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MESTO TRSTENÁ VYTVORÍ
FREE WIFI PRÍSTUPOVÉ BODY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
jar je krátke slovo, no skrýva v sebe veľké
čaro znovuzrodenia a začiatok nového života.
Aj keď bola zima tuhá, no pre deti krásna a
Perinbaba nám nadelila veľa snehu, konečne
prichádza túžobne očakávaná jar.
Spolu s prebúdzajúcou sa prírodou
máme ideálnu možnosť, aby sme prebudili v sebe svoje nápady,
postrehy a spolupodieľali sa na lepšom
a krajšom bývaní v
našom meste. Týmto
si vám dovoľujem dať
do pozornosti „jarnú
výzvu“ mesta Trstená
a zároveň vás vyzvať
k tomu, že aj v tomto
roku sa môžete zapojiť do Participácie občanov na
rozvoji mesta. Môžete rozhodnúť, čo chcete v našom
meste zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké
sú vaše predstavy o kultúre či športe. Výsledky projektov, ktoré vzišli z participatívneho rozpočtu v minulom období si môžete pozrieť na webovej stránke
mesta. Mnoho občanov vytvorilo neformálnu skupinu, zapojili sa do vyhlásenej výzvy a skvalitnili tak
život v našom meste. Vnímaví spoluobčania, ktorí v
našom meste žijú a chcú sa podieľať na rozhodovaní o rozvoji mesta i na projektoch, ktoré sa ich bytostne týkajú, tak môžu svojimi podnetmi prispieť k
riešeniu rôznych problémov, ktoré nás trápia. Mesto
Trstená je vo vymedzení ﬁnančných prostriedkov na
participáciu veľkým vzorom pre okolité obce, ktoré
čerpajú inšpiráciu práve od nás.
S prichádzajúcim jarným obdobím slnko rozpúšťa aj posledné zvyšky snehu v našich dvoroch,
na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a upozorňuje nás tak aj na nedostatky vzhľadu nášho mesta. Svoju chuť urobiť niečo pre naše
mesto môžete dať najavo nielen realizovaním sa
vo vyššie spomínanej participácii, ale aj uprataním
okolia svojho domu alebo paneláku. Každý človek
by si mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve,
prostredí, meste. Nemal by dbať len o svoje blaho,
ale spoločným pričinením by mal dbať aj o blaho verejné. Poriadok, čistota a kultúra prostredia sú ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu,
či samotnému mestu.
Verím, že takto spolu vytvoríme pre seba,
svojich blízkych, ale hlavne pre budúce generácie čisté, zdravé a krásne prostredie a mesto.
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená

Mesto Trstená získalo z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške
14 150,82 EUR na realizáciu projektu „Sprístupnenie Wiﬁ pre Teba v meste Trstená“,
č. NFP311070S406.
V rámci projektu budú vybudované WIFI
prístupové body na miestach komunitného
života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom mesta k
širokopásmovému internetu o minimálnej
rýchlosti 30 Mbit/s. Umiestnenie prístupových bodov bude na miestach: Dom samosprávy Nové Ústie, ľadová plocha Ďurdinová,
športový areál Kľozov, autobusové nástupište, Mestský úrad, Dom Kultúry, Námestie

Milana Rastislava Štefánika, detské ihrisko
Hrady a workoutové ihrisko na sídlisku
Západ. Prístupové body budú vybudované
počas obdobia jún 2019 – máj 2020, o čom
budeme všetkých občanov včas informovať.
Snahou mesta je, aby malo čo najviac občanov prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu pre internetovú komunikáciu
na verejných priestranstvách.
Riadiaci orgán

Ing. Ivana Gallová
oddelenie výstavby a životného prostredia

MAREC MESIAC KNIHY
AKO SI ČÍTAŤ S DEŤMI:
Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec,
ktorú robíte. Nikdy dieťa netrestajte tým, že
zrušíte váš spoločný čas. Dávajte si smiešne
malé ciele. Vytvárajte návyk. Majte správne
očakávania. Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač). Majte knihy na očiach. Knihy
opakujte. Knihy striedajte.
Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre
ktorý toto robíte: vzťah s vašim dieťaťom.
A k tomu Vám pomôžu knihy, ktoré sa v
týchto dňoch dostali do regálov Mestskej
knižnice v Trstenej. Nielen v mesiaci venovanom knihám Vám ponúkame množstvo noviniek pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.
Od rozprávok, románov až po náučné knihy
z oblasti astrofyziky, dejín, umenia, ekonomiky a iných vedných odborov. Príďte si vybrať
knihu, ktorá Vás poteší.
V tomto období sme odmenili aj najlepšieho čitateľa za rok 2018 v kategórii deti
a mládež a v kategórii dospelí. V kategórii
deti a mládež sa najlepšou čitateľkou stala
Timea Trstenská a v kategórii dospelých pani
Katarína Vasilová.
Sme radi, že naši čitatelia nezabúdajú

aj na knižného kuriéra, preto by sme touto
cestou chceli poďakovať Nikole Dudovej,
ktorá ako knižný kuriér umožnila našej čitateľke, ktorá náhle ochorela, vymieňať knihy z
knižnice.
Ak už nemáte chuť ani na knihu, príďte
si požičať za cenu členského spoločenské
hry, s ktorými vyplníte čas doma so svojimi
priateľmi.
Ing. Katarína Loneková
oddelenie kultúry
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ZMENY V ROKU 2019 PRE ZAMESTNANCOV, RODINY A SENIOROV
Vyššia minimálna mzda a príplatky za prácu v neštandardnom čase, úprava dávok pomoci v hmotnej núdzi, obedy zadarmo aj súbežné poberanie materského matkou i otcom. Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2019. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
pripravilo ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.
Tak ako po minulé roky, aj tento raz došlo
k výraznejšiemu rastu minimálnej mzdy. Od 1.
januára 2019 vzrástla o 40 eur na 520 eur, čo v
čistom predstavuje 430,35 eura. Hodinová mzda
je na úrovni 2,989 eura. „Stále nemôžeme byť
celkom spokojní so mzdami na Slovensku, preto
je potrebné výraznejšie zvyšovať minimálnu
mzdu a tak tlačiť aj na rast miezd vo všeobecnosti. To je v podstate jediný nástroj vlády, ktorým
môže ovplyvňovať platy v súkromnej sfére, ak
sa na raste nedohodnú zamestnávatelia s odborármi,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Ján Richter. Dodáva, že sa týmto zároveň
rozširujú nožnice medzi tými, ktorí nepracujú a
poberajú sociálne dávky, a tými, čo pracujú za
minimálnu mzdu. „Aj tá najnižšia mzda musí byť
motivačná. Na Slovensku sa musí oplatiť pracovať,“ dopĺňa.
Na výplatách si v tomto roku nájdu viac aj
zamestnanci, ktorí pracujú v neštandardnom
čase. O prvé zvýšenie príplatkov za prácu v noci
a počas víkendu sa postarala vyššia minimálna
mzda. Od 1. mája 2019 sa zvýšia opäť. Mzdové
zvýhodnenie za nočnú zmenu bude predstavovať 40 % minimálnej hodinovej mzdy za každú
odpracovanú hodinu, čo je 1,20 eura. Za prácu v
sobotu dostanú zamestnanci príplatok vo výške
50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže 1,49 eura
navyše za hodinu. Ak pôjdu do práce v nedeľu,
budú mať nárok na 100 % minimálnej hodinovej
mzdy, čo predstavuje plus 2,99 eura ku každej
hodine.
Prínosom pre rodiny sú bezpochyby bezplatné obedy pre ich deti. Od 1. januára hradí
štát obedy všetkým deťom, ktoré navštevujú

posledný ročník materskej školy. Od 1. septembra 2019 bude aj žiakom základných škôl. Pri
dvoch školopovinných deťoch tak môže rodina
ušetriť ročne približne 500 eur. Zároveň sa od
prvého januára zvýšili aj rodinné dávky, napr.
rodičovský príspevok stúpol na 220,70 eura, prídavok na dieťa je 24,34 eura. „Bol by som rád,
ak by sa nám podarilo v tomto roku dohodnúť
v koalícii radikálnejšie zvýšenie rodičovského,
možno aj o sto eur. V mnohých prípadoch totiž
musia rodičom pri starostlivosti o deti ﬁnančne
vypomáhať aj starí rodičia. Taktiež je veľký skok
pri prechode z materskej dávky na rodičovský
príspevok,“ prezrádza minister Richter.
Zmeny nastali aj pri poberaní materskej
dávky. Od 1. januára ju môžu čerpať obaja rodičia naraz, každý však na iné dieťa. Matka, ktorá
poberá materské na mladšie dieťa, sa tak môže
dohodnúť s otcom, že prevezme do starostlivosti
staršieho súrodenca a ostane s ním na rodičovskej dovolenke. Upravil sa aj výpočet materského
pri reťazových pôrodoch. Po novom sa tak poistenkyni počíta materské z príjmu, ktorý by mala
pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie
z tzv. z minimálneho vymeriavacieho základu
tak ako doteraz. Ide o prípady, keď sa v období rozhodujúcom na výpočet dávky pri ďalšom
dieťati vyskytlo aj obdobie dočasnej pracovnej
neschopnosti, ktorá súvisí s tehotenstvom. Pri
reťazových pôrodoch tak už nesmie byť výška
materského nižšia ako pri prvom dieťati.
Seniorov aj tento rok čaká valorizácia penzií.
Dôchodky sa zvýšia buď o 2,6 % mesačnej sumy
dôchodku alebo o pevnú sumu určenú ako 2 %
z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu

dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie. O zvýšenie nebude potrebné žiadať,
poberatelia dostanú písomné rozhodnutie.
Viac ﬁnancií pôjde v tomto roku aj do sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny pošle ich poskytovateľom o 42 miliónov
eur viac ako v roku 2018. Od 1. januára 2019 sa
totiž valorizujú jednotlivé príspevky na klientov.
Pri najťažšom VI. stupni odkázanosti pôjde pri
pobytovom zariadení pre seniorov o sumu 504
eur na osobu na mesiac, čo je zvýšenie o 47,25
eura. „V tomto roku dáme viac peňazí aj na ambulantné sociálne služby, pretože chceme, aby
ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom rodinnom prostredí. Takýmto zariadeniam zvýšime
príspevok až o 17 % a bude predstavovať takmer
67% zo sumy určenej pre pobytové zariadenia“
informuje minister Ján Richter.
Štát zvýši aj podporu ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Ak poslanci NR SR schvália
a prezident podpíše novelu zákona o pomoci v
hmotnej núdzi, sumy niektorých dávok sa od
1. marca 2019 zvýšia o 5 %. Základná dávka v
hmotnej núdzi pre jednotlivca vzrastie zo 61,60
eura na 64,70 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpne na 66,20 eura, zvýši sa aj ochranný
príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa.
Posilní sa tiež motivácia poberateľov dávok nájsť
a udržať si zamestnanie. Ak si nájdu zamestnanie s platom najmenej vo výške minimálnej
mzdy, budú mať nárok na dvojnásobný aktivačný príspevok - 132,40 eura.
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

PRÍBEHY ZO ZAPLAVENÝCH OBCI “OŽIJÚ”
"A priehrada v tom čase predsa nebola celkom prázdna. Sčasti sme ju naplnili, povedzme si otvorene, slzami. A zaiste nás to nebude
nikdy mrzieť. Stálo to za to", hodnotil v liste p. Ján Bulla prvé stretnutie Úsťanov v rodnom kraji, ktoré sa konalo v lete 1990, keď Oravská
priehrada bola vypustená. Zaznamenané v pamätnej knihe Ústie nad Oravou.
Dnes je to už 30 rokov odkedy obyvatelia
piatich zaplavených dedín mohli opäť kráčať
po “rodnej pôde”. No Oravská priehrada v sebe
ukrýva viac ako prvenstvo vo veľkosti objemu
vody. Sú to práve príbehy konkrétnych ľudí, životy a zvyky dedín, ktoré
nechceme nechať ležať na
dne Oravského mora.
“Naše dedičstvo - naša
zodpovednosť” je názov
projektu, ktorý poukazuje
práve na okolnosti a udalosti z čias budovania Oravskej
priehrady. Občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže,
ním chce taktiež odhaliť a
priblížiť krásy a bohatstvo
tohto regiónu najmä mladým, no tiež širokej verejnosti a turistom.
Jednou z aktivít projektu bola aj tvorba pamätnej
zóny na zaplavené obce.
Zmenšeniny dedín Ústie
nad Priehradou, Slanica,
Osada, Hámry a Ľavkovo,

umiestnené na podstavci tvaru Oravskej priehrady, nám sprítomňujú tvárnosť konkrétnych
obcí. So zachovalými fotograﬁami budov a
opismi konkrétnych dedín zaznamenané na
pamätných tabuliach, si vieme živo predstaviť
či pripomenúť život v nich.
Zrekonštruovaná
socha
Panny Márie, časť pamätného parku, je originálnym
pamätníkom prevezeným z
obce Hámre.
Súčasťou tohto pamätného miesta sú aj drevené
domčeky zariadené v štýle
vtedajšej doby a prispôsobené pre zážitkové hry.
Slávnostné otvorenie,
ktoré bolo určené širokej
verejnosti, sa uskutočnilo
v sobotu 6.4.2019, so začiatkom o 10:00 hod. V tento
deň, spolu s predsedníčkou
ŽSK Ing. Erikou Jurínovou, p.
primátorkou mesta Trstená
PhDr. Ing. Magdalénou
Zmarzlákovou a ďalšími
starostami oravských obcí

a tiež za účasti všetkých, ktorí si chceli pripomenúť alebo spoznať príbeh Oravskej priehrady, sme otvorili toto miesto, ktoré je verejne
dostupné nielen domácim, ale aj turistom.
Prostredníctvom konkrétnych zážitkových
hier, larpov a escaperoomu, vsadených do
doby budovania Oravskej priehrady, budú môcť
účastníci okúsiť situácie a okolnosti, v ktorých
sa nachádzali ľudia vtedajšej doby. Hry budú
verejne dostupné od mája 2019. Viac informácii o nich nájdete na facebookovej stránke OZ
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko.
Veríme, že týmto projektom spoločne dokážeme vyzdvihnúť bohatstvo, ktoré na Orave
máme, a tak dedičstvo našich predkov posunieme ďalším generáciám spôsobom, ktorý je im
blízky.
Michaela Ondríková
OZ V.I.A.C
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JUBILEJNÝ TRAKTOR V LKT
Trstená je už takmer päťdesiat rokov spojená s produkciou lesných kolesových traktorov značky LKT. V miestnom strojárenskom
závode LKT s.r.o. mali ku koncu roku dôvod k oslave. Z montážnej haly vyšiel jubilejný traktor nového typového radu LKT 82 s výrobným
číslom „100“. Prvý lesný kolesový traktor LKT bol na Orave vyrobený už v roku 1971. Od tej doby dodala miestna spoločnosť LKT lesníkom
doma i v zahraničí tisíce strojov tejto legendárnej značky. Komerčne najúspešnejším je model LKT 81, ktorý sa v Trstenej vyrába už viac
ako štvrťstoročie a jeho najnovšia generácia LKT 81 ITL tvorí dodnes základ výrobného programu značky LKT.

Z montážnej haly spoločnosti LKT v
Trstenej vyšiel na konci roka jubilejný traktor typu LKT 82

Mladší „brat“ tohoto legendárného stroja,
model LKT 82, sa začal vyvíjať na popud nemeckých zákazníkov na začiatku milénia. Od štandardného modelu LKT 81 sa odlišuje hlavne
inštaláciou tzv. hydrostatického pohonu, ktorý
na rozdiel od klasickej mechanickej prevodovky
(resp. hydrodynamickej transmisie montovanej
do najnovšej generácie LKT 81) umožňuje plynulú zmenu rychlosti bez nutnosti radiť prevodové stupňe (vodič navolí iba jazdný režim
„vpred“ alebo „vzad“) a tiež väčší brzdný učinok.
Nachádza preto častejšie uplatnenie napríklad

Okrem dvoch spomenutých modelov dopri preprave dreva na
kratšie vzdialenosti a dáva spoločnost LKT i lesné traktory vyšších
pri jeho manipulácii výkonových tried LKT 150 a LKT 175. Všetky
pomocou
hydraulickej lesné traktory značky LKT boli zkonštruované
ruky. Základný a rozší- na Slovensku a i naďalej sú vyrábané priamo
renejší ťahač LKT 81 s v Trstenej. Značka LKT spolupracuje pri vývoji
hydrodynamickým pre- traktorov i s našimi technickými vysokými škovodom sa zase uplatňuje lami a ponúka študentom vysokých i stredných
častejšie pri preprave škôl a odborných učilíšť možnosť absolvovania
drevnej hmoty na dlhšie praxe.
Z dôvodu dlhodobého veľkého záujmu o
vzdialenosti.
Prvý vyrobený trak- najnovšie ťahače LKT na domácom i zahraničtor LKT 82 bol v roku nom trhu rozširuje spoločnosť LKT v Trstenej
2000 osadený moto- produkciu a hľadá nových kolegov do oblasti
rom Martin Diesel 8004 konštrukcie, výroby, predaja, či servisu lesných
(predtým Zetor 8004), strojov svetovej značky LKT.
do ďalších traktorov tohoto typu sa postupne
Juraj Šuhaj, Jozef Baláž
montovali
zahraničné
LKT
agregáty Perkins, neskôr
Cummins
a v poslednej
dobe
prevládajú
podľa želania zákazníka motory značiek JCB
a Iveco.
Jubilejný ťahač LKT 82 je osadený štvorválcovým motorom
anglickej značky JCB s výkonom
108 kW a je určený pre zákazníka
v Poľsku. Na želanie odberateľa
bol vybavený hydraulickou rukou,
zvernym oplenom a dvoma naŤahač LKT 82 nachádza vďaka tzv. hydrostatickému pojazdu
vijákmi, každý o ťažnej sile 8 ton.
uplatnenie hlavne pri preprave dreva na kratšie vzdialenosti,
Zaujímavosťou je i diaľkové ovláresp. jeho manipulácii pomocou hydraulickej ruky
danie pojazdu stroja a navijákov.

MOŽNOSŤ UŽÍVANIA CYKLOBOXOV ZDARMA
S prichádzajúcou cyklistickou sezónou chceme dať do pozornosti všetkým nadšencom cyklistiky, ako aj obyvateľom a návštevníkom
mesta možnosť užívania uzamykateľných a bezpečných cykloboxov nachádzajúcich sa na začiatku cyklotrasy, ktoré boli osadené v
rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“.
Všetci zainteresovaní môžu užívať cykloboxy počas celej sezóny bezodplatne v zmysle
prevádzkových hodín Pohostinstva Žaba, ktoré
zabezpečuje ich prevádzku, ako aj v zmysle prevádzkového poriadku užívania cykloboxov, ktorý
je osadený pri cykloboxoch.
Cykloboxy slúžia na odkladanie bicyklov, v
jednom boxe je možné uložiť jeden bicykel a zamknúť si ho pomocou kľúča, ktorí obdržia užívatelia v Pohostinstve Žaba za kauciu v hodnote 2,00
EUR. Pri vrátení kľúča bude kaucia užívateľovi
vrátená.
Veríme, že osadenie cykloboxov bude prínosom pre cyklistov, ale aj in-line korčuliarov a
bezpečné uzamykateľné cykloboxy sa stanú strašidlom pre zlodejov a vandalov.
Osadenie cykloboxov na medzinárodnej cyklotrase zvýši jej atraktivitu ako aj záujem cyklistov,
a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia
pre slovenských, ale i zahraničných turistov.
Ing. Ivana Gallová
oddelenie výstavby a životného prostredia
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NAJOČAKÁVANEJŠIE FILMY ROKA 2019
Na čo všetko sa môžu ﬁlmoví diváci tešiť v roku 2019? Pravdepodobne najočakávanejší titul príde do kín už v apríli.
Pokračovanie veľkého seriálu od Marvel
prichádza s Avengers: Endgame. Veľkým hitom
tejto jari bude aj Pokemon: Detective Pikachu.
Pokémoni rozohrajú tajomnú hru s neistým
koncom a kriminálnymi zápletkami. Po úspechu
Aquamana prichádza značka DC s ďalším ﬁlmom
Shazam!, ktorého hrdinu si určite zamilujú nielen
deti, ale aj dospelí. V apríli nás poteší aj novinka zo
sveta Dark Horse Comics Hellboy. Nejde ale o pokračovanie ﬁlmov. Nová verzia na rozdiel od predošlého spracovania bude prístupná od 15 rokov,
čím sa zaradí k ﬁlmom ako Deadpool či Logan.
V máji očakávame hraný reštart animovanej
klasiky Aladdin, v ktorej sa Džin predstaví nie v
klasickej modrej, ale v ľudskej podobe. V pláne
premiérových titulov sa objaví aj John Wick 3 –
príbeh trojky bude priamo nadväzovať na záver
predchádzajúceho dielu.
Filmoví fajnšmekri sa môžu tešiť na nový ﬁlm z
prostredia vesmíru Ad Astra, v ktorom si v hlavnej
úlohe užijeme hviezdneho Brada Pitta. Vesmírnym
ﬁlmom sa v posledných rokoch naozaj darí, takže
je možné, že to bude ďalší úspešný titul.
Pokračovanie ﬁlmu Godzilla z roku 2014 sa
predstaví tretím dielom v novej sérii MonsterVerse,
ktorá smeruje k ﬁlmu Godzilla vs Kong, ktorý je
naplánovaný na rok 2020. Titul bude mať názov
Godzilla II: King of the Monsters.
Pripravovaná je aj biograﬁcká snímka s názvom Rocketman, ktorá nám predstaví život uznávaného hudobníka Eltona Johna. Možno z toho
bude rovnako veľký hudobný hit ako Bohemian
Rhapsody, ktorý vlani ovládol kiná po celom svete.
Jún nám prinesie novú adaptáciu kultového komiksu Dark Phoenix s názvom X-Men: Dark Phoenix,
ale aj ďalší titul z Marvel Univerza Spider-Man:
Ďaleko od domova, v ktorom bude Spider-Man
zachraňovať svojich priateľov na ich spoločnom
výlete do Európy.
Štúdio Sony prinesie veľkolepé dielo Quentina
Tarantina Once Upon a Time in Hollywood, v ktorom uvidíme v hlavných úlohách také hviezdy ako
Leonardo DiCaprio, Brat Pitt, Margot Robbie, Al
Pacino či Kurt Russell.
Naši najmenší diváci sa v letných mesiacoch
môžu tešiť na zvieracích kamarátov s animovanou
komédiou Tajný život maznáčikov 2, dočkajú sa aj

hranej verzie klasickej Disneyovky Leví kráľ a do
kín sa vráti aj ikonický animák od Pixaru Toy Story
4: Príbeh hračiek, s ktorým sa môžeme tešiť na
ďalšie strhujúce dobrodružstvo Woodyho a Buzza.
Na jeseň budú kinám opäť kraľovať princezná
Anna a kráľovná Elza v pokračovaní známeho animovaného hitu Ľadové kráľovstvo 2. Malých aj
veľkých divákov určite poteší pokračovanie Angry
Birds 2. A návratu na strieborné plátna sa dočkajú aj kultoví Addamsovci, tentoraz v animovanej
podobe.
September nám prinesie akčnú krimi komédiu
The Kitchen, ktorá nás zavedie do centra írskej
maﬁe v neslávne známej štvrti Hell´s Kitchen.
Svoje pokračovanie by mala mať aj hororová udalosť roka 2017, tentoraz s kompletne dospelým obsadením. Podľa slov režiséra ﬁlmu by TO: Kapitola
2 mala byť ešte desivejšia a intenzívnejšia.
Dočkáme sa aj šiesteho dielu terminátorskej
série s názvom Terminátor: Temný osud, v ktorom
sa opäť uvidíme s Arnoldom Schwarzeneggrom a
Lindou Hamilton. Svoj reštart oznámili aj Charlieho
anjeli, tentoraz v zoskupení Kristen Stewart,
Naomi Scott a Ella Balinska. Ku koncu roka po desiatich rokoch očakávame pokračovanie komédie
Zombieland 2. Svoj návrat potvrdili všetci herci z
prvého ﬁlmu, takže sa predpokladá naozaj vtipný
scenár.
Minulý rok dorazila do kín nová Jumanji snímka, ktorá sa stala obrovským hitom, čoho dôkazom bolo aj odklepnutie ďalších dvoch častí. Tú
prvú by sme mali vidieť už koncom roka 2019 pod
názvom Jumanji Sequel.
A pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, koncom
roka zavíta do kín pokračovanie klasickej rozprávky Perinbaba. Príbeh dvojky by mal nadviazať na záver prvej časti. Syna Alžbetky a Jakuba v
Perinbabe 2 stvárnil známy slovenský youtuber
Lukáš Frlajs.
Spomenuli sme iba niektoré z množstva premiérových ﬁlmových titulov, ktoré sú pre rok 2019
pripravené. Tešíme sa však aj na tie ostatné, určite potešia oko nejedného diváka.
Pekný ﬁlmový rok 2019
Mgr. Miriam Horváthová
oddelenie kultúry

MESTO SPOLU S ĎALŠÍMI
ORGANIZÁCIAMI
POMÁHALI AJ
V ROKU 2018
Tak ako každý rok, aj v roku 2018, bolo
mesto Trstená v spolupráci s ďalšími organizáciami nápomocné viacerým občanom
a rodinám v hmotnej núdzi.
Mesto Trstená pomohlo v uplynulom roku
formou jednorázovej sociálnej dávky - peňažnej
dávky nasledovne - jednorázová dávka bola vyplatená päťkrát jednotlivcom a štyrikrát rodinám
v hmotnej núdzi, ktorí o to požiadali.
V jeseni uplynulého roku bola poskytnutá
štátna potravinová pomoc deviatim rodinám a
jednotlivcom v meste Trstená prostredníctvom
Spišskej katolíckej charity.
V mesiaci september podarovala Spišská katolícka charita dva kartóny jabĺk, ktoré boli rozdané
cca desiatim sociálne slabším rodinám a jednotlivcom v našom meste.
V mesiaci november dostalo mesto Trstená do
daru 16 paplónov, 3 vankúše a väčšie množstvo
posteľných obliečok (cca 40 súprav) od manželov
PhDr. Floriána Pilarčíka a Mgr. Ruženy Pilarčíkovej
z Ústia nad Priehradou z turistickej ubytovne,
ktorú zrušili. Tieto boli následne rozdané sociálne
slabším jednotlivcom a rodinám v Trstenej a OZ
V.I.A.C. v Ústí nad Priehradou.
V mesiaci december bol odovzdaný príspevok
vo výške 30 eur, ktorý pomohol jednej rodine.
Taktiež v mesiaci december Mesto Trstená,
Trstenský mládežnícky parlament a Farský úrad
Trstená zorganizovali adventnú zbierku drogérie,
školských potrieb a spotrebného materiálu pre
sociálne slabšie rodiny v našom meste. Vyzbierané
veci boli rozdané 25 rodinám a jednotlivcom v
meste Trstená a časť bola odovzdaná do OZ Dobrý
Pastier v Kláštore pod Znievom, kde máme umiestnených troch občanov z nášho mesta.
Mesto Trstená týmto ďakuje všetkým, ktorí s
láskou prispeli na uvedené zbierky.

PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

ÚTOK PSA NA POŠTOVÚ DORUČOVATEĽKU
Slovenská pošta, a.s. upozornila mesto Trstená na opätovný prípad pohryzenia doručovateľky psom. Voľne sa pohybujúci pes v mestskej
časti Ústie n. Priehradou pohrýzol poštovú doručovateľku. Zistili sme majiteľa psa, bol preskúmaný zdravotný stav psa a doručovateľka
musela absolvovať ambulantné pozorovania. Majiteľovi sme vysvetlili podmienky chovu a držania psov tak, ako to vyžaduje zákonná norma.
Prípad sme riešili v blokovom konaní. Pes bol v zmysle platných noriem dlhodobo kontrolovaný veterinárnym lekárom a boli skontrolované
vakcinácie, ktoré v minulosti absolvoval.
Slovenská pošta nepristúpila k
obmedzeniu či pozastaveniu doručovania zásielok v meste. K obmedzeniu dochádza iba v ojedinelých
prípadoch, keď sa existujúce nebezpečenstvo nepodarilo odstrániť.
Vyzývame všetkých majiteľov
psov k zodpovednosti a upozorňujeme na dodržiavanie Zákona č.
282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky chovu a držania
psov.
Obec môže v zmysle §5 tohto
zákona
všeobecne
záväzným

nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
V danom prípade pes poštvaný
nikým nebol. V prípade, keď pes
utiekol mimo ohraničený priestor
domu a pohrýzol doručovateľku na
ulici, ide o porušenie zákona o priestupkoch s poukázaním na zákon,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Tento zákon
okrem iného hovorí, že za psa zodpovedá vždy držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie, či vykonáva nad ním

dohľad.
Ak držiteľ psa v zmysle § 7 neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, sám sa dopúšťa priestupku. Útok musí ohlásiť na mestskom
úrade, oddelení vnútornej správy a
sociálnych vecí.
Pes, ktorý bezdôvodne pohryzie
alebo poraní človeka bude následne
označený v zmysle § 2 za nebezpečného. Nebezpečným psom je každý pes,
ktorý pohrýzol alebo poranil človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý

alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Ak bol pes úmyselne poštvaný
svojím majiteľom a ublížil na zdraví
osobe, môže ísť buď o priestupok
proti občianskemu spolunažívaniu
v zmysle zákona o priestupkoch,
alebo o niektorý z trestných činov
ublíženia na zdraví v zmysle trestného zákona, ak je doba liečenia nad 7
dní.
Mestská polícia
0902 915 699
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PREVENCIA KRIMINALITY V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená v spolupráci s miestnymi organizáciami realizuje spoločný projekt s názvom „Prevencia kriminality v meste Trstená“,
ktorého hlavným cieľom je podpora aktivít pri zabezpečovaní prevencie kriminality zameranej na najrizikovejšie skupiny obyvateľstva
v meste Trstená.

V rámci implementácie projektu sme dňa
07. 03. 2019 pre našich milých seniorov pripravili preventívno – vzdelávacie podujatie zamerané na témy prevencie kriminality a boja proti
kriminalite. Podujatie bolo zamerané na riešenie aktuálnych otázok cieľovej skupiny s cieľom

zvýšenia informovanosti o možnostiach
páchania
trestných
činov na senioroch.
V prvej časti stretnutia naši seniori a
nielen seniori diskutovali s preventistom
Policajného
zboru
Slovenskej republiky a
asistentkou koordinátora národného projektu zameraného na
obete trestných činov
na témy týranie blízkej a zverenej osoby,
obete trestných činov,
ako sa nestať obeťou
trestného činu, domáce násilie, majetková trestná činnosť, čo treba
robiť v prípade, že sa stanú obeťou trestného
činu a pod..
V druhej časti podujatia veľmi pútavo
diskutovali aj o podomových obchodníkoch,
venovali sa téme šmejdi, lacné úvery a kúpy,

ako sa chrániť pred zlodejmi, načo má byť senior opatrný, ako si zabezpečiť majetok a pod..
V rámci diskusie zazneli aj životné príbehy ľudí,
ktorí slepo dôverovali svojim najbližším alebo
známym alebo načo si majú dávať pozor pri
uzatváraní zmlúv a pod. Na spestrenie panelovej diskusie sme pripravili pre seniorov krátke
ﬁlmové upútavky na čo si majú dávať pozor.
Diskutovalo sa o možnosti úrazov v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti, poskytnutie prvej pomoci, zvýšenie bezpečnosti
pri cestovaní, bezpečnosť na cestách v noci,
dôležité telefónne čísla.
Každý účastník podujatia obdržal propagačné materiály na zabezpečenie bezpečnosti a
prevencie kriminality (Bývajme bezpečne, Rady
seniorom, Seniori pozor – nestaňte sa obeťou
zlodejov a ďalšie).
„Projekt bol podporený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky na ﬁnancovanie
aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja
proti kriminalite.“
Mgr. Andrea Korčušková
oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená v auguste 2018 podalo v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok s kódom OP ĽZ DOP
2018/4.2.1/01 projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Trstená“, ktorý bol na základe Rozhodnutia Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program
Ľudské zdroje schválený nenávratným ﬁnančným príspevkom vo výške 103 740,00 Eur.
Mesto Trstená realizuje projekt:

polovičný úväzok, ktoré poskytujú
Cieľom projektu je podpora
PODPORA OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY
V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená realizuje
projekt:
opatrovateľskú službu 17 sociálne
opatrovateľskej služby za účelom
Kód projektu: 312040R171
odkázaným občanom so stupňom
predchádzania umiestňovania obPODPORA OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY V MESTE TRSTENÁ
Mesto Trstená realizuje projekt:
odkázanosti II. až VI. na základe Zmluvy o posčanov mesta do pobytových zariadení sociálKód projektu: 312040R171
kytovaní opatrovateľskej služby.
nych služieb. Realizáciou projektu dôjde k
PODPORA OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY V MESTE TRSTENÁ
Riešenie sociálnych problémov občaskvalitneniu poskytovania opatrovateľskej
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Kód projektu:
312040R171
Mesto
Trstená realizuje
projekt:
nov mesta Trstená zabezpečuje Mestský
služby osobám odkázaným na pomoc inej
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
úrad v Trstenej, oddelenie vnútornej spráosoby prostredníctvom kvaliﬁkovaných opatPODPORA OPATROVATEĽSKEJ
V MESTE
projektu: dopytovo – SLUŽBY
orientovaný
projekt TRSTENÁ
vy a sociálnych vecí. Zamestnanci mesta v
rovateliek v prirodzenom domácom prostre- Špecifický cieľ:Typ
4.2.1 Prechod
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
rámci svojich pracovných činností okrem
dí klienta. Projekt sa bude realizovať v meste
Kód projektu:
312040R171
Trvanie
projektu: 04/2019
– 05/2021
Typ 4.2.1
projektu:
dopytovo
– orientovaný
projekt starostlivosť
Špecifický cieľ:
Prechod
z inštitucionálnej
na komunitnú
poskytovania opatrovateľskej služby pomáTrstená v celom katastrálnom území (vrátane
Výška NFP: 103 740,00 EUR
hajú rodinám aj pri zabezpečovaní umiestmestských častí) počas 26 mesiacov (04/2019
Trvanie
projektu:
04/2019
– 05/2021
Typ
projektu:
dopytovo
– orientovaný
projekt
nenia občana v pobytových zariadeniach
– 05/2021).
Prioritná
os:
4 Sociálne
začlenenie
Výškaprojektu:
NFP:
10304/2019
740,00
Trvanie
–EUR
05/2021
sociálnych služieb. Bližšie informácie o poDomáca opatrovateľská služba je terénna
„Tentocieľ:
projekt
saPrechod
realizuje
z Európskeho
sociálneho
fondu
4.2.1
zvďaka
inštitucionálnej
na
starostlivosť
Výška
NFP: podpore
103 740,00
EURkomunitnú
skytovaných sociálnych službách v meste zísforma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje a Špecifický
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
kate na tel. č. 043/5310 107 alebo e-mailom
občanom - fyzickým osobám v zmysle zákoTyp projektu: dopytovo – orientovaný projekt
„Tentowww.ia.gov.sk
projekt sa realizuje
vďaka podpore www.employment.gov.sk
z Európskeho sociálneho fondu
www.esf.gov.sk
a sociálnemu
vylúčeniu
opatrovaného
občana
na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktoría Európskeho
fondu regionálneho
rozvoja v rámci
Operačného programu
Ľudské zdroje“ alena.letasiova@trstena.sk, príp. osobne na
Trvanie
projektu:
05/2021 sociálneho fondu
„Tento projekt
sa realizuje
vďaka04/2019
podpore z–Európskeho
úrade v Trstenej, na oddelení
primerane
mobilizuje
jeho
schopnosti,
dosv dôsledku svojho zhoršeného zdravotného a aEurópskeho
fondu regionálneho
rozvoja v rámci
Operačného
programu Ľudské
zdroje“ Mestskom
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
Výška NFP: 103 740,00
EUR pocitu istoty
vnútornej
správy
a sociálnych vecí.
mu
psychickej
podpory,
stavu alebo ťažkého zdravotného postihnu- táva sa
www.ia.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
Veríme, že projekt bude mať preukázateľný
tia, sociálnej situácie alebo veku a nedokážu o a intimity. Rodinám sa poskytuje uľahčenie žiseba postarať a k bežnými činnostiam potre- vota v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu prínos pre spoločnosť v oblasti sociálnej poli„Tento
projekt sa realizuje vďaka
podporeposilnenie
z Európskeho sociálneho
fondu
tiky na miestnej úrovni. Hlavnom myšlienkou
opatrovaného
člena,
spolupabujú pomoc inej fyzickej osoby. Podmienkou ich
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
poskytovania opatrovateľskej služby je roz- tričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný bude zvýšenie kvality opatrovateľskej služby
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
spolu s opatrovaným
členom, spokojnosť priamo v prirodzenom prostredí klienta v jeho
hodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. životwww.ia.gov.sk
Opatrovateľská služba sa poskytuje v priro- a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je rodine, komunite, čo je hlavným predpokladom predchádzania umiestňovaniu klientov
dzenom domácom prostredí klienta, kde kvali- dobre postarané.
V meste Trstená sa opatrovateľská služba do pobytových zariadení, znižovania chudoby a
ﬁkovaná opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách poskytuje od roku 2003, kedy bola delimitova- miery sociálneho vylúčenia.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
(pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, ná zo štátu na samosprávu. Počet opatrovatenákup, bežné upratovanie, žehlenie, pranie, liek a opatrovaných sa v priebehu roka mení a z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
príprava a podávanie jedla, liekov, sprievod na vyvíja sa v závislosti od požiadaviek a potrieb fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
lekárske vyšetrenia alebo úrady, prechádzky klientov. Opatrovateľky sa stávajú takmer programu Ľudské zdroje“
a pod). Tento spôsob starostlivosti má okrem členmi rodiny a prežívajú so svojimi klientmi
www.ia.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk
samotného opatrovania aj ďalšie sociálne as- radostné i menej radostné chvíle.
V súčasnosti mesto zamestnáva 6 opatropekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zotrMgr. Andrea Korčušková
vať v zamestnaní, zabraňuje pocitu osamelosti vateliek na plný pracovný úväzok a jednu na
oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
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ODBORNÁ PRÍPRAVA HASIČOV V TRSTENEJ
Cez víkend dňa 15. a 16. marca tohto roka sa v zasadačke hasičskej zbrojnice v Trstenej uskutočnilo školenie dobrovoľných hasičov
za účelom získania osvedčenia o absolvovaní základnej prípravy príslušníkov DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce) podľa vyhlášky č.
611/ 2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Podľa zákona 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. Každá obec nad 500 obyvateľov musí zriadiť
DHZO. Každý hasič, ktorý sa zúčastní výjazdu jednotky DHZO musí mať osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy členov DHZO. Člen
DHZO na získanie osvedčenia musí spĺňať podľa zákona vek 18 rokov. Starší hasiči odbornú prípravu už absolvovali v minulosti a časom
nám vekovo dospeli aj naši dorastenci, čím splnili jednu zo zákonných požiadaviek.
Preto DHZ Trstená v spolupráci so školiacou ﬁrmou Pyrokomplex Námestovo vykonalo odbornú prípravu na získanie potrebného
osvedčenia. Na získaní odbornej spôsobilosti sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Trstenej,
Brezovice, Zábiedova, Vavrečky, Zuberca,
Štefanova nad Oravou - celkom 35 hasičov z
Oravy. Hlavná úloha odbornej prípravy členov
DHZO je zameraná na dosiahnutie znalostí,
zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní
požiaru, vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach.
Obsahom základnej prípravy sú právne
predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách, technický výcvik s hasičskou technikou a
vecnými prostriedkami, základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich používania. Ďalej
metodika zdolávania požiarov a vykonávanie
záchranných prác, základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej
činnosti, fyzická príprava. Základná príprava
členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou. Absolvovaním
tejto odbornej prípravy sa zvýši akcieschopnosť a odbornosť našich dobrovoľných hasičov
v rámci výjazdovej činnosti v našom meste, ale
aj v okolí. Jednotku DHZO vysiela do výjazdu
krajské operačné stredisko HaZZ v Žiline, primátorka nášho mesta, prípadne veliteľ DHZO.
Koncom minulého roka sa naši dvaja členovia zúčastnili špecializovanej prípravy, ktorá je

určená na zvyšovanie kvaliﬁkácie členov DHZO.
Školenie sa konalo dňa 24. a 25. novembra
2018 v Oravskom Podzámku. Špecializovanú
prípravu vykonávalo OR HaZZ Dolný Kubín a
záverečná skúška bola 27.12.2018 na hasičskej
stanici v Tvrdošíne. Po úspešnom absolvovaní
špecializovanej prípravy obdŕžali hasiči osvedčenie na výkon funkcie veliteľ DHZO a veliteľ
družstva DHZO. V tomto roku plánujeme vykonať previerkové ako aj taktické cvičenie na zaškolenie a zdokonalenie sa v práci s technikou,
ktorou v našom meste DHZO disponuje. Vďaka

ﬁnančným prostriedkom z ministerstva vnútra
a projektov uskutočnených mestom Trstená sa
nakupuje nová profesionálna hasičská technika, konajú sa rôzne kurzy a školenia.
Veľké poďakovanie patrí hlavne vedeniu
nášho mesta, ktoré sa venuje požiadavkám
dobrovoľných hasičov, je ústretové a vďaka
tomu patria hasiči z Trstenej medzi najvybavenejšie DHZO v okolí.
Maroš Medvecký

JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY A BIOODPADU
Suchú trávu, lístie a bioodpad záhradkári často spaľujú vo svojich záhradách alebo v dvoroch obytných domov. Tento spôsob, ako
sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom zabíja aj ľudí. Dusivý dym, vznikajúci spaľovaním lístia
či suchej trávy, obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie lístia a suchej trávy aj likvidáciu užitočného hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná vrstva pôdy.
Navyše, spaľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním.
Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu
odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú
sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú
základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií
menej mobilných druhov.
V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a
kríkov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a
domácnosti zakazujú.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje
zneškodňovať všetok zelený odpad zo záhrad,
parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev ktorý sa musí zhodnocovať napr. kompostovaním. Špeciálne platí zákaz zneškodňovať
odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej
zelene a pod.
Za porušenie Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi právnickým osobám hrozí
pokuta až do výšky 16 596 € (499 971 tis. Sk) a

fyzickým osobám do výšky 331 € (9971 Sk).
Napriek tomu sa každý rok nájdu ľudia,
ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Dôrazne upozorňujeme na zákaz pálenie
bioodpadu v záhradách a na poliach, ktoré je u
nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku požiarov

so značnými materiálnymi škodami, často pri
nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a
poškodzovaniu ich zdravia.
Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení
noviel, kde podľa § 127 občianskeho zákonníka, na základe ktorého „vlastník veci sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú
obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval
výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi,
pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami…“
V prípade porušenia zákona o odpadoch
má v právomoci zakročiť obec, ak bol porušený
zákon o ochrane pred požiarmi, tak je to v kompetencii okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru.
Mestská polícia
0902 915 699

Apríl 2019
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTOM TRSTENÁ

(obdobie 2014/2018)
Mesto Trstená poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a
VZN č. 4/2014 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená.
PÔSOBNOSŤ OBCE
Mesto Trstená poskytuje, resp. zabezpečuje v oblasti sociálnych služieb:
• Základné sociálne poradenstvo.
• Vyhotovuje posudky o odkázanosti na soc.
službu.
• Rozhoduje o odkázanosti na poskytovanie
soc. služby.
Zabezpečuje umiestnenie odkázaného občana v zariadení pre seniorov, v dennom stacionári, zabezpečuje výkon odľahčovacej služby,
prepravnej služby, opatrovateľskej služby.
Konkrétne opatrovateľskú službu, ktorú
máme v meste najviac rozšírenú, poskytujeme
občanom, ktorí majú v meste Trstená trvalý,
prípadne prechodný pobyt a sú posúdení ako
odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb v
súlade s vyššie citovaným zákonom.
Posudzovanie odkázanosti občanov mesta
na poskytovanie sociálnych služieb sa vykonáva na MsÚ v Trstenej, na oddelení vnútornej
správy a sociálnych vecí, v súčinnosti so zmluvným lekárom, ktorým je MUDr. Ľubica Mišíková.
Proces posudzovania odkázanosti občana na
poskytovanie sociálnej služby sa končí vydaním Posudku o odkázanosti na poskytovanie
sociálnej služby a vydaním Rozhodnutia o
poskytovaní sociálnej služby. Počty vydaných
rozhodnutí o odkázanosti je uvedený v tabuľke v riadku č. 5. Mesto posudzuje odkázanosť
občanov na poskytovanie sociálnych služieb v
zariadení pre seniorov, v dennom stacionári a
na poskytovanie opatrovateľskej služby.
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Financovanie sociálnych služieb v meste je

pokryté z viacerých zdrojov. Z rozpočtu mesta
(mesto môže pre seniorov nad 62 rokov, teda aj
na sociálne služby z rozpočtu vyčleniť 5% z podielových daní za rok), z príjmu za poskytnuté
sociálne služby a z príjmu z projektu
Podpora opatrovateľskej služby do ktorého
mesto bolo zapojené prvý krát v rokoch 20142015, počas 6 mesiacov. Následne od roku
2016-2018 počas 27 mesiacov. V roku 2019
sme sa tiež zapojili do uvedeného projektu a
boli sme úspešní, ale ešte sa nezačal realizovať. Projekt prebieha v spolupráci s MPSVaR
prostredníctvom implementačnej agentúry,
Bratislava.
SPÔSOB POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Opatrovateľskú službu poskytujeme prostredníctvom svojich zamestnancov – opatrovateliek v pracovných dňoch, v čase od 7,30
hod. do 15.30 hod. Všetky zamestnankyne –
opatrovateľky spĺňajú kvaliﬁkačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby v súlade s
platnou legislatívou.
Mesto a občan uzatvoria zmluvný vzťah o
poskytovaní opatrovateľskej služby, pretože je
to služba platená. Poplatok je určený vo VZN
mesta Trstená č. 04/2014. Výška poplatku je
l,- €/hod.. V tabuľke je prehľadne uvedené aké
sú príjmy a náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby ročne v rokoch 2014-2018.
Mesto v súčasnosti zamestnáva sedem
opatrovateliek na plný pracovný úväzok.
Klientom poskytujú službu v ich domácnostiach a to odborné služby - opatrovateľskú službu ako pomoc pri odkázanosti na pomoc inej

fyzickej osobe a obslužné služby ako pomoc pri
sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, pri základných sociálnych
aktivitách, zabezpečovaní nákupov, sociálneho
kontaktu, pri vybavovaní úradných záležitostí a
pod.. K 01.01.2019 opatrovateľská služba bola
poskytovaná 17-tim klientom, štyrom klientom
– mužom a 14-tim klientkam – ženám. Stupeň
ich odkázanosti je nasledovný: stupeň odkázanosti VI. – má 5 klientov, stupeň odkázanosti
V. – majú 6-ti klienti, stupeň odkázanosti IV. –
5 klientov, stupeň odkázanosti III. -1 klientka.
Denný rozsah poskytovania opatrovateľskej
služby je individuálne dohodnutý s každým
klientom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby od minimálne 2 hodín/deň – 7 hod.
služby za deň. K uvedenému termínu opatrovateľskú službu v rozsahu 7 hodín denne poskytujeme pre 5-tich klientov.
Poskytovanie sociálnych služieb je pre
mestá a obce od roku 2003 kompetenciou zo
zákona. Obec občanovi na požiadanie sociálnu
službu poskytne.
V nižšie uvedenej tabuľke z riadku 2 je zrejmé, že nárast občanov mesta, ktorí sa dožili 62
a viac rokov sa zvyšuje. Preto je pochopiteľná
potreba rozvoja sociálnych služieb a nárast
nákladov mesta na rozvoj a chod sociálnych
služieb v meste.
Na druhej strane mesto rozvojom sociálnych služieb zvyšuje zamestnanosť občanov,
čo sa javí ako pozitívny fakt vo vzťahu k podpore zamestnanosti na území mesta.
Bc. Alena Letašiová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

PREHĽAD VÝVOJA NÁKLADOV NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU V ROKOCH 2014 - 2018
PRÍJMY
z poskytovania
opatrovateľskej služby

Všeobecný prehľad

VÝDAVKY
na opatrovateľskú
službu - opatrovateľky

Náklady mesta na
poskytovanie OS

2576

10 562,47

4 274,27

3633,50

12880

25 756,31

9 242,81

18

6818,50

27885

53 297,74

18 594,24

7

12

8313

30420

61 606,05

22 873,05

7

18

9840,50

15210

70 779,86

45 729,36

Počet
klientov OS

Počet
zamestnaných
opatrovateliek

Počet vydaných
rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie soc. služby

Príjmy od
klientov OS

Podpora
získaná
z projektu IA
ZASI MPSVaR
Bratislava

941

9

3

26

3712,20

2015

997

13

5

31

2016

1045

24

7

2017

1098

19

2018

1139

22

ROK

Demograﬁcký
vývoj, nárast občanov mesta, starších ako 62 rokov

2014

CS - ORAVA PLAYS 2018
Behom zimného obdobia sme organizovali veľkolepú lan párty,
na ktorej sa zúčastnili zanietení počítačoví nadšenci. Samotné ﬁnále bolo napínavé až do posledného konca a víťazstva sa ujal tím z
Čiech. Pri Lan párty nechýbal ani turnaj vo FIFE, kde hráči ukázali
svoje herné zručnosti. Keďže zima bola naozaj ľadová a napadalo
veľa snehu, tak sme sa vybrali urobiť snehový labyrint na sídlisku
Západ. Labyrint bol naozaj veľký, pretože snehu bolo požehnane a
deti sa vybláznili pri jeho tvorení. Veríme, že jar prinesie akcie, na
ktoré sa všetci budeme tešiť.
Michal Urbanovič
TMP

8

JDS TRSTENÁ

Trstenský hlas

ZHURTA SME VKROČILI DO NOVÉHO ROKU – NELENÍME ANI V ZIME
Vážení čitatelia Trstenského hlasu, ak aj tentokrát nahliadnete do okienka pre seniorov, a nielen pre seniorov, radi sa s vami podelíme o to, čo sme v našej Jednote dôchodcov absolvovali v prvých mesiacoch ubiehajúceho roka.
Ak nahliadneme do programu aktivít hneď
na začiatku roku, prvý a druhý list z kalendára
obyčajne nebýva až tak popísaný plánovanými
akciami. V lete sršíme energiou, chceme vyťažiť
zo života maximum a mnohokrát nestíhame.
Naopak, čo v januári – februári? To sa radšej
pritúlime k radiátoru a nohy strčíme pod deku.
No neskrehli sme, nespomalili, neleníme ani
v zime. Zima, nezima, ideme. Kým fungujeme, nikdy nie je neskoro žiť svoj život naplno.
Možno trochu ináč, v inom tempe a možnostiach, ale s rovnakou chuťou. Môžete nás vidieť
na prechádzkach s kamarátkami paličkami i na
lyžiach. Seniori na lyžiach? Áno, a to nielen rekreačne, ale aj súťažne. Čítajte, dozviete sa viac.
Je pravdou, že v zime viac využívame klubovňu v Dome dôchodcov, kde trávime štvrtkové odpoludnia a v príjemnom prostredí si
vzájomne odovzdávame informácie zo širokého spektra našich záujmov. Hlavnou úlohou
našich stretnutí je organizačne pripraviť akcie
podľa plánu aktivít i mimo neho. No predovšetkým sa snažíme aktivizovať mozog, precvičiť si
bunky sivej hmoty mozgovej, zvýšiť koncentráciu, zlepšiť mentálne schopnosti. Načrieme do
svojej pamäte a vyberieme z nej dávne školské
vedomosti, aby sme ich mohli otestovať pri
vedomostnom kvíze a presvedčiť sami seba, či
ešte na to máme, či za niečo stojíme.
Pri spoločenských hrách zas oživujeme
nadobudnuté skúsenosti z mladých čias.
Vyhrávajú tí, ktorí majú doma vnúčatá a v
rámci spoločne strávených chvíľ povinne trénujú. Je to fajn, pretože si krátia čas navzájom.
Konštatujeme, že karty nám idú najlepšie!
Taktiež zdokonaľujeme jemnú motoriku nenáročnými koncentračno-pohybovými cvičeniami
prstov. Využívame mnohé techniky, ktoré sme
získali na akcii Tréning pamäti. Mnohokrát je
v klubovni ako v úli, ale vždy tu vládne skvelá
familiárna pohoda. Pri bylinkovom čaji vieme
si spoločne vychutnať seniorské odpoludnie v klube a cítime sa tu komfortne i vďaka
pani Márii Schiﬀerdeckerovej, ktorá sa o Klub
dôchodcov vzorne stará, udržiava príjemné
prostredie a vzorný poriadok.
Utorky patria kolkárom. Naše milované
kolky nevynecháme v žiadnom počasí a stretávky v kolkárni sú našou neodmysliteľnou
súčasťou. Zima, nezima, ideme s batôžkami
na chrbtoch a s paličkami v rukách do kolkárne! Ideme a hráme, ponaťahujeme údy, svaly,
poohýbame chrbty. A je nás tu stále viac a viac.
Tešíme sa na utorky v kolkárni a trénujeme,
pretože sa blíži 9. apríl, kedy sa už po šiestykrát
bude konať Regionálny turnaj seniorov v kolkoch o pohár primátorky mesta. Zastúpenie
máme aj v Mestskej kolkárskej lige jedným
seniorským družstvom. A darí sa mu celkom
dobre. Sme platnými členmi Športového klubu
kolkárov.
Veľmi rýchlym tempom sme vhupli do
tohto kalendárneho roku, už ôsmeho roku
našej spoločnej púte v MsO JDS Trstená. Veď
už 10. januára sme sa stretli na prvej členskej schôdzi. Aby nám nevychladli spomienky
na Vianoce, Silvester a mohli sme sa podeliť
s priateľmi - rovesníkmi o zážitky z prežitého
zimného a zároveň sviatočného obdobia, stretli sme sa na novoročnom spoločenskom stretnutí v Dome kultúry. Okrem pekného vinša

nám predsedníčka Evka Branická predniesla
program na najbližšie obdobie, na prvé mesiace roka podľa plánu práce vo všetkých oblastiach, ale aj plány na dovolenku v Chorvátsku
a v Tatrách. Novoročná kapustnica to tento rok
nebola, bol to rezeň ako peceň. Navyše chutné
pirôžky nás nabili energiou, aby sme sa mohli
vyšantiť na parkete. Vstup do spoločenského
života v tomto plynúcom roku bol senzačný.
Kultúrny život sme rozbehli návštevou divadelného predstavenia Herečky, na ktorom
sme sa spoločne zúčastnili 27. januára. Táto komédia nás prilákala hlavne skvelým hereckým
obsadením a v mnohom nám pripomenula
naše bežné osobné životy, partnerské nezhody, sklamané lásky, bežný život. Komediálne
vystúpenie, kabaretné piesne a kokteil humoru
zanechali v nás stopu dobrej nálady a smiechu.

Zimné športové hry seniorov sa konali pod
záštitou Okresnej organizácie JDS dňa 28. januára v Nižnej v lyžiarskom areáli Uhliská.
Keď sme sa tentokrát vybrali na túto
športovú akciu už po tretí raz, netušili sme, že sa budeme vracať s toľkými
medailami. Vďaka dobrej príprave celej
športovej akcie a vyhovujúcemu počasiu
prebehli súťaže podľa časového rozpisu.
Žiadnemu zo súťažiacich nechýbala chuť
pretekať. Boli tu družstvá z Tvrdošína Medvedzia, Trstenej, Podbieľa, Nižnej.
Organizátori museli poriadne zabrať,
za čo im patrí veľká vďaka. Hlavne ambasádorke podujatia našej okresnej
predsedníčke Maruške Ďurecovej, ktorá
mala všetko pod palcom a navyše pretekala v
slalome s najlepším umiestnením. Každý účastník dostal diplom za aktívnu účasť.
A teraz ocenení športovci z našich radov
za umiestnenie na prvých miestach:
Slalom mužov: 1. Ján Kadlub
Beh na lyžiach: 1. Anton Pikoš
2. Gusto Jambor
Chôdza s paličkami v okruhu 4 km:
1. Anna Nejedlíková v kategórii žien
2. Vladimír Fukas v kategórii mužov

Ďalšie spoločenské podujatie, ktoré zabezpečovala OO JDS, bola Senior párty v Nižnej dňa

15. februára. Tento takpovediac ples pre seniorov má vysokú úroveň, dobrý úvodný program,
hudba, pohostenie, bohatá tombola a hlavne
dobrá nálada. Aj tento rok sa tu naši seniori bavili v počte 12. To boli tí, ktorí radi tancujú.
Jedným z tých kultúrnych podujatí, ktoré
nás spojilo do jedného celku s Centruškom,
sú návštevy Štátnej opery v Banskej Bystrici.
Chodievame tu dvakrát do roka. Po dobrých
skúsenostiach sme dňa 16. februára zorganizovali návštevu operetného vystúpenia Grófka
Marica. Je jednou z najhranejších a naiobľúbenejších operiet Kalmánovej tvory, kde sa spieva
a tancuje čardáš. Nadchli nás spevácke a herecké výkony sólistov, no i profesionalita živého
orchestra. Príťažlivé tanečné melódie a rytmy
piesne „Hraj Cigán“ a ďalšie známe piesne, to
je Grófka Marica. Ako vždy – super! Baterky si
dobíjame aj touto formou kultúrneho vyžitia.
Nie menej hodnotným bolo hudobno-tanečné vystúpenie z prostredia baníkov v minulosti pod názvom „Kráčali pod nami“, na ktorom
sme sa zúčastnili 20. februára. Poddukelský
umelecký ľudový súbor v troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej, so živou hudbou, s vynikajúcimi tanečníkmi nám predviedol
ľudovo-baletný perfektný program. Bola to
super ukážka moderného tanca. Aj napriek
tomu, že PUĽS nie je taký známy ako Lúčnica či
SĽUK, svojimi výkonmi vôbec nezaostal za tými
populárnymi z Bratislavy a doprial nám bohatý
umelecký zážitok.

Do Vysokých Tatier sme vycestovali z nášho
klubu spoločne už niekoľkokrát. Boli sme na
týždennom rekreačnom pobyte v Tatranskej
Lomnici a vtedy sme prešli Tatry krížom-krážom. No prežiť krásny zimný čas v Tatrách a odniesť si nezabudnuteľný zážitok z Tatranského
ľadového dómu na Hrebienku, to môžeme
absolvovať každý rok a vždy je to čosi krásne,
nové. Náš jednodňový výlet 21. februára v
počte 28 našich členov do Tatier na Hrebienok
rozhodne stál za návštevu Dómu. Tento rok sa
niesol v téme Baziliky sv. Petra v Ríme. Popri
ňom sme obdivovali i ostatné ľadové sochy.
Prechádzka na Rainerovu chatu si tiež vyžaduje
pravého športového ducha. Aj keď už niekedy
nie je síl, už sama vôľa je chvályhodná. Čo sme
mohli unavení, uchodení povedať? Bol to výlet
na jednotku. Tak zase o rok.
S radosťou sa v početnej spoločnosti stretávame či už pri pesničke, na parkete, na
kultúrnych vystúpeniach. Tak, ako chodíme
dvakrát do roka na operetu, chodíme aj na
hudobné vystúpenia iného žánru – do kina
Strojár v Martine na Turčiansku šláger bombu.
Vystupujú tu spevácke hviezdy, ktoré môžeme
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poznať z televízneho vysielania programov
Senzi a Šláger. Na vystúpení 2. marca okrem
interpretov z Turca nám zaspievali speváci
Milan Iván, Martin Vetrák a Duo Mirka a Ondrej.
Humorista Jožko Jožka nalial do žíl príjemnú
pohodu, veselú náladu, kopec smiechu. Toto
je potrebná devíza do života každého z nás.
Neutíchajúci aplauz svedčil o tom, že koncert
bol „mega“. Pospevovali sme si nielen v sále, ale
aj v autobuse.
Je potrebné spomenúť, že sme z nášho programu nevynechali ani akcie zorganizované
Mestom. Bola to prednáška o prevencii kriminality dňa 7. marca. Zaujímavá prednáška na
tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a
zlodejov“ priniesla veľa dôležitých rád pre nás
seniorov. A navyše každý účastník dostal letáčik
„Desatoro bezpečného seniora“.
Krásnym darčekom k MDŽ bolo bezplatné ﬁlmové predstavenie dňa 8.marca v kine
Mier – Po čom muži túžia. Ženám sa to páčilo.
Ďakujeme za ﬁlm i milý prípitok k sviatku žien.
Na záver, ale s veľkým dôrazom, musíme verejnosti priblížiť našu Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa konala dňa 5. marca vo veľkej sále Domu
kultúry, pretože je nás už 108. Tešíme sa každoročnému nárastu členskej základne. Svedčí to o
tom, že chceme a vieme aktívne starnúť. Lichotí
nám záujem našich členov o voľnočasové aktivity, čoraz väčší rozvoj vo svojej početnosti a variabilite. Napĺňa nás to optimizmom, ktorý radi
šírime ďalej. Aj v budúcnosti chceme v kultúrno-spoločenskej a športovo-turistickej oblasti
nadviazať na bohatú tradíciu podujatí.
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NOVOROČNÉ OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE MATIČIAROV
V JABLONKE
Sú chvíle, kedy úprimný pohľad, priateľské objatie a úsmev na tvári nám vyjadria omnoho viac, ako vyslovené slová. Vtedy pociťujeme okolo seba šíriacu sa radosť, spokojnosť,
teplo pri srdci. Takéto emócie prežíval v nedeľu 13.01.2019 na novoročnom stretnutí v
Jablonke Spolok Slovákov v Poľsku ( SSP) pri každoročnom dodržiavaní tradície „Lámania
a delenia oblátkov“. Pozvanie prijal generálny tajomník SSP PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD,
členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej, MO MS v Tvrdošíne .
Stretnutie otvorila predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave p. G. Prilinská, ktorá
poďakovala prítomným za neustále rozvíjajúcu
sa krajanskú spoluprácu, vyzdvihla vzájomné
priateľské stretnutia a radosť zo spoločných
akcií uskutočnené v Jablonke alebo v Trstenej.
K jej slovám sa pridal i predseda miestnej
skupiny SSP. J. Basisty, ktorý vyjadril svoje
nesmierne potešenie k pravidelným stredajším stretávkam matičiarov v priestoroch ich
klubu. P. Ľ. Lucký v zastúpení predsedkyne
MO MS Trstená odovzdal slová vďaky za pozvanie a ubezpečil prítomných o pokračujúcej
vzájomnej spolupráci postavenej na základoch ľudskej úprimnosti a ochote stretávať sa.
P. Ľ. Molitoris poprial prítomným do Nového
roka 2019 veľa rodinných, osobných a pracovných úspechov. Ocenil dlhoročnú cezhraničnú spoluprácu SSP s krajanským hnutím na
Orave. Oboznámil prítomných so situáciou
ohľadom začatia výstavby Slovenského domu
v Jablonke. Osobne poďakoval p. G. Socháňovi
za pomoc, pri urýchlení získania ﬁnančnej
dotácie na ministerstve kultúry SR pre tento
projekt. P. Socháň následne prítomným spríjemnil spoločné chvíle spevom a hrou na typický slovenský hudobný nástroj – na fujare.
Krajanské stretnutie obohatil recitáciou od.
R. Dilonga venovanej zahraničným Slovákom

čestný predseda MO MS v Trstenej Ing. G. Šinál.
Do diskusie sa zapojil aj p. K. Bednár prirovnávajúc SSP a MO MS v Trstenej k jednej veľkej rodine s hlbokými, prospešnými a obohacujúcimi
priateľskými vzťahmi.
Po oﬁciálnej časti nastala chvíľa, kedy si
prítomní pri lámaní a vzájomnom podávaní
kúskov oblátok priali do nového roka zdravie,
šťastie, lásku. Je to krásny zvyk, ktorý je spojený vždy so želaním všetkého najlepšieho v

nasledujúcom roku. Stretnutie pokračovalo
bohatým občerstvením. Na záver nechýbal ani
spev slovenských ľudových piesni a príjemnej,
priateľskej atmosféry.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS Trstená

FAŠIANGOVÉ ŠIŠKY MATIČIAROV
Schôdza za prítomnosti 76 percent členov
bola príležitosťou bilancovať všestrannú rôznorodú činnosť, zhodnotiť výsledky, rozobrať stav
ﬁnancií, chváliť program na tento rok v sociálnej
oblasti, zdravotnej, kultúrno-záujmovej, športovo-turistickej a pod. Pripomenuli sme si, že
členstvo v JDS nám ponúka rôzne aktivity. Či sú
to rekondično-rehabilitačné pobyty, spoločné
dovolenky, ale najdôležitejšie sú stretnutia, aby
človek nebol sám. Hosťami rokovania boli naša
pani primátorka a okresná predsedníčka. Tieto
nám milé a vzácne dámy predniesli povzbudzujúce príhovory a ich slová uznania na adresu
seniorov nám dobre padli. Aj im patrí naše poďakovanie za pomoc pri realizácii zábavných
posedení a organizovaní telesných aktivít pre
našich členov.
Vstupujeme do ôsmeho roku nášho pôsobenia v meste. Nechceme poľaviť v našich aktivitách. Chceme napredovať, rozširovať našu
pôsobnosť vo všetkých oblastiach, aby sme
naplnili naše heslo, že radosť a optimizmus dokáže aj seniorskú jeseň života urobiť krajšou.
Želajme si zdravie, aby sme ešte dlho mohli rozdávať lásku, pokoj a radosť okolo seba.
ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČITATEĽSKÝ ZÁUJEM
A ZA VAŠU PRIAZEŇ.
MsO JDS Trstená

Najveselšie zvyky počas roka, ktoré majú pôvod v predkresťanskom období sú fašiangy. Je to čas radosti, veselosti, plesov, ľudových tancovačiek, hodovania a hojnosti pred
pôstom, ktoré trvá od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Jediným a hlavným účelom
tohto obdobia v minulosti bolo dosýta sa najesť. Fašiangy sa preto oﬁciálne považovali
za sviatok jedla. Až rituálny charakter malo vyprážané pečivo.

Tradícia pečenia šišiek sa teda zachovala
až dodnes. Miestny odbor Matice slovenskej v
Trstenej sa preto rozhodol spolu so Spolkom
Slovákov v Poľsku (SSP) udržať tento zvyk na spoločnom krajanskom stretnutí. Dňa 27.02.2019 v
Slovenskom Dome v Podvlku v popoludňajších
hodinách po vypracovaní a vykrojení šiškového
cesta, začala sa miestnosťami šíriť vôňa chrumkavých šišiek. Spracovaniu vykysnutého cesta
a jeho využitie pri pečení sladkej dobroty sa

so záujmom prizerali najmä mladé gazdinky.
Členovia MO MS v Trstenej Ľubomír Lucký a
Gabriela Martináková spolu s prítomnými krajanmi upiekli lahodné buchty, šišky nielen pre
matičiarov, ale i pre žiakov tamojšej ZŠ pod vedením Boženy Bryjovej. Na výborných šiškách
si pochutnali aj mažoretky, ktoré tancovačkou
vo veselej nálade ukončili fašiangové obdobie.
Priestory Slovenského Domu v Podvlku využívajú pri svojich nácvikoch nielen mažoretkové
skupiny, ale aj tamojšia ľudová kapela. Kým sa v
jednej miestnosti tancovalo, veselilo, v druhej
si prítomní členovia SSP, naši matičiari za spevu
slovenských ľudových piesni vychutnávali pri
teplom čaji šišky s džemom. Spomínali, že
šišky sa na Slovensku nazývajú aj pampúšiky,
guľky, fánky, chraple, grapne, kreple, fulanki,
milostki či herouki.
Teší nás, že množstvo spoločných zážitkov
a dojmov upevňujú medzi nami úprimné priateľstvá, krajanskú spoluprácu, čo je pre nás
drahocenným pokladom získaným vzájomnými
stretnutiami.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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K.R.O.K 2019

MANŽELSKÉ VEČERY

14. marca 2019 o 18:00 hod. sa v Dome kultúry v Trstenej uskutočnil už 6. ročník inšpiratívnej konferencie K.R.O.K.. Diváci v publiku si vypočuli osem príbehov ľudí z rôznych
oblastí, ktorí svojím príbehom motivovali, inšpirovali a povzbudili urobiť KROK dopredu.
Jedným z ôsmich hostí konferencie bol Marián Čaučík, spoluzakladateľ Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko a riaditeľ Dobrej noviny, ktorý vo svojom osobnom príbehu priblížil aj vznik Dobrej noviny, z ktorej je dnes jedna z najväčších verejných zbierok v
našej krajine.

Na
začiatku
jeho príspevku si
všetci
minútou
ticha uctili Danicu
Olexovú,
projektovú
manažérku
Dobrej
noviny,
ktorá zahynula pri
leteckom nešťastí v Etiópii. Svojim príbehom
inšpiroval aj Juraj Bača, známa tvár z televízie,
ktorý predstavil svoju cestu k herectvu a aj svoje
angažovanie sa v charite a dobrovoľníctve, kde

sa snaží preniesť dobré myšlienky z papiera do
každodenného života.
Hosťom bola aj Katarína Hutyrová, spoluzakladateľka „sekáča“ NOSENE, ktorá presvedčila
mladých ľudí o tom, že nakupovať v sekáči môže byť trendy.
Hosťom bola aj Anežka Kováliková,
rodáčka z Oravy, ktorá prostredníctvom
svojho projektu Díky, čauko plasty, priblížila témy recyklácie produktov a znečisťovaní planéty.
Na pódiu vystúpili aj Ondrej Vrábel,
ktorý nám predstavil svoje PC Pinf hry
pre deti so špeciálnymi potrebami, Jozef
Kivoň, ktorý nám priblížil dobrodružstvo cesty do Santiaga de Compostely,
Janka Danišová, ktorá nás prostredníctvom svojho projektu VNUČKA povzbudila viac sa zaujímať o starších ľudí.
Veľkou inšpiráciou bol aj príbeh Michala
Szaba, otca piatich detí, ktorý je sám príkladom
toho, že aj každodenný život, žitý pre svojich
najbližších je výnimočný.
Dom kultúry sa aj tento rok naplnil ľuďmi,
ktorí hľadajú inšpiráciu a motiváciu do svojich
ďalších rozhodnutí.
Dôležitý odkaz, ktorý zaznel na konferencii
platí pre každého: „Ak chceme, aby veci mali
pre nás zmysel, musia mať obsah a hodnotu“.
V.I.A.C.
inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

MNOŽSTVO POHĽADOV – JEDNA REALITA
Mediálny svet a najmä sociálne siete sú fenomén, hybná sila, image, „život“, mocná
zbraň aj veľký pomocník... Zasahujú do života a stávajú sa jeho prirodzenou súčasťou
hlavne u mladých ľudí. Preto je veľmi dôležité, aby sa vedeli v tomto svete orientovať a
kriticky hodnotiť to, čo im mediálny svet ponúka.
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže v Trstenej sa venuje aj tejto téme.
Vo svojom novom projekte „Urobme internet
lepším miestom“ sa zaoberá najmä vplyvom a
výpovednou hodnotou obrazového materiálu,
zdieľaného na internete. Do tohto projektu je zapojených päť vybraných oravských základných
škôl v ktorých sa projekt realizuje. Zapojené sú
základné školy v Námestove, Oravskej Jasenici,
Sihelnom, Tvrdošíne a v Liesku.
V prvej časti sa v každej zo zapojených škôl
uskutočnil workshop na tému „Never všetkému čo vidíš,“ ktorý bol určený pre deviatakov
v daných školách. Lektori žiakom priblížili,
akú výpovednú hodnotu môžu mať fotograﬁe
zdieľané na internete a aká mätúca môže byť
ich výpovedná hodnota. Súčasťou bola aj téma
kritického myslenia. Následne v každej triede,
kde prebiehali workshopy, bolo vybraných
päť žiakov, ktorí majú za sebou aj 1. časť fotoworkshopu, v rámci ktorého sa učili základy
kompozície a tiež, ako pracovať s emóciami a
s výpovednou hodnotou fotograﬁí. V týchto
dňoch je ich úlohou nafotiť „život v ich škole“
tak, aby fotky niesli pozitívny odkaz o ich škole.

Trstenský hlas

Už čoskoro čaká žiakov druhá časť workshopu,
kde sa budú venovať tomu, ako budovať značku
svojej školy. Na záverečnom workshope vytvoria pozitívny odkaz o svojej škole, pre ďalších
žiakov. Súčasťou bude aj metodický materiál,
ktorý bude dostupný pre pedagógov a ktorý
môžu využiť vo svojej praxi.
„Cez tieto projekty chceme ponúknuť mladým ľuďom rôzne pohľady na realitu, v ktorej
žijú. V ktorej žijú hlavne cez sociálne média.
Snažíme sa ich novými, atraktívnymi spôsobmi
viesť ku kritickému mysleniu. Zároveň chceme
školám pomôcť v tom, aby si ich žiaci uvedomovali pozitívne stránky svojej školy a prispeli tak
k šíreniu dobrého mena a k budovaniu značky
školy,“ hovorí lektor Michal Kuzár.
Aj tento projekt je krokom k budovaniu postojov mladých ľudí spôsobom, ktorý je blízky
tejto generácii.
Ľubica Matušáková
V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V dnešnej uponáhľanej dobe si popri
pracovných, rodičovských a spoločenských povinnostiach manželia mnohokrát
nenájdu ani chvíľku času pre seba navzájom. V takomto zhone z manželstva mnohokrát vyprchá tá zapaľujúca iskra, ktorá
tam bola na začiatku. Častokrát v takejto
situácii pomôže krátke zastavenie, malé
osvieženie manželského vzťahu.
Práve z tohto dôvodu sme v Komunitnom
centre Sinaj zorganizovali v mesiacoch február
až apríl kurz pod názvom Manželské večery.
Autormi kurzu sú anglickí manželia Nicky a Sila
Lee, ktorí sú manželmi viac ako 40 rokov. Kurz
je charakterizovaný ako osvedčený a praktický
návod na riešenie rôznych situácií v manželstve.
Pravidelne v stredu sa šesť manželských
párov stretávalo v priestoroch Komunitného
centra Sinaj a počas ôsmich večerov sa venovalo rôznym témam a situáciám, ktoré manželský
život prináša.
Každé stretnutie bolo zamerané na inú
tému. Na úvod sme sa venovali téme budovania
pevných základov, dôležitosti poznania seba
samého aj partnera a vzájomného napĺňania
potrieb. Druhý večer bol zameraný na umenie
komunikácie, význam rozhovoru, efektívne počúvanie. Počas tretieho večera sme sa zaoberali
riešením konﬂiktov, ich zvládaním a poznávaním
vzájomnej rozdielnosti. Témou štvrtého večera
bola sila odpustenia – hovorili sme si o ospravedlnení a obnovení dôverného vzťahu medzi
manželmi. Piate stretnutie otvorilo tému rodičia a svokrovci. Dozvedeli sme sa o dôležitosti
uzdravení z detstva, oslobodenia sa od citovej
závislosti od rodičov. Šiesty večer bol venovaný
intímnemu životu v manželstve, nevyhnutnosti
komunikovať o ňom a rozvíjať ho. Predmetom
siedmeho večera nazvaného láska v akcii boli
spôsoby vyjadrenia vzájomnej lásky medzi
manželmi. Nasledovalo záverečné slávnostné
stretnutie, na ktorom mali manželia príležitosť
obnoviť si svoje manželské sľuby.
Každý večer sa začínal spoločnou večerou
manželov, nasledovali krátke prednášky autorov kurzu na dané témy, doplnené svedectvami
manželov o tejto problematike. Následne mali
manželské dvojice priestor na cvičenia a diskusiu vo dvojiciach. Rozprávali sa len medzi sebou
navzájom a vďaka tomu mali možnosť viac premýšľať o sebe navzájom, pocítiť spolupatričnosť,
porozumieť svojim pocitom.
Manželské večery vytvorili pre účastníkov
priestor, kde si mohli uvedomiť dôležitosť neustáleho budovania vzájomného vzťahu, správneho pomenovania skutočností a situácií a
ochotu meniť seba.
A čo účastníkom Manželské večery poskytli?
Môžeme sa to dozvedieť z názorov účastníkov:
„Manželské večery boli veľmi príjemné.
Nemyslím, že mi zásadne zmenili život, ale snažíme sa spolu s manželom pri rozhovore viac
počúvať a rešpektovať toho druhého.“
„Na kurze sme si uvedomili, aké dôležité je
na manželskom vzťahu neustále pracovať, budovať ho, vedieť si urobiť čas len pre nás dvoch,
bez detí a priateľov.“
„Manželské večery som vnímala ako oddych.
Bolo to úžasné, mali sme dve hodiny iba jeden
pre druhého, bez telefónov, televízie, bez detí.
Viac sme si uvedomili naše rozdielnosti aj naše
potreby.“
V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
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OZ V.I.A.C - MATIČIARI

MLADÍ NIE SÚ BUDÚCNOSŤOU – ONI SÚ PRÍTOMNOSŤOU
Aktívna účasť na výstave umelcov, v diskusii, vyhraté súťaže, prijatie do študentského trénerského centra Microsoft, účasť na
prvých koncertoch, tvorba vlastných plagátov a propagačných materiálov, fotenie plesu, prvý článok, zlepšenie v angličtine, lepšie
plánovanie času, zlepšenie komunikácie, a mnohé ďalšie osobné úspechy...
Takto sa zatiaľ darí štipendistom v štipendijnom a mentoringovom programe Šanca mladým, ktorý je určený pre mladých ľudí z Oravy a
zabezpečuje ho V.I.A.C. – Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže v Trstenej. V tomto školskom
roku prebieha už 4. ročník programu. Desať
vybraných študentov sa v ňom pod vedením
svojich mentorov rozvíja v rôznych oblastiach.
Štipendisti už absolvovali väčšiu časť programu. Stretli sa na víkendovke a vo svojom
rozvoji pokračovali aj na workshopoch. V rámci
prvého workshopu lektor Jaro Dodok ukázal
mladým, ako sa dá dostať od nápadu k realite...
Zdôraznil význam nastavenia cieľov, plánovania
času a stanovenia hodnôt. Účastníci mali tiež
možnosť obzrieť sa, čo všetko sa im už od začiatku programu podarilo a tiež, aké budú ich ďalšie
kroky. V ďalšom workshope im lektorka Jarmila
Lipková ukázala, ako sa efektívne učiť, zladiť
školu a vlastné záujmy, a tak získať viac času
na napĺňanie svojich cieľov. Vybraní štipendisti,
ktorí si podali žiadosť o ﬁnančné štipendium do
max. výšky 300 Eur, boli na základe ich napredovania a aktivity počas programu podporení
aj ﬁnančne. Vďaka tomu môžu napredovať vo
svojom cieli ešte efektívnejšie.
„Od začiatku programu vnímam svoj posun
aj v tom, že som sa naučila lepšie vystupovať,
hľadať vhodné slová, mením svoj spôsob rozmýšľania, a vyjadrovania sa pred ľuďmi,“ hovorí
o programe účastníčka Sára.

Súčasťou programu je aj dobrovoľníctvo,
ktorého cieľom je u zapojených mladých ľudí
zdôrazniť význam proaktivity a angažovanosti,
v duchu hesla: „Dobro sa odpláca dobrom.“
Dobrovoľníctvo im zároveň môže ponúknuť
množstvo skúseností a otvoriť dvere do mnohých oblastí. Do konca programu budú štipendisti pod vedením svojich mentorov aj
naďalej pokračovať v napĺňaní svojich cieľov.
Čaká na nich ešte jeden workshop a záverečné
stretnutie.

Každý z týchto aktívnych mladých ľudí, ktorý
pracuje na napĺňaní svojich cieľov je znakom
toho, že mladí ľudia sa chcú rozvíjať. Potrebujú
však dostať svoju šancu. A práve takých mladých ľudí dnes potrebujeme. Mladých, ktorí na
sebe pracujú a neboja sa vytŕčať z radu. Pretože
oni nie sú budúcnosťou...Oni sú prítomnosťou...
Ľubica Matušáková
V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

FAŠIANGY – OSTATKI
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na
zabezpečenie úrody , čo sa odzrkadlilo aj na vystúpeniach jednotlivých krajanských folklórnych a divadelných skupín na Fašiangoch Ostatkoch v severospišskej obci Krempachy v Poľsku.

Podujatie, na ktorom ukázali svoje neopakovateľné čaro tanca, slova nielen deti, ale aj
dlhoroční členovia súborov, každoročne pripravuje Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) v spolupráci s miestnou skupinou SSP v Krempachoch .
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 24. 02.
2019 v kultúrnom dome po dvadsiatyštvrtýkrát. Príjemného nedeľného popoludnia nesúceho sa v ľudovom tóne, speve, humorného
slova a výbornej nálady sa zúčastnili aj členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej z Trstenej.

Hosťami podujatia boli predseda Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo,
generálny tajomník SSP v Poľsku Ľudomír
Molitoris s manželkou Milicou, podpredseda
Ústredného výboru SSP Dominik Surma, predseda Obvodného výboru SSP na Spiši František
Mlynarčík a ďalší.
V priebehu dvoch dní sa predstavilo v
krásnych ľudových krojoch niekoľko desiatok
individuálnych interpretov, krajanských hudobných a tanečných folklórnych súborov (FS),

ľudových kapiel zo Spiša a Oravy ako napríklad FS Dolina, Jurgovská kapela, speváčky
a FS Hajduky...Prezentovali bohaté kultúrne
dedičstvo so zameraním sa na obdobie, ktoré
ukončovalo priadky a pokračovalo obdobím
tkania, kde sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, odohrávali sa rôzne zabíjačky či tanečné zábavy, prebiehali rôzne iniciačné obrady.
Slovo fašiangy pochádza z nemeckého
"vast-schane", čo značí niečo ako "posledný
nápoj". V slovanskom prostredí sa však tento
sviatok nazýval „maslenice“ alebo „mjasopust“.
V predkresťanskom období mal slúžiť na privolanie jari a odohnanie zlých duchov. A práve
s využitím týchto zvykov Spišiaci a Oravci ľubozvučnou slovenčinou oživili svoje divadelné
vystúpenia, improvizovali život ľudí v minulosti
popretkávaný humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Zaujímavosťou
tohto podujatia boli aj prekrásne výtvory paličkového umenia.
Touto cestou by som chcela srdečne poďakovať v mene MO MS v Trstenej všetkým
účinkujúcim, deťom, dospelým ako aj usporiadateľom podujatia za udržiavanie a rozvíjanie
slovenskosti, slovenskej kultúry a histórie v
Poľsku.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS Trstená
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ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ VERZUS PRIPRAVENOSŤ
V tomto období sa viac ako inokedy hovorí o školskej zrelosti, resp. pripravenosti na vstup do školy. V priebehu mesiaca apríl sa budú
na všetkých základných školách konať zápisy do prvého ročníka. Dovolíme si touto cestou upozorniť všetkých rodičov detí, ktoré sa
narodili od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013 na ich povinnosť zapísať svoje dieťa do základnej školy.
V týchto dňoch v mnohých
materských školách v našom okrese realizujú naši psychológovia
diagnostiku resp. vyšetrenie školskej zrelosti. Termín „vyšetrenie“
mnohým rodičom i deťom evokuje
niečo podobné ako podstupujú
v rámci lekárskeho vyšetrenia.
Mnohokrát sa stretávame s názvom „testovanie“ školskej zrelosti, ktoré nám mnohým podozrivo
pripomína testovanie zo školských lavíc. Avšak
okrem toho, že sa s deťmi v rámci diagnostiky
školskej zrelosti hráme na školu, to s písaním
testov, ako ho poznáme zo školského prostredia, ani s lekárskym vyšetrením nemá veľa
spoločného.
Psychológovia sa hravou formou najprv
snažia deťom im blízkym spôsobom vysvetliť, čo ich čaká a prečo je to pre nich dôležité.
Hrovou formou sa potom dostávame od jednej
úlohe k druhej, kde deti v rámci malej skupiny
riešia úlohy zamerané na oblasti: zrakového a
sluchového vnímania, fonematického uvedomovania, jemnej motoriky, grafomotoriky, pamäte, pozornosti, reči a rečového porozumenia
a podobne. Mnohí rodičia sa nás v tejto súvislosti pýtajú, ako môžu deti na takéto vyšetrenie
pripraviť. Pri odpovedi na túto otázku je potrebné pochopiť, čo to vlastné školská zrelosť je
a ako ju odlišujeme od školskej pripravenosti,
ktorá sa viac viaže na učenie. Školská zrelosť je
dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu bez väčších problémov, najlepšie
s radosťou a nadšením, zahŕňa:
• Telesná zrelosť (hrubá motorika, zdravotný
stav a pod.)
• Sociálna zrelosť
• Emočná a osobnostná zrelosť
• Zrelosť kognitívnych (poznávacích) schopností
• Pracovné predpoklady a návyky.
Zrelosť súvisí predovšetkým so stupňom
vývinu a zrelosťou nervového systému dieťaťa,
najmä so zrelosťou mozgových štruktúr, ktoré
sú zodpovedné za všetky menované oblasti.
Deti sa narodia s oveľa väčším množstvom
mozgových buniek (neurónov) v porovnaní s
tým koľko sa ich zachová v dospelom mozgu.
Mozog postupne stráca nervové spojenia aj
neuróny, ktoré sú málo používané a zapájané.
Najintenzívnejšie tento proces prebieha práve
počas prvých mesiacov a rokov života, synaptické spojenia a bunky sa tvoria a zanikajú veľmi
rýchlo (v priebehu hodín až dní). Dôležité sú
preto už od prvých mesiacov života podnetné
zážitkové hry, ktoré podporujú optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia
formovania nervových dráh a pomáhajú tak
zvýšiť možnosti a efektivitu jeho neskoršieho
rozvoja a vzdelávania. Patria sem najmä:
SENZORICKÉ AKTIVITY pre rozvoj vnímania
(zrakového, sluchového, dotykového, pohybového), pozornosti, rozpoznávania, pamäti a
jazykových schopností.
MOTORICKÉ

CVIČENIA

podporujúce

obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a
na rozvoj jemnej motoriky.
Ako teda môžeme úroveň školskej zrelosti
ovplyvniť? Stimuláciou vývinu dieťaťa od narodenia vhodným výberom hrových aktivít,
ktoré sú čo najvšestrannejšie. Pre dieťa od
raného veku je najvhodnejším prostriedkom
stimulácie vývinu hrová činnosť, pohybová činnosť, zvedavosť, možnosť manipulácie s rôznymi tvarmi, možnosť skúšania rôznych reálnych
činností, možnosť zažiť si úspech i neúspech a
naučiť sa s ním samostatne vysporiadať... a tak
by sme mohli pokračovať.
Vráťme sa teda k posudzovaniu školskej
zrelosti. Kým telesnú zrelosť posudzuje lekár,
ostatné menované oblasti školskej zrelosti
posudzuje psychológ práve pri spomínanom
vyšetrení školskej zrelosti. Telesná zrelosť nie
je považovaná za prvotný ukazovateľ zrelosti,
avšak je potrebné ju brať do úvahy. Zo skúseností môžeme konštatovať, že nižší vzrast
dieťaťa ako aj častá chorobnosť môže spôsobovať rýchlejšiu unaviteľnosť dieťaťa, nižšiu
odolnosť voči záťaži, nevýhodnejšie postavenie v rámci detského kolektívu (pocity menejcennosti, slabosti, ohrozenia). U predčasne
narodených detí, príp. detí s nízkou pôrodnou
hmotnosťou odporúčame špeciálne a cielene
overiť školskú zrelosť nielen kvôli možnosti
oneskoreného vývinu, ale časté sú u týchto detí
aj poruchy pozornosti alebo aktivity.
V oblasti sociálnej zrelosti je dôležité, aby
dieťa zvládalo odlúčenie od rodiny, dokázalo sa
zaradiť do kolektívu, vytvárať primerané vzťahy
s rovesníkmi, primerane s nimi komunikovať,
zapájať sa do spoločných hier a spolupracovať.
Dôležité je všímať si ako dieťa reaguje na neznáme prostredie, príp. zmenu prostredia, t.j.
aká je jeho adaptabilita. V oblasti emočnej zrelosti je pre dieťa dôležité, aby dokázalo zvládať
svoje vlastné emócie svojmu veku primeraným
spôsobom. V rámci emočnej zrelosti psychológ
posudzuje psychickú odolnosť voči frustrácii,
sklamaniu a neúspechu, s ktorými sa dieťa po
nástupe do školy môže stretnúť. Pre jeho ďalší
zdravý a harmonický vývin psychiky a osobnosti je potrebné, aby sa vedel s nimi primerane
vysporiadať, aby sa nestali pre neho zdrojom
neurotizácie (preťažený nervový systém spôsobuje výskyt rôznych psychických alebo telesných prejavov, u detí sa napr. môže objaviť
zajakávanie, tiky, pomočovanie a pod.).
V oblasti zrelosti kognitívnych schopností
psychológ posudzuje oblasti: grafomotorika
a jemná motorika, vizuomotorická koordinácia, rečový prejav (formálna a obsahová
stránka), schopnosť slovného porozumenia a

sluchového rozlišovania, sluchové a zrakové vnímanie, vnímanie priestoru a času, úroveň
pozornosti a pamäte. Hovorená
reč je východiskom písanej reči,
preto je dôležité, aby sme jej
venovali pozornosť ako jednej
z prvých oblastí. Je potrebné,
aby dieťa vyslovovalo správne všetky hlásky keď začína s
nácvikom písania. Zabránime
tak problémom pri písaní a neskoršej neúspešnosti v škole i v živote. V neposlednom rade sa
psychológ zaujíma o pracovné predpoklady a
návyky, v rámci čoho zisťuje: záujem o učenie,
príp. činnosti súvisiace so školskými činnosťami, schopnosť koncentrovať sa a zámerne udržiavať pozornosť na činnosť alebo hru, zmysel
pre povinnosť a zodpovednosť, samostatnosť
pri činnostiach.
Na rozdiel od psychológmi vyšetrovanej
školskej zrelosti obsahom zápisu do základnej
školy sú väčšinou naučené schopnosti, ktoré
spadajú pod pojem „školská pripravenosť“.
Tieto naučené schopnosti sú zvyčajne výsledkom snahy rodiča i učiteľa v MŠ, avšak nie sú
určujúce z hľadiska posudzovania školskej zrelosti. Dieťa môže mať znalosti a schopnosti mechanicky naučené a zároveň nemusí byť zrelé
pre školu. V prípade, že dieťa nie je zrelé pre nástup povinnej školskej dochádzky, rodič môže
požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky a svoju žiadosť doložiť odporúčaním
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Povinnosť zapísať svoje dieťa
do školy však má aj v prípade, že je rozhodnutý
požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky.
Na zápise sa dohodne so zástupcami školy, kde
dieťa zapísal o ďalšom postupe. Školu oboznámi s tým, že uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky, alebo priamo požiada školu o
odklad, doložiac odporúčanie spomínaného
poradenského zariadenia.
V prípade, že máte problém týkajúci sa školskej zrelosti vášho dieťaťa, s dôverou sa môžete obrátiť na psychológov v našom zariadení,
ktoré má dlhoročné skúsenosti s posudzovaním školskej zrelosti, kladie dôraz na individuálny prístup, prispôsobuje svoj prístup každému
dieťaťu a dokáže vás správne usmerniť ako
ďalej postupovať v tomto dôležitom životnom
míľniku vášho dieťaťa.
Naši odborní zamestnanci vám môžu pomôcť aj vo vašom snažení, čo najlepšie dieťa
pripraviť na nástup do školy, nielen vhodnými a
podnetnými radami ale aj materiálmi na ďalšiu
prácu s dieťaťom tak, aby ste mu poskytovali
podnety, ktoré sú o krok pred jeho „vývinovou
úrovňou“, naučili ste sa klásť na neho také nároky, ktoré sú v súlade s jeho možnosťami a
zároveň požiadavkami školy. Budeme sa tešiť,
keď sa pre vás a vaše deti stane školská príprava príjemnou a hrovou činnosťou.
Sme tu pre Vás každý pracovný deň v budove
ÚPSVaR v Tvrdošíne na Medvedzí...
Odborní zamestnanci CPPPaP
Tvrdošín - Medvedzie
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Mesto Trstená vyhlásilo tento rok už tretí ročník Participácie občanov na rozvoji mesta.
V rámci rozpočtu na rok 2019 (schválený uznesením č. 13/XII/2018 zo dňa 11. 12. 2018) je vyčlenených 10
000,- eur na realizáciu jednotlivých zámerov. Na jeden zámer je možné získať maximálne 500,- eur.

PRE KOHO JE ZÁMER URČENÝ?
Do zámeru sa môžu zapojiť fyzické osoby občania s trvalým alebo prechodným pobytom
v meste Trstená, ktorí majú nápad, ako zlepšiť
naše mesto. Ktorým niečo v Trstenej chýba, tiež
ak chcú podporiť aktivity miestnej komunity,
začať s budovaním novej komunity, prispieť k
zlepšeniu verejných služieb, či navrhnúť nové,
ak chcú podporiť voľnočasové aktivity deti a
mládeže. Zamerať sa ďalej môžu aj na pomoc
hendikepovaným občanom, sociálne alebo

zdravotne znevýhodneným spoluobčanom.
Fyzické osoby môžu vytvoriť neformálnu
skupinu občanov (2 a viac ľudí) a uchádzať sa o
poskytnutie ﬁnančných prostriedkov predložením svojho zámeru. Veľmi dôležitou súčasťou
zámeru je aj vlastná práca pri jeho realizácii
(participácia občanov). Občania tak môžu s ﬁnančnou podporou mesta realizovať svoje nápady a prispieť k rozvoju mesta.
Svoje žiadosti môžete predkladať v termíne
do 15. apríla 2019. Vyplniť môžete online žiadosť
na www.trstena.sk, žiadosť si z webovej stránky

mesta môžete aj stiahnuť, vyplniť a doručiť do
podateľne MsÚ v Trstenej alebo poslať e-mailom na adresu martina.harkabuzova@trstena.
sk. Jednou z ďalších možností je vyplniť žiadosť
uvedenú na nasledujúcej strane.
Hodnotenie zámerov internou a externou
komisiou bude prebiehať do 30. apríla 2019.
Zámery môžete realizovať od 01. mája 2019 do
31. októbra 2019.
RNDr. Martina Harkabuzová
Školský úrad

V AKÝCH OBLASTIACH JE VYHLÁSENÁ PARTICIPÁCIA?
OBLASTI ZÁMERU
KULTÚRA

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
HUMANITNÁ A CHARITATÍVNA ČINNOSŤ

PRIORITA ZÁMERU
• prezentácia mesta rôznou formou (literárna a publikačná činnosť, graﬁka, fotograﬁe, video prezentácie, výstavy...)
• podujatia verejného charakteru týkajúce sa kultúry organizované v meste Trstená (koncert,
vystúpenie...)
• alternatívne podujatia (workshopy, okrúhle stoly,...)
• rozvoj masovej a rekreačnej športovej aktivity (turnaje, súťaže,...)
• podpora aktivít pre zdravotne postihnuté a sociálne
znevýhodnené osoby

ZLEPŠENIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTE

• viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (údržba verejnej zelene, výsadba a
údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba a nákup kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu
životného prostredia,...)

AKTIVITY MLADÝCH

• rôzne činnosti, aktivity, podujatia, ktoré sú: - vytvorené mladými pre mladých alebo pre inú komunitu
občanov (napr. pre seniorov),
• vytvorené dospelými pre deti a mládež (od 0 do 30 rokov).
Do tejto oblasti môžu byť zaradené aj žiadosti týkajúce sa kultúry, športu, humanitnej aj charitatívnej
činnosti a tiež zlepšenia kvality životného prostredia.

> > > pokračovanie na druhej strane
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NÁZOV ZÁMERU:

OBLASŤ ZÁMERU:
1. Kultúra
2. Športové aktivity
3. Humanitná a charitatívna činnosť
4. Zlepšenie kvality životného prostredia
5. Aktivity mladých

MENÁ ŽIADATEĽOV – členov neformálnej skupiny občanov,

ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Trstenej:

MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA REALIZÁCIU ZÁMERU (nad 18 rokov):
ADRESA BYDLISKA:

(zakrúžkujte oblasť zámeru)

TELEFÓN:

E-MAIL:

ČÍSLO OP:

PODPIS:

CIEĽ ZÁMERU (čo chcete realizáciou zámeru dosiahnuť):

POPIS ZÁMERU (popíšte prínos zámeru, čo chcete zmeniť, jasne formulovaný nápad, vymenujte a popíšte činnosti, ktoré sa
budú realizovať, aký bude prínos pre mesto, spoločnosť, okolie. Dôležitou súčasťou je aj vlastná práca na realizácii zámeru – nielen
čo chcete od mesta, ale čo do toho dáte aj vy):

DÁTUM REALIZÁCIE: OD .................. DO ....................
MIESTO REALIZÁCIE (konkretizujte, kde sa bude zámer realizovať):

SUMA POŽADOVANÁ OD MESTA TRSTENÁ:
ROZPOČET ZÁMERU
Do tabuľky spracujte jednotlivé položky, stručne ich opíšte a zdôvodnite. Uveďte aj ďalšie ﬁnančné zdroje, ak si to realizácia zámeru vyžaduje. Do rozpočtu môže byť zahrnuté materiálno – technické zabezpečenie, občerstvenie (mimo alkoholu a cigariet), služby
(prenájom techniky, priestorov,...). Nesmú tam byť zahrnuté náklady na cestovanie, stravné, mzdy, režijné a komunikačné náklady,
ubytovanie.
Položka

Zdôvodnenie

Suma

ZDROJE
PROSTRIEDKY POŽADOVANÉ
OD MESTA TRSTENÁ
VLASTNÉ ZDROJE
PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ Z INÝCH ZDROJOV
CELKOVÉ NÁKLADY

SUMA

Apríl 2019

HISTORICKÉ OKIENKO
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Z MINULOSTI PÔRODNÝCH ASISTENTIEK (BABÍC) V MESTE TRSTENÁ
Zdravotnícku starostlivosť pre rodičky poskytovali v Trstenej pôrodné babice (pôrodné asistentky), ktoré ﬁnancovalo mesto zo svojho rozpočtu. Pôrodné asistentky (tzv. babice, lat. obstetrices) sa usilovali vykonávať zdravotnú, sociálnu i opatrovateľskú starostlivosť
v prospech žien a dievčat, ktoré sa ocitli v požehnanom stave. Zmienky o existencii pôrodných asistentiek v meste Trstená siahajú do
polovice 18. storočia.
STAV V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA
V septembri 1918 bola za pôrodnú babicu
obecným výborom zvolená Mária Revajová
rod. Jankolová. Dňa 6. januára 1921 zomrela 45-ročná obecná pôrodná babica Johana
Štefanidesová rod. Merešová, manželka
Ondreja Štefanidesa. Jej rodičia boli Štefan
Mereš a Veronika rod. Šrámeková. Dňa 29.
apríla 1922 zomrela 54-ročná pôrodná babica
Mária Miklušáková rod. Dilongová, manželka Štefana Miklušáka. Jej rodičmi boli Štefan
Dilong a Ilona rod. Šurinová. Podľa dobových
záznamov z 20. rokov 20. storočia pôrodnícku činnosť v Trstenej a na okolí vykonávali
aj Emília Rehareková a Rozália Štrbáňová.
Zaujímavosťou zostáva, že v roku 1925 sa na
pôde mestského zastupiteľstva prerokovával
plat pôrodných asistentiek na základe prípisu Okresného úradu v Trstenej č. 3219/1925.
Mesto Trstená nesúhlasilo so zvýšením platu
pre miestne babice, pretože hmotnú odmenu dostávali od každej rodičky a jej rodiny. V
novembri 1927 za obecné babice boli zvolené
Johana Jankolová a Mária Revajová s platom
600 korún ročne.
PÔRODNÁ ASISTENTKA ŽIDOVSKEJ
NÁBOŽENSKEJ OBCE V TRSTENEJ
Existencia židovskej náboženskej obce v
Trstenej siaha do 18. storočia. V časoch najväčšieho rozkvetu židovskej obce v Trstenej
jej početnosť siahala od 150 do 200 členov.
Aj z toho dôvodu táto komunita mala vlastnú
pôrodnú asistentku - babicu. Podľa matričných
záznamov sa uvádza, že dňa 26. októbra 1916
zomrela 64-ročná židovská pôrodná babica
Alžbeta Scheinová rod. Berlinerová, manželka
Františka Scheina. Jej rodičia boli Manó Berliner
a Mária rod. Ungárová.
ŽIVOTOPISNÝ MEDAILÓN
PÔRODNEJ BABICE JOHANY JANKOLOVEJ
ROD. TRSTENSKEJ
Johana Jankolová rod. Trstenská sa narodila
dňa 3. januára 1900 v Trstenej v chudobnej roľníckej rodine 33-ročného Štefana Trstenského
a 28-ročnej Heleny rod. Čisekovej. Základy
vzdelania nadobudla vo svojom rodisku v základnej ľudovej katolíckej škole v Trstenej, kde
vychodila šesť tried. Pokračovať v ďalších štúdiách nemohla, pretože majetkové pomery
rodičov to neumožňovali. Po skončení ľudovej
školy v Trstenej ako 12-ročné dievča vykonávala pomocnú silu v domácnosti. V tejto práci
pokračovala až do roku 1919, kedy sa vydala
za Ignáca Jankolu (nar. 6. 1. 1897, Trstená).

zomrela dňa 23. februára 1973 v Trstenej. Bola
pochovaná na mestskom cintoríne v poli (pri
SAD) v Trstenej.

Ignác Jankola pochádzal z chudobných pomerov, preto ako robotník odišiel za prácou do
Ameriky. Z Ameriky sa vrátil s podlomeným
zdravím a krátko nato zomrel v roku 1947 ako
50-ročný. Počas manželovho pobytu v Amerike
Johana Jankolová absolvovala v Košiciach mesačný pôrodnícky kurz. Po jeho absolvovaní
zložila skúšku s veľmi dobrým prospechom.
Dňa 5. marca 1922 mesto Trstená zamestnalo Johanu Jankolovú ako pôrodnú
asistentku s honorárom od 50 do 100 Kčs
mesačne. Johana Jankolová brala svoju prácu
ako životné poslanie, ktoré vykonávala nielen
v Trstenej, ale aj v okolitých obciach. V októbri
1927 pôrodná babica Johana Jankolová žiadala,
aby mesto vyhotovilo tabuľu na jej dom, ktorá
by označovala, že tam sídli pôrodná babica.
Mesto tento návrh odmietlo so zdôvodnením,
že každá babica má svoj príjem, preto si tabuľu
má zhotoviť z vlastných prostriedkov. V roku
1937 absolvovala opakovací pôrodnícky kurz v
Košiciach. Po spoločensko-politických zmenách
v Československu v roku 1948 Johana Jankolová
v roku 1951 bola na 7-týždňovom odborno-politickom školení pre pôrodné asistentky v
Turčianskom Svätom Martine. Zároveň od 1.
januára 1951 boli všetky pôrodné asistentky
prevzaté pod štátnu kuratelu Okresného úradu
národného zdravia. Svoju prácu vykonávala
vždy s láskou a s veľkou dávkou horlivosti ešte
aj v čase, keď bola penzionovaná. Až v roku
1970 alebo 1971 v dôsledku zhoršovania jej
zdravotného stavu ukončila vykonávanie svojho celoživotného poslania a práce v prospech
žien a dievčat, ktoré boli v požehnanom stave.
Pôrodná asistentka (babica) Johana Jankolová

ŽIVOTOPISNÝ MEDAILÓN
PÔRODNEJ BABICE ROZÁLIE ŠTRBÁŇOVEJ
ROD. GOČÁLOVEJ
Rozália Štrbáňová rod. Gočálová sa narodila dňa 14. mája 1901 v rodine Mateja Gočála a
Ilony rod. Gašajovej v Trstenej. Základy vzdelania nadobudla v rodnej Trstenej. Vydala sa za
Jána Páneka, s ktorým mala dcéru Pavlínu (nar.
27. 5. 1920), ktorá ako 15-mesačná zomrela dňa
16. augusta 1921 na zápal pľúc. Zároveň sa im
narodila dcéra Marta (nar. 1921), ale zomrela
ako 18-ročná dňa 12. augusta 1939 na hnisavý
zápal pľúc a pohrudnice. Po smrti svojho manžela ovdovela a vydala sa druhýkrát za Jána
Štrbáňa. Bratanec Viktor Gašaj, ktorý v tých
rokoch pôsobil ako vedúci notár v Trstenej, jej
pomáhal a poslal ju študovať do Turčianskeho
Svätého Martina do odbornej školy pre babice
a pôrodné asistentky, kde získala vedomosti
a diplom pôrodnej asistentky. Tento diplom
jej bol vydaný dňa 12. júla 1931. V roku 1931
obecné zastupiteľstvo v Trstenej odvolalo z
funkcie pôrodnej babice Máriu Revajovú rod.
Jankolovú a poverilo touto funkciou Rozáliu
Štrbáňovú rod. Gočálovú. V pozícií pôrodnej
asistentky v Trstenej pôsobila dlhé roky a svoju
služba sa usilovala vykonávať najlepšie podľa
svojich vedomostí a schopností. Vykonávanie
pôrodníckych a asistenčných služieb realizovala v súčinnosti s lekárskym a zdravotníckym
personálom v nemocnici v Trstenej. Rozália
Štrbáňová zomrela vo veku 65 rokov dňa 14. 2.
1966 v dome svojho brata Mateja Gočála, ktorý
v tom čase býval na ulici Hattalova v Trstenej.
Rozália Štrbáňová rod. Gočálová je pochovaná
v Trstenej na mestskom cintoríne.
Záver
Vybudovanie nemocnice v Trstenej znamenalo zvýšenie dostupnosti zdravotníckej i
sociálnej starostlivosti pre pacientov. Zároveň
sa zvýšila podstatne aj starostlivosť o ženy a
dievčatá, ktoré sa ocitli v požehnanom stave.
Vznik nemocnice v Trstenej znamenal aj postupnú transformáciu pracovnej pozície pôrodných asistentiek v našom meste i na okolí.
Pôrodné asistentky (babice), ako boli Johana
Jankolová a Rozália Štrbáňová, sa podstatne
vpísali do pamäti občanov nášho mesta a ich
obetavá práca pre ľudí je dodnes hodná úcty
a pamiatky.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
oddelenie kultúry

DETI V KNIŽNICI
Pri príležitosti Mesiaca knihy navštívili deti z 3.triedy MŠ, EP- Puškinova, spolu s pani
učiteľkami mestskú knižnicu. Pani knihovníčka mala pre deti pripravenú prezentáciu
kníh rôznych žánrov a tiež ich oboznámila so správnym zaobchádzaním s knihami.
Deťom prečítala rozprávku, ktorú si vybrali. Niektoré rozprávkové knižky si požičali
do škôlky, kde im ich prečítajú pani učiteľky pred spaním. Návšteva knižnice sa deťom
páčila a už sa tešia, že mnohí sa tam vrátia spolu s rodičmi, alebo budúci rok už ako
predškoláci.
Dagmar Paulová
MŠ Puškinova
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KOVÁČSKE REMESLO V DEJINÁCH TRSTENEJ DO ROKU 1950
Trstená od svojho založenia v roku 1371 bola strediskom obchodu, remesiel, živnostníkov a samostatne hospodáriacich gazdov. Naše
mesto zo svojej polohy proﬁtovalo, pretože sa nachádzalo na dôležitej obchodnej cestnej komunikácii. Podľa zachovaných archívnych
dokumentov zo Štátneho archívu v Dolnom Kubíne ako aj z štátnych a cirkevných matričných záznamov je možné si vytvoriť istý obraz
o kováčskom remesle.
KOVÁČSTVO V TRSTENEJ DO ROKU 1918
Kováčstvo a spracovanie železa patrí medzi
jedno z najstarších remesiel ľudstva. Môžeme
predpokladať, že kováčstvo bolo jedným z prvých
remesiel, ktoré sa plnohodnotne rozvinulo už pri
založení nášho mesta a našlo tu svoje uplatnenie
už v období stredoveku. V roku 1751 podľa súpisu v Trstenej pôsobilo 5 kováči, 2 zámočníci, 3
obchodníci so železom, 2 obchodníci s medenými hrncami a kotlami. V roku 1820 v Trstenej mali
títo mešťania kováčske kuzne: Ján Zboja; Pavol
Doják; Ján Šušlák; Martin Beňa starší (vyhorel pri
požiari mesta v roku 1817); Juraj Borový; Martin
Kuráň; Pavol a Matej Borový; Ján Húščava; Jozef
Kysucký; Matej Patala a Jozef Hadran (bol pôvodne vojakom). V roku 1871 v Trstenej boli kováči: Jozef Nedelák a Matúš Patala. Dňa 2. mája
1896 zomrel 52-ročný kováčsky majster Ondrej
Viszner, manžel Anny Visznerovej. Pochádzal z
Mysleníc z Čiech. Dňa 4. decembra 1905 zomrel
v Trstenej kováč Jozef Zlámala, manžel Alžbety
rod. Božíkovej, vo veku 79 rokov. Začiatkom 20.
storočia kováčske remeslo vykonával aj istý Jozef
Nemec, manžel Márie rod. Kubinovej. Dňa 28.
januára 1909 zomrel 54-ročný kováčsky majster
Jozef Nemec, manžel Márie rod. Kulinovej. Dňa 4.
februára 1911 zomrel 56-ročný kováčsky majster
Ondrej Nedelák, manžel Márie rod. Jurčovej. Dňa

29. januára 1919 zomrel 42-ročný kováč Ondrej
Ištok, syn Jozefa Ištoka a Terérie rod. Gregorovej.
KOVÁČSKE KONCESIE
V OBDOBÍ ROKOV 1918 AŽ 1948
V dvadsiatych rokoch 20. storočia kováčstvo
prevádzkovali: Martin Pánek, manžel Johany
rod. Barutovej, ktorý zomrel 24. januára 1927 vo
veku 47 rokov a Martin Borový, manžel Ireny rod.
Kuráňovej. Zároveň v 30. a 40. rokoch 20. storočia
kováčsku živnosť prevádzkoval František Bednár,
manžel Márie rod. Kuráňovej. Anton Borový (nar.
8. 5. 1904, Trstená) mal kováčsku licenciu od roku
1928 a Martin Borový (nar. 1. 11. 1900, Trstená) v
rokoch 1922 až 1928. Štefan Bednár (Františkov;
nar. 4. 12. 1900, Trstená) mal otvorenú kováčsku
živnosť v rokoch 1925 až 1950. František Bednár
(nar. 8. 10. 1906, Trstená) mal kováčsku a zámočnícku licenciu od roku 1937 a zároveň mal
aj obchod s plechovým, emailovým riadom a
železnými výrobkami od roku 1942. Peter Krúpa
(nar. 18. 5. 1909, Zuberec) mal kováčsku živnosť
v rokoch 1934 až 1936. Vdova Martina Paneka Johana rod. Barutová (nar. 7. 11. 1880, Trstená)
na základe vdovského práva od roku 1905 až do
roku 1934 mala kováčsku koncesiu. Živnosť prevádzkoval jej syn – tovariš Martin Panek. Martin
Panek a jeho manželka Johana rod. Kučerová mali

kováčsku živnosť v rokoch 1905 až 1935. Martin
Panek z Trstenej bol vedený ako podkováč s licenciou od roku 1942. Anton Sivoň (nar. 6. 6. 1904,
Námestovo) mal kováčsku koncesiu v rokoch
1931 až 1932. Štefan Liss (nar. 22. 2. 1911, Trstená)
mal kováčsku licenciu vedenú od roku 1943.
ÚPADOK PO ROKU 1948
Február 1948 znamenal postupný útlm kováčskeho remesla aj v Trstenej ako aj v bývalom
Československu. V roku 1950 zaniká Okresné
živnostenské spoločenstvo okresu Trstená, v
rámci ktorého boli združení a organizovaní kováči z Trstenej ako aj z celého Trstenského okresu.
Okresné živnostenské spoločenstvo Trstená bolo
stavovskou organizáciou pre všetkých remeselníkov a živnostníkov. Prevádzkovanie súkromných živností a remesiel po roku 1950 napokon
prešlo do štátneho vlastníctva a socialistický štát
si vyhradzoval pre seba právo organizovať svojich občanov ako štátnych zamestnancov. Touto
objektívnou skutočnosťou v dejinách nášho
mesta zanikli aj tradičné kováčske licencie, ktoré
boli nahradené priemyselnou výrobou a organizovaným družstevníctvom.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

ROZTOČME TO SPOLU PROJEKTOM „DO PRÁCE NA BICYKLI 2019“
V mesiaci máj sa už niekoľko rokov koná celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. V tomto roku sa do tejto iniciatívy
rozhodlo zapojiť aj mesto Trstená. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. 6. ročník tejto celonárodnej súťaže sa uskutoční od 1. do 31. mája 2019.
Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné
prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov. Preto si organizátori pre víťazov pripravili
viacero hodnotných cien.
Čo je cieľom súťaže a aké sú jej pravidlá?
Cieľom súťaže je motivovať samosprávy, aby
na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné
podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby
vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre
bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby
prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov,
aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.
Súťažiť môžu tímy zamestnancov z rovnakej
ﬁrmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1.
do 31. mája 2019 dochádzať do práce na bicykli
a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov
z rovnakej školy, ktorí splnia rovnaké podmienky, pričom títo študenti musia v deň začiatku
kampane, t j. 1.5.2019 dosiahnuť vek minimálne
15 rokov.
Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú
preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami ﬁrmy, pod ktorej číslom IČO je tím registrovaný. Z jednej ﬁrmy môže pochádzať ľubovoľný
počet tímov. Študenti uvádzajú IČO školy.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže registrovať iba raz. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.
Vyplnením prihlasovacieho formulára každý
súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
Každý člen tímu si sám eviduje cesty do
práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do
31. mája 2019. Presné pravidlá si súťažiaci nájdu
na spomínanej webovej stránke.
Samotná realizácia súťaže:
Mesto Trstená zabezpečí vyplnenie registračného formulára v termíne najneskôr do 18.
apríla 2019 na príslušnej webovej stránke www.
dopracenabicykli.eu a určí miestneho koordinátora súťaže, ktorý dohliadne na priebeh registrácie tímov a na celkový priebeh súťaže.

Súťažiaci tím v termíne najneskôr do
5.5.2019 sa zaregistruje na prihlasovacom online formulári uverejnenom na príslušnej webovej stránke súťaže s uvedením požadovaných
povinných údajov.
Termín uzávierky súťaže je 31.5.52019. Tímy
môžu spolu súťažiť v originálnom tričku, kúpou
ktorého podporia celú kampaň.
Súťaž bude vyhodnocovaná na národnej a
lokálnej úrovni v rámci viacerých kategórií, o
ktorých sa podrobne dočítate na uvedenom
webovom portáli.
Celková evidencia najazdených kilometrov
je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je
predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách.
Preto neváhajte a vytvorte tímy, s ktorými
podporíte cieľ celého projektu, zviditeľníte naše
mesto a v neposlednom rade tak urobíte niečo
pre seba a svoje zdravie.
Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené
na www.dopracenabicykli.eu a na www.trstena.sk a tiež vám ich radi poskytnú na mailovej adrese katarina.sefcikova@trstena.sk
Mgr. Katarína Šefčíková
oddelenie kultúry
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BOSAKOVA ŠKOLA 2019
Tak znel názov 2. ročníka slovensko-českej súťaže v písaní esejí žiakov základných a stredných škôl. Téma eseje bola: Moja škola. Do
súťaže bolo prihlásených 298 prác v 4 kategóriách. Erik Kuráň (žiak 9. A) postúpil so svojou prácou do TOP 10 (v kategórii ZŠ Slovenska),
ktorá bola aj pozvaná na slávnostné vyhodnotenie. To sa uskutočnilo v Národnej banke Slovenska v Bratislave (25. 1. 2019). Erik získal
vo svojej kategórii 3. miesto.
Pred vyhlásením súťaže sme mnohí ani netušili, kto bol Michal Bosak.
Michal Bosak sa označuje ako najväčší stredoeurópsky bankár a mecenáš. V šestnástich rokoch vycestoval s jedným dolárom vo vrecku do
Ameriky. Historické záznamy hovoria, že po príchode do Ameriky mu aj
tento jediný dolár ukradli. V mysli mu však ako najväčšie bohatstvo zostala otcova rada: "Nikdy sa neopi syn môj, staršiemu úctu daj a Boha sa
drž." Vďaka usilovnej práci a obchodnému duchu, ktorý mal, nadobudol
veľké bohatstvo. Nenechával si ho však len pre seba. Podporoval mnohé
dobročinné, ale aj cirkevné organizácie a spolky.
Na rok 2019 pripadá 150 rokov od jeho narodenia. Niekoľko zaujímavostí zo života Michala Bosaka:bol zaradený medzi 14 najvýznamnejších
Slovákov v dejinách Ameriky;
Michal Bosak dňa 25. júna 1907 podpisoval USD bankovky ako jediný
stredoeurópan, jediný celosvetovo známy originál 10 USD bol darovaný Národnej banke Slovenska;v dňoch 30. - 31. mája 1918 podpísal aj
Pittsburghskú dohodu (spolu s T. G. Masarykom), ktorá predznamenala
vznik Československa; dňa 31. augusta 1920 založil Americko-slovenskú
banku, sídlo mala v Bratislave a jedna z 12 pobočiek bola v Prahe; v júni
roku 1925 dal na vlastné náklady vybudovať v rodnej obci Okrúhle prvú
známu novostavbu ŠTÁTNEJ ĽUDOVEJ ŠKOLY na území strednej Európy
po I. svetovej vojne a daroval ju novovzniknutému Československému
štátu.
PaedDr. Mária Ďurčová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY ŽIAKOV ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA
Polrok je už za nami a my sa môžeme popýšiť vynikajúcimi vedomosťami, ktoré sme dokázali úspešne pretransformovať do zručností
v najrôznejších súťažiach. Ako sa nám darí? Posúďte sami :)

VYNIKAJÚCI ÚSPECH NAŠICH
ŽIAKOV NA OKRESNOM KOLE
DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
Prišli sme, súťažili sme, zvíťazili sme. Aj takto
by sme mohli zhodnotiť účasť našich žiakov na
DO, ktorá sa konala 14.2.2019 v ZŠ Liesek.
Našu školu reprezentovalo šesť žiakov, ktorí
vo všetkých štyroch kategóriách obsadili prvé
priečky. Ich umiestnenie bolo nasledovné:
kateg .6.ročník - Kristína Bubliaková (6.C) 1.
miesto a Peter Čakloš (6.A) - 3. miesto
kateg. 7.ročník – Jakub Gonda (7.A) 1. miesto
kateg. 8.ročník – Samuel Muščík (8.B)
1.miesto
kateg. 9.ročník – Michal Korčuška (9.A) 1.
miesto

KRÁSNY ÚSPECH NA
GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE
Lukáš Brnušák a Filip Malatinka boli účastníkmi okresného kola geograﬁckej olympiády.
Z kamarátov sa stali súperi v spoločnej
kategórii. Najprv sa popasovali s teoretickou
časťou, potom odpovedali na otázky z regiónu
Orava a na záver ich čakala skúška v praktickej
časti s atlasom.
Na veľkú radosť nás všetkých, Lukáško sa
umiestnil na 1.mieste. No ani Filipko za ním
veľmi nezaostával. Ako najmladší účastník, obsadil krásne 5.miesto.
Mgr.Martina Hucíková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

Mgr. I. Kozubíková, Mgr. A. Súlovcová
ZŠ P. O. Hviezdoslava

BIOLÓGOVIA ZOŽALI ÚSPECH
Krásny úspech v biologickej olympiáde v
okresnom kole kategória D – žiaci 8. a 9. ročníka
dosiahli naši ôsmaci.
Najviac sa darilo Matejovi Oršuliakovi z 8.C,
ktorý skončil na prvom mieste. O pár bodov
menej mala Paulínka Žatková z 8.B a obsadila
striebornú priečku. Obaja postupujú do krajského kola.
Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM SRDEČNE BLAHOŽELÁME
ZA VYNIKAJÚCU
REPREZENTÁCIU ŠKOLY A
DRŽÍME PALCE, ABY SA IM
DARILO AJ
V KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE :)
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25. ROČNÍK PLESU

ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA

PREČO JE MOJA ŠKOLA
PRE MŇA VZÁCNA

Rodičia, učitelia a priatelia našej školy sa už po jubilejný 25.
krát stretli na rodičovskom plese v sále Domu kultúry v Trstenej.
Vyzdobené priestory, krásne róby a úsmevy na tvárach už od
začiatku navodzovali slávnostnú atmosféru a dodali plesu ten
pravý, noblesný nádych.

Nie je škola ako škola. Už 9 rokov prechádzam areálom, v ktorom sa nachádzajú 2 školy. Ale len tá jedna je skutočne moja, pre
mňa vzácna a výnimočná!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave 25. ročníka- rodičom i učiteľom, priateľom,
žiakom, našim kuchárkam, fotografovi, obsluhe, dievčatám v šatni
i barmanom za skvelé drinky a aj
našim štedrým darcom tombol,
ktoré potešili. Organizátorom za
čas, chuť a ich prácu. Všetkým
hosťom za skvelú atmosféru a ﬁnančnú podporu. Veríme, že náš
jubilejný ples sa vydaril. Zabavil,
naladil i potešil všetkých zúčastnených a dúfame, že sa o rok stretneme pekne takto v dobrej nálade.
Krátky zostrih programu urobili aj naši Malí reportéri školy
https://www.youtube.com/
watch?v=PqY0s5_lIK0
SRDEČNE ĎAKUJEME
VŠETKÝM SPONZOROM:
• Výzdoba a PRÍPRAVA– učitelia,
zamestnanci a priatelia školy,
Spoločenstvo
rodičov,
rod.
Lepišová
• FOTO – Jakub Juris
• ZEMIAKOVÉ LUPIENKY na stoly –
PD TRSTENÍK Trstená
• PAGÁČIKY - Erika Čierna
• VEČERA – kuchárky ZŠ s MŠ R.
Dilonga
• PROGRAM – učitelia ZS s MŠ R.
Dilonga; strih a réžia– Peter Pallo
• MIEŠANÉ NÁPOJE – Denis
Dlholucký
• Ovocie na stoly – Ján Pavčo
• Ľudová hudba- príprava pán
Ďaďo, žiaci ZŠ s MŠ R. Dilonga
Tombola:
BAPA stavebniny – Marián Balún,
LKT, s. r. o – p. Šinál, Stavebniny
GRÍGEĽ, SOFT-K Ing. Zoltán Kostolný,
FTL Logistics – Štefan Starek, MBG
Cyklo Trstená, IN MEDIA – Zvolen,
Anna Pjentek – Detské postieľky a
príslušenstvo, ABC Fitness – Roman
Bulla, Tibor Stanček – Stavebniny,
Michal Štúr, KUCHYNOVO – Trstená,
Autodoprava - Peter Dilong, Kozmetika
p. Bušková, Textil DIDEK, RIA BUFET
– p. Balko, Ing. Mária Žembéryová,
ABBA textil Tvrdošín – Janka Bugeľová,
Zlatníctvo p. Hrobárová, MAXIMAL
style – Bc. Miroslava Červeňová, p.
Gabika z Nižnej, rod. Tekeľová, Firma
ROTEK Nižná, Kvetinárstvo BARÁNEK
Tvrdošín, Samuel Harmata, PRÍRODA
vydavateľstvo, p. Mariana Cvoligová,
1000 drobností do domácnosti- L.
Maťovčíková, Lekáreň p. DLÁBIK, VIKY
papiernictvo, BOWLING Trstená, Kvety
u KETTY, ŠIKY PUB, B2 Pub – Dominika
Bullová, rod. Jarošová, Katarína
BAČOVÁ, MICHAELA NAILS, Športový
klub kolkárov v Trstenej, Hotel Roháč
– p. Zaťko, Pneuservis GREGOREC,

HOREC galantéria, Erika Čierna, PYRO
Komplex, NORTH FINDER Trstená,
JUMOD Trstená, URBÁR Trstená,
rod. Ďurčová, B2 Gym – Michal Bulla,
Papiernictvo SCHULZ, DUO DK – p.
Krivulčík, DH Komplex, GARBIAR stavebniny, VITANA, Poľnohospodárske
družstvo TRSTENÍK, ATC Púchov,
rod. Kováčiková, MUDr. Jozef Gočál,
Drogéria DIDO – Dominik Didek, Jozef
Korčuška – reštaurácia Podbieľ, STAREK
Transport – Martin Starek, ELKOND
Trstená, BLACHOTRAPEZ, FLAME a
WOOD –Dlhá nad Oravou, Dr. Oetker,
Cukráreň Václavik, TATRA - p.Vajduliak
a p.Ďurčák, Keramika HOĽMA Trstená,
Orange Námestovo, TEXTIL ŽOFKA – G.
Matisová, Rudolf Bagín – Predaňa vína,
Butik Sonja, Mesto Trstená, Módny
salón FERLITO, PICADO Žilina, p.Vierka
Siteková, Zubná technika p.Benická,
Zdeno Svitek POHOSTINSTVO, Jozef
Korman – Svet nápojov, KORUNA
Trstená.
Eva Ragalová, Rastislav Bača
za organizačný tím

Rád sa obzerám. Obzerám sa
rád nielen za tým, čo zaujme moju
pozornosť (napr. pekné dievča). � Aj
keď som ešte mladý, svoj zrak často
upieram aj do minulosti. Aj teraz,
keď ma akoby stroj času preniesol
späť o 9 rokov, vidím drobného
blonďavého chlapca, ktorý po prvýkrát s veľkým nadšením svojej detskej duše vstúpil do priestoru školy,
ktorú už dnes môže s plným vedomím hrdo nazvať svojou školou.
Možno na začiatku svojho vstupu do školy sa tento chlapec cítil
ako Malý princ z diela Antoine de
Saint-Exupéryho: podobný státisícom iných malých chlapcov, ktorý si
myslí, že nie je výnimočný ani veľmi
potrebný. V príbehu stál Malý princ
pred výzvou líšky: „Prosím ťa, skroť
si ma! Spoznáme len veci, ktoré si
skrotíme ... Ľudia nemajú čas, aby
niečo spoznávali ... Kupujú si u obchodníkov hotové veci ...“
Vďaka škole som dostal jednu z
mnohých vzácnych vecí: priestor a
čas na spoznávanie. Nedostávam
hotové veci, ale učím sa, ako ich
získať. Škola tvorila a stále tvorí
podstatnú časť môjho života. Som
rád, že ma prostredie mojej školy
neustále vedie a formuje.
Prečo je pre mňa škola, do ktorej chodím vzácna a výnimočná?
Na prvom mieste škola vo mne
rozvíja chuť poznávať, hľadať, skúmať, porovnávať, hodnotiť. Už
v tých najnižších ročníkoch som
vďaka svojmu triednemu učiteľovi mal možnosť v praxi zažívať
Komenského Školu hrou. (Dodnes
si pamätám princíp kolobehu vody
v prírode, ktorého model sme
zhotovovali.)
Ako vzácne tiež vnímam, že
mi poskytla priestor face to face,

úprimne a priateľsky budovať
vzťah nielen so spolužiakmi, ale aj
s učiteľmi. Vážim si ich dobroprajné
napomenutia, konštruktívnu kritiku, priateľskú radu. V škole mi je
ponúknutý priestor a čas na pochopenie toho, ako napredujem a kam
smerujem.
Na mojich učiteľoch je vzácne
nielen to, že ma vzdelávajú, formujú
a povzbudzujú, ale tiež to, že sú pre
mňa v mnohých oblastiach hodní
nasledovania (hoci o tom nevedia,
lebo zatiaľ som sa im to nepovedal).
Uvedomujem si, ako veľmi na mňa
vplýva to, čo mi učitelia povedia zo
svojho osobného života, zo svojej
životnej skúsenosti. Názor niektorých ľudí, že učiteľa môže nahradiť vzdelávanie prostredníctvom
internetu je pre mňa absurdný!
Pre mňa má väčšiu cenu vypočuť si
názor môjho triedneho učiteľa (než
názor „ulice“) na rôzne témy, ktoré
sú pre mňa dôležité, pretože vidím,
že spôsob jeho života mu prináša
radosť a šťastie.
Niekde som čítal peknú myšlienku, ktorou sa snažím riadiť: „Ak má
človek vyžarovať slnečné svetlo na
ďalších ľudí, najprv ho musí mať vo
svojom vnútri.“
Myslím si, že moja škola počas
9 rokov štúdia bola pre mňa slnečným svetlom, ktoré ožarovalo môj
rozum a srdce. A to mi stačí!
Verím, že mi poskytla priestor
čo najlepšie sa pripraviť na moje
budúce povolanie a pôsobenie v
našej spoločnosti. Mojím úprimným želaním je, aby všetci žiaci
objavili hodnoty, ktoré im práve ich
škola ponúka.
Erik Kuráň,
9.A ZŠ s MŠ R. Dilonga

ZÁPIS A PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA

DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v
znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.
Dieťa sa do materskej školy
prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
a očkovaní od všeobecného lekára
pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Deti prijímame vo veku od 2 do
6 rokov.

Prednostne sa prijímajú deti:
• ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
• deti, ktoré majú súrodencov v ZŠ
s MŠ R. Dilonga.
Žiadosť o prijatie do cirkevnej materskej školy na šk. rok
2019/2020 si môžete vyzdvihnúť
v budove MŠ pri Oravici, alebo v
budove ZŠ s MŠ na Námestí M. R.

Štefánika, kde získate informácie o
zameraní, aktivitách a rozšírených
priestoroch materskej školy.
Vypísané a potvrdené žiadosti
sa prijímajú spravidla od 15. apríla
do 31. mája 2019 v budove ZŠ s MŠ
Rudolfa Dilonga pri Oravici.
Videovizitka MŠ
https://www.youtube.com/
watch?v=K-YwmSGtz54
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„TECHNICI V AKCII“
Naši technici sa každoročne úspešne
presadia v rôznych technických súťažiach. Aj pri náročnej konkurencii nezostaneme bez umiestnenia. Ani tento rok
nebol iný.
5. februára 2019
sa na SOŠD v Žiline
konalo Krajské kolo
technickej olympiády,
na ktorej našu školu
reprezentovali Jakub
Kuláš (9.A) a Adam
Stas (8.B). Po absolvovaní písomného testu
mali chlapci 120 minút
na zhotovenie výrobku
v praktickej časti. Išlo
o kombináciu materiálov drevo – plech, použitie viacerých špeciálnych spojov, pričom museli zapojiť všetok svoj
um a šikovnosť, ale hlavne pracovať ako tím.
Nakoniec obsadili krásne 3. miesto, čím nám
urobili obrovskú radosť.

TECHNICKÝ ŠIKULA
Dňa 21. 2. 2019 sa na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažej konal už
tretí ročník (oﬁciálne druhý, pretože ten
prvý nazvali nultým) regionálnej súťaže, na ktorej si technicky zdatní žiaci 7.
a 8. ročníka môžu preveriť nielen svoju
šikovnosť a manuálnu zručnosť, ale aj
dôvtip, logické myslenie a najmä tímovú
spoluprácu.
Súťažia dvojčlenné
tímy a celá súťaž trvá
viac ako 180 minút,
počas ktorých musia
zvládnuť
praktickú
časť a presun na stanovištia s rôznymi
technickými úlohami.
Všade zohrával svoju
úlohu aj čas, nakoľko
každá úloha mala
presne stanovený časový limit na jej vyriešenie.
Našu školu reprezentovali Adam Stas z 8.B
a Michal Jašušák z 8.A, ktorý, hoci nováčik, bol
Adamovi-„starému harcovníkovi“- rovnocenným partnerom. Chlapci nakoniec obhájili minuloročné umiestnenie, takže obsadili krásne
2. miesto spomedzi 19 zúčastnených škôl.
Blahoželám ešte raz a ďakujem za
peknú reprezentáciu školy.

NEBEZPEČNÁ MISIA PRINIESLA ZLATO
DO ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA
Naša Nebezpečná misia sa začala v CVČ. Animátorky nám dali inštrukcie, mapu, indície, tajničku a naša skupina v zložení: Juraj Pekarčík, Tobias Klimčák, Nina Hervayová,
ja – Lucia Hlinová a fotografka Ema Figurová sme vyrazili do terénu.
Hneď pri plnení prvej
úlohy sme sa vybrali
nesprávnou cestou, no
našťastie sme to rýchlo
zbadali a vrátili sa späť.
Potom sme už hravo
zvládli prvú úlohu – založiť
jednou zápalkou oheň. Pri
plnení druhej úlohy sme
sa trochu potrápili, lebo
sme si zle prečítali indíciu.
Tretiu úlohu streľbu zo
vzduchovky rýchlo zvládol Tobias, no potom sme
sa opäť trápili pri hľadaní
písmena v lese. Tam nám
všetkým úplne premokli
topánky aj ponožky. V topánkach sme mali doslova Niagarské vodopády. Studený mráz nás hrýzol po celom tele, ale
súťaživý adrenalín nás hnal dopredu. Písmeno
sme našli ako jediná skupina.
Pri ďalšej úlohe išlo „o život“, keď som
hádzala nožom do stromu a odrazený nôž traﬁl Juraja, no našťastie sa mu úplne nič nestalo.

Nakoniec
túto
úlohu
výborne zvládla Ninka.
Posledná úloha nás čakala na desivom mieste
medzi chatkami, kde sme
už začali mať aj paranoje,
že na nás vybehne nejaký
bezdomovec so sekerou.
Naša fotografka Emka odfotila Juraja sediaceho na
plesnivom gauči, čo bolo
úlohou, a potom sme radšej rýchlo išli preč. Cestou
sme ešte urobili posledné
potrebné fotky a vrátili sa
do CVČ.
Sme veľmi radi, že
sme sa mohli zúčastniť
tejto súťaže, z ktorej máme kopec nových a
vtipných zážitkov.
Ale čo nás teší najviac? Predsa, že sme vyhrali prvé miesto!
Lucia Hlinová, žiačka7.A
ZŠ P. O. Hviezdoslava

FENOMÉNY SVETA
Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí? Ako voda ovplyvnila vývoj ľudstva? Prečo vzniká tsunami? Aj s týmito otázkami sme sa zoznámili počas dvojtýždňovej expedície s názvom „Fenomény sveta“, ktorá zavítala dňa 18.2. 2019 do 8.B v ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Prijali sme výzvu a pustili sa do spoznávania toho skutočne úžasného fenoménu – vody.
Síce sme boli rozdelení do niekoľkých tímov, ale
stále sme držali spolu ako trieda. Skupiny vznikli nielen podľa priateľstiev a vzťahov, ale hlavne
podľa schopností žiakov. Či už má niekto dobrú

pamäť alebo je kreatívny, každý tvoril perfektný
tím.
S úlohami sme sa skutočne popasovali a
úspešne ich vyriešili. Kráčali sme po stopách
objavov vody, videli množstvo úžasných videí,
pri ktorých sa nám zatajil dych.
Expedícia „Fenomény sveta“
nám nielen ukázala, že učiť sa
dá veľmi zaujímavou formou, ale
umožnila nám pozerať sa na tú
malú kvapku vody inak ako predtým. Po napínavom objavovaní
vody sme sa úspešne dostali na vrchol objavov a vedomostí, a to tiež
s pomocou skvelých pani učiteliek,
ktoré nám dávali motiváciu a chuť
do skúmania aj riešenia úloh.
Ďakujeme Vám aj organizátorom „Fenoménov sveta“ za nezabudnuteľné zážitky.
Paula Žatková
8.B - ZŠ P.O.Hviezdoslava

Ing. Daniela Putšková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

SKVELÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Hoci je už pôst, radi si zaspomíname na
tohtoročný karnevalV utorok 19.2. mali deti na
našej základnej škole krásny deň a dôvod radovať sa. Škola sa premenila na kráľovstvo plné
rozprávkových postáv a detských masiek.
Žiaci sa vo svojich maskách zabávali,
tancovali a počas toho ich sledovala porota. Odmenených bolo dvanásť najkrajších a

najprepracovanejších masiek. Čerešničkou na
torte bola tanečná súťaž. Všetci sa snažili vytancovať si sladkú odmenu. Tortu si nakoniec
vytancovali žiaci 3.A triedy. Všetkých nás síce
boleli nohy, ale domov sme odchádzali s obrovským úsmevom na perách a dobrým pocitom.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a podieľali sa
na karnevale. Obrovské poďakovanie patrí p.

vychovávateľkám, ktoré sa postarali o super
program, p. uč. Jankovi Gregorovi, ktorý nám
hral tie najlepšie hity a tetám kuchárkam, ktoré
napiekli výborné šišky.
Mgr. Slávka Lofajová
8.B - ZŠ P.O.Hviezdoslava
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AKTUÁLNE ZO ŠKÔL

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

Posledný februárový týždeň
sa v MŠ EP Západ niesol v duchu
fašiangových aktivít, prostredníctvom ktorých si deti osvojili fašiangové zvyky, pripravovali výzdobu
na karneval, vyrábali papierové
masky a zdobili priestory MŠ.
Dňa 26.02.2019 nastal dlho
očakávaný deň, kedy sa naša MŠ
premenila na krajinu rozprávkových bytostí, kde nemohli chýbať
princezné, králi, víly, spidermani,
batmani, indiáni, vojaci, včielky,
lienky...Karneval začal tanečnou
improvizáciou piesne „Karneval“

od speváka Uja Ľuba a pokračoval
zaujímavými súťažami pre deti
ako napr. chytanie bublín raketkou, beh s metlou medzi nohami, natáčanie špagátu so šašom,
prenášanie pinpongovej lopty na
lyžici a samozrejme nechýbala
diskotéka.Za krásne karnevalové
masky ich čakala sladká odmena a
diplom.
Poďakovanie patrí aj mamičke
Filipka R. z II.triedy, ktorá pre deti
napiekla sladké muﬁnky.
Andrea Korčušková
MŠ EP Západ

SPOZNÁVAME NAŠE TRADÍCIE A REMESLÁ
V utorok, 19.2.2019 deti z III.
triedy navštívili hrnčiarsku dielňu pána Ľubomíra Hoľmu, DiS.
Oboznámil nás s tradíciou výroby
trstenskej keramiky. So zatajeným
dychom sme sledovali šikovné
ruky hrnčiarov. Na cestu sme dostali kus hliny. Pokúsime sa aj my
vytvoriť z nej niečo pekné pre radosť našim blízkym.

Čas Fašiangov to nie je len čas
bálov, plesov, ale ešte stále niekde čas krásnych tradícií, ktoré
sa niekde zachovávajú dodnes.
My v našej MŠ na ulici Puškinovej
tieto tradície dodržiavame. Celý
týždeň sa niesol v znamení karnevalu. Chystali sme si masky,
pripravovali výzdobu tried a šatní
a popritom sme rozprávali o tom,
čo vlastne ten Fašiang znamená.
Karneval prebiehal v každej triede,
deti sa už nevedeli dočkať, kedy

So zvykmi a tradíciami našich
predkov oboznamujeme deti v MŠ
od najútlejšieho veku. V škôlke sa
dozvedia o ich význame a symboloch. Nesmie chýbať karnevalový
sprievod v maskách od výmyslu

Nastalo obdobie pôstu, ktoré
trvalo 40 dní. Tak sa pripravujeme na najväčší kresťanský sviatok
Veľkú noc. Po pôste nastal čas
Veľkej noci. Takto približne vysvetľujeme deťom tradície pochovávanie basy. V triede si zhotovíme
spoločne veľkú basu z kartónu a
žartovnými litániami ju / pochováme/ schováme na určitý čas do
skrine.
„ Ej ty basa naša milá,
ty si nám už dotrúbila,
keby si nebola toľko trúbila,
bola by si ešte žila“.
„Dolóres, dolóres naučia
ťa v pekle móres.“

(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v
znení neskorších predpisov).

Môžu sa prijímať aj deti:
° so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami (k žiadosti je potrebné doložiť vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie), ak
sa jedná o dieťa so zdravotným
postihnutím (zmyslovým alebo telesným) aj vyjadrenie príslušného
odborného lekára,

Zápis detí do Materskej školy,
Oslobodenia 941, 028 01 Trstená
na školský rok 2019/2020 je určený
v termíne od 2. mája do 10. mája
2019.
Mgr. Daniela Kakačková
riaditeľka MŠ

Mgr. Monika Michalcová
MŠ Oslobodenia

Posledný fašiangový deň, v utorok pred popolcovou stredou,
končil pochovávaním basy. Fašiang končil vždy o pol noci v utorok. Basa sa pochovala na znamenie, že si už nikto v nasledujúcich týždňoch nezahrá. Pri pochovávaní sa čítali žartovné litánie.

DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Miesto a termín podávania žiadosti
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
na školský rok 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť v MŠ Oslobodenia
941, 028 01 Trstená (Vyšný Breh),
alebo stiahnuť z web stránky MŠ
(www.mstrstena.edupage.org).
Vypísané a potvrdené žiadosti prijíma riaditeľka v MŠ
Oslobodenia 941, 028 01 Trstená
spravidla od 30. apríla 2019 do 31.
mája 2019.

sveta. Aj takto sa v škôlke tešíme
z príchodu jari a zrodu nového
života...

POCHOVÁVANIE BASY

Mgr. Monika Michalcová
MŠ Oslobodenia

° nadané deti,
° deti mladšie ako tri roky
(podľa podmienok MŠ).

Marta Lajmonová
MŠ Puškinova

FAŠIANGY V MŠ.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA

Do materskej školy sa prijímajú
deti na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a
dorast. Deti sa prijímajú spravidla
od troch do šiestich rokov.
Prednostne sa prijímajú deti:
• ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

sa premenia na princezné, koníky, mačičky, muškatierov, ale aj
novodobé masky: Elzy, Batmanov,
Spidermanov, či poníky Pony. Pani
učiteľky pripravili pre deti súťaže,
občerstvenie, diskotéku a každú
masku odmenili diplomom a sladkou odmenou. Verím, že deti mali
radosť, o čom svedčil ich krásny
úsmev na tvárach.

Marta Lajmonová
MŠ Puškinova

ROZPRÁVKOVÝ MESIAC
Mesiac marec sa už tradične spája s knihou. V tomto období
sme aj my, v MŠ Západ, venovali viac času literatúre ako zvyčajne. Na spestrenie programu nám do MŠ prišli rodičia, ktorí svojim
deťom čítali rozprávkové príbehy. Táto aktivita bola zaujímavejšia
aj o to, že v úlohe pani učiteľky – ženy, bol Lukáškov ocko. Deti sa
s ním o príbehu porozprávali, a tiež aj o tom, kto im doma číta rozprávku pred spaním, alebo, ktoré rozprávky sa im najviac páčia.
Predškoláci navštívili knižnicu, kde sa oboznámili s rôznymi
žánrami literatúry. Tiež ich kroky
viedli k starším občanom v charitnom dome. Pani učiteľky prečítali
deťom aj starkým ľudové rozprávky, ktoré zaujali obe generácie. V
rámci spolupráce so ZŠ POH, elokovaným pracoviskom na sídlisku
Západ, nám žiaci štvrtého ročníka

chodili čítať rozprávky pred popoludňajším odpočinkom.
V dnešnej pretechnizovanej
dobe sa aj takýmto spôsobom snažíme vštepovať lásku ku literatúre
u tých najmenších.
Miriam Jakubcová
MŠ EP Západ

Apríl 2019

CVČ - 5-MINÚTOVÝ DOTAZNÍK

NEBEZPEČNÁ MISIA 2019

BESEDA
SO ZÁCHRANÁRKOU RZP
Najmenšie deti z MŠ Puškinova sa v
piatok 22.2.2019 dozvedeli, akú ťažkú
prácu majú tí, ktorí sa starajú o naše
zdravie.
Do MŠ ich prišla navštíviť záchranárka z
RZP pani Alenka Dzuríková, ktorá so sebou doniesla veľa pomôcok, ktorými deťom priblížila
hravou formou starostlivosť o chorého a zraneného človeka. Deti sa spolu so záchranárkou postarali o chorého medvedíka, ktorého
spoločne liečili a aj samotné deti si nebojácne
nechali popočúvať ich tlčúce srdiečko.
Mgr. Dominika Furdeková
MŠ Puškinova
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CVČ je veľká sranda, miluje ju naša banda. Úlohy sme všetky zvládli a ani sme neodpadli.
Hoci máme nohy mokré, za víťazstvom rýchlo poďme! (napísali siedmaci z víťazného tímu)
Počasie bolo fajn. Slnko svietilo a lesklo sa
ako zlatá medaila čerstvo vydobytá od Petry
Vlhovej. Iba sneh sa pod nohami roztápal a kto
nemal gumáky mal smolu. Siedmacké družstvá
museli podľa mapy nájsť v teréne 15 stanovísk,
na ktorých plnili zaujímavé adrenalínové a logické úlohy ako napr. stopy zvierat, hádzanie
dýkou, určovanie svetových strán, strieľanie
zo vzduchovky, odhad vzdialenosti, založenie

ohňa jednou zápalkou, kvízy....
Po náročných skúškach vzišlo nasledovné
poradie:
1. miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená 7.A
2. miesto: ZŠ R. Dilonga Trstená- 7. A
3. miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená 7.B
Najlepším fotoreportérom sa stal Matúš
Štefanec.
CVČ

NAJŠIKOVNEJŠÍ PREDŠKOLÁK 2019
V CVČ sme zistili, že v Trstenej máme veľmi
veľa šikovných predškolákov.
A tu je šestica najlepších:
1.miesto: Jakub Harkabuz a

Kristína Zoe Reháková
2.miesto: Adam Kajko a Liliana Furdeková
3.miesto: Marek Lonek a Bibiána Šelingová
CVČ

CHLAPCI A DIEVČATÁ Z JEDNEJ LAVICE
CVČ pripravilo už tradičnú obľúbenú súťaž pre šiestakov zo škôl Hornej Oravy. Mohli
si preveriť svoje vedomosti z jednotlivých predmetov, zo všeobecného prehľadu, z hudobných znalostí, zo športových zručností...
Na najvyšších priečkach sa umiestnili:
1.miesto: ZŠ Hladovka 6.B
2.miesto: ZŠ P.O. Hviezdoslava 6.C
3.miesto: Brezovica 6.A

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší
ročník
CVČ

5-MINÚTOVÝ DOTAZNÍK O KULTÚRE A PODUJATIACH V TRSTENEJ
Vážení spoluobčania,dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení tohto dotazníka, aby sme lepšie spoznali Vaše vnímanie a názory na kultúru a kultúrne podujatia v našom meste. Získané odpovede by sme chceli zapracovať do ďalšieho rozvoja kultúry v Trstenej. Prosíme Vás iba o 5 minút
Vášho času na vyplnenie tohto dotazníka, ktorý môže prispieť k zlepšeniu kultúrneho života v meste. V mene Komisie kultúry ďakujeme.
Pri otázkach, kde nie je uvedený iný postup, označte vždy len jednu možnosť.
Vyplnený dotazník môžete odovzdať v Dome kultúry, na Mestskom úrade alebo naskenovať a poslať mailom na ivana.gloviakova@trstena.sk
1. AKO VNÍMATE KULTÚRU A KULTÚRNE PODUJATIA V TRSTENEJ?

POHLAVIE:

 som spokojný
 som čiastočne spokojný
 som nespokojný
 iné................................................................................................................

 muž
 žena

VEK:

 15-17
 18-25
 26-39

 40-59
 60 a viac rokov

2. ZÚČASTŇUJETE SA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V MESTE?

 áno, často

 iba keď ma to zaujíma

 nie, nikdy

 iné...................................................................................................................

3. AKO ZÍSKAVATE INFORMÁCIE O KULTÚRNYCH PODUJATIACH V MESTE? (označte max. 2 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti)

 nástenky/vývesky v meste
 od známych/priateľov

 mestský rozhlas
 facebook a iné sociálne siete
 webstránka mesta
 Trstenský hlas/iné noviny
 iné...............................................................................................................................................................................................................

4. AKÚ OBLASŤ KULTÚRY UPREDNOSTŇUJETE? (označte max. 3 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti)

 Hudba
 Tanec
 Divadlo
 Literatúra
 Výtvarné umenie (remeslo, maľba, sochárstvo, umelecká fotograﬁa)
 Audiovizuálna tvorba – ﬁlm, video
 Kultúrne dedičstvo (archeológia, archívy, múzeá)
 Zábavný priemysel
 iné...................................................................................................................
5. AKÉ FORMY KULTÚRNYCH PROGRAMOV UPREDNOSTŇUJETE? (označte max. 3 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti)

 koncert modernej hudby  koncert klasickej hudby  divadelné predstavenie  premietanie v kine  detské programy, súťaže
 oldies party  besedy, workshopy  festival multižánrový
 tvorivé dielne  výstavy  tanečné vystúpenia (folklór, moderný)
 iné........................................................................................................................................................................................................................................................................
6. UPREDNOSTŇUJETE KULTÚRNE PODUJATIA

 v exteriéri – námestie, pod holým nebom

 v interiéri – dom kultúry, kostol, atď.

 nezáleží na prostredí
> > > pokračovanie na strane 22
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AKTUÁLNE
ŠPORT
ZO ŠKÔL

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA
V jarných mesiacoch prebiehajú posledné zápasy Mestskej kolkárskej ligy, ktorá sa
pomaly chýli ku koncu. Priebežné poradie jednotlivých tímov a výsledky jednotlivcov
ponúka tabuľka:

Športový klub kolkárov

7. AKO ČASTO BY STE PRIJALI KULTÚRNE AKCIE V MESTE?

 každý týždeň
 2 krát do mesiaca
 raz mesačne
 občas
 vôbec
 iné......................................................................................................................................................................................................................................................................
8. KTORÉ Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ POVAŽUJETE ZA NAJLEPŠIE/NAJDÔLEŽITEJŠIE ZA ROK 2018? UVEĎTE NÁZVY 3 PODUJATÍ.

1...............................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................
9. KTORÉ Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ POVAŽUJETE ZA NAJMENEJ PRÍNOSNÉ/NAJMENEJ VYDARENÉ ZA ROK 2018? UVEĎTE NÁZVY 3 PODUJATÍ.

1........................................................................................

2...........................................................................................

3..........................................................................

10. ČO VÁM CHÝBA V PONUKE KULTÚRNYCH PODUJATÍ V MESTE?

11. OHODNOŤTE KVALITU MOŽNOSTÍ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MESTE TRSTENÁ ZA ROK 2018 ZNÁMKOU 1=VÝBORNÁ AŽ PO 5 =NEDOSTATOČNÁ.
ZNÁMKA 1 AŽ 5:
ZA ROK 2018

POZNÁMKY/PRIPOMIENKY:

> > > pokračovanie zo strany 21
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FK SLOVAN TRSTENÁ – ZIMNÁ PRÍPRAVA
Milí futbaloví fanúšikovia! Zimná prestávka tohtoročnej futbalovej sezóny je za nami a verím, že aj vy všetci sa už tešíte na prvé
zápasy, ktoré rozohrajú naši chalani vo všetkých kategóriách. Počas zimnej pauzy sme pracovali na tom, aby sa nám podarilo zohnať
nových hráčov najmä v mužstve dospelých, keď že počas jesene sa viacerí zranili.
Do tímu sa nám podarilo dotiahnuť bývalého slovanistu Daniela
Kosmeľa, ktorý by mal priniesť
najmä skúsenosti a organizáciu
mladých chalanov. Okrem neho k
nám prišiel aj JeJéé Silva, pochádzajúci z Portugalska a mal by vystužiť
najmä stred poľa. Je to technicky
veľmi vyspelý hráč a veríme, že sa
mu bude u nás dariť. Okrem toho,
že bude hrávať, pomôže nám aj
trénersky v kategórii mladších
žiakov. Po zranení sa do tréningového procesu zapojil aj mladý
stopér Erik Vanko. Dorasteneckú
časť svojej kariéry absolvoval v
Ružomberku, tak veríme, že bude
platnou posilou v zadných radoch.
Z hosťovania v Brezovici sa vrátil
šikovný Samuel Tomčík a spolu s
ním sme stiahli aj Andreja Sobeka
a Martina Václavíka, ktorý bude
pripravený pomôcť v prípade
núdze.
Zmeny nastali ale aj v niektorých mládežníckych tímoch.
Keďže chalani - trstenčania vo
veku dorastu už dlhodobo nejavia
záujem o futbal, táto kategória má
nedostatok hráčov a počas zimy
sme sa snažili vyriešiť aj tento problém. Do úvahy prichádzalo viacero možností, no keďže sa futbal
hráva takmer všade na okolí, iba
málokto mal ochotu prísť hrávať
k nám. Nakoniec sa nám podarilo
získať Filipa Lofaja z Podbieľa a

Dávida Chreneka zo Zábiedova.
Najväčším sklamaním pre
nás všetkých bol odchod bratov
Karasovcov z družstva mladších
žiakov do susedného Tvrdošína,
ktorý hráva tú istú súťaž. Táto
strata nás mrzí o to viac, že chalani
patrili k lídrom tejto kategórie, no
napriek všetkému sa im chceme
poďakovať za doterajšiu reprezentáciu nášho mesta a popriať im
veľa športových úspechov. Veríme,
že našim futbalistom v tomto ročníku sa bude dariť aj bez nich a s
novým trénerom budú dosahovať
pekné výsledky podobne ako na
jeseň!
Počas zimy sme boli rokovať
aj o zlepšení stavu našej tribúny,
ktorá je v havarijnom stave.
Znepokojení sme boli nielen kvôli
opadávajúcej omietke, no najmä
pre zatekajúcu strechu, pretože
už počas jesene nám spôsobila
nemalé problémy. Na kompletné
prerobenie však je potrebné, aby
bol schválený podaný projekt. Od
pani primátorky máme zatiaľ prisľúbené, že už počas jari sa začne
s rekonštrukciou fasády a izoláciou a hneď ako bude vyhovujúce
počasie, začne sa pracovať aj na
príjazdovej ceste k ihrisku. Veríme,
že aj týmito krokmi vám všetkým
spríjemníme futbalové prostredie
a na našom štadióne sa budete
cítiť dobre. K tomu však musia

prispieť aj naši hráči, ktorí sa budú
zo všetkých síl snažiť čo najlepšie
reprezentovať naše mesto.

Mgr. Ľubomír Rehák
predseda FK Slovan Trstená

ROZPIS SÚŤAŽÍ VO FUTBALE - JAR 2019

UKONČENIE MHFL V TRSTENEJ
V nedeľu 3. 3. 2018 napísal svoju poslednú kapitolu 26. ročník mestskej halovej futbalovej ligy.
Zapojilo sa do nej osem tímov, ktoré počas celej súťaže dokazovali vysokú kvalitu. Veľmi veľa
zápasov bolo vyrovnaných a iba ťažko by sa vo vzájomných stretnutiach určoval nejaký favorit.

Víťazom celej súťaže sa stal tím
STAREK Transport, ktorý počas
celej súťaže podával najstabilnejšie výkony. Druhé miesto obsadil
Hotel Roháč a na tretej, bronzovej

priečke súťaž ukončili chalani z
mužstva This is sen. Spomenúť
treba aj najslušnejší tím celej súťaže ,ktorým sa stalo mužstvo Old
boys. Vyhodnotení boli aj najlepší

jednotlivci. Top brankárom celej
ligy bol zvolený Marek Kulošťák
(VRC – Pivnica), najlepším strelcom sa stal Stanislav Zaťko (VRC
– Pivnica)s 35 gólmi a do All star

tímu sa dostali títo hráči: Marek
Kulošťák (VRC – Pivnica), Martin
Bednár (Starek Transport), Jaroslav
Daňa (VRC – Pivnica), Maroš
Bednár (Starek Transport) a Juraj
Gelčinský (Hotel Roháč). Veľké poďakovanie patrí aj našim rozhodcom Jánovi Loﬀayovi, Róbertovi
Jančovi a Jozefovi Ješšovi a v neposlednej rade aj mestu Trstená
za pomoc a spoluprácu. Ceny pre
všetkých zúčastnených prišla odovzdať zástupkyňa primátorky Ing.
Silvia Púčiková. Organizátori sa
tešia záujmu o súťaž a veria, že o
rok sa jej kvalita opäť o niečo zvýši,
aby sa futbal v Trstenej aj naďalej
tešil veľkému záujmu.
Mgr. Ľubomír Rehák
predseda FK Slovan Trstená
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OZNAMY

MÁTE 17 AŽ 30 ROKOV?
STE OCHOTNÍ STRÁVIŤ 2 AŽ 12 MESIACOV
AKO DOBROVOĽNÍK EURÓPSKEJ DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY
(EVS – EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE) V ZAHRANIČÍ?
AKO TO FUNGUJE?
Projekt EVS je partnerstvo
medzi dvoma alebo viacerými
usporiadateľskými organizáciami.
Títo usporiadatelia zodpovedajú
za nábor dobrovoľníkov pre svoj
projekt.
Dobrovoľníci sa zúčastňujú na
EVS prostredníctvom vysielajúcej
organizácie v krajine, v ktorej žijú,
a hostiteľskej organizácie, ktorá
ich prijíma a hostí počas ich služby.
Projekty trvajú 2 až 12 mesiacov a ako dobrovoľník môžete
pracovať v mnohých oblastiach,
ako je napríklad kultúra, mládež,
šport, deti, kultúrne dedičstvo,
umenie, dobré životné podmienky
zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca. Na konci obdobia
EVS dostanete potvrdenie o svojej
účasti s opisom vášho projektu
– Youthpass.
Takáto hostiteľská organizácia
Vám poskytne ubytovanie, stravu,

poistenie a vreckové.
Naša skúsenosť z minulých
rokov je taká, že sme vyslali viacero
dobrovoľníkov do desiatkok krajín.
Medzi hosťujúcimi krajinami boli
napríklad Arménsko, Macedónsko,
Poľsko,
Azerbajdžan,
Česko,
Nemecko, Bulharsko, Fínsko, v
ktorých sa dobrovoľníci zúčastnili
projektov v ktorých sa zapojili do
práce či služby v miestnych komunitách. Dobrovoľníci sa stávali
súčasťou spoločenstva, ktoré v
tej ktorej krajine napĺňalo potreby
či už v edukačnej alebo sociálnej
oblasti.
V tomto čase máme vyslaných
dobrovoľníkov v Anglicku, Grécku
a od januára 2019 aj v Portugalsku.
Niektoré výmeny sú dlhodobejšie a to 12 mesiacov, avšak
v poslednej dobe máme je mnoho
ponúk aj na krátkodobejšie výmeny (2 - 3 mesiace).
Dobrovoľnícke výmeny sú

veľmi dôležité nielen z hľadiska
prekonávania jazykovej bariéry,
ale taktiež aj kvôli možnostiam,
ktoré pre mladých znamenjú prevziať zodpovednosť za seba a “vyrásť” v mnohých oblastiach.
Výmeny sú veľkým prínosom aj
v oblasti vzťahov a napredovania,
hľadania cesty ako prekročiť hranice svojich možností a vykročiť
hoci do neznáma, no s vedomím
plnej podpory našej organizácie a
možnosťou prekonať sám seba a
objaviť niečo nové...
AKO SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ?
Ak máte 17 až 30 rokov a chcete stráviť určitý čas v zahraničí,
rozvíjať svoje schopnosti či naučiť
sa niečo nové, kontaktujte nás na
mobility@ozviac.sk alebo sledujte
náš Facebook, na ktorom sa pravidelne dozviete aktuálne ponuky
dobrovoľníctva.
V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Trstenský hlas

OZNAM
PLASTOVÝ
KOMPOSTÉR
Mesto Trstená vyzýva
domácnosti, ktoré si ešte
nepožiadali o plastový kompostér, ďalej vyzýva aj záhradkárov a chatárov, ktorí
majú záujem o plastový
kompostér, aby sa dostavili
na Mestský úrad v Trstenej,
Oddelenie výstavby a
životného prostredia a podali si žiadosť o kompostér,
ktorý bude poskytnutý
bezoodplatne.

