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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
vo vydaní prvého čísla Trstenského hlasu v roku 2015,
keď som bol jeho iniciátorom, aby noviny občanov mesta
Trstená neboli odložené do archívu, vás chcem pozdraviť
a po odpracovaných 50 dňoch môjho úradovania, informovať vás o tom, čo som doteraz musel urobiť a zmeniť.

Z doterajšieho poznania som oprávnený vyjadriť názor, že
ak samospráva nemá finančné prostriedky, nemôže k spokojnosti
vás občanov plniť svoju funkciu. Takýto stav je v našom meste. Ako
potom môžem reagovať na vaše podnety, požiadavky, že niekde nie
je chodník, nie je osvetlenie, v zlom stave je cesta, keď v pokladnici
mesta chýbajú na tieto oprávnené požiadavky tak potrebné finančné prostriedky. Pritom sme boli predchádzajúcim primátorom
informovaní, že mesto je v dobrej finančnej kondícii. Nemajte mi
za zlé moje vyjadrenie, ale ak pri počte 7 355 obyvateľov bolo na
začiatku roka na účte 6 581 €, je to na pováženie ako sa za posledné
roky hospodárilo a či dnes je mesto skutočne v dobrej finančnej
kondícii.
Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva som konkrétne informoval poslancov o stave hospodárenia mesta, preto sa nebudem opakovať, dočítate sa o tom práve v tomto vydaní Trstenského hlasu.
Na vaše podnety počas predvolebnej kampane som reagoval,
že sa budem snažiť robiť všetko preto, aby sa zmenil prístup k riešeniu požiadaviek medzi občanom a zamestnancami mesta. Dnes
môžem s čistým svedomím napísať, že tak k tomu pristupujem. Zásadné nedostatky, na ktoré poukazovali občania, nájomníci mestských bytov v agende bytového hospodárstva pod správou mesta,
ktorému sa venovali alebo skôr nevenovali zodpovední zamestnanci a vedenie mesta, dávame do poriadku. Nebudeme vás strašiť nepravdivou výškou nedoplatkov ako to bolo v decembri 2014, ale za
vašej osobnej účasti na základe hodnoverných podkladov ak máte
nedoplatky ich s vami odsúhlasujeme. Čo je ale zarážajúce, je skutočnosť, že dobiehame uzatváranie nájomných zmlúv, ktoré mali
byť a neboli a až teraz ideme vymáhať nedoplatky od už nebývajúcich nájomníkov. Len pre informáciu výška týchto nedoplatkov je
cca 25 tis. €.
Som sklamaný, že nájomníci mestských bytov, ktorí pred rokmi žiadali nutné opravy v mestských bytových domoch, sa ich
nedočkali a dnes som postavený pred zásadné rozhodnutie vymeniť
časť strechy na bytovom dome č. 1317, aby nájomníci nezachytávali
vodu zo stropov do vedier. Musím sa ale kriticky vyjadriť aj k nájomníkom mestských bytov, ktorí si neplnili svoje zmluvné povinnosti a nezaplatili zálohové platby.
Podľa môjho názoru nešťastne založená eseročka Trstenské tech-
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nické služby, ktorá
vykázala a vykazuje vysokú stratu,
zarábala fakturovaním vykonaných
prác
prevažne
pre mesto za náklady, ktoré boli
neprimerané
a
dnes je zreorganizovaná, na môj
osobný
podnet.
Od 1.2.2015 sme
zriadili oddelenie
služieb a zamestnanci eseročky sú
zamestnancami mesta. Čaká nás to najťažšie a to ako splatí eseročka 100 tis. úver, ktorý je vyčerpaný a tržby z jej činnosti, ktoré teraz
zastrešuje oddelenie služieb mesta, sú zanedbateľné.
Nechcem vo svojom príspevku poukazovať len na tie negatíva z predchádzajúceho obdobia, ktoré nie je možné prehliadnuť,
a ktoré som musel riešiť. Pozerám sa ale dopredu, čo zlepšiť v našom meste, smerom aj k vaším podnetom, požiadavkám, o ktorých
ma osobne informujete, alebo mi píšete na mailovú adresu, občania primátorovi, ktorá je zriadená od 1.02.2015. Vždy som zastával
názor a tak sa snažím aj riadiť mesto, že samospráva, jej zamestnanci sú tu pre občana, nie naopak.
A čím žije naše mesto v súčasnosti? Pripravujeme realizáciu
projektov, na ktoré boli získané finančné prostriedky z európskych
fondov, na obnovu objektu Wilczekovej kúrie na mestské múzeum
a projekt na ochranu pred povodňami na toku Trsteník. Pokračujeme v ďalšej etape rozširovania kamerového systému v našom
meste a finišujú prípravy na 25. ročník Trstenskej krídlovky a festivalu Spievame Márii.
To najpodstatnejšie, čo nás ale čaká a čo musíme zvládnuť
zamestnancami oddelenia služieb, je zabezpečiť údržbu mesta po
zimných mesiacoch. Všetci predsa chceme, aby naše mesto bolo
čisté a cítili sme sa v ňom príjemne a dobre.
Vážení spoluobčania,
sme na konci mesiaca marec, v ktorom vám rozposielame rozhodnutia na úhradu poplatku za komunálny odpad a miestne dane.
Chcem vás touto cestou požiadať, aby ste pristúpili k ich úhradám
zodpovedne a tak z časti naplnili mestskú pokladnicu.
Prajem vám pevné zdravie a všetko dobré.
Ing. Juraj Bernaťák, primátor mesta

MICHAL TONDRA
VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ HORNEJ ORAVY
cirkevných pozíciách: 1990 1999 prodekan dekanátu Dolný
Kubín, 1998 - 2014 člen Diecéznej liturgickej komisie, 19992015 člen Kňazskej rady Spišskej diecézy a farár konzultor,
1999 - 2001 dekan dolnokubínskeho dekanátu, 2000 - 2015 člen
Zboru konzultorov, 2002 - 2015
dekan-moderátor trstenského
dekanátu.

Vďaka svojim prirodzeným danostiam sa ukázal ako
neúnavný organizátor duchovného života vo farnostiach, kde
pôsobil a zároveň povzbudzoval
ľudí, aby sa aktívne zapájali do
obnovy cirkevných sakrálnych
stavieb, napr. rekonštruovaním
a obnovou kostolov, farských
budov a iných stavieb.
Od januára 1990 pôsobil
v Trstenej ako správca farnosti
celých 16 rokov. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity na území
mesta Trstená patrí dokončenie
pokračovanie na strane 15

(17. 1. 1947 - 18. 2. 2015)

Dekan Michal Tondra
sa narodil 17. januára 1947
v Spišských Vlachoch. Bol
deviatym dieťaťom Veroniky
Tondrovej, rodenej Chmelárovej a Michala Tondru.
Po ukončení vysokoškolského štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v
Bratislave bol za kňaza vysvätený dňa 21. júna 1970. Spočiatku

pôsobil ako kaplán v Zázrivej
pri svojom bratovi Františkovi
Tondrovi, ktorý v tom čase bol
správcom farnosti. V Zázrivej
pôsobil tri roky a päť mesiacov
do 1. decembra 1973. Následne
sa stal správcom farnosti v Hladovke, kde pôsobil rokoch 1973
až 1990. Od 1. februára 1990 bol
vymenovaný za správcu farnosti
v Trstenej. Pôsobil vo viacerých

Aktuálne témy:
VYBRANÉ ZO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
V MESTE TRSTENÁ

VÝROČIA
OSOBNOSTÍ TRSTENEJ

ČO VIEME A NEVIEME
O NAŠOM MESTE

Základné témy a body, ktoré sa
prejednávali na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa
19.2.2015.

Mesto Trstená zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby
občanom mesta.

Odhaľovanie osudov nepoznaných,
no významných osobností z histórie mesta Trstená

Pomenovanie miestnej časti Trstenej Ďurdinová sa viaže na starobylý rod
Ďurdinovcov.
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SPRAVODAJSTVO Z MESTA

Trstenský hlas

VYBRANÉ ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 19.02.2015 sa
uskutočnilo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Primátor na začiatku
skonštatoval, že mestské
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko bolo
prítomných 10 poslancov.

Po určení zapisovateľa,
overovateľov a po voľbe návrhovej, mandátovej komisie prítomní poslanci schválili nasledovný program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie.
4. Schválenie programu rokovania.
5. Zloženie sľubu poslancov.
6. Poučenie o právach, povinnostiach, zodpovednosti a povinnosti mlčanlivosti oprávnených osôb – primátora,
poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva pri spracúvaní osobných údajov.
7. Kontrola plnenia uznesení
a správa o výsledkoch kontrol.
8. Informácie primátora mesta.
9. Správa o kontrolnej činnosti
za rok 2014.
10. Zriadenie komisií MsZ
a voľba ich členov.
11. Plán práce MsZ na rok 2015.
12. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského
úradu v Trstenej.
13. Správa o kultúrnych podujatiach organizovaných v roku
2014.
14. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Trstená a preventivára PO mesta za rok 2014.
15. Správa o činnosti Mestského
úradu a Mestskej polície za rok
2014.
16. Správa o pripravenosti stavieb v roku 2015.
17. Návrh zmeny rozpočtu na
rok 2015 - Rozpočtové opatrenie č. 1.
18. Rôzne.
- Štatút mesta Trstená.
- Rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva v Trstenej.
- Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
v Trstenej.
- Doplnenie členov do rady školy a školských zariadení za zriaďovateľa.
- Všeobecne záväzné nariadenie
o pravidlách času predaja obchodu a času prevádzky služieb
na území mesta Trstená.
- Dodatok č.2 k zmluve o zriadení školského úradu a dodatok
č.4 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu.
- Projekt rekonštrukcie administratívnej budovy súpisné číslo 227 na bytový dom.
- Projekt zateplenia bytového
domu 1317 na sídlisku Západ
a zámer nadstavby bytového
domu.
- Sadzobník prác, služieb
a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a hnuteľného majetku poskytovaných

mestom Trstená.
- Návrh poskytovania zľavy občanom za separovanie komunálneho odpadu v roku 2015.
- Informácia o rozpočtovom
opatrení č. 4 k rozpočtu na rok
2014.
- Financovanie havarijného stavu v Materskej škole, Oslobodenia 941, Trstená – použitie
rezervného fondu.
- Poskytnutie dotácie HNsP Trstená.
-Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 74/2014/UZ
a 750/2014/UZ - cyklotrasy.
- Prerokovanie návrhu na zrušenie pamiatkovej zóny v meste
Trstená.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.
V rámci bodu 5 zložili
sľub poslancov mestského zastupiteľstva PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková a Bc. Štefan
Starek, nakoľko neboli prítomní
na ustanovujúcom mestskom
zastupiteľstve.
V rámci bodu 8 primátor
informoval prítomných poslancov o účasti na pracovných rokovaniach, o organizačnej zmene na mestskom úrade, kedy je
od 1.2.2015 zriadené oddelenie
služieb prechodom zamestnancov z Trstenských technických
služieb TTS, s.r.o. na mesto.
Primátor taktiež podal informáciu o stave hospodárenia mesta
k 31.12.2014:
•
Mesačná splátka istiny:
34184,08 € + úroky
•
Stav k 2.1.2015 na bežnom účte : 6581,08 € + 200 tis.
€ (kontokorentný úver) a dňa
20.012015 pripísané podielové
dane v objeme : 264 351 €.
•
Stav k 18.02.2015 na
bežnom účte : 3 913,25 € + ( 139 600,83 € z kontokorentného
úveru) záväzky : z r. 2014 – 116
887,98 € / z toho 78 022 € - TS
Rbk +TTS, s.r.o.
•
Hospodárenie v roku
2015 zlepší preplatok na energiách z r. 2014 v objeme : 42 326 €
•
Bytové hospodárstvo :
nesprávne stavy v účtovníctve
z kontroly 2013, nové zistenie
v 7/2014 a ich nahratie v 12/2014
na pokyn primátora. Pohľadávky od nájomcov k 31.12.2014
v objeme 84 127,48 €.
•
Primátor
informoval
o finančnej strate, ktorú vykazujú Trstenské technické služby,
T T S, s.r.o. k 31.12.2014. Finančná strata predstavuje sumu - 47
000 €. Kontokorentný úver vo
výške 100 000 € bol k 31.12.2014
vyčerpaný a jeho splatnosť je
k 31.03.2015.
V bode 18 predložil prednosta nový návrh Štatútu mesta.
Vzhľadom k tomu, že pôvodný
štatút obsahoval viacero legislatívnych definícii, novelizáciou
príslušných znení zákonných
noriem došlo k nesúladu štatútu
s platnou legislatívou. Vzhľadom na uvedené bolo najvhodnejšie riešenie prijať nový štatút
mesta, ktorý bude obsahovať základné normy týkajúce s mesta
a jeho inštitútov, pričom bude

v minimálnej miere obsahovať
legislatívne definície a súčasne podrobnosti bude zverovať
iným, osobitným predpisom,
ktoré vydajú orgány mesta.
Na rokovaní mestského
zastupiteľstva bol predložený
nový rokovací poriadok. Rokovací poriadok je úplne novým
predpisom, ktorý z doterajšieho
rokovacieho poriadku preberá
viaceré ustanovenia, avšak obsahuje aj nové normy, ktorými
sa majú príslušné orgány, resp.
inštitúty spravovať. Dôvodom
predloženia nového návrhu
bola doterajšia absencia úpravy
pravidiel rokovania mestskej
rady (ďalej len „MsR“) a komisií
MsZ. Súčasne sa spresnili pravidlá prijímania nariadení, obsah
zápisníc, ako aj všeobecné ustanovenia o rokovaní kolektívnych orgánov.
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali zásady
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Trstenej.
Doteraz platné zásady upravovali odmeňovanie poslancov
a predsedov komisie formou
mesačnej odmeny, pričom bola
táto iba symbolicky krátená, ak
sa poslanec v danom mesiaci
nezúčastnil zasadnutia MsZ.
V prípade, že zasadnutie nebolo zvolané, patrila poslancovi
odmena v plnej výške. Podobne to bolo s odmenou za výkon
funkcie predsedu komisie, ktorá
bola na báze pravidelnej mesačnej odmeny. Súčasné zásady
upravujú aj možnosť mimoriadnej odmeny a odmeny za výkon
funkcie zástupcu primátora.
Doteraz platná úprava odmeňovania poslancov nezodpovedala
zásade poskytovania odmeny
najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
poslanca, nakoľko poslanec mal
nárok na odmenu bez ohľadu
na to, či funkciu poslanca (alebo predsedu komisie) skutočne
vykonával. Takáto úprava nezohľadňovala
diferencovanie
odmeňovania poslancov, ale
zakotvovala pravidelné vyplácanie odmien poslancom bez objektivizácie ich činnosti a aktivity. Z uvedeného dôvodu bol
predložený nový návrh zásad
odmeňovania poslancov, ktoré
vychádzajú zo skutočne vykonávanej funkcie poslanca.
V bode 18 primátor podal stručnú informáciu
o projekte rekonštrukcie administratívnej budovy súpisné číslo 227 na bytový dom
a o projekte zateplenia a zámeru

nadstavby bytového domu 1317
na sídlisku Západ.
Bol schválený Sadzobník prác, služieb a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a hnuteľného majetku
poskytovaných mestom Trstená, ktorý je k nahliadnutiu na
nástenke v budove mestského
úradu a na internetovej stránke
mesta.
V roku 2015 bude znížený poplatok za komunálny
odpad vo výške 20 % ročného
poplatku na osobu v prípade, že
poplatník preukáže separovanie
odpadu komodít kovy, tetrapacky a PET fľaše v objeme: 1 kg/
osobu/komodita za zdaňovacie
obdobie. Podmienkou poskytnutia zníženia poplatku je predloženie potvrdenia správcovi
poplatku od oddelenia služieb
mestského úradu v Trstenej
o odovzdaní separovaného odpadu v termíne do 30.09.2015.
Poplatník, ktorému bol znížený poplatok podľa Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a stavebných odpadov
v zdaňovacom období - čl. 7 ods.
2, nemá nárok na vyššie uvedené zníženie.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
použitie rezervného fondu, ktorý bude použitý na financovanie
havarijného stavu v Materskej
škole, Oslobodenia 941, Trstená
a poskytnutie dotácie HNsP Trstená.
Posledným bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu
na zrušenie pamiatkovej zóny
v meste Trstená. Dňa 6.2.2015
bolo na mestský úrad doručené
oznámenie o začatí stavebného
konania k zrušeniu pamiatkovej
zóny.
Odôvodnenie na zrušenie pamiatkovej zóny bolo
poslané z Ministerstva kultúry
a v lehote 10 dní od doručenia
bolo potrebné vyjadrenie zo
strany mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva nesúhlasili
s návrhom na zrušenie pamiatkovej zóny. Zároveň požiadali prednostu mestského úradu
o vypracovanie pripomienok
a primátora mesta o vykonanie
právne relevantných krokov
k zachovaniu pamiatkovej zóny
mesta Trstená.
Ing. Iveta Reháková
Sekretariát primátora mesta
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
V MESTE TRSTENÁ
Mnohí z nás boli už neraz postavení pred ťažko riešiteľnú situáciu akou je skutočnosť, že naši rodičia alebo starí
rodičia sa už nemôžu o seba a svoju domácnosť postarať
a potrebujú pomoc.

Ako to zariadiť, keď musíte chodiť do práce? Alebo máme
v rodine niekoho, kto pre svoj zdravotný stav taktiež potrebuje zvýšenú starostlivosť? V takýchto prípadoch je výbornou aj finančne
dostupnou alternatívou zabezpečiť k človeku, ktorý to potrebuje opatrovateľku, ktorá mu pomôže pri sebaobslužných úkonoch,
v starostlivosti o domácnosť a v samote urobí spoločnosť.
Mesto Trstená na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je povinné poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie
opatrovateľskej služby občanom mesta.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom alebo seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.
Mesto Trstená poskytuje:
• pomoc pri sebaobslužných úkonoch;
• pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť;
• sprievod pri základných sociálnych aktivitách;
• dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti
o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
Občania si sami môžu určiť, v ktoré dni a hodiny ich bude
opatrovateľka navštevovať. V prípade záujmu, alebo pre doplnenie
podrobnejších informácií kontaktujte Mestský úrad v Trstenej, Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí na tel. č. 043/53 10 107,
prípadne nás navštívte osobne v úradných hodinách.
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
PhDr.Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ

CESTA OKOLO TATIER

Mesto Trstená, ako projektový partner projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, č. WTSL.01.01.00-12304/10 realizuje výstavbu cyklotrasy na 3,507 km úseku od júla
2014.
Počas tohto obdobia boli na danom úseku odstránené dreviny a kroviny, zrovnaná a upravená zemná pláň, zrealizované
podkladové vrstvy štrkodrvy, položená jedna vrstva asfaltového
koberca na úseku cca 1 km, odstránený starý náter mostného objektu, ktorý bol nahradený novým a osadená podlaha. S realizáciou
projektu sa bude pokračovať po zlepšení klimatických podmienok.
Preto predmetnú trasu v uzavretých resp. vyznačených úsekoch nemožno využívať, a najmä nie je možné vstupovať do jej priestoru až
do ukončenia. Projekt bude ukončený do konca septembra 2015.
Veríme, že realizácia projektu napomôže zvýšiť atraktivitu regiónu Oravy z turistického hľadiska, čo sa prejaví v zvýšení prívalu
turistov a vytvoríme vhodné podmienky pre pestovanie aktívneho
oddychu turistov a obyvateľov regiónu.
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“
Ing. Ivana Gallová
Oddelenie organizačné
Samostatný odborný referent projektového riadenia
a cestovného ruchu
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KEĎ JE NÚDZA NAJVÄČŠIA......
Mesto Trstená na úseku sociálnych služieb plní úlohy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
Filozofiou zákona je uprednostnenie pomoci rodiny pred
obcou a v poslednom rade štátom. Ak sa však rodina ocitne
v situácii, že nie je schopná vlastnými silami pomôcť svojmu príbuznému, ktorý je na pomoc inej fyzickej osoby odkázaný, môže sa
obrátiť o pomoc či o radu na Mestský úrad v Trstenej, kde na oddelení vnútornej správy a sociálnych vecí dostane bližšie informácie.
Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana.
Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do
normálnej situácie. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
život a prevenciu sociálneho vylúčenia, zabezpečenie podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb.
Mesto Trstená poskytuje jednorazové sociálne dávky svojim občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi vo finančnej
alebo naturálnej forme. V rámci sociálnych služieb zabezpečujeme terénnu opatrovateľskú službu a základné sociálne poradenstvo.
Podieľame sa aj na vyhľadávaní občanov, ktorí sú odkázaní na
starostlivosť v prípadoch hmotnej núdze. Poskytujeme bezplatné
zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok napr. invalidných vozíkov.
Mesto Trstená cez svoj výkonný orgán Mestský úrad, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych vecí zabezpečuje
štandardnú pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Oddelenie zastrešuje aj výkon opatrovateľskej služby.
V rámci poskytovania sociálnych služieb podľa zákona
č. 448/2008 Z. z. zabezpečuje vydávanie rozhodnutí o sociálnej
odkázanosti občanov mesta na poskytovanie pomoci inou fyzickou
osobou z dôvodu sociálneho a zdravotného postihnutia. Toto posudzovanie zahŕňa vydanie zdravotného posudku na základe skúmania zdravotného stavu žiadateľa, sociálneho posudku, ktorý sa
vypracuje na základe sociálneho šetrenia v domácnosti žiadateľa.
Ďalej nasleduje vydanie posudku vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie soc. služieb a rozhodnutia vo veci odkázanosti
osoby na poskytovanie sociálnej služby.
		
Pomoc mesta je hlavne pomoc prvého kontaktu,
zameraná na preklenutie nárazového ťažkého obdobia. K tomuto je aj spracovaný rozpočet pre jednotlivé kapitoly. Z roka na
rok rastú prípady sociálne odkázaných občanov, preto sa snažíme v rámci svojich možností im pomôcť. V ostatných prípadoch, ktoré nespadajú do našej kompetencie spolupracujeme so
štátnymi orgánmi.Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
mestského úradu poskytuje poradenskú službu v oblasti sociálneho zabezpečenia, vyjadruje sa k žiadostiam o ústavnú starostlivosť,
k umiestneniu do domova sociálnych služieb, vydáva rozhodnutia
o odkázanosti na umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Spolupracujeme so sociálnymi zariadeniami ako sú domovy sociálnych
služieb a zariadenia pre seniorov, pri umiestňovaní občanov, ktorí
sú na túto službu odkázaní.
V správe mestského úradu je aj objekt klub dôchodcov – denné centrum. Toto zariadenie slúži hlavne seniorom aj ako denný stacionár.
V ňom je zabezpečená spoločenská a kultúrna činnosť, prednášky
a besedy zo zdravotnej, sociálnej oblasti, spoločenské posedenia
a pod.. Objekt klubu dôchodcov slúži ako základňa pre organizácie
ako sú Klub dôchodcov, základná organizáciu Jednoty dôchodcov
na Slovensku, základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, Klub abstinentov a organizovaných včelárov.
Bc. Alena Letašiová
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí

DEŇ UČITEĽOV
Dňa 28.marca si pripomíname deň narodenia Jána
Amosa Komenského- veľkého učiteľa národov. Zároveň je to
aj Dňom učiteľov. Preto Vám aj touto formou chceme vysloviť poďakovanie za prácu, ktorú každý deň preukazujete našim deťom, za Vašu výchovu, húževnatosť , ale i trpezlivosť
a obetavosť. Vo Vašej ďalšej činnosti Vám želáme spoločenské uznanie, veľa síl, odhodlania a ľudskej pokory.
Každý deň je potrebné si uvedomovať obrovskú zodpovednosť a dar, že môžeme deti vychovávať a vštepovať im
hodnoty ľudskej dôstojnosti a úcty k všetkému živému.
PaedDr. Zdenka Šimková
Školský úrad Trstená

foto: Ján Jankola
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21. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA

MDŽ V TRSTENEJ

V sobotu 14. februára 2015 sa XXI. ročníkom reprezentačného plesu mesta Trstená uzatvorila plesová sezóna
v meste.

Sviatok žien nemá žiadny iný prívlastok. Je to jednoducho
sviatok žien. To, že slávenie tohto sviatku nie je len prežitok z
minulého obdobia a nie je to len o karafiáte a bonboniére, svedčí
aj história tohto sviatku, ktorá siaha až do roku 1908, kedy sa
newyorské ženy, krajčírky, vzbúrili a bojovali za zlepšenie svojich
podmienok a za hlasovacie právo.
Na počesť tohto štrajku sa teraz každoročne slávi 8. marec
ako Deň žien. V roku 1975 bol OSN oficiálne uznaný za Medzinárodný deň žien. Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť
uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť. MDŽ
nám v tento kalendárny rok pripadol na krásnu slnečnú nedeľu.
V meste sme oslávili tento sviatok za účasti primátora mesta Ing. Juraja Bernaťáka, ktorý privítal oslávenkyne na slávnostnej
akadémii v Dome kultúry a odovzdal im tak symbolický kvietok.
Bohatý program si pre hostí pripravili žiaci Základnej školy P. O.
Hviezdoslava v Trstenej, žiaci Materskej školy z Trstenej a vystúpil
tiež detský dychový orchester zo Základnej umeleckej školy v Trstenej.
Najbližšie si takýto spoločne strávený čas môžeme vychutnať
v máji pri príležitosti Dňa matiek, na ktorý sa už teraz všetci tešíme.

21. ročník plesu otvoril svojim príhovorom primátor Ing. Juraj Bernaťák, ktorý privítal hostí a poprial všetkým dobrú náladu.
Úvodný tanec patril tanečnému zoskupeniu MIXER, ktoré vedie
pod svojou taktovkou Mgr. Peter Pallo.
O príjemnú atmosféru sa počas celého večera starala hudobná skupina Eldorádo z Dlhej nad Oravou. Svojou dobrou náladou
a pestrým repertoárom vynikajúco bavili hostí.
V programe, ktorý bol pestrý a bohatý na úsmevné situácie, sa nám predstavila skupina fungujúca pri tanečnom odbore
Základnej umeleckej škole v Trstenej pod vedením pani učiteľky
Malatinkovej. Nechýbalo ani vystúpenie Lukáša Považana, ktorý
spestril program sólovou hrou na trúbku. Na ľudovú nôtu prišiel
hosťom plesu zahrať folklórny súbor Skorušina, ktorý dosiahol
niekoľko ocenení na celoslovenskej prehliadke v malých formách,
ale aj v programových blokoch. Svojím vystúpením si získal väčšinu
hostí plesu. Na plese zaznela aj skladba na želanie: Goraľu, cy či ňe
žaľ, pri ktorej mnohí hostia plesu pri potlesku venovali folklórnemu
súboru standing ovation.
Mestský ples je známy aj svojím charitatívnym rozmerom.
Tohtoročný výťažok po polnočnej tombole sa organizátori plesu
rozhodli venovať Centrušku.
Reprezentačný ples mesta svojim príspevkom podporili:
Panosonic Trstená, Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Stavebniny
Garbiar, RaR Ján Jankola, Dsi Data Námestovo, Omoss Trstená,
Provest Trstená, Agropol Trstená, Geomal Trstená, COOP Jednota Trstená, PD Trsteník Trstená, Autodoprava Martin Pakos,
Mäsovýroba Peter Jendrášek, GYNFET, s. r. o., Quo Vadis, Žofka,
Urbár Trstená, TRIX, Lekáreň Karmel, Keramika Ľubomír Hoľma,
Poslanec ŽSK, zástupca primátora MUDr. Vojtech Koleják, Dôvera
zdravotná poisťovňa, Poper, s. r. o., Manželia Michnáčovci, Ing.
Miroslav Rabčan, Papiernícto František Schultz, Jaroslav Kubáň.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec a nezabúdajme, každý nový dobrý skutok dáva priestor pre ďalšie dobré
skutky.
Bc.Lenka Lackovičová
Oddelenie kultúry

EKOPOSTER A PRAMIENOK
VÝSTAVA V NR SR
Autorom úspešných prác súťaže PRAMIENOK a súťaže EKOPOSTER sa dostalo mimoriadneho ocenenia.

V dňoch od 09.03. - 27.03. 2015 boli tieto krásne dielka vystavené v reprezentačných priestoroch NR SR.
Kvapka n. o. ako organizátor tejto výstavy pozýva verejnosť
na návštevu NR SR, kde sú tieto skvosty nainštalované.
Vďaka profesionálnej práci výtvarníkov pani Ľudmily Balkovej
a Heronýma Balku sa podarilo zámer zviditeľniť, práce slovenských
detí, žiakov, študentov doviesť do úspešného konca.
Za pomoci pani podpredsedníčky parlamentu Eriky Jurinovej a podporovateľov súťaží boli práce „ošetrené“, nainštalované na
panely a prevezené do Bratislavy, kde boli vystavené pre verejnosť.
Teší nás, že predseda parlamentu pán Peter Pellegríni bol naklonený realizácii tohto zámeru.
Viac fotografií je umiestnených na našej facebookovej
stránke www.facebook.com/kvapka

Bc.Lenka Lackovičová
Oddelenie kultúry

NOVÝ DISCOBAR MENÍ TVÁR
NÁMESTIA V TRSTENEJ
Len škoda, že k horšiemu. V novootvorenej prevádzke clubu Tressor boli zahájené od 19.12.2014 diskotéky.
Konajú sa každý víkend v piatok aj v sobotu, prípadne ešte
v nedeľu. Šíriaci sa hluk z hudby, hluk ktorý spôsobuje
prichádzajúca mládež, kulminácia osôb, príjazdy a odjazdy
motorových vozidiel, nepretržité postávanie početných
skupín osôb pred prevádzkou, potýčky podnapitých hostí, znepríjemnili doteraz kľudný život občanom bývajúcim
v blízkosti spomínaného zariadenia. Na námestí neustále
dochádza k ničeniu mobiliáru hosťami z baru a znečistené
chodníky v okolí baru od zvratkov, ohorkov od cigariet od
prázdnych fliaš a od drobného komunálneho odpadu nie sú
výnimkou.

Občania bývajúci v blízkosti tohto baru rýchlo spoznali omyl
otvorenia takéhoto zariadenia v obytnej zóne. Už 29.12.2014 podpísali petíciu za vykonanie opatrení smerujúcich k dodržiavaniu nočného pokoja a verejného poriadku hlavne v okolí discobaru Tressor.
Občania sa sťažovali na šíriaci sa hluk, vykrikovanie, hlasité rozprávanie aj bitky podnapitých návštevníkov do skorých ranných hodín. Z pohľadu nás, mestských policajtov sa situácia na námestí veľmi zhoršila. Každý piatok a sobotu máme v meste otvorené dva až
tri bary na námestí. Najväčší z barov Tressor má kapacitu 300a viac
hostí,hoci je to v rozpore so všetkými predpismi. Na pôde mestského úradu sa konalo niekoľko stretnutí s majiteľom objektu, s prevádzkovateľom a sú postupne zaangažovaní aj poslanci mestského
zastupiteľstva. Mesto vypracovalo a mestské zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o pravidlách času predaja
a času prevádzky služieb na území mesta Trstená. Toto všeobecne
záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. marca 2015. Je
na škodu ostatných častí mesta, že svoju činnosť počas víkendov
sústreďujeme hlavne na námestie. Práve s činnosťou baru Tressor
sme v poslednom období vykázali najviac porušení zákona.
Dňa 5.3.2015 sa konalo na mestskom úrade pracovné stretnutie za účasti primátora mesta, poslanca mestského zastupiteľstva
za sídlisko Stred, riaditeľa obvodného oddelenia policajného zboru v Trstenej, policajtov mestskej polície, zástupcu občanov bývajúcich v blízkosti discobaru Tressor a majiteľa budovy v ktorej
discobar prevádzkuje svoju činnosť. Všetci zúčastnení prezentovali svoje negatívne skúsenosti spojené s prevádzkou discobaru, ale
hlavne predložili návrhy na ďalšie konformné prevádzkovanie baru.
Riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru poskytne súčinnosť mestskej polícii pri dodržiavaní verejného poriadku v meste.
Vlastník nehnuteľnosti informoval, že z vlastnej iniciatívy zabezpečí merania hluku počas prevádzky baru. Primátor mesta viackrát
citoval vlastníkovi nehnuteľnosti v ktorej sa bar prevádzkuje ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja
a času prevádzky služieb na území mesta Trstená a upozornil, že pri
rušení verejného poriadku spojeným s prevádzkou discobaru pristúpi mesto k represívnym opatreniam, prípadne k prehodnoteniu
prevádzkovej doby.
Mestská polícia
msp@trstena.sk
0902 915 699
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3.Prehľad nákladov a príjmov na nakladanie s komunálnym
odpadom v roku 2014

Nakladanie a zber komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek v meste Trstená a prímestských častiach sa realizuje
v súlade so Zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trstená č.15/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi na území mesta Trstená a jeho doplnkami (VZN
č.1/2010, č.2/2011, č.8/2011, č.11/2012).

1.Komunálny odpad a jeho vývoj v našom meste.

Nakladanie s odpadmi je vykonávané prostredníctvom
oprávnených osôb, ktoré majú s mestom Trstená uzavretú zmluvu.
V roku 2014 nám túto službu zabezpečovali nasledovné firmy:
o
Technické služby Ružomberok a.s., vývoz komunálneho
odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu
o
Peter Bolek – Ekoray Námestovo, vývoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu,
o
HGM Žilina a V.O.D.S., a.s. Košice Barca, vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu,
o
Mišútka Zdeno, Hvozdnica 357, vývoz šatstva
o
Zberné suroviny, a.s., Žilina, zber papiera a skla
o
Global Green, s.r.o, Bratislava, vývoz jedlých olejov a tukov
o
Trstenské technické služby TTS, s.r.o. Trstená – drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad
V tabuľke je uvedený prehľad množstva zmesového komunálneho odpadu ako aj jeho jednotlivých vytriedených zložiek, s ktorými nakladáme v našom meste od roku 2010 do 2014.

Z uvedenej tabuľky je vidieť, že náklady prevyšujú príjmy
o sumu 46 483,45 EUR. Mesto poskytlo občanom zníženie poplatku za komunálny odpad pri preukázateľnom triedení komodít – tetrapacky, plasty a kovové odpady. V roku 2014 si uplatnilo zľavu
3955 občanov, čo predstavuje sumu 18 193 EUR. Aj keď mesto dopláca na náklady s komunálnym odpadom, snaží sa vyjsť občanom
v ústrety formou zliav.

4.Zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2015

Mesto poskytne zníženie poplatníkovi, ktorý preukáže na
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce a to:
50 % študentovi, žiakovi študujúcemu mimo mesta,
50 % osobe, ktorá má výkon práce mimo mesta,
50 % osobe, ktorá má na území mesta právo užívať nehnuteľnosť na bývanie, ale ju nevyužíva.
Ďalšie zľavy:
50% osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
30 % osobe staršej ako 62 rokov,
20 % osobe, ktorá preukáže separovanie odpadu komodít
kovy, tetrapacky a PET fľaše v objeme: 1kg/osoba/komodita za zdaňovacie obdobie. Podmienkou poskytnutia zníženia poplatku je
predloženie potvrdenie správcovi poplatku od Oddelenia služieb
Mestského úradu v Trstenej o odovzdaní separovaného odpadu
v termíne do 30.09.2015.

5.Prečo separovať odpad?

Pravda je taká, že všetci sa podieľame na produkovaní odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky. Práve na
skládkach sa nachádza medzi komunálnym odpadom i taký, ktorý
by sa po istých úpravách dal využiť ako zdroj druhotných surovín.
Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu papier, plasty, kovy, sklo, v roku
2013 biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Táto povinnosť sa
týka nás všetkých, stáva sa nevyhnutnou súčasťou nášho života!!!

V nasledujúcom grafe je vidieť, že od roku 2012 nám kleslo
množstvo zmesového komunálneho odpadu a to oproti roku 2011
o 976,74 t, zavedením opatrení pri jarnom a jesennom upratovaní,
pri ktorom mesto poskytuje veľkoobjemové kontajnery. Trstenské
technické služby s.r.o. zabezpečili službu pri všetkých kontajneroch, ktorá usmerňovala občanov a zmesový komunálny odpad
bol dôsledne oddelený od biologického odpadu (konáre a odpad
zo záhrad) a taktiež bolo znemožnené podnikateľom umiestňovať
do kontajnerov odpad z ich činnosti, ktorý nie je komunálnym odpadom.

2.Systém triedeného zberu zložiek KO

Systém triedeného zberu sa realizuje v súlade s Všeobecne
záväzným nariadením mesta Trstená č. 15/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta Trstená a jeho doplnkov. Zber sa riadil
odsúhlaseným harmonogramom, rodinné domy, inštitúcie a firmy
(zber do vriec) mali vývoz všetkých komodít okrem papiera spravidla druhý utorok v mesiaci. Bytové domy mali vývoz kontajnerov
na separovaný zber 2 krát mesačne spravidla druhý a posledný utorok v mesiaci. Papier sa odvážal od rodinných domov a bytových
domov posledný štvrtok v mesiaci. Komodity plasty, kovové obaly
a tetrapaky sa spoločne odvážajú na Technické služby Ružomberok
a.s., kde sa dotrieďujú. Od roku 2012 sa zaviedol nový systém zberu veľkoobjemných odpadov a to vždy v poslednú sobotu v mesiaci,
taktiež sa zaviedol triedený zber jedlého oleja a textílií.

Mgr. Eva Volčeková
Oddelenie výstavby a životného prostredia

PSY A ČISTOTA SÍDLISK
Nepríjemný pohľad sa naskytne občanom sídliska práve vtedy, keď iný neporiadok zakryje sneh. Na bielom snehu vyniká znečistené verejné priestranstvo od venčiacich sa psov. Majitelia venčia
psov prevažne na odhrnutých chodníkoch.
Dobré meno poctivým psíčkárom stále kazia lajdáci a deti,
ktoré len s nechuťou idú venčiť psa na príkaz rodičov. Pes je živý
tvor a metabolické procesy nie sú iba mláky, ale aj exkrementy. Výkaly sú viditeľné v parčíkoch, trávnikoch pred bytovými domami
a v blízkosti detských ihrísk. Priestory na venčenie mimo sídliska
využíva len málo majiteľov psov.
Zaujímavé je, že každý má deti a vnúčatá. Akonáhle riešime
neprispôsobivé správanie sa psíčkárov, argumentujú, že ich psík je
malý, nikomu neublíži a že oni si výkaly po svojom psovi zbierajú.
Keď to počúvame každý deň, tak musíte uznať, že reagujeme aj tvrdšie a prísnejšie. Uvedomiť si, že nie som sám na sídlisku a väčšine
občanov psíky nie sú sympatické, by malo byť hlavným vodidlom
pri prechádzkach a venčení psov na sídliskách. Na svedomie a citlivý prístup pri spoločnom spolunažívaní upozorňujeme pri väčšine
stretnutí s majiteľmi psov. Milé slovo a dohováranie nemá požadovaný výchovný charakter. Represívne správanie sa z našej strany je
najúčinnejšie a priam si ho vyžaduje komunikácia a pripomienky
občanov, ktorí psíkov nevlastnia.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám najrôznejším spôsobom pomáhajú pri plnení každodenných úloh.
Mestská polícia
Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
msp@trstena.sk
0902 915 699
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POČÍTAČ A DIEŤA

Počítač sa stal dôležitou súčasťou života. Jeho využitie je
veľké. Používame ho v školách, pri vzdelávaní, práci, oddychu. Internet je zdrojom množstva poznatkov, mnohé hry môžu rozvíjať
u detí logické myslenie a schopnosť riešiť problémové úlohy. Na
druhej strane s množstvom pozitív prináša technologický svet aj
svoje riziká. Nadmerné množstvo času stráveného za počítačom
môže viesť ku zanedbaniu ostatných vývinových úloh. V detskom
veku sa získavajú mnohé pohybové návyky, rozvíja sa imunitný
systém. Preto je potrebný aktívny pohyb na čerstvom vzduchu.
Možným dôsledkom nadmerného využívania počítačov je taktiež
ochudobňovanie reči, strata záujmu o okolitý svet, málo sociálnych
skúseností. Jedným z možných rizík je aj závislosť na internete.
Ako predísť týmto nežiaducim dôsledkom?
Zakázať dieťaťu prístup k počítaču je dnes už pre dieťa nemožný.
Bolo by to rovnako nezmyselné, ako bývať pri mori a nedovoliť
dieťaťu kúpať sa v ňom zo strachu, že sa v ňom utopí. Lepšie je dieťa
naučiť dobre plávať. Naučiť dieťa, ako dobre a zmysluplne používať
média je našou dôležitou úlohou. Naše odporúčania sú:
• Rozprávajte sa s deťmi o médiách, počítačoch, hrách a internete.
Podporujte ich v kritickom myslení, v uvažovaní o tom, čo nám média hovoria a zobrazujú. Aký je rozdiel medzi tým a skutočnosťou.
Aké techniky používajú tvorcovia programov, hier, aby nás zaujali.
Čo chcú aby sme cítili. Aký je ich konečný zámer.
• Zaujímajte sa o to, čo rado robí vaše dieťa za počítačom. Aké hry
ho bavia, aké webové stránky rado navštevuje. Čo mu robí starosti.
• Minimalizujte prítomnosť počítača v detskej izbe. Deti, ktoré
majú v detskej izbe počítač, trávia viac času ich využívaním. Je viac
pravdepodobné, že ich môžu využívať nezdravým spôsobom.
• Dohodnite si pravidlá, čas používania počítača. Aby bola aktivita
za počítačom pre dieťa prospešná, je nevyhnutné brať ohľad na zrelosť detskej nervovej sústavy. Neodporúča sa u menších detí tráviť
za počítačom viac ako 30-35 minút.
Ako sa dohodnúť na čase strávenom pri počítači?
Je prirodzené, že deti majú záujem o nové podnety, rady hrajú, spoznávajú nové situácie. Môže byť niekedy pre nich ťažké ovládnuť
sa a odísť od počítača. Je preto fajn určiť si jasné hranice a dohodnúť sa na čase strávenom pri počítači. Naše odporúčanie je, aby ste
sa zaujímali o vaše dieťa a o to, čo rado robí na počítači, čomu sa
venuje. Skúste mu vyjadriť pochopenie pre jeho záujem o počítač,
zároveň mu však vysvetlite, prečo je dobré určiť si čas strávený pri
ňom. Môže to byť rozhovor o tom, čo ho baví a o čo sa zaujíma, ako
stíha svoje ostatné povinnosti a ako by sa to dalo urobiť tak, aby čas
strávený pri počítači nebol na úkor jeho iného dôležitého rozvoja.
( napr. povinnosti doma, v škole, záujmové krúžky, pobyt na čerstvom vzduchu, spoločný čas s rodičmi, s rovesníkmi).
To, ako takúto dohodu úspešne dodržiavať, vám môže pomôcť
zmluva o zodpovednom využívaní internetu, ktorú nájdete na
http://www.zodpovedne.sk/download/Zmluva.pdf.
Hry
Hra je pre ľudí dôležitý prostriedok učenia, socializácie, zábavy. Rozvíja nás. Ako to je v prípade počítačových hier? Počítačová hra môže rozvíjať schopnosť sústrediť sa , logické myslenie,
postreh. Už od mala sa deti môžu prostredníctvom hier oboznamovať s množstvom užitočných podnetov. Pre deti sa stáva jednou
z najobľúbenejších aktivít. Dôležitý je obsah hry, ktoré dieťa hrá.
Množstvo hier má agresívny náboj, obsahuje násilné scény. Je mnoho hier, ktoré podporujú nenávisť, predsudky a sexuálnu neviazanosť. Ako uvádza server zodpovedne.sk, doterajšie výskumy potvrdili vplyv častého pozerania násilných scén vo filmoch na správanie
detí. Riziko takéhoto vplyvu na správanie môže byť pri počítačových hrách umocnené, tým, že dieťa sa pri počítačovej hre stáva
aktívnym činiteľom, hlavným hrdinom deja.
Čo môžeme urobiť my?
Či je hra pre naše dieťa vhodná, si môžeme overiť na internetovej stránke www.pegi.info/sk/ . Po vyhľadaní konkrétnej hry sa
dozvieme, pre akú vekovú kategóriu je hra vhodná a či obsahuje
rizikový obsah. Taktiež môžete využiť podobnú stránku v angličtine
www.commonsensemedia.org. Tá ponúka recenzie hier s ohodnotením obsahu, navyše uvádza vzdelávaciu hodnotu hry.
• Môže byť veľmi prospešné, hru si s dieťaťom zahrať, zaujímať sa
o danú hru a o to, čo dieťa pri jej hraní prežíva. Tak dieťaťu môžeme
priniesť vlastný pohľad na danú hru, podporovať u neho kritické
myslenie, diskutovať s ním o rozdieloch medzi realitou a fikciou.
Sociálne siete- Facebook
Facebook je jednou z najznámejších sociálnych sietí, v súčasnosti
má viac ako 200 miliónov užívateľov. Vytvoriť si profil, teda vstúpiť
do sveta facebooku nie je ťažké. Stačí vyplniť registračný formulár.
Následne môžete požiadať o priateľstvo užívateľa, ktorého chcete.

Trstenský hlas

Ak príjme vašu žiadosť o priateľstvo, môžete si prezerať, prípadne
komentovať jeho profil a všetko, čo v ňom zverejňuje (fotky, aktuálne myšlienky, s kým sa priatelí).
Facebook je moderný informačný kanál, ktorý prináša možnosť zostať v kontakte s ľuďmi, s ktorými chcete. Na druhej strane
prináša svoje úskalia. Existuje tu riziko úniku osobných informácii,
získavanie údajov o vás cudzími ľuďmi, výskyt elektronickej šikany
(kyberšikany). Tejto problematike sa vo všeobecnosti venujú stránky www.zodpovedne.sk, alebo www.ovce.sk, kde nájdete množstvo
tipov ako predchádzať týmto nežiaducim javom. V prípade, že potrebujete riešiť už vzniknutú situáciu, obráťte sa na nás – CPPPaP
Trstená, www.centrumtrstena.sk.
V čom spočíva riziko zneužitia osobných údajov?
Vo vašom profile uvádzate meno, priezvisko, email, dátum
narodenia. Tieto údaje sú prístupné ľuďom, ktorých označíte za
priateľov. V prípade, že za priateľov prijímame aj ľudí, ktorých málo
poznáme, vystavujeme sa riziku. Taktiež je dôležité zistiť, či sa jedná
v skutočnosti o nášho známeho. Vyskytli sa prípady, kedy niektorí
ľudia vytvorili falošný profil známeho človeka, pričom on o ničom
nevedel. Pri zverejňovaní fotiek je dôležité si uvedomiť, že fotky,
ktoré raz na internet zverejníte, už môžu zostať navždy zverejnené
a môže sa ku nim dostať takmer ktokoľvek (váš rodič, kolega, zamestnávateľ). Môže sa stať, že váš album fotografií si môžu prezerať
nielen vaši priatelia, ale aj priatelia vašich priateľov. Stačí, ak niekto
označí menom vašich priateľov na vašej fotke a ich priatelia tým
získajú prístup k vášmu fotoalbumu. Fotky môžu byť pre niekoho
podnetom k tomu, aby sa vám začal vysmievať, zosmiešňovať pred
vašimi priateľmi. Môže sa jednať o takzvanú kyberšikanu.
Čo by sme mohli odporučiť našim deťom:
Zváž, čo píšeš – Aj keď sa zdá, že je bežné písať o sebe osobné
informácie, mysli na to, že k tomu, čo zverejníš, sa môže raz dostať
tvoj rodič, učiteľ, budúci zamestnávateľ.
Chráň si svoje fotky – Keď raz zverejníš svoje fotky, už ťažko
ustriehneš, kto ich uvidí. Aj keď sa ich pokúsiš vymazať, už môžu
kolovať na internete navždy.
Nechaj si svoje heslo pre seba – Nehovor svoje heslo ani najlepšiemu
kamarátovi a keď ho zadávaš, chráň sa pred zvedavými pohľadmi.
Daj si pozor na aplikácie (Moods, Free gifts, Super Wall).
Ak ich povolíš, tretia strana získa prístup ku tvojim osobným informáciám a môže ich meniť!!
Dobre si zváž, koho prijmeš za priateľa. Rozmýšľaj, či chceš aby človek, ktorý ťa žiada o priateľstvo, vedel o tebe informácie, ktoré zverejňuješ pre svojich najbližších kamarátov.
Dobre si nastav bezpečnosť svojho profilu! http://www.facebook.
com/privacy/
Ak by ťa niekto obťažoval, povedz o tom svojim rodičom a obráť sa
na http://www.facebook.com/safety/ . Dozvieš sa, čo robiť v prípade
nevyžiadanej pošty a obťažujúceho správania sa druhých užívateľov.
Čo by sme mohli urobiť my?
• Prejsť si spoločne s dieťaťom nastavenia bezpečnosti jeho profilu.
• „Budovať si u svojich detí dôveru - je dôležité aby rodičia vedeli,
čomu sa ich deti venujú, aby ich mohli v týchto aktivitách podporovať a patrične usmerniť. Je tiež dôležité nereagovať prehnane, nezakazovať, ale snažiť sa vysvetliť, čo je vhodné a čo nie.“
• Porozprávať sa s dieťaťom o rizikách zverejňovania osobných údajov na internete, ktoré si dieťa nemusí uvedomovať. (Napríklad zverejnenie informácie, kedy sa chystá celá rodina na dovolenku).
Pri prekonávaní študijných problémov, riešení osobnostných , vzťahových a sociálny otázok vám a vašim deťom ponúkajú
odbornú pomoc a podporu
			
Odborní zamestnanci CPPPaP Trstená

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V MŠ
Materská škola v Trstenej sa registrovaním na web.stránke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojila do projektu digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike.
Získali sme modernú vzdelávaciu techniku, ktorá pedagógom umožní využívať digitálny vzdelávací obsah vo výchove a vzdelávaní.
Aby sme boli primerane odborne pripravení, prijali sme ponuku Edulab-u získať praktické zručnosti absolvovaním odborného
metodického školenia a vyskúšať si prácu s najmodernejšími technológiami.
Dňa 11.2.2015 v ZŠ P.O.Hviezdoslava v Trstenej nás školiteľka Edulab-u PaedDr. Ing.Renáta Stasová oboznámila so vzdelávacím portálom Planéta vedomostí. Ide o multimediálne spracovaný vzdelávací obsah, prostredníctvom ktorého môžeme vyučovať
efektívnejšie a príťažlivejšie.
Mgr. Monika Michalcová
MŠ Oslobodenia, Trstená
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„Chceme hľadať a nachádzať, chceme povzbudzovať
a sprevádzať...“
SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO
PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
TRSTENÁ

ROZVÍJAJME REČ NAŠICH DETÍ
NOVÝ PROJEKT NA GYMNÁZIU
MARTINA HATTALU V TRSTENEJ
Výzvy a projektu sú jedným z aktuálnych prostriedkov
ako získať pre školu výpočtovú techniku, doplniť školskú
knižnicu či obohatiť inventár o mnohé zaujímavé pomôcky.

Naša škola sa pravidelne zapája do výziev z ESF a vždy je úspešná. Za tým stojí tím erudovaných učiteľov, ktorí vypracujú projekty.
V nich sú zahrnuté potreby školy ako pre učiteľov, tak i pre žiakov.
V tomto školskom roku pracuje s projektom, o ktorom vám poskytujeme základné informácie.
Prostredníctvom aktivít projektu chceme pomôcť cieľovým
skupinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým Horná
Orava skutočne je, pretože najmä v posledných rokoch tu prevláda
zvýšená nezamestnanosť a emigrácia obyvateľstva. Našim cieľom je
modernizovať a inovovať metódy, formy a organizáciu vzdelávania,
kde chceme posilniť tvorivý, individuálny, dialogický a interaktívny prístup, a tak pripraviť študentov, aby dokázali získané kľúčové
kompetencie využiť pre potreby modernej spoločnosti. Nový školský zákon nám dáva priestor pre riešenie uvedených problémov
vznikom stredísk moderného a aktívneho vzdelávania.
Cieľom stredísk je premeniť tradičné encyklopedické - memorovacie formy výchovno-vzdelávacieho procesu na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, zážitkové učenie s dôrazom na slobodu osobnosti, rozvoj prenosných zručností, ktoré mladých ľudí
vybavia pre život v dospelosti ako i pre ďalšie vzdelávanie či samovzdelávanie. Žiak sa stáva spoluautorom priebehu a obsahu výučby.
Chceme ukázať cieľovým skupinám, aby si uvedomili, že celoživotné vzdelávanie je potrebné pri formovaní človeka prospešného nielen sebe, ale aj celej spoločnosti. Je dôležité, aby po získaní
určitých zručností a skúseností sa títo jedinci implementovali ako
tvorivé osobnosti do života spoločnosti, aby vedeli vhodným spôsobom spracovať získané informácie vo svoj osobný i profesionálny
rozvoj. Cieľové skupiny získajú praktické zručnosti a skúsenosti,
overia si svoje schopnosti - pracovať v tíme, viesť tím, prezentovať
svoju tvorivosť, kreativitu, samostatné myslenie a projektovanie pri
samostatnej práci. Tieto charakteristiky znamenajú dlhodobý úžitok, lebo vytvárajú predpoklady pre úspešné uplatnenie sa na trhu
práce vo vedomostnej spoločnosti. Pomáhajú zlepšiť sociálno-ekonomické postavenie cieľových skupín v regióne, zlepšiť postavenie
v spoločnosti, aktívne zapájanie sa do jej sociálneho, ekonomického a kultúrneho života, čím podporia rovnosť príležitostí pre všetkých a zabezpečia konkurencieschopnosť na trhu práce.
Veríme, že tento projekt bude úspešný po všetkých stránkach
a že to, čo sa vytvorí, bude trvalou súčasťou výchovnovzdelávacieho
procesu na našej škole.
PhDr.Dáša Piačeková
zástupkyňa GMH

Ľudský svet je postavený na komunikácii. Samotná
schopnosť komunikovať sa stala základom ľudskej kultúry.
Jedným zo spôsobov komunikácie je reč, ktorá je mocným
činiteľom v našom živote.

Vďaka reči sa môžeme nielen zapájať do kolektívu, nadväzovať nové vzťahy, ale i pohladiť, povzbudiť. Ak sa započúvame do
bežných ľudských rozhovorov, uvedomíme si, koľko nedostatkov
sa skrýva v ľudskej komunikácii a pritom reč je našim najzákladnejším dorozumievacím prostriedkom. Je preto dôležité rozvíjať
túto schopnosť u dieťaťa od samého začiatku jeho vývoja. Mali by
sme poskytovať správny rečový vzor, motivovať ho ku komunikácii
a chváliť každú snahu o rečový prejav či nadviazanie kontaktu.
Rada, ako rozvíjať reč u dieťaťa:
- dajme dieťaťu dostatok času v komunikácii,
- počúvajme, čo chce povedať,
- komentujme mu naše každodenné činnosti,
- opakujme to, čo hovorí,
- hrajme sa s ním,
- vypnime rušivé zvuky – rádio a televíziu,
- nasledujme záujem dieťaťa,
- poskytujme podnety a priestor na rozprávanie,
- hovorme tempom primeraným dieťaťu,
- čítajme a rozprávajme mu rozprávky, riekanky, básničky, spievajme s ním.
Veľmi dôležité je včas podchytiť akékoľvek narušenie komunikačnej schopnosti. Ak sa z nejakej príčiny stane, že je reč dieťaťa
nezrozumiteľná, alebo dieťa z nejakého dôvodu nedokáže vyjadriť
svoj komunikačný zámer, môže to mať negatívny vplyv na celú
osobnosť dieťaťa. Horšie nadväzuje kontakty, zapája sa do kolektívu, môže byť narušené jeho sebavedomie, v najhorších prípadoch
sa vyhýba komunikácii. Dôležité je spomenúť, že narušenie v komunikačných schopnostiach dieťaťa má negatívny dopad i na jeho
vzdelávacie výsledky v škole.
Ak má dieťa ťažkosti v oblasti komunikácie akéhokoľvek charakteru, je na mieste vyhľadať odborníkov a čím skôr začať nápravu
narušenej komunikačnej schopnosti. Treba si uvedomiť, že nejde
“iba” o nápravu reči, ale o zlepšenie kvality života dieťaťa.
V prípade vášho záujmu, ďalšie informácie nájdete na www.euporadna.sk.
V SCŠPP Trstená sa tešíme na spoluprácu s vami a ceníme si dôveru, ktorú nám svojou žiadosťou o naše služby preukážete. Veríme,
že vám budeme nápomocní v mnohorakých životných situáciách.
Chceme spolu s vami hľadať a nachádzať, povzbudzovať a sprevádzať.
Odborný tím SCŠPP Trstená
Mgr. Jarmila Gabaríková, špeciálna pedagogička
PhDr. Jana Tholtová, riaditeľka
Adresa:
SCŠPP, Ul. Železničiarov 266/8, Trstená, 02801
Elokované pracovisko SCŠPP, Trojičné námestie 191, Tvrdošín, 027
44, 1. poschodie

SKAUTI – AKO VLASTNE FUNGUJÚ?
Skauting nie je vekovo
obmedzený a v programe,
ktorý pripravujeme, si určite každý nájde niečo, čo ho
zaujme.
Snažíme sa pripravovať
aktivity a hry, ktoré sú nielen
zábavné, ale aj rozvíjajú osobnosť našich členov. Sú zamerané
na telesný rozvoj, inteligenciu,
city a sociálne vzťahy, duchovné
hodnoty a charakter.
Do programu sú zahrnuté výlety, ručné práce, rôzne hry,
brigády, ale aj aktivity zamerané na zručnosť a praktické veci
(napr. varenie, sami sa staráme
o skautský dom, učíme sa postarať sami o seba v prírode a podobne).
Skautský program môžeme rozdeliť na niekoľko častí:

Družinovky: cez rok
pracujeme v menších skupinách
– družinách, každá družina má
svojho radcu, ktorý sa o ňu stará
a pripravuje program. Ostatní
členovia mu samozrejme pomáhajú a spolu vytvárajú jedinečnú
partiu kamarátov, ktorých spája
veľké množstvo spoločných zážitkov.
Družiny sa zväčša stretávajú raz za týždeň na zhruba
2 hodiny a spolu sa učia rôzne
nové veci, venujú sa svojim koníčkom alebo podnikajú menšie
výlety.
Oddielovky: na oddielovkách sa stretáva viacero družín a snažíme sa rozvíjať najmä
spoluprácu, alebo sa venujeme
spoločným projektom a aktivitám.

Zborové akcie: sem patria napríklad spoločné výlety,
šarkaniády, vianočné nádielky,
ale aj spoločné brigády (napr.
čistenie okolia). Nevenujeme
sa však len sebe, ale snažíme sa
pripraviť akcie aj pre neskautov
a pomáhať svojmu okoliu.

Tábory: sú vyvrcholením našej celoročnej činnosti.
Pre našich členov pripravujeme
netradičné podsadové tábory na
zaujímavých miestach.
Na niekoľko dní zažívame iný svet – v prírode, kde si
možeme vyskúšať svoje schopnosti, zažiť táborovú romantiku
pri ohni s gitarou, či zistiť, že
aj bez internetu a počítačových
hier môže byť deň zaujímavý.
Okrem toho všetkého
sa zúčastňujeme aj na akciách
a kurzoch, ktoré organizujú iné
skautské zbory, alebo aj na medzinárodných táboroch na Slovensku a v zahraničí.
Lucia Šálková
Zborová vodkyňa
10. zbor Trstená
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ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŽIAKOV
ZŠ R. DILONGA NA
FIRST LEGO LEAGUE – FLL - BANSKÁ BYSTRICA

FLL je najväčšia robotická súťaž pre ZŠ. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších
nadregionálnych kôl a odtiaľ prípadne na veľké medzinárodné kolá
alebo celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a deti
sa pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú roboty a trénujú
na súťaž. Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO,
použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným
softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností
a výsledky tímov boli porovnateľné.
Súťaž
spočíva v turnaji, kde deti
predvedú svoje prinesené a vopred naprogramované roboty
na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku
rôzne úlohy, za ktoré
zbierajú body. Okrem
súťažného turnaja na
ihrisku tímy vždy riešia aj tzv. výskumnú
úlohu vo svojom okolí, ktorú konzultujú
s odborníkmi z praxe
a prezentujú porote rozhodcov na turnaji. Téma tohtoročnej súťaže bola „FLL WORLD CLASS – Učenie bez hraníc“. Všetky tieto
aktivity vedú mladých ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou skúsenosťou. Tejto výzvy sa chytil aj tím šikovných žiakov z našej cirkevnej školy – Natália Janolková, Dominika Letašiová, Janko Skovajsa,
Matej Kuráň, Andrej Orčík, Jerguš Bielončík a Adam Gálik. Celé
dva mesiace sme sa vytrvalo venovali či už príprave takmer 5 metrov dlhého plagátu alebo divadelnej scénke o vzdelávaní v minulosti a dnes. Samozrejme sme nemohli zabudnúť ani na konštrukciu
robota z lega a jeho programovanie.
V Banskej Bystrici nás už čakali ostatné súťažiace družstvá
z regiónu. Spoločnými silami a tímovou spoluprácou sa nám podarilo všetko úspešne absolvovať a naše družstvo DILONG skončilo
v celkovom poradí na peknom 4. mieste.
Okrem tohto ocenenia sme získali aj 1. miesto v kategórii TÍMOVÁ
SPOLUPRÁCA.
Všetkým účastníkom tímu DILONG ďakujeme za ich zodpovednú aj pomerne časovo náročnú prípravu.
Vedúci krúžku:
Ing. Marek Gálik a PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
ZŠ R. Dilonga

XXI. RODIČOVSKÝ PLES ZŠ R. DILONGA
Piatkový večer, 6. február, plná mestská sála plesajúcich hostí, krásna výzdoba, zábavný program, skvelé privítanie, chutná večera...a mohla by som vypočítavať ešte ďalej, tak to bol 21. ročník
nášho plesu rodičov, pedagógov, zamestnancov a priateľov školy.
Fašiangová zábava už ustala a v rámci odoziev už môžeme iba konštatovať, že to bola obrovská akcia a dopadla úplne fantasticky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a veríme, že sa vám všetkým
páčilo...
Veľké ďakujem vyslovujeme rodine Lepišovej, Marte Fukasovej a rodičom, ktorí prišli pomôcť robiť výzdobu, našim úžasným
tetám kuchárkam a super obsluhe za výborné jedlo. Taktiež za občerstvenie v podobe miešaných nápojov, ktoré pre nás pripravoval
Daniel Dlholucký so synom a za slané pagáčiky od rodiny Žatkovej.
Celý program sa niesol pod režisérskou taktovkou Petra Pallu, ktorý nacvičoval tance i scénky s učiteľmi, žiakmi, riaditeľkou, za čo
mu patrí prejav vďaky a poklony. Ďakujeme za program pripravený
žiakmi a učiteľmi a za pomoc pri celej organizácií rodičom na čele
s predsedom Patrikom Valkom. O dobrú náladu sa postaral už tradične náš DJ Ľubko, ktorý hral až do bieleho rána. Skvelá nálada
tanečných kôl sa striedala so spevom a hudbou hudobného telesa
pod vedením Mgr. Jaroslava
Gabaríka. A v neposlednom
rade sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí venovali ceny
do tomboly.
Kto nebol, môže ľutovať a kto bol, môže len spomínať a veriť, že ten nasledujúci
ples bude opäť výborný, ak
nie ešte lepší :). Tešíme sa na
vás v roku 2016.
PhDr.Mgr.Eva Ragalová
ZŠ R. Dilonga

Trstenský hlas

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ
V PROGRAMOVANÍ KODU CUP
Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci so ZŠ Rudolfa
Dilonga, ktorú zastrešuje pedagóg a inovátor v moderných technológiách Mgr. Peter Pallo, uskutočnila prvý ročník celoslovenskej
súťaže v programovaní Kodu CUP 2014/2015.
V spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorá sídli v Bratislave, sa
konalo finále v programovaní Kodu Cup 2015. Do súťaže sa prihlásilo 18 škôl z celého Slovenska. Z troch kategórií postúpilo do finále 25 nádejných programátorov. Vo finálový deň vytvorili súťažiaci
skupiny. Ich úlohou bolo na základe zadania naprogramovať hru,
ktorú následne, ako tím odprezentovali. Finalisti sa v doobedňajších hodinách venovali programovaniu tímových hier v prostredí
Kodu game Lab. Po prehliadke priestorov spoločnosti Microsoft
a relaxe v Xbox zóne nasledovala prezentácia jednotlivých skupín
a ich hier.
Napriek prvotnej komunikačnej bariére medzi súťažiacimi
sa zrodila výborná tímová spolupráca. Každý člen prispel svojimi
nápadmi. V hre sa odzrkadlili charakteristické črty jednotlivcov.
Každá jedna hra bola vďaka tomu jedinečná.
V prvej kategórii 1. - 4.ročník ZŠ zvíťazila s hrou Kodu Math
Emmka Pallová zo 4.A, ktorej srdečne blahoželáme a prajeme veľa
ďalších programátorských úspechov.
Viac na https://sway.com/0NUBY5ZdcZVZT7ou.
Ing. Magdaléna Zmarzláková
Riaditeľka ZŠ R. Dilonga

UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE
Tento školský rok sa realizuje v 2.B ZŠ R. Dilonga projekt
„Učenie nemusí byť mučenie“.
Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore programu Školy
pre budúcnosť Nadácie Orange.
Projekt je rozdelený na niekoľko
etáp a jeho súčasťou sú kreatívne
a inovatívne formy vzdelávania.
Prvá časť projektu s názvom Rok
na dedine je zameraná na tradície a zvyky vo vianočnom, fašiangovom či veľkonočnom období.
Žiaci tak spoznávajú tradičnú ľudovú kultúru pomocou pestrej mozaiky ľudových zvykov na slovenskej dedine v priebehu roka. Najprv pomocou virtuálnej návštevy cez IKT a následne na exkurzii,
kde žiaci získajú veľa zrakových a sluchových vnemov. Tak to bolo
aj na výstave v Dolnom Kubíne „Keď som ja valašil“. Výstava priblížila žiakom obraz života a práce pastierov na Orave, ako je chov
oviec, práca a život valachov, valaské stavby, valašský odev, zvyky,
predmety dennej potreby, spracovanie mliečnej produkcie, syrové
výrobky a to všetko z pohľadu minulosti a súčasnosti. Žiaci počas aktívnej práce v škole a tvorivých dielňach postupne prežívajú
kultúrne dedičstvo. Tvorivými dielňami nás sprevádzajú odborníci
z radu našich rodičov a učiteľov. Vo vianočnom období si žiaci vyrobili adventné vence, napiekli a vyzdobili medovníky, upiekli vianočné oblátky a vytvorili vianočné ozdoby. Čas veselosti, zábavy
a hodovania si pripomenuli pečením tradičných šišiek a škvarkových pagáčikov. Na záver fašiangového obdobia sa žiaci vybláznili
a vytancovali na tradičnom karnevale, či snehovej guľovačke.
Najviac však žiakov zaujala stavba makety tradičných drevených
domčekov, ktoré poznajú iba zo starých filmov, či skanzenov. Drevená stavebnica umožňuje deťom ukázať nový spôsob hry, pri ktorom sa učia tímovej práci, komunikácii a tvorivosti.
V blízkej budúcnosti nás čaká krásne veľkonočné obdobie a druhá
časť projektu Postav dom, zasaď strom.
Mgr. Ľubomíra Šrámková a žiaci 2.B,ZŠ R. Dilonga

Marec 2015
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SÚŤAŽ „ZODPOVEDNE.SK 2015“
VYHRALA
2.A TRIEDA ZO ZŠ R. DILONGA
Trieda 2.A s triednym učiteľom Jaroslavom Pallom sa do
súťaže zapojila spoločným plagátom: INTERNET BEZPEČNÁ alebo NE BEZPEČNÁ SIEŤ ? Spoločne napísali pravidlá používania
internetu. Ich slogan je:
„Kto sa pravidlá naučí, bude s nami v bezpečí.
Dávajte si pozor deti, keď ste samé v tejto sieti.“
V kategórii žiakov do 12 rokov vyhrali cenu za NAJZODPOVEDNEJŠÍ PLAGÁT.
Hlavným cieľom súťaže projektu Zodpovedne.sk je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií pre deti a mládež
na Slovensku. Súťaž chce oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv pri bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií.
Súťažnou úlohou pre žiakov bolo vytvoriť materiál: obrázok,
plagát, leták, komiks, prezentáciu, internetovú stránku, blog, aplikáciu, scenár, krátky film, mobilný spot, videoklip so zameraním na
prevenciu negatívnych javov spojených s používaním nových technológií alebo so zameraním na ich pozitívne využívanie.
Súťaž vyhlasujú spoločne eSlovensko; Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky; Únia miest Slovenska; Slovenský výbor pre
UNICEF; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Slovanet a Slovak Telekom. Súťaž je podporovaná
Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný
internet plus.
Mgr. Jaroslav Pallo, ZŠ R. Dilonga

ASISTENTKA LENA NA HODINÁCH NEJ A ANJ
Aj v tomto šk. roku pôsobí na našej Základnej škole Rudolfa
Dilonga cez projekt OCM asistentka Lena Holzapfel z Nemecka,
ktorá asistuje na hodinách nemeckého jazyka v 6. a 7. ročníku a na
hodinách anglického jazyka v 5. a 8. ročníku, vždy v piatok, jedenkrát v týždni.
Zvlášť na hodinách nemeckého jazyka je veľkým prínosom, pretože
žiaci môžu počuť originálnu výslovnosť.
Lexikálne hry, tajničky, piesne, jazykolamy a iné aktivity, ktoré si
pripraví pre žiakov spestrujú vyučovacie hodiny a žiaci majú možnosť komunikovať s asistentkou Lenou aj počas prestávok.
Ing. Mária Kováčiková,
ZŠ R. Dilonga
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POSTREHY ZO ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT
( v mesiaci február)

Je už dobrou tradíciou, že sa metodik Školského úradu
( s podporou vedenia mesta Trstená i obcami v územnej pôsobnosti
Školského úradu) zúčastňuje popri svojej metodickej a kontrolnej
činnosti aj aktivít a akcií realizovaných školami a školskými zariadeniami . Metodik spolupracuje so školami a príležitosť sa stretnúť
je momentom, pri ktorom je možné nadviazať vzájomnú spoluprácu, pochopenie problémov, ktoré školy ťažia, a riešiť ich spoločne
v súlade so svojimi kompetenciami.
V mesiaci február som bola pozvaná zúčastniť sa za zriaďovateľa- zápisu do prvého ročníka, súťaže „ Chlapci a dievčatá z jednej lavice ( organizovalo Centrum voľného času) a Dňa otvorených
dverí Materskej školy pre rodičov a širokú verejnosť.
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava spestrila zápis detí
veľmi pútavým spôsobom a myšlienkou nadväzujúcou na celoročnú tému ( Dobrodružná plavba po mori ), ktorou sa nesie celý
edukačný proces zasadený do atraktívneho prostredia. Prihlásenie
na povinné plnenie školskej dochádzky je v súčasnosti na niektorých školách len akýmsi formálnym aktom, spĺňajúcim zákonnú
literu. Deti predškolského veku si mali možnosť prezrieť učebne a
hravou formou zložiť „ skúšku školáckosti“. Za to boli odmenení
vecnými cenami, ktoré zhotovili žiaci tejto školy na vyučovacích
hodinách a nechýbal ani diplom. Táto škola je atraktívnou formou
zápisu príkladom a vzorom pre ďalšie školy .
V Centre voľného času sa konal v druhej polovici februára už dvadsiaty ročník súťaže „Chlapci a dievčatá z jednej lavice”.
Zúčastnilo sa jej 12 družstiev. Každé družstvo tvorili jeden chlapec
a jedno dievča. V šiestich kolách museli žiaci zodpovedať na otázky z rôznych oblastí spoločenského života, taktiež zo slovenského
jazyka, matematiky, biológie, geografie a aj oblasti módy a politiky. Na oddych, telesnú pripravenosť a zábavu bolo zameraných šesť
medzikôl. Deti prejavili veľkú šikovnosť a bojovnosť. Keďže víťazom môže byť len jeden, stalo sa ním družstvo 6.A triedy Základnej
školy Pavla Országha Hviezdoslava, tesne za ním skončilo družstvo
6.A triedy Základnej školy Rudolfa Dilonga. Tretie miesto obsadila opäť Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená
a to družstvo 6.D triedy. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci základných škôl
z Hladovky, Vitanovej, Brezovice a Liesku. Budúci rok plánuje Centrum voľného času zapojiť do tejto súťaže aj ostatné školy v okrese
Tvrdošín. Všetci súťažiaci dostali občerstvenie a víťazné družstvá
pekné vecné ceny. Z môjho pohľadu hodnotím túto aktivitu ako nápaditú, akčnú, pestrú a prebiehala zábavnou formou.
Materská škola Oslobodenia 941 otvárala v tomto mesiaci
brány svojej činnosti pre rodičov detí navštevujúcich túto školu , ale
tiež pre rodičov, ktorí by mali záujem prihlásiť svoje dieťa v priebehu roka , resp. v budúcom školskom roku. Triedy a šatne, v ktorých
sa deti pri príchodoch a odchodoch prezliekajú, boli veľmi pekne
vyzdobené, čo svedčí o šikovnosti a tvorivosti samotných pani učiteliek. Každá skupina mala pripravenú edukačnú činnosť zameranú
na rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa. Pani učiteľky hravou formou prezentovali „ hosťom“ svoju prácu, vzdelávanie a výchovu
ich ratolestí. Dni otvorených hodín prebiehali tri dni, každý deň
od stredy do piatku v samotnej materskej škole a jej elokovaných
pracoviskách.
Za Vašu prácu, starostlivosť a obetavosť vyslovujeme –my
rodičia veľké ĎAKUJEME.
PaedDr.Zdenka Šimková
Školský úrad Trstená

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK
žiakov 7. a 8.ročníka ZŠ R. Dilonga

Tento rok je bohatý na snehovú nádielku a preto sme mohli
okrem lyžiarskeho výcviku pre siedme ročníky zorganizovať aj lyžiarsky a snowboardový výcvik pre ôsmakov, ktorí sa minulú zimu
pre nedostatok snehu lyžovačky nezúčastnili.
Ski centrum Nižná-Uhliská ponúkalo výborné lyžiarske
podmienky pre dobrých, aj nádejných lyžiarov, ktorých záujem bol
stupňovaný každým dňom, keď sa postupne, vďaka svojim inštruktorom, zdokonaľovali v technike
ovládania lyží a snowboardu. Každá zo skupín už v strede výcviku
dokázala zjazdiť aj najstrmší svah
a v posledných dňoch sa ešte viac
zlepšovala. Záverečný deň bol
vždy previerkou nadobudnutých
zručností a každý musel absolvovať slalom na vyznačenej trati. Všetci to zvládli na výbornú
a v druhom kole si časy dokonca
zlepšili. Aj to je znakom, že s tým,
čo sa počas týždňa naučili, boli všetci spokojní a verím, že to budú
využívať najmä počas voľných dní a víkendov na lyžovačkách s rodičmi v budúcich zimách.
Mgr.Ľubomír Rehák, ZŠ R. Dilonga

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
PRE DEVIATAKOV

Dôležité termíny:
• 15. 4. 2015 – Testovanie 9 (MONITOR)
• 25. 3. – 15. 4. 2015 – talentové skúšky
• do 20. 4. 2015 – prihlášky na netalentové odbory a osemročné
gymnáziá
• 11. 5. a 14. 5. 2015 – 1. kolo prijímacích skúšok
• 16. 6. 2015 – 2. kolo prijímacích skúšok
Prihlášky zákonný zástupca podpisuje osobne v škole vo
vopred ohlásenom termíne.
Prijímacie skúšky absolvujú uchádzači o 4 – ročné učebné odbory,
o 3 – ročné nie.
Odporúčam sledovať internetovú stránku http://www.svs.
edu.sk/proforient.aspx (naplnenosť – zoznamy – štatistiky).
V prípade akýchkoľvek nejasností ma môžete kontaktovať na
adrese vp@zsdilong.sk alebo na tel. čísle 5392 598.
Mgr. Martina Gáliková,
výchovná poradkyňa ZŠ R. Dilonga
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ŠKOLA NA DOTYK
Dnešnú dobu by sme mohli označiť aj ako dobu moderných
technológií. Dotykový spoločník sa stal našim dobrým priateľom,
ktorý nám vie v každodenných životných situáciách veľmi napomôcť, šetrí nám čas a je nám neustále k dispozícii.
Zakladatelia projektu Škola na dotyk sa rozhodli z tejto modernej
hračky detí urobiť užitočnú pomôcku na vyučovaní, a spojiť tak
zábavné s užitočným.
Jednou z desiatich škôl zapojených do projektu sa stala aj
naša Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej, ktorá
sa rozhodla pre inovatívny spôsob výučby pomocou tabletov a dotykových technológií.
Impulzom pre prvotné zapojenie sa do projektu bola snaha pomôcť žiakom zorientovať sa vo svete digitálnych technológií.
Tie škola považuje nielen za silný motivačný prostriedok, ale taktiež zároveň za výborný nástroj poznávania a relaxu. Vďaka takejto
výučbe, mali žiaci možnosť zúčastniť sa na netradičnom vyučovaní,
kde priamo v teréne pozorovali množstvo dejov a javov na rôznych
predmetoch, sami sa mohli presvedčiť o tom, ako to funguje v reálnom živote.
Naši žiaci dostali možnosť využívať tablety aj na domácu prípravu, čo uľahčuje prácu vyučujúcim, ale hlavne žiakom.
V rámci tohto projektu bola škola v minulom školskom roku
vybavená modernými 34 tabletmi, vzdelávacím softvérom a dotykovým displejom, čo je veľká obrazovka, ktorá v špeciálnej učebni
nahradila tradičnú tabuľu, ktorá natoľko zaujala žiakov aj učiteľov,
že rodičovské združenie sa rozhodlo zakúpiť ďalšiu z vlastných príjmov.
vV júni pribudlo ďalších 20 tabletov a ďalšia tabuľa z projektu MŠ
SR. Keď sa projekt rozbiehal my učitelia sme sa museli s touto tech-

nológiou oboznámiť a naučiť sa využívať ju vo vyučovaní.
Veľa nám pomáhali samotní žiaci, ktorým androidy a dotykové
technológie sú oveľa bližšie. Našli sme si spoločnú cestu a oplatilo
sa. Tablety ako prostriedok aktivizácie žiakov sú výbornou pomôckou. V tomto školskom roku objavujeme nové aplikácie a snažíme
sa ich využiť pre skvalitnenie našej práce v triedach.
V súčasnosti sa na škole pomocou uvedených technológií
vyučuje celkovo 11 predmetov - matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, biológia, geografia, dejepis, hudobná
výchova, výtvarná výchova, environmentálna výchova, informatika. Celkovo tak do kontaktu s dotykovými technológiami prichádza
na škole 160 žiakov.
V súvislosti s participovaním na projekte sa v našej škole konajú školenia pedagógov - tzv. Akadémia modul 1. Sú pokračovaním projektu v tomto školskom roku. Poskytujeme učiteľom, ktorí
majú záujem, bezplatné školenia. Školenia sa venujú niektorým
aplikáciám a ich začleneniu do vyučovacieho procesu. V praktických ukážkach účastníkom predvádzame, kde sa dajú ktoré aplikácie využiť, a potom ich učíme samotné aplikácie ovládať. Naučia sa
napríklad tvoriť testy, pojmové mapy, pracovať s Poznámkou S ap.
Školenia budú zatiaľ prebiehať do konca školského roka a učitelia sa
môžu prihlásiť na http://akademia.edulab.sk/.
Na projekte ŠKOLA NA DOTYK participuje okrem uvedenej trstenskej základnej školy aj ďalších 9 škôl z celého Slovenska
- v Bratislave, Šamoríne, Nitre, Bošanoch, Púchove, Detve, Banskej
Bystrici, Poprade a Sabinove. V aktuálnom školskom roku k nim
pribudli ďalšie dve – základná škola Andreja Kmeťa z Levíc a košické Gymnázium svätého Tomáša Akvinského na Zbrojničnej ulici.
Každá škola v rámci projektu vytvára video blogy a didaktické materiály, ktoré sprístupňujú na internete a sú tak k dispozícii pre
ostatné školy. Všetky materiály sú dostupné na stránke projektu:
www.skolanadotyk.sk.
Mgr. Mária Štefanidesová,
zástupkyňa školy ZŠ P.O.Hviezdoslava

Trstenský hlas

CHLAPCI A DIEVČATÁ
Z JEDNEJ LAVICE 1. MIESTO
Pre šiestakov z celého okresu pripravilo CVČ Trstená zaujímavú súťaž, počas ktorej si mohli zmerať vedomosti z vyučovacích predmetov, zo športu, módy, politiky a všeobecného prehľadu.
A samozrejme, všetci museli predviesť svoje športové a pohybové
schopnosti.
Naši šiestaci nesklamali, bojovali čo im sily stačili a reprezentovali farby našej školy najlepšie, ako len vedeli.
A preto sme na nich aj patrične hrdí, veď z konkurencie 12 družstiev z celého okresu si Viktória Litviaková a Michal Števuliak zo 6.
A vybojovali 1. miesto a Romana Fukasová s Dávidom Parišom zo
6.D skončili na 3.mieste.
PaedDr. Gabriela Kapjorová, ZŠ P.O.Hviezdoslava

ŠKOLSKÝ PLES ZŠ P.O.HVIEZDOSLAVA
Hoci je plesová sezóna za
nami, nedá nám zaspomínať si
na tohtoročný školský ples, ktorý
tak ako po minulé roky, aj v tomto roku organizovala naša škola,
Základná škola Pavla OrszághaHviezdoslava, spoločne s Radou
školy a Rodičovským združením.
Školský ples organizujeme už
niekoľko rokov a naším hlavným
zámerom je výborná zábava pre rodičov a priateľov školy.
Veľmi si vážime ochotu sponzorov a účastníkov plesu prispieť do
tomboly a tým sa podieľať na skvalitňovaní výchovno - vzdelávacieho procesu a podporu talentu žiakov našej základnej školy, za čo
im patrí naše úprimné poďakovanie.
Ako riaditeľka Základnej školy Pavla Országha-Hviezdoslava tiež veľmi pekne ďakujem všetkým spoluorganizátorom plesu,
konaného dňa 30. januára 2015, zástupcom rodičov, pedagogickým aj ostatným zamestnancom školy, ale aj všetkým žiakom, ktorí
sa postarali o krásne kultúrne vystúpenie.
Moje špeciálne poďakovanie patrí sponzorom a účastníkom plesu,
ktorí prispeli do tomboly.Zoznam sponzorov nájdete na stránke
školy: www.zstrstena.sk.
Verím, že sa opäť všetci spolu stretneme aj v budúcej plesovej sezóne na našom školskom plese ZŠ P.O. Hviezdoslava. Už
teraz ste všetci srdečne vítaní.
Ing. Milena Smitková,
riaditeľka ZŠ P.O.Hviezdoslava

RECITAČNÁ SÚŤAŽ Z CUDZÍCH JAZYKOV
Dňa 27. 2. 2015 sa na našej
škole uskutočnila recitačná súťaž
z anglického a ruského jazyka.
Žiaci súťažili v prednese poézie
a prózy podľa vlastného výberu.
Predviedlo sa 13 žiakov
z druhého stupňa.
Víťazi v prednese z RUJ
1. miesto : Soňa Kubicová 8.C
2. miesto : Ivana Kristofčáková 9.B
3. miesto : Anna Betuštiaková 7.A
Víťazi v prednese z AJ
1. miesto : Natália Chromá 6.D
2. miesto: Stanislava Šefčíková 9.C
3. miesto: Ema Žulková 5.C
Víťazom srdečne blahoželáme !
Mgr. Emília Pňačeková
ZŠ P.O.Hviezdoslava
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REGIONÁLNA VÝCHOVA V TERÉNE

AKTIVITY CENTRUŠKA

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky,
majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ ( M. T. Cicero)
A keďže spoznávať históriu sa dá nielen z učebníc dejepisu,
vybrali sme sa so žiakmi 6.B v rámci hodiny regionálnej výchovy
na exkurziu, ktorá odkrýva históriu rodu Vilčekovcov v Trstenej.
Dozvedeli sme sa, čo je to kúria, čím sa líši od kaštieľa a aj to,
že je to unikát na hornej Orave.
Pán Marek Ďurčo nám porozprával o histórii rodiny Vilčekovcov,
ktorá túto kúriu vlastnila a obývala a potom sme si mohli prehliadnuť expozíciu historických
predmetov.

Už sedemnásty rok funguje v našom meste neformálna dobrovoľnícka skupina rodín s handicapovanými deťmi
a mládežou, ktorá sa pravidelne stretáva v priestoroch
Materskej školy na Vyšnom Brehu v špeciálne určených a
stavebne upravených priestoroch.

Mgr. R. Janoviaková,
ZŠ P.O.Hviezdoslava

SÚŤAŽ „NEBEZPEČNÁ MISIA“
V pondelok 2. marca 2015 sme sa zúčastnili súťaže „Nebezpečná misia“, ktorú organizovalo CVČ Trstená.
Spolu s ďalšími družstvami z našej školy, zo ZŠ R. Dilonga
a Gymnázia M. Hattalu sme súťažili v náročných prírodných podmienkach vo viacerých úlohách. V konkurencii 5 družstiev sa naša
trieda 7.B zo Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava umiestnila na 1. mieste. Družstvo našej triedy bolo v zložení: Manuel
Lepáček, Jessica Pavčová, Samuel Glombík, Natália Záhradníková,
Maroš Bednár a Alica Kajanová. Fotodokumentáciu robil náš spolužiak Adam Kvasný. Z víťazstva sa veľmi tešíme a už teraz sa pripravujeme na nové výzvy.
Manuel Lepáček a Samuel Glombík, žiaci 7.B,
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Skupinu tvoria v prvom rade rôznym spôsobom- najmä
telesne a mentálne handicapované deti i samotní dospelí a dobrovoľníci – špeciálni pedagógovia a to z radov zamestnancov
Mestského úradu, učiteľov Materskej školy i súčasných aktívnych
dôchodcov.
V tomto kalendárnom roku sú naplánované stretnutia
každú tretiu stredu a to od 14.00 hod do 17. hodiny. Sú zamerané
na posilňovanie koncentrácie psychorelaxačnými cvičeniami, v
rámci tvorivých dielní rozvíjame jemnú motoriku i správny úchop
rukou, v hojnej miere využívame najmä prírodné materiály, striedame rôzne polohy pri cvičeniach správneho držania tela, vhodnými cvikmi na relaxačných podložkách a fit loptách precvičujeme
všetky svalové skupiny celého tela.
V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva sme schopní poskytnúť psychologické i sociálne poradenstvo, V blízkej budúcnosti plánujeme navštíviť i Praktickú
školu v Námestove, deti si budú môcť užiť terapeutickú miestnosť
Snoozelen , prežiť Muzikodeň, či sa započúvať do prednesu poézie
a prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Určite sme nezabudli ani
na sviatok zamilovaných- sv. Valentín, kedy sme precíznou prácou
našich oslabených prstov ( viete čo to dalo námahy! :)) vytvorili
jedno krásne dielko – a to dve veľké srdcia ( jedno bolo málo),
ktoré nám neskôr možno poslúžia ako podklad na nejaký poster,
či tvorbu kalendára. Nevyhýbame sa ani práci so slaným cestom,
ktoré je tak dobrou a lacnou náhradou plastelíny. Použili sme ho v
novembri pri príprave závesných obrázkov a máme tiež v pláne ho
použiť pri výrobe darčekov( odtlačkov rúk do slaného cesta) našim
mamičkám.
A na záver školského roka si stretnutie chceme spestriť
opekačkou a posedením s našimi aktívnymi dôchodcami. Každé stretnutie je vždy vyhlásené mestským rozhlasom a budeme
radi, ak nás ktokoľvek , kto má chuť, aj navštívi. My sa Vám za to
odmeníme úsmevom, dobrou náladou a hlavne....LÁSKOU.
Tím Centruška

OKRESNÉ KOLO V BIOLOGICKEJ
KNIHA – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA
OLYMPIÁDE
Mesiac marec je Mesiacom knihy. Možno viac ako v iné dni

V stredu 4.2. sa na našej škole konalo okresné kolo v biologickej olympiáde – kategória C/ žiaci 8. – 9. ročníka /. Žiaci z
okolitých škôl si medzi sebou zmerali sily vo vedomostiach a zručnostiach z biológie.
Našu školu reprezentovali Katarína Poláčiková z 9.C, ktorá
skončila na peknom 3. mieste a Ľuboš Halimovič z 8.C , ktorý skončil na 4. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

HISTÓRIA JE UČITEĽKA ŽIVOTA
„Historické“ úspechy na okresnom kole dejepisnej olympiády História je učiteľka života
Vedomosti z oblasti dejín si prišli preveriť aj žiaci našej školy na OK dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 12.februára v
ZŠ Liesek.
Školu reprezentovali
traja žiaci a všetci so skvelými výsledkami. V F kategórii
(6.ročník) Viliam Močárnik
(6. B) obsadil 1.miesto a Filip
Fukas (6.B) získal 2.miesto. V
E kategórii (7.ročník) Miroslav Stroka (7.A) obsadil
2.miesto a zároveň postúpil do
krajského kola.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Mgr. I. Kozubíková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

sa venujeme knihám a prácou s ňou. V školskom klube detí sa však
nielen tento mesiac venujeme téme kniha. Deti si čítajú knihy, časopisy, hrajú sa na ilustrátorov, vytvárajú komiksy.
Spolu s deťmi sme navštívili mestskú knižnicu, kde mala
peknú prednášku pani Loneková. Potom v priestoroch knižnice vyrobili záložky do knihy. Nakoniec si pozreli nové vydania kníh.
V školskom klube deti 1. oddelenia súťažili v literárnom kvíze. Využili v ňom poznatky z besied, rozprávok a ilustrácií. Svoje vedomosti si utvrdili formou hádaniek, skladačiek a omaľovánok. Na
aktivitách sa zúčastnila aj Veronika Cisáriková, ktorá v tomto období absolvovala povinnú prax.
Deti pracovali usilovne a za svoje výsledky boli odmenené
diplomom a sladkou odmenou.
Ľudmila Pastýrová
ZŠ P.O.Hviezdoslava

ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE
POÉZIE A PRÓZY
Každoročne sa na našej škole uskutočňuje školské kolo v
prednese poézie i prózy. Umelecké slovo odovzdávajú svojim kamarátom i porotcom študenti od primy až po Oktávu. Víťazi postupujú do vyšších kôl a úspešne nás reprezentujú aj na krajských či
celonárodných kolách.
Učitelia slovenského jazyka si vážia každého žiaka, ktorý sa
naučí umelecký text a
prednesie ho potom aj
pred širokým publikom.
Touto cestou sa chceme
poďakovať tým žiakom,
ktorí sa tento rok zúčastnili školského kola
a popriať víťazom veľa
šťastia pri reprezentácii
v okresných kolách.
PhDr.Dáša Piačeková
zástupkyňa GMH
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CVČ TRSTENÁ

NAŠLI SME NAJŠIKOVNEJŠÍCH
PREDŠKOLÁKOV V NAŠOM MESTE
Centrum voľného času Trstená aj tento rok pripravilo
pre predškolákov z trstenských materských škôl zábavno-vedomostnú súťaž „Najšikovnejší predškolák“ .

Súťaže sa zúčastnilo dvadsať najzdatnejších chlapcov a dievčat,
ktorí nám v desiatich kolách preukazovali vedomosti z matematiky,
slovenčiny, prírodovedy, hudobnej či telesnej výchovy.
Všetky deti sa zmenili na usilovné včielky a s plným nasadením
sa zapájali do úloh, ktoré sme im pripravili. Športovali, zabávali sa
a s hrdosťou nám dokazovali svoje schopnosti byť naj. Na záver sme
sa spoločne zahrali rôzne hry, zaspievali si pesničky a vo výbornej
nálade sa deti so zaslúženými odmenami vracali do svojich materských škôl, kde sa opäť vrhli do „škôlkarských povinností“.
Celá súťaž prebiehala v príjemnej hravej atmosfére a už dnes sa tešíme na budúcoročných predškolákov.
Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom:
1.miesto: Martina Šurinová
(MŠ – Vyšný breh)
Filip Malatinka
(MŠ – Vyšný breh)
2.miesto: Sofia Šálková
(MŠ - Západ)
Matej Gregor
(MŠ - Západ)
3.miesto: Martina Kudličková (IV. MŠ Trstená)
Alexej Leštinský
(MŠ - Západ)
Bc. Lýdia Hrubcová ,CVČ

NEBEZPEČNÁ MISIA

Trstenský hlas

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
PRIPRAVUJE :
Akcie:

30.3.2015 - pondelok :
Eko súťaž pre ZŠ - DETEKTÍV, 10.00 hod. v CVČ Trstená
30.3.2015 - pondelok :
Veľkonočné tvorivé dielne, 15.00 hod. v Dome kultúry Trstená
30.3. - 13.4.2015 :			
Veľkonočná výstava KÚZLO JARI, výstavná sála Trstená

Súťaže a olympiády :
26.3.2015			
Kvalifikácia do KK Florbal ZŠ chlapci, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
27.3.2015			
Okresné kolo chemickej olympiády kat.“D“ - GMH Trstená
31.3.2015			
Kvalifikácia do KK Florbal ZŠ dievčatá, ZŠ s MŠ Nižná
01.4.2015			
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, ZŠ Š. Šmálika
09.4.2015			
Obvodné kolo vo vybíjanej ZŠ dievčatá, ZŠ s MŠ Liesek
14.4.2015			
Okresné kolo Malý futbal ZŠ dievčatá, ZŠ s MŠ Habovka
13.4.2015			
Okresné kolo vo futbale SŠ chlapci, ZŠ s MŠ Nižná
10.4.2015			
Kvalifikácia do OK Futbal JEDNOTA ZŠ chlapci, ZŠ POH Trstená
15.4.2015			
Okresné kolo Futbal JEDNOTA ZŠ chlapci
28.4.2015			
Okresné kolo Futbal JEDNOTA ZŠ dievčatá, ZŠ R.Dilonga Trstená
29.4.2015			
Okresné kolo minifutbal McDonald ZŠ, ZŠ Hladovka
30.4.2015			
Okresné kolo vo vybíjanej ZŠ dievčatá, miesto podľa nominácií

CVČ Trstená pripravilo opäť obľúbenú súťaž pre
siedmakov- „Nebezpečná misia“.

Súťaž prebiehala v lese a v oblasti pod Skalkou. Súťažiaci
museli podľa mapy nájsť 14 stanovísk a na nich riešiť zaujímavé
a adrenalínové úlohy. Nebolo to až také jednoduché, lebo museli
napríklad pomocou troch zápaliek rozložiť oheň, hoci bolo všetko
mokré a dokonca pršalo. Na jednom stanovisku preukázali zručnosť v streľbe zo vzduchovky, na ďalšom lúštili stopy zvierat a za
úlohu mali aj odhadnúť vzdialenosť medzi dvoma bodmi v teréne.
Na iných stanoviskách museli riešiť logické úlohy, tajničky a morzeovku. Niektoré indície boli zašifrované, iné boli ukryté hlboko
v lese a súťažiaci ich mohli nájsť iba podľa mapy. Museli dobre poznať
a určovať svetové strany, lebo niektoré úlohy boli postavené na týchto predpokladoch.
Keďže počas celej súťaže pršalo a bolo veľa blata, súťaž nezostala
nič dlžná svojmu názvu, dôkazom čoho boli zablatené topánky a
nohavice a narazené zadky súťažiacich.
Po 3- hodinovej námahe sa na popredných miestach umiestnili
tieto triedy:
1.miesto: P.O. Hviezoslava Trstená 7.B
2.miesto: P.O. Hviezdoslava Trstená 7.A
3.miesto: GMH Trstená Sekunda
Každé družstvo malo svojho fotoreportéra, ktorý fotil svoje družstvo pri plnení úloh na stanoviskách a robil zaujímavé momentky
počas celej súťaže.
Najlepším fotoreportérom sa stal Pavol Ťapaják.
Mgr. Stanislav Pňaček,
CVČ

Centrum voľného času Trstená
organizuje

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
MOŠOVCE
viac info na zadnej strane

PONDELOK 30.MARCA
OD 15.00 HOD
V DOME KULTÚRY TRSTENÁ
Vyskúšať si môžete pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok
rôznymi technikami, aranžovanie ikebán, drôtikovanie,
servítkovú techniku, zdobenie perníkových vajíčok ....
Pre všetkých je pripravená ochutnávka jarných chuťoviek.
Prezentované výrobky si môžete zakúpiť.
Využiť môžete aj detský kútik, kde sa postaráme o Vaše
ratolesti.

Príďte sa inšpirovať tvorivosťou a jarnými nápadmi.
Tešíme sa na Vás.

Marec 2015
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VÝROČIA OSOBNOSTÍ TRSTENEJ
MUDr. Helena Kesslerová
(nar. 1925, + 2006)

Najvýznamnejšia lekárska osobnosť na území hornej Oravy
v rokoch 1950 až 1986. Medicína a služba pre pacienta bola pre ňu
všetkým. V tomto kalendárnom roku 2015 si pripomíname 90. výročie jej narodenia.
Narodila sa 11. februára 1925 v Nitre. Po štúdiu medicíny
dostala umiestnenie v nemocnici v Trstenej. Dňa 6. decembra 1950
prišla vlakom do Trstenej a starý vlakový sprievodca jej poradil:
„Ísť rovno.“ Prišla do novopostavenej Štátnej nemocnice v Trstenej.
Začala pracovať na chirurgii. Odtiaľto začala pripravovať gynekologické oddelenie. V nemocnici vtedy pracovali štyria primári
a šiesti sekundári. Doktorka Kesslerová bola prvým gynekológom
na Orave. Do nemocnice prišla v rokoch, keď ešte gynekologické
oddelenie ani neexistovalo. Spolu s prvým primárom Valérom Mydlíkom začali z ničoho. Postupne budovali lôžkovú časť, pôrodnú
sálu, operačky, ambulancie. Helena Kesslerová zaviedla po celej
hornej Orave preventívne prehliadky, organizovala poradne pre tehotné ženy. Šírila osvetu a hygienické návyky. Obetovala tejto činnosti všetky sily. Všetko robila s láskou.
MUDr. Kesslerová zostala verná svojmu poslaniu až do roku
1986, keď odišla do dôchodku po 36 rokoch služby. MUDr. Kesslerová si dobre uvedomovala uplatňovanie nových medicínskych postupov pri liečení chorých pacientov. Okrem toho sa venovala aj
zdravotníckej osvete.
MUDr. Helena Kesslerová zomrela 18. septembra 2006. Bola
to žena, ktorá svoju vnútornú energiu dokázala premeniť na praktickú pomoc chorým. Čistotou svojho vzťahu k životu sú jej prežité
roky v nemocnici v Trstenej.

Gašpar Pánik

(nar. 6.1.1885 +22.1.1933)

V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia Gašpara Pánika, ktorý sa narodil v Trstenej. Bol katolíckym kňazom
a kultúrno-osvetovým pracovníkom v USA. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici. Filozofiu a teológiu študoval v Brigtone
a v roku 1910 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil medzi svojimi krajanmi vo farnosti Toringhtone a neskôr aj ako farár v slovenskej
farnosti v USA v Bridgeporte. Tu sa zaslúžil o postavenie školy
a aktivizoval sa v zakladaní a podporovaní viacerých americko-slovenských spolkov, ktoré pomáhali slovenským emigrantom a vysťahovalcom. Rozširoval slovenské knihy a viaceré časopisy (Ave
Mária, Dobrý pastier, Telegraf), kde aj prispieval rôznymi článkami
a úvahami. Zomrel uprostred svojich krajanov dňa 22. januára 1933
v Bridgeporte.

P. Silvester Jozef Jankola, OFM
(15. 2. 1895, + 22. 10. 1975)

Páter Silvester Jozef Jankola bol členom františkánskej komunity a bol náboženským spisovateľom. Po vysviacke v Košiciach 31.
augusta 1919 pôsobil v Trnave a v Bratislave. Od roku 1928 pôsobil
vo viacerých kláštoroch v Pittsburgu a vo Valparaise, kde zomrel 22.
októbra 1975. V septembri 1928 prišiel do Spojených štátov amerických, aby pôsobil ako ľudový misionár. V tom čase sa tam zriaďoval slovenský františkánsky Komisariát Najsvätejšieho Spasiteľa.
Do tejto práce sa zapojil s takým nadšením a usilovnosťou, že sa
čoskoro stal nenahraditeľný a na Slovensko sa už nevrátil. Svojimi
vlohami, neúnavnou prácou a príťažlivou františkánskou osobnosťou P. Silvester značnou mierou prispel v budovaní tohto diela. Bol
dobrým kazateľom a ako na Slovensku tak i v U.S.A. bol obľúbeným
misionárom. Ako gvardián Kláštora Svätej rodiny v Pittsburghu,
FA. Bol výrazne literárne činný. Prispieval do Listov sv. Františka
a iných slovenských časopisov. Zostavoval a vydal modlitebné knihy pre slovenských vysťahovalcov v Pittsburgu.

Prof. PhDr. Štefan Kniezsa
(nar. 1. 12. 1898, + 15. 3. 1965)

Bol významným literárnym vedcom, jazykovedcom a vysokoškolským profesorom, ktorý má svoje korene v Trstenej. Tento
rok si pripomíname 50. výročie jeho smrti. Po skončení štyroch
tried nižšieho gymnázia v Trstenej stredoškolské štúdiá ukončil na
gymnáziu v Nitre. V roku 1924 začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Petra Pazmáňa v Budapešti kombináciu maďarský
jazyk – história – slavistika. V roku 1928 obhájil dizertačnú prácu
na tému Dejiny maďarského pravopisu a získal hodnosť doktora filozofie. Vo svojom výskume sa zameral najmä na štúdium slovanských jazykov najmä na pobytoch v Berlíne, vo Varšave, Krakove,

Ľvove a v rokoch 1939 až 1940 pracoval v Sečéniho štátnej knižnici
v Budapešti.
V roku 1940 bol menovaný do funkcie univerzitného profesora slavistiky na Univerzite v Kluži a v 1941 bol povolaný do funkcie univerzitného profesora na Katedru slavistiky Univerzity Petra
Pazmáňa. Po roku 1945 bol dekanom Filozofickej fakulty tejto univerzity. V roku 1947 sa stal členom Maďarskej akadémie vied a od
roku 1955 bol redaktorom Studia slavica. S ústavom slavistiky bol
v spojení až do svojej smrti. Zomrel 15. marca 1965 v Budapešti.

Štefan Furdek
(2. 9. 1855 Trstená - 18. 1. 1915, Cleveland)

Predkovia Štefana Furdeka sú zaznamenaní v trstenských
mestských písomnostiach už na prelome 17. a najmä 18. storočia.
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, do roku 1875 v Nitre. Teologické štúdiá absolvoval na teologickej fakulte v Budapešti. Štúdium prerušil a v rokoch 1877 až 1879 študoval klasickú filológiu
na Univerzite Karlovej v Prahe. V rokoch 1879 až 1882 dokončil
štúdium teológie. V roku 1882 bol vysvätený za kňaza.
Od roku 1882 žil v USA, farár v Clevelande (Ohio). Bol
vedúca osobnosť krajanských organizácií v Spojených štátoch amerických. V roku 1890 založil centrálny spolok Slovákov – Prvú slovenskú katolícku jednotu. Išlo o spolok s národným a sociálnym
rozmerom. V roku 1891 založil prvý časopis pre slovenských vysťahovalcov Jednota, ktorý redigoval do roku 1910. Založil fond na
podporu národného života na Slovensku a organizoval protestné
zhromaždenia amerických Slovákov a ostatných Američanov proti
národnostnému útlaku Slovákov v Uhorsku. Najvýznamnejšie dielo
Š. Furdeka je kniha Svet a jeho záhady (Cleveland 1910).
Ako literát, spisovateľ, krajanský pracovník si uvedomoval potrebu
organizovať Slovákov v zámorí, najmä v USA, ktorí odchádzali za
prácou do zahraničia.
Nebol len spisovateľom a redaktorom rôznych periodík, ale
jeho práca má aj spirituálno-pastoračný rozmer, keďže v Clevelande
pôsobil aj ako kňaz. Cez svoje organizačné, pastoračné a literárne
aktivity sa stretával aj so Slovákmi z Oravy, prípadne z iných krajov
dnešného Slovenska. Na jeho počesť mu bola v Trstenej odhalená aj
pamätná tabuľa, ktorá bola pôvodne osadená na jeho rodnom dome
dňa 23. júla 1937.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

MUDR. FRANTIŠEK JAROŠ, CSC.

vzácne jubileum lekára, špecialistu a spisovateľa
Primár MUDr. František Jaroš, CSc. sa vo februári 2015 dožije
osemdesiatich rokov. Čo všetko dokázal počas svojej medicínskej
kariéry, a stále ešte dokazuje, svedčí o jeho mimoriadnej ambicióznosti, pracovitosti, usilovnosti a cieľavedomosti. Okrem medicíny
sa postupne začal venovať aj literárnej tvorbe. Svedčia o tom jeho
publikácie, monografie a autorské príspevky v mnohých ďalších
knižných dielach.
Rodisko Františka Jaroša, Osada nad Oravou, sa navždy dostala
pod vody Oravskej priehrady. Jeho druhým domovom sa odvtedy
stáva Hviezoslavov. Neskôr bol tento nový domov aj inšpirtáciou pre
Jarošovu zbierku básní Hviezdoslav a Hviezdoslavov, ktorú vydal
r. 1999. Všetko konanie dr. Františka Jaroša, celá jeho životná aktivita je však spätá s medicínou. Hneď potom ako 24-ročný v r. 1959
absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte v Bratislave, začal
pracovať a doposiaľ stále pôsobí ako lekár v Trenčíne. Počiatky jeho
lekárskej praxe sú na internom oddelení trenčianskej nemocnice,
ktoré viedol primár MUDr. Dionýz Dieška, jeden z najvýznamnejších zakladateľov inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania
v medicíne na Slovensku a prvý riaditeľ Slovenského ústavu pre
doškoľovanie lekárov. V čase svojho pôsobenia v Trenčíne sa stal
profesorom vnútorného lekárstva a doktorom vied.
MUDr. František Jaroš, CSc. sa dožije osemdesiat rokov
11. februára 2015. Za svoju celoživotnú prácu a dielo mu patrí obdiv
a uznanie, ale najmä vďaka spolupracovníkov za odborné vedenie,
za rady a nezištnú pomoc na každej úrovni. Patrí mu však predovšetkým vďaka spoluobčanov, najmä pacientov, o ktorých sa po
mnohé roky staral a stale ešte stará, pomáhal im pri ochrane a opätovnom nadobudnutí poškodeného, ba aj strateného zdravia.
Za spolupracovníkov, priateľov a všetkých tých, ktorí si vážia, ctia
a Ferka radi majú
prof. MUDr. M.Pavlovič, CSc.,
emeritný prednosta katedry i kliniky chorôb vnútorných Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave a hlavný internista Slovenska
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KOLKÁRSKA SEZÓNA
SA POMALY BLÍŽI KU KONCU

Družstvá Športového
klubu kolkárov v Trstenej
majú pred sebou záver sezóny a chýba už len pár zápasov, bojujú o umiestnenia v
jednotlivých súťažiach.

Najväčším
úspechom
tejto sezóny môže byť pre klub
družstvo ŠKK Trstená Starek,
ktoré aktuálne figuruje na 1.
mieste v 1. Lige – Východ. Ambície sú vysoké a teda postup
do Extraligy je hlavným cieľom.
Nedávne domáce zápasy boli
pre Starekovcov extra ťažké, nakoľko mali proti sebe súperov
z čela tabuľky a to družstvá FTC
Fiľakovo “A“ a ŽP Šport Podbrezová “C“, obidva zápasy Starekovci vyhrali.
Postup do Extraligy:
Sú dve možnosti ako môže
družstvo ŠKK Trstená Starek
postúpiť, prvá možnosť je zotrvať na prvom mieste do konca
sezóny, ale to len v prípade, ak
by družstvo ŽP Šport Podbrezová “C“ stratilo bod, alebo druhá
možnosť je umiestniť sa na druhom mieste, nakoľko sa extraliga od budúceho ročníka rozširuje z terajších 12 na 14 družstiev,
druhé miesto, tak zaručuje dva
barážové turnaje, ktoré sa uskutočnia na neutrálnej pôde, kde
sa stretnú štyri družstvá:
družstvo z 1. Ligy – Východ, ktoré skončilo na 2. mieste
družstvo z 1. Ligy – Západ, ktoré skončilo na 2. mieste
posledné dve družstvá
z extraligy
Tie dve družstvá, ktoré získajú
najviac bodov z barážových turnajov postúpia do extraligy.
Ďalším družstvom, ktoré figuruje v tabuľke 1. Ligy – Východ

je ŠKK Trstená “A“, ktoré je aktuálne na 4. priečke a taktiež by
bol úspech, keby to tak ostalo
po skončení sezóny. 1. Liga –
Východ má na programe ešte tri

kolá.
ŽENY - 7. marca vytvorilo ženské družstvo ŠKK Trstená nový
ženský rekord v domácej kolkárni, ktorý má hodnotu 2293
zvalených kolov. O rekord sa
postarali; Štefanidesová Evka,
Gregorová Lenka, Dideková
Dagmara, Karasová Romanka.
Aktuálne patrí ženskému družstvu piate miesto.
DORAST - Dorastenecké družstvo obsadilo 4. miesto. Na tretie
miesto, ktoré je posledné postupové miesto do finálových turnajov o Majstrovský titul, chýbali len dva body. Tak ako vlani,
finálové turnaje utiekli našej
mládeži len o vlások.
Mestská kolkárska liga, tak ako
iné súťaže, pokračuje a má za sebou už 19. kolo.

		 Fábry Michal,
člen Výkonného výboru ŠKK
Trstená

ORAVSKEJ VOLEJBALOVEJ LIGY
MUŽOV
V POĽSKEJ JABLONKE
Koncom novembra sa začal nový ročník Oravskej volejbalovej ligy mužov v poľskej Jablonke, ktorej súčasťou je
už piatu sezónu aj družstvo trstenských volejbalistov.

Okrem družstva S-VK Trstená v lige pôsobí ďalších sedem
mužstiev, z toho šesť poľských: Belfry Orawa, ZSO Lipnica Wielka,
ZS Jabłonka, AZS Podwilk, Bystra, Małolipnickie Lwy a ešte jedno slovenské TJ Oravan Námestovo. V tomto ročníku sa hrá súťaž
na dve kolá, kde z prvého kola postupuje šesť družstiev. Družstvo
S-VK Trstená postúpilo do druhého kola z tretieho miesta. V piatok 6.marca 2015 družstvo Trstenej odohralo prvý zápas druhého
kola s družstvom AZS Podwilk, ktoré je momentálne na druhom
mieste pred Trstenou. S-VK Trstená vyhrala v tomto zápase pomerom 3:1 a tak vstúpila do druhého kola úspešne s dôležitou výhrou.
Do konca súťaže ostávajú ešte štyri zápasy, v ktorých sa rozhodne
o celkovom poradí. V minulých rokoch sa S-VK Trstená umiestnila
dvakrát na druhom a dvakrát na prvom mieste. Trstenú reprezentujú, Ján Furdek, Richard Gajniak, Jozef Gálik, Milan Gavlík, Martin
Gejdoš, Martin Hulla, Tomáš Kráľ, Matúš Mačor, Ľuboslav Suchánek, Michal Štúr, Roman Vrabček.
Za S-VK Trstená napísal Bc. Matúš Mačor

Trstenský hlas

ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR
PRIMÁTORA MESTA TRSTENÁ
Na záver tohto roku a to v nedeľu 28. 12.2014 sa v sále
MKs odohral už ôsmy ročník šachového turnaj o pohár primátora mesta Trstená. Ako býva zvykom, aj tento rok turnaj
otvoril primátor mesta Ing. Juraj Bernaťák.

Privítal všetkých pritomných hráčov a zaželal pokojný priebeh v rámci pravidiel.
Turnaj sa hral švajčiarským systémom na 9 kôl s časovým
limitom 2x15 min. na partiu. Na turnaji sa nám zúčastili hráči
s Oravy, Liptova, Rabky, Nového Targu, Jablonky atď. Všetkých zúčastnených bo 69. Hralo sa v skupinách dospelí, žiaci a žiačky. Turnaj prebiehal v príjemnej atmosfére a po piatich hodinách hry sme
začali spoznávať prvých víťazov vo svojich kategóriách.
Kategória dospelí : 1. miesto Mucha Vladimír POL
		
2.miesto
Mrozinski Pawel POL
		
3.miesto
Bednář Jaromir SVK
Žiaci: 1.miesto
Brnušák Tomáš SVK
		
2.miesto
Lowczovski Wiktor POL
		
3.miesto
Pniavzek Krysztofek POL
Žiačky: 1.miesto
Šubjaková Kristína SVK
		
2.miesto
Lowczovská Elizabeta POL
		
3.miesto
Pažitná Magdaléna SVK
Po odovzdaní ocenení primátor Ing. Juraj Bernaťák poďakoval všetkým prítomným za účasť a pokojný priebech turnaja. Poprial všetko dobré do nového roku a pozval všetkých prítomných
na 9. ročník. Aj ja by som sa chcel poďakovať všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o spokojný a kvalitný priebeh turnaja.
V novom roku 2015 pokračovali samozrejme aj ligové
súťaže, kde sa nám darilo rôzne. V III.lige sme potrebovali uhrať
nejaké body, čo sa nám aj podarilo v Ondrašovej. Naopak, doma
nám nevyšiel zápas s Liptovským Mikulášom. Nevyužili sme šancu a neporazili sme oslabených súperov. Prehrali sme najtesneším
výsledkom. Následne sme cestovali do Žiliny s odhodlaním doviesť
si body. Aj keď sme cestovali na zápasy bez posíl, podarilo sa nám
v druhom zápase vyhrať, a tak si udržať šancu na udržanie sa v III.
lige. Čaká nás však ešte náročný víkend a to 21. a 22.03.2015. V sobotu privítame vedúce družstvo v skupine SK DMS Žilina A, ktorá
ešte neokúsila trpkosť prehry a v nedeľu privítame SO Centrál Žilina A .
Veríme, že aj po tomto víkende sa udržíme na 10. mieste v tabuľke,
čo by malo stačiť na udržanie a samozrejme počítame aj s vašou
podporou.
V piatej lige máme dve družstvá. Je to vlastne záloha
A-družstva, kde hlavne mladí hráči zbierajú skúsenosti . Piata liga
je dosť náročná, lebo sa hrá dvojkolovo. To znamená, že v jeden deň
sa odohrajú dva zápasy v celkovom čase 360 min. Družstvo B je
momentálme na treťom mieste a bojuje o postup do IV.ligy. Družstvo C sa pohybuje v druhej polovici tabuľky.
Miroslav Mačor,
predseda šachového oddielu MŠK Trstená

SVETOVÝ POHÁR KARATE
HARASUTO WORLD CUP 2015
Uplynulý víkend sa v poľskom meste Lodž, za účasti 1015 karatistov zo 14. krajín sveta, konal už 11. ročník
svetového pohára v karate. Úspešne sa na tomto podujatí
predviedli aj karatisti z Trstenej.
V dvojdňovom maratóne zápasov prebiehali na šiestich tatami súboje vo všetkých vekových kategóriách. Prvý deň turnaja nastúpili do športových zápasov kumite traja trstenskí karatisti, bratia
Zdeno a Miro Škvarek a Zuzana Kormošová. V kumite seniorov do
84 kg sa Miroslav Škvarek prebojoval v eliminácii až do semifinále ,
kde narazil na súpera z Dánska a po prehre 2:1 nepostúpil do finále.
V súboji o tretie miesto z karatistom z Lotyšska sa však už nedal
zastaviť a vyhral 4:1,čím si zabezpečil bronzovú medailu. Ďalšiu
bronzovú medailu pridala v kumite senioriek do 50 kg Zuzana
Kormošová, Zdenovi Škvarekovi sa nepodarilo prejsť cez elimináciu a vypadol zo súťaže.
Druhý deň šampionátu sa vynikajúco zapísala Klára Hrubcova. V kategórii kata žiačok do 10 rokov sa plne sústredila na zápasy . V prvom kolo vyhrala 5:0 nad karatistkou z Poľska, v druhom
kole porazila 5:0 karatistku z Ukrajiny,
v semifinále porazila 4:1 karatistku
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ČO VIEME A NEVIEME O NAŠOM MESTE

ČO EŠTE NEVIEME O TRSTENEJ
(ĎURDINOVÁ)
Pomenovanie miestnej časti Trstenej Ďurdinová sa
viaže na starobylý rod Ďurdinovcov, ktorí zastávali viaceré
významné pozície v mestskej samospráve v 17. až 19. storočí. Možno sa domnievať, že na území, kde sa dnes nachádza miestna časť Ďurdinová, rodina Ďurdinovcov mala
svoje pozemky. Práve cez výskum najstaršej mestskej knihy, v ktorej sú zapísané najstaršie majetkovoprávne zmluvy, testamenty a dohody, môžeme objaviť a poodkryť nové
aspekty každodenného života Trstenej.

V rokoch 1688 až 1689 bol Ján Ďurdin prísažným (iuratus)
v mestskej rade. Jeho meno je často zaznamenávané aj ako Johan
alebo Johanes, čo je latinizovaná forma mena Ján. Dňa 21. marca
1697 je Ján Ďurdin uvedený ako podielnik na Valachovej rali a zároveň je spomenutý v zápise z 23. apríla 1699. V roku 1743 je istý
Ján Ďurdin zapísaný ako prísažný - člen mestskej rady. Ján Ďurdin
vystupuje v roku 1750 ako poverený svedok (deputatus). V mestskej knihe dňa 9. marca 1750 je zaznamenaná dohoda medzi bratmi Michalom Ďurdinom alias Gočálom a Mikulášom (Miklušom)
Ďurdinom alias Mačorom (Maczor) v majetkovoprávnej záležitosti
Gorkovej rale. Podľa zápisu z 8. septembra 1750 Ján Ďurdin získal
majetkový podiel na Gašperkovej rali.
Začiatkom marca 1756 Ján Ďurdin, syn Matúša Ďurdina,
získal vlastnícky podiel po nebohom Martinovi Sopúchovi. Podľa
zápisu zo 3. mája 1759 Martin Ďurdin alias Panča mal majetkový
podiel – šestnástinu na Bencúrovej rali, ktorá bola nadobudnutá
pod zomrelom Jánovi Stanekovi. Dňa 20. marca 1767 sa uskutočnila dohoda medzi švagrami Jánom Ďurdinom a Jurajom Štepanovským vo veci testamentu ich svokry Doroty Dojákovej, ktorý
bol spísaný 5. mája 1765. V zmysle testamentu Ján Ďurdin prijal od
svojho švagra jednu jalovicu a Juraj Štepanovský sa zaviazal doopatrovať svokru Dorotu Dojákovú.
Na základe zaprotokolovaného záznamu zo dňa 28. októbra
1783 po smrti Martina Sopúcha zostala vdova Katarína s viacerými sirotami. Za tútorov sirôt boli určení ich strýkovia Ján a Matej
Ďurdinovci. Okrem toho sa spomína Michal Ďurdin ako klerik (in
statu ecclesiastico) pôsobiaci v Budíne. Dňa 2. júla 1790 bola spísaná
dohoda medzi vdovou Martina Ďurdina a zaťmi nebohého Ondreja
Paniča: Matejom Rehákom, Jurajom Gasparidesom a Jánom Kuligom. Osmina na Bernátovej rali bola odpredaná Martinovi Ďurdinovi za 80 toliarov ešte v roku 1787. V roku 1826 sa ako prísažný
mestskej rady uvádza Martin Ďurdin vo funkcii kasíra – pokladníka (cassirius).
V súčasnosti žije v mestskej časti Ďurdinová 1177 obyvateľov.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry

Šport
z Bieloruska a postúpila do finále. Vo finále po vynikajúcom predvedení kata Seizan porazila karatistku z Poľska 5:0 a vyhrala svetový pohár. K víťazstvu pridala v kata žiačok do 12 rokov ďalšiu
bronzovú medailu, keď v súboji o tretie miesto porazila karatistku
z Bieloruska 3:2.
V športovom zápase kumite žiakov pridali ďalšie bronzové medaily Annamária Vilčinská a Michael Matejčík. Annamária zápasila v kumite žiačok 10-11 ročných do 34 kg, v súbojoch
sa nestratila a tesne jej ušiel finálový zápas. Vynahradila si to však
v súboji o tretie miesto, keď svoju súperku poriadne potrápila svojimi útokmi a nakoniec vyhrala bronzovú medailu. Michael mal prvé
zápasy nevyrovnané a v druhom kole vypadol z neskorším finalistom, čo mu umožnilo zápasy o tretie miesto. Repasáž ho vyburcovala k pekným výkonom a po troch
vyhratých zápasoch získal bronzovú medailu. Ďalší bronz tesne
ušiel Kristiánovi Schultzovi , ktorý
v poslednom zápase prehral 2:1
a obsadil nepopulárnu štvrtú priečku. Všetkým víťazom blahoželáme za skvelú reprezentáciu klubu
a mesta Trstená.
Jozef Štefanides
predseda Karate klubu Trstená
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pokračovanie zo strany 1
novej farskej budovy, ktorá sa už za pôsobenia farára Andreja Imricha začala stavať v roku 1988. Pôvodná farská budova bola asanovaná. Nová farská budova bola požehnaná dňa 10. novembra 1990
spišským diecéznym biskupom Františkom Tondrom. Pred novú
farskú budovu dňa 3. mája 1992 bola premiestnená baroková obnovená socha svätého Floriána, patróna hasičov, ktorá bola postavená
v roku 1705 vďaka vtedajšiemu mešťanovi Jánovi Štefanidesovi.
Od 1. septembra 1992 bola v Trstenej
po 61-ročnej prestávke opäť otvorená cirkevná základná škola, ktorá nesie vo svojom názve meno trstenského rodáka a spisovateľa
Rudolfa Dilonga. Vďaka úsiliu pána dekana
Michal Tondru ako aj ostatných zúčastnených
mohla byť táto škola slávnostne požehnaná
spišským biskupom Mons. František Tondra
a následne daná do užívania. Počas októbra roku
1992 bol postavený dvojramenný kríž na miestnej časti Skalka, ktorý symbolizuje dedičstvo
kresťanskej viery na Slovensku.
V roku 1995 bolootvorené Oravské centrum mládeže v Ústí
nad Priehradou, ktorého výstavbu významne podporoval pán dekan Michal Tondra. V dňoch 25. marca - 2. apríla 1995 sa v Trstenej
konali ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi. Misionárov
z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov pozval Michal
Tondra. Na záver misií bol v kostolnej ohrade pri farskom Kostole
svätého Martina vztýčený misijný kríž. Vďaka jeho iniciatíve v roku
1995 sa na sviatok Karmelskej Panny Márie uskutočnil 1. ročník festivalu mládežníckych a chorálových zborov Spievame Márii. Tento
rok 2015 si pripomíname 21. výročie tohto významného festivalu spirituálnych piesní. Medzi jeho najvýznamnejšie aktivity patrí
rozšírenie a kompletná rekonštrukcia farského Kostola sv. Martina
v rokoch 1999 až 2002 ako aj františkánskeho Kostola svätého Juraja v Trstenej. Dňa 17. novembra 2002 sa uskutočnila konsekrácia
Kostola sv. Martina diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom. V rokoch 2003 až 2005 sa vykonala rekonštrukcia farského
kostola z jeho vonkajšej strany ako aj skrášlenie jeho okolia.
Jeho posledným pôsobiskom bola farnosť v Suchej Hore, kde
pôsobil v rokoch 2006 až 2015. Aj na tomto mieste sa ukázal ako
neúnavný organizátor a podporovateľ duchovného života.
Jeho život ukončila zákerná choroba dňa 18. februára 2015.
Pohrebná svätá omša za jeho dušu sa konala v sobotu 21. februára
o 10. hodine vo farskom kostole v Suchej Hore. Zomrel v 69. roku
života a v 45. roku kňazstva.
PhDr.Marek Ďurčo,PhD
Oddelenie kultúry Trstená

„OPRAVA“
V čísle 4 (október 2014) bolo v spoločenskej rubrike na
str. 11 v sekcii SOBÁŠE za mesiac august uvedené nesprávne
meno: Mgr. Katarína F
ábryová.
Správne má byť: Mgr. Mária Fábryová.
Dotknutým osobám sa ospravedlňujeme.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
OBYVATEĽSTVA MESTA TRSTENÁ
Mesto Trstená – ohlasovňa pobytu informuje občanov o prírastku a úbytku obyvateľstva za posledných 5 rokov:
Tak, ako vyplýva z tabuľky, počet obyvateľov z roka na rok
klesá a k 31.12.2014 bol 7 355 – mužov 3651 a žien 3704.

Priemerný vek obyvateľstva bol k 31.12.2014 - 36,28 rokov.
Najstarší obyvateľ sa vlani dožil 96 rokov .
Počet presťahovaných občanov v rámci mesta za rok 2014 bol 134.
Počet sobášov ak aspoň jeden zo snúbencov mal trvalý pobyt
v Trstenej - 59.
Počet rozvodov – 16.
Najčastejšie používanými menami boli :
• pre chlapcov –Jakub a Tomáš
• pre dievčatá – Rebeka a Nela
Bc.M.Katrenčíková,
Oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí
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úprava: Jozef Jankola + Tlač: Tlačiareň Kubík + Náklad: 2 500 výtlačkov, distribuované do každej domácnosti.

16

POZVÁNKY

Trstenský hlas

KYSUCKÝ PRAMEŇ Z OŠČADNICE

... a ich hostia

TOP 10 FILMOV

3D kino Mier Trstená
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

Dom kultúry Trstená,
Mestská knižnica, Turisticko-informačné centrum
53 92 276; kultura@trstena.sk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

január - február 2015

Päťdesiat odtieňov sivej
Babovrěsky
Snehová kráľovná 3D
Tučniaci z Madagaskaru 3D
Veľká šestka 3D
Siedmy syn 3D
Žena v čiernom II.
S láskou, Rossie
Jupiter na vzostupe 3D
Hobit: Bitka šiestich armád 3D

627 divákov
467 divákov
157 divákov
151 divákov
119 divákov
109 divákov
83 divákov
65 divákov
59 divákov
58 divákov

Bc.Lenka Lackovičová
Oddelenie kultúry

