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

Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry konaného dňa 7. 5. 2019
v Dome kultúry v Trstenej

Prítomní: podľa prezenčnej listiny /príloha č. 1/.
Program /príloha č. 2/.
Zápis
1. Otvorenie
2. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
3. Rekapitulácia uplynulých kultúrno-spoločenských podujatí
4. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
5. Dotazník pre občanov mesta
6. Rôzne
7. Záver
1.Otvorenie
Prítomných v úvode privítal predseda komisie a oboznámil s programom zasadnutia.
2. Budúce zasadnutie Komisie kultúry
Budúce zasadnutie Komisie kultúry sa uskutoční v utorok dňa 25. júna 2019 o 16,30 hodine
v Dome kultúry v Trstenej na obvyklom mieste.
3.Rekapitulácia uplynulých kultúrno-spoločenských podujatí
Mgr. I. Gloviaková členom komisie komunikovala rekapituláciu uplynulých kultúrnospoločenských podujatí:
V marci bol Deň učiteľov bol pripravený film v Kine Mier spolu s pohostením.
V marci tohto kalendárneho roka sa uskutočnili dve konferencie k ukončeniu 2 projektov – prvý
sa týkal propagácie hrnčiarstva v Trstenej a bol spojený aj s prezentáciou knihy o dejinách
hrnčiarstva v Trstenej a na Orave; druhá konferencia sa týkala projektu, v rámci ktorého bol
rekonštruovaný pomník SNP pod Hálečkovou v Trstenej.
12. 4. – CVČ Trstená pripravilo pre deti a mládež Deň tradícií.
13. 4. – bolo vystúpenie českého umelca a zabávača Miroslava Donutila;
14. 4. – uskutočnilo sa vystúpenie ochotníckeho divadla Vendo s názvom Hviezdne maniére;
30. 4. – bolo Stavanie mája na námestí v spolupráci so základnou školou P.O.Hviezdoslava;
3. 5. - Spomienky na časy vojny – cieľom podujatia bolo pripomenúť si hrôz a negatívnych
udalostí spojených s Druhou svetovou vojnou. Cieľovou skupinou boli žiaci a študenti základných
a stredných škôl. Bolo 5 stanovísk spojených s lektorovaním. Na železničnej stanici v Trstenej bol
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pristavený železničný vagón, ktorý mal imitovať študentom udalosť deportácii a holokaustu na
Slovensku i v Európe. Organizátori podujatia konštatovali, že táto spomienková akcia mala úspech
medzi študentami a že aj do budúcnosti treba pracovať na jej zlepšovaní.
Mgr. Mojmír Krajči pripomenul, že by bolo žiadúce, aby okrem pripomínania si tzv. hnedej
totality – fašizmu a nacizmu – sme pripravili aj podujatie, ktoré by študentom i verejnosti
pripomínali obete a hrôzy komunistickej totality.
- Uskutočnil sa benefičný koncert – Spojme sily – cieľom bolo finančne pomôcť malému
Samkovi, ktorý trpí vážnym zdravotným znevýhodnením.
- Literárne výlety – prebiehajú v mestskej knižnici v Trstenej od marca do októbra tohto
kalendárneho roka. Pozývaní sú rôzni hostia, spisovatelia a ľudia, ktorých cieľom je inovatívnym
spôsobom podporovať význam knihy medzi deťmi a dospievajúcej mládeže.
- začiatkom mája boli osadené 3 informačné tabule v rôznych cudzích jazykoch: v ohrade
farského kostola, pri vstupe do areálu farského kostola a tabuľa pri ceste, ktorá má pripomínať
existenciu židovského cintorína v intraviláne Trstenej.
4. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
Mgr. I. Gloviaková členom komisie komunikovala kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sú
naplánované:
Deň matiek – je pripravený film v Kine Mier.
19. 5. – Deň rodiny – pripravuje CVČ Trstená.
25. 5. – Noc vo veži – tento ročník podujatia sa uskutoční formou obhliadky historických budov
na Námestí M.R. Štefánika s ich nasvietením ako aj s lektorovaním; súčasťou bude aj voľné
prístupná veža a krypta farského kostola. Cieľom podujatia je priblížiť občanom minulosť nášho
mesta na konkrétnych príkladoch inovatívnou formou.
29. 5. – bude prednáška s historickým obsahom pre verejnosť s názvom Novoobjavené
zaujímavosti zo životných príbehov kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená. Uskutoční sa
v Kinosále Domu kultúry o 16,00 hod. Prednáška nadväzuje na vydaný Lexikón kňazských
a rehoľných osobností mesta Trstená. Prednášku si pripravuje Marek Ďurčo.
Začiatkom júna sa uskutoční Dilongova Trstená – aktuálne prichádzajú prihlášky a intenzívne
sa pracuje na jej príprave.
Kultúrne leto - bude Škapuliarsky jarmok (12. 7.), Trstenská krídlovka, Spievame Márii (25.
ročník). Bude Letné kino na Námestí M. R. Štefánika – na prelome júla a augusta.
Aktuálne sa rieši otázka tribúny na Námestí M. R. Štefánika, ktorá bola poškodená počas
zimného obdobia snehovou kalamitou. Uvažuje sa nad prenájmom mobilného pódia.
Rozlúčka s letom – bude na sídlisku Západ a táto akcia bude spojená aj so spoločenskou
udalosťou pripomenutia si 75. výročia SNP pod Hálečkovou.
6. 9. – Hrnčiarska slávnosť – podujatie je v štádiu prípravy. Cieľom je pripomínať si
niekoľkostoročnú tradíciu hrnčiarstva v Trstenej a na hornej Orave.
Festival horských filmov – je v štádiu riešenia; uskutoční sa na prelome októbra a novembra
tohto kalendárneho roka.
5. Dotazník pre občanov mesta
Predseda komisie Mgr. Ľ. Sahuľ skonštatoval, že dotazník aktuálne občania priebežne vypĺňajú.
Je ho možné nájsť v printovej verzii v Trstenskom hlase a na internetovom portáli mesta Trstená.
Zámerom tohto dotazníka je, ako čo najlepšie a najkvalitnejšie zlepšiť fungovanie kultúry
a kultúrnych podujatí v meste. Dotazník bude vyhodnotený niekedy v septembri tohto
kalendárneho roka.

6. Rôzne
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Pamätná zóna v Ústí nad Priehradou
Bc. Michal Kuzár (OZ V.I.A.C.) referoval, že dňa 6. 4. pri Oravskom centre mládeže v Ústí
bola slávnostne otvorená pamätná zóna s 3D modelmi 5 zatopených obcí Oravskou priehradou.
Zároveň v rámci tejto pamätnej zóny bola osadená aj rekonštruovaná socha Panny Márie z roku
1863, ktorú dala postaviť zatopená obec Osada. Zúčastnili sa tejto akcie viaceré predstavitelia
verejného, samosprávneho, cirkevného i občianskeho života, táto akcia mala veľký ohlas medzi
miestnymi občanmi. Okrem toho bolo vyhotovené aj 2 drevené domčeky, ktoré sú zariadené
dobovým nábytkom ľudí, ktorí pochádzali z týchto zatopených obcí. Celá táto pamätná zóna je
vhodným miestom pre návštevníkov, turistov ako aj pri propagácii cestovného ruchu.
Nutnosť zlepšenia ventilácie vzduchu v Kine Mier
V Kine Mier je nainštalovaná vzduchotechnika, ktorá v nedostatočnej miere zabezpečuje
výmenu vzduchu. Jej fungovanie najmä v horúcich letných mesiacoch nezabezpečuje
ochladzovanie vzduchu, ktorý je privádzaný do priestorov kina. Z toho dôvodu členovia Komisie
kultúry žiadajú, aby sa prijali konkrétne praktické kroky na zlepšenie tohto stavu. Zo strany
občanov mesta sú evidované v tejto veci viaceré podnety.
Lezecká stena vo Vilčekovej kúrii
Komisia kultúry sa zaoberala aj otázkou lezeckej steny vo Vilčekovej kúrii a prijala dolu
uvedený návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo v Trstenej, nakoľko ide o stáleho nájomcu,
ktorý je zodpovedný a o predmet nájmu sa príkladne stará. Komisia kultúry je za sprístupnenie
lezeckej steny za účelom jej užívania.
Komisia kultúry pri MsZ v Trstenej odporúča v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom podľa čl. 5, ods. 2 písm. b) dať do prenájmu lezeckú stenu vo Wilcsekovej kúrii
žiadateľovi Mestský športový klub, so sídlom Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 42057906,
zastúpený Miroslavom Mačorom, predsedom klubu.
Iné
Mgr. Mojmír Krajči sa spýtal, ako pokračuje Súťaž o najkrajší strom; venoval sa myšlienke na
podujatie s názvom Plenér s Miroslavom Knapom; spýtal sa, či mesto sa zapája aktívne do verejnej
mobilizácie mladých ľudí pri nadchádzajúcich eurovoľbách.
7. Záver
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.
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Návrh na uznesenie:
Komisia kultúry odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej prijať uznesenie:
berie na vedomie :
- zápisnicu z rokovania Komisie kultúry zo dňa 7. 5. 2019.
V Trstenej dňa 7. 5. 2019
Zapísal: PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Overil: Mgr. Ľubomír Sahuľ

4

Príloha č. 1

5

Príloha č. 2
Predbežný program:
1. Otvorenie
2.

Uskutočnené

kultúrno-spoločenské

podujatia

(hodnotenie

akcií

od

poslednej

kultúrnej komisie,...)
3. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia (Hrnčiarske slávnosti, Kultúrne leto, Festival
horských a cestopisných filmov....)
4. Dotazník pre občanov mesta - "5-minútový dotazník o kultúre a podujatiach v Trstenej"
5. Rôzne
Predseda Komisie kultúry
Mgr. Ľubomír Sahuľ
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