek starý rekord kolkárne. Nový má hodnotu 3713 bodov!!! (Martin Koleják 616, Marek Juris
618, Martin Starek 595, Ivan Čech 611, Mikolaj Konopka 620, Michal Szulc

653). Celkový výsledok 3340 : 3713. Starý rekord držali Maďari - Repcelaki
3693 bodov.
ĎAKUJEME ZA PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU
A TIEŽ FIRME STAREKTRANSPORT.
ŠKK Trstená

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA
27. ročníka Mestskej kolkárskej ligy v Trstenej sa zúčastnil rekordný počet 13 družstiev, z toho jedno
bolo z Poľska.
Celkovo v súťaži nastúpilo 96 hráčov, ktorí spolu zvalili 523 247 kolov.
Priemerný výkon hráča bol 419,94 kolov.
Víťazom súťaže sa stalo družstvo TUTTO BENE, na druhom
mieste skončilo družstvo EDM a na treťom družstvo DYNAMIC.
Najlepším hráčom s priemerom 467,76 zvalených kolov sa stal
Juris Anton, hráč družstva TUTTO BENE.
VÍŤAZOM GRATULUJEME.
ŠKK Trstená

HRÁ CELÁ
RODINA
Volejbalový
klub
S-VK
Trstená usporiadal 21.4.2018,
30.ročník populárneho volejbalového turnaja "Hrá celá rodina". Celý športový deň sa niesol
v znamení rodinnej pohody a
vyrovnaných zápasov.
Putovný pohár od roku 1982 sa
po 30.ročníkoch stal trvalým vlastníctvom rodiny Beňušovej. Zaslúžila
si ho za najpoctivejšiu účasť na
tomto turnaji, nakoľko nevynechala
ani jeden ročník a za vedenie úžasnej kroniky o tomto turnaji, ktorú
už 30.rokov vedie p.Beňušová.
Nový putovný pohár získala rodina
Dzureková z Trstenej.
Konečné poradie :
1. rodina Dzureková, 8 bodov
2. rodina Beňušová, 6 bodov
3. rodina Žatková, 4 body
4. rodina Reháková, 2 body
5. rodina Oceľáková, 0 bodov
S-VK Trstená
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ŠACHOVÁ SÚŤAŽ
Skončil sa nám ligový ročník 2017/2018, tak by bolo treba
bilancovať. V 4. Lige sme skončili na 3.mieste za Bzinami a
Tvrdošínom. Čiže tri oravské mužstva v tejto skupine / Orava –
Liptov/ boli najúspešnejšie. Bziny postupujú do 3. ligy a my sa
musíme o to pokúsiť nasledujúci ročník.
Súťaž začala pre nás výborne. Vyhrali sme s tesným výsledkom nad TJ Bzinami, potom
prišlo 3. kolo s Tvrdošínom a ako
po niekoľkýkrát sme s ním najtesnejším rozdielom prehrali. Je to
zvláštne, ale mužstvo Tvrdošína
je pre nás nočná mora. V priebehu súťaže sme stratili ešte 6
bodov a ako som spomínal skončili
sme na výbornom 3. mieste za
Tvrdošínom.
V 5. lige sme nepostúpili zo
skupiny. 5. liga je prípravka a

zbieranie skúsenosti hlavne mladých a nadaných hráčov na vyššie
súťaže.
Chcem sa všetkým poďakovať
za vzornú reprezentáciu šachového oddielu a mesta Trstená. Verím,
že nasledujúca sezóna bude pre
nás ešte lepšia a zároveň chcem
pozvať všetkých sympatizantov
šachovej hry do našich radov. Radi
privítame každého.
Miroslav Mačor
MŠK Trstená

Poradie IV. liga C 12

TRSTENSKÉ BODY
Z ATLETICKÝCH SÚŤAŽÍ
Atlét TJ Orava Dolný Kubín a žiak ZŠ Hviezdoslavova Trstená
úspešne boduje v súťažiach starších žiakov Stredoslovenského
Atletického Zväzu.
Andrej Pauer si výborne počínal v prvom aj druhom kole súťaží
družstiev v Dubnici nad Váhom.
Vo svojich disciplínach sa vždy
prebojoval do ﬁnále a vyslúžil si
cenné umiestnenia v behu na 60m
časom 8:06 (5.5.) 6. miesto, dvakrát 2. miesto v skoku do diaľky s
osobným výkonom z 28.4. 534cm
a 1. miesto v hode diskom z 5.5. Na
majstrovstvách SsAZ jednotlivcov
v Banskej Bystrici 19.5. vybojoval
striebornú medailu v hode diskom za výkon v osobnom rekorde
33,39m. Gratulujeme a ďakujeme
za podporu p. uč. J. Iskrovi, trénerom a organizátorom TJ Atletika
Orava DK J. Lupákovi, P. Sládekovi
a T. Žáčikovej. Foto z M SsAZ B.
Bystrica (FP)

František Pauer

MAJSTERKY ORAVY
Už od začiatku školského roka sa naše dievčatá poctivo pripravovali na jarné futbalové turnaje, kde chceli zabojovať minimálne o postup z okresného kola. To sa odohralo 30. apríla 2018
v Trstenej na ihrisku s umelou trávnatou plochou vedľa školy pri
Oravici.

MAJSTER SLOVENSKA ERIK
KURÁŇ V KATEGORII U-14
Mladý kolkár z Trstenej bude ešte dlho spomínať na majstrovstvá Slovenska žiakov do 14 rokov. Nestal sa totiž iba víťazom
v individuálnych súťažiach na 60 a 120 hodov, ale triumfoval aj
vo dvojiciach i v družstvách. Týmto fantastickým výsledkom
sa môže pochváliť Erik Kuráň. Vo dvojici sa z prvenstva tešil s
Aničkou Benickou a v družstve doplnila toto úspešné duo ešte
Vanessa Korčušková.
V Podbrezovej sa celkovo
predstavilo 50 nádejných kolkárov. Z Trstenej iba traja, no dosiahli takmer maximum. Chýbalo

iba individuálne víťazstvo medzi
dievčatami. Tam skončila najlepšie
na 6. mieste Vanessa Korčušková.
ŠKK Trstená

Zúčastnili sa ho štyri
tímy: ZŠ P.O.H. Trstená,
ZŠ M.M. Tvrdošín, ZŠ s MŠ
Habovka a aj naša ZŠ s
MŠ Rudolfa Dilonga. Hneď
v prvom zápase sme za
súperky dostali minuloročné víťazky z Tvrdošína. Po
dramatickom priebehu sa
naším dievčatám podarilo
zvíťaziť tesne 4:3. V ďalšom
meraní síl si hladko poradili
s rovesníčkami z Habovky
11:1. V zápase o postup
sme sa stretli s dievčatami
zo susednej školy Pavla
Országha
Hviezdoslava.
Priebeh stretnutia bol opäť veľmi tesný a bojovalo sa do posledných
minút. Za stavu 1:0 v náš prospech, brankárka Rebeka Bielopotocká vytiahla dôležitý zákrok a z následnej akcie sa potvrdilo známe futbalové
„nedáš dostaneš“, keď kapitánka Aďa Šurinová rozhodla o víťazstve 2:0 a
celkovom triumfe na turnaji.
10. mája 2018 sa uskutočnil turnaj víťazov troch oravských okresov.
Keďže zástupkyne námestovskej časti sa nedostavili, hrali sme hneď
ﬁnále o postup na krajské kolo. V ňom sme sa stretli s hráčkami dolnokubínskej základnej školy Martina Kukučína a po remízovom priebehu
sa zápas musel predlžovať. Keďže sa však nerozhodlo ani v nastavenom
čase, museli prísť na rad pokutové kopy. Tu opäť excelovala naša brankárka Rebeka, ktorá nedostala ani gól a keďže naše hráčky svoje pokusy
premenili, zaslúžene sme získali 1. miesto a postup do krajského kola,
kde budeme reprezentovať nielen našu Trstenú, ale aj celú Oravu.
O tento krásny úspech sa zaslúžili tieto hráčky:
Adriána Šurinová (kapitánka), Nicolle Kozáčiková, Sára Janoleková,
Lea Štrbová, Rebeka Bielopotocká (brankárka), Alžbeta Tomčíková, Klára
Kostelanská, Sára Bednarčíková a Alica Kubeková
Mgr. Ľubomír Rehák
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
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ŠKK TRSTENÁ STAREK
VICEMAJSTER V INTERLIGE V KOLKOCH
V sobotu 14.4.2018 sa v našej kolkárni odohral posledný interligový zápas úspešnej sezóny 2017/2018, v ktorom sa stretlo naše
„A“ družstvo so súperom z Čiech TJ Sokol Husovice.

V tomto zápase naši „A“-čkari
zvíťazili v pomere 7:1 a v počte zvalených kolov vytvorili nový rekord
Trstenej 3829. Všetci domáci hráči
sa prezentovali výbornými výkonmi, ktoré boli nasledovné: Michal
Szulc 681, Ivan Čech 675, Mikolaj
Konopka 637, Martin Koleják 635,
Lukáš Juris 620 a Martin Starek
581. Súperi, taktiež podali pekný
výkon 3606 no na famóznu hru

domácich to nemohlo stačiť. Týmto im
prajeme veľa priaznivých výkonov v
ďalšej sezóne a tešíme sa na odvetu.
Ročník
2017/2018 bol pre
náš
klub
veľmi
úspešný, naše „A“
družstvo sa umiestnilo v celkovom
poradí na historickom 2. mieste, z 22
zápasov získalo 37
bodov za 18 výhier,
1 remízu a 3 prehry,
vďaka čomu sme si
vybojovali účasť na
Európskom
pohári, ktorý sa tento rok bude konať
v Sarajeve. O tento výborný výsledok sa zaslúžili hráči Martin
Starek, Lukáš Juris, Martin Koleják,
Peter Šibal, Ivan Čech, Marek Juris,
Michal Fábry a tiež sezónne posily
od našich susedov Michal Szulc a
Mikolaj Konopka.
ŠKK Trstená

TURNAJ V PREHADZOVANEJ
V utorok 22.5.2018 naši štvrtáci vybojovali striebro v krajskom kole v prehadzovanej.Súťaž v prehadzovanej bola postupová súťaž. V základnej časti sme si poradili s dvomi družstvami z
Liesku a potom sme sa zodpovedne pripravovali na krajské kolo,
ktoré sa konalo v Ružomberku.
Svoju skupinu na krajskom kole
sa nám podarilo vyhrať a v súboji
o zlato to tiež vyzeralo nádejne,
keď sme prvý set vyhrali. V druhom sete sa nám darilo menej a o
všetkom teda rozhodoval tretí set.
Prehrali sme ho len o tri body. A
i keď nás toto malé zaváhanie zamrzelo, druhé miesto je pre nás

obrovskou motiváciou a úspechom. S veľkou radosťou sme nad
hlavu zdvihli víťazný pohár a víťazným pokrikom ukončili víťazné
ťaženie.
Veľké poďakovanie za skvelú
reprezentáciu patrí: Liske Palčovej,
Emke
Gálikovej,
Romanovi
Retišákovi,
Lukášovi
Palkovi,
Samkovi Juráňovi a Damiánovi
Jančovi. Nemôžeme zabudnúť
aj na trénera úspešných športovcov p. uč. J. Iskru, ktorý deti
na zápasoch nielen sprevádzal,
motivoval, usmerňoval, ale ich
aj na celý turnaj pripravoval a
poďakovanie takto na diaľku
posielame aj pánovi P. Palčovi,
ktorý nielen super povzbudzoval našich športovcov, ale ich aj
bezpečne zaviezol a odviezol.
Ďakujeme!
PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava
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FK SLOVAN TRSTENÁ
Keď sa klasický futbalový fanúšik pozrie na tabuľky našich futbalových tímov, určite ho tento pohľad
nepoteší. Dospelí sú už takmer s istotou vypadávajúcim tímom
zo 4. ligy, dorastenci zatiaľ o záchranu ešte bojujú, žiaci sa tiež nachádzajú v spodnej polovici tabuľky... Všetci tak krútia hlavami
nad tým, čo sa to v tej Trstenej s futbalom vlastne deje...?
Môže za to doba, ktorú žijeme? Môžu za to tréneri? Vedenie?
Mesto? Alebo ľudia, ktorí boli pri
futbale v minulosti? Je to záležitosť
peňazí? ...
Hľadať vinníkov a zvaľovať
momentálny stav na niekoho
druhého nám určite nepomôže
a hlavne to nemá žiadny zmysel.
Počas zimy sa vymenilo vedenie, doplnili sa ľudia do výboru
a všetci máme obrovský záujem
na tom, aby tento úžasný šport v
našom meste nezanikol. Je však
viac ako jasné, že všetko sa nedá
urobiť v priebehu pár mesiacov.
Potrebujeme rekonštruovať hracie
plochy, tribúny pre divákov, šatne
a sprchy pre hráčov, dokúpiť tréningové pomôcky, dresy a športové oblečenie, vyškoliť trénerov a
najmä ich vedieť zaplatiť. Z rozpočtu mesta, napriek tomu, že máme
najviac peňazí spomedzi športových klubov, sa nám nepodarí vykryť ani jednu kompletnú sezónu.
Aj preto sme sa rozhodli, že zavedieme členské, snažili sme sa získať
nejaké peniaze cez 2% z daní, no
najmä pracujeme na projektoch,
ktoré by nám pomohli zabezpečiť
lepšie fungovanie. Zapojili sme sa

do projektu „Rekonštrukcie štadiónov“ cez SFZ, ďalej je to projekt
nadácie COOP Jednota na nákup
dresov, projekt „Rozvoj a podpora
športu na rok 2018“, a tiež aj do
participácie občanov na rozvoji
mesta.
Naším cieľom nie je ako sa
hovorí „plakať nad rozliatym
mliekom“, no hlavne chceme zabojovať a snažiť sa robiť futbal v
našom meste tak, aby hráčov bavilo reprezentovať, fanúšikov fandiť a aby sme vytvorili pre našich
najmenších také podmienky, ktoré
ich k nám prilákajú. A keď z nich
možno vyrastú proﬁ hráči, budeme sa s nimi spoločne tešiť a fandiť im tak ako Lukášovi Greššákovi,
či Ľubošovi Kupčíkovi, ktorí nás
reprezentujú v našej najvyššej
futbalovej súťaži. Od fanúšikov by
sme privítali hlavne podporu a pochopenie v týchto ťažších časoch,
pretože robiť futbal to je „beh na
dlhú trať“ a výsledky sa po poctivej
a tvrdej práci o niekoľko rokov určite dostavia.
Mgr. Ľubomír Rehák
predseda FK Slovan

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
KARATE DETÍ A ŽIAKOV

V košickej športovej hale v sobotu 19. mája zavŕšila svoje celoročné snaženie naša najmladšia karatistka. Na každej súťaži sa
umiestňovala na medailových pozíciách a na vrcholnom slovenskom podujatí to potvrdila. Lýdia Hrubcová si vybojovala zlatú
medailu a titul majsterka Slovenska v kata päťročných žiačok.
Za Karate klub Trstená postúpilo na majstrovstvá Slovenska 5 karatistov. V súbornom cvičení kata Lýdia Hrubcová, Ester Dudová a Veronika
Gaburová. V športovom zápase kumite to bola Kristína
Železňáková a Mikuláš
Blažek. V súbornom cvičení kata dievčat 6-7 ročných
zabodovala 7. miestom
Ester Dudová. Ďalšiu medailu, bronzovú pre trstenské karate vybojovala v
športovom zápase kumite
dievčat 8-9 ročných do 27
kg Kristína Železňáková.
Veronika a Mikuláš skončili
v eliminácii. Dievčatám za
vynikajúce výsledky srdečne blahoželáme.
Jozef Štefanides

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

LETO
S CVČ TRSTENÁ

PRIPRAVUJEME NA LETO...
TRSTENSKÁ KRÍDLOVKA
7.-8. JÚL 2018

CVČ Trstená poriada počas letných
prázdnin tábory pre deti prímestské
tábory:

(DH Oravanka, DH Lužňanka, DH Hodrušanka, DH Maguranka, Detský dychový orchester Trstená, Detský dychový orchester Brezno, Mestský dychový orchester
Chemlon Humenné, dychové hudby z Chorvátska a Hoříc, DH Stříbrňanka)

• ZAŽEŇ NUDU,
PRIDAJ SA K NÁM

ŠKAPULIARSKY JARMOK
13. JÚL 2018

09.07. – 13.07.2018
poplatok 30,oo€

(Goralská muzika ČEĽADNIK, Peter a Júlia Hečkovci, SHOCK BAND, 4Others)

• VESELO A HRAVO
23.07. – 27.07.2018
poplatok 35,oo€

• NA KOLESÁCH S KIOU

SPIEVAME MÁRII
14.-15. JÚL 2018
(zbor Tristianus, modlitba sv. ruženca, meditatívne pásmo Chvíle s Karlom Karetom, adorácia, Križiaci, Kéfas, Boží šramot, Sába, Slávka Tkáčová s kapelou, GOOD Work)

LETNÉ KINO
23.-27. JÚL 2018

30.07. – 02.08.2018
poplatok 13,oo€

• LETO EŠTE NEKONČÍ

LETNÁ KÁVA VO VEŽI
5. AUGUST 2018

20.08. – 24.08.2018
poplatok 30,oo€
Bližšie info o jednotlivých táboroch
a prihlášky nájdete
na www.cvctrstena.sk alebo priamo v CVČ
Trstená č.t.043 5392 129

EXPRES STREET PARTY
11. AUGUST 2018
Najlepší zvuk, najlepšie svetlá, moderátori Rádia Expres a hviezdy, ktoré túžiš zažiť.

Prímestský tábor PUTUJEME ORAVOU
16.-20.07.2018 a pobytový tábor VAVRIŠOVO
6.-10.08.2018 sú už plne obsadené.

PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE PRE DETI
AUGUST 2018

Silvia Kompanová
CVČ Trstená

VÁŽENÍ ČITATELIA,

OZNAM - PLASTOVÝ KOMPOSTÉR

Nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018, pod skráteným názvom GDPR
sa sprísňuje legislatíva v oblasti spracovania osobných údajov
fyzických osôb. Na základe uvedeného mesto Trstená rozhodlo
o zrušení rubriky “Spoločenská rubrika“ v občasníku Trstenský
hlas až do odvolania.

Mesto Trstená vyzýva domácnosti, ktoré si ešte nepožiadali
o plastový kompostér, ďalej vyzýva aj záhradkárov a chatárov,
ktorí majú záujem o plastový kompostér, aby sa dostavili na
Mestský úrad v Trstenej, Oddelenie výstavby a životného prostredia a podali si žiadosť o kompostér, ktorý bude poskytnutý
bezoodplatne.

ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME

DOVIDENIA MILÁ ŠKÔLKA, MY UŽ NIE SME MALÍ
Moja milá škôlka, lúčime sa s tebou ako veľkí predškoláci, ktorí sa tešia do veľkej školy. Ale stále si
spomenieme na to, ako sme s plačom začínali. Ako sme si zvykali na nových kamarátov, kamarátky. Ako
nám pani učiteľky utierali naše slzy, na naše prvé básničky, pesničky, prvé vystúpenia. Od septembra
nám začínajú školské povinnosti, ale my sa ich nebojíme, lebo ste nás s láskou pripravovali a veľa naučili.
Veľké ďakujeme patrí naším pani učiteľkám Martuške a Dominike. Veľké ďakujeme aj od nás rodičov, že ste sa
starali s láskou o naše detičky. Za všetko, čo ste ich naučili, za každý jeden deň. Za vaše úsmevy, povzbudivé slová. Za
všetko. Ďakujeme aj pani riaditeľke, že má taký skvelý tím-pani učiteľky, tety kuchárky, upratovačky, ale aj uja Jara.

