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

Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry konaného dňa 26. 3. 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
5. Rôzne
6. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
7. 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:
27. 2. bola prednáška M. Ďurča s názvom: Minulosť farského Kostola sv. Martina (predtým
Panny Márie) vo svetle nových poznatkov a nezvyčajných fotografií;
2. 3. – sa konal reprezentačný ples mesta Trstená;
5. 3. – bolo pochovávanie basy v spolupráci Dychovou hudbou Oravanka;
8. 3. – bola oslava Medzinárodného dňa žien – je pripravené filmové predstavenie v Kine Mier;
Počas jarných prázdnin sa organizovali filmové predstavenia pre deti zdarma;
14. 3. – bol 6. ročník inšpiratívnej konferencie K. R. O. K;
18. 3. – sa uskutočnil Jarný koncert ZUŠ Trstená;
19. 3. – bolo divadelné predstavenie Radošinského divadla;
3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
Mgr. I. Gloviaková členom komisie komunikovala kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sú
naplánované:
2. 4. – pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme 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;
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Pripravuje sa nové marcové číslo Trstenského hlasu – do domácnosti bude distribuovaný od
dňa 8. 4. 2019.
12. 4. – CVČ Trstená pripravuje pre deti a mládež Deň tradícií
13. 4. – bude vystúpenie českého umelca a zabávača Miroslava Donutila;
14. 4. – bude sa konať vystúpenie ochotníckeho divadla Vendo;
30. 4. – bude Stavanie mája na námestí v spolupráci so základnou školou P.O.Hviezdoslava;
25. 5. – Noc vo veži –termín sa bude upresňovať podľa počasia; tento ročník podujatia sa
uskutoční formou obhliadky historických budov na Námestí M.R. Štefánika s projekciou
historických fotografií, súčasťou bude aj voľné prístupná veža a krypta farského kostola;
21. 6. – Sviatok hudby – pripraví ZUŠ Trstená; plánuje sa na námestí; v prípade zlého počasia
bude v priestoroch Domu kultúry;
12. 7. – Škapuliarsky jarmok – jeho realizácia je v štádiu riešenia, boli oslovené viaceré
hudobné skupiny ako aj tradiční remeselníci.
Bc. Martin Straka uviedol, že aj spoločensko-kultúrne podujatie Spievame Márii je v stave
riešenia, oslovujú sa hudobné a spevácke telesá. Predseda komisie navrhol osloviť aj OZ V.I.A.C.,
aby poskytli súčinnosť pri príprave sprievodných aktivít počas podujatia.
4. Dotazník pre občanov mesta
Predseda komisie Mgr. Ľ. Sahuľ skonštatoval, že forma dotazníka pre občanov mesta zostáva
v platnosti. Jeho printová verzia bude publikovaná v najbližšom Trstenskom hlase. Zámerom tohto
dotazníka je, ako čo najlepšie a najkvalitnejšie zlepšiť fungovanie kultúry a kultúrnych podujatí
v meste. Dotazník bude prístupný aj online.
5. Rôzne
M. Ďurčo predložil členom komisie návrh menoslovu pracovnej skupiny pre zostavenie
modernej monografie mesta Trstená.
Mgr. Mojmír Krajči požiadal, aby pri príležitosti oslobodenia mesta Trstenej a hornej Oravy
v marci 1945 bolo pripravené krátke rozhlasové pásmo do mestského rozhlasu.
Bolo uvedené, že by bolo vhodné dať vyrobiť dizajnovo pútavé propagačné materiály mesta;
v tejto súvislosti boli navrhnuté aj propagačné materiály k oslavám 650. výročia založenia mesta
- napr. pamätná minca; vydať emisiu 0 € bankoviek s motívom založenia mesta, resp. dať vyrobiť
vinetu s označením Trstenské pivo, prípadne vyhotoviť „športové“ šály s logom (erbom) mesta
Trstená.
M. Ďurčo predložil členom komisie Koncepciu a návrh kapitol a podkapitol na zápis do
Kroniky Mesta Trstená za kalendárny rok 2018 /príloha č. 3/.
6. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
Budúce zasadnutie Komisie kultúry sa uskutoční dňa 30. apríla 2019 o 16,30 hodine v Dome
kultúry na obvyklom mieste.
7. 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. 3. 2019.
V Trstenej dňa 26. 3. 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. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia (Škapuliarsky jarmok, Rozlúčka s letom, 75.
výročie SNP....)
4. Dotazník pre občanov mesta - "5-minútový dotazník o kultúre a podujatiach v Trstenej"
5. Organizácia 650. výročia mesta Trstená (rok 2021)
6. Rôzne
7. Záver
Predseda Komisie kultúry
Mgr. Ľubomír Sahuľ
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Príloha č. 3
NÁVRH ZÁPISU
DO KRONIKY MESTA TRSTENÁ ZA KALENDÁRNY ROK 2018
Koncepcia a návrh kapitol a podkapitol na zápis do Kroniky Mesta Trstená
za kalendárny rok 2018.
1. Historický kalendár významných výročí mesta Trstená na rok 2018
2. Štatistika obyvateľstva mesta Trstená za rok 2018
3. Počasie
4. Samospráva
Dočasné presťahovanie mestského úradu (od 1.7.)
Vytvorenie 3 volebných obvodov v meste Trstená (31.7.)
2. ročník Diskusie s kandidátmi na post primátora mesta Trstená (4. 11.)
Komunálne voľby v SR (10. 11.)
Výsledky komunálnych volieb v Trstenej (10. 11.)
Kreovanie nového MsZ, primátorka mesta a vznik nových komisií pri MsZ
Výsledky participatívneho rozpočtu - zrealizované zámery občanov
5. Významné výročia
25. výročie existencie spoločnosti Elkond HHK, a. s.
50. výročie vpádu okupačných vojsk do Československa
70. výročie založenia nemocnice v Trstenej
70. výročie komunistického prevratu v Československu
100. výročie vzniku Československa (26. 10.)
6.Ocenenie mesta
Cena Petra Buriana pre mesto Trstená (30. 1.)
7. Obnova kultúrnych pamiatok a sakrálnych stavieb v meste
Obnova a otvorenie krypty pod farským kostolom (9.5.)
Obnova a slávnostné otvorenie pomníka a pamätného miesta SNP pod Hálečkovou (1.9.)
Postupná obnova kultúrnej pamiatky – Decénium (socha Panny Márie) pod Hálečkovou
Obnova františkánskeho kláštora a Kostola sv. Juraja na Námestí M. R. Štefánika
Kláštor a kostol františkánskej rehole boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
Obnova sochy Panny Márie v Osade
Nový kríž na mestskom cintoríne Hýbeľ (16. 9.)
Obnova kaplnky na Kamennom vŕšku (14. 10.)
8. Investície v meste
8.1. Investícia do verejného osvetlenia a do kamerového systému
Rozšírenie elektrického pripojenia na Námestí M. R. Štefánika
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rozšírenie kamerového systému v meste
Dokončenie rozšírenia kamerového systému v meste
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8.2. Investície a obnova verejných budov
Rekonštrukcia strechy na Kolkárni
Rekonštrukcia Domu smútku v Trstenej
Začiatok a postupná rekonštrukcia budovy mestského úradu
Začiatok a postupná obnova bývalého internátu na ulici SNP
Obnova múriku okolo Domu kultúry v Trstenej
8. 3. Investície a obnova komunikácií a parkovísk
Nová cesta ku cintorínu v časti Ústie nad Priehradou
Obnova dopravného značenia miestnych komunikácií
Parkovisko na cintoríne za Hrobľou
8. 4. Investície do zelene, ekológie a do športu
Nové kompostéry pre domácnosti
Obnova verejnej zelene pred Domom kultúry
Stojiská na kontajnery na sídlisku Západ
Skrášlenie mesta – nákup a osadenie 20 veľkoobjemových kvetináčov
Nové detské ihrisko na sídlisku Západ
8. 5. Investičné zámery mesta do budúcnosti
Projekt na vybudovanie móla Oravy na Oravskej priehrade
Rozšírenie plochy na výstavbu budúcich radových garáží na sídlisku Západ
Projekt na vybudovanie hospicu pod Hálečkovou
8. 6. Iné investície v meste
Osadenie nových tabúľ a nového mobiliáru na cyklotrase
Dokončenie rekonštrukcie železničného mosta (2. 7.- 30.9.)
9. Kultúrno-spoločenské podujatia
Reprezentačný ples mesta Trstená (10. 2.)
Prezident SR v Trstenej v rámci podujatia K. R. O.K. (6. 3.)
Vystúpenie Slávky Tkáčovej v Trstenej (26. 4.)
Spomienky na časy vojny
Konferencia – kultúrne dedičstvo v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“ (9. 5.)
Deň matiek (13. 5.)
23.ročník – Matičný sláviček v Trstenej (15.5.)
2. hasičský majáles (25. 5.)
Kongres Združenia Euroregión Tatry v Trstenej (30. 5.)
27. ročník Dilongovej Trstenej (1. 6.)
Divadelné predstavenie Vo veži (1. 6.)
Trstenská krídlovka (6. – 8. 7.)
Škapuliarsky jarmok (13. 7.)
Spievame Márii
Letné kino
Express Street Party (11. 8.)
Hrnčiarske slávnosti (7.9.)
12. ročník Trstenskej organovej jesene (16., 23., 30. 9. 2018)
II. stretnutie rodu Trstenských (28.-29.9.)
Október - mesiac úcty k starším (3. 10.)
409. výročie konania Martinského jarmoku (9.-10.11.)
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Trstená 2018 – budúcnosť pre Európu (8.-10.11.)
Oživenie tradícií a zvykov našich predkov (18.11.)
Festival horského filmu a dobrodružstva (24.11.)
Mikulášske slávnosti (9.12.)
10. Kino Mier
Nové sedačky v kinosále
11. Mestská knižnica
Modernizácia mestskej knižnice
Postupný nákup nových kníh
12. Športové aktivity a podpora športu
Otvorenie nového fitness športoviska pri ZŠ
Úspechy v karate
Investícia mesta do klziska na sídlisku Ďurdinová
Karpatský pretek kuriérov Poland – Slovakia – Hungary (29. 4.)
Memoriál Jozefa Mažáriho a Jozefa Polhorského (25. 8.)
Memoriál Ivana Gondu (29.9.)
Úspech na skejtbordingu (Michal Korman)
Športové aktivity dobrovoľných hasičov pre deti
Aktivity športového klubu kolkárov
Aktivity Mestskej halovej futbalovej ligy
Nové exteriérové stolnotenisové stoly na ihriskách mesta
Podpora kultúry a športu proti drogovej závislosti
Hasiči – súťaž o pohár primátorky
Iné
13. Rôzne
Nález 3 starých delostreleckých granátov na ul. Oravická (február)
Týždeň dobrovoľníctva (16.-23.9.)
Výluka na železničnej trati (19. – 23.3.)
Príprava novej publikácie o minulosti hrnčiarstva v Trstenej a na Orave
Rozvíjanie spolupráce s partnerskými mestami
14. Náboženský život mesta a farnosti
Štatistika
Novoročný koncert vo farskom kostole na pomoc chudobným a chorým v Ugande (7. 1.)
Uctenie si relikvii blahoslaveného Titusa Zemana v Oravskom pastoračnom centre v Ústí
Národný týždeň manželstva (12. - 18. 2.)
Spomienka na 110. výročie narodenia Mons. Viktora Trstenského (26. 4.)
Návšteva spišského diecézneho biskupa a zasvätenie farnosti i mesta Panne Márii (15. 7.)
Spomienka na 100. výročie narodenia pátra Cyriaka Dominika Macáka (21. 7.)
Účasť veriacich na blahorečení Anny Kolesárovej (1.9.)
Obnova Ružencového bratstva v Trstenej (26. 8. 2018)
Spomienková slávnosť na cintoríne v bývalých Hámroch (13. 10.)
6. ročník Gospel workshopu (9.-11.11.)
Pripomenutie si konsekrácie farského kostola v Trstenej (17. 11.)

8

