MESTO TRSTENÁ
KOMISIA KULTÚRY
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry konaného dňa 26. 2. 2019
v Dome kultúry v Trstenej

Prítomní: podľa prezenčnej listiny /príloha č. 1/.
Program /príloha č. 2/.
Zápis
1. Otvorenie
2. Rekapitulácia uplynulých kultúrno-spoločenských podujatí
3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
4. Dotazník pre občanov mesta - "Kultúra v meste Trstená"
5.Výhody a benefity pre občanov mesta v oblasti kultúry
6. Organizácia 650. výročia mesta Trstená (rok 2021)
7. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
8. Záver
1. Otvorenie
Prítomných v úvode privítal predseda komisie a oboznámil s programom zasadnutia.
2. Rekapitulácia uplynulých kultúrno-spoločenských podujatí
Mgr. I. Gloviaková členom komisie komunikovala rekapituláciu uplynulých kultúrnospoločenských podujatí:
novoročný koncert, divadelné predstavenie Herečky – bolo takmer vypredané; Smejko
a Tanculienka; Kráčali pod nami (prišlo cca 164 ľudí); Valentín (14. 2.) – zdarma film v Kine Mier
spolu s malým darčekom pre návštevníkov; počas Fašiangov bolo usporiadaných niekoľko plesov,
ktoré organizovali školy alebo iní usporiadatelia.
3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
Mgr. I. Gloviaková členom komisie komunikovala kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sú
naplánované:
27. 2. prednáška M. Ďurča s názvom: Minulosť farského Kostola sv. Martina (predtým Panny
Márie) vo svetle nových poznatkov a nezvyčajných fotografií;
5. 3. – pochovávanie basy v spolupráci Dychovou hudbou Oravanka a CVČ;
8. 3. – oslava Medzinárodného dňa žien – je pripravené filmové predstavenie v Kine Mier;
Počas jarných prázdnin sa organizujú filmové predstavenia pre deti zdarma;
14. 3. – 6. ročník inšpiratívnej konferencie K. R. O. K;
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2. 4. – pri príležitosti dňa autizmu sa plánuje nasvietenie veže farského kostola namodro
a nakúpia sa nové knihy o tejto problematike do mestskej knižnice; knihy o autizme sa stretli
s dobrou odozvou u čitateľskej verejnosti;
13. 4. vystúpenie českého umelca a zabávača Miroslava Donutila;
14. 4. – vystúpenie ochotníckeho divadla Vendo;
30. 4. – stavanie mája na námestí v spolupráci so základnou školou;
18. 5. – Noc vo veži – bude voľne prístupná krypta, veža, pripraví sa nejaké hudobné vystúpenie
ako aj projekcia s pripomenutím si významnejších udalostí, ktoré sú spojené s minulosťou mesta
Trstená (napr. zatknutie zbojníka Martina Klinovského trstenským richtárom v 17. storočí)
21. 6. – Sviatok hudby – pripraví ZUŠ Trstená; plánuje sa na námestí; v prípade zlého počasia
bude v priestoroch Domu kultúry;
Vilčekova kúria
Mestské múzeum aktuálne slúžia ako dočasný archív mestského úradu, pretože budova
mestského úradu sa komplexne rekonštruuje.
Mgr. I. Gloviaková uviedla, že budova Vilčekovej kúrie si vyžaduje nutnú opravu (nutná je
oprava najmä strechy, ktorá je v havarijnom stave). Bude potrebné prepracovať projektovú
dokumentáciu a pravdepodobne oprava Vilčekovej kúrie sa bude uskutočňovať po jednotlivých
častiach.
V rámci diskusie by sa malo do budúcnosti uvažovať nad interaktívnosťou expozícii v
obnovenej Vilčekovej kúrii so zameraním na cieľové a vytypované skupiny návštevníkov.
4. Dotazník pre občanov mesta - "Kultúra v meste Trstená"
Predseda komisie Mgr. Ľ. Sahuľ predložil členom komisie predbežnú koncepciu dotazníka
/príloha č. 3/ pre občanov mesta - "Kultúra v meste Trstená." Ideovým zámerom je, ako čo
najlepšie a najkvalitnejšie zlepšiť fungovanie kultúry a kultúrnych podujatí v meste Trstená.
Mgr. Marta Fukasová dala do pozornosti dotazník mesta Šaľa, ktorý by mohol byť inšpiráciou
aj pre dotvorenie vnútorného i vonkajšieho formátu dotazníka nášho mesta.
5.Výhody a benefity pre občanov mesta v oblasti kultúry
Mgr. I. Gloviaková uviedla, že kultúrne a spoločenské akcie sa pre verejnosť v Trstenej robia
bez nároku na vstupné.
Mgr. Katarína Zacharová poznamenala, že by bolo vhodné pozývať na akcie nášho mesta
osobným pozvaním alebo zasielaním sms-iek vytypovaným a cieľovým skupinám ľudí.
Mgr. Ľ. Sahuľ uviedol, že by bolo potrebné sfunkčniť a dopracovať mobilovú aplikáciu na
kultúrne podujatia, prípadne tam umiestniť aj iné záležitosti, ktoré sa dotýkajú života v Trstenej.
Mgr. Katarína Zacharová informovala, že by bolo vhodné vyriešiť aj informovanie o verejných
WC počas víkendov, pretože turisti a návštevníci mesta o tejto veci nemajú takmer žiadne
informácie, prípadne dať oznam o verejných WC na web-portál Mesta Trstená.
Bc. Martin Straka uviedol, že do budúcnosti by bolo vhodné vyriešiť aj mobilné WC zariadenia
najmä počas veľkých kultúrno-spoločenských akcií na námestí nášho mesta (napr. Škapuliarsky
jarmok, Martinský jarmok, Dni mesta, Spievame Márii, Trstenská krídlovka a iné).
6. Organizácia 650. výročia mesta Trstená (rok 2021)
Marek Ďurčo predložil členom komisie Návrh koncepcie osláv 650. výročia založenia mesta
Trstená /príloha č. 4/.
Zároveň M. Ďurčo aj prezentoval členom komisie tento návrh v tom smere, že počas celého
kalendárneho roka 2021 by sa mali rôznym spôsobom (prednášky, kultúrne a spoločenské akcie,
výzdoba mesta a námestia a iné) pripomínať najmä význam privilegiálnych a výsadných listín
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nášho mesta, pretože na ich právnom základe vyrástlo duchovné, hospodárske, kultúrne
i spoločenské dedičstvo Trstenej.
Mgr. Ľ. Sahuľ poprosil členov komisie, že do budúceho zasadnutia Komisie kultúry je potrebné
navrhnúť jednotlivých členov do 2 pracovných skupín:
a) pracovná skupina na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí pri príležitosti 650.
výročia mesta Trstená,
b) pracovná skupina na vytvorenie komplexnej modernej monografie mesta Trstená.
7. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
Budúce zasadnutie Komisie kultúry sa uskutoční dňa 26. marca 2019 o 16,30 hodine v Dome
kultúry na obvyklom mieste.
8. Záver
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.
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Návrh na uznesenie:
Komisia kultúry odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej prijať uznesenie:
berie na vedomie :
- zápisnicu z rokovania Komisie kultúry zo dňa 26. 2. 2019.
V Trstenej dňa 26. 2. 2019
Zapísal: PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Overil: Mgr. Ľubomír Sahuľ
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
Predbežný program:
1. Otvorenie
2. Uskutočnené kultúrno-spoločenské podujatia (hodnotenie akcií od poslednej kultúrnej
komisie,...)
3. Činnosť mestského múzea a kina Mier
4. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia (v najbližších mesiacoch - Deň povedomia o
autizme, Stavanie mája, Noc vo veži, Sviatok hudby....)
5. Dotazník pre občanov mesta - "Kultúra v meste Trstená"
6. Organizácia 650. výročia mesta Trstená (rok 2021)
7. Výhody a benefity pre občanov mesta v oblasti kultúry
8. Rôzne
Predseda Komisie kultúry
Mgr. Ľubomír Sahuľ
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Príloha č. 3
Otázky do dotazníka – Kultúra v meste Trstená
1. Vek a pohlavie
2. Ktorý hudobný žáner vám chýba v meste?
3. Aký filmový žáner by ste viac ocenili v našom kine Mier?
4. Ktoré sú vaše 3 najobľúbenejšie mestské akcie? Prečo?
5. Ktoré sú vaše 3 najneobľúbenejšie mestské akcie? Prečo?
6. Chýba vám nejaké podujatie alebo kultúrna aktivita v meste?
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Príloha č. 4
Návrh koncepcie osláv 650. výročia založenia mesta Trstená

650 rokov založenia mesta Trstená
1371 – 2021
Mesto Trstená
- centrum obchodu, živností a remesiel,
- hospodárskeho, kultúrneho, duchovného a spoločenského života
Hlavnou myšlienkou celoročných osláv založenia mesta Trstená by sa mala niesť v duchu
vyššie uvedenej idey a pripomínania si jednotlivých významných míľnikov mestských listín
(1371, 1424, 1609, 1681, 1712), pretože mestské listiny tvorili základ mestského práva
a fungovania celého mestského spoločenstva v Trstenej. Zároveň mestské listiny boli
fundamentom a žriedlom pre vytvorenie Trstenej ako centra obchodu, živností a remesiel,
duchovného a spoločenského života.
Január – marec 2021
Založenie mesta Trstená a vydanie zakladajúcej listiny mestečka Pringenstandt (6. 1. 1371)
Apríl – jún 2021
Rozšírenie mestských práv cisárom a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským (listina –
Krakov 1424) a uhorským kráľom Matejom II. (listina - Viedeň 1609)
Júl – september 2021
340. výročie straty mestských výsadných listín počas stavovských povstaní (listina z roku 1681)
Škapuliarsky jarmok
Spievame Márii
Trstenská krídlovka
Kultúrne leto
Október – december 2021
Potvrdenie mestských výsad a privilégií rímskonemeckým cisárom a uhorským kráľom
Karolom VI., otcom Márie Terézie, v roku 1712
Martinský jarmok
Dni mesta Trstená
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