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OBNOVENÁ KAPLNKA
V roku 1824 dal v miestnej časti na Kamennom vŕšku postaviť
miestny trstenský mešťan Martin Mencel kaplnku. Na jej udržiavanie zložil aj základinu (fundáciu) v hodnote 34 zlatých a 36
denárov. V roku 1833 sa suma tejto základiny zvýšila spolu s úrokom na 46 zlatých a 6 denárov.

Staviteľ tejto kaplnky Martin
Mencel (v záznamoch je uvádzaný
aj ako Mencell, Mentzel) sa spomína v súvislosti, že jeho manželka
bola Dorota z rodiny Ďurdinovcov.
Práve táto kaplnka bola postavená
pri majetkoch starobylého rodu
Ďurdinovcov (dnešná mestská časť
Ďurdinová), ktorých prvé písomné
zmienky siahajú minimálne do polovice 17. storočia.
Kaplnka bola postavená na
rozhraní chotárov Trstenej a Ústia
a zároveň stála na krížnych cestách, teda na križovatke, odkiaľ
cesta viedla na Osadu a na Hámre.
Dôvodom postavenia tejto kaplnky
bola nábožná pohnútka uvedeného
fundátora, ktorej vnútorný dôvod
zostáva zahalený tajomstvom.
S pravdepodobnosťou môžeme
tvrdiť, že zloženie základiny na
hmotné udržiavanie tohto sakrálneho objektu si vyžadovalo isté ekonomické zabezpečenie fundátora
Martina Mencela. Domnievame sa,
že istým dôvodom pre postavenie
tejto kaplnky bol aj majetný rod
Ďurdinovcov, z ktorého pochádzala
manželka Martina Mencela Dorota.
V roku 2018 bola starobylá
kaplnka na Kamennom vŕšku obnovená za pomoci dobrovoľníkov
a sponzorov. 14. októbra 2018 bola
kaplnka vysvätená miestnym farárom Jaroslavom Chovancom a zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu.

Kaplnka bola postavená v poli
a v jej blízkosti boli vysadené dve
nádherné lipy. Je postavená z kameňa, základy tvorí tiež poukladaný kameň. O chvíľu bude tomu 200
rokov, ako ju zhotoviteľ postavil. Zub
času si postupne vyberal svoju daň.
Kameň neustále do seba naberal
vlhkosť z poľa z pôdy, ktorá bezprostredne obopínala kaplnku a tiež
neustále nasával vlhkosť z krásnych
líp. Kamenný oltárik v kaplnke sa
takmer rozsypal a veľmi vlhké až
mokré múry by bolo v pôvodnom
stave zachovať už veľmi ťažké.
Dobrovoľníci, ktorí sa momentálne
starajú o kaplnku sa rozhodli, že
v prvom rade ju bude potrebné zachovať pre ďalšie generácie.
Obnovila sa strecha a výkop
okolo kaplnky zabezpečil jej stále
odvodňovanie. V r. 1990 bol pôvodný interiér kaplnky vykradnutý.
Nádherné železné vstupné dvere
boli na nejaký čas zapožičané ﬁlmovému štábu a počas tohto času
neznáme osoby odcudzili z kaplnky pôvodnú sakrálnu výzdobu.
Je škoda, že sa nezachovala dokumentácia originálnej výzdoby.
Do kaplnky sa umiestnil kríž a
dva obrazy zapožičané od rehole
Františkánov. Momentálne je táto
výzdoba umiestnená v kaplnke pri
kostole sv. Martina. Obnovitelia
chceli zachovať starosvetský ráz
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MILÍ SPOLUOBČANIA,
úvodom mi, prosím, dovoľte, aby som
sa Vám všetkým úprimne poďakovala
za prejavenú dôveru vo voľbách. Vašu
podporu si veľmi vážim a okrem radosti
si uvedomujem aj to, že táto funkcia prináša plnú náruč zodpovednosti a náročnosti. Ale našťastie, nie som na to sama :)
Prejavené uznanie ma zaväzuje, aby som
sa zo všetkých svojich síl snažila naplniť to,
čo som si pred voľbami predsavzala a naďalej v spolupráci s mestským zastupiteľstvom
riešila problémy, s ktorými sa mesto Trstená
denne stretáva k spokojnosti Vás, občanov.
Veľmi si prajem, aby ľudia v Trstenej zažívali každý deň pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti, aby si uvedomovali potrebu jeden druhého, aby boli ochotní pomáhať a slúžiť si navzájom a aby v Trstenej
nebolo núdzneho.
Dávam Vám do pozornosti priestor na osobnú diskusiu, a to na
„káve s primátorkou“, v ktorej naďalej pokračujeme a ktorá sa koná
každú stredu od 14 do 16 hodiny a pre tých, ktorí radi využívajú internetové služby aj webovú aplikáciu www.odkazprestarostu.sk.
Blíži sa čas Vianoc. Narodenie Spasiteľa. Je to obdobie, keď si viac,
ako inokedy, uvedomujeme vlastné pocity, lásku, úctu a priateľstvo,
obetavosť i spolupatričnosť. Každý z nás s vďakou prijme úprimné,
teplé ľudské slovo, pohladenie, či prosté prianie zdravia a šťastia.
Nezabúdajme na to! Náklonnosť, oddanosť a vieru milujúcej rodiny
nemožno nahradiť kúpou drahých darčekov. Usilujme sa o svornosť
v rodinách, buďme pozorní a tolerantní k sebe a ešte s väčšou pozornosťou k tým, ktorí si možno našu lásku nezaslúžia. Byť citlivejším,
vnímavejším a slušnejším nie je slabosť, ale naopak výsada tých, ktorí
chcú nájsť cestu k dôstojnosti existencie a plnohodnotnému životu.
Ku koncu kalendárneho roka 2018 sa chcem poďakovať poslancom
MsZ, zamestnancom mesta a mestských organizácií, členom spoločenských organizácií, podnikateľským subjektom a živnostníkom na
území nášho mesta a v neposlednom rade všetkým Vám, obyvateľom,
za vašu zodpovednú prácu, či už v rodinách, na pracoviskách alebo len
tak... pre druhých. S láskou a nezištne.

Prajem Vám, milí spoluobčania,
pokojné, šťastné a požehnané
vianočné sviatky.
Prajem Vám radosť
z každého prežitého dňa,
spokojnosť a odhodlanie sa stále niečo
nové naučiť, zdokonaliť,
byť o niečo lepší.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená
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ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRSTENEJ
Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnilo Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trstenej. Po úvodnej slávnostnej časti, v
ktorej predsedkyňa mestskej volebnej komisie Ing. Mária Žembéryová informovala o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a o
výsledku volieb primátora, boli odovzdané osvedčenia o zvolení a boli podpísané sľuby novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva.

Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Trstenej na volebné obdobie 2018 – 2022 boli zvolení:
• OBVOD Č. I, ZÁPAD:
• Ing. Silvia Púčiková
• Mgr. Miloš Gallo
• Peter Kovalík
• Ľubomír Fedorák
• OBVOD Č. II, HRADY –
MIERU, STRED, VÝCHOD:
• PhDr. Ján Šuvada
• Mgr. Ľubomír Sahuľ
• Ľubomír Hoľma, DiS.
• Ing. Peter Kristofčák
• PhDr. Gabriela Šrámeková
• OBVOD Č. III, VYŠNÝ
BREH – ĎURDINOVÁ, ÚSTIE
NAD PRIEHRADOU:
• Štefan Bača
• Mgr. Peter Žatko
• Juraj Šurina
• Miroslav Mačor

Po prevzatí osvedčenia o zvolení
zaznel sľub primátorky a poslancov.
Následne vystúpila primátorka
so svojím slávnostným prejavom.
Po jej príhovore a gratuláciách sa
pokračovalo v rokovaní podľa schváleného programu, v rámci ktorého
predseda mandátovej komisie overil
zloženie sľubov a podal správu mandátovej komisie.
Ďalším bodom rokovania bolo aj
poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení. Na základe
vyššie uvedených skutočností bol
takýmto poslancom pre volebné obdobie r. 2018 – 2022 poverený Mgr.
Peter Žatko, ktorý patrí medzi služobne najstarších a najskúsenejších
poslancov.

V poslednom bode rokovania boli
zriadené komisie mestského zastupiteľstva a boli určení ich predsedovia, ktorých hneď prvou úlohou je
do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

11. decembra 2018, predložiť návrhy
na členov a tajomníkov jednotlivých
komisií.
Bc. Lenka Lackovičová
Referát sekretariátu primátora

CAMINO NA KOLEČKÁCH

ZBOR TRISTIANUS

21. novembra 2018 sa v Kine Mier Trstená žiaci šiesteho a
siedmeho ročníka ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava a ZŠ s MŠ
Rudolfa Dilonga zúčastnili besedy s pánom Janom Dušekom,
ktorý napriek svojmu handicapu prešiel s priateľmi 640 km po
Svätojakubskej ceste v Španielsku.

Dňa 24.11.2018 vystúpil náš zbor na Festivale cirkevných speváckych zborov “Chrámová pieseň“, ktorý sa konal v rámci XVII.
Gorazdových dní chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby
v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene.

Táto púť vedie až do Santiaga
de Compostela, kde sa nachádzajú pozostatky svätého Jakuba
Staršieho (jedného z dvanástich
apoštolov). Beseda bola doplnená aj o ukážky z dokumentu
Camino na kolečkách. Pán Dušek
má rozstrúsenú sklerózu, ktorá
ho pripútala na vozík, no on sa
aj napriek tomu nevzdal a vďaka
svojmu odhodlaniu, optimizmu
a chuti do života absolvoval túto
púť, ktorá bola často neľahká.
Besedy sa zúčastnil aj jeho dobrý
priateľ Petr Hirsh. Pevne verím, že
pre všetkých zúčastnených môže
byť pán Dušek príkladom toho, že
aj napriek ťažkostiam, možno neľahkému osudu, ťažkej životnej situácii,
zdravotným problémom, si každý z nás môže plniť svoje sny. Veď občas
stačí iba chcieť ... Nech je nám „Camino na kolečkách“ inšpiráciou a zdrojom odvahy.
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

Festival otvoril Mgr. Ján Mojzsis, zborový farár Ev. a. v. farského úradu
vo Zvolene. Na festivale postupne účinkovali: Zborový spevokol a komorný orchester pri Evanjelickom cirkevnom zbore a. v. Krpeľany, miešaný
spevácky zbor Rozkvet z Prievidze, ženský spevácky zbor Melódia z
Fiľakova a miešaný chrámový zbor Tristianus z Trstenej. Zbory sa predstavili 20 minútovým koncertom zo svojho repertoára. V podaní nášho
zboru zaznelo 5 piesní. Poslucháči odmenili všetky piesne potleskom.
Bolo zaujímavé vypočuť si viaceré spevácke zbory. Po ukončení festivalu
sa konal rozborový seminár poroty a dirigentov. Náš chrámový zbor opäť
úspešne reprezentoval mesto Trstená.
Ing. M. Kapitánová
Zbor Tristianus
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kaplnky a rozhodli sa dať vyhotoviť
nový interiér kaplnky s dobovými
prvkami. Obrazy dali namaľovať
podľa predlohy poľskej maliarke
Barbare Wardega, ich zarámovanie
a drevené doplnky v kaplnke dokončil dobrodinec z Klina. Hlavu Krista
na kríži daroval miestny ľudový
rezbár.
Väčšinu
materiálu
potrebného na rekonštrukciu kaplnky
dodali rod. Balúnová, Pakosová a
Garbiarová z Liesku. Rodina Tuková
prispela stavebným materiálom,
ale vykonali aj niekoľko stavebných
prác. Nádherné vydláždenie kaplnky a chodníka zabezpečil majster
zo Zábiedova so svojim synom.
Kaplnka nie je veľká, no práce bolo
potrebné zabezpečiť a zosúladiť,
ako pri každej inej stavbe. Okrem
väčších spomínaných darcov veľkú
zásluhu na jej konečnej podobe má
oddelenie služieb mesta Trstená,
veľa dobrodincov z Trstenej, ale
aj jednotlivci zo Suchej Hory a
Mútneho. Interiér kaplnky je neustále osvetlený. Z vonkajších strán
je vidno pôvodnú stavbu, materiál
a techniku, akou bola kaplnka postavená. Skaly sú ošetrené proti
nadmernému vonkajšiemu nasávaniu vlhkosti. Ošetrené a opílené boli
aj obidve lipy. Ich padajúce suché konáre by mohli vážne poškodiť nielen
kaplnku. Boli doplnené lavičky
okolo celej kaplnky.
Kaplnka na Kamennom Vŕšku
je úžasným miestom pre ľudí, ktorí
potrebujú duchovne pookriať. Pri
zotrvaní v meditáciách alebo len tak
pri fyzickom relaxe sa ľuďom naskytne neobyčajný pohľad. Z tohto
miesta uvidíte Skorušinu, prekrásne
Roháče, Západné Tatry, Babiu Horu,
ďalekohľadom sochu Krista v Kline,
Oravskú priehradu a prenádhernú
trstenskú prírodu. Úžasný západ
slnka v letných mesiacoch a jeho
odraz z hladiny Oravskej priehrady
je nezabudnuteľný.
Ak budeme mať tento kúsok krajiny v úcte ako veriaci ľudia alebo ako
prechádzajúci turisti, budeme ho
udržiavať v čistote a neničiť dedičstvo otcov, odvďačí sa nielen nám,
ale aj našim deťom a ich potomkom.
rod. Mičáňová
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TVORIVÉ DIELNE PRICHÁDZA ČAS VIANOC
Dňa 18.11.2018 a 19.11.2018 sa v Dome kultúry v Trstenej konali tvorivé dielne s názvom Prichádza
čas Vianoc, ktoré sa realizovali v rámci projektu Oživenie tradícií a zvykov našich predkov č. INT/ET/
TAT/1/II/B/0162 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020, úloha projektu: Vianoce na Orave - zvyky a tradície v období Vianoc.

Vianoce a celé predvianočné
obdobie bolo v minulosti obdobím zvykov a tradícií, kedy sa ľudia
pripravovali na najkrajšie sviatky
roka Vianoce. V rodinách sa piekli medovníky, vianočné oblátky
alebo si svojpomocne vyrábali vianočné symboly a ozdoby, ktoré
skrášľovali ich príbytky. Aj my
sme sa rozhodli priniesť obyvateľom nášho mesta kúsok tejto
tradície v podobe zorganizovania
tvorivých dielní venované zvykom
a tradíciám Vianoc. Počas dvoch

dní sme s obyvateľmi mesta a s
partnermi projektu Oravským
centrom kultúry v
Jablonke vyrábali
adventné vence
rôznymi technikami, piekli a ozdobovali medovníky a vianočné oblátky podľa
receptov starých materí, vyrábali
sme vianočné ozdoby vo forme
vianočných gúľ na stromček so
saténových a ligotavých stužiek
či vianočné pohľadnice a adventné kalendáre. Každý účastník
tvorivých dielni si odniesol svoj
vlastnoručne vyrobený vianočný

výrobok, ktorý mu bude pripomínať čas strávený pri uchovávaní
tradícií a zvykov našich predkov.
Účastníkom tvorivých dielni bolo
poskytnuté malé občerstvenie.
Veľké ĎAKUJEM patrí aj zamestnancom Centra voľného času
v Trstenej, ktorí boli ochotní a
venovali sa účastníkom dielni aj v
tomto predvianočnom období pri
výrobe ich adventných a vianočných výrobkov, ktoré určite potešia ich najbližších pod nejedným
vianočným stromčekom.

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

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK OPÄŤ POTEŠÍ DÔCHODCOV
Aj tento rok dostanú seniori vianočný príspevok. Nárok naň bude mať každý dôchodca, ktorého úhrn
súm dôchodkov neprevyšuje 572,4 eura. Maximálny vianočný príspevok bude rovnako ako v minulých
rokoch 87,26 eura. Dostanú ho všetci tí skôr narodení, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 205,08 eura do 572,40 eura bude mesačne patriť vianočný
príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku, a to od 87,26 eura do 21,15 eura.
Navyše je zabezpečené, aby
seniori s nižším príjmom mohli aj
pre tento rok počítať s jednorazovým príplatkom. Maximálna suma
príspevku s príplatkom sa tak dostane na úroveň 100 eur. Nárok na
jednorazové zvýšenie vianočného
príspevku, t. j. sumu 12,74 eura,
má každý dôchodca, ktorého úhrn
súm dôchodkov neprevyšuje 410,14
eura, čo predstavuje dvojnásobok

sumy životného minima.
O vyplatenie vianočného príspevku a príplatku netreba Sociálnu
poisťovňu žiadať. Vyplatí ho automaticky všetkým dôchodcom,
ktorím naň majú nárok. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je
zverejnená kalkulačka, na základe
ktorej si tí skôr narodení vypočítajú
výšku vianočného príspevku.
Podľa slov ministra práce,

PROTIDROGOVÝ VLAK
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, ktorý už niekoľko rokov brázdi Nemecko a Českú republiku,
navštívil aj 6 miest v Žilinskom kraji. V dňoch 8. a 9. 11. 2018 bol multimediálny protidrogový vlak odstavený
na železničnej stanici v Tvrdošíne a navštívilo ho aj 111 žiakov (deviatakov a ôsmakov) oboch základných
škôl z Trstenej.
Prehliadka vlaku trvala 90
minút. Žiaci vypísali na začiatku
vstupný anonymný dotazník a postupne si v jednotlivých vozňoch
pozreli ﬁlm podľa skutočných udalostí. Film bol rozdelený na jednotlivé etapy a za každou časťou žiaci
videli aj reálnu situáciu z deja ﬁlmu
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(napr. skopírované miesto dopravnej nehody, policajnú výsluchovú
miestnosť, celu policajného zaistenia, ambulanciu, drogové geto a
pod. Žiaci si mohli naplno uvedomiť
dôsledky konania hlavných protagonistov ﬁlmu, ale možno niektorí aj
tie vlastné a dostali silný impulz na

premýšľanie o živote a zdraví. Pevne
verím, že žiaci si so sebou odniesli
silný emocionálny zážitok, veď na
prevenciu drogových závislosti v
dnešnej dobe nikdy nie je neskoro.
Čím skôr, tým lepšie.
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

sociálnych vecí a rodiny SR Jána
Richtera je realizácia avizovaného
zvýšenia až na dvojnásobnú výšku
aktuálna už na budúci rok.
Zdroj: www.employment.gov.sk
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej
správy a sociálnych vecí
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NAŠA ČINNOSŤ JE O DOBROM POCITE
Milé čitateľky, milí čitatelia, dostali sme priestor aj v tomto predvianočnom čísle Trstenského hlasu, aby sme sa Vám prihovorili.
Krátke nahliadnutie do života členov Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trstenej za posledné obdobie troch mesiacov je iba malou
pripomienkou toho, čo všetko sme absolvovali. Starnutie neznamená nečinnosť, znamená múdrosť, skúsenosť a snahu ešte stále niečo
prospešné urobiť pre seba a hlavne pre iných.
Leto dodýchalo, míňa sa jeseň. Spomienky
na krásne dovolenky našich seniorov prežitých na Jadrane, Piešťanoch a Turecku pomaly
blednú. Pohybové aktivity pre zdravé a aktívne
starnutie boli poslaním a cieľom športových
podujatí v prírode na čerstvom vzduchu v letných mesiacoch, to je už tiež za nami. Avšak
liekom na každú diagnózu je pohyb a to pohyb
v každom počasí, v každom období. Rýchla
chôdza je lepšia ako pomalá, prechádzka s
paličkami je lepšia ako sedenie pri telke a ešte
lepší ako rýchla chôdza je predsa tanec. Tancom
a spevom sme žili v septembri, kedy sme sa zúčastnili na vystúpení Lúčnice v Námestove. Tu
sme síce sedeli, no nôžky a rúčky neostali bez
pohybu a hrdlá tiež nemohli byť ticho. Na javisku sa vystriedalo veľké množstvo účinkujúcich
Lúčničiarov a početné zastúpenie našej JDS ich
horlivo povzbudzovalo, no zároveň si aj s chuťou zaspievalo v pestrofarebnom maratóne
piesní, tanca a potlesku.
• Orava, Orava, prekrásna Orava, tu nájdeš
v duši kľud i prenádherný kút... Túto a mnohé
ďalšie podobné krásne ľudové i novodobé
pesničky sme si pospevovali na kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci októbri na
stretnutiach seniorov z príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Už dávnejšie dostal mesiac
október takúto nálepku, ba stačilo by jednoducho: Mesiac úcty k nám, k všetkým ľuďom. A
nielen mesiac. Prejav úcty, vzájomnej empatie
a ľudskej blízkosti by mal byť pri každodennej
komunikácii. Pretože platí: Čas je jediná hodnota, z ktorej sa každému odpočítava rovnako.
• Už 3. októbra sme sa zúčastnili na slávnostnej akadémii z príležitosti Mesiaca úcty k starším v Dome kultúry, ktoré zorganizovalo mesto
Trstená pre všetkých seniorov so skvelým kultúrnym programom a bohatým občerstvením.
A keď sa smerom k nám, seniorom, rozbehli
slová vďaky a uznania od pani primátorky, potešilo nás to. No bolo to hlavne stretnutie rovesníkov, potreba vzájomnej ľudskej komunikácie,
pospomínať, vidieť kamarátov, známych, bývalých kolegov z práce. Veď mnohokrát urobíme
radosť tomu druhému človeku a pohladíme
jeho srdiečko obyčajným milým slovom a povzbudením. Záverom celého vydareného podujatia bola tanečná zábava. Oravanka a seniorské
disko ukázalo, že pri dobrej muzike zabudneme
na choré kolená, kĺby, nohy, zahodíme paličky, barličky, šup na parket a tancujeme ako za
mladých čias. Za túto skvelú pripravenú akciu
a tiež za darčeky chceme za všetkých seniorov
vysloviť „srdečne ďakujeme“ všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii akadémie, pracovníkom
Mestského úradu, zamestnancom Domu kultúry, účinkujúcim deťom, tvorcom programu,
hudobníkom, vedeniu Mesta Trstená. Naším
želaním je, aby sme sa o rok stretli všetci opäť
v zdraví a pohode, s úsmevom na tvári. Pretože
stretnúť priateľa s úsmevom na tvári je dar. A
ako začínal tento odsek slovami piesne o Orave,
rovnako končí slovami: Dôchodcovský náš vek
– toľko v tebe krásy, keď v kruhu priateľov od
srdca spievam si.
• Podobné, no rovnako vydarené posedenie
pre seniorov základných organizácií JDS okresu

• Októbrové dni seniorov boli naplnené
kultúrno-spoločenskými podujatiami. Október
plný farieb, zábavy, spevu, tanca a melódií.
November ešte pestrejší, s očakávaním Martina
a prvých vločiek. Martinský jarmok a kultúrne
vystúpenia nás nenechali ľahostajnými. Ani
tento rok sme ho nemohli vynechať z nášho
spoločenského programu. Okrem hudobných,
tanečných a speváckych vystúpení sme radi
okoštovali aj jarmočné dobroty.
Tvrdošín z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa
uskutočnilo v Športovej hale v Podbieli.
V predchádzajúce roky takúto akciu zabezpečoval výbor Okresnej organizácie JDS
Tvrdošín a konala sa v Nižnej. Pred rokom sme
ju zorganizovali v Dome kultúry v Trstenej pre
220 seniorov JDS okresu. Tento rok prišiel rad
na Podbieľ. Okrem domácich tu boli seniori
z JDS Tvrdošín Skalka, Tvrdošín Javor, Nižná,
Trstená. Súčasťou spoločenskej akcie bol bohatý kultúrny program, pohostenie, spev a zábava. I tu platilo heslo - Zabudnime, že nás niečo
bolí, vychutnajme si dnešný deň, zabavme sa,
porozprávajme a keď začne hrať muzika, s chuťou do tanca. Tak aj bolo.
Každé naše seniorské podujatie má aj
svoju spoločenskú rovinu. Punc podujatiu dali
hostia: predsedníčka VÚC Žilina p. E. Jurinová,
primátorka Trstenej p. M. Zmarzláková, starosta Nižnej a poslanec VÚC p. J. Rosina, starosta
Podbieľa p. S. Korčuška, starosta z Habovky p.
A. Lajčin a ďalší hostia, ktorí svojimi príhovormi
potešili našu dušu. Podotkli, že aj tretia tretina
života, ktorú dnešní seniori žijú, je pre spoločnosť takisto významná. Už ich samotná prítomnosť medzi seniormi JDS okresu Tvrdošín
hovorí o pozitívnom postoji k ľuďom staršieho
veku.
• A ešte raz v októbri veselo a so spevom.
Tento raz sme boli v Martine na Turčianskej
Šlágerbombe a bolo nás plný autobus.
Hlavnými hosťami boli spevácke hviezdy Duo
Rytmus z Oslian a speváčka Renáta Čonková.
Šlágerbomba = super bomba. Netreba viac
slov. Kto má hudbu a spev rád, ten si prišiel na
svoje.

• Dňa 10.11. sa konal kolkársky turnaj organizovaný mestom Trstená v rámci projektu
„Budúcnosť pre Európu“. Našu JDS reprezentovalo jedno štvorčlenné družstvo a to sa umiestnilo na 2. mieste. Zároveň predsedníčka našej
MsO JDS E. Branická skončila v rámci jednotlivcov na 2. mieste a náš člen F. Frielich mal na
tomto turnaji funkciu rozhodcu. Blahoželáme.
• Nepoľavujeme ani ku koncu roku a v novembri opäť šport. Tentokrát iný ako kolky. Bol
to bowling. Okresný turnaj seniorov v bowlingu
sa konal 22.11. a usporiadateľom bola OO JDS
Námestovo. Naša organizácia vyslala jedno
súťažné družstvo. Nakoľko to bol prvý ročník
tohto podujatia a v tomto športe nie sme doma
a nemáme žiadne skúsenosti - ako v kolkoch,
nepredpokladali sme, že uspejeme. Išli sme na
skusy s tým, že potrénujeme a nabudúce vyhráme. A vyhrali sme. Naše družstvo v zložení
Ľudko Riša, Ferko Frielich, Anička Lepáčková a
Peťo Lepáček obsadili prvé miesto a F. Frielich
bol druhý vo vyhodnotení jednotlivcov. Opäť
gratulujeme.
• V sobotu 24.11. sme si boli pozrieť muzikálové predstavenie J. Ďurovčíka pod názvom
„Strom“, inscenácia ocenená krištáľovým krídlom. Nové naštudovanie tanečného divadla,
ktorá čerpá námet v histórií slovanstva, nás
obohatila o nové zážitky s vysokým umeleckým
prevedením. A bolo beznádejne vypredané.
• Aj tento rok sa konalo na námestí spoločné Mikulášske stretnutie občanov mesta
Trstená. Naša organizácia /tak, ako aj vlani/
k tomuto stretnutiu prispela tým, že sme
napiekli niekoľko škatúľ vianočného pečiva.
Skúsené gazdinky sa šikovne zvŕtali pri tablách
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• No a čo podnikneme ešte do konca roku?
To teraz nevieme, určite niečo podnikneme.
Ale vieme to, že so starým rokom sa rozlúčime
silvestrovským posedením. Samozrejme tu
nebude chýbať dobrá nálada a zábava, nielen
na Silvestra ale aj po novoročnom ohňostroji. A
po novoročných blahoželaniach... „Oj, zabáva,
zabáva až do rána“...
• Pri zhodnotení celoročnej činnosti nemôžeme zabudnúť na vyjadrenie vďaky za akúkoľvek pomoc. Vážime si ústretovosť našich
sympatizantov, podporovateľov. Sme im vďační, že činnosť našej JDS mohla úspešne fungovať a napredovať.
Srdečné poďakovanie chceme vyjadriť
ľuďom dobrej vôle a širokého srdca, ktorí boli
voči našej organizácií ústretoví a nápomocní pri
organizovaní našich akcií a prispeli nám ﬁnančne alebo materiálne. Obdarovali nás a my sme
mohli urobiť radosť iným.

a plechoch, aby každý účastník ochutnal ich
výtvory, aby koláčikov bolo dosť pre všetkých.
Veď sladkostí nie je nikdy dosť a pod vyzdobeným stromčekom/stromiskom na námestí chutia tieto dobroty oveľa viac. K tomu dobrý punč
a dobrý pocit utvrdzuje príjemnú atmosféru
tohto adventného obdobia.
• Tradičné, v poradí už 6-té Mikulášske posedenie a pečenie medovníčkov sa konalo v
Klube dôchodcov dňa 13. decembra. V tomto
predvianočnom období sa radi stretávame s
členmi Občianskeho združenie „Centruško“ a
okrem srdečnej debaty tu spod rúk mladých
ľudí, za spolupráce senioriek, vychádzajú malé
umelecké dielka z medovníkového cesta. Bolo
treba zamiesiť, rozváľať, vykrájať, vymodelovať,
upiecť, vyzdobiť a potom odniesť domov alebo
podarovať. Keď človek tvorí, a je jedno, či modeluje, šije, maľuje alebo pečie, podstatné je, že
to robí s radosťou. Vkladá do svojich diel kus

svojho srdca a pozitívnu energiu. Tá na našich
spoločných stretnutiach s Centruškármi nikdy
nechýbala. Pre nás, seniorky, je to príjemný
pocit urobiť radosť iným ľuďom. Hoci len tým,
že im venujeme svoj čas, milé slovo, keď sa za
tým skrýva prajné a otvorené ľudské srdce.
Samozrejme sme nezabudli ani na darčeky od
Mikuláša pre našich priateľov z Centruška.
• Mikulášsky kolkársky turnaj seniorov našej
organizácie má štvorročnú tradíciu. Kto chcel,
prišiel, zasúťažil si, pobavil sa. Pravidelné utorkové tréningy sa prejavili na výsledkoch súťaženia a všetci sme favoriti. Tí najlepší dostali za
odmenu Mikuláša. Ostatní sme boli spokojní s
tým, že Mikuláš nenosí len darčeky, ale aj dobrú
náladu, spev a zábavu. Veď naša činnosť je o
dobrom pocite. To bolo, ale aj je naším cieľom
- spokojnosť našich členov, účastníkov podujatí, spoločenských akcií a ich slová: „Teší nás, že
sme súčasťou JDS.“

Naše slová vďaky vyslovujeme vedeniu
Mesta Trstená, pani primátorke, Mestskému
zastupiteľstvu, trstenským ﬁrmám a spoločnostiam: PANASONIC I.D.S., s.r.o., LKT, s.r.o., STAREK
Transport, URBÁR, pozem. spol., TRIX Ľ. Drgáň,
COOP Jednota, vedeniu ŠKK. Všetkým Vám patrí
naše úprimné a veľké „ďakujeme“.
Milí spoluobčania, priatelia, seniori, čitatelia TH, dovoľte, aby sme Vám
všetkým popriali príjemné pokojné
obdobie adventu a vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia, vnútorný pokoj, pohodu v rodinách a veľa
dobrých priateľov. Želáme Vám všetko
najlepšie, šťastný a požehnaný nový
rok 2019, plný drobných radostí a dobrých správ, nech je bohatý na zdravé
ústretové vzťahy medzi nami, ľuďmi,
navzájom.

Výbor JDS MO Trstená

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE
Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“
charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu
pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale
aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však túto skutočnosť často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia
požiarom. V uplynulom období najviac požiarov rodinných domov vzniklo práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies.
Chceli by sme Vás preto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne
prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete
predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:
• zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zmenou
druhu paliva a po stavebných úpravách na telese
komína,
• pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr.
pri palivových spotrebičoch na tuhé palivá s výkonom do 50 kW najmenej jeden krát za 4 mesiace); lehoty na kontroly a čistenie komínov sú
uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.,
• dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke
a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr.
tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie),
• vymetacie otvory musia byť uzatvorené

dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú
sa pri nich skladovať horľavé materiály (papier,
drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
• v komíne nesmú byť zamurované horľavé
materiály (drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
• komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.)
musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
• komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
• dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa
samovoľne neuvoľnili,
• rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú
musia byť zasunuté dostatočne do seba v smere
ťahu spalín,
• horľavé látky (drevo, papier, textil a pod.)
ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových
spotrebičov,

• nesušiť časti odevov na palivových
spotrebičoch,
• podlaha pod vykurovacími telesami a ochranná podložka pred nimi, musí byť nehorľavá
(veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č.
401/2007 Z. z.),
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne
do nehorľavých a uzavierateľných nádob.
Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov a dymovodov dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.

Vypracoval:
mjr. Ing. Peter Jakubjak
odborný inšpektor OR HaZZ v Dolnom Kubíne
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MODERNIZÁCIA MESTSKEJ KNIŽNICE V TRSTENEJ
Mesto Trstená bolo úspešné v podaní projektu na Fond na podporu umenia v rámci programu Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram Knižnice – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra pod názvom „Modernizácia Mestskej knižnice v Trstenej“.
slúži nielen pre širokú verejnosť nášho mesta,
ale ju využívajú aj obyvatelia, žiaci a mládež
priľahlých obcí. Knižnica má cca 570 aktívnych
používateľov a ročne knižnicu navštívi okolo
7000 návštevníkov v rámci podujatí a aktivít
knižnice. Vzhľadom k tomu, že návštevnosť
knižnice stúpa aj vďaka novej akvizícií podporovanej z Fondu na podporu umenia, chceli sme,
aby naši návštevníci mali aj dobrý pocit z moderného a kvalitného knižničného priestoru.
Zmodernizovaním našej knižnice sme vytvorili zaujímavý a lákavý priestor pre všetkých
používateľov Mestskej knižnice. Určite sme tým
prispeli k skvalitneniu podmienok pre kultúrno-výchovnú, vzdelávaciu a informačnú činnosť knižnice.
Našim cieľom je zaradiť sa medzi ďalšie
zmodernizované slovenské knižnice, čím chceme zvýšiť návštevnosť našej knižnice a prispieť
aj ku kvalitnému poskytovaniu knižnično-informačných služieb.
Cieľom projektu bola modernizácia a skvalitnenie poskytovania knižničných služieb a
vzdelávaco-osvetových aktivít v Mestskej knižnici v Trstenej prostredníctvom skvalitnenia
interiérového vybavenia knižnice. Podporenou
sumou sme nakúpili nový knihovnícky nábytok
ako sú knižné regály, pohodlné sedačky, stolíky,
stohovateľné taburety, ktoré značne prispejú k
vyššiemu komfortu čitateľov knižnice.
Naša knižnica ako jediná knižnica v meste

„ZARIADENIE KNIŽNICE PODPORIL Z VEREJNÝCH
ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA"
Mgr. Ivana Gloviaková
Oddelenie kultúry

NOVÉ KNIHY V MESTSKEJ KNIŽNICI TRSTENÁ
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Hlavným poslaním fondu je poskytovanie ﬁnančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu
medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby,
ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.
Fond na podporu umenia, na základe
žiadosti o ﬁnančnú podporu v rámci výzvy
Akvizícia knižníc rozhodol, že ﬁnančne podporí
Mestskú knižnicu v Trstenej sumou 2500,00 Eur
na nákup knižného fondu pre všetky vekové
kategórie. Vďaka získanej podpore a spoluﬁnancovaniu zo strany Mesta Trstená sa z aktualizoval a doplnil knižný fond rôznej kategórie
(náučná literatúra, beletria) pre všetky vekové
skupiny čitateľov. Snažili sme sa vyjsť v ústrety všetkým podnetom zo strany záujemcov na
žánrové zloženie knižného fondu a z dotácie
sme celkovo nakúpili 276 kníh v celkovej sume
2790,60 Eur, medzi ktorými sú aj knihy vydané
s podporou Fondu na podporu umenia v počte
40 ks. Sme radi, že našim čitateľom môžeme
ponúknuť to najlepšie zo slovenskej tvorby, ale
aj zahraničnej. Tieto publikácie sme propagovali ako na stránkach mesta Trstená tak aj v knižnici, kde nájdu čitatelia pokope všetky novinky.
Mysleli sme aj na bežných čitateľov krásnej literatúry, pre ktorých sme nakúpili detektívky,
najmä severské, ale aj historické či spoločenské
romány našich i zahraničných autorov ako sú
Dominik Dán, Jozef Karika, Michael Connely,
Jana Pronská, Michelle Moran, Francine Rivers
a ďalší.
Pre mládež sme zakúpili knihy od slovenských i zahraničných autorov. Z obľúbených

autorov je to Thomas C. Brezina, GuyBass,
Ferková Daniella, Zuzana Csontosová, Ján
Uličianský a ďalší. Mnohé knihy, ktoré boli zakúpené, sme vybrali z dotazníka pre čitateľov,
ktorý je vždy umiestnený v knižnici, čím chceme byť maximálne ústretoví hlavne našim
čitateľom.
Veľkým prínosom z tohto projektu je aj
veľa kníh z náučnej literatúry: hlavne pedagogické, ekonomické a historické, cestopisné a
životopisné, ktoré sme vo svojom fonde ešte
nemali, ale aj encyklopédie pre deti, ktoré
pútajú nielen svojim obsahom, ale aj svojim
graﬁckým dizajnom. Z tých spomenieme napr.
Odetí do krásy, Stručné dejiny Slovenska pre
mladých čitateľov, Stromy, Čo sa deje v noci,

Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách. Náš fond literatúry sme obohatili aj o
cudzojazyčné knihy nielen pre deti, ale aj pre
študentov a dospelých a to v anglickom jazyku,
nemeckom, španielskom. Z týchto spomenieme
13 Reasons Why, Looking for Alaska, Holding
Up the Universe, Love Simon, El si de las Niňas,
El último devorador de pecados, Dracula, Das
altägyptische Souvenir.
Veríme, že realizácia tohto projektu bola
prínosom pre všetkých používateľov knižnice z
Trstenej aj širokého okolia a zároveň priláka do
knižnice aj nových čitateľov, poslúži študentom
na vzdelávanie a poteší seniorov na vyplnenie
dlhých večerov.

„NÁKUP KNÍH Z VEREJNÝCH ZDROJOV
PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA“
Ing. Katarína Loneková
Oddelenie kultúry
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MARTINSKÝ JARMOK 2018 VO FOTOGRAFII

ORAVSKÉ PILIERE SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI
V roku 2018 si na Slovensku pripomíname rôzne výročia, veď napokon osmičky v našich dejinách boli viackrát dôležitými medzníkmi.
Matica slovenská vyhlásila rok 2018 za rok štátnosti. Z tohto dôvodu si
Miestny odbor Matice slovenskej v Tvrdošíne prostredníctvom projektu „Ignác Gessay- Štefan Furdek – oravské piliere slovenskej štátnosti“
spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trstenej pripomenuli
významné osobnosti, ktoré stáli na prahu slovenskej štátnosti a svojimi aktivitami pomohli zbúrať tisícročné jarmo uhorskej nadvlády.

POSEDENIE S JUBILANTMI
Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čas nie. Každý z nás, naplnený múdrosťou životných skúseností, sa vo svojom nielen staršom
veku zamýšľa nad svojím životom. Preciťuje a spomína na chvíle strávené so svojimi najbližšími. K týmto spomienkam sa pridal aj Miestny
odbor Matice slovenskej v Trstenej, ktorý spolu s jubilantmi - matičiarmi pootvoril ich knihu života, ktorá je vzácna nekonečným zdrojom poznávania, čerpania nových životných síl a pozitívneho prístupu
k životu.
Slávnostné posedenie s
jubilantmi sa uskutočnilo v
nedeľu 18. novembra 2018
v Dome kultúry v Trstenej.
Na úvod vystúpili so svojim
programom deti z Materskej
školy Oslobodenia, ktoré jubilantom nielen zaspievali,
ale i zatancovali na ľudovú
nôtu. Slávnostnú chvíľu o
ľudskej múdrosti, obetavosti a láskavom slove, umocnili slová básnika
recitované čestným predsedom Ing.
Gustávom Šinálom. Čaro tónov na
fujare v krásnom ľudovom kroji nám
prostredníctvom ľudových piesni zahral Gustáv Socháň. Členovia výboru
následne ocenili svojich jubilantov
pri príležitosti ich životného jubilea
kytičkou kvetov, zaujímavou knihou a bohatým pohostením. Medzi
vzácnych gratulantov, ktorí prišli
pozdraviť prítomných oslávencov matičiarov, bola aj pani primátorka
mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková. K životnému jubileu im

popriala pevné zdravie, veľa radosti,
šťastia, lásky, úspechov v osobnom i
pracovnom živote. Nedeľné posedenie s jubilantmi v príjemnej atmosfére
trvalo do večerných hodín. Teší nás,
že v tomto uponáhľanom svete sú
medzi nami ešte ľudia, ktorí si dokážu
nájsť trochu času, porozprávať sa, navzájom podeliť sa o svoje skúsenosti
a postrehy zo života, pospomínať si
na spoločne prežité chvíle, za čo im
ďakujeme a prajeme veľa zdravia a
spokojnosti do ďalšieho života.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej

Naše spomienkové stretnutie sa
uskutočnilo 14. novembra 2018 najprv pred rodným domom Štefana
Furdeka - významného Slováka,
ktorý v USA založil pred 125 rokmi
Maticu slovenskú a bol jej
prvým predsedom. Štefan
Furdek pomáhal Slovákom
v Amerike, vydával rôzne
literárne diela. Svojimi protestami a vyhláseniami napomohol k tomu, aby sa svet
dozvedel o utrpení Slovákov
v Uhorsku. Pred jeho rodným domom v Trstenej sme
si preto uctili jeho pamiatku
a odobrali hrsť rodnej zeme,
ktorá poputuje do Štúrova.
Pri príležitosti odhalenia pamätníka
Ľudovíta Štúra, budú vsypané do
objektu pamätníka hrste zeme významných slovenských dejateľov z jednotlivých regiónov Slovenska.
Program spomienkového stretnutia následne pokračoval presunutím
sa do Tvrdošína, kde pri buste Ignáca
Gessaya, signatára Pittsburskej dohody, sme si pripomenuli jeho život

a dielo. Odobratá hrsť zeme
predsedom Krajskej rady p.
Milanom Stromkom taktiež
nájde svoje miesto medzi národnými dejateľmi. V interiéri
Spojenej školy v Tvrdošíne
sme sa potom prostredníctvom fotograﬁí hlbšie
ponorili do obdobia života I.
Gessaya. Predseda MO MS v
Tvrdošíne Mgr. Dušan Šoltés
ďakuje všetkým účinkujúcim
i matičiarom za sprievodné slovo,
krásnu pieseň o Slovensku pri realizácii projektu. Podotkol: „Opäť sme
postavili piliere slovenskej štátnosti
na vedomie všetkým s odkazom neza-

budnúť na ľudí, ktorí pred sto rokmi
stáli na začiatku zápasu o našu štátnosť. Úlohou nás všetkých je odovzdať tento odkaz aj nasledujúcim
generáciám.“
Mgr.Dušan Šoltés
MO MS v Tvrdošíne
Mgr. Frančeková Jana
MO MS v Trstenej

8

Trstenský hlas

ELKOND

SPOLOČNOSŤ ELKOND HHK, A.S., FUNGUJE V NAŠOM REGIÓNE UŽ 25 ROKOV
Na začiatku bolo treba odvahu, ale úspešnú ﬁrmu tvoria zamestnanci
PREČO STE PRED 25 ROKMI IŠLI
PRÁVE DO TOHTO SEGMENTU V
PODNIKANÍ?
• Pred rozdelením Československa sme videli, že na Slovensku výroba
telekomunikačných káblov neostane. Predpokladali sme, že sa bude
investovať do ich výmeny, aby mohli
fungovať moderné technológie. Teraz
viem, že to bola naozaj veľká odvaha
rozbehnúť fabriku.

Zdenko Krajč,
majiteľ spoločnosti
a predseda predstavenstva

ČO POTREBUJE ÚSPEŠNÁ FIRMA,
AKÉ SÚ INGREDIENCIE?
• Určite je najdôležitejšia myšlienka, nápad. A druhých 50% je to, čo ma
naučil šport, zanietenie a pevná viera,
jednoducho nevzdať sa.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI?
• Perspektívne sú kombinované
káble, kde sa dá riešiť viac funkcií. Káble sa budú časom dostávať do väčšej pozornosti, pretože prenos vzduchom je menej bezpečný, môže byť
rušený viacerými vplyvmi.
AKÉ SÚ NAJBLIŽŠIE INVESTÍCIE PRE SPOLOČNOSŤ ELKOND?
• Staviame výrobnú halu v Trstenej, zhruba v polovici roku 2019 by v
nej mala nabehnúť výroba, čím sa rozšíria aj naše kapacity. V Hronseku
pri Banskej Bystrici pripravujeme logistické centrum, aby sme mali zásobovanie na jednom mieste a pružnejšie vedeli reagovať.
URČITE MÁ SPOLOČNOSŤ NEJAKÝ RECEPT NA ÚSPECH?
• Áno, náš úspech je v hľadaní
nových riešení podporený kvalitnými
ľuďmi, ktorí u nás pracujú. Výroba sa
neustále modernizuje, rozširuje sa
množstvo produktov, pracuje sa na
linkách, ktoré si vyžadujú pripravených ľudí. My takých ľudí máme.

• 1992 – oﬁciálne založenie spoločnosti
• 1993 – spustenie výroby káblov
• 1996 - prvá certiﬁkácia pre systémy
manažérstva
• 1998 - transformácia ELKOND s. r. o.
na ELKOND HHK a.s.,
• 2002 - výroba špeciálnych káblov s požiarno
-technickými vlastnosťami
• 2006 – členstvo v Asociácii pasívnej
požiarnej ochrany SR
• 2009 - člen Asociácie výrobcov káblov
a vodičov ČR a SR
• Od 2015 - rozsiahla rekonštrukcia výrobných
hál v Trstenej
• Od 2016 - rozširovanie a modernizácia
distribučného skladu v Hronseku
• 2017 – prestavba a vybudovanie moderného
sociálneho zázemia pre zamestnancov
• Od 2018 - výstavba nových výrobných
priestorov v Trstenej

VEĽMI POZITÍVNE SA VYJADRUJETE O PRACOVNÍKOCH...
• Naši zamestnanci sú profesionáli, ktorí zvládajú množstvo procesov vo výrobe. Pritom dodržiavame
požadované parametre, obhajujeme
Eva Vaterková,
a získavame nové certiﬁkáty. Okrem
výkonná riaditeľka a členka
kvalitných pracovníkov vo výrobe a
predstavenstva spoločnosti
špičkových technológov, dotvárajú
náš tím profesionálni obchodníci i kolegovia pre ďalšie podporné činnosti. Toto všetko z nás robí úspešnú ﬁrmu.
ČO JE PODĽA VÁS PLUSOM A MÍNUSOM PODNIKANIA NA ORAVE?
• Sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že život na Orave je tvrdý a pracovať a podnikať na Orave je ťažké. Ja to vnímam tak, že Orava je krásny
kraj a keď si človek váži ľudí okolo seba, tak môžeme z nášho regiónu
spoločne vytvoriť miesto pre dobrý a plnohodnotný život.

V takomto stave sme získali pred 25
rokmi bývalú fabriku KODREX ...

... a takto vyzerá ﬁrma ELKOND v súčasnosti.

December 2018

OZ V.I.A.C
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JESEŇ V EUROPE DIRECT
Neskorá jeseň v informačnom centre Europe direct Trstená (EDIC), ktorého prevádzkovateľom je občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, má podobu rôznorodých podujatí, ktoré organizujeme pre školskú mládež i širokú verejnosť.
Realizovali sme kvízy o Európskej
únii na Gymnáziu Martina Hattalu v
Trstenej a Strednej odbornej škole
podnikania a služieb v Námestove,
prostredníctvom ktorých si študenti
preverili svoje vedomosti a rozhľad
v tejto téme. Súťažné tímy odpovedali na zaujímavé otázky o histórii
Európskej únie, členských štátoch,
hlavných inštitúciách a ich právomociach, prioritách a súčasnom dianí v
EÚ. Nechýbali ani úlohy z oblasti kultúrneho dedičstva a európskych jazykov. Všetci si počínali veľmi úspešne
a ukázalo sa, že napriek mladému
veku sa zaujímajú o verejné dianie a
európska téma im nie je cudzia. Tri
najúspešnejšie tímy z každej školy
boli odmenené cenami od Europe direct. Teší nás aj zapojenie študentov
z oboch škôl v programe Euroscola
2019, kde svoje projekty venovali
nanajvýš aktuálnej téme budúcoročných volieb do Európskeho
parlamentu.
Študentom SOŠ v Námestove
sme prostredníctvom krátkej prednášky prezentovali naše centrum
sídliace v Trstenej s pôsobnosťou
pre všetky oravské okresy a európski dobrovoľníci zaujímavou formou
predstavili svoju prácu a poslanie na
Orave. Dobrovoľník z Portugalska,
učiteľ tanca, roztancoval kompletné
dievčenské i chlapčenské osadenstvo
auly. Pozitívne ohlasy od študentov,

ako napr.: „Bolo to veľmi náučné a
utvrdilo ma to v tom, že EÚ je pre nás
potrebná. Veľmi sa mi páčia prezentácie a prednášky takéhoto typu.“ , sú
veľkým povzbudením pre našu ďalšiu
prácu.
V uplynulých týždňoch sme v
informačnom centre Europe direct
pripravili pre stredoškolákov i sériu
LARPov (LARP, z angl. live action
role – playing game, je druh rolovej
zážitkovej hry), kde si študenti vyskúšali vžiť sa do úlohy postáv rôzneho veku, povolania, záujmov či sociálneho postavenia, s vopred určeným
charakterom. V následnej reﬂexii sa
už preniesli do svojho reálneho života
a uvažovali o situácii v súčasnej spoločnosti. Nosným obsahom hry bola
téma rozhodovania a nesenia zodpovednosti za svoje rozhodnutie a jeho
dôsledky. Cieľom týchto aktivít je rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí,
ktorí sa budú musieť rozhodovať v
rôznych dôležitých situáciách vo svojom živote a mnohí z nich ako prvovoliči už v najbližších eurovoľbách.
Podnetné pre nás bolo tiež stretnutie s rodičmi detí do 10 rokov, ktorí
mali možnosť v priestoroch centra
EDIC vypočuť si zaujímavú prednášku z oblasti výchovy, vzájomne sa
zdieľať, vymieňať si informácie a skúsenosti. Predstavili sme im ciele a činnosť informačného centra Europe direct, diskutovali o aktuálnych témach

týkajúcich sa Európskej únie a o jej
prioritách v oblasti sociálnych práv,
ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.
Zaujímavé otázky nás utvrdili v tom,
že rodičia vychovávajúci budúce generácie európskych občanov, sú skupinou, ktorá by sa nemala opomínať.
Prostredníctvom informačného
stánku sme boli súčasťou Dní mesta
Trstená. Propagovali sme aktivity
centra Europe direct Trstená, poskytovali informačné materiály a brožúry o Európskej únii, s ľuďmi rôznych
vekových kategórií, ktorí sa pristavili,
sme sa rozprávali na európske témy.
Deti mohli súťažiť o omaľovánku či
pexeso. Nielen mladí ľudia, ale aj
dôchodcovia prejavili záujem o dianie
v EÚ a zdieľali svoj názor, okrem iného
aký význam má Európska únia pre
nich osobne a či sa chystajú zúčastniť
volieb do Európskeho parlamentu.
Posledný novembrový pondelok
sme v priestoroch Súkromnej odbornej školy EDUCO na Slanickej Osade
zrealizovali diskusiu so zaujímavými
hosťami – poslancom Európskeho
parlamentu Ivanom Štefancom a
vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom.
Viac ako 100 stredoškolákov malo
možnosť s osobnosťami diskutovať
a dozvedieť sa zaujímavé a užitočné
informácie na témy „Budúcnosť EÚ“,
„Potreba angažovanosti mladých ľudí
v európskych témach“ či „Prečo ísť

voliť“.
Informačné centrum Europe direct Trstená patrí do celoeurópskej
siete informačných centier Europe
direct. Našim poslaním je približovať
Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom
nášho regiónu a zapájať ich do európskych tém. Centrum poskytuje občanom informácie o záležitostiach a
činnostiach Európskej únie, poradenstvo v rôznych oblastiach týkajúcich
sa EÚ, venuje sa osvetovej činnosti
v podobe prednášok, diskusií so
zástupcami Európskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku, či inými odborníkmi.
Usporadúva informačné semináre,
jazykové workshopy či kultúrne podujatia pri príležitosti významných
európskych dní a k významným európskym témam. Pozvánky na ďalšie
pripravované podujatia a správy z
uskutočnených aktivít nájdete na
našej webovej stránke www.europedirecttrstena.ozviac.sk, kde pravidelne aktualizujeme aj informácie o
najnovšom dianí a ponukách z EÚ.
OZ V.I.A.C

UČITELIA Z ORAVY CHCÚ DO SVOJEJ PRÁCE PRINIESŤ VIAC

Vo V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže prichádzame
s novou iniciatívou, v ktorej sa
zameriavame na podporu a rozvoj
učiteľov na Orave.
Práve učitelia sú tí, ktorí majú
priamy vplyv na mladých a vo veľkej
miere ich môžu ovplyvniť. Preto sme
sa rozhodli v rámci našej činnosti
venovať aj učiteľom. Pri tvorbe tejto
myšlienky sme sa v čase letných
prázdnin stretli s aktívnymi učiteľmi, s ktorými sme sa rozprávali ako
zrealizovať túto myšlienku tak, aby
bola pre nich naozaj prínosom. Takto
vznikla iniciatíva na podporu a rozvoj
učiteľov na Orave s názvom NeSt EDU

- Never stop to educate. V SINAJ City
Hub v Trstenej vznikol priestor inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov,
kde každý mesiac chceme prinášať
nové témy a kvalitných lektorov, ktorí
majú učiteľom čo odovzdať...
V rámci prvého workshopu sme
privítali skúseného lektora Juraja
Hipša, ktorý sa vo veľkej miere angažuje v témach zmeny školstva na
Slovensku, zakladateľ Sokratovho
inštitútu pre nadaných mladých ľudí
zo Slovenska, či komunitnej školy v
Zaježovej, odovzdal oravským učiteľom časť zo svojich bohatých skúseností. Na praktickom workshope
učitelia získali skúsenosť z toho, ako
vzdelávať zážitkom a napĺňať štátny
vzdelávací program. Z workshopu
odišli bohatší o praktické spôsoby
učenia a aktivity, ktoré mohli hneď na
ďalší deň vyskúšať v praxi na svojom
vyučovaní. „Na niečom takomto som
sa zúčastnil prvýkrát, pretože som
chcel takýto workshop reálne zažiť.
Odnášam si pocit a presvedčenie,
že môžem byť vo svojej práci učiteľa
kreatívnejší, vykročiť zo stereotypov,
hľadať nové možnosti a metódy, a
nebyť zviazaný pravidlami,“ hovorí

učastník Michal.
Počas druhého workshopu sme
hovorili o etapách zrenia žiakov. O
tom, čo je v súčasnej kultúre plnej
rýchlych zmien dôležité - aby chlapec dozrel v muža a dievča v ženu.
Ako sa učiteľ môže stať významným
partnerom pri rozvoji mladého človeka. Tento workshop viedol lektor
Ladislav Baranyai, ktorý sa venuje
poskytovaniu podporných služieb
školám a ich zriaďovateľom v oblasti autonómneho rozvoja škôl a
tiež sieťovaniu proaktívnych škôl na
národnej i medzinárodnej úrovni.
Účastníčka Lenka zhodnotila svoju
skúsenosť takto: „Dnes som si pripomenula to, čím sme prešli aj my,
ale už sme na to zabudli. Veľmi som
sa zamyslela nad tým, že keď učíme,
vnímame pohľadom učiteľa a dospelého. Rozmýšľame však aj nad tým,
ako vnímajú žiaci? Pozeráme sa aj ich
pohľadom? Ideme proti nim, alebo
popri nich?“
Ako spraviť vyučovaciu hodinu
atraktívnou a motivovať žiakov k
tomu, aby pre nich bola škola miestom kde chcú byť, nie kde musia byť,
sa prišli inšpirovať účastníci tretieho

workshopu. Viedol ho lektor Dávid
Králik, mentor a supervízor v mentoringovom programe Individuálneho
rozvojového programu učiteľa v
rámci n.o. LEAF. Zároveň spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa
venujú problematike vzdelávania na
Slovensku.
„Po účasti na workshope sme zorganizovali zážitkový blok pre učiteľov,
aby sme sprostredkovali, čo sme počuli a zažili my. Zároveň sme zmenili
v niektorých triedach usporiadanie
lavíc. Za mňa osobne vidím obrovský
prínos v zmene môjho myslenia ako
učiteľa,“ odpovedala učiteľka Kristína
na otázku, či sa im podarilo na základe účasti na workshope niečo zmeniť
v ich učiteľskej praxi.
Každá malá zmena v našich školách je pre nás signálom, že to má
zmysel. Netreba čakať, kým sa zmení
systém, ale treba začať zmenou zvnútra...Tu a teraz!
Tešíme sa
na vás, na
workshopoch, milí učitelia! :)
Ľubica Matušáková
Koordinátorka programu NeSt EDU
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PORADŇA - PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA
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ČAS ZASTAVIŤ SA
V súčasnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme
čoraz rýchlejšie je nevyhnutné sa aj trošku pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú
pre nás Vianoce, čas kedy sme si bližší ako inokedy
a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. Veď na
Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a
snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie, veľké
tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne, keby
to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote.
Spomaľte a užívajte si čas s rodinou. Mnohí
z nás sa naháňajú už niekoľko týždňov pred
Vianocami. Poumývať okná, poupratovať celý
byt, napiecť s dostatočným predstihom. Aj vy
patríte medzi ľudí, ktorí do poslednej chvíle
ﬁnišujú s poslednými úpravami, aby všetko
vyvrcholilo do krásnej večernej rozprávkovej
dokonalosti pod stromčekom? Vianoce môžu
vyzerať aj inak... Čo takto zastaviť sa, spomaliť
a zamyslieť nad zmyslom tohto zhonu a stresu?
Je to nevyhnutné? Veď Ježiško k vám trafí aj so
špinavými oknami... a rodina vám bude vďačná,
keď ten čas strávite v jej kruhu. Nie je nič lepšie
ako kvalitne strávený čas s rodinou a priateľmi.
Tešte sa zo spoločných činností, napr. zahrajte
si spoločenské hry, choďte na prechádzku alebo
si rozsvieťte sviečky a počúvajte koledy. Tá čarovná atmosféra s rozsvieteným stromčekom je
tu predsa iba raz do roka. Vo vianočných dňoch
mnohých čaká aj maratón rodinných návštev.
Deti prídu z internátov, alebo miest, kde žijú a
pracujú. Takisto treba ísť pozrieť všetky babky,
dedkov, tety, ujov, či u nich Ježiško niečo pre nás
nenechal. Užívajte si tieto vzácne chvíle, strávené s najbližšími, pretože ani sa nenazdáme a
bude po Vianociach. Budeme na ne čakať ďalší
rok.
Zvlášť pre deti je vianočný čas tým najkrajším, čarovným a nezabudnuteľným obdobím.
Deti už píšu Ježiškovi, čo by tento rok chceli dostať pod vianočný stromček a tešia sa na darčeky. Najkrajším darom pre deti však je a vždy bol

NA ĽUDOVÚ NÔTU V RÍŠI
ROZPRÁVOK A PIESNÍ
V dňoch 23. a 24. októbra ožila sála
Domu kultúry v Trstenej detským džavotom, divadlom, hudbou a tancom.

čas strávený s nami – rodičmi, starými rodičmi,
súrodencami... Len v kruhu rodiny majú Vianoce
pre deti to pravé čaro. Nezabudnite na to aj
tieto Vianoce a všímajte si čo vaše deti robia,
kým vy upratujete, varíte, pečiete a pripravujete všetko potrebné. Skúste ich nenásilne zapojiť
do činností, robte všetko s radosťou a láskou.
Deti by sa mali aktívne podieľať na prípravách
a aj príprava Vianoc by mala byť radostná, spoločná činnosť v kruhu rodiny. Všetko nemusí byť
dokonale pripravené, dokonale by ste sa mali
cítiť s ľuďmi okolo seba... a dopriať tento pocit
dokonalosti najmä svojim deťom, ktoré si tieto
chvíle budú pamätať celý svoj život.
Venujme náš čas deťom, vážme si jeden
druhého a zachovajme si spoločné chvíle vianočných a novoročných sviatkov po celý rok. Ak
si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich
sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť
na spoločných činnostiach, úprimných stiskoch
rúk, milých pohľadoch a gestách, či pohladeniach, dáme svojím blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Ďakujeme vám za vašu spoluprácu a priazeň
počas celého roka. Už teraz sa tešíme na naše
spoločné stretnutia v novom roku 2019.
KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATOK A
ÚSPEŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU PRAJE
kolektív zamestnancov
CPPPaP Tvrdošín - Medvedzie

OZNAM PRE OBČANOV
PROSBA O POMOC

PROGRES

Mesto Trstená touto cestou prosí všetkých občanov nášho mesta ako aj rodákov, aby
poskytli na preskenovanie fotograﬁe svojich predkov (napr. starých či prastarých rodičov),
ktorí sa venovali v minulosti nejakej živnosti alebo remeselnej činnosti.
Poskytnuté fotograﬁe poslúžia pri zostavovaní kapitol knihy a monograﬁe nášho mesta.
Fotograﬁe Vašich predkov si preskenujeme a
hneď na počkanie čestne vrátime.
PROSÍME V TEJTO VECI KONTAKTUJTE:
Marek Ďurčo (mobil: 0902-038 067),
Turisticko-informačné centrum v Trstenej
(ul. Železničiarov 253/1, Trstená).
Ide nám predovšetkým o tieto živnosti, remeslá a činnosti: Autodoprava a preprava osôb;
cukrárstvo; čaluníctvo; dolovanie kameňa;
drogéria; ﬁrma Tomáš Baťa; ﬁrma Vacuum
Oil Company, úč. spol.; fotograﬁcký ateliér;
elektrotechnika; garbiarstvo; hodinárstvo;
holičstvo; kníhtlačiarstvo a knihárstvo; kolárstvo; kováčstvo; kožušníctvo a kušnierstvo;
krajčírstvo; krčmárstvo a reštauračné služby;
hostince a výčapníctvo; lekárnictvo; lesníctvo;

V našom zámere išlo o to, že spolu so žiakmi
ZŠ P. O. Hviezdoslava a s p. uč. PaedDr. Dankou
Paľovou sme pripravili program pre deti z materských škôl a pozvali sme naň aj prvákov našej
školy. V divadelnom predstavení príbehu O medovníkovom domčeku boli do deja vtiahnutí aj
diváci, ktorí pomáhali v rámci tvorivých dielní
rozprávkovým postavám plniť úlohy vyplývajúce z deja rozprávky. Deti si takto vytvorili sovičku, džbánik, myšku a čížika, ktoré si potom
mohli odniesť domov. Na záver predstavenia si
spolu s rozprávkovými postavami zatancovali
a rozprávkové postavy ich za pomoc odmenili balíčkom so sladkosťami. Ďakujeme mestu
Trstená za ﬁnančnú podporu. Vďaka tomu sme
mohli našich šikovných žiakov - hercov obliecť
do nových kostýmov, nakúpiť materiál na tvorivé dielne, pripraviť kulisy pre rozprávku, zadovážiť občerstvenie a sladké balíčky i napiecť
medovníčky. Poďakovanie tiež patrí pani učiteľke Paľovej za výdatnú pomoc pri realizácii a
našim šikovným žiakom za ochotu zapojiť sa do
zámeru a venovať svoj voľný čas pre iných.

maliarstvo; mäsiarstvo; mlynárstvo; murárstvo; obuvníctvo; obchodníci; obchod s
textilom a šatstvom; pastierstvo; pekárenstvo;
plátenníctvo a predaj plátna; plechárstvo; povrazníctvo; remenárstvo a garbiarstvo; predaj
a spracovanie vápna; sklárstvo; spracovanie
ľanu; spracovanie dreva; stolárstvo a tesárstvo;
výroba cementu a cementových škridieľ; výroba fajok; výroba sódy; záhradníctvo; zámočníctvo; zdravotníctvo; zubná technika a iné
remeslá a živnosti.
Finálny termín na poskytnutie fotograﬁí je
31. 1. 2019. Všetkým občanom nášho mesta
ako aj rodákom za poskytnutú pomoc vyslovujeme naše poďakovanie!
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

Skejtbording je stále nepovšimnutý, no
individuálne progresívny a čo je hlavné, je
to aj nový olympijský šport.
Trstenčan
Michal
Korman sa zúčastnil
Slovenského Pohára v
skateboardingu (SPS), a
jeho výsledky boli famózne. Seriál SPS obsahoval
päť kôl. A to v Spišskej
Novej Vsi, Bardejove,
Margecanoch,
Nitre
a všetko sa zhodnotilo
na
Košických
Majstrovstvách SR v
skateboardingu a Finále
SPS 2018. Ďalšia významná súťaž s veľkou medzinárodnou účasťou bola Cassovia Skate Cup
2018, na ktorej skončil Michal druhý pod čiarou,
pred postupom do semiﬁnále. Michal Korman
nemá na Orave vďaka svojmu talentu žiadnu
konkurenciu a pevne verím, že svoje úspechy
bude v budúcich rokoch len násobiť.
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA - ZREALIZOVANÉ ZÁMERY
HASIČI PRE DETI

NETRADIČNÝ EDUKAČNO – ODDYCHOVÝ CHODNÍK

Náš dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) sa
tento rok zapojil tiež do Participácie občanov na rozvoji mesta.

Cieľom projektu bola premena nevyužitých plôch v areáli školy na oddychovú zónu s
využitím edukačných hier.

Aj keď hlavnou úlohou DHZ je zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných udalostiach, zapájame sa do rôznych
aktivít organizovaných mestom a venujeme sa
aj výchove mladej generácie, či už prípravou a
účasťou na hasičských súťažiach alebo možnosťou navštíviť hasičskú zbrojnicu a vidieť ukážky
našej techniky.

Žiaci na hodinách technickej výchovy využili svoju zručnosť a za
pomoci pani školníčky a rodičov vytvorili z paliet lavičky, kde si môžete
oddýchnuť alebo si zahrať šachy a
iné stolové hry. Pri Oravici sa upravil
park miniatúr, rozmiestnili sa kvetináče, do ktorých sme vysadili kvety
a taktiež sa doplnila okrasná zeleň.
Na chodníky sa vymaľovali rôzne hry,
ktoré potešili najmä deti zo školských
klubov. Nedávno sme dokončili hotel
pre hmyz a vtáčie búdky, ktoré potrebujeme ešte vymaľovať a osadiť do
areálu školy.
Veľké poďakovanie patrí zapojeným žiakom, pánovi Šinaľovi, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom,

rodičom i mestu Trstená za možnosť zapojiť sa
do Participácie občanov na rozvoji mesta.

SPOZNÁVAME TRSTENÚ, SPOZNÁVAME ORAVU
(SLOVENSKÚ I POĽSKÚ),
SPOZNÁVAME MATICU SLOVENSKÚ
Dňa 22. 11. 2018 výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej s podporou
mesta Trstená v zmysle programu Participácie občanov na rozvoji mesta zorganizoval II.
ročník vedomostného kvízu pre žiakov trstených základných škôl a študentov trstenského gymnázia pod názvom „Spoznávame Trstenú, spoznávame Oravu (slovenskú i poľskú),
spoznávame Maticu slovenskú“.

Náš zbor je veľmi úspešný vo všetkých súťažných kategóriách. Muži tento rok opäť obhájili
prvé miesto v Hornooravskej hasičskej lige.
Každoročným problémom boli vhodné priestory
na trénovanie. Z tohto dôvodu sme od mesta dostali možnosť vybudovať hasičskú trať v športovom areáli Pod Kľozovom. Vyčlenená plocha, na
ktorej sme sa rozhodli tento zámer zrealizovať,
bola po dažďoch často podmočená, takže naša
prvá brigáda bola zameraná na odvodnenie pozemku. Ďalšie práce spočívali vo vyrovnávaní a
úprave terénu. Tieto činnosti sme zrealizovali pomocou techniky. Nevyhnutné bolo vyčistiť tréningovú trať od kamenia, buriny a iných nečistôt,
až následne bolo možné zasiať trávu. Keďže tréningový trávnik bude znášať vysokú záťaž, bolo
potrebné zabezpečiť jeho pevnosť valcovaním,
hnojením, kosením, prevzdušňovaním. Čerstvo
zasiaty trávnik si počas horúcich letných mesiacov vyžadoval pravidelné zavlažovanie. Dnes je
už ihrisko vhodné na trénovanie, no na organizovanie súťaží sú potrebné ešte ďalšie úpravy.
Ďakujeme mestu Trstená, ktoré nám aj takouto formou umožnilo skvalitniť činnosť a prácu
v našom zbore. Veď našim záujmom je zachovať
do ďalších období fungujúcu organizáciu v duchu
princípu „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

Osem trojčlenných zmiešaných družstiev
dievčat a chlapcov sa zúčastnilo vedomostného
kvízu organizovaného formou rôznych otázok,
na ktoré hľadali odpovede so zadanými indíciami po našom meste Trstená.
Týmto spôsobom si súťažiaci mohli overiť a
získať ďalšie vedomosti a informácie o našom
regióne, o meste Trstená, o Matici slovenskej.
Všetky zúčastnené družstvá prejavili súťaživosť, kreatívnosť, odvahu, v mnohých prípadoch i zmysel pre humor.
Napriek tomu, že výsledky všetkých zúčastnených družstiev boli približne rovnaké, bolo

potrebné urobiť záverečné vyhodnotenie s určením výhercov prvých troch miest:
1. výherné miesto Družstvo č. 2
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
2. výherné miesto - Družstvo č. 3
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
3. výherné miesto - Družstvo č. 4
Gymnázium Martina Hattalu Trstená
Výhercom prvých troch víťazných miest boli
okrem gratulácií odovzdané pamätné diplomy
a hodnotné ceny. Všetkým zúčastneným patrí
veľké poďakovanie.

ZA VŠETKÝCH REALIZÁTOROV ZÁMEROV
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad
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Trstenský hlas

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

VIANOČNÉ BILANCOVANIE V ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA
Pomaly prichádza čas, kedy po prežitom roku začíname bilancovať, čo bolo dobré a čomu by sme sa mohli do budúcnosti vyvarovať.
Tento predvianočný čas je vhodný na obzretie sa späť aj pre našu školu ZŠ P. O. Hviezdoslava. Školský rok sa začal len nedávno, no čas
pri každodennej usilovnej práci veľmi rýchlo ubieha a my sa už môžeme pochváliť mnohými úspechmi, zážitkami z rôznych exkurzií,
kreativitou. NIEKTORÉ VÁM CHCEME ASPOŇ V SKRATKE PRIBLÍŽIŤ:
Ani tento rok deti nesklamali a
samé, či s pomocou svojich rodičov vytvorili nádherné ružence.
V škole prebehla súťaž
tried a jednotlivcov v zbere starých mobilov v rámci projektu
RECYKLOHRY.

slovenských apoštolov (Sv. Konštantín – Cyril,
Sv. Metod, Sv. Gorazd, Sv. Andrej - Svorad, Sv.
Beňadik, Sv. Vojtech, Sv. Bystrík).
Žiaci 8.a 9. ročníka mali možnosť navštíviť
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, ktorý
prišiel do Tvrdošína.

• NAVŠTÍVILI SME RÔZNE
MIESTA:

• ZÚČASTNILI A V MNOHÝCH
PRÍPADOCH SME SI ODNIESLI PEKNÉ
VÍŤAZNÉ MIESTA ZO SÚŤAŽÍ:
Na celoslovenskej súťaži Mladá slovenská poviedka 2018 i tento rok bodovala Ema
Parižová z 8.A, ktorá si odniesla čestné uznanie
za poviedku Dážď.
Konal sa tretí ročník medziškolskej súťaže v
lúštení číselného hlavolamu SUDOKU. Samuel
Muščík si vybojoval krásne 2. miesto.
Tretiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže
Európa očami detí, ktorú vyhlásilo mesto
Trstená. Šťastie sa usmialo na Rebeku
Laurincovú, ktorá získala 1. miesto.
Naši štvrtáci sa zúčastnili v Liesku okresného kola vo vybíjanej, kde obsadili krásne 3.
miesto.
Konalo sa oblastné kolo recitačnej súťaže Piráti krásy, Ninka Sahuľová získala Cenu
poroty.
Počas októbra už tradične prebehla na
našej škole súťaž o najoriginálnejší ruženec.

Žiaci ôsmych ročníkov mali
netradičné interaktívne vyučovanie v teréne - zamierili si to
rovno do Banskej Štiavnice. Tam
navštívili Epicentrum lásky –
dom nesmrteľnej, no nenaplnenej lásky Maríny (Márie Pišlovej)
a Andreja Sládkoviča, absolvovali prehliadku historického centra a prehliadku
galérie Jána Kollára, prešli sa štôlňou Michal,
posledná zastávka bola v Svätom Antone.
20 žiakov spolu s našim pánom farárom
Jaroslavom Chovancom absolvovalo 3. školskú púť. Zastavili sa v Liptovských Sliačoch v
Kostole dvoch sŕdc, v Prešove ich kroky viedli
do Konkatedrály sv. Mikuláša, v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pán
farár popísal ikonostas a svätyňu a mohli vidieť
kópiu Turínskeho plátna, navštívili františkánsky Kostol sv. Jozefa, kde sa nachádza najväčšia
zbierka relikvií na Slovensku.
Posledná cesta kvapky vody sa konala v
Demänovskej doline a v Múzeu jaskyniarstva a
ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši.
Šiestaci sa vybrali na exkurziu do hvezdárne do Kysuckého Nového Mesta. Cestou si
urobili zastávku v Starej Bystrici, kde obdivovali
krásny slovenský orloj, na ktorom sa nachádza
astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi, šesť bronzových plastík, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja, či drevené sochy

• ANI NAŠE VYUČOVANIE NEBOLO NUDNÉ:
Doba upratovania záhradiek pred zimou
je už v plnom prúde, a preto sme sa rozhodli
skrášliť si prostredie pred našou školou na
Západe.
Počas Dňa bezpečnosti, prevencie a dopravnej výchovy sme sa naučili ako máme dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Nechýbal ani Deň čitateľskej gramotnosti
alebo deň s Hviezdoslavom a Dobšinským, kde
sme si otestovali vedomosti a zručnosti čitateľskej gramotnosti.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR
sme na našej škole zrealizovali prednášku s
historikom - pánom Ďurčom, ktorý nám sprostredkoval momenty vzniku našej republiky.
Aj Deň vedy a techniky bol plný zábavy a poučenia. Žiaci si vyskúšali rôzne technické stroje
a vymoženosti.
Myslíte si, že je to všetko? Veru nie! Ak vás
zaujíma, ako to vyzerá a prebieha v našej škole
ZŠ P. O. Hviezdoslava, navštívte našu webovú
stránku: http://www.zstrstena.sk/web/
Zároveň chcem za všetkých žiakov a zamestnancov školy poďakovať tým, ktorí sú nám
nápomocní pri mnohých aktivitách a podieľajú
sa na tom, aby naša škola bola krásna, zaujímavá a prospešná všetkým.
ĎAKUJEME A PRAJEME
KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOCE
PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

December 2018

AKTUÁLNE
AKTUÁLNE ZO
ZO ŠKÔL
ŠKÔL

13

DRAHÍ RODIČIA, KOLEGOVIA A PRIATELIA ŠKOLY
Blížia sa Vianoce. Nádherné obdobie, kedy sa častejšie objavujú slová LÁSKA, NÁDEJ a VIERA. Aspoň na chvíľu sa každý z nás trochu
zmení a nakrátko si uvedomí, že v Betleheme sa skutočne pre ľudstvo niečo stalo. Mocnie vnútorný pocit, ktorý napĺňa vzájomné vzťahy
a narastá láska...
Kedysi dávno, keď sa stavali nádherné gotické katedrály, traja kamenári otesávali balvany pre túto stavbu. Všetkých troch sa okoloidúci pýtali, čo vlastne robia. Prvý odpovedal: „Otesávam balvany.“ Druhý
odpovedal: „Zarábam peniaze, aby som zabezpečil svoju rodinu.“ Tretí
– vážne a s hrdosťou povedal: „Staviam katedrálu!“ Zamestnanie a práca
je to, čo napĺňa naše dni. Často je pre človeka len stereotypom. Naša
práca pre deti je pre nás povolaním. Je to činnosť, v ktorej máme pocit
plnosti dní, je to pre nás stavba katedrály- to je zmysel, plnosť, cieľ, ale aj
poslanie a zmysel nášho života.
Každý človek je obdarený schopnosťou vyberať si. Dostal slobodnú
vôľu. Vyberie si dobro, zlo, lásku alebo nenávisť... Naše dni, to sú výhry

a prehry. Ako človek robí a ako sa k tomu stavia. A ja vám všetkým do
nového roka prajem, aby ste sa k tomu, čo robíte, vždy stavali s myšlienkou, že sme na tento svet neprišli náhodou. Aby ste uverili, že tu nie sme
preto, aby sme sa čo najpohodlnejšie a najluxusnejšie na svete zariadili,
ale sme tu preto, aby sme niečo dobré urobili. Niečo dobré a jedinečné.
Čo môžeš urobiť len ty a nikto iný...
Aj touto cestou ďakujem za všetkých dobrodincov, sponzorov, ktorí
počas celého roka školu podporujú.

VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

2500€ NA NÁKUP KNÍH

V SPOLUPRÁCI RODIČOV A UČITEĽOV NA ZŠ S MŠ R. DILONGA
V stredu, 28. novembra sa aj tento rok v ZŠ s MŠ Rudolfa
Dilonga popoludní zišlo mnoho zručných a šikovných rúk rodičov
i učiteľov, aby vyrobili adventné vence.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová
riaditeľka ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej

Z každej strany počúvame, že v dnešnej dobe deti málo čítajú. Áno, skôr vidíme v detských rukách tablet či mobil ako knihu.
Konkurovať modernej technike je veľmi ťažké. V našej školskej
knižnici sa o to snažíme nákupom pútavých knižných titulov.
Napĺňať tento cieľ sa nám rozhodla pomôcť aj spoločnosť Henkel
Slovensko spol. s. r. o.

Adventné vence ako symbol adventného obdobia so štyrmi sviecami
si získali dôležité miesto v našich rodinách a nechýbali ani v jednej našej
triede. Sviece sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ a v
škole každé ráno pri rannej modlitbe.
Posvätené vence sa dostali do mnohých rodín a my veríme, že umocnili čaro adventu a spojili rodinu pri modlitbe. Spoločná práca a ochota
priniesla zisk z predaja vencov, ktorý pomôže škole i žiakom. Za všetkých
žiakov všetkým ochotným rodičom i učiteľom patrí veľké ĎAKUJEME.

Táto medzinárodná spoločnosť podporuje aktivity v oblasti
sociálnych potrieb, vzdelávania a
vedy, telesnej kondície a zdravia,
umenia a kultúry, ako aj životného
prostredia.
V rámci programu MIT - celosvetovo úspešný program Make an
Impact on Tomorrow (Poďme zmeniť zajtrajšok) - ﬁrma Henkel každoročne vyčlení ﬁnancie určené
na realizáciu spoločensky prospešných projektov určených na podporu
sociálne slabších skupín obyvateľstva, rozvoj vzdelávania, vedy a umenia, ochrany životného prostredia ako aj ochrany zdravia. Podmienkou
je osobná angažovanosť zamestnanca, ktorý musí projekt navrhnúť, vypracovať a dohliadnuť na jeho realizáciu.
Touto cestou chceme poďakovať p. Jozefovi Plavčanovi zo spoločnosti Henkel, ktorý si vybral práve našu školu a rozhodol sa nám nezištne
pomôcť a zabojovať o ﬁremný grant. Výška príspevku – 2500€ - nás príjemne prekvapila a už sa tešíme na nastávajúci školský rok, v ktorom
si zveľadíme školskú knižnicu. Pevne dúfame, že naši žiaci zistia, že čas
strávený pri knihe nie je stratený.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Mgr. Martina Gáliková
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

VIANOCE SÚ O DAROVANÍ LÁSKY
Tak ako každý rok pred Vianocami, aj tento rok chceme spolu s deťmi cirkevnej materskej školy darovať lásku a čas tam, kde ju
neodmietnu. Chystáme sa navštíviť osamelých klientov v Charitnom dome Sv. Františka z Assisi v našom meste.
Nacvičujeme vianočné koledy, ktoré si
budeme spolu so seniormi spievať. S pani
učiteľkami im vyrábame vianočné pozdravy a
darčeky. Príjemnú atmosféru oživíme aj pečením vianočných oplátok a zdobením perníkov
priamo v charitnom dome. Naše deti učíme
konať dobro a myslieť aj na iných. Preto tak
ako po iné roky nezabudneme ani na bývalých učiteľov z cirkevnej školy, ktorí sú už na
zaslúženom dôchodku. Veď za ich svedomitú
a zodpovednú prácu si zaslúžia nielen milé
slovo, ale i spomienku na prácu v kolektíve a
malý darček.
Anna Smitková
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
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AKTUÁLNE
GMH - CVČZO
- TMP
ŠKÔL

KATARÍNSKE TRHY
V rámci ZÚ Turistika v malíčku sme sa v novembri vybrali spoznávať tradície Dolného Kubína.
Tentokrát sme spolu navštívili Katarínske trhy, kde nechýbali
rôzne čačky mačky. No najväčšiu
radosť nám urobili stánky v priestoroch kultúry, ktoré boli zamerané na ručné práce, staré remeslá,
rôzne výtvarné techniky a ručne

vyrobené dekorácie. Na ďalší výlet
sa chystáme v decembri. Turisti
budú môcť spoznávať Trenčín.
Doturistikovania priatelia :)
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ Trstená

NA ZADKU SEDÍME LEN KEĎ PLÁNUJEME

MEDZINÁRODNÝ DEŇ
ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2018
Aj tento rok sme si 22. 10. 2018 pripomenuli MDŠK s témou
„SKUTOČNÉ KNIŽNICE – SKUTOČNÉ VZDELÁVANIE: 100 ROKOV OD
VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA“.
PK SJL pripravila pre žiakov
nášho gymnázia zaujímavé aktivity, ktorými chcela u žiakov prebudiť pocit spolupatričnosti s českým
národom. Zamerala sa na spoločnú históriu aj prítomnosť obidvoch
republík.

Panel s výtvormi našich žiakov
z tohto podujatia si môžete pozrieť
na prvom poschodí novej budovy
GMH.

Jeseňou sme začali odznova – nové myšlienky, nové odhodlanie a nový členovia. Začiatok školského roka je pre nás niečo
ako Nový rok. Určíme si vlastné predsavzatia, ktoré plníme počas
celého roka.
Začalo to náborom nových členov, no pridal sa k nám len jeden
nový člen. Aj za toho sme však nesmierne vďační – ochotných ľudí je
v dnešnej dobe naozaj pomenej. Je
ťažké pozerať sa na to, ako každým
rokom z našich počtov len ubúda
a ubúda a nestíhame to kompenzovať novými prírastkami. Život
ide ďalej, ľudia kráčajú dopredu a
nahor - tento fenomén pozorujeme už dlhšiu dobu a plne ho podporujeme. Zároveň však musíme
myslieť do budúcnosti a snažíme
sa udržať a obnovovať tím, aby
sa zrazu a náhle neskončilo naše
pôsobenie.
Naša prvá akcia tohto školského roka - Memoriál Ivana Gondu.
Spoluorganizovali sme ju s rodičmi
nášho zosnulého kamaráta Iva,
aby sme si uctili jeho pamiatku.
Ivo bol odhodlaný športovec a
aj pre to, okrem iného, sme ho
mali nesmierne radi. Jednalo sa o
hokejbalový turnaj na ihrisku na
Ďurdinovej spojený napríklad aj s
guľášom. Následne sme celý mesiac riešili otázku volieb. Okrem
iného sme zorganizovali Diskusiu
s kandidátmi na primátora mesta
Trstená, ktorá bola príležitosťou
pre verejnosť, aby si pozisťovali informácie, ktoré ich zaujímali.

Aktuálne sme po teambuildingu v Košiciach, kde sa vybrala malá
šesťčlenná patrola odhodlaných
parlamenťákov, aby zažila čo sa
len dá, spoznala všetko čo sa jej
ponúka a utužila tím.
V neposlednom rade sa naši
členovia zúčastnili celoslovenského školenia pre mládežnícke parlamenty, ktoré organizuje Iuventa
a v decembri pôjdu na medzinárodnú fázu do Bratislavy. Držíme
im palce.
Cez vianočné prázdniny sa po
dvoch rokoch zase uskutoční Lan
party v Dome kultúry – môžete
sa tešiť na špičkové tímy, bufet a
príjemnú spoločnosť. Dúfame, že
sa nám podarí zorganizovať eco-friendly akciu, na to však treba
aj ochotu zo strany hostí, nielen
organizátorov.
Chceli by sme, aby ste vedeli, že
ste u nás vždy vítaní. Kedykoľvek
potrebujete našu pomoc, alebo
by ste naopak vy radi pomohli
nám, napíšte nám na Facebook
Trstenský mládežnícky parlament
alebo na e-mail mladeznickyparlament@gmail.com. Je pre nás dôležité vedieť, aké sú vaše potreby a
nápady a budeme sa na ne tešiť.
Nikola Dudová
Trstenský mládežnícky parlament

pripravila vedomostný kvíz o
zaujímavostiach minulosti a prítomnosti českého a slovenského
národa.
Veríme, že aj toto podujatie
prispelo k získaniu nových informácií pre žiakov.

Žiaci nižšieho gymnázia pracovali s českými textami, ktoré
prekladali, tvorili k nim slovník česko-slovenských výrazov a hľadali
informácie o ich autoroch. Taktiež
hľadali informácie o významných
Čechoch pôsobiacich v súčasnosti
na Slovensku a o Slovákoch, ktorí
sú známi v Česku. Vlajky s ich
menami vkladali do pripravenej
mapy Českej a Slovenskej republiky. Kreslili vlajky a vyrábali štátne
znaky. Pátrali po pôvode hymny
obidvoch národov. Získané informácie prezentovali pred všetkými
spolužiakmi. Prezentácie ukončili
zaspievaním českých piesní. Na
záver všetci boli odmenení kúskom
výbornej torty a na pamiatku dostali zápisník, ktorý im venovala
Nadácia rozvoja GMH.
PK SJL nezabudla ani na starších žiakov gymnázia, pre ktorých

Chcela by som poďakovať rodičovskému združeniu GMH za
ﬁnančný príspevok, Nadácii Fond
rozvoja GMH, študentom III. C za
výrobu mapy Českej a Slovenskej
republiky a riaditeľovi školy Mgr.
Š. Kristofčákovi za slávnostné otvorenie podujatia. Taktiež moje
poďakovanie patrí kolegyniam
slovenčinárkam, ktoré si každý rok
nájdu čas na náročnú prípravu a
realizáciu tohto podujatia.

za PK SJL S. Szabová
školská knihovníčka GMH

TRSTENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT V KOŠICIACH
Centrum voľného času Trstená zorganizovalo pre Trstenský mládežnícky parlament teambuilding v Košiciach. Počas troch dní bol
pre mladých pripravený bohatý program a zaujímavé aktivity.
U saleziánov na Kalvárii sme
spolu s ich animátormi prežili v čajovni pekný večer, počas ktorého
sme rozprávali o svojich aktivitách
a navzájom sme sa mohli obohatiť
a nabrať novú inšpiráciu. Cez deň
sme spoznávali kultúrne pamiatky
v Košiciach. Ohromil nás dóm sv.
Alžbety a v Miklušovej väznici sme
na vlastnom tele mohli pociťovať
pochmúrnu atmosféru mučiarne
a väznice. Športový nadšenci si
tiež prišli na svoje, keďže sa nám

podarilo v Steel aréne vidieť
hokejový zápas. Veľa sme toho
nepospali, lebo do neskorých
nocí sme hrávali spoločenské
hry. Ďakujeme saleziánom v
Košiciach, že nám poskytli ubytovanie a nakŕmili nás chutnými dobrotami.

Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

December 2018
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ŠPORTOVÝ KLUB KOLKÁROV
Športový klub kolkárov sa chce touto cestou poďakovať vedeniu
mesta Trstená za rekonštrukciu strechy kolkárne pod Kľozovom.
Členovia klubu tak majú opäť možnosť dôstojne reprezentovať
mesto a poskytovať tieto priestory aj pre verejnosť.
Športový klub kolkárov

ŠPORTOVÝ KLUB KOLKÁROV
VÝSLEDKOVÉ TABUĽKY:

PORADIE DRUZSTIEV MKL

MHFL PO ROKOCH OPÄŤ V TRSTENEJ
Keď sa niekoľko rokov dozadu prerušila dlhoročná tradícia
Mestskej halovej futbalovej ligy v Trstenej, nikto netušil, že to
bude na takú dlhú dobu. Po siedmych rokoch pauzy sa Futbalový
klub Slovan Trstená v spolupráci s mestom Trstená, Milanom
Javorkom, Lukášom Vittekom a Andrejom Brčákom rozhodol, že
túto zimnú súťaž obnoví, aby si mohli zašportovať nielen aktívni
futbalisti, ale aj všetci ostatní, ktorí chcú počas zimy urobiť niečo
pre svoje zdravie.
TABULKA DORASTENCI

TABULKA SKK TRSTENA A

TABULKA SKK TRSTENA B

Do obnovenej súťaže, ktorú 11.
11. 2018 otvorila pani primátorka
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,
sa prihlásilo osem tímov (Hotel
Roháč, B2 team, Starek Transport,
VRC – Pivnica, Old boys, This is sen,
Tuniakove rožky, Mladé pušky).
Každý z nich odohrá spolu štrnásť
zápasov a majstra spoznáme vo
februári budúceho roka. Hracím
dňom je už tradične nedeľa. Prvý
zápas sa začína o 9:00 a každý
ďalší v nasledujúcu celú hodinu. Aj
týmto spôsobom pozývame všetkých futbalových fanúšikov, aby
si prišli pozrieť zaujímavé zápasy
počas zimnej prestávky a povzbudiť svojich obľúbených hráčov.
Organizátori veria, že táto tradícia
zotrvá aj v ďalších rokoch, aby aj
takýmto spôsobom rozvíjali zdravý životný štýl v našom meste!

Mgr. Ľubomír. Rehák

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

„A Slovo sa telom stalo...“
Pozývame vás na hudobno-dramatické pásmo
o narodení Ježiša Krista.

25. december 2018

(Prvý sviatok vianočný)
o 16.00 hod.

v Dome kultúry Trstená
Vstupné je dobrovoľné a bude použité na didaktické vybavenie školy
a divadelný zájazd pre našich žiakov.

Účinkujú žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, spevácky zbor Alfa
a sólista Janko Pallo.

Srdečne vás všetkých pozývame
na udalosť s názvom
ORAVA PLAYS 2018.
Nielen hráči, ale aj diváci si
prídu na svoje. O kvalitu je
postarané, tak neváhajte a
príďte sa pozrieť na túto zaujímavú
udalosť, ktorá vstala z popola.

