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70.VÝROČIE ZALOŽENIA
NEMOCNICE V TRSTENEJ

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA,
už niekoľko dní nám jeseň
ukazuje svoje čaro v plnej kráse.
Nastalo najkrajšie ročné obdobie,
plné farieb, dozrievajúcich plodov
ale i zmien počasia. Cez deň sa ešte
tešíme z teplých slnečných lúčov,
no v ranných a večerných hodinách
si zvykáme na prichádzajúcu tmu
a zimu. Jeseň sa nám spája nielen
so životným cyklom prírody ale aj
našim - ľudským.
Na jej začiatku sme si v mesiaci
október pripomínali to, že nemáme
zabúdať na našich starších spoluobčanov. Úcta k starším by mala byť
hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Niekedy
stačí milý pozdrav, ktorý je najjednoduchším a základným prejavom
ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu
veku. Jeseň nás potešila obdobím teplého babieho leta a mnohí sme
ho spojili s upratovaním okolia našich príbytkov a tiež verejných priestranstiev v našom meste. Verím, že jesenné upratovanie, ktoré bolo
v tomto roku opäť rozdelené do troch mestských častí a do troch
termínov, dopadlo k spokojnosti Vás, občanov. Ďakujem aj všetkým
ochotným ľuďom, ktorí sa zapojili do „týždňa dobrovoľníctva“ a neváhali obetovať svoje ruky a čas na vykonanie dobrých skutkov.
K tomuto ročnému obdobiu patrí aj Sviatok všetkých svätých a
Pamiatka zosnulých, ktoré vďaka voľným dňom zvykneme tráviť v
úzkom rodinnom kruhu a myšlienky venujeme tým, ktorí nás navždy
opustili. Naše cintoríny akoby ožívali, navštevujeme hroby našich
blízkych a priateľov, spomíname na nich, ozdobujeme ich kvetmi,
zapaľujeme sviečky. Verím, že vás v minulom roku všetkých potešilo
osadenie informačných tabúľ umiestnených pri vstupe do všetkých
cintorínov. Takisto verím, že Vás potešilo vybudovanie nového parkoviska pri Dome smútku a v neposlednom rade komplexne zrekonštruovaný Dom smútku, ktorý si už renováciu nevyhnutne pýtal a zaslúžil.
V budúcom roku máme v pláne postupne zrekonštruovať oplotenia
jednotlivých cintorínov.
Vážení spoluobčania, verím, že jesenné počasie neprekazí dokončovanie niektorých stavebných prác v našom meste. Prajem vám
všetkým veľa slnečných jesenných dní, potešenia z rodiny a priateľov
a taktiež veľa síl a požehnania do poslednej časti roka.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená

Dňa 14.9.2018 sme si pripomenuli 70. výročie založenia HNsP
Trstená slávnosťou, ktorá sa konala v priestoroch Domu kultúry
v Trstenej. Pripravili sme celodenný odborno – spoločenský program. Medzi čestnými hosťami sme privítali predsedníčku ŽSK Ing.
Eriku Jurinovú, štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Jaroslava Ridoška,
poslancov ŽSK, primátorov a starostov okolitých obcí. Celé podujatie sa nieslo pod heslom „Život je najväčšia hodnota na svete“.

HNsP Trstená

hornooravská nemocnica s poliklinikou
V odbornej časti
sme poukázali na historický vývoj nemocnice, zdokumentovali
sme ako sa nemocnica menila od samého
začiatku až do dnešných dní.
Spomenuli
sme
bývalého mešťanostu
Augustína
Pánika,
ktorý mal hlavný
podiel na tom, že sa
v roku 1942 začala
nemocnica stavať v
Trstenej. Načrtli sme aj naše plány do budúcna, čo by sme chceli v najbližšom čase vybudovať. Určite najväčšia akcia nielen v našej nemocnici, ale
aj v samotnom ŽSK, je prístavba a rekonštrukcia gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktorá sa práve začala s takmer ročným meškaním.
Ocenili sme bývalých riaditeľov nemocnice, niektorých bohužiaľ In
memoriam. Taktiež boli ocenení pracovníci, ktorí svoj celý profesijný
život zasvätili práci v prospech chorého človeka, resp. tých, ktorí sú svojou aktivitou príkladom pre ostatných.
V odbornej časti s medzinárodnou účasťou zazneli nádherné prednášky od špičkových univerzitných profesorov. Tieto prednášky boli
venované nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti v duchu hesla spomenutého v úvode.
Na večer sme pre zamestnancov a hostí zabezpečili nádherný koncert
legendy slovenskej populárnej hudby Pavla Hammela a skupiny Prúdy.
Sme veľmi radi, že na celom podujatí sa zúčastnilo okolo 500 hostí,
nielen zamestnancov HNsP Trstená, ale aj ľudí, ktorí nemocnici pomáhajú v rôznych oblastiach.
V mene svojom chcem veľmi pekne poďakovať hlavne primátorke
mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléne Zmarzlákovej za to, že sme mohli
byť v tak nádherných priestoroch akým je Dom kultúry v Trstenej a všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho podujatia, ako aj ľuďom, ktorí na túto akciu prispeli buď po ﬁnančnej alebo
materiálnej stránke.
MUDr. Marian Tholt
riaditeľ HNsP
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MÓLA ORAVY
Oravská priehrada ako jedna z najväčších vodných nádrží na Slovensku má šancu zvýšiť svoju hodnotu a priniesť do turistického rozvoja a cestovného ruchu na Orave opäť niečo nové. Myšlienka vybudovať na priehrade sústavu štyroch mól má dnes konkrétnu podobu
a reálny predpoklad, že tento nápad bude zrealizovaný.
mólo Námestovo

mólo Bobrov

mólo Ústie

mólo Zubrohlava

7. septembra 2018 sa na
Mestskom úrade v Námestove
uskutočnilo stretnutie, kde architekt Marián Lucký, ako jeden
z autorov nápadu vybudovania
mól, odprezentoval detaily projektu a zároveň postupy už zrealizovaných diel cestovného ruchu na
Slovensku.
Stretnutia sa okrem predsedníčky Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) Eriky Jurínovej zúčastnili
aj primátori a starosta dotknutých
obcí, miestni aktivisti a pracovníci
mestských a obecných úradov.
Magdaléna Zmarzláková za mesto
Trstená uviedla, že projekt už podporilo aj mestské zastupiteľstvo.
Mesto Trstená investovalo 35.000
Eur do rekonštrukcie prístupovej
cesty k miestu, kde sa plánuje vybudovať Mólo Ústie. V záverečnej
fáze je aj projekt odstavného parkoviska v tejto lokalite. Veľkým prínosom pre tento projekt bude to,
ak všetky mestá a obce pôjdu do
projektu spoločne.
Výsledkom stretnutia bolo
podpísané Memorandum o spolupráci, v ktorom Žilinský samosprávny kraj, mesto Námestovo,
mesto Trstená, obec Bobrov a
obec Zubrohlava vyjadrujú podporu a zároveň súhlas s realizáciou
tohto projektu. Architektonická
štúdia by mala byť spracovaná v
najbližších týždňoch. V súčasnosti
sa plánuje preﬁnancovanie architektonickej štúdie a samotná realizácia projektu. Pomoc prisľúbil
Žilinský samosprávny kraj, ktorý
by podporil zmeny územných plánov, ﬁnančnú pomoc pri prípravnej fáze a tiež bude nápomocný
pri získavaní dotácií na podporu
projektu.
Súhlasné
stanovisko
dali

predbežne aj ďalšie dotknuté
strany ako Správa povodia Váhu,
Plavebná správa, CHKO Horná
Orava, Krajský úrad životného prostredia a Slovenský rybársky zväz.
S realizáciou projektu je spojených aj viacero úprav a obmedzení. Tieto sa týkajú predovšetkým
zmeny už spomínaných územných
plánov niektorých obcí, potrebné
je prihliadať na udržateľnosť projektu, údržbu a úpravu pobrežia,
technické riešenie a v neposlednom rade je potrebné prihliadať
na skutočnosť, že plánovaná stavba bude sčasti zasahovať do chránených krajinných území.
PREČO VYBUDOVAŤ PRÁVE MÓLA?
Hladina Oravskej priehrady je
veľmi nestála a dôsledkom toho sa
breh v niektorých miestach posúva
o desiatky metrov. Nepriamym
dôsledkom je sťažený prístup k
vode a celkovo malý počet miest,
kde sa dá k vode dostať. Na to, aby
Oravská priehrada vedela lepšie

rozvinúť svoj potenciál, je potrebné vyriešiť prístup k vode a jej breh
sprístupniť ľuďom. Na zlepšenie
prístupu k vode sa teda navrhuje na
brehy Oravskej priehrady umiestniť móla. Tieto umožnia ľuďom
dostať sa nad vodnú hladinu a
svojou konštrukciou tak pomôžu
preklenúť neupravenú časť brehu.
Móla sú pre jazerá to, čo vyhliadkové veže pre kopce.
Najvýhodnejším umiestnením
pre móla sú miesta, kde sa už
prístupy k vode nachádzajú. Hoci
od napustenia Oravskej priehrady
uplynulo už vyše 60 rokov, infraštruktúra spájajúca zatopené obce
sa zachovala a pri nízkej vodnej
hladine je viditeľná voľným okom
aj dnes. Kde ich však hľadať, na
to sa musíme pozrieť trošku do
minulosti.
Miesto, kde sa teraz nachádza
Oravská priehrada, nebolo vždy
pod vodou. Pred rokom 1941 sa tu
nachádzalo viacero obcí. Jednou
z najväčších bola Slanica, obec

na križovatke uprostred Oravskej
kotliny, medzi obcami Zubrohlava,
Bobrov, Ústie a Námestovo. Po zatopení obce Slanica sa spolu s ňou
stratili aj prepojenia so susednými
obcami.
V miestach, kde sa štyri cesty
vnárajú do vôd Oravskej priehrady sa plánujú vybudovať štyri
móla ako premostenia minulosti
a súčasnosti (Mólo Zubrohlava,
Mólo Bobrov, Mólo Námestovo,
Mólo Ústie). Sústava zdanlivo
nesúvisiacich mól smerujúcich na
Slanický ostrov umenia spolu vytvára jeden pamätník poukazujúci
na minulosť Oravskej priehrady.
Pre umocnenie myšlienky vybudovania štyroch mól je v pláne
aj ich prepojenie cyklotrasou,
okruhom okolo celej priehrady.
Samozrejme v budúcnosti by už
k existujúcemu okruhu pribúdali
nové body záujmu, ktoré by umocňovali nadregionálny charakter
celej Oravskej priehrady.
Ostáva len veriť, že celý projekt
sa dovedie do úspešného konca.
Všetko bude závisieť od ﬁnančných prostriedkov, ktoré sa podarí
získať, či už z dotácií cezhraničných
projektov, od Žilinského samosprávneho kraja a v neposlednom
rade sa do ﬁnančného krytia zapoja aj zainteresované mestá a
obce. Na príprave celého projektu
sa podieľa aj oblastná organizácia
cestového ruchu Klaster Orava,
čím sa uľahčí celá realizačná fáza
projektu hlavne v tom, že OOCR
v spolupráci s obcami a mestami
bude môcť na základe zverejnenej výzvy žiadať príspevok projekt
Móla Oravy.
Mgr. Katarína Šefčíková
Oddelenie kultúry
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ROZŠÍRENIE PLOCHY PRE VÝSTAVU RADOVÝCH GARÁŽI,
PARKOVANIE NA SÍDLISKU ZÁPAD
Mesto za účelom zabezpečenia rozšírenia územia v lokalite sídliska Západ pre zástavbu radových garáži, resp. umiestnenie prenosných garáži, ako aj vybudovanie parkovacej plochy pre obyvateľov sídliska oslovilo vlastníka nehnuteľností, Oravskú vodárenskú
spoločnosť, a.s. Dolný Kubín o kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lokalite jestvujúcej zástavby radových garáží.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená na
zasadnutí konanom dňa 11.09.2018, uznesením

MsZ č. 222/IX/2018 schválilo kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Trstená, a to pozemkov registra „C“ evidovaných v katastrálnej
mape:
- parc. č. 2470/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 581 m2 ,
- parc. č. 2470/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1449m2,
- parc. č. 2470/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2,
- parc. č. 2470/5
ostatné plochy o výmere 1065 m2,
Celkovo mesto Trstená nadobudlo do vlastníctva 3637 m2 pozemku. Predmetné nehnuteľnosti mesto nadobudlo za kúpnu cenu vo výške

102 000 eur.
Mesto Trstená vyjadruje spokojnosť, že
vlastník predmetných nehnuteľností OVS, a.s.
Dolný Kubín vyhovel žiadosti mestu Trstená a
mesto nadobudlo majetok, tak potrebný pre
uspokojenie potrieb obyvateľov sídliska Západ,
ako aj z dôvodu, že jeho nadobudnutím mesto
vytvorilo jeden ucelený celok daného územia,
na ktorom je možné realizovať zámery v zmysle
schváleného územného plánu mesta.
Ing. Jana Greschnerová
Oddelenie mestského majetku

OBJEKT A POZEMKY „HÁLEČKOVÁ“ SÚ MAJETKOM MESTA
Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená na zasadnutí konanom dňa 15.05.2018, uznesením MsZ č. 155/V/2018 schválilo kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Trstená, a to pozemkov registra „C“ evidovaných v katastrálnej mape:
- parc. č. 10760/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 384 m2,
- parc. č. 10760/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 963 m2,
- parc. č. 10760/4 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 778 m2, ako aj evidovaný objekt súpisné číslo 1236.
Celkovo mesto Trstená nadobudlo do
vlastníctva 2125 m2 pozemku, na ktorom je
zámer zrealizovať výstavbu sociálneho domu,
hospicu, resp. objektu seniorského centra.
Predmetné nehnuteľnosti mesto nadobudlo za
kúpnu cenu vo výške 60 000 eur.
Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v
Trstenej, ktorá prevádzkuje aj paliatívne oddelenie, má zámer vybudovať hospic v našom
meste.

Žiadosťou zo dňa 05.09.2018 požiadal o
predbežný súhlas s odkúpením nehnuteľností
a to pozemkov registra „C“ evidovaných v katastrálnej mape
- parc. č. 10760/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 384 m2 ,
- parc. č. 10760/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 963 m2,
- parc. č. 10760/4 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 778 m2,
za účelom vybudovania zdravotníckeho zariadenia – hospicu.
Vybudovaním hospicu má snahu prispieť
k vytvoreniu kvalitnej starostlivosti, prispôsobenej potrebám ťažko chorého človeka a jemu
blízkych osôb.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená na
zasadnutí konanom dňa 11.09.2018, uznesením

MsZ č. 233/IX/2018, schválilo zámer odpredaja
predmetných nehnuteľností za účelom výstavby hospicu žiadateľom.
Ing. Jana Greschnerová
Oddelenie mestského majetku

SVETOVÝ DEŇ BIELEJ PALICE
Zákon č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke vymedzuje chodcov so zrakovým postihnutím ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať
na zvýšenú opatrnosť. Viete, ako dať nevidiacemu či slabozrakému chodcovi najavo, že ste ho na priechode zaregistrovali a akým spôsobom ho máte upozorniť, že mu dávate prednosť a že môže bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky? Trúbením? To určite nie, pretože
trúbenie môže byť vnímané ako výstraha pred istým nebezpečenstvom. Myslíte, že gestikulácia alebo blikanie svetlami povedia niečo
nevidiacemu? Asi tiež nie ...
Keď chce nevidiaci prejsť cez priechod, stojí
na chodníku, pomocou bielej palice lokalizuje
obrubník. Spodným koncom palice sa dotkne
obrubníka a sluchom, príp. zvyškami zraku
zistí, či je cesta voľná (vyčkávací postoj). Keď si
je istý, že cesta je voľná, dá signál na prechádzanie – palicu zdvihne vodorovne pred seba,
maximálne do výšky pásu na 3 – 5 sekúnd, pri
prechádzaní po priechode pohybuje bielou
palicou systematicky pred sebou po povrchu
vozovky.
15. október je spojený s dopravno – výchovnou akciou zameranou na ľudí so zrakovým
postihnutím a je označovaný ako Svetový deň
bielej palice. V Žilinskom kraji sa do tejto akcie
zapojilo 8 miest, medzi nimi aj Trstená. Cez
priechod pre chodcov pri Roháči prechádzala

ﬁgurantka s bielou palicou. Povyše stála policajná hliadka, ktorá však bola počas akcie odvolaná k dopravnej nehode. V čase od 10:00
do 11:30 zastavilo ﬁgurantke 148 motorových
vozidiel, len 9 vodičov bolo nepozorných, ﬁgurantku si nevšimli a pred priechodom nezastavili. V porovnaní s minulým rokom je toto
číslo o polovicu menšie. Cieľom akcie nebolo
dávať pokuty, ale zvýšiť informovanosť vodičov
a dbať na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím.
Poďakovanie patrí zúčastneným členom Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a príslušníkom Policajného zboru SR.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad
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INVESTIČNÉ ZÁMERY
OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO
ZNAČENIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE

Koncom mesiaca september pokračovali práce na obnove/vyznačovaní
vodorovného dopravného značenia na území mesta Trstená.
Postupne boli od jarných mesiacov obnovované/vyznačené autobusové zastávky hromadnej dopravy (na ulici Mieru), ďalej bolo obnovené značenie parkovacích miest pred bytovými domami či už na sídlisku
Západ, ale aj iných lokalitách mesta. Ešte v priebehu letných mesiacov
tohto roka sa obnovilo vodorovné dopravné značenie parkovacích miest
v centrálnej mestskej zóne vrátane jej priľahlých častí. Realizovalo sa aj
obnovenie líniového vodorovného dopravného značenia v celom meste.
Práce na vyznačovaní vodorovného dopravného značenia začali ešte v
skorých jarných mesiacoch, kedy za účelom zvýšenia bezpečnosti boli
vyznačované priechody pre chodcov. V rámci zvyšovania bezpečnosti
boli práce realizované aj v križovatkových priestoroch. Taktiež bolo doplnené vodorovné dopravné značenie a sprehľadnená križovatka z ulice
Hatttalova smerom ku štátnej ceste I/59. Ukončenie prác záleží od klimatických podmienok a je naplánované do konca roka. Zároveň mesto
Trstená ďakuje Vám, obyvateľom mesta, za súčinnosť a ústretovosť pri
spolupráci či už s mestskou políciou pri umožnení/uvoľnení priestorov,
ktoré boli predmetom prác obnovy vodorovného dopravného značenia.

STOJISKÁ NA KONTAJNERY NA SÍDLISKU ZÁPAD
Mesto Trstená plánuje ešte v najbližšom období (záleží aj od vhodných
klimatických podmienok) začať/vybudovať 6 ks stojísk na sídlisku Západ,
ktoré budú zrealizované zatiaľ po základovú dosku, kde budú môcť byť
umiestnené odpadové koše na komunálny a separovaný odpad, tak aby
nezachádzali do miestnej komunikácie. Stojiská sa začnú budovať od najkritickejších miest na sídlisku Západ a to od/pre bytové domy 1140,1141,
1139, 1053, 1142, 1143.

DOKONČENIE REKONŠTRUOVANÉHO
ŽELEZNIČNÉHO MOSTA SMEROM NA BREZOVICU

Po niekoľkých rokoch sa konečne podarilo v tomto roku zahájiť v
mesiaci júl rekonštrukciu železničného mosta smerom na Brezovicu,
ktorého investorom/stavebníkom boli Železnice Slovenskej republiky.
Práce sa realizovali v dňoch od 2. júla do 14. septembra v železničnom
úseku Trstená – Tvrdošín. Pre občanov Trstenej, resp. obce Brezovica,
bola táto cesta pod mostom jedinou prístupovou komunikáciou, pričom
počas rekonštrukcie bola obchádzková trasa vedená cez areál poľnohospodárskeho družstva. Vykonaná bola demontáž železničného zvršku,
búranie, vŕtanie pilót, zhotovenie dvoch železobetónových základov,
opôr či osadenie oceľovej nosnej konštrukcie mosta. Súčasťou prác bolo
aj položenie koľajového poľa, vŕtanie dier pre spojkové otvory, zaspojkovanie koľajníc, dosypanie štrku, úprava smeru a výšky koľaje, úprava
koľajového lôžka a terénne úpravy železničnej dráhy. Renovácia zahŕňala
aj rozšírenie cestnej komunikácie o vybudovanie nového chodníka pod
mostom, ktoré iniciovalo a pripomienkovalo mesto Trstená už od prípravy projektovej dokumentácie. Mesto Trstená zároveň ďakuje obyvateľom
mesta a cestujúcim i vodičom za trpezlivosť a pochopenie v súvislosti
so vzniknutými obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým došlo v
dôsledku výlukových prác.

ZAČATIE VÝSTAVBY OBCHODNÉHO CENTRA
V BÝVALÝCH PRIESTOROCH ZŤS
NA ULICI ŽELEZNIČIAROV

REKONŠTRUKCIA STRECHY NA KOLKÁRNI
V mesiaci september mesto Trstená začalo s rekonštrukciou strechy
kolkárne pod Kľozovom, ktorá už bola v havarijnom a nevyhovujúcom
stave. Na predmetnú rekonštrukciu bolo vyčlenených 37 887,53 eur s
DPH z rozpočtu mesta.

V mesiaci september súkromný investor konečne zahájil stavebné
práce na rekonštrukcii priestorov v bývalých priestoroch strojární ZŤS
na ulici Železničiarov. Na mieste roky nevyužívaných budov by malo vyrásť obytno-administratívno-obchodné centrum, kde sa plánuje supermarket, byty, butiky, kancelárske priestory a mnoho iného. Vytvorením
centra by sa konečne efektívne využil a zrevitalizoval tzv. „hnedý park",
ktorý vznikol po zatvorení závodu. Vytvorením centra vznikne aj množstvo nových pracovných miest. Časť obchodného centra plánuje investor
spustiť na jeseň budúceho roka 2019.
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INVESTIČNÉ ZÁMERY

PARKOVISKO NA CINTORÍNE ZA HROBĽOU
V mesiaci september mesto Trstená preinvestovalo sumu cez 4
600,22 eur s DPH na rozostavanej stavbe parkoviska pri cintoríne za
Hrobľou a to obnovou štrkového povrchu. Predmetná plocha už bola
dosť upadnutá a kvôli vzniknutým nerovnostiam bol tento povrch aspoň
takýmto spôsobom upravený, kedy sa existujúci povrch prerovnal štrkovým materiálom z frakcie 0/32 a spevnil zhutnením. Mesto Trstená plánuje na ďalšie rozpočtové roky navrhnúť toto parkovisko do investičných
zámerov, kedy by bolo toto parkovisko ukončené asfaltovým povrchom.
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ekonomická návratnosť investície, nakoľko po realizácii projektu dôjde k
výraznej úspore ﬁnančných prostriedkov na prevádzku budovy.

REKONŠTRUKCIE OBJEKTU
BÝVALÉHO INTERNÁTU

(ÚRADU PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY) NA UL. SNP

REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU

Mesto Trstená v tomto roku začalo s rekonštrukciou Domu smútku,
na ktorej sa zatiaľ prestavalo cez 47 293, 34 eur s DPH. Došlo ku komplexnej výmene prednej (čelnej) hliníkovej okennej steny, ďalej výmene všetkých vonkajších okien a dverí za nové plastové. Následne bola komplexne
ošetrená a namaľovaná strešná krytina a obnovená fasáda objektu namaľovaním. Taktiež boli vymenené staré dažďové zvody za nové. V rámci
interiéru bola vymaľovaná obradná sieň, v ktorej bolo nainštalované nové
kúrenie pomocou špeciálnych elektrických vykurovacích panelov. Ďalej
bol do obradnej miestnosti zakúpený nový kríž a zároveň sa zreštauroval
obraz z čias spred 90 rokov, ktorý sa do obradnej siene osadil. V rámci rekonštrukcie objektu sa ešte plánuje v tomto roku zrekonštruovať sociálne
priestory pre verejnosť a vymaľovanie technických miestností.

REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ÚRADU

Mesto Trstená v mesiaci január 2018 začalo s rekonštrukciou objektu
s. č. 227 na ulici SNP (objekt bývalého internátu resp. Úradu práce sociálnych vecí a rodiny). V zrekonštruovanom objekte vznikne 35 bytových
jednotiek, z toho jeden dvojizbový byt pre imobilnú osobu, 3 garsónky,
24 dvojizbových bytov a 7 trojizbových bytov. Úžitková rozloha bytov sa
bude pohybovať približne od 40 m2 do 60 m2. Stavebné práce pokračujú
podľa dohodnutého harmonogramu stavby, kde sú už zrealizované minimálne nasledovné práce: vybudovaná nová strešná krytina, osadené
nové okná, vybudovaná nová zdravotechnika: voda, odpady, vybudované nové deliace priečky bytov, dokončuje sa elektroinštalácia bytov,
dokončuje sa zateplenie objektu a prebieha príprava na novú omietku
fasády, atď. Zhotoviteľom stavby je mestská spoločnosť Trstenské technické služby – TTS, s.r.o. a celkové náklady stavby predstavujú sumu
1 199 997,71 EUR s DPH. Predpokladaný termín ukončenia stavby podľa
zmluvných termínov sa očakáva v 6 mesiaci roku 2019.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Mesto Trstená v mesiaci júl tohto roka zahájilo stavebné práce na
rekonštrukcii Mestského úradu, na ktoré získalo nenávratný ﬁnančný
príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 617
445,15 EUR.
Realizácia projektu rieši rekonštrukciu budovy Mestského úradu v
Trstenej, so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budovy. V
rámci hlavných aktivít sú plánované štyri opatrenia – zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, kompletná výmena otvorových
konštrukcií a teplovodný systém vykurovania s núteným obehom vody
a kompletná úprava elektroinštalácie. Termín dokončenia predmetnej
rekonštrukcie by mal byť najneskôr do 16.09.2019. Stavebné práce zatiaľ pokračujú podľa plánovaného harmonogramu stavby, kde hlavným
cieľom zhotoviteľa je do zimného obdobia tohto roka zrekonštruovať
komplexne celú strechu objektu vrátane nového krovu.
Realizáciou uvedených opatrení bude budova mestského úradu
zatriedená do energetickej triedy A1 a bude spĺňať štandardy ultranízkoenergetickej budovy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne úroveň 74,6 %. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu tepelných
strát objektu, zlepšeniu tepelnej pohody a predovšetkým sa predĺži životnosť budovy. Znížením energetickej náročnosti budovy sa dosiahne

V 8. týždni mesiaca február
2018 sa začalo s rekonštrukciou
starej sústavy verejného osvetlenia na území mesta Trstená a
jeho prímestských častí, pričom
zhotoviteľ stavby má úž podľa
plánu zrekonštruovaných cez 80
% starej sústavy. Ostáva dokončiť
už len časti smerom na Liesek (ul.
Oravická), miesta v strede mesta,
úsek smerom na Brezovicu, časť
Prístav, ďalšie drobné zmeny a
hlavne lokalita Ďurdinová, kde sa
práce ešte nemohli realizovať kvôli
avizovanej investícii optickej siete
Slovak Telekomu, a.s., s ktorým je
mesto dohodnuté, že predmetný
výkop sa bude robiť spoločný aj
pre osvetlenie, aby sa dvakrát nemusela rozkopávať cesta prípadne
chodník alebo verejné priestranstvo. Kvôli tejto investícii a taktiež
potrebných dohôd aj ďalších operátorov, s ktorými jedná Slovak
Telekom, a.s sa investícia posúva
až ku koncu tohto roka, pričom jej začatie by malo byť zahájené v tomto
roku a ukončené v jarných mesiacoch budúceho roka (podľa klimatických
podmienok). Modernizáciou verejného osvetlenia sa odstránia poruchovosti súčasnej zastaralej sústavy verejného osvetlenia, zvýši sa bezpečnosť občanov a zlepší sa bezpečnosť cestnej premávky.
Jozef Polakevič
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Neberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom
tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo
svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým
ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu
žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe
aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia.
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda
naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju
pozornosť a úctu občanom skôr narodeným,
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.
S úctou a uznaním pristupujeme k občanom
skôr narodeným aj v našom meste. Primátorka
mesta osobne navštevuje jubilantov 90-ročných a starších v ich domácnostiach, aby im
zablahoželala, porozprávala sa s nimi, zaspomínala na ich život, prežité príbehy, prebrala
s nimi ich radosti a starosti. Našou najstaršou
občiankou je pani Jozefína Gregorovičová, ktorá
sa v decembri tohto roka dožije 98. narodenín a
najstarším občanom pán Ján Kučera, ktorý sa v
decembri tohto roka dožije 96. narodenín.
Tradične si každoročne v októbri uctievame starších spoluobčanov aj v Trstenej.
Pripomíname si a bilancujeme s nimi, čo počas

svojho života urobili pre svoje deti, rodinu, či
pre svoje mesto. Ceníme si ich skúsenosti, životné múdrosti, vážime si ich vrásky, postriebrené
vlasy, teplo v srdci, odovzdanosť dlane. Tešíme
sa s nimi, že mali šťastie dožiť sa vyššieho veku.
Mestský úrad v Trstenej aj toho roku s potešením pripravil stretnutie predstaviteľov mesta
s jubilantmi, seniormi, kde táto udalosť bola
krásnou príležitosťou, ako im prejaviť úctu a
vďaku, ktorú si právom zaslúžia.
Pre našich spoluobčanov - seniorov bola
pripravená slávnostná akadémia, ktorá sa
uskutočnila 3. októbra 2018 o 15. tej hodine v
Dome kultúry, kde sa našim seniorom prihovorila primátorka mesta PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková. V kultúrnom programe vystúpili
deti z našich škôl, spevák Otto Weiter spolu s
manželkou Andreou Fischer a do tanca zahrala
dychová hudba Oravanka, ktorá sa striedala so
vstupmi dídžeja Jozefa Glombíka. Pozvaní boli
všetci seniori z Trstenej, aby prišli, pookriali

na duchu a pridali ku svojim všedným dňom,
jeden trošku iný, ozvláštnený milými stretnutiami s rovesníkmi, so známymi a obohatený o
príjemný kultúrny program a bohaté a pestré
občerstvenie. Tohtoročný sviatok oslavy seniorov sa naozaj vydaril, o čom svedčí aj rekordná
účasť.
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MATIČNÝ GULÁŠ
V sobotu 1. septembra 2018, v deň Ústavy SR, ráno o 9. hodine sa stretol výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej, v
súkromných priestoroch Ľ. Luckého, aby za krásneho slnečného dňa začal s prípravou varenia gulášu pre svojich členov.
Tešilo nás, že príprava gulášu sa nám v priateľskom kruhu darila. “Cibuľku, mäsko, zemiačky,
paradajky, rýchlo do hrnca!“ podchvíľou znelo
z úst hlavného kuchára. Príjemná vôňa gulášika sa šírila navôkol a preto aj prví matičiari
z blízkeho okolia, keďže jeho vôni neodolali,
na spoločné posedenie prišli ako prví. Kým sa
guláš dovaril, postupne prichádzali aj ostatní
členovia nášho MO MS v Trstenej aj s rodinnými príslušníkmi, ktorí rôznymi cukrovinkami,
koláčikmi, maškrtami osladili vzájomné posedenie. Naše pozvanie prijala i p. primátorka
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, ktorá si s

pracovníkmi MsÚ pochutnala na výbornom guláši. Prítomných súčasne pozvala na pripravovaný 1. ročník projektu mesta Trstená a Jablonky
pod názvom: „Oživenie tradícií a zvykov našich
predkov“, na ktorom má byť ochutnávka tradičných jedál a prezentácia rôznych ľudových remesiel z regiónu Oravy. Pozvanie prijal i Spolok
Slovákov z Poľska, ktorý je členom nášho MO
MS v Trstenej. Gulášové posedenie oživili
originálnym krátkym vystúpením dve naše
členky, ktoré kreatívnym preoblečením nielen
tancom, ale aj spevom spríjemnili spoločné
stretnutie. Program svojim prednesom poézie

slovenských spisovateľov obohatil aj ďalší náš
člen Ing. Gustáv Šinál. Je úžasné, že ani vyšší
vek čestnému predsedovi MO MS v Trstenej
neubral na čare ním prednesených, krásne
znejúcich veršov. Sobotné popoludnie pri matičnom guláši potom pokračovalo spoločným
spevom slovenských ľudových piesni do večerných hodín. Všetci prítomní sa nakoniec rozišli
s pocitom príjemne prežitého dňa.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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JESENNÉ UPRATOVANIE
Mesto Trstená ako každoročne aj v roku 2018 organizovalo na
obvyklých miestach jesenné upratovanie. Upratovanie sa konalo v
dňoch 6., 13. a 20. októbra po mestských častiach, ktoré boli hlásené v mestskom rozhlase a zverejnené na stránke mesta.
Veľkoobjemné kontajnery sú
určené pre občanov mesta, nie pre
podnikateľské subjekty, ktoré sú
povinné zbavovať sa odpadov zo
svojej činnosti v súlade so zákonom
o odpadoch na vlastné náklady.
Prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov sa občania zbavujú objemného odpadu (staré
nábytky, koberce, linoleá, sedačka,
umývadlo, ....). Nie sú určené na iné
odpady ako napr. stavebný odpad,
drobný stavebný odpad, tráva, lístie, elektroodopad, nebezpečný
odpad, pneumatiky. Sklo, papier,
plasty, tetrapacky, kovy sú zložky
separovaného zberu, ktoré sa v
pravidelných intervaloch odvážajú
od rodinných a bytových domov a
taktiež nepatria do veľkoobjemných

kontajnerov. Konárov a listov sa
môžu občania zbavovať tak, že
ich donesú na oddelenie služieb,
prípadne ich uložia pri takýchto
zberoch vedľa veľkoobjemných
kontajneroch.
Touto cestou žiadame občanov,
aby pri takýchto zberoch (jarný a
jesenný) nehádzali všetko do veľkoobjemných kontajnerov a využili
možnosť odovzdať pneumatiky,
elektoodpad na oddelenie služieb
mesta Trstená a taktiež využili
možnosť mobilného zberu elektroodpadu, ktorý sa koná vždy prvý
utorok po ukončení upratovania.
Mgr. Eva Volčeková
Oddelenie výstavby a životné prostredia

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
V MESTE TRSTENÁ
Na celom Slovensku prebiehal v dňoch od 16. do 23. septembra
2018 Týždeň dobrovoľníctva. Aj my v meste Trstená sme sa rôznymi
aktivitami zapojili do dobrovoľníckej činnosti, či už to bolo čítanie
rozprávok žiakom v škole, deťom v materských školách, čítanie v
knižnici, návšteva seniorov v Dome Charitas sv. Františka z Assisi,
pomoc pri balení nákupov v predajni Tesco Tvrdošín, čistenie námestia a plota na cintoríne, zbieranie smetí po cyklotrase, na
Ďurdinovej a na sídlisku Západ.

Toto sú aktivity, do ktorých sa
dobrovoľne zapojili niektorí zamestnanci Mestského úradu v Trstenej,
pani primátorka, učitelia a žiaci
Základnej školy Pavla Országha
Hviezdoslava, Základnej školy s
materskou školu Rudolfa Dilonga,
dokonca aj tie najmenšie detičky zo
všetkých materských škôl a ich elokovaných pracovísk. Pracovníci OZ
V.I.A.C. rozprávali žiakom v rámci
vyučovania o dobrovoľníctve. Ruku

k dielu priložili aj dvaja školopovinní
dobrovoľníci z Ružomberka, ktorí
tu boli na výmene a aj bývalá pani
riaditeľka ZŠ, ktorá je už na dôchodku. Dobré skutky sa teda diali aj v
našom meste a dobrí ľudia medzi
nami ešte stále žijú. Možno nás o
rok bude aspoň o jedného viac!
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad
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ĎALŠIE ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO
SYSTÉMU V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená získalo dotáciu z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality vo výške 10 000,00 EUR na realizáciu projektu „Bezpečné
mesto – 10. etapa budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená“.
V rámci projektu budú
osadené a nainštalované
tri statické kamery spolu
s príslušenstvom, ako aj
nevyhnutné
rozšírenie
centrálneho
dispečingu v budove
Mestského
úradu.
Jedna statická kamera bude osadená
na vstupe do mesta na križovatke spájajúcej vstup od Ústia nad
Priehradou a vstup od Poľskej
hranice Trstená – Chyžne. Ďalšia
statická kamera bude osadená pri
pizzerii Tutto Bene, ktorá bude sledovať priestory od základných škôl
a posledná statická kamera bude
osadená v časti Hrady, pri detskom
ihrisku, ktorá bude sledovať práve
priestory detského ihriska.
Projekt je pokračovaním deviatich predchádzajúcich dielčích fáz
budovania kamerového a monitorovacieho systému v meste Trstená,

ktorý mesto buduje už od
roku 2005.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie
výskytu kriminality
a protispoločenskej činnosti, a tým
prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti, pocitu
istoty, a spokojnosti deti a mládeže, občanov, turistov
a návštevníkov mesta Trstená.
Pevne veríme, že aj vďaka tejto
podpore sa nám podarí v meste
skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov
mesta, ako aj jeho návštevníkov.
„Projekt je ﬁnančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky
pre
prevenciu
kriminality“.
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životné prostredia

TRSTENSKÁ ORGANOVÁ JESEŇ 2018
V priebehu troch po sebe nasledujúcich septembrových nedieľ sa uskutočnil 12. ročník cyklu organových koncertov známy
pod názvom Trstenská organová jeseň. Koncerty sa uskutočnili
v Kostole sv. Martina v Trstenej vždy o 16:00 hod. a boli voľne
prístupné širokej verejnosti.

Počas prvého koncertu 12.
ročníka cyklu organových koncertov sa nám 16. septembra 2018
predstavili Maria Perucka hrou
na husle a Roman Perucki hrou
na organ. Manželia Perucki pochádzajú z Poľska, obaja veľa koncertujú v celej Európe a nahrávajú
pre národné rádio a televíziu.
Nasledujúcu
nedeľu,
23.
septembra 2018, vystúpili naši
krajania Jana Pastorková (spev)
a Mário Sedlár (organ). Svojim

vystúpením nám interpretovali
tvorbu J.S. Bacha, P. Esterházyhp,
L. Vierna, ale aj slovenských autorov Stanislava Šurina, Víťazoslava
Kubička, Dezidera Kardoša a Jána
Zimmera.
Gabriele Giacomelli k nám pricestoval z Talianska, aby zavŕšil
tohtoročný cyklus koncertov. Jeho
vystúpenie sa uskutočnilo 30. septembra 2018 a kto sa na ňom zúčastnil, mohol tak spoznať okrem
iného aj tradičnú ľudovú hudbu
Florencie.
Koncerty
sa
uskutočnili
vďaka podpore mesta Trstená,
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Trstená a Fondu na podporu
umenia.

„Koncerty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia“
Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry
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II. stretnutie rodu Trstenský v Trstenej

II. STRETNUTIE RODU TRSTENSKÝ V TRSTENEJ
V dňoch 28. a 29. septembra 2018 sa
uskutočnilo II. stretnutie rodu Trstenský v
Trstenej.
Stretnutie sa organizovalo viac než jeden
rok. Vytvoril sa prípravný výbor, na čele ktorého stál pán prof. František Trstenský

• Na hrobe mons. Viktora Trstenského

• Prípravný výbor II. stretnutia rodu Trstenský

V sobotu dňa 29. septembra 2018 o 9: 00
sa stretli členovia rodu pri hrobe mons. V.
Trstenského na citoríne „V poli“. Spomienkovú
reč predniesol pri hrobe prof. F. Trstenský. Pani
Mária Trstenská predniesla báseň B+O+H.

pamiatku tejto slávnostnej udalosti sa všetci vyfotografovali spolu s mons. Andrejom
Imrichom a prof. Františkom Trstenským.
Po spoločnom fotografovaní sa fotografovali jednotlivé línie rodu a rodiny.
Po fotografovaní mali účastníci možnosť navšíviť kostolnú vežu, kde je zamurovaný odkaz
rodu potomkom a kostnicu pod kostolom.
O 14.30 hod. za sprievodu dychovej hudby
Oravanka z Trstenej bola pri vstupe do Domu kultúry v Trstenej slávnostne zasadená lipka rodu
Trstenský. Sadenie stromu uskutočnili Pavol
Trstenský a Stanislav Trstenský. Nasledovali
príhovory JUDr. Mikuláša Trstenského a PhDr.
Ing. Magdalény Zmarzlákovej a Mgr. Tomáša
Trstenského.

PAMÄTNÝ STROM
BOL VYSADENÝ PRI PRÍLEŽITOSTI:
• 380 rokov od udelenia armálnej listiny cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom III.
v roku 1638, na základe ktorej bol šoltýsky
rod Trstenský povýšený do šľachtického
stavu (nobilis);
• 110 rokov od narodenia pápežského preláta Viktora Trstenského v Trstenej,
• 100 rokov od vzniku Československej
republiky,
• II. stretnutia príslušníkov rodu Trstenský v
Trstenej v septembri 2018.

• PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
na rokovaní prípravného výboru
Prípravný výbor úprimne ďakuje mestu
Trstená, a najmä pani primátorke PhDr. Ing.
Magdaléne Zmarzlákovej za pomoc a podporu
pri príprave a organizácii tohto stretnutia.
O pripravovanom stretnutí sme informovali
aj obyvateľov Trstenej a pozvali sme ich na naše
stretnutie Na podujatie sa nám prihlásilo 241
účastníkov. Prípravný výbor prisľúbil, že každý
účastník dostane na pamiatku Knihu o rode
Trstenský. Uvedený sľub bol splnený.
Podujatie sa začalo v piatok večer dňa 28.
septembra kajúcnou pobožnosť v Kostole sv.
Juraja – Rehole menších bratov - Františkánov
v Trstenej. Kajúcnu pobožnosť celebroval prof.
František Trstenský. Každá línia rodu čítala
prosby za svojich predkov. V súčasnosti sú to
línie (vetvy) Francek, Kavoň, Kulla, Špirčák, Vojt,
Paľko, liptovská línia z Bobrovníka a liptovská
línia zo Sielnice.

• Sv. omšu celebruje prof. František Trstenský,
prosby číta Ing. Pavol Trstenský - línia Paľ ko

• Biskup Andrej Imrich sa prihovára
zhromaždeným príslušníkom
rodu Trstenský a ich priateľom
O 10: 30 sa uskutočnila sv. omša v Kostole
sv. Martina, ktorú celebroval najdôstojnejší otec
biskup mons. Andrej Imrich. Vo svojej kázni poukázal na to, že cez lásku k rodine, rodu a vlasti si
budujeme aj patriotizmus a lásku k vlasti.

Po zasadení lipky pokračoval program v
Dome kultúry v Trstenej. V stupnej hale bola
výstavka kníh od mons. Viktor Trstenského,
prof. Františka Trstenského a Mgr. Tomáša
Trstenského.

• JUDr. Mikuláš Trstenský venuje biskupovi
prvý vý tlačok knihy História rod Trstenský

• Lipu zasadili spolu Pavol a Stanislav Trstenskí

Zhromaždení príslušníci rodu prostredníctvom JUDr. Mikuláša Trstenského a jeho manželky venovali biskupovi prvý výtlačok knihy
História rodu Trstenský. Pri odovzdávaní knihy
Mikuláš Trstenský zdôraznil, že národy, ale aj
rody a rodiny, ktoré nezanechali písomnú zmienku o sebe, zanikli nielen fyzicky, ale padli do úplného zabudnutia. Do tmy. Táto kniha bude pre
našich potomkov ako lúč svetla do minulosti.
Veríme, že v každej rodine Trstenských táto kniha
bude vždy na poličke hneď vedľa Svätého písma.
Po sv. omši sa za Kostolom sv. Martina
uskutočnilo fotografovanie rodu Trstenský. Na

Stretnutie rodu otvorila pani primátorka
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková. Okrem
iného povedala o vzťahu Trstenej a rodu
Trstenský. Pre návštevníkov mimo Trstenej
predstavila miesta a zaujímavosti Trstenej
a okolia. Po pani primátorke vystúpil prof.
František Trstenský, ktorý zdôraznil význam
poznania histórie a prirovnal poznanie ku koreňom, z ktorých môže vyrásť mohutný strom
života. Po jeho vystúpení sa premietol dokument o mons. V. Trstenskom, ktorý nakrútili
žiaci ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej k desiatemu
výročiu smrti mons. Viktora Trstenského. Po
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• Spoločná fotograﬁa príslušníkov rodu za Kostolom sv. Martina v Trstene
Manyuczovi za pomoc a informácie o rode z
územia súčasného Maďarska.
Nasledovalo
otvorenie
ﬂaše
rodu
Trstenský a slávnostný prípitok JUDr. Mikuláša
Trstenského Na porcelánovej ﬂaši sú uvedené
všetky základné údaje o rode.
O 21.00 hod. vystúpil maestro Ivan Ožvát v
štýle Františka Krištova Veselého.

Zábava pokračovala do neskorej noci.
JUDr. Mikuláš Trstenský

• Slávnostné uvedenie knihy História
rodu Trstenský do života
premietnutí ﬁlmu nastal okamih, na ktorí všetci
čakali. Slávnostné uvedenie knihy do života.
Prof. František Trstenský s autorom knihy
pánom Denisom Pongráczom knihu slávnostne
predstavili prítomným členom rodu.
Následne čestný predseda prípravného výboru prof. František Trstenský s autorom knihy
pánom Denisom Pongráczom odovzdali knihu
pani primátorke.
Pán Denis Pongrácz prítomným prezentoval knihu a okolnosti za ktorých vznikala. Kniha
vznikala skoro 20 rokov. Dielo prezentuje stovky hodín strávených v archívoch, knižniciach a
štúdiom kníh. Okrem toho obsahuje návštevu
historických miest rodu, ale aj cintoríny a informácie z rodinných archívov. Autor spolu s
príslušníkmi rodu strávil mnoho dní na cestách
po Slovensku a Maďarsku. Poďakoval všetkým

• Otvorenie ﬂaše rodu Trstenský
a slávnostný prípitok
JUDr. Mikuláša Trstenského
príslušníkom rodu, ktorí prispeli do knihy informáciami o ich rodine.
O 17.00 hod. sa v Kostole sv. Martina uskutočnilo slávnostné vystúpenie maestra Ivana
Ožváta, sólistu opery SBD v Bratislave. Okrem
iných diel odzneli napr. Ave Maria a Halleluja.
Po koncerte v kostole, mali možnosť účastníci navštíviť dom mons. Viktora Trstenského a
jeho pamätnú izbu.
O 19.00 hod. v Dome kultúry JUDr. Mikuláš
Trstenský poďakoval členom prípravného výboru za prípravu podujatia a to najmä Mikulášovi
Trstenskému Kavoňovi a Ing. Dušanovi
Trstenskému. Zvlášť poďakoval pánovi Karolovi

• Maestro Ivan Ož vát sólista opery SND

• Odovzdávanie knihy pani primátorke čestným
predsedom prípravného
výboru prof. Františkom Trstenským
a autorom pánom Denisom Pongráczom

• Pamätná izba mons. Viktora Trstenského

• Záverečná zábava
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OBNOVA MÚRIKU OKOLO
DOMU KULTÚRY

PREVENCIA KRIMINALITY
PRE OBYVATEĽOV V MESTE TRSTENÁ

V minulosti sa poradilo mestu z projektu rekonštruovať Dom
kultúry a naozaj môžeme len konštatovať, že tak pekné, reprezentačné a dôstojné priestory kultúry má len málokto v okolí.
Aby celý objekt pôsobil reprezentačným dojmom mesto začalo s
postupnou úpravou okolia Domu kultúry.

Mesto Trstená získalo z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Výzvy č. VII. KMV 2018 dotáciu vo
výške 2 600 Eur (čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu) na realizáciu projektu „Prevencia kriminality v meste Trstená“.

Počas letných mesiacov sa realizoval projekt
na okrasnú parkovú zeleň,
ktorá bola vysadená pred
vchodom do sály a kina. V
jesenných mesiacoch prebieha rekonštrukcia múru
okolo celého objektu v dĺžke
až 120 m. Roky sa podpísali
na betónové obruby, ktoré
už opadávali, trieštili sa a
kazili dojem celej budovy.
Prostredníctvom pracovníkov Oddelenia služieb, boli dekoračnými obkladmi obložené väčšie plochy a nízky múr po obvode celého kultúrneho domu bol odstránený, v
niektorých miestach neboli ani základy. Od základov vybudovaný nový
múrik, bude slúžiť mnohé roky a podľa použitých materiálov by mal byť
odolnejší a trvácny. Veríme, že všetci okoloidúci a návštevníci túto úpravu ocenia.
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

NOVÉ EXTERIÉROVÉ
STOLNOTENISOVÉ STOLY
NA NAŠICH IHRISKÁCH

Hlavným zámerom projektu je podpora aktivít v oblasti prevencie
kriminality a boja proti kriminalite zameranej na najrizikovejšie skupiny
obyvateľstva v meste Trstená (seniori, deti a mládež ohrozené sociálnym
vylúčením).
V rámci projektu budú organizované preventívne a vzdelávacie
aktivity a aktivity v oblasti záujmovej činnosti deti a mládeže zamerané na propagáciu správnych zásad životného štýlu. Prostredníctvom
realizovaných aktivít chceme zvýšiť povedomie o možnostiach páchania
majetkovej trestnej činnosti, oboznámiť cieľové skupiny o problematike
obchodovania s ľuďmi ako aj o rizikách extrémizmu, nástrah internetu pre mládež, diváckeho násilia, týranie, zneužívanie seniorov a pod.
Celý projekt budeme realizovať so spolupracujúcimi subjektami ako sú:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, miestna organizácia Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov, Centra voľného času,
mládežníckeho parlamentu a komunitného centra Sinaj. Projekt bude
realizovaný prostredníctvom besied a prednášok na prevenciu kriminality a aktivít v oblasti záujmovej činnosti zameraný na zníženie rizika
ohrozenia detí a mládeže kriminalitou a protispoločenskou činnosťou a
poukázať ohrozeným cieľovým skupinám na možnosti plnohodnotného
trávenia voľného času formou rozvoja telesnej kultúry a športu. Aktivity
projektu budú realizované s využitím technických prostriedkov (športové potreby), výchovy a vzdelávania (prednášky, premietanie ﬁlmu,
workshop).
Veríme, že prostredníctvom zrealizovaných aktivít vytvoríme možností pre vhodné voľnočasové, vzdelávacie a kreatívne aktivity detí a
mládeže orientované na hodnotové správanie, ktoré je založené na úcte
k človeku, zdraviu, životu, spoločenským, etickým, morálnym hodnotám
a vytvoríme možnosti pre náučné a osvetové aktivity pre seniorov zamerané na ohrozenia súčasnými formami kriminality.

Počas tohto leta sa nám podarilo v meste vybudovať niekoľko
nových športovísk, či už pre tradičné športy alebo niečo netradičné. Zámerom mesta je pritiahnuť čo najviac mladých ľudí, detí ale
aj dospelých a seniorov von, športovať, zažiť mestskú komunitu,
či už na oddychových zónach alebo športoviskách.
Prostredníctvom dotácie z ministerstva zdravotníctva sa podarilo
zakúpiť a osadiť dva exteriérové stolnotenisové stoly na najfrekventovanejších ihriskách v meste. Jeden stôl je umiestnený na Hradoch v areáli
detského ihriska a druhý v areáli ihriska pri škole. Stoly sú odolné voči
poveternostným vplyvom z pevných materiálov. Je to niečo iné, nové a
netradičné na čo sme zvyknutí na našich ihriskách. Postupne chceme
tieto stoly zakúpiť aj na ďalšie športoviská po celom meste. Takže tí, ktorí
máte chuť si zahrať ping-pong von, na vzduchu, nech sa páči, stačí si iba
doniesť rakety a loptičku...
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

„Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na ﬁnancovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti
kriminalite.“
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

WIFI PRE TEBA A ODKAZ PRE STAROSTU
Naše mesto sa vďaka projektu Wiﬁ pre Teba, zapojilo do projektu, ktorý spustil Úrad vlády, prostredníctvom ktorého chceme
získať ﬁnančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra (OPII) na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu v našom meste. Veríme, že vďaka tomuto projektu Wiﬁ
pre Teba budeme mať v našom meste bezplatné pripojenie v deviatich lokalitách.
Ďalej sa naše mesto Trstená sa zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk,
ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom mesta nahlásiť problémy,
ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Ukáže občanom ochotu samosprávy komunikovať a zaoberať sa ich problémami. Podnety môžete
posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo
z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy
Android a iOS. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a
popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...) a typov podnetov, označiť na mape, kde sa
podnet nachádza a priložiť fotograﬁu, ktorá daný problém dokumentuje.
Marcel Badín
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
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OBNOVA SOCHY A PIETNE MIESTO
ZATOPENÝCH OBCÍ
ORAVSKEJ PRIEHRADY
V minulom roku poslanec Jozef Tyrol upozornil v interpeláciách
poslancov na zasadaní mestského zastupiteľstva na dve zanedbané
a zničené historické sochy (sv. Anton Paduánsky a Panna Mária),
ktoré sú v neprístupnom lese pri Oravskej priehrade.
Sochy by bolo potrebné rozsialo reštaurovať a previezť na viditeľnejšie
a dôstojnejšie miesto. Nakoľko takéto záležitosti sú veľmi nákladné hľadali sme vhodné výzvy, aby sme zabezpečili ﬁnancovanie reštaurovania
z iných zdrojov. Tento rok prostredníctvom cezhraničného projektu občianskeho združenia V.I.A.C., ktoré veľa
aktivít realizuje aj v Ústi, sa podarilo
získať ﬁnančné prostriedky na prevoz,
reštaurovanie a následné umiestnenie
danej historickej pamiatky. Finančné
prostriedky získané na všetky spomínané práce presahujú 9000 Eur. Sochu
dali z vďaky vyrobiť niekdajší obyvatelia
zo zatopených obcí – konkrétne obec
Osada. Pri osadení novozrekonštruovanej sochy, ktorá bude umiestnená
v miestnej časti Ústie nad Priehradou
vznikne celé ucelené miesto venované
pamiatke zatopených obcí. Budú vyrobené a osadené tabule, ktoré budú
bližšie informovať o jednotlivých obciach a zhotovené 3D modely. Na nových lavičkách pietneho miesta zatopených obcí Oravskej priehrady si
budete môcť oddýchnuť, zaspomínať,
dozvedieť sa mnoho z histórie, ktorá je
navždy uspatá pod hladinou Oravskej
priehrady.
Ing. Ľudmila Kostolná
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

NOVÁ OZDOBA NÁŠHO MESTA
S lúčiacim sa letom zavítala do našich končín jeseň. Príroda
vôkol nás sa postupne prezlieka do jesenného šatu. Miesta v
okenných kvetináčoch našich domovov po muškátoch zaujmú
rôzne odrody zimou odolných vresov, chryzantém či tekvíc.
Aby sme sa príjemne cítili nielen doma, ale aj v našom meste,
bolo zakúpených a na námestí
umiestnených 20 veľkoobjemových kvetináčov. Tak ako v lete
naše námestie hýrilo krásne sfarbenými kvetmi, tak i na jeseň ho
skrášlia predovšetkým vresy rôznych farebných odtieňov, nakoľko
mesto má záujem, aby zeleň v
našom meste bola atraktívna a

upravená čo najdlhšie obdobie
v roku. O vysadené rastlinky sa
starajú zamestnanci oddelenia
služieb a aj touto cestou vás žiadame, vážení spoluobčania, aby ste
boli solidárni a neničili a nevytrhávali priesady, ktoré majú tešiť všetkých obyvateľov i návštevníkov
nášho krásneho mesta.
Miroslav Kapala
Oddelenie služieb
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PODPORA PROJEKTU
ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V MESTE TRSTENÁ
Športový areál pod Kľozovom, v ktorom pôsobí Futbalový klub
SLOVAN Trstená bol otvorený pre verejnosť v roku 1988. Športový
areál bol zasadený medzi dva vodné toky do svahovitého terénu.
Terénne úpravy pozostávali zarezaním do svahu, ktorý odkryl
spodné vody.

Vtedajší realizátor stavby preto
oddrenažoval nielen hraciu plochu, ale aj susediaci svah. Drenáž
slúžila nielen na odvodnenie povrchových (dažďových) ale aj spodných vôd. Dlhé roky odvodnenie
fungovalo perfektne, ale v posledných rokoch postupne začali
problémy s odvodnením. Mesto
robilo opatrenia mimo hracej plochy, ale v súčasnosti už ani tieto
nepomáhajú. Podkladová vrstva
je nepriepustná ílovitá zem a životnosť drenáže už vypršala. Preto
bolo nevyhnutné urobiť novú
drenáž novými technológiami, čo
si však vyžaduje nemalé ﬁnančné
prostriedky.
Z tohto dôvodu mesto Trstená
v spolupráci s Futbalovým klubom SLOVAN Trstená, ktorý vystupuje v projekte ako garant
projektu sa uchádzali o ﬁnančné
prostriedky v rámci vyhlásenej
výzvy Slovenského futbalového
zväzu na predkladanie žiadosti o
ﬁnančný príspevok v rámci projektu „Podpora rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry
– 2. etapa“. Cieľom projektu bolo
rekonštrukcia futbalového ihriska
s prírodným trávnikom - nová

drenáž hracej plochy futbalového
ihriska. Náš projekt bol úspešný
a získal podporu na rekonštrukciu
futbalového ihriska vo výške 10
000 Eur, pričom spoluﬁnancovanie
projektu je vo výške 4 000 Eur. V
súčasnej dobe prebieha verejné
obstarávanie na realizátora tejto
stavby a predpokladáme ukončenie týchto stavebných prác v polovici novembra 2018.
Veríme, že aj týmto projektom
zlepšíme podmienky v rámci plnohodnotného využívania voľného
času detí a mládeže a skvalitníme
tréningovú prípravu mladých futbalistov FK SLOVAN Trstená v športovom areáli Pod Kľozovom.

„Mestu Trstená boli na ﬁnancovanie športovej infraštruktúry
poskytnuté ﬁnančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu“
Mestu Trstená boli na športovú infraštruktúru poskytnuté aj
prostriedky podľa Zmluvy o spolupráci na ﬁnancovaní realizácie
národného športového projektu
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
od Slovenského futbalového zväzu
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí
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PROJEKT „TRSTENÁ 2018 – BUDÚCNOSŤ PRE EURÓPU“
Mesto Trstená podalo dňa 28. februára 2018 žiadosť o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na projekt s názvom „Trstená 2018
– Budúcnosť pre Európu “ č. 601567-CITIZ-1-2018-1-SK-CITIZ-TT v rámci programu Európskej únie EURÓPA PRE OBČANOV 2014 – 2020,
Aktivita 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.1 Družobné mestá. Cieľom opatrenia je spájať široké spektrum
občanov z partnerských miest a obcí a podporovať ich angažovanosť a účasť v politických procesoch Európskej únie. Opatrenie zahŕňa
formálne aj neformálne partnerstvá miest a obcí. Náš predložený projekt bol schválený Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre
vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Brusseli na ﬁnancovanie aktivít a podporený nenávratným ﬁnančným príspevkom vo výške max. 25 000 Eur.
Hlavným cieľom projektu je podporiť aktívnu
účasť občanov na miestnej, regionálnej, národnej
a európskej úrovni s dôrazom na uplatňovanie zásad
demokracie, spolupráce a
tolerancie v prostredí EÚ
a prispievať k tomu, aby
sa občania Európskej únie
zbližovali,
nadväzovali
nové priateľstvá a väzby
a hlavne rozumeli Únii,
jej rozmanitosti a histórii.
Projekt podporuje úroveň
znalostí Európskej únie za
použitia demokratických
práv občanov, prináša diskusiu s občanmi o témach,
ktoré menia EÚ a akým
problémom v súčasnosti
čelí EÚ (migrácia, miešanie populácie, multikulturalizmus, nízka volebná účasť mladých ľudí,
euroskeptizmus).
Hlavnými aktivitami bude kombinácia odborného programu a kultúrno - športových
a spoločenských aktivít, prostredníctvom
ktorých dochádza k zbližovaniu rôznych kultúr,
k výmene skúsenosti a názorov na aktuálne
politické a hospodárske témy medzi zástupcami a občanmi družobných partnerov EÚ.
Medzi odbornými aktivitami budú prevládať
workshopy, prezentácie príkladov dobrej praxe
(predstavenie úspešných projektov ﬁnancovaných z EÚ), neformálne diskusie a stretnutia
zástupcov partnerských miest a obcí za účasti
predstaviteľov neziskových organizácií na témy
spoločných aktuálnych problémov na úrovni
samospráv a hľadanie spoločných prístupov
k riešeniu problémov. Mladá generácia bude
diskutovať na témy „Dobrovoľníctvo je IN –
spoločne pre dobrú vec“ s príkladmi dobrej

praxe dobrovoľníkov na regionálnej úrovni, verejná diskusia „Až za hranice“ ako podporovať
pracovné príležitosti s presahom na európsku
úroveň. Pre najmladších bude pripravená 2
dňová aktivita „Poznávame Európsku úniu“
ktorej cieľom je budovanie vzťahu k EÚ, výchova k euroobčianstvu u najmenších detí
(deti budú mať k dispozícií mapu Európskej
únie, puzzle, omaľovanky a pexesá s vlajkami
štátov EÚ a pod.). Pridanou hodnotou celého
podujatia bude prednáška (dňa 09.11.2018)
formou verejnej diskusie v Kine Mier na tému
nástroje európskej participácie na procese
tvorby politík EÚ a možnosti aktívnej účasti
na voľbách v Európskom parlamente v r. 2019,
kde občania a návštevníci podujatia môžu
diskutovať na aktuálne problémy EÚ za účasti
slovenských europoslancov priamo z Brusselu.
Sprievodnými podujatiami budú: tradičný remeselný trh, prezentácia kultúrneho dedičstva,
kde vystúpi skupina KOLLÁROVCI, partnerský

turnaj v kolkoch, prezentácia fotograﬁí zo spoločnej
spolupráce partnerov, výstava výtvarných prác deti
a mládeže na tému „Európa
očami detí“, gastrofestival
– ochutnávka tradičných
špecialít partnerov v rámci
remeselného trhu, prehliadka mesta, pamiatok a
bohatý kultúrny program
na Námestí M. R. Štefánika.
Všetky aktivity sa budú
konať v meste Trstená a
okolí v dňoch 08. – 10. novembra 2018.
Partnermi
projektu
sú: Mesto Trstená (SK),
Gmina
Jabłonka
(PL),
Gmina Czarny Dunajec (PL),
Gmina Miasto Ozorków
(PL), Město Hořice (CZ), Město Žirovnice (CZ),
Mesto Isaszeg (HU), Mesto Želiezovce (SK), OZ
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

(SK) a OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo
pre územie Hornej Oravy (SK).
Projekt „Trstená 2018 – Budúcnosť pre
Európu“ je spoluﬁnancovaný programom
Európskej únie Európa pre občanov 2014
– 2020.
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

PRIPRAVUJE SA NOVÁ KNIHA O HRNČIARSTVE NA ORAVE
V súčasnosti sa pripravuje vydanie dvojjazyčnej poľsko-slovenskej publikácie s názvom Hrnčiarstvo a jeho tradícia v dejinách regiónu Orava. Táto publikácia sa pripravuje v rámci projektu Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162. Hlavným
cieľom je zmapovanie dejín hrnčiarstva v regióne Orava so zameraním na vývoj a spôsob života hrnčiarov v poľsko-slovenskom pohraničí.
Výroba keramiky z pálenej hliny patrí k najstarším
zamestnaniam na Slovensku
a pre archeológov sú úlomky keramiky vodidlom pri
datovaní jednotlivých kultúr.
Hrnčiarstvo a hrnčiarska výroba na Orave v
poľsko-slovenskom pohraničí predstavuje tradíciu, ktorej vrstevnaté dejiny siahajú niekoľko
stáročí do minulosti. Naši predkovia na Orave
sa venovali nielen hrnčiarstvu, ale aj iným remeslám. Hrnčiarstvo si na Orave v zmenených
a pomerne zložitých ekonomicko-politických,
ako aj spoločenských podmienkach udržalo
svoj status až do dnešných dní. Vďaka rozvoju hrnčiarstva a zachovaniu jeho tradícií sa

doposiaľ aj región Oravy
môže prezentovať ako teritórium, ktoré si ctí a váži svoju
minulosť a nadväzuje na
odkaz osobností. Tieto osobnosti stvárňovali a formovali
dejiny tohto regiónu svojim vlastným neopakovateľným životným príbehom. Aj naše mesto
Trstená bolo stredisko obchodu, predaja a remeselníckej výroby. Túto skutočnosť umocnili
aj kráľovské výsady, ktoré boli udelené Trstenej
ešte v roku 1609 za uhorského kráľa Mateja
II., a ktoré boli neskôr potvrdené v roku 1712
cisárom Karolom VI. –otcom Márie Terézie. Na
rozvoj trhov a obchodu v Trstenej vplývala aj jej
dôležitá geograﬁcká poloha, pretože Trstená sa

nachádzala pri cestnej komunikácii od Poľského
kráľovstva smerom dovnútra Uhorska. Zároveň
táto publikácia bola vytvorená aj v duchu
Európskeho roka kultúrneho dedičstva, ktorý
si pripomíname v kalendárnom roku 2018.
Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva
je ešte viac podnietiť a motivovať ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa
do jeho zveľaďovania a zároveň posilniť pocit
príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Rok 2018 sa nesie v znamení hesla: „Naše
dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou.“
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

November 2018
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TRSTENSKÝM HASIČOM ODKLEPLI NA MINISTERSTVE VNÚTRA SR VYŠE 6 000 EUR
Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej DHZ) v Trstenej si minulý rok pripomínal 140. výročie od svojho založenia. Veľmi sa všetci tešíme, že
jeho existencia a pripravenosť pomáhať občanom Trstenej siaha do takej dávnej minulosti. V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 90
členov, z toho 60 aktívnych a obetavých členov ochotných pomôcť kedykoľvek.
Okrem pomoci občanom
mesta Trstená pri rôznych živelných pohromách a požiaroch
pomáhajú aj pri hasení požiarov
v susedných obciach. Dobrovoľní
hasiči taktiež pomáhajú pri odstraňovaní rôznych následkov
prírodných katastrof ako sú
povodne (odčerpávanie vody z
pivníc a komunikácií), čistenie
priepustí a potrubí, zmierňovanie snehových kalamít (ľadové
bariéry). V priebehu roka sa
okrem iného venujú aj deťom a
mládeži, kde ich v rámci krúžku
mladých hasičov zasväcujú do
tajov tohto poslania. Úzko spolupracujú s okresnými štruktúrami
hasičského, záchranného a policajného zboru na úseku prevencie. DHZ spolupracuje aj so
základnými a strednými
školami, kde vykonávajú
preventívnu činnosť pre
žiakov a študentov (besedy, workshopy s názornými ukážkami hasenia) a
prehliadky hasičskej, záchrannej a policajnej techniky (Deň záchranných,
hasičských a policajných
zložiek). Pred dvoma rokmi
sa k DHZ Trstená pripojila
skupina venujúca sa výcviku záchranárskych psov.
Preto v zložkách dobrovoľných hasičov máme aj členov „Hasič – psovod”
aj s troma záchranárskymi psami. Toto rozšírenie činnosti DHZ v Trstenej ocenili aj kolegovia
hasiči z profesionálnych radov. Túto spoluprácu
spečatili podpísaním zmluvy s našou služobnou
kynologickou skupinou hasičov, na základe ktorej povolávajú psovodov a ich hľadacie psy pri
záchranných akciách. To, že mesto Trstená disponuje touto špeciálnou zložkou dobrovoľných
hasičov sa dostáva čoraz viac do povedomia a

sú čoraz častejšie povolávaní k hľadaniu nezvestných osôb.
DHZ má pre svoju
činnosť vyčlenenú určitú
časť
ﬁnančných
prostriedkov z rozpočtu
mesta, čo postačuje maximálne na zabezpečenie
údržby hasiacej techniky. Z dôvodu zlepšenia
materiálno technického
zabezpečenia DHZ, bola
mestom Trstená spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v
zmysle Výzvy č. II. PPZ 2018 a na základe rozhodnutia ministra vnútra nám bola septembri
2018 schválená dotácia vo výške 6 240 Eur, čo
predstavuje 95 % z celkových predpokladaných
nákladov projektu.
Cieľom projektu je podpora aktivít pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách a
pri záchrane života, zdravia, majetku alebo

životného prostredia obyvateľom
na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany.
Zámerom projektu je zlepšenie
materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na doplnenie, modernizáciu a údržbu
materiálno-technického
vybavenia DHZ. V rámci projektu sa
zlepší materiálno-technické vybavenie aj pre nových špeciﬁckých
členov „Hasič-psovod“, ktorí doteraz disponovali len minimálnym
vybavením. Pre nich plánujeme z
projektu zakúpiť vybavenie ako
sú špeciálne upravené chrániče
sluchu pre psa, ochranné okuliare
pre psa, náhubok, obojok, lekárnička a ochranná obuv pre psa.
V rozpočte projektu je zahrnutý
špeciálny prístroj „Automatický
externý deﬁbrilátor“ AED – zariadenie pre záchranárov, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej
pomoci, pomocou ktorého sa výrazne zvyšuje
šanca na oživenie života pri náhlom zlyhaní života a osobné ochranné pracovné prostriedky
pre záchranárov a psovodov ako sú zásahové
odevy, obuv, prilby a záchranná vesta do vody.
Veríme, že sa nám realizáciou tohto projektu
podarilo znovu o niečo viac prispieť k pripravenosti nášho hasičského zboru v Trstenej a tak prispieť
k väčšej bezpečnosti obyvateľov nášho mesta.

„Tento projekt je spoluﬁnancovaný zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
rok 2018“
Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

MLADÍ HASIČI SÚŤAŽILI O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA TRSTENÁ
V poslednú septembrovú nedeľu sa stretli hasiči z Oravy na futbalovom ihrisku na sídlisku Západ, aby zabojovali o pohár primátorky
nášho mesta. Túto súťaž organizuje DHZ Trstená už od roku 2006 a ide o jednu z najstarších pohárových súťaží v kategórii PLAMEŇ na
Orave. Tento rok sa uskutočnil už 13. ročník pohárovky a zúčastnilo sa ho dvadsať tímov mladých hasičov z celej Oravy.
Po upršanom a studenom počasí v priebehu týždňa sa v nedeľu vyčasilo a súťažiacich,
hostí, ale aj divákov na ihrisku zaliali jesenné
slnečné lúče. Primátorka PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková privítala súťažiacich na nástupe
a zahájila 13. ročník pohárovky. Počasie prialo a hasiči mohli predviesť kvalitné a rýchle
požiarne útoky. Ako prvý vybehol domáci tím
Trstená A a predviedol krásny útok s výsledným časom 15,70 sek. V prvom kole rýchlejší
čas už nedosiahlo žiadne hasičské družstvo a
domáci plameniaci šli do druhého kola z prvej
pozície. Svoje druhé pokusy predviedla väčšina hasičských družstiev omnoho lepšie ako
v prvom kole a riadne to zamiešalo s výsledným poradím. Domácich mladých hasičov sa

už nikomu nepodarilo predbehnúť a nakoniec
si mohli odniesť víťazný pohár z nedeľnej pohárovej súťaže. Na druhom mieste skončili
plameniaci z Vasiľova a tretia bola Čimhová.
Trstenčania mali aj druhý súťažný tím Trstená

B, ktorý sa umiestnil na nepopulárnom štvrtom mieste. Pri slávnostnom vyhodnotení primátorka nášho mesta odovzdala vecné, ale aj
sladké odmeny všetkým zúčastneným tímom,
ktoré prišli na poslednú hasičskú súťaž v tomto
kalendárnom roku. Všetkým hasičom za predvedené požiarne útoky poďakoval aj predseda
Územného výboru DPO v Dolnom Kubíne Ing.
Vladimír Mrekaj. DHZ Trstená ďakuje mestu
Trstená a všetkým sponzorom, ktorí prispeli
ﬁnančnými alebo vecnými darmi na usporiadanie pohárovej súťaže. Bez ich pomoci by sme
ťažko zorganizovali hasičskú súťaž na takejto
úrovni.
Maroš Medvecký
DHZ Trstená
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA - ZREALIZOVANÉ ZÁMERY
„UROB KAŽDÝ DEŇ JEDEN DOBRÝ SKUTOK, POMÔŽ NIEKOMU SA USMIAŤ“
SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU
Myšlienka urobiť aktivitu pre deti hospitalizované v trstenskej nemocnici skrsla v hlavách zamestnancov CVČ už dávno, no teraz sa
túto ušľachtilú myšlienku podarilo aj zrealizovať.
Cieľom bolo kompenzačnou, komunikačnou a rekreačnou formou prispieť k uvoľneniu,
zotaveniu, odstráneniu smútku a frustrácie hospitalizovaných detí. Spolu so zdravými deťmi,
ktoré navštevujú záujmové útvary Centra voľného času sme v priebehu štyroch dní zavítali
na Pediatrické oddelenie HNsP v Trstenej a rôznymi aktivitami sme spestrili liečebný pobyt,
priniesli radosť, uvoľnenie, zlepšili psychický stav, zmiernili bolesť a odluku od rodiny a blízkych u detí, ktoré tam práve boli. MUZIKOTERAPIA - „Zahrajkovo - Spievankovo“, ZDRAVOTNÁ
KLAUNIÁDA - „Cirkus Smejko“, BÁBKOVÉ DIVADIELKO
- „ Doktor Pilulka a zvieratká“, VÝTVARNO - KREATÍVNA
TVORBA - „Maľovaný smajlík“ – to boli aktivity, s ktorými
sme medzi choré deti zavítali. Odmenou bol veľký ohlas
tak zo strany detí, ako i všetkých zdravotníkov, ktorí sa
v rámci možnosti a svojej pracovnej vyťaženosti na podujatí zúčastnili. Milé prijatie na pediatrickom oddelení
a kladná odozva hovoria o tom, že podobné aktivity je
potrebné realizovať aj v budúcnosti.

ZÁBAVNÝ CHODNÍK KU STUDNIČKE LÚKY
Začiatkom septembra zamestnanci CVČ spolu so žiakmi deviateho ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava
osadili zábavno - náučný chodník ku studničke Lúky – „Cesta lesom“. Chodník začína na konci záhradkárskej osady nad Skalkou a vedie cez les až k studničke Lúky.
Tvorí ho osem náučných tabúľ, na ktorých sú vyobrazené stromy a zaujímavé informácie o nich. Celý
chodník bude časom obohatený o oddychové lavičky a o ďalších 19 náučných tabúľ, ktoré budú smerovať
od studničky starou turistickou cestou až do Ústia nad Priehradou (táto časť sa bude realizovať za ﬁnančnej
podpory nadácie Wolkswagen). Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii, ďakujeme! Využite
aj VY pekné jesenné počasie a vydajte sa spoznávať prírodu, zájdite k unikátnej studničke Lúky, ktorá je opäť
vyčistená.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad

CYKLISTI SA MÔŽU TEŠIŤ NOVÝM TABULIAM NA CYKLOTRASE
Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora boli osadené cyklotabule v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom
pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko –
Slovensko 2014 - 2020

Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové cyklotabule na úseku Trstená – Suchá Hora, kde
sú zároveň vyznačené kultúrne pamätihodnosti, kultúrne a historické inštitúcie a prírodné
dedičstvo, ktoré sa nachádza na trase Dolný
Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec
– Zakopane. Na cyklotabuliach je taktiež

umiestnený QR kód, prostredníctvom ktorého sa užívatelia cyklotrasy dozvedia aktuálne
odchody a príchody vlakov. Na spomínanom
úseku je celkovo osadených 11 cyklotabúľ, z
toho v meste Trstená 4 cyklotabule.
Spracované cyklotabule slúžili ako podklady
k vydaniu cyklomáp vo formáte A2 s názvom „Na
bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom
pohraničného regiónu“, ktoré obsahujú podrobnejšie popisy najvýznamnejších pamätihodností a prírodného dedičstva. Cyklomapy sú
dostupné v Turisticko-informačnom centre v
meste Trstená, ako aj na obecných úradoch v
obciach Liesek, Hladovka a Suchá Hora.
Veríme, že doplnením cyklotabúľ na tejto
medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu
a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac
atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i
zahraničných turistov.
Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu

Ing. Ivana Gallová
Oddelenie výstavby a životného prostredia
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OŽIVENIE TRADÍCIÍ A ZVYKOV NAŠICH PREDKOV
Dňa 7. septembra 2018 sa konalo v meste Trstená kultúrne podujatie s názvom Spoznávame dedičstvo našich predkov v rámci realizácie projektu „Oživenie tradícií a zvykov našich predkov“ reg. č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Toto podujatie sa nieslo v znamení tradícií, zvykov a remesiel
prihraničného regiónu Orava a
bolo prierezom histórie a uchovávania zvykov pre ďalšie generácie.
Celé podujatie sa začalo hneď
od rána, kde prebiehali tvorivé
dielne ľudových remeselníkov s
názornými ukážkami remesiel
typickými pre náš región ako hrnčiarstvo, košikárstvo, drotárstvo,
kováčstvo, medovnikárstvo, rezbárstvo, šperkárstvo, práca so
šúpolím, maľované tašky a iné. Na týchto tvorivých dielňach mohli návštevníci podujatia obdivovať zručnosť a tvorivosť remeselníkov a kde si
zároveň mohli vyskúšať remeslo priamo na vlastnej koži z prírodných materiálov ako hlina, drôt,
perník, šúpolie, drevo či železo. Kultúrny program
podujatia začal sprievodom hrnčiarskeho cechu s
tovarišmi od Kostola sv. Martina až na Námestie
M. R. Štefánika, kde po príchode sprievodu primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková otvorila celé podujatie a ktorá vo
svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť približovať
mladým generáciám naše kultúrne a prírodne dedičstvo. Následne bol primátorke mesta Trstená
odovzdaný dar od hrnčiarskeho cechu vo forme
tradičného trstenského gledniaka (nádoba, kde
naši predkovia uskladňovali mlieko) ako poďakovanie za to, že mesto Trstená si ctí a zachováva
tieto tradičné remeslá a za to, že mesto zorganizovalo toto podujatie na oživenie tradícií a zvykov,
ktoré môže byť takým spúšťačom ďalších ročníkov. Následne program pokračoval divadelným
predstavením „Brány histórie“ v podaní farského
ochotníckeho divadla z Trstenej, ktoré približovalo významné historické miľníky v dejinách
mesta. Prezentáciu kultúrneho dedičstva odštartovala folklórna skupina Małolipnicanie z Poľskej

republiky, detský folklórny súbor
Vienok, ďalej sa prezentovala skupina Mladý heligón z Rabčíc a hudobná skupina Spod Budína, ktorá
vo svojom repertoári hrala ľudové
piesne v modernom šate. Program
ďalej pokračoval hrnčiarskym
bálom pod taktovkou Folklórneho
súboru Oravan a záver podujatia
patril veselici, kde do tanca hrala
hudobná skupina Eldorádo, ktorá
dala bodku za celým podujatím.

V rámci podujatia bolo pripravených množstvo sprievodných podujatí ako ochutnávka
tradičných jedál našich predkov z prihraničného
regiónu Oravy, večerné vypaľovanie hrnčiarskych
výrobkov v peci pod šírym nebom, maľovanie na
tvár a spoločenské hry v životnej veľkosti. V rámci
projektu boli zakúpené tri drevené stánky pre
remeselníkov, veľký Party stan 8x12m a tradičné
dobové kostýmy typické pre náš región.
Týmto podujatím sme spropagovali náš región,
posilnili sme našu cezhraničnú spoluprácu s gminou Jabłonka a nadviazali sa priame kontakty
medzi ľudovými remeselníkmi, folklórnymi súbormi, samosprávami, kultúrnymi subjektmi, ale
aj medzi samotnými obyvateľmi prihraničného
regiónu Oravy.

POSEDENIE PRI ČAJI S PRIMÁTORKOU
Pri šálke čaju alebo kávy si každý veľmi rád posedí, uvoľní sa v kruhu svojich najbližších.
Naši klienti v Dome Charitas
sv. Františka z Assisi, takúto
chvíľu, mávajú pravidelne v doobedňajších hodinách. Sedia
pri stole a zdieľajú svoje pocity,
zážitky, spomínajú a jeden druhého povzbudzujú. Personál sa
snaží vždy niečím novým zaujať
a upútať pozornosť našich klientov. V jedno októbrové dopoludnie nám v tomto pomohla
aj sama pani primátorka mesta
Trstená, ktorá svojou návštevou
v družnom rozhovore porozprávala o svojej práci,
čo sa v našom meste urobilo a čo plánuje. Otázok
zo strany našich obyvateľov bolo neúrekom.
Čo bolo milé, úprimné a veľmi zaujímavé a bezprostredné. Naši starkí boli poriadne zvedaví a
chceli vedieť veci až do detailu. Otázky sa týkali aj
súkromného života. Pani primátorka s úsmevom,
s otvorenosťou a s ľahkosťou, rada podala správy.
Bolo to krásne, príjemné a veľmi užitočné stretnutie, pri dobrom čaji a koláči. Naši obyvatelia

budú dlho z tejto návštevy čerpať, spomínať a
verte, že aj kontrolovať, či sa plány plnia. Takto
úplne spontánne budú prepojení so životom
mesta a budú sa tešiť na novú návštevu, ktorú
im pani primátorka prisľúbila. Však nebola u nás
prvýkrát, oni to vedia, preto jej veria, tešia sa
spolu z jej návštevy a obetavosti pre tak náročnú,
zodpovednú prácu pre všetkých občanov mesta.
Mgr. Anna Parcová
Dom Charitas sv. Františka v Trstenej

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

Mgr. Andrea Korčušková
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

KRÁSA A ČARO
ĽUDOVÝCH REMESIEL
REGIÓNU ORAVA

V piatok 7. septembra 2018 sa členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej v
Trstenej zúčastnili podujatia organizované mestom Trstená a Jablonky, v rámci
rozvoja poľsko – slovenského pohraničia,
pod názvom „Oživenie tradícií a zvykov
našich predkov“.
Podujatie bolo spojené s prezentáciami a názornými ukážkami tradičných remesiel regiónu
Orava. Práca šikovných rúk ako aj výrobky hrnčiarov, kováčov, šperkárov, rezbárov, košikárov
zaujali svojou kreativitou naozaj všetkých prítomných účastníkov podujatia. Obohatením piatkového popoludnia bola ochutnávka tradičných jedál
regiónu Oravy ako sú šúľance, langoše, zemiakové
placky..., na ktorých si pochutnali nielen matičiari, ale aj Spolok Slovákov z Poľska, ktorý zároveň
podporil svojim potleskom vystúpenie folklórnej
skupiny Malolipnicanie z Poľska. Cieľom tohto
podujatia bolo a je zachovanie historického dedičstva na poľskej a slovenskej strane prostredníctvom realizácie rôznych podujatí, výstav, súťaží,
trhoch remesiel a
šírenia dvojjazyčných
poľsko-slovenských publikácií
,čo vedie k vzájomnému poznaniu a
porozumeniu.

Mgr. Jana Frančeková
MO MS Trstená
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TRSTENSKÝ A–KLUB OSLAVOVAL
Alkohol je v našej civilizácii už oddávna spoločenský tolerovaná droga. Stretávame sa s ním prakticky všade. Každý z nás sme iný po organickej, ale hlavne po duševnej stránke. Naše osudy sú rôzne. Osem percent našej populácie na Slovensku sa stane závislými na alkohole.
Už viac ako 50 rokov je závislosť na alkohole klasiﬁkovaná
ako ochorenie a je aj v zozname
Medzinárodnej klasiﬁkácie chorôb.
Keďže je to choroba, dá sa s ňou
niečo pozitívne urobiť, tak aby sa
závislý vrátil do normálneho života. Pomoc možno nájsť aj v našom
meste Trstená. Ambulantnú v psychiatrickej ambulancii, ústavnú na
oddelení CPLDZ Hornooravskej
nemocnice. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc v boji s alkoholom, či
inými toxikomániami je tu aj A-klub
Trstená. Sídli spoločne s Klubom
dôchodcov na ulici Malý rad.
Nájdete nás aj na stránke: a-klub-trstena.sk. Tí, ktorí už kráčajú po
ceste triezvosti a potrebujú načerpať novú energiu na nastúpenú
cestu, alebo sa jednoducho zabaviť
v spoločnosti, kde nie je žiadny alkohol a napriek
tomu je tam veľmi veselo, sú v našom klube vždy
vítaní. Stačí prísť utorok o 16 – tej hodine. Sme
tam každý utorok. Zaklopte a môže to byť deň
„D“, ktorým sa začne nová, triezva etapa vášho
života.
7. septembra tento rok, sme oslávili tridsiate výročie existencie nášho klubu. Začali sme
svätou omšou v Kostolíku sv. Juraja a pokračovali v spoločenskej sále Domu kultúry v Trstenej.

Svojou návštevou nás poctili zástupcovia mestského úradu v Trstenej na čele s pani primátorkou, prezident Asociácie slovenských klubov
abstinujúcich,
zástupcovia
psychiatrického
oddelenia Hornooravskej nemocnice, spolu s
tými, čo sa práve ústavnou formou pripravujú
na cestu triezvosti. V hojnom počte prišli aj družobné kluby s Poľska: Klub Rodzina Nowy Targ
a AA-klub Radom. Nechýbali ani členovia oravských A-klubov: Zmena Tvrdošín, Jaseň Oravská

CESTA LESOM
V rámci participácie občanov na rozvoji mesta Trstená bol podporený náš projekt Cesta
lesom. Ide o zábavno - náučný chodník, ktorý vedie od konca záhradkárskej osady nad Skalkou
až k unikátnej studničke Lúky.
Spolu so žiakmi ZŠ P.O.Hviezdoslava sme vyčistili chodník aj studničku a osadili 8 drevených
tabúľ, z ktorých 6 znázorňuje rôzne stromy a
informácie o nich. Keďže mal
projekt úspech a ohlasy naň
sú pozitívne, rozhodli sme sa
reagovať na výzvu Nadácie
Volkswagen Slovakia – náučné
chodníky. Projekt bol schválený a tak môžeme pokračovať
cestu lesom od studničky cez
starú turistickú trasu na miestnu časť Ústie nad Priehradou. Do konca októbra,
ak nám počasie dovolí bude osadených ďalších 19
tabúľ, bude zastrešená studnička a tiež bude v jej

okolí vytvorené oddychové
miesto s lavičkou. Okrem toho
nám dobrovoľníci prisľúbili
výsadbu stromčekov k už osadeným tabuliam. Touto cestou
si dovoľujeme pozvať nie len
miestne školy, ale všetkých
na príjemný jesenný pobyt v
prírode spojený s užitočnými
informáciami na Ceste lesom.
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ

TURISTIKA V MALÍČKU

Aj v tomto školskom roku sme úspešne zahájili Turistiku v malíčku /ZÚ vedený v Centre
voľného času Trstená/. Dvadsať jedna párov

túlavých topánok sa vybralo poslednú septembrovú sobotu spoznávať Vrútky. V tomto slovenskom mestečku sa konala oslava Deň železníc,
ktorú sprevádzalo množstvo sprievodných akcií.
Nechýbala výstava starých vlakov, hasičských áut,
spevácke hviezdy, či iné lákadlá nie len pre deti.
V októbri sa chystáme spolu s našimi turistami
navštíviť poľské turistické chodníčky- Gubalowka
a Chocholow, kde budeme tiež relaxovať v miestnych termálnych kúpaliskách. Doturistikovania
priatelia :)
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ

Jasenica a Nový život Novoť. Po krátkych prejavoch a gratuláciách k nášmu
výročiu, zábavu medzi tancami spestril spev skupiny Ostražica z Nižnej,
veselý tanec členiek ZRTV v Tvrdošíne
a vyvrcholením programu bolo vystúpenie speváckeho zboru Tristianus
z Trstenej. Ľudová pieseň „ Guraľu“
a ária „Zbor židov“ z opery Nabucco
v ich podaní všetkým prítomným vyvolali zimomriavky. Rozchádzali sme
sa po polnoci. Všetci v dobrej nálade,
na ktorú sme nepotrebovali alkohol.
Ráno sme si „pamätali“ ten krásny
večer a mohli pokračovať v oslavách
výletom do Juráňovej doliny. Večer
bolo zasa veselo pri vatre, grile a
gitarách.
Za tých 30 rokov existencie klubu
ním prešli stovky ľudí a práve aj vďaka
našej činnosti mnohí abstinujú dodnes. Náš najdlhšie abstinujúci člen slávi rovnako
ako náš klub svoje 30. výročie triezveho života.
Sme občianske združenie, ktoré sa ﬁnancuje
z členských príspevkov a sponzorských darov. Pri
našej činnosti nám veľmi pomáha a vo všetkom
vychádza v ústrety Mestský úrad v Trstenej, za čo
by sme chceli všetkým vysloviť veľké
„ ĎAKUJEME“ .
Jozef Rentka

TÝŽDEŇ
DOBROVOĽNÍCTVA
MŠ Oslobodenia- EP Západ sa spolu s
mestom Trstená zapojilo do týždňa dobrovoľníctva, ktoré sa konalo v termíne od
16.9. do 22.9.2018.
Pani primátorka PhDr.
Ing. Magdaléna Zmarzláková
prišla osobne deťom prečítať rozprávku O škaredom
káčatku, ktorá sa deťom páčila. Veľmi si to vážime.
Deti sa podieľali aj na
spoločnom zbieraní odpadkov na sídlisku Západ
a spolu s RNDr. Martinou Harkabuzovou zo
Spoločného školského úradu vyčistili okolie
MŠ.
Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tejto
milej akcie a veríme, že dobré skutky sa dejú aj
vďaka nám všetkým.
Andrea Korčušková
MŠ EP Západ
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PRVÁ TRIEDA – NIE VŠETKO A VŽDY IDE ĽAHKO
Začal nový školský rok a spolu s ním veľa rodičov začína prežívať obavy a stres z toho, ako to ten jeho „prváčik“ zvládne. Vynárajú
sa v nich otázky typu „Nie je v škole príliš rýchle tempo?“, „Nepíše moje dieťa pomaly?“, „Prečo si pletie a zamieňa písmenká?“ a pod.
Tieto otázky rodičov sú ale namieste, pretože proces učenia je komplexný jav.
To, aby sa naše deti naučili písať a
čítať, zahŕňa prepojenie viacerých funkcií nervovej sústavy. Celý proces sa začína prijímaním vzruchov z okolia, ktoré
treba roztriediť po stránke kvalitatívnej i
kvantitatívnej. Dieťa potom musí urobiť
selekciu toho, čo je významné a v danej
chvíli dôležité (či to, čo hovorí pani učiteľka, alebo to, čo hovorí spolužiak, ktorý sedí
za mnou).
To, čo vyselektuje ako dôležité, musí uchovať v pamäti a spojiť s nejakou asociáciou s už
známym – zažitým (napr. ideme písať písmenko A, to sme robili aj včera, ako to vyzeralo?...).
Takto uchovaná informácia musí byť následne
reprodukovaná v pohybe – prenesená do pohybu ruky na papier. Skúsime si to priblížiť napr.
na písmenkovom diktáte, ktorý prváci začínajú
písať niekedy v polovici novembra. Naučili sa už
písmenká A, M, E, L, I, V, U.
Keď pani učiteľka diktuje písmenká, dieťa
musí zvládnuť mnoho čiastkových procesov:
• sluchová pamäť a analýza: pani učiteľka
povie „deti, napíšeme malé písané a“. Dieťa
musí dobre počuť a analyzovať v počutom,
že „malé“ a „a“
• zraková pamäť a rozlišovanie: musí si v pamäti vybaviť, ako „malé a“ vyzerá, ako ho
písali predtým
• vzájomné prepojenie medzi zmyslovými
oblasťami: sa deje pomerne rýchlo (alebo
aj nie), dieťa prepája pri počutí na „videné“
– hneď ako počujem, by som si mal v zrakovej pamäti vybaviť obraz daného písmenka
• vizuomotorická koordinácia: koordinácia
oko – ruka, potrebujem do pohybu ruky
preniesť to, čo moje oko videlo. Teda pamätám si, ako „malé a“ vyzerá a potrebujem ho správne napísať
• priestorová koordinácia: prepája sa s vyššie spomenutým – potrebujem vedieť, na
ktorej strane zošita, riadku začínam písať,
či na spodu, či hore, ktorý pohyb nasleduje
za ktorým (toto je tá následnosť, postupnosť krokov)
Je to celkom náročný proces a je normálne,

že trvá istý čas, kým mozog dieťaťa dozreje,
hemisféry začnú kooperovať ako treba a tieto
činnosti zautomatizuje.
Pokiaľ máte pocit, že vášmu drobcovi treba
v rámci domácej prípravy trocha viac pomôcť,
ponúkame vám niekoľko odporúčaní:
ŤAŽKÁ RÚČKA
- ak máte dojem, že vaše dieťa je troška
neobratnejšie v narábaní s ceruzkou a ťažšie
sa mu s ňou píše, je dôležité uvoľnenie pred
samotným písaním, vo forme hry. Dôležitý pri
písaní je aj výber toho, s čím dieťa píše, kde píše
(tvrdosť podložky, vhodné osvetlenie a pod.),
ako píše (nenadskakuje na stoličke, sedí rovno,
nenaťahuje sa za zošitom, či nemá stôl príliš
vysoko,...).
PROBLÉM S TVAROM A SKLONOM PÍSMENA
- pomerne veľa detí má problém „uchopiť“
správny tvar písmenka a tiež jeho sklon. Na
precvičovanie doma je vhodné dieťaťu pripraviť pomôcky, kde budú najskôr široké riadky,
(oveľa širšie, než v zošite) - väčšie tvary deti
zvládajú lepšie, jednoduchšie. Riadky treba pri
nácviku zužovať postupne.
PROBLÉM S VYBAVENOSŤOU PÍSMENKA
- keď si dieťa nevie spomenúť, ako sa píše
(toto riešenie až vtedy, keď v škole začnú písať
diktáty, dovtedy dieťa len odpisuje). Deti si
niekedy pletú písmená „m“ a „n“, malé „i“ a „u“,
malé „e“ a „l“. Vtedy je fajn vymyslieť nejakú
pomôcku, príp. obrázok, podľa ktorej by si
dieťa zapamätalo daný tvar (napr. na „i“ píšeme
bodku a „u“ má na konci chvostík).

PROBLÉM PRI ODPISOCH
- dieťa môže vynechávať písmená,
lebo si dobre dané slovo nezapamätá,
lebo sa naň dobre nepozrelo. V zošite
majú obvykle na riadku priestor na odpísanie daného slova max. 2 – 3 krát. Je
dobré dieťaťu ponúknuť pracovný list,
kde si môže trénovať odpisy iných slov,
slabík, aby sa cvičilo v tom, čo všetko musí urobiť, zapamätať si, aby slovo odpísalo dobre.
SÚSTREDENIE A POZORNOSŤ
- dieťa potrebuje zažiť pocit úspechu, to, že
zvládlo danú úlohu. Inak ho asi ťažko prinútiť
k ďalšiemu a hlavne pravidelnému trénovaniu.
Aby sa mu darilo, malo by byť oddýchnuté, v
pohode. Najlepšie, keby to všetko bralo ako
hru. No nie každý deň je „ružový“ a keď prídete domov zo školy a krúžku o 17.00, tak ťažko
hneď niečo nacvičovať. Dieťa si vám pravdepodobne ľahne na stôl a bude sa perom vŕtať v
nose alebo bude riešiť nejaký zážitok zo školy.
V takejto situácii je celkom vhodné nechať dieťa
vydýchnuť, najesť, chvíľu nerobiť nič a začať s
úlohami o ďalších 40 minút, ale v lepšej nálade (niekedy aj jedlo zvýši hladinu cukru v krvi a
dieťa je zrazu pozornejšie, v pohode a pripravené na prácu).
Toto obvykle stojí rodiča veľa síl, nemať v
hlave, čo všetko ešte musíme stihnúť a nekričať
na prváčika, že už treba ísť tie úlohy robiť, lebo
vás pri tom nájde polnoc,... Verte, že aj dieťa
to stojí veľa energie a najmä, pokiaľ si samo
uvedomuje, že sa mu nedarí tak, ako by ste od
neho očakávali, nechce zažiť ďalší „malý“ neúspech a robeniu úloh či precvičovaniu písmeniek sa bude radostne vyhýbať.
Je preto na nás, rodičoch, aby sme mali
„trpezlivosť“ a dieťaťu pripravili pri učení tie
najlepšie podmienky, snažili sa ho zmotivovať
, pochváliť ho a prejaviť mu uznanie hoci aj za
drobnosť, ktorú zvládlo. Prajeme vám veľa spoločných síl :)
Kolektív zamestnancov
CPPPaP Tvrdošín

BURZA POVOLANÍ 2018
Opäť nastal čas veľkého rozhodovania žiakov posledného ročníka základnej školy „Kam na strednú školu?“. Deviataci spolu s rodičmi zvažujú záujmy, schopnosti a rozmýšľajú o vhodnej strednej škole, na ktorej budú pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie.
K tomu im môže prispieť aj podujatie s názvom „Burza povolaní“, ktorú každý rok organizuje Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom na Medvedzí.
Dňa 09.10.2018 o 9:00 hodine sme úspešne
odštartovali už 15.ročník Burzy povolaní, tentoraz v priestoroch Domu kultúry v Rotunde
v Nižnej. Spolu 23 stredných škôl okresov
TS,NO,DK,RK,MT,LM,ZA a BB prezentovalo
učebné a študijné odbory žiakom končiacich
ročníkov základných škôl, rodičom i širšej verejnosti. Cenné rady o budúcom povolaní poskytli
žiakom aj pracovníci ÚPSVaR Námestovo. Pre
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne ide o jednu
z aktivít, ktorými chce žiakom uľahčiť výber
budúcej školy. U žiakov končiacich ročníkov realizujeme diagnostiku (zistenie predpokladov
pre budúce povolanie alebo školu) a zároveň

konzultácie a kariérne poradenstvo pre žiakov
i rodičov. Žiaci môžu rovnako využiť dni otvorených dverí, ktoré jednotlivé školy organizujú a
potom s potrebnými informáciami si ľahšie vyberú vhodný typ školy alebo budúce povolanie.
Tento rok na Burze povolaní nechýbali
vzácni hostia. Svojou návštevou nás poctili zástupca nášho zriaďovateľa pán prednosta OÚ
Žilina PhDr. Michal Lavrík, pán riaditeľ ÚPSVaR
Námestovo PhDr. Miroslav Gabara, zástupca
Mestského úradu Tvrdošín p. Milan Kováč a
zástupkyňa školského úradu Tvrdošín PaedDr.
Iveta Belancová a školského úradu Trstená
RNDr. Martina Harkabuzová.
Za bezproblémový priebeh podujatia

ďakujeme sponzorom a participujúcim subjektom: Obecnému úradu Nižná a pánovi starostovi
Ing. Jaroslavovi Rosinovi za poskytnutie priestorov, Spojenej škole Nižná a pánovi Bielončíkovi
za pomoc pri organizačnom a technickom zabezpečení, Súkromnej spojenej škole Educo
Slanická Osada a zaujímavý program a občerstvenie, spoločnosti COOP Jednota Trstená za občerstvenie a ZUŠ Nižná a p. riaditeľovi Kučkovi
za kultúrny program. Tešíme sa zas o rok...

Kolektív zamestnancov
CPPPaP Tvrdošín Medvedzie
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DOBRODRUŽNÁ CESTA KVAPKY VODY A MALÍ REPORTÉRI Z 5.C
MISIA PRVÁ:
Vďaka Enviroprojektu 2018 realizovali naši piataci tvorivú dielňu
na Oravskej priehrade. Lektormi
boli pracovníci Povodia Váhu, ktorí
nám poskytli zaujímavé informácie o priehrade a previedli nás
tajomnými chodbami priehradného múru.. Najväčší úspech mala
ochutnávka siričitého a železitého
prameňa a plavba po Oravskej
priehrade. Prvá misia bola
úspešná. Spoznávali sme vodný
ekosystém, získavali sme obrazový materiál vodných rastlín a

živočíchov a dozvedeli sme množstvo nových informácií.
MISIA DRUHÁ:
Získavali sme informácie týkajúce sa významu vody v minulosti. Naše pátranie nás zaviedlo do
Kvačianskej doliny. Prešli sme sa
krásnym krasovým údolím, zastavili sme sa pri vodopáde a navštívili sme kvačianske mlyny. Lektormi
boli zamestnanci OZ Oblazy, ktorí
pre nás pripravili tvorivú dielňu a
oboznámili nás s mlynským zariadením a s rekonštruovanou pílou.
Najväčší zážitok sme mali z kozičiek, ktoré nám pojedli skoro celú
desiatu.
MISIA TRETIA:
Dnešná cesta kvapky vody zaviedla našich piatakov ku prameňom do Oravíc. Lektorom tvorivej
dielne bol p. Fukas, pracovník OVS,
ktorý nám poskytol informácie o
pitnej vode, ktorá sa dostáva až
do nášho mesta. Zaviedol nás,
ku vyvierajúcim prameňom, ukázal nám zbernú nádrž a mali sme

S BATOHOM ZA POZNANÍM,

aj ochutnávku pramenitej vody.
Naša misia potom pokračovala náučným chodníkom cez rašeliniská,
kde sme sa oboznámili s ďalšími
rastlinami a živočíchmi vodného
ekosystému. Exkurzia bola veľmi
zaujímavá a už sa tešíme na ďalšiu
misiu.
EXKURZIE BOLI REALIZOVANÉ
VĎAKA GRANTU ZÍSKANÉHO Z
ENVIROPROJEKTU 2018.
Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Tri skupinky ôsmakov s pani
učiteľkami Šprlákovou, Súlovcovou
a Paľovou sa rozdelili a prešli jednotlivé stanovištia. Absolvovali
prehliadku historického centra
Banskej Štiavnice, prešli sa štôlňou
Michal, ktorá je v centre mesta na
Námestí sv. Trojice a ako jedna
z mála štôlní je sprístupnená.

ATLETIKA
Dňa 2.10.2018 sa konala v
Zuberci súťaž okresného kola
v cezpoľnom behu. Zúčastnilo
sa osem základných škôl,
medzi ktorými bola aj ZŠ P.O.
Hviezdoslava. Za každú školu
reprezentovali
trojčlenné
družstvo chlapcov a trojčlenné družstvo dievčat.

PaedDr. Daniela Paľová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Našu
školu
reprezentovali:
Vilčinská Annamária, Kadlecová
Adriána, Parižová Sára, Brnča
Samuel, Medvecký Radovan a Valek
Šimon. O krásny úspech sa zaslúžili
obe družstva, kde chlapci získali
prvé miesto a dievčatá druhé miesto v OK. V individuálnom hodnotení
Medvecký Radovan získal prvé miesto v OK a Samuel Brnča tretie miesto
v OK. Zároveň družstvo chlapcov
postupuje na krajské kolo, ktoré sa
bude konať v Liptovskom Mikuláši.
Budeme chalanom držať palce,

Veď posúďte sami na:
http://www.zstrstena.sk/web/
component/content/article/
20-akcie-koly/2364-paeddrdpaovamgridaﬁkova

PaedDr. Daniela Paľová,
Mgr. Ivica Dafčíková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

ZÁŽITKOVÝ "DALTONSKÝ" DEŇ
indície, počítať a krásne písať, trénovať si presnú mušku, zamaškrtiť si,
súťažiť, zabávať, tvoriť,.... Trpaslíci z
1.A sa o tom presvedčili na ďalšom
zážitkovom vyučovaní s prvkami
daltonského vyučovania. Bol to ďalší
pekný a netradičný deň.

alebo netradičné vyučovanie. Žiaci ôsmych ročníkov mali
17.10.2018 netradičné interaktívne vyučovanie v teréne a zamierili
si to rovno do Epicentra lásky v Banskej Štiavnici. Vyučovanie začalo
veľmi skoro, ale stálo za to. Absolvovali hodiny literárnej výchovy,
histórie a geograﬁe, výtvarnej výchovy a biológie.
Nasledovala prehliadka galérie
Jána Kollára, kde obdivovali obrazy
z obdobia baroka i moderné umenie. Samozrejme, najväčší zážitok
žiaci zažili v dome Maríny Pišlovej,
ktorá je známa z najdlhšej ľúbostnej básne na svete od Andreja
Sládkoviča Marína. Nechali sa
pozvať do jej domu a vypočuli si
jej nešťastný príbeh. Posledná
zastávka bola v Svätom Antone,
kde okrem historickej prehliadky
kaštieľa nasledovala aj prehliadka
poľovníckej expozície s diorámami
zvierat.

Žiaci piatych ročníkov minulý
týždeň absolvovali tri exkurzie v
rámci Enviroprojektu 2018 s názvom Dobrodružná cesta kvapky vody. Niekde tu, počas túry v
Kvačianskej doline, vznikol nápad
vytvoriť krátke správy a reportáže
z navštívených miest.
Počas jednotlivých výletov si
pripravili žiaci z 5. C krátke vstupy
a nachystali informácie o miestach, ktoré navštívili. Na predmetoch s názvami rozvoj kreativity a
cestou necestou si vyskúšali prácu
s kamerou, zeleným plátnom i s
vlastným hlasom.

TEKVICOVÝ DEŇ
Trpaslíci z 1.A prežili svoj prvý
zážitkový "Daltonský" deň.
Vyskúšali si hru na detektívov,
nedali sa vystrašiť strašidelnými
tekvicami, hlávky im ozdobili písmenkovo-tekvicové čelenky, upiekli
si písmenkové koláčiky, trošku písali,
skladali písmenká,.... . Bolo toho viac
než dosť a na nové zážitkové učenie
sme nemuseli dlho čakať.
BALÓNIKOVÝ DEŇ
Aj s obyčajnými balónikmi sa
dajú čítať písmenká či slabiky, hľadať

aby úspešne reprezentovali samých seba, ale aj našu školu. U
dievčat v individuálnom hodnotení:
Kadlecová Adriána druhé miesto
v OK a Vilčinská Annamária tretie
miesto OK.
Tak ako každý rok aj tento sme
začali vynikajúco a držíme palce, aby
celý rok bol rokom krásnych výkonov, umiestnení a radosti zo športu
a pohybu
Mgr.Jozef Iskra
ZŠ P.O.Hviezdoslava

JABĹČKOVÝ DEŇ
Trpaslíci z 1.A sa učia spolupracovať, pracovať v skupinách, vo dvojiciach či vo väčších tímoch. Jabĺčkový
deň bol na to ako stvorený.
Aj počas tohto zážitkového dňa s
daltonskými prvkami prváci vytvorili
krásne obrázky, súťažili vonku, pripravili si chutné jabĺčkové smoothie
a špízy, ochutnali aj sušené jabĺčkové chipsy, zatancovali si s jabĺčkami,
"živým" jabĺčkam urobili šupku, veľa
sa o jabĺčkach dozvedeli napr. aj to,
že jabĺčka sú vlastne malvice, .....
A aký bude ďalší zážitkový deň v 1.A?
To je prekvapenie, ale určite bude
zdravý, veselý, dobrodružný a hravý,
veď škola trpaslíkov z 1.A baví!
PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

November 2018
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ODOVZDÁVANIE BRONZOVÝCH
CIEN PROGRAMU DOFE

SCHVÁLENIE PROJEKTU
NA REKONSŠTRUKCIUE TELOCVIČNE

19. septembra si v nádhernom prostredí historického hotela
Château Gbeľany prevzalo 11 našich žiakov za svoju vytrvalosť a
chuť pracovať na sebe Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu
(skrátene DofE).

Medzi úspešnými žiadateľmi na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy je aj ZŠ
s MŠ Rudolfa Dilonga vo výške 116 106,39€.

ŽIAKOM ZŠ S MŠ R. DILONGA

Tento rok si ocenenie prevzali:
Adam Gálik, Filip Lukačka, Tomáš
Sokolovský, Maroš Letaši, Marián
Benický, Paulínka Šurinová, Aďka
Šurinová, Ivka Medvecká, Andrea
Jankolová, Dominika Šrámková
a Veronika Stasová. Toto ocenenie si prevzali spolu s úspešnými absolventami programu zo
žilinského a trenčianskeho kraja
z rúk Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na
Slovensku a viacerých ďalších významných osobností slovenského
biznisu. Odovzdávanie cien svojim
programom spestrila aj skupina „S
hudbou vesmírnou“ a na záver na
všetkých čakalo občerstvenie.
Mladí ľudia, mali príležitosť
podeliť sa navzájom o svoje

skúsenosti s programom DofE
a načerpať inšpiráciu do nových
cieľov pri zvládaní ďalších úrovní
programu. Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu je skvelou
príležitosťou pre tých, ktorý chcú
dosiahnuť viac, pre tých, ktorý si
chcú splniť svoje sny a neboja sa
na sebe pracovať. Okrem rozvíjania svojej osobnosti v oblastiach
športu, rozvoja vlastného talentu
a dobrovoľníctva čaká na každého
účastníka aj dobrodružná expedícia. Gratulujem všetkým úspešným absolventom programu a
držím palce všetkým novým účastníkom programu, ktorí sa neboja
tejto výzvy!

Naším cieľom v rámci výzvy je
rekonštrukcia cvičebného priestoru, náraďovne, elektroinštalácie,
osvetlenia, sociálnych zariadení a
zdravotechniky v rámci telocvične.
Telocvičňa je hlavným priestorom na hodiny telesnej a športovej
výchovy našich žiakov, priestorom
na voľnočasové aktivity rôznych
skupín v meste Trstená, stretávania sa rodín s deťmi a mládežníkov,

preto nás teší, že zrekonštruované
priestory budú zdravotne nezávadné a estetické.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

POKRAČOVANIE PROJEKTU

Mgr. Eva Kuníková
ZŠ s MŠ R. Dilonga

PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV A DETÍ
ZO ZŠ S MŠ R. DILONGA

Nie je na svete asi dieťa, ktoré by sa netešilo, keď sa môže ísť v
rámci vyučovania dosýta vyšantiť do bazénu. Nám sa to podarilo
od 8.10. na celý týždeň. Štvrtáci už ako skúsení plavci priviedli so
sebou tretiakov aj malých predškolákov.

Pod vedením plaveckých inštruktorov sa všetci zoznámili s
vodou, rozcvičili sa a rozdelili do
skupín. Nezáležalo na tom či si v
jednotke, či v päťke skupine, hlavne keď si ukázal, že sa nebojíš
nových výziev. Skákalo sa, špliechalo, plávalo i ozývalo radostným
výskotom v priestoroch plavárne
v Dolnom Kubíne z dosiahnutých
úspechov. Naši najmenší sa nedali
zahanbiť a všetkým ukázali, že s
vodou sú kamaráti. Našli sa aj takí,
čo sa toho množstva vody zľakli,
ale postupne svoj strach prekonali
a snažili sa dobehnúť zameškané. Aj tu platilo H2O= O-dva-ha
doslova.
Najväčšiu radosť mali azda deti
z materskej školy, ktoré pod vedením inštruktorov plávania hravou formou prekonali počiatočný
strach z vody. Po rozcvičke pri
bazéne sa deti aklimatizovali v detskom bazéne s teplou vodou, kde

sa naučili dýchať
do vody, vznášať
sa, ponárať, splývať a hrali sa hry
s plaveckými pomôckami. Tieto
vodné hry boli
zamerané
na
podporu radosti
z pohybu vo vode
a zvládnutie základných techník
plávania. Výhodou takéhoto skupinového plávania je, že sa deti navzájom motivujú štýlom: ,,Keď to
zvládneš ty, zvládnem to aj ja.“ Po
zvládnutí elementárnych plaveckých prvkov sa deti odvážili skočiť
aj do plaveckého bazéna, kde im
pomáhal zvyšovať úroveň plaveckých zručností pokojný a láskavý
prístup trénerov. Kurz zvládli na
výbornú, preto vyhrali vlastne
všetci, ktorí sa zúčastnili plaveckého výcviku. Veľké poďakovanie
patrí plaveckej škole Tulipánik,
ujovi šoférovi, Plavárni v Dolnom
Kubíne, učiteľom i vedeniu školy,
že nám umožnili zúčastniť sa takejto super akcie. Ďakujeme aj nášmu
Pánovi, že držal nad nami svoju
ochrannú ruku. Už sa všetci tešíme
na čas, kedy svoje plavecké zručnosti predvedieme v praxi.
Žiaci ZŠ s MŠ R. Dilonga a
Smitková Anna, zástupca pre MŠ

CIEĽOM CELÉHO PROJEKTU JE:
• Rekonštrukcia priestorov materskej školy
• Úprava areálu materskej školy
• Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy.
Novo zrekonštruované priestory
slúžia pre 2 nové triedy MŠ. V súčasnej dobe projekt pokračuje 2. fázou:
úpravou areálu materskej školy.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
NA ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA

Európsky deň jazykov sa každoročne koná v septembri. My
sme si tento deň pripomenuli 25.9.2018. Na hodinách cudzích jazykov sme si vysvetlili dôležitosť a v dnešnej dobe nevyhnutnosť
učenia sa cudzích jazykov.
Tento rok sme si zvolili tému
„Modlitba – Otče náš“. Žiaci boli
rozdelení do troch skupín podľa
jazykov (anglická, ruská, nemecká).
Každá skupina vyhľadala modlitbu
„Otče náš“ na internete, naučila
sa ju správne čítať a v poslednej
fáze vytvorila zvukovú nahrávku a video. Na konci dňa si všetci
žiaci z danej triedy vypočuli a

pozreli všetky tri verzie. Vzájomne
sa odmenili potleskom. Dali sme
si zároveň záväzok, že z času na
čas sa budeme modliť „Otče náš“ v
cudzom jazyku.
Ing. Mária Kováčiková
Ing. Katarína Bielončíková
ZŠ s MŠ R. Dilonga
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MESTO TRSTENÁ A VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1918
Československá republika pri svojom vzniku zákonom č. 11 zo dňa 28. októbra 1918 o zriadení samostatného štátu prevzala dovtedajší
rakúsko-uhorský právny systém a tým aj dovtedajšie územné a správne usporiadanie. Vzhľadom na zložitú situáciu na Slovensku, kde podstatná časť dovtedajších orgánov verejnej správy rešpektovala i novovydávané právne normy maďarských ústredných orgánov, vláda dostala
zákonom č. 64 zo dňa 10. decembra 1918 o mimoriadnych prechodných ustanoveniach na Slovensku „právo dať niektorému svojmu členovi
plnú moc, aby vydával nariadenia a konal všetko na udržanie poriadku, na konsolidovanie pomerov a na zabezpečenie riadneho štátneho života.“ Na základe toho bol vymenovaný minister Dr. Vavro Šrobár a bolo zriadené Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré riešilo
aj viaceré naliehavé problémy územného a správneho usporiadania normatívnymi právnymi aktmi bez charakteru všeobecne záväzných
právnych predpisov. Dňa 30. októbra 1918 Slovenská národná rada v Martine prijala Deklaráciu slovenského národa o pripojení Slovenska k
novovytváranému československému štátu.
POMERY NA HORNEJ ORAVE
Pri zrode spoločného štátu
Na hornej Orave bola miSlovákov a Čechov stál prezimoriadne zlá najmä hospodent Tomáš Garrigue Masaryk,
dárska situácia. Dlhotrvajúca
Dr. Eduard Beneš a významný
svetová vojna vyčerpala ľudské
Slovák, vojak a politik – genea materiálne zdroje. Muži v najrál Milan Rastislav Štefánik.
produktívnejšom veku padli na
Podobne aj Štefan Furdek – náš
bojiskám Prvej svetovej vojny.
rodák z Trstenej, kňaz a krajanNespokojnosť sa prejavovala
ský pracovník – sa vo výraznej
najviac na tom území, ktoré bolo
miere pričinil o vznik ČSR. V
pod vplyvom poľskej agitácie.
roku 1915 sa podieľal na konciNedobrá hospodárska situácia v
povaní Clevelandskej dohody.
prvé roky po vojne nútila úrady
Jeden z princípov Clevelandskej
zaviesť niektoré núdzové opatdohody bolo: „Slovensko bude
renia, napr. rekviráciu dobytka,
mať svoju vlastnú administraktoré sa však na Orave stretlo s
tívu, svoj snem a svoje súdy.
odporom. Roľník často nemal ani
Slovenčina bude úradným jazyzákladné stádo, pretože dobytok
kom v škole, v úrade a vo verejmusel odovzdávať v predchádzanom živote vôbec.“ V roku 1918
participoval na Pittsburskej Štefan Furdek – náš rodák z Trstenej júcich rokoch počas vojny. Podľa
dohode. Po verejnom zhromaždení v Pittsburgu výkazu oravského župana sama župa mesačne
dňa 30. mája 1918 bol zostavený a podpísaný do- musela z rekvirácii odovzdať až 600 kusov dobytka.
kument, Pittsburská dohoda, ktorá upresnila spo- Príčiny zlej ekonomickej situácie boli rôzne. Roľníci
jenie Čechov a Slovákov v budúcom samostatnom nemohli investovať do pôdy a zotrvávanie pri staštáte, a ktorú podpísali predstavitelia Slovenskej rých technologických postupoch, ktoré prevzali
ligy, Českého národného združenia a Zväzu čes- po svojich predkoch, nedávalo možnosti väčšieho
kých katolíkov. Táto dohoda znamenala výrazný rozvoja a vyššej produktivity. Orba bola veľmi jedústupok z pozícií formulovaných v Clevelandskej noduchá a siatie do hrubej brázdy bolo najrozšíredohode. Tento dohovor sa vyhýbal používaniu nejším spôsobom gazdovania na území Oravskej
termínov slovenský národ a český národ, hovorilo stolice. Situácia v hospodárení medzi trstenskými
sa v ňom len o Čechoch a Slovákoch. Nehovorilo roľníkmi sa neodlišovala od roľníkov v susedných
sa o federatívnom zväzku budúceho štátu. Svojím obciach.
VYČÍŇANIE
postojom prispel ku konštituovaniu samostatnej
TZV. ŠPANIELSKEJ CHRÍPKY V TRSTENEJ
Československej republiky v roku 1918.
Po skončení Prvej svetovej vojny dochádzalo aj
SOCIÁLNE A SPOLOČENSKÉ POMERY PO
na Orave k oslabeniu zdravia občanov. Následkom
SKONČENÍ PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
toho bola epidémia „španielskej chrípky“ (lat.
Široké vrstvy slovenského obyvateľstva, predo- inﬂuenza hispanica), ktorá prepukla najmä v povšetkým roľníci, vidiecka i malomestská chudoba na slednom vojnovom roku 1918 a v Európe si vyžiačele s demobilizovanými vojakmi – tí všetci sa búrili dala veľa obetí. Na Orave vyčíňala najmä v Dolnom
proti starej vrchnosti a jej predstaviteľom. Správy Kubíne a veľa obetí si vyžiadala aj v Trstenej. V
o skončení vojny, o porážke a rozpade Rakúsko- prvých povojnových rokoch pre zlé hygienické,
Uhorska, o vyhlásení samostatnej Československej stravovacie i zdravotné podmienky zomieralo
republiky, o Martinskej deklarácii a o utvorení mnoho ľudí najmä na tuberkulózu, zápal pľúc,
novej vlády v Budapešti sa šírili medzi ľuďmi po astmu, vodnatieľku, týfus alebo aj na čierny kašeľ.
slovenských obciach a mestečkách, najmä v rôz- Podľa záznamov matriky zomrelých z roku 1918
nych často prekrútených podobách. Vo veľkej časti v Trstenej zomrelo na španielsku chrípku 26 ľudí.
obyvateľstva zákonite vyvolávali predstavy o konci Prvý prípad sa objavil 8. septembra 1918, kedy zostarého sveta s jeho sociálnym a národným útla- mrelo jednoročné dieťa – Viktória Barnasová. Táto
kom už koncom októbra 1918, ktoré sa pretvorili zhubná choroba trvala v Trstenej celý september
do iluzórnej predstavy akejsi všeobsiahlej slobody do začiatku októbra 1918.
človeka. Toto vyvolalo predstavu o zániku moci najbližších utláčateľov: notárov, richtárov, žandárov,
Obete španielskej chrípky v Trstenej
obchodníkov, krčmárov a statkárov. Hlavný župan 7. 9. 1918 - Viktória Barnasová (1-ročná)
Oravskej stolice oznámil 8. novembra 1918 minis- 10. 9. 1918 - Helena Bednárová (30-ročná)
trovi vojny, že okrem dvoch staníc sú všetky žan- 12. 9. 1918 - Žoﬁa Jašušáková (4-mesačná)
dárske stanice na území župy odzbrojené a situáciu 13. 9. 1918 - Štefan Jagelka (14-ročný); Helena
môže zachrániť len rýchly zásah armády. Podobný Lepáčková (2-ročná)
stav bol aj v Trstenej, kde vyčíňali vracajúci sa vo- 15. 9. 1918 - Matúš Štefánek (21-ročný);
jaci z frontu. Najmä vyháňanie notárov nadobudlo Vincencia Poliselitz (10-ročná)
masový charakter na území Oravy a Kysúc. Mnohí z 16. 9. 1918 - Helena Pániková (5-mesačná); Matúš
nich boli fyzicky inzultovaní, vyrabovali im majetok, Jankola (3-ročný); Rozália Drevená (40-ročná)
zničili byty a kancelárie. Z viacerých mestečiek mu- 17. 9. 1918 - Mária Šurinová (25-ročná); Jozef
seli utiecť úradníci verejnej správy, slúžni a niekedy Kubica (16-ročný); Štefan Kuráň (3-ročný)
aj richtári a mestskí notári.
19. 9. 1918 - Helena Stasová (4-ročná);

Žoﬁa Štrbáňová (11-ročná)
20. 9. 1918 - František Stas (2-ročný)
23. 9. 1918 - Mária Železňáková (64- ročná)
25. 9. 1918 - Štefan Gaššay (36-ročný)
26. 9. 1918 - Ignác Štefanides (53-ročný), Jana
Zbojová (4-mesačná)
27. 9. 1918 - Veronika Mamirová (88-ročná)
3. 10. 1918 - Dezider Teleki (6-ročný); Viktor
Kolodejčik (8-ročný); Štefan Stas (6-ročný)
4. 10. 1918- Rozália Revayová (52-ročná)
V roku 1919 zomrela na španielsku chrípku len
Zuzana Balážová 18. apríla ako 56-ročná. V Trstenej
sa táto choroba ešte objavila aj v roku 1920 v mesiacoch január a február, kedy si vyžiadala štyri obete:
4. 1. František Lepáček (4-mesačný); 1. 2. Apolónia
Furdeková (14-ročná); 5. 2. Rozália Šelianová (17ročná) a 6. 2. Paulína Pániková (7-ročná). V okolitých
obciach – v Zábiedove a v Brezovici taktiež vyčíňala
španielska chrípka. V októbri 1918 v Zábiedove na
túto chorobu zomreli 4 ľudia a v decembri toho
istého roka 1 žena. V Brezovici od septembra do
konca novembra 1918 zomrelo celkom 15 ľudí. V
roku 1919 sa prípady španielskej chrípky v týchto
dvoch obciach vyskytli len ojedinele. Boli to tri prípady za rok 1919. Vo februári a v marci 1920 zomrel
na španielsku chrípku 1 muž v Zábiedove a 1 muž
v Brezovici.
VOJENSKÉ ZAČLEŇOVANIE HORNEJ
ORAVY DO VZNIKAJÚCEJ REPUBLIKY
Začleňovanie hornej Oravy do vznikajúcej
Československej republiky narazilo na poľský
odpor, ktorý sa mal riešiť plebiscitom. Obyvatelia
mali pod dozorom medzinárodnej komisie odhlasovať či chcú by vo zväzku s Československou republikou alebo s Poľskom. Poľská agitácia využívala
aj náboženské cítenie obyvateľstva. Vojenskú podporu pre poľskú agitáciu znamenalo aj vytvorenie
tzv. goralskej stotiny so sídlom v Čiernom Dunajci.
Šlo prevažne o utečencov, ktorí ušli z územia
Oravy pred zákonom, teda boli stíhaní pre rôzne
delikty a dali sa do služieb vznikajúceho Poľska.
O týchto pohnutých udalostiach sa zmienil aj kronikár trstenských františkánov týmito slovami: „Z
obcí, ktoré ležia pri hraniciach s Poľskom, mnohí
mladíci vstúpili do armády u Poliakov, aby neboli
nútení vykonávať vojenskú službu v novozriadenej
Československej republike. Títo mladíci veľmi často
robili lúpežné prepadnutia a lúpili, čo len mohli,
najmä kone, kravy i prasce na sedliakoch, ktorých
často z nenávisti prenasledovali. Niektorí z nich boli
zabití vojakmi a iných zahnali.“ Podľa zápisov v pamätnej knihe železničnej stanice v Suchej Hore sa
uvádza, že v čase utvárania novej Československej
republiky bola prerušená aj telegrafná linka nad
Jelešňou. Nechodili žiadne vlaky, ktoré by donášali
korešpondenciu. Očakával sa príchod Poliakov.
Tí dňa 28. novembra 1918 naozaj obsadili Suchú
Horu a Hladovku. V tomto čase bol styk a obchod
s Československou republikou a jej úradmi znemožnený. Až na apelovanie diplomatických kruhov
Poliaci dňa 14. januára 1919 opustili obce hornej
Oravy – medzi nimi aj Suchú Horu a Hladovku. Túto
zem obsadilo československé vojsko. Dôsledkom
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tejto skutočnosti sa právomoc československých
úradov preniesla aj na tieto novoobsadené obce.
Na základe nariadenia č. 9787 zo dňa 10. februára
1919 z riaditeľstva železníc z Košíc bola zavedená
slovenčina ako úradná reč na košicko-bohumínskej
železnici. Dňa 8. marca bol v Trstenej zastrelený
vojak 28. československého streleckého pluku 21ročný Jozef Čapek. Tento dobový záznam poukazuje na to, že horná Orava a Trstená bola postupne
obsadzovaná československým vojskom a bola začlenená do Československej republiky. Začiatkom
januára 1919 prišli do Trstenej prvé československé
jednotky – námorníci 13. oddielu pod velením kapitána Kubáta.
VYTVORENIE NÁRODNEJ RADY V TRSTENEJ
V dôsledku rozpadu Rakúsko-Uhorska a vďaka
vytvoreniu Československej republiky v roku 1918
nastali podstatné zmeny aj v každodennom živote
Trstenčanov. Dňa 31. októbra 1918 bola v Trstenej
vytvorená Národná rada prevažne z predstaviteľov
meštianstva. Na jej čele stál národne uvedomelý
pracovník Jozef Gebura, riaditeľ Slovenskej banky
v Trstenej. Národná rada v Trstenej sa v podstate
nemala ani o koho oprieť, teda o nejakú pevnejšiu
slovenskú organizáciu či slovenský či československý vojenský útvar. Pomery v novovznikajúcom
štáte boli značne skomplikované najmä tým, že od
roku 1918 určité poľské kruhy začali vyvíjať iniciatívu v presvedčovaní obyvateľstva najmä goralských
obcí, že sú Poliaci. Táto šíriaca sa propaganda do
istej miery vyhovovala vládnucim maďarským
kruhom a rozbíjala začínajúci slovenský národný
pohyb a život. Vytvorenie Národnej rady v Trstenej
bolo prvým vážnym prejavom nadchádzajúcich
udalostí. Už začiatkom novembra 1918 poľskí legionári obsadili niektoré slovenské obce a donútili obecných starostov vyhlásiť, že sa pripájajú k
Poľsku. Dňa 4. novembra 1918 obsadili poľskí legionári Suchú Horu a donútili občanov prisahať vernosť vznikajúcemu poľskému štátu.
STAROSTOVIA MESTA TRSTENÁ NA
PRELOME 19. A 20. STOROČIA
Do roku 1925 funkciu starostu na čele Trstenej
vykonávali: Alojz Schiﬀerdecker a Matej Stankovič
(1875), Jozef Fábry (1876 – 1878), Anton Kovalík
(1886 – 1890), Alojz Schiﬀerdecker (1891 – 1896),
Anton Kovalík (1897 – 1899), Štefan Merešš (1900 –
1914) a Ondrej Kovalík (1915 – 1918). V októbri 1915
sa konala voľba obecnej rady za účasti hlavného
služného. Za richtára mesta bol zvolený Ondrej
Kovalík, podrichtárom sa stal Ladislav Lepáček
– Kojiš, kasír (pokladník) – Ondrej Lucký; obecný
tútor – Alojz Schiﬀerdecker; Jozef Pánek Jozefov –
1. radný, Ján Pánik – 2. radný, Jozef Baruta starší –
3. radný a Štefan Zubek – 4. radný. Do obecných
funkcií boli zvolení na trojročné funkčné obdobie.
V novembri 1917 bol richtár mesta Ondrej Kovalík
vyznamenaný medailou cisára Františka Jozefa za
jeho neúnavnú prácu počas vojny. Bolo mu udelené vyznamenanie – III. občiansky kríž. Na zasadnutí
obecného zastupiteľstva mu ho odovzdal hlavný
služný. Po rozpade Rakúsko – Uhorska na základe
zákona z roku 1919 nastúpili zmeny v obecnej správe. Novým správnym orgánom bolo obecné zastupiteľstvo, z ktorého sa volil užší výbor – obecná
rada za predsedníctva starostu. Starosta zastupoval mestečko navonok a vybavoval všetky obecné
záležitosti. Po vzniku Československej republiky
funkciu starostu obsadili: František Baruta (1919 –
1920), Jozef Nemček (1920 – 1923) a Štefan Merešš
(1924 – 1925).
STAV V TRSTENEJ V OKTÓBRI A V NOVEMBRI 1918
V čase vzniku Československej republiky prišli
do Trstenej gorali z pohraničných obcí na vozoch,
vlámali sa do obchodov a brali so sebou všetko, čo
sa len dalo. Miestni maďarskí žandári sa pokúsili
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tomu zabrániť, ale neuspeli. S goralmi sa strhla bitka
a došlo k vážnemu narušeniu verejného poriadku. Cieľom rabovačky boli najmä obchody miestnych židovských spoluobčanov. Mnohí Trstenčania
sa rozhodli brániť ich. Niekoľko smelých mladíkov
napadlo miestnych žandárov, zobrali im zbrane a
rozdelili si ich medzi sebou. Keď sa gorali opäť vrátili do Trstenej asi na dvadsiatich vozoch, znovu sa
strhla bitka medzi nimi a miestnymi obyvateľmi,
ktorí bránili tieto obchody, aby všetko nevyrabovali a neodniesli. Gorali zostali premožení a boli
prinútení utiecť. Na svojich vozoch si miesto ulúpenej koristi odvážali svojich ranených. Na jeseň
1918 v Trstenej a v susedných obciach ľudia posmelení vojakmi, ktorí sa vracali z frontov, sa vŕšili
na notároch, žandároch a niekde aj na učiteľoch, a
hlavne na krčmároch. Zavládla krátka doba rabovačiek. Do Trstenej sa z okolitých žandárskych staníc stiahli maďarskí žandári a terorizovali miestne
obyvateľstvo.
STAV V ŽIDOVSKEJ KOMUNITE V
TRSTENEJ ZAČIATKOM ROKU 1919
Podľa dobového zápisu z 20. marca 1919 Pinkus
Fischer žiadal mesto Trstená o prijatie do občianskeho zväzku mesta Trstená. Obecné zastupiteľstvo vo svojej odpovedi uviedlo: „Nakoľko v
tomto mestečku už toľko Izraelitov jest, že rozširovanie bárskedy i na ťarchu mesta by prísť mohlo,
mestský výbor jednohlasne uzavrel Pinkusa
Fischera, ačpráve tenže si tuná už i majetok nadobudnul, ale len počas válečného času bez žiadného dovolenia sa do mesta vtiahnul, do sväzku
občianskeho sa neprijíma a tenže sa vyzýva, aby
behom 60 dní sa z tuodtiaľ vysťahoval. Pri tom
obecný výbor nakladá úradu, aby všetkých tých,
ktorí počas války od 1914-ho roku do mesta sa povzťahovali a tu meškajú, oslovil, nech sa tu odtial
behom 60 dní vypratajú, lebo každý na svoje patričné mesto odvedený bude.“ Dňa 6. júla 1919 túto
žiadosť opätovne predostrel, ale mestský výbor
mu nevyhovel s odôvodnením, že Pinkus Fischer
neplatil žiadne štátne ani obecné dane. V marci
1919 viacerí ľudia, ktorí prišli do Trstenej cez vojnu,
žiadali o prijatie do občianskeho zväzku v Trstenej.
Boli to títo: Dezider Grünbager, Ármin Oraván,
Július Grünfeld, Šalamon Kleinhändler, Anton
Schorr, František Kolodziejczyk, Kazmer Grešák,
Ján Lukáčik, Hermann Rubovič, Samuel Schein,
Samuel Ivanovský, Abrahám Engländer, Eduard
Teichner, Jozef Baumann, Izidor Teichner, Koloman
Tomaschof a Leopold Arpád Feuereisen. Vo vyjadrení mestského úradu v Trstenej sa uvádza, že
Šimon Guttmann sa prijíma za stáleho obyvateľa
mesta, lebo v Trstenej býva 25 rokov, má tu svoj
dom a platí štátne i mestské dane. Zároveň do
mestskej pokladnice mal zložiť sumu 5000 korún.
Zároveň bola kladne prijatá aj žiadosť Šalamona
Goldnera, pretože v Trstenej mal vlastný grunt a
mal zaplatiť 500 korún. Ostatní sa mali v priebehu
30 dní vysťahovať z Trstenej a ich žiadosti sa kladne
nevyhovelo. V máji 1919 opätovne zasadal obecný
výbor vo veci vypovedaných Židov z mesta na základe urgencie župana Oravskej stolice. Zároveň
bola vymenovaná komisia, ktorá tento stav mala
opätovne posúdiť.
NÁSILNOSTI A RABOVANIE NA ORAVE
PODĽA KRONIKÁRSKYCH ZÁPISOV
Františkánsky kronikár v Trstenej tieto nepokojné časy na konci roku 1918 poznamenal týmto
spôsobom: „Do armády boli povolaní naši traja
bratia laici. Vďaka Bohu, hoci boli postavení do
frontového šíku, zachránili sa a teraz sú všetci traja
doma u svojich drahých. Celá naša rehoľná rodina
sa veľmi potešila aj z toho, že cit pre rehoľný život z
ich sŕdc ani z ich duší nevymizol, ani neutrpel žiadnu škodu. Všetci si zachovali pevnú vieru a bázeň
pred Bohom, kým iní synovia nábožných rodičov
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si ju zachovali len v nepatrnom množstve. Mnohí
iní však prišli o cit súdnosti a vďačnosti, ale prišli
aj o cit ľudskosti, totiž svojich príbuzných nebáli
sa olúpiť a vážne im poškodiť. Niektorí sa nebáli
ani pripraviť ich o život. Rabovanie začalo 2. novembra v Jablonke a 6. novembra aj vo Vitanovej.
Tieto zvrátenosti a ukrutnosti postihli všetky kraje
Európy. Pretrvávali násilnosti v dedinách, ktoré sú
naokolo Námestova. V školách až do 10. januára sa
neučilo. Školy aj v iných krajoch Uhorského kráľovstva boli zatvorené. Dokonca aj klerici z nášho rádu
počas troch mesiacov sa zdržiavali u svojich rodičov. V obciach pri hraniciach s Poľskom vznikli konﬂikty medzi poľskými a českými vojakmi. Česi sa
dopustili násilností aj na niekoľkých kňazoch, ktorí
nechceli poslúchať ich príkazy. Jeden kaplán bol odvlečený a druhý odišiel dobrovoľne.“ Podobné udalosti v rôznych formách násilia sa diali aj v okolitých
susedných obciach. V Liesku miestny krčmár vykorisťoval ľudí počas vojny. Občania z pomsty chceli
využiť vtedajšej neistoty a vyrovnať si s ním staré
podlžnosti. Dedinčania prišli k nemu do krčmy a
pili, koľko mohli. Následne mu chceli odviesť dobytok, ale krčmár na nich vytiahol pušku, čo len
prilialo olej do ohňa. Vbehol s puškou do maštale
a tam sa zavrel. Dedinčania vylámali dvere, chytili
ho a zabili. Dom podpálili. Od septembra do októbra 1918 prichádzali do Tvrdošína československí
legionári, ktorí prinášali zvesť domácim ľuďom, že
budeme žiť v novej Československej republike a že
obdobie monarchie končí. Už 18. októbra 1918 sa
ľudia začali spolčovať a utvorili národnú radu. Aj v
Tvrdošíne chcel dav rabovať obchody, ale situáciu
zachránil miestny farár svojím ráznym vystúpením, keď povedal: „Len cez moju mŕtvolu budete
zabíjať.“ Väčšie i menšie výtržnosti a rabovačky
boli Kraľovanoch, v Dolnom Kubíne, Oravskom
Podzámku, v Nižnej, v Zubrohlave, Námestove,
Habovke, Zuberci, v Dlhej nad Oravou i v Zázrivej.
STAV NA ŽELEZNICI V TRSTENEJ
Od vzniku Československej republiky 28.
októbra 1918 do 31. decembra 1923 sa na železnici udiali takéto udalosti. Všetci muži od 18. roku
života do 50. roku boli narukovaní v Prvej svetovej
vojne. Domov sa vracali a v prichádzajúcich vlakoch
porozbíjali okná, polámali dvere a lavice, prípadne
vozne nechali vo veľmi znečistenom stave. Kronikár
uvádza, že vojaci, ktorí prišli z frontu, rabovali tri
dni v obchodoch – najmä v židovských. Židia medzi
sebou urobili zbierku, aby ﬁnancovali stráž, ktorá
by dbala na verejný poriadok. Okresný úrad z čias
monarchie prestal fungovať. Na železniciach boli
zamestnanci vystavení vzburám obyvateľov a
nemali ochranu žandárov. Keďže vlaky boli veľmi
znečistené, na domovskej stanici v Trstenej zomrel jeden vrchný sprievodca a jeden sprievodca
na týfus. Toto prechodné obdobie skončilo v roku
1920, keď Trstená bola obsadená českým vojskom.
ZÁVER
Vznik Československej republiky v roku 1918
sa premietol aj do každodenného spôsobu života
Trstenčanov. Na troskách monarchie sa konštituovala Československá republika, kde sa slovenský
národ dotvoril ako moderný národ, ktorý má v
Európe svoje existenčné miesto. Československá
republika pred 100 rokmi vznikla na demokratických základoch a princípoch, ktorých ochrana,
dodržiavanie a uvádzanie do života je aktuálne aj
v súčasnej veľmi dynamickej dobe a v prostredí,
v ktorom sa nachádzame a žijeme svoje životné
príbehy.

PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
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50. VÝROČIE OD VPÁDU OKUPAČNÝCH VOJSK VARŠAVSKEJ ZMLUVY
DO ČESKOSLOVENSKA (1968)
Vedúci predstavitelia ZSSR na čele s Leonidom Brežnevom videli v československom reformnom hnutí na čele s Alexandrom
Dubčekom nebezpečný pohyb, ktorý mohol ohroziť ich vlastné pozície. Stranícki bossovia v Moskve s neľúbosťou niesli, že iniciatíva v
reformách vzniká mimo sovietskych komunistov, preto aj viacerí z nich, spočiatku naklonení umierneným reformám, odmietli československý pohyb. Pre konzervatívnych predstaviteľov komunistických strán československý reformný pohyb ohrozoval sovietsky model
socializmu, a preto sa rozhodli tento proces násilím zastaviť.
československí predstavitelia súhlasiť s neplatnosťou mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ, zaviazali sa urobiť kroky k „normalizácii“ situácie
v krajine, uvoľniť z funkcií osoby, označené za
nositeľov kontrarevolúcie. Poprední funkcionári, vrátane Dubčeka, predbežne ostávali vo
funkciách. Protokol ich však zaväzoval ovládnuť
a kontrolovať masmédiá. Zároveň sa museli
československí komunisti zaviazať, že ponechajú vo funkciách tých komunistov, ktorí pred
augustom i po vojenskom zásahu bojovali proti
„kontrarevolúcii“. Moskovské vedenie iba formálne prisľúbilo, že vojská nebudú zasahovať
do vnútorných vecí a že odídu len čo pominie
nebezpečenstvo ohrozenia socialistického
zriadenia.

VPÁD VOJSK VARŠAVSKEJ ZMLUVY
DO ČESKOSLOVENSKA
V noci 20. augusta 1968 o 23. hod. vstúpili vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy do
Československa. Na vojenskej akcii sa zúčastnilo 27 divízií, pol milióna vojakov, 800 lietadiel,
viac ako 6300 tankov a 2000 diel. Bola to najväčšia ozbrojená akcia v Európe od skončenia
druhej svetovej vojny. Alexander Dubček a
ostatní poprední predstavitelia KSČ boli zatknutí a odvlečení najprv na Ukrajinu a neskôr
do Moskvy. Krajinu okupovali vojská Varšavskej
zmluvy. Od vzniku Varšavskej zmluvy roku
1955 to bola jediná väčšia akcia tohto vojenského zoskupenia. Je príznačné, že sa uskutočnila
proti jednému svojmu členovi.

VÝSLEDKY MOSKOVSKÝCH
ROKOVANÍ V PRAXI

VYHLÁSENIE VEDENIA ŠTÁTU
PROTI OKUPÁCII
Predsedníctvo ÚV KSČ ešte v noci 21. augusta vydalo vyhlásenie, v ktorom sa hovorilo,
že vojenská akcia Varšavskej zmluvy sa uskutočnila bez vedomia pre¬zidenta republiky i
bez vedomia všetkých štátnych, ústavných
a straníckych orgánov. Vo vyhlásení sa ďalej
hovorilo: „Predsedníctvo ÚV KSČ vyzýva všetkých občanov našej republiky, aby zachovali
pokoj a nekládli postupujúcim vojskám odpor.
Preto ani naša armáda, bezpečnosť a Ľudové
milície nedostali rozkaz na obranu krajiny.
Predsedníctvo ÚV KSČ považuje tento akt za
odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov
medzi socialistickými štátmi, ale za popretie
základných noriem medzinárodného práva.“
Okamžite bolo zvolané zasadnutie parlamentu,
vlády a ÚV KSČ. Tajne, bez vedomia okupačných
vojsk sa v Prahe - Vysočanoch zišiel aj mimoriadny XIV. zjazd KSČ, ktorý veľmi tvrdo odsúdil
vojenskú okupáciu krajiny.
NÁSILNOSTI PROTI CIVILISTOM ZO STRANY
SPOJENECKÝCH OKUPAČNÝCH ARMÁD
Československá armáda zostala teda v kasárňach. Na uliciach však pokračovali búrlivé
demonštrácie. Dňa 23. augusta 1968 sa v celej
republike konal jednohodinový generálny protestný štrajk. Na viacerých miestach použili
vojská Varšavskej zmluvy proti civilnému demonštrujúcemu obyvateľstvu zbrane. Mnoho
ľudí bolo zabitých, viacero ranených.
SITUÁCIA NA ORAVE
V periodiku Orava, ktorý bol vydaný dňa
28. augusta 1968, bola publikovaná reportáž,
z ktorej uvádzame: „22. augusta prešli naši redaktori po cestách od Kubína smerom na Vyšný
Kubín a na Kraľovany. Za poslednými kubínskymi
domami, na strnisku, parkovali štyri bulharské
tanky. Čierni, špinaví mladí vojaci, bez úsmevov,
bez nálady robili údržbu na tankoch, na tankoch
československej výroby! Strážny ohlásil moju návštevu veliteľovi, neprijal nás, zato podarilo sa mi

Zdroj: The New York Times
zistiť názor jedného vojaka – neprišli sme bojovať
s vami, povedali nám, že v Československu hrozí
napadnutie zvonka. Vec nepotrebuje ďalšieho komentára. Cestou sme stretali autá, autobusy, nákladné autá a na nich nápisy – Sme za Svobodu,
sme za Dubčeka! Interventi choďte domov! Neverte
kolaborantom a zradcom našich národov! 1938
– 1968 za čo? Pri kraľovianskych závorách cez železnicu stretli sme sa s juhoslovanskými turistami
– pohľady plné účasti, spoluúčasti s nami, ale aj
obavy, ako prejdú republikou, či prejdú. Držíme si
palce navzájom. Železničný most v Kraľovanoch
strážili dvaja sovietski vojaci od hlavy po päty
zahalený v mantloch. Po oboch stranách cestného mosta cez Váh sú zakopané tanky, lafety ich
kanónov mieria niekde na východ, smerom na
Ľubochňu. Navštívili sme vojenský tábor pri futbalovom ihrisku – množstvo techniky, obrnené
transportéry, cisternové vozy.“ Atmosféra strachu a obavy o vlastný život bolo cítiť aj medzi
občanmi Trstenej. Každý z ľudí sa pýtal, aká nás
čaká budúcnosť pod okupačnými armádami.
Zároveň mnohé obchody s potravinami boli
prázdne, lebo ľudia si aj v Trstenej robili zásoby
zo strachu, že čoskoro môže vypuknúť vojna.
V tomto duchu pokračoval život aj v Trstenej v
priebehu roka 1968 a jari 1969.
TZV. DOHODA POČAS ROKOVANÍ V MOSKVE
Vojenskou silou boli napokon poprední činitelia KSČ a štátu donútení podpísať v Moskve
„dohodu“ o konsolidácii. Delegácia, ktorú viedol prezident republiky Ludvík Svoboda mala
v úmysle dosiahnuť prepustenie internovaných
česko-slovenských predstaviteľov na čele s
Dubčekom. Podľahli však mocen-skému nátlaku a otvorenému násiliu. Rokovania v Moskve,
na ktorých sa už zúčastnili aj internovaní predstavitelia strany, vlády a parlamentu Alexander
Dubček, Oldřich Černík a Josef Smrkovský,
boli v skutočnosti moskovským diktátom. Vo
výslednom protokole z 26. augusta museli

Na moskovských rokovaniach sa zrejme
„dobre zapísal“ Gustáv Husák, ktorý sa stal
Brežnevovým favoritom. Hneď po návrate z
Moskvy sa zapojil do rokovania mimoriadneho
zjazdu KSS, ktorý sa konal v Bratislave a na ktorom bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSS.
Priebeh a výsledky zjazdu boli charakteristické
pre vtedajšie pomery. Zjazd sa začal veľmi revolučne, prihlásil sa k záverom XIV. mimoriadneho
zjazdu. G. Husák vynaložil veľké úsilie, aby toto
uznesenie zvrátil. Demagogicky argumentoval
„slovenskou kartou“, najmä tým, že na mimoriadnom vysočanskom zjazde nebolo ani 10 %
slovenských delegátov. G. Husákovi sa podarilo, že slovenský zjazd sa dištancoval od XIV. tzv.
vysočanského zjazdu. Na druhej strane sa však
zjazd KSS skončil porážkou konzervatívnych
komunistov a ich hlavní predstavitelia na čele s
V. Biľakom neboli do nového ÚV vôbec zvolení.
Iba Husák si začal budovať svoju pozíciu.
POSTUPNÁ „NORMALIZÁCIA“ SPOLOČNOSTI
Opatrenia z moskovských rokovaní sa
začali postupne zavádzať do životu, ÚV KSČ
schválil 31. augusta, desať dní po vstupe vojsk
do Československa, tzv. Moskovský protokol.
Národné zhromaždenie prijalo 13. septembra zákon o opatreniach v oblasti masovokomunikačných prostriedkov. Dňa 16. októbra
bola podpísaná v Prahe dohoda o „dočasnom
pobyte“ sovietskych vojsk v Československu.
Sovietska strana odmietla uviesť, ako dlho bude
„dočasný pobyt“ trvať. Dňa 18. októbra prijalo
zákon o „dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk
aj Národné zhromaždenie. Alexander Dubček
ostal vo funkcii, ale posilnili sa pozície odporcov
reforiem a pod tlakom museli napokon reformní komunisti opustiť jednu reformu za druhou.
Odsun posledných sovietskych jednotiek z územia bývalého Československa nastal v polovici
roka 1991.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
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MEMORIÁL IVANA GONDU
Dňa 29. septembra 2018 sa uskutočnil MEMORIÁL IVANA
GONDU. V mnohých dlhší čas rezonovalo to, že nás opustil mladý
človek, ktorý mal ešte život pred sebou. Ivan miloval hokejbal a
tak vznikla teda myšlienka hokejbalového turnaja na jeho počesť.
Memoriálu sa zúčastnilo 7 tímov.
Predpokladalo sa viac tímov, ale
počasie bolo chladné. Na druhej
strane nám celý čas svietilo slnko a
zohrial nás guľáš, ktorý nám navarila
Ivanova rodina. Veľmi pekne im za to
ďakujeme.
Samotný priebeh memoriálu
bol veľmi zaujímavý. Diváci mohli vidieť zápasy, v ktorých sa blysli hráči
perfektnými akciami a brankári
ukázali svoje umenie. Do semiﬁnálovej štvorice sa preštrikovali tímy
LATABARI, SIBÍR, Veríme v zábavu,
Veľké ryby. V semiﬁnále LATABARI
vyhrávali nad Veľkými rybami, ale
Veľké ryby udierali z protiútokov a
zápas doviedli do víťazného konca.
V druhom semiﬁnálovom zápase vyhrali chalani z tímu Veríme v zábavu
v zápase o tretie miesto. LATABARI
vyhrávali ešte minúty pred koncom
2:0. Predtým súpera doslova bili,
ale nevedeli premeniť šance. Prišiel

potom trest a zrazu bolo vyrovnané.
O víťazovi rozhodovali nájazdy. Tam
starší celok z Martina ukázal skúsenosti a zaskvel sa brankár. LATABARI
skončili na štvrtom mieste. Veríme v
zábavu brali teda bronz. Finále bolo
vyrovnané a hra sa prelínala z jednej
strany na druhú. Hráči oboch ﬁnalistov predviedli pekné kombinácie.
Finále skončilo futbalovým výsledkom 0:0. Nasledovali opäť samostatné nájazdy. V nich exceloval tím
Veľké ryby z Námestova. Turnaj teda
vyhrali Veľké ryby.
Skutočnými víťazmi sa, ale stali
všetci, čo sa tohto memoriálu zúčastnili! Hlavný víťaz je, pre nás Ivan
a navždy zostane v našich srdciach!
Na turnaji sa podieľali Trstenský
mládežnícky parlament, Centrum
voľného času Trstená a mesto
Trstená
Milan Javorek
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FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR
PRIMÁTORKY MESTA TRSTENÁ
Turnaja, ktorý sa konal
dňa 6.10.2018, sa zúčastnilo 10
tímov prevažne z domáceho
prostredia. Prišli aj hostia z diaľky (Púchov a Trenčín). Turnaj
priniesol mnoho. Perfektné
zápasy, v ktorých sa videli
perfektné kombinácie a aj
brankárske umenie. Niektoré
zápasy boli tesné, ale niektoré
skončili vysokým rozdielom. V
niektorých tuhla krv v žilách
a rozhodcovia mali čo robiť,
aby krotili emócie tímov. Na prvenstvo si brúsilo zuby niekoľko tímov.
Či už Pupkáči, Majstri, Ete Destilére
a Benyho 11tka. Perfektne zahrali
Syslíci z Trstenej, ktorí ukázali, že
majú veľký potenciál do budúcna. V
tomto im sekundovali ZAOCÁNSKE
ŠÍPY. Tím Durmoľ konečne strelil
gól na turnaji a chalani sa dokonca
predrali do štvrťﬁnále, ktoré bolo pre
nich maximom. LATABARI sa pokúsili
predrať do semiﬁnále, ale zápas vo
štvrťﬁnále nezvládli. Nemali tam vychýreného strelca, tak bojovali ako
levy, ale to nestačilo. Dobre rozohratý turnaj mal tím Benyho 11tka, ale
nezvládli štvrťﬁnále a smolne vypadli. Do semiﬁnále postúpili Pupkáči,
Majstri, Ete Destilére. O týchto
nebolo pochýb, pretože si šli svoje,
aj napriek niekorým zaváhaniam v
skupinách. Doplnili ich ZAOCÁNSKE
ŠÍPY. Semiﬁnále boli zaujímavé a
do ﬁnále sa dostali Pupkáči a Ete
Destilére. V zápase o bronz vyhrali
Majsri. Finále malo svoje grády. Vo

ﬁnále sa zaskveli traja hráči. Brankár
Libor Mišuda, ktorý ukázal, že napriek svojmu veku nepatrí do starého železa a útočná dvojka Jozef Ješš
a Adam Sirota. Finále znelo v prospech domáceho celku Ete Destilére.
Trstenské tímy teda ešte nepustili
hostí, aby si za tie štyri roky zobrali
celkové prvenstvo.
Najlepším hráčom sa stal Filip
Pallo (Ete Destilére).
Najlepším strelcom sa stal
Adrián Gregáň (Pupkáči).
Najlpeším brankárom sa stal
Marek Žuﬀa (Majstri).
Tím Durmoľ získal ich životný triumf v podobe haluze turnaja!
Chceme touto cestou poďakovať
všetkým, čo sa turnaja zúčastnili
a pridali ruku k dielu. Veľké poďakovanie patrí sponzorom a hlavne mestu Trstená. Dúfame, že sa
tímom páčilo a s radosťou sa vrátia
niekedy do Trstenej.
Milan Javorek

MEMORIÁL JOZEFA MAŽÁRIHO
A JOZEFA POLHORSKÉHO
Prvý spoločný Memoriál ako spomienka na významné osobnosti v dejinách futbalu Trstenej Jozefa Mažáriho a Jozefa Polhorského sa konal v sobotu 25.8.2018.
Hneď v úvode stretnutia sa rodiny Jozefa
Mažáriho a Jozefa Polhorského spolu s primátorkou mesta Trstená Magdalénou Zmarzlákovou a
organizátormi podujatia stretli pri hroboch týchto
niekdajších mecenášov trstenského futbalu. Pani
primátorka položila na hroby spomienkové vence,
zapálením sviečky a tichou modlitbou im vzdali
česť a s odkazom „odpočívaj v pokoji“.
Na ihrisku pod Kľozovom sa už medzitým varil
chutný guláš pod vedením Jožka Trstenského a
Peťa Gregorca v útulnom „gulášovisku“, ktorý poskytol kolkársky klub. O 14.00 hod. sa tak mohol
oﬁciálne zahájiť na ihrisku samotný memoriál,
teda futbalový turnaj.
Na slávnostnom zahájení boli nastúpené
dve družstvá odchovancov trstenského mládežníckeho futbalu a tiež pozostatok družstva
„Internacionálov“ Trstená. Samozrejme nechýbali
ani rodinní príslušníci nebohých a početná skupina divákov.
Hlavný organizátor memoriálu Jozef Fábry
na úvod všetkých predstavil a srdečne privítal. V

krátkosti zhrnul zásluhy významných
osobností trstenského futbalu Jozefa
Mažáriho a Jozefa Polhorského.
Potom sa ujala slova pani primátorka, ktorá aj bez osobnej skúsenosti
ocenila nezmazateľný prínos oboch
nebohých dlhoročných činovníkov pri
rozvoji futbalu v meste Trstená.
Po oﬁciálnom úvode nasledovalo
ešte spoločné fotografovanie a ﬁlmovanie všetkých aktérov memoriálu, ktoré zabezpečoval
Milan Javorek.
Za celkom príjemného futbalového počasia v
zmysle hesla Jozefa Polhorského „Chlapi, zahrajme
si!“, sa postavili na kvalitne pripravenom ihrisku
proti sebe odchovanci trstenského mládežníckeho futbalu. Zároveň to boli odchovanci trénerov
Jozefa Fábryho a Jozefa Kormana. Chlapi boli pozvaní ako náhrada za družstvo „Internacionálov“
Trstená, ktorí sa po rokoch rozpadli a preto sa na
tejto akcii zúčastnilo už len ich „torzo“. Výsledok
futbalového stretnutia nie je dôležitý, ani nepôjde

do sveta. Čo však bolo a je v tomto zápase dôležité,
je heslo „Chlapi, zobuďte sa!“. Tento výrok často
používal Jozef Mažári, ktorý bol mimochodom
dlhoročným predsedom futbalového klubu FK
Slovan Trstená, ak sa hráčom nedarilo podľa jeho
predstáv. Na toto heslo si spomenulo aj jedno z
družstiev, keď z 1 : 3 vyrovnali na konečných 3 : 3.
Na záver chcem podotknúť, že toto podujatie
plánujeme realizovať každoročne v augustovom
termíne a to v úzkej spolupráci s mestom Trstená,
FK Slovan Trstená, oboch rodín a všetkých priateľov futbalu.
Jozef Fábry
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