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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
leto máme takmer na konci a mnohí aj krásne dovolenky
či dvojmesačné prázdniny. Čas oddychu skončil najmä pre
žiakov a študentov a preto im chcem popriať radosť zo vzdelávania počas nového školského roka, neopakovateľné zážitky a hlavne trpezlivých a inovatívnych učiteľov. Pedagógom
prajem pokoj pri práci, tvorivé prostredie, spolupracujúcich
kolegov a chápavé vedenie.
My na mestskom úrade sme
však neprázdninovali. Hneď v
úvode leta nás čakalo sťahovanie celej budovy do náhradných
priestorov v Dome kultúry, ktoré
budú v najbližšom roku našim
pracoviskom a to z dôvodu komplexnej rekonštrukcie mestského
úradu, ktorá bude trvať približne
rok. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým zamestnancom,
že sťahovanie prebehlo hladko,
najmä vďaka vzájomnej pomoci a
tiež aj za to, že trpezlivo zvládajú
prácu v nových, nie veľmi ideálnych priestoroch.
Samozrejme, že aj my sme stihli čerpať nevyhnutnú dovolenku,
ale popritom sme zorganizovali pre Vás aj niekoľko pekných kultúrnych podujatí. Boli to nielen tradičné letné festivaly „Trstenská
krídlovka“ či „Spievame Márii“ a „Škapuliarsky jarmok“, ale aj letné
kino, káva vo veži či Expres Street Party, kde sa zišlo na našom
námestí viac ako tritisíc ľudí.
Na konci leta nás čakala aj rozlúčka s letom spojená s otvorením zrekonštruovaného areálu pri pomníku SNP. Teším sa, že
mnoho aktivít, či už pre mladých alebo rodiny, sa v našom meste
koná najmä s dobrovoľníckou účasťou vás, milí obyvatelia. Vážim
si každú jednu aktivitu, ktorú ste zorganizovali, či ochotne priložili
„ruku k dielu“ bez nároku na odmenu či pochvalu. Ďakujem, že si
pomáhame navzájom robiť tento svet krajší, lepší a radostnejší.
Veľmi sa teším aj zo spolupráce s Mládežníckym parlamentom,
kde sa nám spoločne podarilo vybudovať nové workoutové ihrisko.
V najbližšej dobe nás čaká dokončenie obnovy Domu smútku
a priľahlého parkoviska, dokončenie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a tiež obnova a revitalizácia mestskej
knižnice. Na sídlisku Západ sa podarilo vybudovať detské ihrisko,
umiestniť 2 exteriérové stolnotenisové stoly. Ak sa chcete zrelaxovať, môžete tak urobiť v novovybudovaných letných čitárňach na
námestí a Západe.
V pláne máme aj dokončenie novej cesty na ul. Oravickej, či
vybudovanie odstavných plôch na kontajnery na sídlisku Západ.
Budeme pokračovať aj v budovaní nových parkovacích miest či revitalizácii zelene v celom meste. A je toho podstatne viac! Postupne
vás budeme informovať najmä prostredníctvom našej webovej
stránky mesta, cez regionálne noviny, či regionálnu televíziu.
Prajem Vám pokojné jesenné dni!
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená
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NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
NA SÍDLISKU ZÁPAD

Počas letných prázdnin pribudlo na sídlisku Západ pri bytových
domoch č. 1145, 1241, 1317 nové certiﬁkované detské ihrisko, ktoré
pozostáva z viacúčelovej zostavy so šmýkalkou a lanovými časťami,
kolotoča, hojdačky na pružine, hojdačky preklápacej s gumovými dorazmi a hojdačky dvojmiestnej reťazovej s možnosťou výberu sedadiel
pre väčšie deti, ako aj
menšie deti s operadlom po celom obvode.
Ihrisko je v takej zostave, aby bolo univerzálne pre deti vo vekovej
kategórii od troch do dvanástich rokov. Veríme, že
nielen deti, ale aj rodičia,
ocenia toto nové ihrisko
vytvorené v tichom zelenom priestore.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

REVITALIZÁCIA VEREJNEJ ZELENE
PRED DOMOM KULTÚRY
Mesto Trstená získalo ﬁnančný príspevok – dotáciu z vlastných
príjmov Žilinského samosprávneho kraja v rámci zverejnenej výzvy
č. 3/2018 v rámci programu REGIONÁLNY ROZVOJ a podprogramu:
Verejný priestor a verejná infraštruktúra vo výške 1 500,00 EUR
na realizáciu projektu „Revitalizácia verejnej zelene pred Domom
Kultúry v meste Trstená.“
dôstojného kultúrno-spoločenského priestoru pre oddych a relax
obyvateľov, podporu života v komunite a celkové skultúrnenie tohto
priestranstva.

Počas letných mesiacov prebiehala revitalizácia zelene, ktorá
bola nahradená súborom okrasnej
parkovej zelene na dvoch miestach,
zrkadlovo realizovaných.
Cieľom projektu bolo úprava
zanedbaného, nevýrazného verejného priestranstva a vytvorenie

„PROJEKT JE REALIZOVANÝ
S FINANČNOU PODPOROU ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.“
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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Trstenský hlas

OPATROVATEĽSKÝ PRÍSPEVOK - STÚPOL O REKORDNÚ SUMU
Dňa 1. júla 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nasledujúcich riadkoch je v skratke popísaný prehľad zmien.
PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK / PP/ NA OPATROVANIE:
• PP na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku sa zvýši o cca 120 € (z 249,35 €
na 369,36 €), pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb zvýšenie na 492,34 €,
• PP na opatrovanie pre opatrovateľov v
dôchodkovom veku - jeho výška bude predstavovať 50% výšky príspevku pre opatrovateľa v
produktívnom veku, t.j. zásadné navýšenie o cca
92€ (z 92,52 € na 184,71 €), pri opatrovaní dvoch
alebo viacerých osôb zvýšenie na 246,20 €,
• zvýšenie hranice ochrany príjmu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7
na 2 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
• zmena sumy zvýšenia príspevku, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa zo 49,80 € na 100 € mesačne,
• zrušenie krátenia peňažného príspevku,
ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu
viac ako 20 hodín týždenne,
• upúšťa sa od krátenia výšky peňažného
príspevku pri hospitalizácii osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím presahujúcej 30 dní (v
prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je
sprievodcom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej
zdravotnej starostlivosti),
• priaznivejšie sa upravujú podmienky
peňažného príspevku v prípade úmrtia opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP (t.j. opatrovateľovi
sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v
ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za
nasledujúci mesiac po jej úmrtí),
• výška peňažného príspevku na opatrovanie je stanovená pevnou sumou (bude sa meniť
prostredníctvom nariadenia vlády SR vždy k 1.
júlu).
PRI PP NA OSOBNÚ ASISTENCIU:
• zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej
asistencie o cca 1 € z 2,78 € na 3,82 €,
• zrušenie sledovania príjmu fyzickej osoby
s ŤZP (pôvodne pri prekročení príjmu FO s ŤZP
nad štvornásobok sumy životného minima sa

peňažný príspevok krátil),
• rozširuje sa okruh poberateľov peňažného
príspevku (bude ho možné poskytovať aj osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately),
• zavedenie novej činnosti osobnej asistencie - pomoc rodičovi s ťažkým zdravotným
postihnutím pri starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku,
• zavedenie novej činnosti osobnej asistencie – umožňuje sa vykonávanie sprostredkovania komunikácie formou augmentatívnej
a alternatívnej komunikácie a to aj rodinným
príslušníkom,
• výška peňažného príspevku na osobnú
asistenciu je stanovená pevnou sumou (bude
ju však možné meniť prostredníctvom nariadenia vlády SR vždy k 1. júlu).
ĎALŠIE VÝZNAMNÉ ZMENY:
• ruší sa povinnosť vrátiť jednorazový
peňažný príspevok na kompenzáciu (napr. na
úpravu bytu, kúpu OMV, kúpu zdvíhacieho
zariadenia...) po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. Táto povinnosť zostáva zachovaná len v prípade, ak fyzická osoba
s ŤZP nepoužila z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel (napr. ak si nestihla zakúpiť
nejakú pomôcku...),
• priaznivejšie sa upravujú podmienky vyplácania peňažných príspevkov do zahraničia
– v prípade návštevy školy mimo územia SR sa
peňažný príspevok na kompenzáciu odníme až
po 10 mesiacoch (t.j. 303 po sebe nasledujúcich
dňoch),
• rozširuje sa okruh osôb, ktorým je možné
vyhotoviť parkovací preukaz (napr. aj pre osoby
so zníženou imunitou v dôsledku akútnej onkologickej liečby),
• rozširuje sa okruh osôb, ktorým bude
možné poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového
vozidla (t.j. aj fyzickým osobám s ŤZP, ktoré nie
sú odkázané na individuálnu prepravu OMV,

ale sú zaradené do chronického dialyzačného
programu, do transplantačného programu a
ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba
a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba),
• zníženie administratívnej záťaže pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím - napr. automatické vyhotovenie parkovacieho preukazu v
prípade, ak bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím posúdená za odkázanú na
individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom (bez nutnosti osobitného konania);
zrušenie povinnosti predložiť vyhlásenie o majetku (ak tento doklad bol predložený úradu v
priebehu posledného štvrťroka); zefektívnenie
lekárskej posudkovej činnosti (pri ďalšom posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár
nemusí byť viazaný iba skutočnosťami uvedenými v lekárskom náleze všeobecného lekára,
ale môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu odborného lekára),
• rozšírenie rozsahu účastníkov právnych
vzťahov o osoby, ktorým sa poskytla doplnková
ochrana podľa § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002
Z. z. o azyle (podľa § 13a zákona o azyle SR poskytne doplnkovú ochranu v prípade, že sa žiadateľovi neudelil azyl, avšak sú vážne dôvody
domnievať sa, že by bol v prípade návratu do
krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Vážnym bezprávím pritom je uloženie trestu smrti alebo jeho výkon; mučenie
alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest; vážne a individuálne ohrozenie
života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu
svojvoľného násilia počas medzinárodného
alebo vnútroštátneho ozbrojeného konﬂiktu),
• fyzickej osobe s ŤZP a osobnému asistentovi sa zavádza povinnosť poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej
osobnej asistencie (napr. poskytnúť informácie
o čase a mieste vykonávania OA; umožnenie
výkonu kontroly kvality a rozsahu vykonávanej
OA v prostredí, v ktorom sa vykonáva).
PhDr Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MLÁDEŽ A ALKOHOL
Veľa ľudí má problém s alkoholom a alkoholizmom. Je až zarážajúce, že sa medzi nimi nachádzajú aj tí, ktorí ešte nedovŕšili vek 18
rokov. Alkohol v detských rukách vidíme čoraz častejšie aj v mladšom veku. Prečo to deti robia? Užívajú alkohol z frajeriny, nátlaku
okolia? Vidia to vo ﬁlmoch? Sú im vzorom ich rodičia? Neraz im alkohol slúži ako únik z kolobehu problémov, ktoré prináša život (dospievanie, zlá rodinná situácia, nesprávna výchova rodičov, spory, vyhrotené situácie, nuda, atď ).
Častokrát upozorňujú občania nášho mesta príslušníkov
MsP, že v pohostinstvách a pri
rôznych verejných podujatiach
sa nachádza podnapitá mládež.
Mestskí policajti v rámci svojich kompetencií skontrolujú
vek osôb, ktoré sú pod vplyvom
alkoholu.
Ak sú osoby mladšie ako 18 rokov ľudovo
povedané „opití“ v rámci zákona ich pokutovať
nemôžu. Pri porušení zákazu nebudú pokutovaní maloletí, ale ich zákonný zástupca. Tomu
hrozí pokuta až do výšky 33 eur. Treba sa však
zamyslieť aj nad tým, ako sa tieto deti dostanú k alkoholickým nápojom. Možno doma,

v obchode či v krčme. Kto im ho
kupuje a kde berú naň peniaze?
Zamyslieť nad sebou by sa mali
hlavne niektorí rodičia. Ako je
možné, že dieťa ktoré nedovŕšilo 18 rokov nikomu v noci doma
nechýba? Po príchode domov
viditeľne prejavuje znaky opitosti a nikomu to neprekáža.
Ako to potom majú riešiť policajti, keď takéto
správanie nevadí otcovi alebo mame? Samotní
prevádzkari pohostinstiev by mali taktiež pouvažovať nad svojím správaním. Za vidinou zárobku a zisku pomaly nalejú aj 13 ročnému, veď
predsa „Náš zákazník, náš pán“. Bez problému
dokážu obslúžiť pri stole aj partiu mladých ľudí,

ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov a dať im alkohol priamo pod nos.
Od júla tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane pred alkoholizmom a
Mestskí ako aj štátni policajti dostali väčšie
právomoci. Po novom sa budú musieť podrobiť
dychovej skúške osoby mladšie ako 18 rokov,
ak je dôvodné podozrenie že sú pod vplyvom
alkoholu. Príslušníci MsP budú v spolupráci s
OOPZ Trstená vykonávať preventívne kontroly
v pohostinstvách a baroch nášho mesta ako sa
dodržuje Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov.
Mestská polícia
0902 915 699
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2018 na základe rozhodnutia číslo 203 o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy obcí určil deň konania komunálnych volieb podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy
Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V uvedenom rozhodnutí stanovil
predseda Národnej rady Slovenskej
republiky deň konania volieb a zároveň aj jednotlivé lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením
volieb a úlohami miesta obcí, a to:
1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných
zastupiteľstiev, počtu poslancov
obecných zastupiteľstiev v nich do 17.
augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných
okrskov a určenie volebných miestností (vrátane príslušných ulíc a súpisných čísiel) do 11. septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych
volebných komisií do 11. septembra
2018 a lehotu na ich prvé zasadanie
do 18. septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných
volebných komisií a okrskových

volebných komisií do 11. októbra
2018 a lehotu na ich prvé zasadanie
do 24. októbra 2018.
Na stránke Ministerstva vnútra
SR v položke ,,voľby a referendum“,
na tomto linku http://www.minv.
sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do
orgánov samosprávy obcí:
1. pre voliča,
2. pre politické strany, politické hnutia a koalície,
3. pre nezávislých kandidátov,
4. informácie súvisiace s vedením
volebnej kampane,
5. adresy webových sídiel transparentných účtov,
6. správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň,
7. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie
volebnej kampane,
8. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb,

9. vyhláška o výdavkoch na voľby,
10. usmernenia na ﬁnancovanie
volieb,
11. webové sídlo Štátnej komisie pre
voľby a kontrolu ﬁnancovania politických strán.
Taktiež na webovej stránke mesta
a úradnej tabuli sú postupne zverejňované všetky informácie a kroky,
ktoré vyplývajú z harmonogramu
komunálnych volieb 2018.
V súlade s § 169 ods. 6 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátorka mesta dňa
25.7.2018 vymenovala za zapisovateľku mestskej volebnej komisie JUDr.
Zuzana Vavrekovú.
Predvolebná kampaň kandidátov
sa realizuje v súlade so zákonom č.
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o
zmene a doplnení zákona č. 85/2005

Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 69/2017
Z. z.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trstenej na zasadnutí dňa
31.07.2018 schválili 3 volebné obvody. Voliť budeme 13 poslancov.
Za volebný obvod Západ budeme
voliť 4 poslancov. Dva obvody, ktoré
rozdeľovali stred mesta sa spojili
do jedného a v ňom budeme voliť 5
poslancov. Obvod Hybeľ, Ďurdinová
a Ústie ostáva nezmenený a volíme
tam 4 poslancov.
Po schválení obvodov následne
primátorka mesta určila volebné
okrsky a volebné miestnosti, ktoré
sú v nasledujúcej tabuľke.
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ
10. november 2018 ( sobota) Od 07,00 hod. do 22,00 hod.
OBVOD

OKRSOK

NÁZOV OKRSKU

ULICE TVORIACE OKRSKY

1.

ZÁPAD
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. Hviezdoslava,
Elokované pracovisko
Západ 1146/39

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

2.

HRADY - MIERU
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
R. Dilonga
Elokované pracovisko
Námestie M.R. Štefánika 438/27

Zápotočná, Malý Rad, Puškinova, P. Jilemnického, Pod Vápenicou, J. Kráľa,
J. Kollára, H. Gavloviča, Družstevníkov,
Na Diele, Požiarnikov, Poddielová, Krátka, Partizánov, Kukučínova,
Dukelských hrdinov, Námestie M.R. Štefánika,
Nábrežie Ľ. Štúra, Mieru, Hornooravská nemocnica s poliklinikou
Hattalova, Bernolákova, Trstená 0, Hviezdoslavova, Československej armády,

3.

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

4.

VÝCHOD
GYMNÁZIUM M. HATTALU
Železničiarov 278/23

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

5.

VYŠNÝ BREH – ĎURDINOVÁ
MATERSKÁ ŠKOLA
Oslobodenia 941/50

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

6.

ÚSTIE nad PRIEHRADOU
Dom miestnej samosprávy 183

Ústie nad Priehradou,
Oravská priehrada - Prístav

I.

II.

III.

volebná miestnosť, adresa

ROZKOPÁVKA NÁMESTIA
V posledné augustové dni sa na námestí M. R. Štefánika začal čulý stavebný ruch. U mnohých vystali otázky, prečo po tak krátkej
dobe od ukončenej rekonštrukcie, opäť búrame niečo, čo je „ešte nové“. Odpoveď je úplne jednoduchá. Počas konania rôznych kultúrno
spoločenských podujatí je potrebné zabezpečiť elektrické pripojenie, či už pre účinkujúcich, predávajúcich alebo pre rôzne atrakcie.
Počas realizácie veľkých podujatí
ako sú jarmoky alebo rôzne hudobné festivaly či koncerty boli vyššie
nároky od nájomcov k odoberaniu
el. energie k svojim objektom (stánkom). Celkové pripojenie nebolo pre

návštevníkov dostatočne kapacitne
dostačujúce, preto sa po schválení u
energetikov a vypracovaní potrebného projektu pristúpilo k rekonštrukcii resp. modernizácii existujúcich
pripojení a to aj zvýšením hodnoty

hlavného ističa. Po ukončení pribudne päť nových rozvádzačov na námestie a šiesty bude za pomníkom
určený pre tribúnu. Zámer je úplne
jasný. Zvýšiť a zjednodušiť celkové
možnosti pripojenia k elektrickej

energii počas konania akcií na námestí. Ďakujeme za trpezlivosť počas
vykonávania stavebných prác.
Ing. Ján Fúzak
Oddelenie služieb
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Z KONTROLNEJ ČINNOSTI
V MESTE TRSTENÁ

Hlavná kontrolórka v roku 2017 vykonala 5
kontrol a v roku 2018 bolo zatiaľ ukončených 12
kontrol v kontrolovaných subjektoch, ktoré sú
pod kontrolnou pôsobnosťou hlavnej kontrolórky
mesta. Tieto kontroly boli vykonané na základe
schválených plánov kontrolnej činnosti v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.
Z vykonaných kontrol bolo 7
ukončených správou o výsledku
kontroly, nakoľko neboli zistené nedostatky. V 10 prípadoch
bola kontrola ukončená návrhom
správy, nakoľko boli zistené nedostatky. V návrhu správ boli zo
strany hlavnej kontrolórky podané
návrhy ako odstrániť nedostatky
alebo ich príčiny. Teší ma, že návrhy na odstránenie nedostatkov či
odporúčania hlavnej kontrolórky
sú prijímané s vôľou odstrániť nedostatky a robiť veci účinnejšie a
zákonným spôsobom.
Kontrolované bolo poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta
športovým klubom, ale aj iným
subjektom, hospodárenie mestskej spoločnosti Trstenské technické služby i uzatváranie zmluvných
vzťahov. Ďalej boli preverené
postupy uplatňované pri vybavovaní sťažností a petícií, vymáhaní

a evidovaní pohľadávok mesta
ako aj proces verejného obstarávania spadajúci pod kontrolnú
pôsobnosť hlavného kontrolóra.
Hospodárenie s verejnými ﬁnanciami bolo posudzované aj v prípade mestskej polície a hasičského
zboru, ako aj pri nakladaní s mestskými nájomnými bytmi. Správy z
kontrol sú po prerokovaní v zastupiteľstve zverejňované na webovej stránke mesta.
Do konca roka prebehne ešte
kontrola v Centre voľného času, v
Základnej škole P.O.Hviezdoslava,
v Základnej umeleckej škole a v
Materskej škole v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na druhý polrok, ktorý bol schválený mestským
zastupiteľstvom.
Ing. Anna Kuráňová, MSc.
hlavná kontrolórka

NOVÁ CESTA K CINTORÍNU
V ÚSTÍ NAD PRIEHRADOU

Obyvatelia mestskej časti Ústie nad Priehradou sa môžu tešiť
novej ceste k cintorínu pri Oravskej priehrade už od mesiaca júl.

Rekonštrukcia cesty bola
realizovaná vďaka získanému
príspevku vo výške 20 000,00
EUR z Mimoriadneho fondu
LESOV Slovenskej republiky,
štátny podnik, Banská Bystrica a dotácie vo výške 13
500,00 EUR zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky na rok
2018.
Veríme, že nová zrekonštruovaná cesta bude dlho a
bezpečne slúžiť pre všetkých jej užívateľov, ako motorových, tak aj nemotorových.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Trstenský hlas

DO POZORNOSTI NIELEN SENIOROM
Vážení a milí čitatelia, je pre nás lichotivé, že pri
čítaní Trstenského hlasu nahliadnete a venujete pozornosť taktiež príspevkom o živote seniorov, konkrétne o dianí v Jednote dôchodcov na Slovensku v
Trstenej. Aj v dnešnom článku chceme občianskej verejnosti prezentovať množstvo a pestrosť seniorských aktivít, ktoré
Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia Trstená počas
roka realizuje, čo svedčí o stále aktívnom a všestrannom prístupe
seniorov k životu. Musíme si všetci uvedomiť, že ľudí v staršom veku
pribúda. Dovŕšením dôchodkového veku má veľa ľudí pocit, že sa
končí dôležitá kapitola ich života a ocitajú sa na okraji spoločnosti.
Nemusí to tak byť a o to sa snažíme aj v našej organizácii.

Aj pre nás, seniorov, platí, že ak
sme schopní adaptácie, zmeny, ak
sa radujeme z poznania niečoho
nového, máme svoje záľuby, koníčky a so záujmom niečo sledujeme,
sme duševne zdraví, aj keď sme sa
narodili v prvej polovici minulého
storočia. Spev a hudba patria k neodmysliteľným aktivitám našich stretnutí. Angažovanosť na poli kultúry
a športu, či už aktívna alebo aj keď
len pasívna (aj je dôležitá), ukazujú
aj cestu ďalším seniorom do našich
radov. Radosť zo života dokáže aj
spomínanú jeseň urobiť krajšou.
Následne si Vás dovolíme poinformovať o hlavných činnostiach, ktoré
sme v priebehu roku realizovali, boli
sme aktérmi diania, organizátormi
podujatí a priamo sa na nich podieľali, alebo sme boli na nich účastní. Teší
nás nárast našej členskej základne,
záujem o voľnočasové aktivity, čoraz
väčší rozvoj vo svojej početnosti a
variabilite.
Členská základňa, naši členovia,
sa radi bavia, zabávajú, spievajú pri
harmonike, tancujeme, je nám veselo
a zabúdame na každodenné starosti.
Takto začal i tento plynúci rok už v
samom začiatku, keď sa naši členovia
rozhodli spoločne prežiť Silvestra a
privítať nový rok 2018. Už pár dni nato
11.1. sme prežili deň v spoločnosti cca
60 členov na posedení s kapustnicou
a dobrou zábavou v Dome kultúry.
A zostávajúce zásoby z hostiny sa
podarilo zúžitkovať na spoločenskom posedení už o týždeň v Klube
dôchodcov (ako Kapustnica 2). A aby
tej zábavy nebolo málo, začiatkom
februára sme boli na Seniorpárty v
Nižnej. Rozhýbu sa údy, rozhýbu sa
ústa, človek pookreje na tele i na duši
v spoločnosti rovesníkov. Potom sme

si dali odmlku a stretli sme sa až na
Ánskom guláši, presne na Annu 26.7.,
kde sme povinšovali našim Aničkám,
Olinkám, Martuškám, Boženkám,
Vladkom a všetkým ostatným. Guláš
vynikajúci a zábava tiež.
Z kultúrnych podujatí, zároveň
poznávacích a edukatívnych akcií je
potrebné spomenúť niektoré, pre nás
nesmierne obohacujúce. Boli to naozaj veľmi pekné projekty, plné citu a
srdečnosti. Na tieto nám zostali nezabudnuteľné spomienky. Výpovedná o
niektorých z nich sú tiež fotky a videá
na našej webovej stránke, ktoré sú
zároveň autentickou propagáciou a
dokumentáciou činnosti našej JDS.
Pohladením pre dušu boli aj
hudobné koncerty a vystúpenia populárnych spevákov známych z obrazovky televízie Senzi a Šláger pod
názvom Turčianska Šlágerbomba v
kine Strojár Martin, kde sme boli na
vystúpení začiatkom marca a opäť
koncom augusta. V apríli to bol koncert Marcely Laiferovej v kine Javor v
Krásnej Hôrke. Podstatnú časť obecenstva tvorili seniori, ktorí sa tam
príjemne cítili a sem-tam si aj zanôtili.
Nielen na koncerte, aj v autobuse cestou domov.
Kultúrnym zážitkom bolo aj ﬁlmové predstavenie „Špindl“ a divadelné
predstavenie „Vo veži“, s podtitulom
Oravci hrajú Štepitu ako spomienku na autora hry. Začiatkom marca
sme boli v Štátnej opere v Bystrici na
operete Cigánsky barón. A boli sme
účastní aj na recitačnom podujatí
- umelecký prednes poézie a prózy
seniorov, okresné kolo v Nižnej.
Nemožno nespomenúť perfektne zorganizovaný výlet do Krakova
v mesiaci marec. Skvelá myšlienka
spojiť dve
pokračovanie na str. 5
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odlišné kategórie – šport a priblíženie
sa k Bohu. Prvotným zámerom bolo
absolvovať kúpanie sa vo Vodnom
svete No-1. Jednoducho povedané
oddych, relax, pookriatie, vodný svet.
Náš autobus so 40-člennou posádkou najskôr nasmeroval na parkovisko pri Sanktoáriu Jána Pavla II. Tam
sme si pozreli výstavu s výkladom
„Kým jest človek z Calunu“, kde je
vystavená kópia Turínskeho plátna.
V Múzeu Jána Pavla 2. sme videli pozostalosti, dary a pamiatky na život
J.P.II. a samotné Sanktoárium, ktoré
nás uchvátilo svojou zmyselnosťou a
dokonalosťou.
K tým poučným, ktoré sme spoločne absolvovali, patrí prednáška
o bezpečnosti seniorov, opakovane
každoročne tréning pamäti, i prednáška o zdravotných pomôckach pre
seniorov a pre ľudí so zdravotným
postihnutím. Aj takéto informácie sú
v prípade potreby pre nás dôležité.
Návštevou centra Sinaj City Hub v
mesiaci marec sme sa zoznámili s projektom Europe Direct – aj seniori chcú
poznať Európsku úniu. EÚ a seniori – na prvý pohľad celkom zaujímavá
kombinácia, čo poviete? Je Trstená v
Európe? A čo tak Európa v Trstenej?
Vedomosti o EÚ sme si overili na

záver prostredníctvom kvízu. Pre nás
opäť niečo nové. A v súčasnom svete
takpovediac – dobre vedieť.
Gro našich aktivít tvorí šport.
Radi sa hýbeme, radi športuje, redukujeme tukové vankúšiky, míňame
energiu, precvičujeme svaly. Z toho
záujmu o šport vyplýva aj neskutočne veľa akcií v priebehu celého roka.
V lete v prírode, v zime v kolkárni, keď
je pekne pri vode či na bicykli, aj pešo
s paličkami. A keď prší, našim heslom
je „nie sme z cukru“. Dnes už aj na cyklotrase nie je nič nové vidieť skupinku seniorov na bicykloch pokope – to
sme my z Jednoty dôchodcov. Taktiež
cvičebné stroje v areáli základnej
školy sú pre nás super bomba. Cvičia
a posilňujú mladí aj vekovo vyzretí.
Cvičia aj seniorky. Zájdite tam, skúste
a zapáči sa vám to. Cvičte s nami, my
budeme cvičiť spolu s vami.
V polovici februára sme sa aj tento
rok vydali na výlet na Hrebienok.
Cieľom boli ľadové sochy a Tatranský
ľadový dom. Okolo 20 sa nás zúčastnilo na Zimných športových hrách
seniorov v Nižnej. Takmer všetci
absolvovali 4-kilometrový okruh s
paličkami. Brali sme aj diplomy za
umiestnenie v jednotlivých disciplínach, hlavne v lyžovaní. A keď sme pri

5

lyžovaní, tak sme ako Fanklub Janka
Kadluba boli povzbudzovať nielen
nášho favorita, ale všetkých súťažiacich v lyžiarskom areáli v Brezovici.
Oravský regionálny turnaj seniorov – členov JDS v kolkoch o pohár
primátorky mesta Trstená sme zorganizovali už piatykrát. O úspešnosti hovorí veľký záujem účastníkov turnaja
o budúci ročník. Článok o podujatí
bol publikovaný v predchádzajúcom
vydaní Trstenského hlasu. Ku kolkom
a kolkárni máme pozitívny vzťah a tak
sa jednotlivci z našich radov zúčastnili
na brigáde pri renovácii a osadzovaní
stoličiek do hľadiska kolkárne. Kolky
sú naše hobby.
Okresný športový deň seniorov,
členov JDS okresu Tvrdošín, sa konal
4. júna v Podbieli. Disciplíny – stolný tenis, petang, šípky, beh, rýchla
chôdza, hod granátom, hod guľou,
beh s nákladom na talige pomedzi prekážky, mierenie loptičkou do
bránky a pod. Chuť súťažiť, bojovať
a aktivita seniorov na športoviskách
bola obdivuhodná a chuť na guláš
bola ešte väčšia. Medaily a diplomy sme nevládali odniesť. A ešte
jeden športový deň v Oraviciach začiatkom augusta zorganizovala JDS
Javor Tvrdošín pre všetkých seniorov
okresu.
Chocholovské termy sú pre nás
úžasné. Hlavne za zľavnené vstupné
mimo sezónu! Vždy plný autobus,
dobrá nálada, výborná voda. A neboli
sme tam len jedenkrát. Takto sme relaxovali a užili si vodu v novembri, v
apríli a dvakrát v máji.
Ako inak, aj tento rok koncom
júna sme boli v Chorvátsku na ostrove Vir. More je more, máme ho radi.
Užívali sme si vodu, slnko, morský
vzduch, oddych a nabrali nové sily. A
po mesiaci doma hup do Piešťan. Aj
tam to už poznáme, ale vždy objavíme niečo nové, zaujímavé, nevynímajúc pôžitok z relaxačno-liečebných
procedúr. Len horúco bolo, priveľmi! Týždeň v Piešťanoch bol fajn,

vykúpaní, opálení, prepotení.
My všetci, ktorí sme sa zúčastnili jednodňového poznávacieho
zájazdu s Maticou slovenskou a
navštívili sme pamiatky spojené s
históriou v Tepličke nad Váhom, v
Budatíne, v Radoli, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste,
Orloj v Starej Bystrici, sme boli nadšení a obohatení o nové zážitky a
vedomosti.
Záver jedného volebného obdobia sa vždy nesie v znamení
hodnotenia. Hodnotenia ľudského
snaženia, nápaditosti, aktivity, ale
najmä dosiahnutých výsledkov. Takto
sme rekapitulovali prácu výboru a
celého osadenstva na zhodnocovacej členskej schôdzi za posledný rok,
ale aj za predchádzajúce volebné
obdobie troch rokov, dňa 8. marca.
Teší nás, že sme širokým spektrom
našich činností zaujali a aktivizovali
členskú základňu. Za tým všetkým
je samozrejme aj veľa organizačnej
práce. Popri vyjadreniu vďaky našim
členom nesmieme zabudnúť na ešte
jeden dôležitý fakt. Tým je neustála
podpora a pomoc zo strany predstaviteľov mesta, ktorých zaujímajú naše
problémy. Pani primátorka a pani
vedúca oddelenia vnútornej správy a
sociálnych vecí sa zúčastňujú na našich rokovaniach, riešia prednesenú
problematiku a odpovedajú na naše
dotieravé otázky. Radi ich vidíme
medzi sebou.
Nechceme vymenúvať všetkých,
ktorí sa podieľali pri organizovaní
a podpore seniorských podujatí.
O to viac im ďakujeme a vážime si ich
ústretovosť. Vďaka našim sympatizantom a podporovateľom sa nám
darí rozvíjať činnosť JDS Trstená.
Veríme, že i naďalej budeme prispievať svojimi aktivitami k spríjemneniu života seniorov v meste. Držme si
palce so želaním: „Nech sa nám darí a
nech sa Vám darí!“
Výbor JDS MO Trstená

DOMÁCNOSTI SA MÔŽU TEŠIŤ NA NOVÉ KOMPOSTÉRY
Mesto Trstená sa ešte v minulom roku zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok č. OPKZP-PO1SC111-2017-23 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j. obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku bioodpadov produkovaných v domácnostiach. Po takmer ročnom hodnotiacom procese sa mesto Trstená
stalo úspešným a bol mu schválený nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 85 029,65 EUR na realizáciu projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v meste Trstená“.
V rámci projektu budú obstarané 600 l domáce záhradné kompostéry v počte 1100 ks
spolu s brožúrou, resp. návodom na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie.
Obstarané kompostéry mesto poskytne domácnostiam rodinných, bytových domov, ako aj
do chatárskych oblastí na území mesta Trstená
bezodplatne na základe Zmluvy o výpožičke a

následnom bezodplatnom prevode. Nákupom
záhradných kompostérov sa zvýši kapacita
zariadení na predchádzanie vzniku odpadov o
660 m3. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť zníženie množstva odpadu ukladaného na
skládky odpadu a zefektívnenie systému zberu
zmesového komunálneho odpadu, skládkovaného bioodpadu, a tak zabezpečiť rozvoj

odpadového hospodárstva v meste Trstená.
A taktiež znížiť záťaž na životné prostredie, ale
predovšetkým pozitívne pôsobiť a vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre život občanov mesta
Trstená.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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Trstenský hlas

KULTÚRNE LETO 2018
Trstenské kultúrne leto – tradičná séria kultúrnych podujatí organizovaných mestom Trstená, ktorá má spríjemniť letné chvíle obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Aj tento rok kultúrne leto prinieslo možnosť vybrať si z ponuky podujatí pre deti i dospelých.
Trstenské kultúrne leto 2018 už tradične
otvoril festival dychových hudieb TRSTENSKÁ
KRÍDLOVKA. V poradí už XXVIII. ročníka festivalu sa zúčastnili dychové súbory zo Slovenska,
Čiech a Chorvátska reprezentujúce bohaté tradície dychových hudieb.

zaujímavý a rôznorodý výber ﬁlmových titulov. Dobré počasie a skvelá ﬁlmová atmosféra
Letného kina nám vydržala aj predposledný
augustový týždeň. Pripravené boli tituly s tematikou protidrogovej prevencie, ktoré sú zaujímavé vďaka svojej autenticite.
Našich najmenších divákov čakalo PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE v Kine Mier Trstená,
počas ktorého im robili spoločnosť postavičky
obľúbených animovaných rozprávok.

Prvý festivalový deň sa nám predstavili DH
Lužňanka, domáca DH Oravanka, DH Grada
Čabra z Chorvátska, DH Maguranka, Kultúrnoumelecká spoločnosť Eugena Kumčiča z
Chorvátska a DH Hodrušanka.
Festivalovú nedeľu odštartovali slávnostné
fanfáry z veže Kostola sv. Martina. Nasledovala
promenáda dychoviek a druhý festivalový deň
slávnostne otvorila svojim príhovorom primátorka mesta PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková.
O skvelú atmosféru sa postarali Detský
dychový orchester ZUŠ Trstená, Detský dychový orchester ZUŠ Brezno, Mestský dychový
orchester Chemlon Humenné a Hořická dechovka. Víkend plný skvelej dychovej hudby,
krásneho počasia a množstva sprievodných
akcií ukončil hosť festivalu DH Stříbrňanka z
Českej republiky.
Ďalší letný víkend zahájil už tradičný
ŠKAPULIARSKY JARMOK, obľúbený nielen z
dôvodu možnosti nákupu bohatého sortimentu
ponúkaného tovaru, ale aj kultúrneho programu. Na úvod jarmočného dňa sa nám predstavila Goralská skupina Ceľadník z Hladovky.
Očakávaným hosťom jarmoku bolo nestarnúce duo Peter a Júlia Hečkovci. Súrodenci,
ktorých hity si pamätajú skôr staršie ročníky,
valcovali hitparády v 80. rokoch a ich piesne sa

stali hitmi, ktoré prežili dodnes. Mnohé z nich
sme si zaspievali spolu s nimi.
Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny
SHOCK BAND, ktorá nám predstavila kvalitne
spracované cover verzie tých najlepších a overených hitov 70-tych, 80-tych a 90-tych rokov
svetovej pop-rockovej scény.
Podvečerné hodiny patrili rockovej hudbe v
podaní kapely 40thers.
V rámci odpustovej slávnosti Panny Márie
Karmelskej (Škapuliarskej) sa každoročne v
Kostole sv. Martina a na námestí M. R. Štefánika
koná festival chrámových zborov a gospelovej
hudby SPIEVAME MÁRII.
V dňoch 14.-15. júla 2018 sa konal už XXIV.
ročník, ktorého sa zúčastnili pútnici, ale aj mladí
ľudia, ktorí považujú hudbu a spev za možnosť
oslavovať Boha.

Príjemným spestrením letných podujatí
v meste bolo sprístupnenie veže Kostola sv.
Martina pre občanov a návštevníkov mesta s
krásnym výhľadom na mesto a okolie.
Súčasťou Trstenského kultúrneho leta bol aj
program, ktorý pre svojich priaznivcov pripravilo Kino Mier Trstená. Pokračovali sme v projekte LETNÉHO KINA. Počasie prialo premietaniu
na čerstvom vzduchu, pod večernou oblohou.
Počas piatich večerov bol pripravený

Rozlúčka s letom sa niesla v znamení legendárnej letnej žúrky. V sobotu 11.8.2018
sme privítali kamión EXPRES STREET PARTY a
Námestie M. R. Štefánika sa premenilo na stage
so skvelou atmosférou, svetelnou show, špičkovým zvukom a hviezdnymi interpretmi.
O skvelú atmosféru sa postarali moderátor
Mišo Sabo a DJ Tomáš z Rádia Expres, DJ EKG,
DJ Sukowach a hlavné hviezdy večera Dominika
Mirgová, Majself a Zuzana Smatanová.

ĎAKUJEME ORGANIZÁTOROM I VŠETKÝM
ZÚČASTNENÝM ZA OPÄŤ JEDNO
VYDARENÉ TRSTENSKÉ KULTÚRNE LETO.
Mgr. Miriam Horváthová
Oddelenie kultúry
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SVETOM KULTÚRY, ŠPORTU A TVORIVOSTI PROTI DROGOVEJ ZÁVISLOSTI
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky schválilo mestu Trstená účelovú dotáciu v hodnote 10 050,00 Eur na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2018.
Hlavným zámerom a cieľom projektu je realizácia preventívnych aktivít zameraných na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou
na ochranu verejného zdravia, zvýšenia verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacim so zneužívaním drog v spoločnosti. Chceme
poukázať na škody spojené s užívaním takýchto psychotropných látok
a ukázať mladým ľuďom ako môžu alternatívne využívať svoj voľný
čas. Všetky aktivity sú v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou
Slovenskej republiky.

V rámci aktivít projektu sú počas letných prázdnin organizované
voľnočasové a športové aktivity, striedané s besedami a prednáškami
na zvýšenie informovanosti o rizikách spojených s užívaním drog a ich
nežiaducimi účinkami a ich dôsledkami. V rámci tvorivých dielni si deti a
mládež vytvorili postery, v ktorých kresbou vyjadrili svoj názor na problémy drog v súčasnosti. Maľovanie na tričká a rôzne kreatívne diela vyjadrujúce postoj k drogám boli tiež súčasťou týchto projektových aktivít.
V závere každého tvorivého dňa si deti vypočuli zvláštny príbeh, ktorý

hovoril o nástrahách drog, ktoré môžu človeka priviesť na pokraj ľudskej
dôstojnosti.
Mladých ľudí sa snažíme pritiahnuť k zdravému životnému štýlu
prostredníctvom športových večerov, aby sme zabránili posedávaniu
mladistvých v baroch a pohostinstvách. Športové večery boli napĺňané
športovými hrami, ktoré boli každý deň vyhodnotené a každý šport si
našiel svojho víťaza. Nenásilnou formou chceme propagovať protidrogovú tematiku a motivačnú literatúru v novozriadených letných čitárňach,
ktoré budú osadené v príjemných zelených oázach.
Teplé augustové dni boli ideálne na premietanie letného kina, ktoré
bolo ďalšou projektovou aktivitou. Filmy boli prispôsobené cieľu projektu, ktorým bolo hľadanie pozitívnych vzorov. Koncert lokálnych
skupín v závere realizácie projektu
je tiež naklonený myšlienke vyhýbať sa nezmyselným nástrahám.
Celý projekt sa nesie v duchu
ako aktívne, efektívne a zmysluplne môžeme tráviť voľný čas. Toto
je potom pretavené do úspechu
a úspech je motiváciou robiť veci
dobre a právne.

AKTIVITY SÚ REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR – V RÁMCI ÚČELOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT NA ROK 2018.
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

NOVÝ KRÍŽ NA CINTORÍNE V ČASTI HÝBEĽ
V minulosti bola z radov občanov, niekoľkokrát, adresovaná vedeniu mesta požiadavka na doplnenie hlavného kríža na cintoríne v
miestnej časti Hýbeľ. Keď že v našom meste na ostatných cintorínoch máme umiestnené aj hlavné kríže a symbol kríža sa nám neodmysliteľne spája s atmosférou cintorína, vedenie mesta sa rozhodlo, že tejto požiadavke vyhovie. Dôstojný až trojmetrový drevený kríž,
zhotovil náš spoluobčan - Jaroslav Bohunčák a drevo na kríž venoval pán Ivan Pavčo z Ústia. Chceme sa im touto cestou poďakovať.
Vhodné miesto pre jeho umiestnenie sa
našlo vľavo od hlavného vchodu. Kríž je viditeľný aj z hlavnej cesty, čo priam pozýva občanov,
aby vošli do cintorína. Navštívili hroby svojich
blízkych, či si pri hlavnom kríži na lavičkách
oddýchli a spomenuli si na tých, ktorí už nie sú
medzi nami.
Z MINULOSTI CINTORÍNA NA HÝBLI
Cintorín na Hýbli je jeden z najstarších cintorínov v meste Trstená. Jeho existencia siaha
zrejme až do začiatku 18. storočia, možno aj
skôr. Predtým sa pochovávalo do posvätenej
zeme okolo farského kostola a v čase reformácie jestvoval v Trstenej aj katolícky cintorín okolo
Kostola sv. Juraja, ktorý bol zrušený nariadením
uhorskej vlády niekedy v apríli 1780. V roku
1755 mestská samospráva v Trstenej v spolupráci s miestnym farským úradom dala postaviť
dve kamenné pieskovcové sochy na cintoríne
na Hýbli za riečkou Oravicou. Boli to sochy
svätého apoštola Jána – evanjelistu, ktorý drží
v ruke knihu (symbol Svätého písma) a plačúceho Ježiša Krista. Obe sochy boli osadené pri
vstupe na cintorín. Zaujímavou sochou zostáva plačúci Ježiš Kristus, pod ktorým je latinský
nápis inšpirovaný citátom zo Svätého písma:

„Videns civitatem, ﬂevit super eam.“ (slovenský
preklad: „Keď sa priblížil, pri pohľade na mesto
plakal nad ním“; sv. Lukáš 19, 41). Inšpiráciou
pre postavenie týchto sôch bola symbolika zo
Svätého písma, kde vrch Hýbeľ s cintorínom nad
mestečkom predstavoval Golgotu (Kalváriu)
s miestom umučenia Ježiša Krista v Jeruzaleme.

Socha plačúceho Spasiteľa symbolizuje zármutok Krista nad zánikom Jeruzalema. Iniciátorom
postavenia oboch sôch bol pravdepodobne
vtedajší horlivý farár Ondrej Utoš v spolupráci
s misiou františkánov v Trstenej.
Socha plačúceho Krista na Hýbli sa uvádza
už v kanonickej vizitácii z roku 1776. Vo františkánskej kronike sa zachoval unikátny zápis
z roku 1779, kde sa spomína toto: „Na sviatok
svätého Jakuba, ktorý pripadol na deviatu
nedeľu po Turíciach, katechéta páter Tomáš
Hlavačáni predniesol kázeň pri stĺpe plačúceho
Spasiteľa na vrchu Hýbeľ nad mestom. Kvôli mimoriadnemu dažďu kázal aj vo farskom kostole
v Trstenej. Tento katechéta bol určený pre ľudovú školu v Trstenej.“ Kanonická vizitácia farnosti z roku 1833 nesprávne pomenováva sochy
na cintoríne na Hýbli. Označuje ich ako svätcov
Petra a Pavla.
Obe sochy boli odborne zreštaurované akademickým sochárom Jánom Filom v jeho ateliéri a boli osadené na pôvodné miesto v lete
2016 pri riešení komplexnej obnovy oplotenia
mestského cintorína na Hýbli.
PhDr. Marek Ďurčo PhD.
Oddelenie kultúry
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA – ZREALIZOVANÉ ZÁMERY
HURÁ NA MADAGASKAR!

Počas mesiaca máj MŠ Oslobodenia každoročne organizuje besiedky pri príležitosti Dňa
matiek. Ani tento rok tomu nebolo inak. Pre
naše milované mamičky, ale aj iných priaznivcov sme spolu s deťmi pripravili besiedku v hudobno - dramatickom stvárnení.
Všetci zúčastnení dostali po príchode
sladkú odmenu v podobe medovníka s logom
Madagaskar. Dom kultúry sa v deň besiedky
premenil na čarokrásne rozprávkové miesto,
kde sa odohrával príbeh štyroch zvieracích
kamarátov zo známej rozprávky. Výzdoba sály
sa niesla v exotickom duchu. Deti a pani učiteľky stvárnili zvieracie postavy v pestrých,
zaujímavých kostýmoch, ktoré ladili s témou.
Počas príbehu sa odohralo veľa vtipných situácií medzi zvieratkami, nechýbala ani zápletka,
či rozuzlenie a samozrejme šťastný koniec.
Všetko dopĺňalo zopár detských vtipov, pestrá
hudba a svetelné efekty. Obrovské ďakujem
patrí hlavne deťom a pani učiteľkám, prevádzkovým zamestnancom, rodičom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému vystúpeniu!

SPOLOČNE ŠPORTUJEME
A SPÁJAME RODINY NA ÚSTI

V sobotu 9. júna 2018 sa v našom malom
Ústi konal športový deň pre malých i veľkých.
Veď aj v dnešnej uponáhľanej dobe si treba
nájsť čas na šport, oddych a spoločné chvíle so
svojou rodinou, susedmi, či priateľmi.
Akcia sa konala pri príležitosti Dňa detí, ale
aj Dňa rodiny. Najmä deti sa potešili novému
stolnému futbalu, či pingpongovému stolu, ale
pri skákaní vo vreci sa zasmiali a zasúťažili si aj
dospelí. Beh cez prekážky, preťahovanie lanom,
či hula hoopky všetkých unavili a po skvelých
výkonoch si pochutnali na špekačkách, ale aj
sladkých dobrotách.

KLUBOVŇA

UNBROKEN - 4. ROČNÍK

MEDZINÁRODNEJ CROSSFIT SÚŤAŽE

V Trstenej sa v sobotu 30. júna 2018 konal už 4.
ročník crossﬁt súťaže UNBROKEN a znova s medzinárodnou účasťou (okrem Slovákov prišli aj Česi
a Poliaci). Registrovaných bolo 81 atlétov, ktorí následne súťažili v 3 kategóriách (muži, ženy a team
- 1 muž a 1 žena). Kvôli nepriaznivému počasiu
sa súťaž uskutočnila na multifunkčnom ihrisku v
areáli ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. V kategórii
ženy vyhrala Alexandra Rýdza z Trnavy, Martin
Zicho zo Žiliny bol najúspešnejší v kategórii muži a
ako team vyhrala dvojica My WAY z Martina.
Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému športovému podujatiu ďakujeme. A na záver nezabudnite: SLABOSŤ JE VOĽBA, ALE NIE NAŠA! WE ARE
UNBROKEN!

CHARITATÍVNY
FUTBALOVÝ TURNAJ

DEŇ DETÍ NA KOLKÁRNI
1. júna sa na Kolkárni pod Kľozovom konalo
podujatie pod názvom „Deň detí na kolkárni.“
Akcia bola predovšetkým pre deti, ktoré hrajú
kolky, či už rekreačne alebo profesionálne, ich
súrodencov a rodičov. Okrem kolkárne deti
aktívne využili priľahlé ihrisko, kde si zahrali
futbal, volejbal a bedminton. Samozrejmosťou
bolo občerstvenie spojené s opekačkou a
nechýbala ani hudba.

Dôvodom realizácie bolo podporiť deti, aby
trávili voľný čas aktívne a efektívne, čiže urobili niečo nielen pre svoje potešenie, ale aj pre
svoje zdravie a hlavne, aby rodičia boli súčasťou takýchto aktivít spolu so svojimi deťmi, a
tak si predĺžili čas strávený spoločne ako rodina. Prínosom bolo aj predstavenie jedného z
netradičných športov širšej verejnosti, nakoľko
niektorí účastníci podujatia boli na kolkárni
prvýkrát. Zároveň možno takúto aktivitu deﬁnovať ako pozitívnu prezentáciu mesta práve
prostredníctvom kolkárne a jej okolia.

V našej futbalovej tribúne pod Kľozovom
máme veľa pekných priestorov, ktoré neboli
úplne využívané a preto sme sa rozhodli jeden
z nich využiť na vytvorenie miesta, kde sa budeme môcť stretávať mimo tréningov či zápasov, aby sme aj takýmto spôsobom vytvárali
kolektív, ktorý bude reprezentovať naše mesto
vo futbale. Hlavnou úlohou bolo tento priestor vymaľovať a zabezpečiť nejaké posedenie,
kde by sa najmä naši najmenší futbalisti cítili
veľmi dobre. K historickým fotograﬁám, ktoré
dokumentujú bohatú históriu nášho klubu,
sme pridali aj naše trofeje, kúpili sme futbalový koberec a taktiež vaky v tvare futbalových
lôpt. Dobrú náladu nám bude robiť aktívny reproduktor, ktorý môžeme využiť aj na vonkajšie
ozvučenie mládežníckych zápasov. Všetko toto
sa nám podarilo zabezpečiť vďaka Participácii
občanov na rozvoji mesta, no tu určite nekončíme. V klubovni FK Slovan Trstená je stále dosť
miesta a preto tam v budúcnosti plánujeme
dokúpiť nejaké kalčeto, či iné hry, aby sa tam
naši hráči cítili čo najlepšie.
Našim plánom je sprístupniť klubovňu pre
verejnosť, aby si aj fanúšikovia mohli zaspomínať na minulosť a mohli byť hrdí na súčasnosť
nášho futbalového klubu.

Športové turnaje sú častokrát organizované
kvôli tímovému a športovému duchu, no skauti
z 10. zboru v Trstenej športový turnaj organizovali hlavne pre podporu malého Andrejka,
osemročného chlapčeka trpiaceho detskou
mozgovou obrnou. Turnaja sa mohli zúčastniť aj neskauti. Vítaní boli všetci, ktorí chceli
Andrejka podporiť, či si len zlepšiť deň športom. Na svoje si prišli futbalisti aj basketbalisti. Celkovo sa športového turnaja zúčastnilo 9
tímov z Trstenej i okolia. Zastúpenie mali aj členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu,
či tím rodinného vinárstva Gembala s podporou Balekovcov. Celým dňom nás sprevádzala
hravá atmosféra, so štipkou súťaživosti, ktorá
bola spríjemnená osviežením spoločnosti
RedBull. Účastníci si mohli počas celého dňa
oddýchnuť v hamakach, ktoré boli natiahnuté
v areáli základnej školy. Pripravený bol napríklad aj workshop, či prednáška s ukážkou o
historickom šerme, ktorú viedli naši priatelia zo
šermiarskeho spolku z Chlebníc. Po oﬁciálnom
ukončení charitatívneho športového turnaja
sa väčšina účastníkov uvoľnila a zabávala pri
hraní spontánneho basketbalu. Neskôr sa všetci vytrvalci presunuli do priestorov skautskej
klubovne, kde pokračovali voľnou grilovačkou,
rozhovormi a pokojnou zábavou. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným, či podporovateľom za skvelú akciu, ktorá sa určite bude opakovať, lebo dobro treba šíriť!
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA – ZREALIZOVANÉ ZÁMERY
KARATE TURNAJ TRSTENÁ

Karate klub Trstená v spolupráci s CVČ
Trstená zorganizoval 26. júna karate turnaj pre
všetkých členov. Telocvičňu sme však vymenili
za námestie. Začalo sa rozcvičkou pod holým
nebom a nasledoval turnaj. Súťažili všetci, začiatočníci až po pokročilých členov, rozdelení
vo vekových a váhových kategóriách. Súčasťou
boli tiež exhibičné ukážky kata a kumite skúsených súťažiacich.
Záver patril spoločne odcvičenému kata,
ktoré dosiahlo rekord v počte cvičiacich karatistov na námestí v Trstenej. Cieľom turnaja
bolo dodať začínajúcim karatistom odvahu na
domácej pôde, aby mali chuť a odvahu zúčastňovať sa na celoslovenských, ale i medzinárodných súťažiach a tým obohatiť aj reprezentáciu
mesta Trstená. Kladné odozvy od detí, mládeže
a spokojnosť ich rodičov, súrodencov a všetkých divákov nás utvrdila v odhodlaní pokračovať v takýchto aktivitách.

DIEVČENSKÁ FUTBALOVÁ
DILONG LIGA - 10. ROČNÍK

AKTIVITY A TVORIVÉ DIELNE
PRE ZDRAVOTNE A SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH
I OSAMELÝCH SENIOROV
V NAŠOM MESTE

Pre osamelých i zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov nášho mesta sme v máji
pripravili s deťmi cirkevnej materskej školy,
pri príležitosti Dňa matiek, darčeky i program
na ľudovú nôtu. Po spoločne zaspievanej ľudovej piesni, sme sa zahrali pexeso, súťažili v
navliekaní šnúrok, skladali puzzle, z písmen
sme tvorili svoje mená a na papierovú tácku
sme kreslili obľúbenú postavu. Tešili sa nielen
seniori, ale aj deti, ktoré si babičky veľmi obľúbili. Medzi deťmi a seniormi vznikli nové priateľstvá a veríme, že aj cez takéto stretnutia so
starými a osamelými ľuďmi sa vytvára u detí
už od malička pozitívny vzťah a úcta k starobe.
Sľúbili sme im, že sa určite ešte stretneme. V
mesiaci jún sme zdravotne znevýhodnených
členov Centruška pozvali spoločne prežiť popoludnia v Komunitnom centre SINAJ, kde sme
aj im pripravili tvorivé dielne. Niektorí členovia
si vyrábali z korálok náhrdelníky, ozdobné veci,
záložky do kníh, skladali puzzle, iní sa učili pripraviť nepečený jednoduchý koláčik a ovocný
nápoj. Je dôležité zaujímať sa o ľudí okolo seba,
aby sme sa všetci cítili navzájom potrební a užitoční. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za spoluprácu.

ŠPORTFEST 2018

Dievčenská Futbalová Dilong liga oslávila
tento rok jubilejné desiate narodeniny. Súťaž
sa organizuje najmä kvôli nedostatočnému
počtu dievčenských turnajov, kde by mohli
futbalistky ukázať svoj talent. V tomto ročníku
boli zapojené štyri tímy. Okrem dievčat zo ZŠ s
MŠ Rudolfa Dilonga, to boli aj susedky zo ZŠ P.
O. Hviezdoslava, ZŠ Rabča a ZŠ M. Medveckej
z Tvrdošína. Od prvého až po posledný zápas
bolo jasné, že dievčatá futbalu prikladajú veľký
význam a že ho hrávajú aj spoločne v chlapčenských tímoch. Výkony, ktoré predvádzali, boli
na vynikajúcej úrovni. Prvé miesto sa po roku
podarilo obhájiť dievčatám z Tvrdošína, ktoré
putovnú trofej získali už piatykrát a logicky sú
tak najúspešnejšou školou v celej histórii ligy.
Na druhej priečke sa umiestnili baby zo ZŠ P.
O. Hviezdoslava, bronzové medaily za tretie
miesto získali domáce hráčky a na nepopulárnom štvrtom mieste zostali futbalistky z Rabče,
ktoré však hrali veľmi obetavo.

Tento rok sa konal už 3. ročník športového
podujatia Športfest. Všetky aktivity prebiehali v
mesiaci jún 2018 a ich súčasťou boli cyklovýlety
pre žiakov ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, ZŠ Pavla
Országha Hviezdoslava a študentov Gymnázia
Martina Hattalu v Trstenej. Okrem týchto aktivít sa usporiadali aj detské športové olympiády,
tiež futbalový, volejbalový, basketbalový turnaj
a turnaj vo vybíjanej pre žiakov, ale aj dospelých. Víťazom gratulujeme a všetkým, ktorí sa
spomínaných aktivít zúčastnili, ďakujeme.

DEŇ OTCOV
CVČ Trstená sa rozhodlo osláviť spolu s otcami ich sviatok a preto zorganizovalo Deň otcov.
Otcovia a muži sa stretli v sobotu 16. júna 2018
pod Kľozovom, kde boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity. Najväčším lákadlom bola laserová strelnica, kde mohli preukázať svoj lovecký
inštinkt. Muži si mohli dosýta zahrať aj kolky a
zhodiť pritom nadbytočné kilá. Kto ešte nemal
dosť, mohol si na ihrisku vyskúšať novú atrakciu
- hru s veľkou loptou - Kinball. Keďže muži potrebujú k úplnej spokojnosti plný žalúdok, mysleli sme aj na tento rozmer a pripravili sme pre
nich občerstvenie. Pochutili si na grilovaných
mäsových špecialitách a samozrejme nechýbal
ani vhodný pitný režim. Na akciu prišli aj manželky s deťmi a mohli sa zapojiť do všetkých
aktivít. Akcia tohto druhu sa pre otcov a mužov
konala v Trstenej po prvýkrát. Kladné odozvy
a spokojnosť mužov naznačujú, aby mala svoje
pokračovanie.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad

MESTO ZREŠTAURUJE
ĎALŠIU KULTÚRNU PAMIATKU
Mesto Trstená získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 vo výške 10 000,00 EUR na
realizáciu projektu „Pomník 10. výročia
vzniku 1. ČSR a padlým v I. svetovej vojne,
č. ÚZPF 3144/1, miestna časť Hálečková,
Trstená“.
V rámci projektu bude spracovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie
zameraný na analýzu súčasného stavu kamenného podstavca, betónového pylóna a kamennej
sochy Panny Márie a samotné reštaurovanie
Pomníka 10. výročia vzniku 1. ČSR a padlým v
I. svetovej vojne na základe zistení reštaurátorského výskumu.
Cieľom projektu je prispieť k obnove historicky významnej pamiatky reštaurátorským
spôsobom a tak zachovať jedinečné historické
dedičstvo.
Pridanou hodnotou projektu bude obnova
pomníka pri príležitosti 100. výročia od jeho
postavenia. Vďaka realizácii projektu sa obnoví
ďalšia kultúrna pamiatka a podporí zachovávanie kultúrneho dedičstva v meste Trstená.

„PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU
MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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CA VALLAIT LA PEINE ... STÁLO TO ZA TO
Znovu sme v posledný júlový týždeň - tentokrát v nedeľu dňa 22.07.2018 v podvečerných hodinách – my členovia a priaznivci občianského združenia Orava - Pays de Bray nasadli do autobusu a vydali sa smerom do Francúzskej Normandie s cieľom pricestovať na radnicu do
strediskového mestečka Lachepella aux Pots. Boli sme z rôznych miest a obcí Oravy - Trstená, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Jasenica ...

Cesta nám rýchlo ubehla a v
pondelok dňa 23.7.2018 v podvečerných hodinách nás v cieli
srdečne privítali naši dlhoroční
francúzski priatelia z oblasti Pays
de Bray spolu s ich prezidentkou pani Jeannie Dumontovou
a primátorom pánom Alainom
Magnouxom. Slovenskú stranu za
nás počas privítania zastupovala
predsedkyňa občianského združenia slečna Izabela Trstenská a pán
Jozef Tyrol, tlmočiaci pozdravné
slová pani primátorky PhDr. Ing.
Magdalény Zmarzlákovej.
Následne sme sa odobrali do
jednotlivých priateľských francúzskych rodín, kde sme boli
ubytovaní. Napriek tomu, že sme
absolvovali vzdialenosť cca 1 700
km, radi sme sa zoznámili s našimi
ubytovateľmi, ich príbuznými, priateľmi, odovzdali si medzi sebou
navzájom darčeky ako i pozdravy vyplývajúce z už dlhoročných
pretrvávajúcich
slovensko-francúzskych priateľstiev. V domácnostiach nás po príchode čakali
bohato prestreté stoly s chutným
jedlom, kvalitné francúzske vína,
svetoznáme syry, domáce ovocie a
zelenina, skvelé dezerty.
V utorok dňa 24.8.2018 sme
odcestovali do mesta Beauvais,
kde sídli jeden z celkového počtu
101 francúzskych departmentov,
ktorému predsedá Prezidentka
pani Nadege Lefebvre. V rokovacej sále pre cca 40 poslancov
departmentu z jej príhovoru,
ako i na základe našej iniciatívy
vo forme otázok, sme sa dozvedeli veľa informácií o takmer 70

miliónovej Francúzskej republike,
o samotnom departmente OISE
tvorenom 686 dedinami s počtom
cca 800 000 obyvateľov, o živote v
ňom. Následne sme boli všetci srdečne pozvaní na Priateľskú čašu
s malým občerstvením. Po výbornom obede v jednej z miestnych
reštaurácii sme spoločne odišli ku
blízkej rieke Canada, kde je umelo
vybudovaná pláž s jazerom, s
možnosťou opaľovania, kúpania,
bicyklovania resp. trávenia voľného času formou rôznych vodných
aktivít.
Počasie nám prialo a v stredu
dňa 25.7.2018 v raňajších hodinách sme odcestovali do hlavného a súčasne najväčšieho mesta
Francúzska s rozlohou 105,4 km2
s počtom obyvateľov cca 2,2 miliónov - do Paríža. Po viac ako hodinovej plavbe po rieke Seina nám
naši francúzski priatelia pripravili
piknik, po ktorom nasledovala
individuálna vonkajšia prehliadka
niektorých pamätihodností umiestnených v centre tejto Dame sur la
Seine /Dáma na Seine/. Nemohli
sme vynecha Eifellovú vežu,
Víťazný oblúk, Múzeum Louvre, či
Katedrálu Notre-Dame. Napriek
tomu, že sme v tejto svetovej metropole zažili veľmi horúci letný
deň, odniesli sme si veľa pekný zážitkov, spomienok, fotograﬁí ...
Vo štvrtok dňa 26.07.2018 nás
francúzski priatelia pozvali na návštevu hradu Fort v meste Gisors.
A bol to naozaj nezabudnuteľný
zážitok. Počas rozsiahleho pútavého výkladu domácej sprievodkyne
sme sa dozvedeli veľa z histórie

tohto regiónu. Preniesli sme sa
do dávnej minulosti do obdobia
kráľov, rytierov, dohodovaných
politických sobášov, vojen, navštívili sme starú zachovalú pivnicu,
ktorá bola súčasťou hradu a slúžila okrem iného i na uskladnenie
rôznych zásob. Túto zaujímavú exkurziu sme ukončili výstupom na
najvyššiu a najstaršiu časť historickej pamiatky – umelo vybudovaný
násyp, ktorého súčasťou je stále
funkčná veža poskytujúca nádherný výhľad do okolia. Skutočnosť, že
Francúzi sú právom hrdí na svoju
históriu, na svoje kresťanské náboženstvo, na svojich predkov, na
historické pamiatky, sme si opakovane mohli uvedomiť pri prehliadke nádhernej mestskej katedrály.
Návštevu mesta Fort sme ukončili
osviežujúcim piknikom v zámockej
záhrade, kde sme sa nielen najedli, ale v tieni košatých starých
stromov sme si aj oddýchli. Pred
odchodom do našich dočasných
domovov sme si boli nakúpiť v
jednom z blízkych obchodných
centier.
V piatok dňa 27.07.2018 sme
boli pozvaní na návštevu nádherného históriou a prírodou voňajucého mestečka Veules les Roses,
v ktorom vyviera aj ústí najmenšia rieka vo Francúzsku. Po veľmi
peknej prechádzke medzi vilami s
čarovnými záhradami sme absolvovali chutný piknik a následne
sme odišli k blízkemu Atlantickému
oceánu - časť Kanál la Manche, kde
sme si na pláži pri mori oddýchli,
zrelaxovali, osviežili sa výbornou
kávou alebo zmrzlinou.

V sobotu dňa 28.7.2018 sme
sa zúčastnili spoločného slávnostného na nápoje, chutné jedlá a
hudbu bohatého obeda, kde počas
oﬁciálnej časti vystúpili viacerí zástupcovia francúzskej i slovenskej
strany. Prítomný bol i veľvyslanec
SR vo Francúzsku. Počas tohto
stretnutia zazneli mnohé poďakovania, pozdravy, slová opisujúce
pohľad do minulosti tejto výnimočnej priateľskej spolupráce, ako i
slová vyjadrujúce nádej, že si tento
dosiahnutý status budeme vážiť,
pracovať na ňom s jednoznačnou
tendenciou jeho zachovania do
budúcnosti. Po skončení tejto slávnostnej spoločenskej udalosti sme
odišli do francúzskych rodín, kde
sme mali pripravený individuálny
program. Či už to bola spoločná
večera viacerých rodín v domácnostiach alebo v reštauračných zariadeniach, nočná videoprojekcia
na katedrále v Beauvais, návšteva
Versailles a podobne.
V nedeľu dňa 29.7.2018 sme sa
všetci tradične stretli v mestečku
Lachepella aux Pots pri spoločných raňajkách. Následne sme sa
s ďakovnými slovami a mnohými
úprimnými želaniami rozlúčili a
odcestovali sme na Slovensko - do
svojich domovov.
Počas cesty sme v meste Remeš
navštívili nádhernú Katedrálu
Notre-Dame a pokračovali sme v
ceste domov.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa svojim
konaním podieľali na tejto ďalšej
spoločnej aktivite. Všetkým tým,
vďaka ktorým sme mohli zažiť neopakovateľný týždeň.
Zároveň sa už teraz tešíme
ako budúci rok srdečne privítame
francúzskych priateľov v našich rodinách a ukážeme im to, čo ešte za
tie roky z našej nádhernej krajiny
nevideli, nenažili, neochutnali.
Ak Vás naše zážitky oslovili,
mali by ste sa chuť stať členom
občianského združenia Orava Pays de Bray, kontaktujte nás na
č.t. 0948 014 099, prípadne emailom na zahradnikova@orava.sk.
Nenechajte sa odradiť tým, že neovládate francúzsky jazyk. Väčšina
z nás tiež nie. Napriek tomu to
zvládame, a to vždy i vďaka našim
našim dočasným tlmočníčkam.
V mnohých prípadoch sa dorozumieme prostredníctvom iných
jazykov.
Takže na záver ešte raz jedno
veľké MERCI BEAUCOUP
(ĎAKUJEME).
JUDr. Zuzana Záhradníková
v mene všetkých účasníkov pobytu

September 2018
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LETNÁ ČINNOSŤ VÝBORU MO MS V TRSTENEJ 2018
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej sa počas leta aktívne zapájal svojou
účasťou do rôznych spoločenských, národných a krajanských akcií.
• Prvé významné podujatie bolo 24. júna
2018, kde došlo k odhaleniu pamätnej tabule
pátrovi Stefanovi Serafínovi Bosákovi v Podvilku.
Nasledovala nedeľná omša, kde slovenčina a piesne v podaní speváckeho zboru Sursum Corda
zo Žiliny rozozvučali chrám v Podvilku. Počas
Dňa slovenskej kultúry v Podvilku bol slávnostne
vyznamenaný zlatou medailou za spoluprácu s
krajanmi ako aj za podporu činnosti Obvodného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku náš matičiar
Kamil Bednár. Zlatou medailou bol ocenený i MO
MS v Trstenej a Dom MS v L. Mikuláši, ktorú prevzal podpredseda MS Marek Nemec. Popoludnie s
krajanmi pokračovalo vystúpením folklórnych a
ľudových súborov, ktorí tancom, spevom, upevňovaním tradícií a slovenského jazyka vytvorili u
prítomných výbornú náladu.
• Druhým podujatím bolo „Stretnutie matičiarov Oravy a Liptova“, milovníkov národa slovenského pri ekumenickom dvojkríži sv. Cyrila
a Metoda na Vyšnokubínskych skalkách, ktoré
sa uskutočnilo dňa 8. júla 2018. Slávnostnú

atmosféru obohatila svojimi národnými, hymnickými piesňami Folklórna skupina Oravan ako aj
členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény
(MADOS) z Liptovského Mikuláša svojim dramatickým pásmom pod názvom Zrodenie národa.
Toto stretnutie znova dokázalo, aké je dôležité,
aby sa matičiari z rôznych regiónov stretávali na
spoločných akciách a tak utužovali priateľstvá a
vymieňali si navzájom skúsenosti.
• Tretím podujatím, ktorého sme sa zúčastnili
bolo zapálenie Vatry zvrchovanosti v Tvrdošíne dňa
19.07.2018. Bola to oslava prijatia Deklarácie SNR
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Súčasťou
krásneho, dôstojného podujatia bolo uctiť si prijatie významného historického dokumentu. Svojou
prítomnosťou sme podporili v Kultúrnom dome
v Podbieli 20. júla 2018 aj vynikajúce vystúpenie
krajanov KUD TENA, DŽAKOVO z Chorvátska,
ktorí sa prezentovali svojou jedinečnou chorvátskou hudbou a tancami. Svojim vystúpením následne obohatili folklórny program v Oraviciach.
Posledným podujatím, ktorého sa výbor MO

MS v Trstenej zúčastnil bol folklórny festival „Hontianska paráda“ v Hrušove v sobotu
18.08.2018, kde Matica slovenská prezentovala
požičovňu slovenských kostýmov a a krojov, ako
aj knihy z Vydavateľstva Matice slovenskej.
Touto cestou sa obraciam na matičiarov (a nielen matičiarov) v Trstenej, ktorí majú záujem sa
taktiež zúčastňovať rôznych kultúrnych, folklórnych, krajanských podujatí o mailovú adresu, na
ktorú im včas dáme vedieť a možnosť prihlásiť sa
dané podujatia (francekovaj@azet.sk).
Mgr.Frančeková Jana
MO MS v Trstenej

MATIČIARI NA CESTE SPOZNÁVANIA HISTÓRIE A ZAUJÍMAVOSTÍ SLOVENSKA
Leto je obdobie, kedy sa i matičiari rozhodli dotknúť histórie a pozrieť si zaujímavosti Slovenska.

Svoju cestu začali v Tepličke nad Váhom, kde sa
oboznámili so životom Žoﬁe Bosniakovej, ktorá od
mladosti vynikala dobrotou srdca ako aj obetavým
a zbožným životom v rodine. Ďalším zastavením
matičiarov bolo na Budatínskom hrade v Žiline.
V hradných expozíciach spoznávali dejiny hradu
už zo 14.stor., prezreli si napr. Čákiho jedáleň s

dobovým nábytkom z 18.stor., zbierku katovských
mečov, poľovné trofeje, obrazáreň, expozíciu
hodín... prehliadku hradu ukončili vyhliadkou z
veže na mesto. Navštívili aj srdce Budatínskeho
hradu – zrekonštruovanú kaplnku, v ktorej najvzácnejšou umeleckou a historickou pamiatkou
je iluzívna oltárna architektúra. Matičiarov očarila i stála expozícia jedinečného slovenského
drotárstva, ktoré prostredníctvom historických
artefaktov z drôtu a plechu predstavuje históriu
nášho pôvodného remesla. Čaro histórie sme následne spoznávali v renesančnom kaštieli Radoľa,
ktorý patrí medzi najstaršie historické objekty na
Kysuciach. Stále expozície nás preniesli nielen do
obdobia mladšieho paleolitu s mláďaťom mamuta
po stredovek, ale aj do čias solúnskych bratov-sv.
Cyrila a Metoda. Expozícia alchymistickej dielne
je na Slovensku jediná svojho druhu a prezentuje
spôsob života a prácu alchymistu v jeho laboratóriu. Z histórie sa matičiari následne preniesli do
sveta vesmíru. V hvezdárni v Kysuckom Novom
Meste sa im zaujímavou formou priblížilo „hviezdne nebo“, špeciálny astronomický ďalekohľad.
V areáli si prezreli geopark, jednotlivé modely
telies slnečnej sústavy, veľké klasické slnečné a
analemické hodiny.

Na záver navštívili slovenský orloj v Starej
Bystrici, ktorý bol zaujímavou bodkou na konci
upršaného dňa. Poznávací výlet uskutočnený 18.
7. 2018 ukončili spoločnou večerou a s dobrým
pocitom príjemne prežitého dňa.
Mgr. Frančeková Jana
MO MS Trstená

NOVINKY V KNIŽNICI
V týchto dňoch pribudlo do Mestskej knižnice v Trstenej 79 nových kníh. Na svoje si okrem detí prídu aj mládež a dospelí. Novinky od Dána,
Fieldingovej, Červenáka striedajú ďalšie časti Odvážneho bojka, Ľadového kráľovstva a iné. Nové knihy máme aj pre tých najmenších od 3
rokov. Ďalšie časti Veže na úsvite, Hry o tróny, ale aj romány pre dievčatá potešia hlavne mládež.

Pre dospelých sú pripravené novinky z detektívok ako aj románov.
Taktiež sú to nové knihy z náučnej

literatúry, či je to už ﬁlozoﬁa, kulturológia, cestopisy, dejiny alebo
ﬁlozoﬁa. Kompletný výber noviniek
nájdete aj na stránke www.kniznica.
trstena.sk. Knihy si môžete aj rezervovať telefonicky na čísle 5392117,
alebo emailom na kniznica@trstena.sk, prípadne ak ste prihlásený v

knižnici cez svoju osobnú stránku na
internete. Cena za rezerváciu je 0,40
eur za knihu. Nákup kníh bol podporený z verejných zdrojov Fondu na
podporu umenia.
Ak ste nejakú knihu nenašli na
našom on-line katalógu a myslíte si,
že by nemala chýbať v našej knižnici,

napíšte nám na náš email. Pri najbližšom nákupe budeme uvažovať o
jej nákupe.

Ing. Katarína Loneková
Oddelenie kultúry
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BEZDOMOVCI
V sociálnej legislatíve SR, ako aj na úrovni Európskej únie (ďalej iba „EÚ“) chýba spoločná ustálená deﬁnícia človeka bez domova.
Najpoužívanejšie termíny v danej problematike na úrovni SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách „osoby v sociálnom
vylúčení“, „osoba v neistom bývaní“ a „človek v krízovej situácii“.
Byť „bezdomovcom“, nie je zo súčasnej platnej legislatívy postihnuteľné. Situácia je iná v prípade, ak ľudia, ktorí sa nachádzajú dlhodobo na
ulici, porušujú všeobecne záväzné nariadenie o
konzumácii alkoholu na verejnosti alebo znečisťujú verejné priestranstvá. Častým prípadom je
„žobranie“ týchto ľudí, ktoré rovnako nie je zo zákona postihnuteľné. Niektorí bezdomovci však za
účelom získania ﬁnancií obťažujú ľudí priamo na
verejnosti a to obzvlášť v okolí nákupných centier.
Ak ste svedkami alebo priamo v dianí takejto
situácie, privolajte mestskú políciu a po pracovnej dobe štátnu políciu. Momentálne zabezpečujú činnosť mestskej polície traja policajti.
MESTSKÁ POLÍCIA TRSTENÁ
Tel. č.: 0902 915 699.
PRACOVNÁ DOBA:
Po – Pi 7.00 – 15.00 hod.
Pi – So 19.00 – 03.00 hod.
POLICAJNÝ ZBOR SR (ŠTÁTNA POLÍCIA)
Tel. č.: 158
Na jednotlivých oddeleniach štátnej polície
je zabezpečená nepretržitá služba. V čase nečinnosti mestskej polície kontaktujte políciu najlepšie cez stále dostupné telefónne č. 158. Urobiť tak
môžete aj anonymne.
Treba si však uvedomiť, že ani mestská a ani
štátna polícia nedokáže riešiť poriadok v meste
bez toho, aby o porušeniach verejného poriadku
(napr. znečisťovanie námestia a pod.) bezodkladne nedali vedieť samotní obyvatelia.
Verejnosť si taktiež musí uvedomiť, že mestská polícia nemôže vziať bezdomovcov a premiestniť ich mimo územia mesta. Práve s takýmito
požiadavkami sú mestskí policajti najčastejšie
zo strany verejnosti konfrontovaní. Je dobré, ak
obyvatelia privolajú mestskú políciu na miesto aj
opakovane. Intenzitou výjazdov hliadok mestskej
polície na jednu lokalitu bezdomovci stratia záujem o zhromažďovanie sa na svojom obľúbenom
mieste.
Je pravdou, že bezdomovci spravidla nemajú
ﬁnančné prostriedky na úhradu pokuty, nakoľko
sú zväčša bez príjmu, avšak príslušníci polície
majú kompetenciu odobrať im alkohol a to je pre

nich značná strata, s ktorou sa ťažko vyrovnávajú.
Vždy treba mať na pamäti, že bezdomovci nebudú sami meniť svoje návyky. Tak ako každý, aj
oni musia zabezpečiť svoje základné fyziologické
potreby - jedlo, pitie, spanie a iné, a nejakým spôsobom „vyriešiť svoj deň“. Doma zostať nemôžu,
lebo domov nemajú, tak hľadajú miesta, kam sa
uchýliť.
Problém s neprispôsobivými ľuďmi sa dá vyriešiť len dlhodobými a systematickými krokmi,
ktoré sú kombináciou systematickej pomoci zo
strany sociálnych organizácií a poriadkovej činnosti zo strany mestskej polície alebo policajného
zboru SR.
ČO MÔŽE UROBIŤ MESTO
Mesto alebo obec si môže zriadiť aj vlastné
zariadenie alebo môže využiť služby iných neverejných poskytovateľov (charita, neziskové organizácie...). Problém je, že mestá a obce často
nemajú ﬁnančné prostriedky na zriadenie svojich
zariadení.
Mesto Trstená, Mestský úrad v Trstenej,
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
(ďalej len OVSaSV) monitoruje pravidelne občanov bez domova a je im nápomocné. Každý občan
bez domova môže prísť na uvedené oddelenie
žiadať o pomoc. Existuje viac možností, ako bezdomovcom pomôcť vyriešiť ich ťažkú životnú situáciu. Občan bez domova môže byť umiestnený
v rôznych zariadeniach, ktoré pracujú s takýmito
občanmi. Mesto Trstená najviac spolupracuje s
Občianskym združením Dobrý Pastier v Kláštore
pod Znievom. V uvedenej komunite majú občania bez domova zabezpečené ubytovanie, stravu,
spolupodieľajú sa na živote komunity, pracujú v
nej, starajú sa o zvieratá... Mnohým z nich, keď
sa ukážu ako spoľahlivý a pracovitý, pomôže toto
združenie sprostredkovať prácu na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Občanom, ktorí sú bez ﬁnančných prostriedkov a súhlasia s umiestnením v
takomto zariadení, môže MsÚ zabezpečiť odvoz
do takéhoto zariadenia, čo sa v minulosti veľakrát
aj stalo.
Po umiestnení bezdomovcov do zariadenia,
sa MsÚ zaujíma ako sa občanovi darí začleniť
do života v komunite, ako napreduje, aký má
zdravotný stav a pod.. Je nutné podotknúť, že v

každom zo zariadení uvedeného typu je prísny
zákaz konzumácie alkoholických nápojov, čo je
často dôvodom, prečo občania bez domova zostanú radšej na ulici, ako by sa mali prispôsobiť
pravidlám života v komunite.
Zamestnanci mesta na Oddelení vnútornej
správy a sociálnych vecí chodia s občanmi bez
domova, ak je to potrebné a nevyhnutné, vybaviť doklady totožnosti, vybaviť dávku v hmotnej
núdzi, zaevidovanie sa na ÚPSVaR, navštívia zdravotnícke zariadenie a pod..
Z vyššie uvedeného vyplýva, že možnosti,
ako riešiť problém „bezdomovectva“ tu sú, avšak
občan, ktorý pomoc z rôznych dôvodov vytrvalo
a dlhodobo odmieta, zostáva „na ulici“.
ČO MÔŽE UROBIŤ VEREJNOSŤ
V prvom rade netreba dávať bezdomovcom
alkohol ani ﬁnančné prostriedky, a to ani vtedy, ak
naliehajú. Takáto forma pomoci je skôr na škodu.
Získané peniaze bezdomovci použijú zväčša
na nákup alkoholu. Bezdomovcom ponúknite
namiesto peňazí potraviny. Možno to vyznie
nepravdivo, ale hlavnou príčinou nevhodného
správania bezdomovcov sú práve ústretové kroky
verejnosti. Vhodnejšie je, ak ﬁnančne podporíte
organizácie, ktoré bezdomovcom pomáhajú.
AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ?
1. Ak ste svedkom nevhodného správania sa bezdomovcov, privolajte mestskú políciu na tel.
čísle 0902 915 699 alebo policajný zbor SR č. 158
2. Mestskú políciu privolajte aj opakovane.
3. Bezdomovcom nikdy nedávajte alkohol ani
peniaze.
4. Podporte organizácia pomáhajúce bezdomovcom.
5. Upovedomte seniorov vo svojej rodine alebo
okolí, aby bezdomovcom v žiadnom prípade
nedávali peniaze ani alkohol.
6. Ak ste svedkom, že majiteľ reštauračného zariadenia, večierky, obchodu ponúka bezdomovcom pod vplyvom alkoholu ďalší alkohol, ihneď
privolajte mestskú políciu.

VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI ZALOŽENIA ČASOPISU ŽIVOT V POĽSKU
Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej v rámci spolupráce so Spolkom
Slovákov v Poľsku zorganizoval pri príležitosti 60. výročia založenia časopisu
Život v Poľsku výstavu detských výtvarných prác zo spišských a oravských
škôl pod názvom: „Obálka časopisu Život v slávnostnom šate“. Vo výstavnej
miestnosti Domu kultúry v Trstenej si mohli nielen matičiari, ale i občania
mesta Trstená pozrieť víťazné práce zamerané na život a históriu Slovenska.
Cieľom výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, slovenského národného umelca
pochádzajúceho z Čiernej Hory zo Spiša, bolo podnietiť záujem žiakov o výtvarné umenie a povzbudiť žiakov k tvorivému umeleckému prejavu. Prostredníctvom
rôznych výtvarných techník, originálnych motívov žiaci zaujímavým technickým
spracovaním zachytili a výtvarne vyjadrili svoj kladný vzťah ku Slovensku. Medzi
motívmi pre obálku v slávnostnom šate nechýbali ani symboly spriatelených národov po oboch stranách hranice. Je dobre, ak výtvarné práce mladých umelcov
zanechávajú v nás príjemný umelecký zážitok.
Mgr. Frančeková Jana
MO MS Trstená

Mestská polícia
0902 915 699
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NAUČME SVOJE DETI ORGANIZOVAŤ SI SVOJ ČAS
Koniec letných prázdnin, nástup detí do školy, poobedné krúžky a odrazu sa znova zmení ten príjemný dvojmesačný životný rytmus
celej rodiny. Aktívne, pre niekoho pasívne oddychovanie skončilo, deti čakajú školské povinnosti.
V septembri okrem nástupu do školy deti
absolvujú aj zápisy do krúžkov, či už v školách,
v škôlkach, v rôznych kluboch, v umeleckých
školách alebo v centrách voľného času. V dnešnej dobe je veľa možností, kde môžu naše deti
rozvíjať svoj talent a zároveň môžu svoj čas tráviť nejakou zmysluplnou činnosťou. Spoznajú
deti nielen zo svojej triedy, ale získajú aj veľa
nových priateľov. Nájsť však ten správny krúžok, prípadne vhodnú kombináciu viacerých,
nie je také jednoduché. Nejaký šport, nejaké
umenie, niečo čo si dieťa vybralo samo, vylúčiť o čo nemá záujem a nakoniec, aby to celé
ešte časovo sedelo, je naozaj umenie. Väčšina
z nás rodičov je na svoje deti hrdá, že zvládajú
tak veľa povinností. S vysvetlením, že doba je
ťažká, nech si zvykajú, chceme od nich veľmi
veľa vecí naraz. Chceme od nich, aby sa dobre
učili, zvládali školské povinnosti, boli samostatné, boli úspešné v športoch, čítali knihy, ovládali cudzí jazyk, upratovali si izbu, chceme, aby
nezabúdali na hygienu, aby boli zdravo sebavedomé, ctižiadostivé, slušné, jednoducho máme

na nich kvantum požiadaviek. Deti však potrebujú aj priestor pre seba samých, niekedy sa
chcú len tak zahrať s hračkami, súrodencami,
vybehať sa vonku s deťmi. Je to pre nich dôležité, tak ich „neprekrúžkujme“.
Dovoľme im rozhodnúť o svojom voľnom
čase. Ani naši rodičia nám presne nelinkovali,
každý krok v našom živote a tým nás naučili samostatnosti. Naučili nás zorganizovať si
svoj vlastný čas. Možno vám teraz napadlo, že
v našej dobe sme nemali mobily, notebooky,
tablety, ktorých používaním naše deti vypĺňajú svoj voľný čas. Ako rodičia by sme nemali
dovoliť svojim deťom neobmedzené využívanie týchto technických vymožeností. Skôr im

ukázať cestu ako nájsť niečo zaujímavejšie.
Pocity, ktoré zažívajú so svojimi priateľmi a rodinou im nikdy nenahradia to, čo prežívajú cez
internet. Ukážme našim deťom, že reálny svet
je omnoho vzrušujúcejší, zaujímavejší ako ten
internetový. Preto dovoľme svojim deťom vybrať si, zorganizovať si ich vlastný čas podľa ich
predstáv a my iba prihliadajme akým smerom
sa poberá ich život a v prípade krízy im buďme
oporou. Každý extrém škodí a v tomto prípade
platí „menej je niekedy viac“. Pre naše deti je
nevyhnutné osvojiť si schopnosť vyplniť si voľný
čas a efektívne naložiť so svojím voľným časom.
Je potrebné, aby sme im dali na to možnosť a
priestor, a neorganizovali všetok ich voľný čas.
Lepšie bude, ak im my rodičia venujeme
viac času a možností zažiť spoločné zážitky s
rodinou a priateľmi. Kolektív CPPPaP Tvrdošín
sa aj v tomto školskom roku pokúsi v tomto
vašom úsilí byť pre Vás oporou :-) a preto sa na
Vás tešíme
Spracované odbornými zamestnancami
CPPPaP Tvrdošín

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE POMNÍKA SNP
Dňa 01.09.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zreštaurovaného a zrekonštruovaného pomníka SNP, ktoré bolo zároveň spojené so 74. výročím Slovenského národného povstania počas podujatia „História regiónu 1945 včera a dnes“, ktoré bolo realizované v
rámci cezhraničného projektu „Po stopách kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Na úvod zaznela hymna Slovenskej
republiky pod vedením DH Oravanka.
Následne sa prihovorila všetkým prítomným primátorka mesta Trstená Magdaléna
Zmarzláková, ako aj predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Po slávnostných príhovoroch nasledoval pietny akt kladenia vencov za účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky
– ZaNKIS Ružomberok. Program ďalej pokračoval ukážkou bojov z obdobia SNP a konca
II. svetovej vojny na Orave pod vedením
Klubu vojenskej histórie Orava Dolný Kubín.
Po ukážke bojov si mohli všetci návštevníci vyskúšať historicko-dobové zbrane, ako
aj pozrieť historicko-dobové vozidlá a techniku, ktoré sa predviedli počas ukážky, a to:
historicko-dobové motorky, osobné vozidlo
KDF 82, obrnený polpásový transportér, raketomet, plameňomet, nákladný automobil
RN, kanón, minomet a iné.
Počas celého podujatia si návštevníci
mohli pozrieť taktiež výzbroj a techniku
– mobilný spojovací uzol Ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV
EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ŠTÁTNYM ROZPOČTOM
SR V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V – A
POĽSKO – SLOVENSKO 2014 - 2020
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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Trstenský hlas

OZ V.I.A.C.

HĽADAJ V.I.A.C. INŠPIRÁCIE

RIADNE ORAVSKÉ LETO VON

Inšpiráciu od osobností s bohatými skúsenosťami a netradičnými životnými príbehmi,
ponúka V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, pravidelne jedenkrát do mesiaca v priestoroch SINAJ City Hub v Trstenej. Ako? Prostredníctvom Inšpiratívnych raňajok
a Inšpiratívnych večerov, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. O čom tieto podujatia sú?

Letné poobedia v Ústi nad Priehradou
boli o čosi živšie ako obvykle. Areál
Oravského Centra Mládeže naplnili rodiny a desiatky mladých, aby spoločne strávili letné chvíle a užili si slnečné poobedia
v štýle Riadne Oravského Leta.

Inšpiratívne raňajky, tzv. Brain&Breakfast nie
sú bežnými raňajkami. Okrem toho, že vždy je
pripravené aj niečo na zasýtenie žalúdka, je hlavnou časťou stretnutia online prenos z pražského
Impact Hubu s úspešnými hosťami, ktorí sa venujú každý mesiac inej téme. Prítomní tak majú
príležitosť nahliadnuť do odborov, s ktorými sa
často nestretávajú. Zároveň široké spektrum
tém umožňuje sieťovanie a vzájomné prepájanie
sa ľudí so spoločnými záujmami. Okrem desiatok
miest, ﬁriem, škôl, knižníc, coworkingových a
komunitných centier Českej republiky je živý prenos vysielaný aj do troch miest na Slovensku, a
to Prešova, Žiliny a Trstenej. Využiť túto jedinečnú príležitosť je možné práve v SINAJ City Hub.
Inšpiratívne raňajky začínajú ráno o 8:00 hod. a
trvajú do 10:00 hod. Okrem raňajok a 90 minútovej prednášky sa môžu všetci prítomní zapojiť
do online diskusie a položiť otázku hosťovi cez
aplikáciu Sli.do.
Inšpiratívne večery sú ďalšou možnosťou na čerpanie inšpirácie priamo od hostí

motivovaných a plných chute a vášne robiť veci
inak. Hosťami predchádzajúcich Inšpiratívnych
večerov boli manželka zosnulého hokejistu Mária
Demitrová, bachar leopoldovskej väznice Michal
Libant, vrcholový futbalista Peter Kuračka, reprezentant Slovenska v zjazdovom freeride lyžovaní
Marián Ligda a mnohí ďalší. „Prostredníctvom
známych, ale aj menej známych osobností, ktoré
v živote niečo dokázali, idú vlastnou cestou
alebo prekonali ťažké životné situácie, sa snažíme priniesť inšpiráciu a iný pohľad, ako je ten
bežný. Srdečne Vás pozývam a teším sa na Vás
na ďalších Inšpiratívnych večeroch,“ koordinátorka Veronika Tarajová. Inšpiratívne večery sú
pravidelne posledný štvrtok v mesiaci vo večerných hodinách od 19:00 hod. v SINAJ City Hub v
Trstenej.
Konkrétne termíny podujatí a viac info je
uvedených na www.ozviac.sk
Veronika Tarajová
OZ V.I.A.C.

LETO A JESEŇ V KC SINAJ
Ak by ste sa v Komunitnom centre Sinaj pýtali, ako prežili leto, odpovedali by vám: Počas
prázdnin v Komunitnom centre Sinaj plynul cyklus aktivít pre malých i veľkých, s ktorými
sa zamestnanci pravidelne stretávali každé dopoludnie. Spoločne zvládli pásmo tvorivých
činností, naučili sa pri nich mnohé zaujímavé výtvarné techniky, zdokonalili svoju telesnú
zdatnosť a oboznámili sa s novými spoločenskými hrami.
„Pripravili sme si aj mnoho dobrôt, ako bola
pizza v spolupráci s deťmi z Centra voľného času
Trstená“, hovorí Edita Sahuľová odborná pracovníčka komunitného centra, „alebo pečenie palaciniek,
opekanie špekáčikov, či varenie sladkého džemu.
Všetky maškrty chutili na výbornú“.
Komunitné centrum Sinaj zorganizovalo počas
leta celkovo 39 záujmových aktivít, ako napríklad
hromadné výlety, ktoré účastníkov zaviedli do
Múzea oravskej dedinky v Zuberci alebo na rozhľadňu Borová nad Tvrdošínom, kde obdivovali
krásu oravskej prírody. Nádheru Oravy mali možnosť spoznávať aj zo sedla bicyklov na trstenskom
cyklochodníku. Posledný výlet ich zaviedol na Ústie
nad Priehradou, kde si vyskúšali rôzne netradičné
športy a lanovú dráhu, ktoré preverili ich pohybové
schopnosti. Všetkými aktivitami sa snažili motivovať aj rodičov, aby voľný čas trávili aktívnym spôsobom spoločne s deťmi.
Počas prázdnin sa KC Sinaj súčasne venovalo aj
preventívnym aktivitám. Za celé leto ich uskutočnilo 33. Ich náplňou bolo predchádzanie letným
úrazom, dodržiavanie pitného režimu, ochrana
pre úpalom a spálením, učili sa pravidlá slušnosti a

Akcia VON, ktorej myšlienkou bolo vytiahnuť ľudí von nielen z domov, ale možno aj z
vlastnej hlavy a všetkých starostí, alebo čohokoľvek, čo bránilo žiť naplno letné dni, priniesla
so sebou pohodové chvíle, adrenalínové napätie, úprimnú radosť z prekonania sa a spomienky na spoločný čas s partiou priateľov či
rodinou.

umeniu povedať nie.
„Okrem aktívnej činnosti sme nezabudli na
poskytovanie hmotnej pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii“, hovorí
Lenka Šaradinová pracovníčka KC, „vďaka štedrým
darcom sme mohli rozdať potravinové balíčky a balíčky s čistiacimi prostriedkami viacerým rodinám
na Hornej Orave“.
„Aj keď sme v súčasnosti vymenili prázdninové obdobie za školské, stále ostávame aktívni a
naďalej sa chceme venovať všetkým vekovým kategóriám. Preto od septembra poskytujeme školopovinným deťom pomoc pri príprave na školské
vyučovanie, spúšťame viacero záujmových činnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj kreatívnej tvorivosti
v podobe tvorivých dielní, na prehĺbenie komunikačných zručností v anglickom jazyku za pomoci
európskych dobrovoľníkov a na preventívne aktivity, ktoré vedú k zmysluplnému tráveniu voľného
času,“ hovorí odborná garantka KC Mária Kašová.
Rovnako ako v minulom školskom roku, aj
teraz sa v KC Sinaj zameriavajú na zabezpečovanie
základných potrieb záujmu obyvateľov regiónu.
Poskytujú základné sociálne poradenstvo pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, asistenciu pri písaní a vybavovaní úradných záležitostí a vzájomnej
komunikácie s úradmi. Podávajú informácie o kariérnom poradenstve, pomáhajú pri rozhodovaní
sa v otázkach vzdelania, odbornej prípravy a voľby
zamestnania.
V Komunitnom centre sa snažia podporovať
jednotlivých členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci
miestneho spoločenstva.
Lenka Šaradinová
OZ V.I.A.C.

Hoci sme sa kvôli počasiu stretli len dvakrát, stačilo to, aby sme zažili, že volejbal s maxi
loptou na plážovom ihrisku spája a baví aj neďaleko Oravskej priehrady. Jej pokojnú hladinu
nemusíme obdivovať len počas jazdy autom
naokolo, ale môžeme ju cítiť aj pod nohami na
paddleboarde. Adrenalín stúpa, aj keď sa oproti vám rozbehne obrovská nafúknutá guľa a vy
si v lete uvedomíte, že ste vlastne v bezpečí,
lebo rovnako veľký balón vás dookola chráni, a
tak sa len odrazíte a letíte ďalej. A tiež, že únik
mimo reality je aj celkom reálny a možný, stačia
jedny okuliare dva spínače do ruky a ocitnete
sa v inom svete.
Ponuka ešte ďalších možností zábavy aj o
týždeň neskôr, však nič nezmenila na tom, že s
tou správnou partiou, aj počítanie zrniek ryže
je zábavou.

Letný piknik alebo vôňa palaciniek a grilovanej klobásky, hranoliek, či chuť čerstvej limonády a smoothie atmosféru Riadne Oravského
leta správne podčiarkovali a dnes sa môžeme
ku pekným letným dňom vrátiť aspoň v spomienkách. Nič to však nemení na tom, že nie
okolie je príčinou našej nespokojnosti, ale častokrát postoj nás samých, lebo ak vychádzame
von zo seba, von za inými, aj “počítanie ryže”
môže byť najlepšou spomienkou na leto.
Michaela Ondríková
OZ V.I.A.C.

September 2018

CVČ
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NA KOLESÁCH S KIOU
V priebehu júla sme realizovali projekt podporený nadáciou KIA motors Slovakia. Projektu sa zúčastnilo 26 detí, ktoré sa učili jazdiť
na skateboardoch, vaweboardoch, longboardoch a pennyboardoch, ako aj na kolobežkách či bicykloch.
To všetko sme mohli zakúpiť vďaka úspešnému projektu "Na kolesách s KIOU", ktorého
cieľom bolo pritiahnuť deti k zdravému životnému štýlu, ktorý by nevnímali len ako športovanie, ale aj ako chytľavý druh zábavy. V rámci
tohto projektu máme ešte pripravené dve podujatia, kde si netradičné športovanie môžu
vyskúšať aj tí, ktorým to ešte nebolo dopriate.
Od 1.10. otvárame aj nový záujmový útvar s
totožným názvom projektu, ktorý bude zameraný na získavanie skúsenosti a zdatnosti s využitím zakúpeného materiálu.
Tešíme sa na Vás.
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
AJ S NOVÝMI KRÚŽKAMI

Centrum voľného času Trstená bude
od 1.10. 2018 otvárať záujmové útvary
rôzneho zamerania.
Nezabudnite prosím, že všetci záujemci si
budú môcť stiahnuť prihlášku na našej webovej
stránke www.cvctrstena.sk, ktorú je potrebné
odovzdať do CVČ najneskôr 25.09.2018.
Pripomíname Vám tiež, že deti a študenti si
môžu u nás uplatniť aj vzdelávací poukaz, ktorý
mu vydá škola, ktorú žiak navštevuje. Uplatnením
poukazu na krúžky CVČ získava člen ZÚ výhody, ako sú zľavy pri výletoch, táboroch a iných
podujatiach.
Rodičovský poplatok za ZÚ je 12,00 Eur na celý
školský rok, čo je 1,50 Eur mesačne. Krúžky vedieme od októbra do mája. Zoznam všetkých záujmových útvaroch nájdete tiež na našej stránke.
DO POZORNOSTI DÁVAME HLAVNE TIETO ZÚ :
PRE MŠ: Angličtina hrou, Kreslenie s myškou,
Lego, Tanečný ZÚ a Na kolesách s KIOU
PRE ZŠ: Hokejbal, Športmix, Tanečný, Lentilkovo,
Kreslenie s myškou, Babinec, Turistický a Plavčíkovo.
OKREM SPOMÍNANÝCH KRÚŽKOV
PRIPRAVUJEME NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA
AJ REALIZÁCIU TÝCHTO PROJEKTOV :
• Inštalovanie náučného chodníka Hálečková
- Ústie - podporené mestom Trstená v rámci
Participácie občanov a nadáciou Volkswagen
Slovakia
• Deň otvorených dverí a Tvorivé dielne - podporené dotáciou z rozpočtu ŽSK
• „Urob každý deň jeden dobrý skutok, pomôž
niekomu sa usmiať“ – SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU -podporené mestom Trstená v rámci Participácie
občanov
• Na kolesách s KIOU - športový deň - podporené
nadáciou Kia motors Slovakia
Tešíme sa na nových aj starých členov a prajeme všetkým žiakom úspešný školský rok 2018/2019.
Ing. Zdenka Abrahamová
CVČ Trstená

VYDARENÉ PRÁZDNINY S CVČ:
V priebehu júla a augusta zamestnanci CVČ pripravili pre deti a mládež päť prímestských a jeden pobytový letný tábor. Ich zameranie bolo rôzne, ale keď že sa budova školy,
v ktorej CVČ sídli prerábala celé leto, využili sme prázdniny hlavne na spoznávanie Oravy.
O tom, že o tábory a výlety bol značný záujem značí fakt, že pri sčítaní detí
za jednotlivé dni sme na prímestských
táboroch zaznamenali číslo 518. Letný
tábor sa konal vo Vavrišove, v krásnom
prírodnom prostredí a zúčastnilo sa
ho 35 detí. Pripravené prázdninové dni
boli pestré. Okrem vody a slnka sme
si užili aj výlety do Dolného Kubína,
Oravského Podzámku, Námestova,
Brezovice či Zuberca. Nechýbali tiež
súťaže, šport či turistika, ale ani medzinárodné kamarátstva. Veď táborov sa
zúčastnili aj deti zo zahraničia - napr.
Poľska, Rakúska a Anglicka. Určite si
každý odniesol veľa nových zážitkov
a strávil s nami čas oveľa užitočnejšie
ako keby sa doma nudil. Veríme, že
všetci zúčastnení si tu našli to, čo im
prirástlo k srdcu a že s nami budú tráviť aj leto na ďalší rok.

Ing. Zdenka Abrahamová
CVČ Trstená

OLYMPIJSKÝ DEŇ PRE MŠ
Zamestnanci CVČ pripravili počas júna pre deti z materskej školy na Západe Olympijský
deň. Škôlkári súťažili v štyroch disciplínach - beh, skok z diaľky, hod loptičkou a jazda na
kolobežkách.
Na úvod za znenia olympijskej
hymny deti priniesli na ihrisko olympijskú vlajku, zložili sľub športovca a
mohlo sa začať súťaženie v zmysle fair-play. Celé doobedie si deti užili a odmenou pre nich boli krásne ceny získané
z olympijského výboru. Tešíme sa na
podobné podujatia aj s ďalšími materskými a základnými školami.
Silvia Kompanová
CVČ Trstená
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MY SA SPÄTNEJ VÄZBY NEBOJÍME

SLOVENSKÝ REKORDMAN

V duchu motta, že spätná väzba občas zhoršuje náladu, ale
vždy zlepšuje výsledky, sa aj v minulom školskom roku naši štvrtáci rozhodli vyskúšať si svoje nadobudnuté vedomosti v testovaní žiakov 4.ročníka s názvom KOMPARO.

Naša škola ZŠ P. O. Hviezdoslava získala titul SLOVENSKÝ
REKORDMAN. Ako? Predsa prostredníctvom našich teraz už
minulých deviatakov, konkrétne 9.B. Po úspešnom zvládnutí
svojich prvotných skúšok a prijatí na vysnívané stredné školy
sa žiaci rozhodli pre netradičnú zábavku skladanie papierových
lodičiek. Spolu ich poskladali 6121, čím sa zapísali do SLOVENSKEJ
GUINESOVEJ KNIHY REKORDOV.

Štvrtáci sa popasovali s úlohami, ktoré boli zamerané na
zisťovanie úrovne všeobecných
študijných predpokladov, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy a vlastivedy.
Výsledkami žiakov v matematike sa naša škola zaradila medzi
25% najúspešnejších škôl. V číslach
to vyzerá takto: národný priemer
testovaných žiakov bol 57,4 % a
naša škola sa môže pochváliť výsledkom 62,3 %.
V plusových hodnotách sme
skončili aj v hodnotení slovenského jazyka a literatúry. Národný
priemer testovaných žiakov bol
48,6 % a žiaci našej školy spolu dosiahli 50,0 %.

Trošku horšie výsledky naši
žiaci dosiahli v predmetoch prírodoveda a vlastiveda. Táto spätná
väzba nám však nastavila zrkadlo
a už teraz rozmýšľame ako orientovať a obohatiť školský vzdelávací
program, aby sme napredovali aj v
týchto oblastiach.
Obrovské poďakovanie patrí
všetkým našim štvrtákom, ktorí
aj k takejto forme testovania pristupovali zodpovedne a využili svoj
potenciál. Poďakovanie patrí aj
všetkým pedagógom, ktorí systematicky pracovali na napredovaní
a raste našich žiakov.
PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Aj týmto chceme poukázať, že
našim žiakom nechýba zdravá hravosť, tvorivosť a kreativita. Už sa
všetci tešíme, čo nás čaká aj tento
nový školský rok 2018/19.
Kto má záujem vidieť, ako sa
takýto rekord dá zrealizovať, môže
si pozrieť jedinečné video pani

učiteľky Paľovej na: http://www.
zstrstena.sk/web/component/
content/article/20-akcie-koly/
2323-slovensky-rekordman
PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

KRST KNIHY POVESTÍ

Nedávno sme Vás informovali o pripravovanej knihe povestí z autorskej dielne piatakov pod vedením pani učiteľky Paľovej. Presne
11.6.2018 nadišiel deň „D“, kedy knižka Povesti mesta Trstená a jej okolia v tlačenej aj elektronickej podobe uzrela to pravé svetlo sveta
prostredníctvom svojho krstu.
vyučovacie hodiny, ale aj svoj voľný čas, aby
táto knižka mohla takto v plnej paráde uzrieť
svetlo sveta.
Veríme, že žiaci aj prostredníctvom takýchto projektov nadobudnú pozitívny vzťah ku knihám a k ich samotnému čítaniu.

Samotný krst prebiehal v plnej paráde za
prítomnosti autorov a hostí: pani riaditeľky
Smitkovej, pani zástupkyne Štefanidesovej,
krstných mám – triednych učiteliek Smatanovej,
Pazúrikovej, Kozubíkovej.
Ako to už pri takom krste knihy býva, nemohlo chýbať šampanské, hoci rozprávkové a
organizátori nezabudli ani na pestrý program.
Žiaci si nachystali krátke pasáže – čítačky jednotlivých povestí, zahrali divadlo spracované

PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

podľa jednej z povestí, zaspievali a zatancovali. Krstné mamy povedali krátke príhovory
a blahoželania. V závere nechýbalo ani sladké
občerstvenie.
Veľké ďakujem patrí hlavne pani učiteľke
Paľovej, ktorá dokázala venovať žiakom nielen

September 2018

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

„ZVÝŠENIE KAPACITY PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU
RUDOLFA DILONGA V TRSTENEJ“
KÓD PROJEKTU: 302020L072

Cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania
prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Projekt
je realizovaný v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga
v Trstenej. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej
školy o 15 detí; celková kapacita materskej školy bude 69 detí.
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„VYBUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia
ODBORNÝCH UČEBNÍ A KNIŽNICE
odborných učební
a knižnice v Základnej
škole
a zlepšenie
vybavenia
VVybudovanie
ZÁKLADNEJ
ŠKOLE S technického
MATERSKOU
ŠKOLOU
s materskou
školou
Rudolfa Dilonga
v Trstenej
odborných
učební
a knižnice
v Základnej
škole
RUDOLFA DILONGA V TRSTENEJ“
Projekt:

Projekt:

s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

Cieľ:
Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej
škole
s materskou
školou
Rudolfa
Dilonga,
Cieľ:
Hviezdoslavova 823/7, v Trstenej s hlavným cieľom
Projekt
bude
realizovaný
v meste Trstená,
Základnej
zlepšenia
kľúčových
kompetencií
žiakov v vškole
škole
s materskou
školou
Rudolfa
Dilonga,
Hviezdoslavova 823/7, v Trstenej s hlavným cieľom
zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov v škole

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Nenávratný finančný príspevok: 190 000,00 EUR
Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Výška finančnej podpory z EÚ: 170 000,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 190 000,00 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 170 000,00 EUR

PRIJÍMATEĽ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

PRINCÍP TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI: Investovanie do vzdelávania, zručností a
celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.
Projekt:

Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie
v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga
v Trstenej
Cieľ:
Sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl
v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí
materských
škôl
a zabezpečenie
kvalitného
predprimárneho
vzdelania
prispievajúceho
k
zvládnutiu povinnej školskej dochádzky

CIEĽOM PROJEKTU JE:
• Rekonštrukcia priestorov materskej školy
• Úprava areálu materskej školy
• Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy.
VÝSLEDKOM PROJEKTU BUDE
• rozšírená kapacita materskej
školy a tak vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 roku veku v
meste Trstená a okolí,
• materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho
predprimárneho vzdelávania,

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Nenávratný finančný príspevok: 217 366,44 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 194 485,76 EUR

• zlepšenie
podmienok
na
zosúladenie súkromného a
pracovného života rodičov detí
umiestnených v materských
školách v Trstenej a okolí,
• zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti
vo veku od 3 do 5 rokov v meste
Trstená a okolí, ktorých rodičia
o predprimárne vzdelávanie
prejavia záujem,
• rozširovanie predškolskej výchovy v meste Trstená vo veku od 3
do 5 rokov.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga

PODPORA PROJEKTU

Z DOTÁCIE ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA,
TRSTENÁ „SME TU PRE TEBA“
upriamiť aj pozornosť na problematiku zdravého životného štýlu
spojením so športovými aktivitami
v spolupráci medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.
Video https://vimeo.com/276201986
V RÁMCI VÝZVY Č. 1/2018
PROGRAMU "AKTÍVNY
ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“.
Naším cieľom je v rámci projektu realizovať aktivity zamerané na
rozvoj dieťaťa cez šport, vlastnú
tvorivosť, posilnenia vlastného
zdravia v súvislosti s prevenciou
a nachádzať adekvátne vlastné
voľby pre zmysluplné trávenie
voľného času. Témou projektu je

PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

CIEĽ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
zakúpi sa zariadenie na prenos
SÚČASŤOU PROJEKTU JE:
• obstaranie technického vybavenia zvuku, nové slúchadlá a komunikačné zariadenie.
IKT učebne
Pre učebňu fyziky, chémie a bio• obstaranie technického vybavenia
lógie sa vytvoria nové pracoviská
jazykových učební
• obstaranie odbornej učebne za- pre žiaka i učiteľa s novým školským
zariadením.
meranej na fyziku
Obstaranie polytechnickej od• obstaranie odbornej učebne zabornej učebne spočíva vo vytvorení
meranej na biológiu/chémiu
• obstaranie odbornej polytechnic- úplne novej odbornej učebne pre
výučbu predmetu technika na škole.
kej učebne
• obstaranie vybavenia školskej Učebňa bude vytvorená v súčasnej
učebni na III. nadzemnom podlaží
knižnice
budovy školy. Zriadi sa pracovisko
Znamená to lepšie prepojenie učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
teoretického a praktického vzde- kontajner a mobilné pracovisko
lávania na škole s potrebami trhu žiaka na obrábanie dreva so závespráce a tým zlepšenie možností ným panelom, mobilné pracovisko
umiestnenia mladých ľudí na trhu žiaka na obrábanie kovov so závespráce a vytvorenie podmienok na ným panelom, mobilné pracovisko
na vŕtanie, pílenie a brúsenie so
celoživotné vzdelávanie.
V praxi to znamená aj nákup závesným panelom. Zakúpia sa
nových IKT pomôcok do PC učebne nové kovové skrine na odkladanie
- (notebooky/tablety), interaktívny náradia.)
Obnoví sa aj školská knižnica –
projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adap- zakúpia sa počítače pre školského
téra pre bezdrôtový prenos obrazu knihovníka a pre používateľov kniža montážnej sady, multifunkčná tla- nice a hlavne sa obnoví knižničný
fond a knihovnícke regály.
čiareň, wiﬁ.
Súčasťou budú nevyhnutné staPre jazykovú učebňu sa vytvorí
nová klientska stanica vrátane zá- vebno-technické úpravy, ktorých výkladného príslušenstva – monitor, sledkom budú adekvátne priestory.
klávesnica, myš pre 16 žiakov. Pôjde
o digitálne jazykové laboratórium
so softvérom, elektronickou jednotRiaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga
kou na prenos a konverziu signálu,

PODPORA NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA
V Rámci projektu ,,Pomáhame ďalej Na severnom Slovensku,“
sme boli dňa 26.7. 2018 pozvaní do Martina na prezentáciu a vyhodnotenie 10 projektov.
Nadácia Volkswagen Slovakia na
základe internetového hlasovania
ocenila víťaza autom na jeden rok a
naša ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej
bola jednou z organizácií, ktorá bola
zapojená do projektu i do hlasovania. Auto sme síce nevyhrali, ale sme
sa potešili ﬁnančnej výhre v hodnote 2000 €, ktorú venoval mediálny
partner projektu Stredoslovenská
televízia Banská Bystrica.
Nadácia Volkswagen Slovakia,

ktorá už 10 rokov podporuje rôzne
projekty a podporila aj náš projekt
z dopravnej výchovy „Na ulici na
ceste, správame sa bezpečne“ si
zaslúži spolu so Stredoslovenskou
televíziou od nás veľké poďakovanie.
Smitková Anna
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
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OZNAMY

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/ 2019
NA ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA V TRSTENEJ

•
SEPTEMBER 2018
3. 9. začiatok školského vyučovania
10. 9.- 14.9. ZBER PAPIERA
21. 9. OČaP – Deň ochrany človeka a prírody „Sme tu pre teba“, Deň ZDRAVIA
•
OKTÓBER
1.- 5. 10. Plavecký výcvik
Triedne rodičovské združenia
15. 10. Plenárne ZRPŠ
30. 10. Noc v škole „Trieda pre triedu“
31. 10 Jesenné prázdniny
•
NOVEMBER
1.11 – 2.11. Jesenné prázdniny
21. 11.(streda) Celoslovenské testovanie žiakov 5.
ročníka (T5-2018)
22. 11. (štvrtok) - Príprava adventných vencov
•
DECEMBER
6. 12. Svätý Mikuláš
13. 12. Vianočná besiedka MŠ
21. 12. Vianočná akadémia ZŠ

24.- 31. 12. Vianočné prázdniny
•
JANUÁR 2019
1.1.-6.1. Vianočné prázdniny
14.-18.1. Lyžiarsky výcvik
Triedne rodičovské združenia
•
FEBRUÁR
1. 2. Polročné prázdniny
9. 2. Ples rodičov a priateľov školy
14. 2. Karneval žiakov 1. -4. a deti MŠ
15. 2. Ples žiakov 5. - 9. ročníka
•
MAREC
4. -8. 3. Jarné prázdniny Misie v škole
15. -16. 3. Nočná adorácia žiakov, učiteľov a rodičov
•
APRÍL
3. 4. (streda) - Celoslovenské testovanie žiakov 9.
ročníka (Testovanie 9-2019) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
4. -6. 4. Duchovné cvičenia pedagógov
18. -23. 4. Veľkonočné prázdniny

MESTO TRSTENÁ VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

NA OBSADENIE
RIADITEĽA
MATERSKEJ ŠKOLY
na obsadenie funkcie
riaditeľaFUNKCIE
Materskej
školy
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Materskej školy, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená s predpokladaným
nástupom od 1. novembra 2018

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvaliﬁkačné predpoklady a osobitné kvaliﬁkačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
znalosť príslušnej školskej legislatívy,
organizačné schopnosti,
komunikatívnosť.
Požadované doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
štruktúrovaný životopis,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ JE 20. SEPTEMBRA 2018 DO 12:00 HOD.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu: Mesto Trstená,
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Trstenej v
zalepenej obálke s označením: „VK - MŠ – neotvárať!“ a s uvedením odosielateľa.
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového
konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

•
MÁJ
10.- 11. 5. DilongStar
14. 5. Deň Matiek – MŠ
30. 5. Sv. omša – Nanebovstúpenie Pána +
Olympijský deň s rodinou
•
JÚN
3. 6.-7. 6. Škola v prírode
7. 6. Dilongova Trstená – celoslovenská recitačná
súťaž
20. 6. Sv. omša – Božie telo
27. 6. Koncoročná záverečná akadémia
28. 6. Ďakovná svätá omša, ukončenie šk. roka
Priebežne podľa Školského vzdelávacie programu so zameraním na jednotlivé predmety sa
budú realizovať výchovno-vzdelávacie programy,
duchovné obnovy pre žiakov, exkurzie, besedy.
Viac na www.zsdilong.sk
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

NOVÉ FILMY
DO KONCA ROKA
FILMY:
• VENOM

triler, horor

• BOHEMIAN RHAPSODY
životopisná dráma

• DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
krimi

• SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU
mysterózny thriller

• HUNTER KILLER
akčný, triler

• FANTASTICKÉ ZVERY:
GRINDELWALDOVE ZLOČINY
dobrodružný

• OVERLORD

akčný, horor

• CREED 2
dráma

• AQUAMAN

sci-ﬁ, dráma

• SMRTEĽNÉ STROJE
akčný, fantazy

• ALITA: BOJOVÝ ANJEL
akčný, dobrodružný

ROZPRÁVKY:

• KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
rozprávka

• LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ
dobrodružný

• GRINCH

animovaný, rodinný

• ČERTOVSKÉ PERO

rozprávka, komédia

• ASTERIX A KÚZELNÝ NÁPOJ
animovaný

• SPIDER - MAN: PARALERNÉ SVETY
animovaný

• SNEHOVÁ KRÁĽOVNA: KRAJINA
ZRKADIEL
animovaný, dobrodružný
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FK SLOVAN TRSTENÁ

NOVÁ SEZÓNA 2018 / 2019
Milí futbaloví fanúšikovia! Dovoľte,
aby som Vás po krátkej letnej futbalovej prestávke oboznámil s novinkami v
našom klube.
Napriek tomu, že po dlhoročnom účinkovaní nášho "A" mužstva v 4.lige, túto sezónu začíname o súťaž nižšie. Pripravovali sme sa na
ňu veľmi poctivo. V mužstve dospelých došlo k
viacerým zmenám. Azda tou najpodstatnejšou
je výmena trénera, keď kvôli pracovným povinnostiam odstúpil Stanislav Gregorec. Chceme
sa mu aj touto cestou veľmi pekne poďakovať
za pomoc v tých najťažších častiach minulej
sezóny. Nahradil ho mladý hrajúci tréner Jakub
Buška, ktorému prajeme pevné nervy a veľa
chuti do náročnej práce. Z mužstva na hosťovanie do Liesku odišli M. Bulla, A. Machajda, A.
Kováč a do Námestova M. Branický. Podobne
na polročné hosťovanie do Brezovice odišiel aj
mladý S. Tomčík. Chalanom tiež prajeme veľa
športových úspechov a veríme, že v budúcnosti
sa ešte niekedy ukážu v našom drese. Tešíme
sa z príchodu M. Šurinu z Tvrdošína, P. Gočála
z Podbiela, na prestup sme získali D. Štobera
z Liesku a po niekoľkých rokoch futbalového
oddychu sa medzi tri žrde vrátil M. Frelich,
ktorému bude kryť chrbát J. Pakos z Brezovice.
Fanúšikovia sa určite potešia aj návratu J.
Kubeka. Veríme, že chalani po poctivej letnej
príprave zabojujú o každý bod do tabuľky a že
si Vás svojimi výkonmi získajú na svoju stranu.
Tak im všetci držme palce!
Dorastenci odštartujú novú sezónu v 5 lige,
ktorá je rozdelená do troch skupín po deväť
tímov. Ich novým trénerom je Miroslav Čech.
Starší žiaci už tradične budú hrať v 3. lige, kde
sa počas celej sezóny budú snažiť pod vedením trénera Juraja Bušku podávať čo možno
najlepšie výkony a ak všetko pôjde ako treba,
veríme, že sa pobijú aj o postup do vyššej súťaže. Mladších žiakov v tretej lige bude viesť tak
isto mladý, no ambiciózny tréner Dávid Štober.
Našich najmladších futbalistov v prípravke
budú celú sezónu viesť už dlhoroční, skúsení
tréneri A. Jankoľa a J. Gornál.
Počas letnej prestávky sme nezaháľali ani vo
výbore. Aj keď roboty je stále dosť, sme radi, že
sa nám podarilo pripraviť nové čerpadlo na polievanie ihriska, vymaľovať tribúnky na striedanie, aspoň čiastočne sme zarovnali nerovnosti
na ihrisku, za bránkou sa natiahla nová sieť, vyčistili sme sprchy v hráčskych a rozhodcovských
šatniach, zakúpili sme nové siete na bránky,
vytvorili sme novú hráčsku klubovňu a podarilo sa nám uspieť aj v hlasovaní COOP Jednota,
kde sme aj s Vašou pomocou získali peniažky
na nákup nových dresov! Za obrovskú pomoc
a ochotu by som sa chcel poďakovať okrem
ľudí vo výbore najmä Jožkovi Ožvaldovi a Peťovi
Stasovi, ktorí vo svojom voľnom čase urobili
veľa roboty. Ako som už ale vyššie spomínal,
práce je tu stále dosť a vždy bude čo zlepšovať. Preto budeme radi ak sa aj Vy akýmkoľvek
spôsobom pripojíte a pridáte ruku k dielu. Či už
pôjde o nejaký sponzorský príspevok, alebo o
nejakú inú pomoc, veľmi nám s tým pomôžete!
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TRSTENSKÝ FLOORBALL
Začiakok ﬂoorballu v meste Trstená môžeme datovať od v roku 2004. Pri zrode stála
partia nadšencov a hlavne mladí ľudia, ktorí nemali také možnosti, aby hrávali hokej.
Otcom trstenského ﬂoorballu by sme mohli nazvať
Miloša Galla, ktorý obetoval
úsilie a čas. Venoval sa hlavne
mladým ľuďom. Od obyčajného
krúžku na škole sa postupne
sformoval ﬂoorballový oddiel,
ktorý fungoval pod mestským
športovým klubom. Floorballový
oddiel hrával miestnu ligu a turnaje. Postupne prišli aj úspechy.
Kedysi sa pohrávalo s myšlienkou prihlásiť sa do celoštátnej
ligy, ale myšlienka padla aj na
tom, že v Trstenej by na to nebolo vhodné športovisko v podobe mestskej športovej haly. Na
krátky čas sa ﬂoorball dostal do
úzadia, ale niektorí hráči sa preSTAREK Transport Humpolec - turnaj
sadili v FBK Tvrdošín, FBK Nižná,
Rulers Summer Open 2018 (júl 2018)
ŠK DFA SPU Slávia Nitra.
Floorball, ale nie je len o ﬂoorballe. Je to
Teraz tento šport v meste funguje na turnajovej báze. Máme tu rôzne tímy: IBK Humpolec, hlavne aj o skvelej partii, ktorá sa venuje aj
Oravská ELITA, Durmoľ a Syslíci. Starší hráči z IBK iným aktivitám. Nedávno sa niektorí zúčastnili
Humpolec si urobili na Slovensku skvelé meno. futbalovej brigády. Zorganizovali sme tenisový
Aj keď je názov taký aký je, ale všetci vedia, že turnaj ﬂoorballistov.
Do budúcna chystáme aj mini futbalový
je to tím z Trstenej a tým robia aj peknú reklamu mestu. Oravská ELITA sa v poslednej dobe turnaj ﬂoorbalistov. Vrchol tohto roka, ale bude
tiež chytá. Durmoľ to sú ﬂoorbaloví recesisti, ﬂoorballový turnaj o pohár primátorky mesta
ktorí sa ﬂoorballom bavia. Posledný menovaný Trstená, ktorý sa uskutoční 06.10.2018 v telotím sú mladí chlapci, ktorí majú veľký poten- cvični gymnáziá Martina Hattalu v Trstenej.
ciál. Hlavne tam vytŕča Adrián Belopotočan.
Minulý rok sa táto partia pod názvom STAREK
Transport zúčastnila Hornooravskej ﬂorbalovej
Všetci ste srdečne pozvaní!
ligy. Ligu s prehľadom vyhrali. Síce ﬁnále to
bola neskutočná dráma.
Touto cestou chceme poďakovať Martinovi
Milan Javorek
Starekovi, ktorý nás vo veľkom podporuje a
môžeme mu vďačiť za mnohé.

Mgr. Ľubomír Rehák
predseda FK Slovan Trstená
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OZNAMY

Trstenský hlas

