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Keramický betlehem krášlil námestie v Trstenej Stĺpček primátora

Obdobie vianočných
sviatkov máme za sebou a už
si mnohí ani nespomíname,
že vôbec boli. To sviatočné a
pekné nám prebehne prirýchlo
a my sa opäť ocitáme v rutinnom kolobehu roka. Milé
momenty však v nás zostávajú.
Jedným z takých momentov bol aj jedinečný keramický betlehem, ktorí okrem
peknej svetelnej výzdoby krášlil
počas uplynulých vianočných
sviatkov naše námestie. Betlehem
pre mesto pod mestský vianočný
stromček daroval hrnčiarsky
majster
Ľubomír
Hoľma,
spolu s Miroslavom Vnenčákom
a Jaroslavom Lajmonom ho vyrobili a
inštalovali na námestí v Trstenej.

Betlehem
pozostával
z
hlinených sôch, kde postavy mali vyše
pol metra. Na ich výrobu bolo treba

skoro dvesto kíl špeciálnej šamotovej
hliny. Hrnčiarovi Hoľmovi pri
výrobe keramického betlehemu
pomáhali aj najmenší hrnčiari.
Sochy chránila drevená maštaľka,
ktorá bola osvetlená a okolo betlehemu sa niesli melódie známych
vianočných kolied.
Betlehem bol slávnostne
rozsvietený v poslednú advetnú
nedeľu 22. decembra 2013 počas
Vianočných trhov, ktoré usporiadalo
mesto Trstená. Počas nich sa predstavili aj DH Oravanka, Detský dychový orchester pri ZUŠ v Trstenej a
zbor Tristianus.
Keramický betlehem mohli
Trstenčania a aj návštevníci mesta
obdivovať do 6. januára 2014.
(mf)

Trstenčania majú záujem o dejiny svojho mesta

Poznanie dejín je poučné
pre rozhodovanie o našej budúcnosti.
Podobne je dôležité poznávať dejiny
mesta, v ktorom žijeme my, kde žili
možno naši predkovia a kde budú žiť
ďalšie generécie.
Bližšie poznávať dejiny mesta a uchovávať duchovné a hmotné
pa-miatky, artefakty, má za svoj cieľ
Mestské múzeum v Trstenej, ktoré bolo
oficiálne založené k dátumu 1.1.2014
Mestským zastupiteľstvom v Trstenej.
Jednou z prvých aktivít formujúceho sa múzea je aj prednáškový
exkurz do dejín mesta, pod názvom
“Trstená v premenách času”, ktorý v
niekoľkých častiach prinesie niektoré
základné informácie z mestských dejín.
Cyklus začal prvou prednáškou “Listiny
mesta - ich vznik a osudy.Význam mestských listín pre rozvoj samosprávy a far-

nosti”, ktorá sa uskutočnila 28. januára
2014 o 16:00 hod. vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej. V prednáške
PhDr. Marek Ďurčo, PhD. predstavil
základné historické listiny a dokumenty

mesta Trstená z obdobia 14.-18. storočia,
ktoré predstavovali základný právny
rámec Trstenej ako mesta, ale zároveň
ako administratívneho a hospodárskeho

centra hornej Oravy. Pútavou a názornou
formou popísal a rozobral jednotlivé listiny, ich obsah, dosah, aký mali na dianie
v meste a aj samotné osudy listín, ktoré
počas storočí a období rôznych nepokojov prešli veľmi zaujímavú cestu.
O tom, že prednáška zaujala
pozornosť Trstenčanov hovorí aj vysoká účasť poslucháčov, kde milým
prekvapení bol aj veľký počeť mladých.
Po takmer hodinovej prednáške spojenej s prezentáciou, bol aj priestor na
voľnú diskusiu, kde sa mohli prítomní
bližšie vrátiť k niektorým momentom,
ktoré ich zaujali, prípadne doplniť o
ďalšie informácie.
Organizátori
už
teraz
pripravujú na mesiac marec ďalšiu
prednášku z cyklu, ktorá bude so zameraním na Mestské múzeum a tešia
sa na Vašu účasť.
(mf)

výzva pre občanov

Mesto Trstená v rámci svojich spoločenských a kultúrnych aktivít zriadilo k dátumu 1.1.2014 Mestské múzeum v Trstenej.
Prosíme občanov mesta o zapožičanie, prípadne o darovanie fotografií, ktoré sa môžu dotýkať architektonických zvláštností budov a
stavieb v Trstenej, o fotografie súvisiace s vysťahovalectvom z Trstenej a z okolia, o fotografie s remeselnou činnosťou a obchodom
mesta v minulosti. Fotografie i dokumenty si mesto Trstená môže v rámci svojich možností aj elektronicky nasnímať do podoby
digitálnych kópií a darcom sa môžu pôvodné originály vrátiť na základe dohody. Darované fotografie a staré písomnosti darcov by
tvorili základ zbierkového fondu Mestského múzea v Trstenej. Každá darovaná fotografia i písomnosť alebo ich digitálna kópia by
bola riadne evidovaná pod menom darcu v súlade vnútorným poriadkom Mestského múzea.
V rámci expozičnej a výstavníckej činnosti, prípadne pri zostavovaní mestskej monografie by sa tieto dokumenty použili ako cenný a
autentický zdroj informácií z každodenného života miestnych obyvateľov a rodákov Trstenej.
V prípade záujmu prosím kontaktujte osobu PhDr. Marka Ďurču, PhD. na tel. č.: 043 5392 276 alebo na marek.durco@trstena.sk

Čas naozaj beží veľmi rýchlo
a ani si možno neuvedomujeme, že
pred vyše mesiacom sme oslavovali
koniec roka 2013. Silvester je deň, kedy
sme si dávali do nového roku 2014
predsavzatia a záväzky, ktoré budeme s
určitosťou plniť. To, či sa nám to darí,
ukazujú už prvé dni nového roka. Prajem Vám, aby všetko čo ste si predsavzali, sa Vám splnilo.
Január a február sú mesiace,
kedy vrcholí zima. Zima je obdobím
zimnej turistiky, športov a činností,
ktoré sú potrebné pre rozvoj turistiky v našom regióne. Žiaľ, v tomto
roku nie sú priaznivé podmienky
pre rozvoj tejto oblasti. Turisti, ktorí
prišli alebo uvažovali, že navštívia náš
región aj nahlas rozmýšľajú o tom, ako
si zorganizovať dovolenku na budúci
rok. Príroda je už raz taká a jej vrtochy
odhadnúť nevieme. Vidíme to aktuálne
v iných krajinách sveta. Rozvoj turistiky, zvlášť zimných športov, je veľmi
dôležitý, pretože aj takýmto spôsobom
sa vytvoria pracovné miesta potrebné
pre toto zložité obdobie. Ale každá
minca má dve strany. Ak jedným sneh
chýba, nám v samospráve mierna zima
pomáha šetriť finančné prostriedky,
ktoré využijeme pre rozvoj mesta v
iných oblastiach.
V roku 2014 budeme
pokračovať v investičných akciách, ktoré
sú naviazané na čerpanie finančných
prostriedkov so zdrojov Európskej
únie v rámci cezhraničnej spolupráce
z Gminou Jablonka v Poľskej republike.
Dokončujeme dažďovú kanalizáciu
na ul. Zápotočnej. Prebiehajú práce na
Hasičskej zbrojnici a aktívne sa zapájame do prípravy čerpania finančných
prostriedkov na vybudovanie cyklotrasy. Po jej finalizácii by sme sa mali na
bicykli dostať z Trstenej až do Nového
Targu. Celková dĺžka trasy bude 37,5
km. Zatiaľ celá cyklotrasa nie je finančne
zabezpečená, ale predpokladáme, že do
doby začatia realizácie projektu, mesiac máj, sa vytvoria podmienky pre jej
celé vyfinancovanie. Uvedené aktivity
určite pomôžu, aj keď malou mierou, k
vytvoreniu pracovných miest v našom
meste.
Podľa
štatistík
počtu
obyvateľov sme v roku 2013
zaznamenali najvyššie zníženie počtu
obyvateľov v našom meste.
(pokračovanie na str. 5)

Aktuálne témy:

Voľby prezidenta SR
2014

Mesto Trstená informuje o organizácii
volieb prezidenta SR 2014. Prehľad
volebných miestností a kandidátov.
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Úprava zákona o
cestnej premávke
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na cestách

strana 3

Z Mestského
zastupiteľstva

Stručný prierez tém, ktoré sa
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Trstenský hlas

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím č.
430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej
konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, druhé kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky určil na
sobotu 29. marca 2014.
Miestom konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky budú
volebné okrsky a volebné miestnosti
určené primátorom mesta v zmysle
§ 3 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a
o doplnení niektorých ďalších zákonov.
V meste Trstená sa bude voliť
v zaužívaných volebných okrskoch:
1. Základná škola P. O. Hviezdoslava,
elokované pracovisko Západ 1146/39,
2. Základná škola R. Dilonga, elokované pracovisko Nám. M. R. Štefánika
438/27,
3. Základná škola P.O. Hviezdoslava,
Československej armády 128/47,
4.
Gymnázium
M.
Hattalu,
Železničiarov 278/23,
5. Materská škola, Oslobodenia
941/50,
6. Dom miestnej samosprávy, Ústie
nad Priehradou 183.
Právo voliť prezidenta SR
Voľbu prezidenta Slovenskej
republiky upravuje zákon č. 46/1999
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov. Citovaný zákon
v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa
koná na území Slovenskej republiky.
Iný spôsob hlasovania (voľba poštou,
hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon
neupravuje.
Právo voliť prezidenta SR
majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18
rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky
(oprávnený volič). Oprávnený volič,
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
oprávnených voličov je zapísaný,
alebo v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu,
ak si ho vyžiadal.
Oprávnený volič, ktorý
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby
do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na
území Slovenskej republiky, bude po
predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie
do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia v
jeho cestovnom doklade.
Voličský preukaz
Oprávnený volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby
nebude môcť hlasovať v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených
voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie
voličského preukazu. Voličský preu-

kaz oprávňuje na zápis do zoznamu
oprávnených voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
Oprávnený volič môže
požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať osobne alebo
prostredníctvom ním splnomocnenej
osoby (splnomocnenie nemusí byť
úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu
potvrdí svojim podpisom písomne
alebo elektronicky (e-mailom).
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu).
V písomnej žiadosti alebo
elektronickej žiadosti oprávnený volič
uvedie korešpondenčnú adresu, na
ktorú mu má obec voličský preukaz
zaslať. Obec zašle voličský preukaz na
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou
zásielkou „Do vlastných rúk“.
Obec, ktorá oprávnenému
voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča
zo zoznamu oprávnených voličov
vyčiarkne.
Informácia pre voliča
o spôsobe hlasovania
Volič je povinný po príchode
do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu
totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil
do volebnej miestnosti s voličským
preukazom, dopíše okrsková volebná
komisia do zoznamu oprávnených
voličov. Voličský preukaz okrsková
volebná komisia voličovi odoberie
a pripojí k zoznamu oprávnených
voličov.
Po preukázaní totožnosti
a po zázname v zozname voličov
oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky, dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom
Slovenskej republiky a hlasovací lístok.
Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. V priestore určenom na úpravu hlasovacích

lístkov označí volič na hlasovacom
lístku kandidáta, za ktorého hlasuje.
Označenie sa vykoná tak, že volič pri
vybranom kandidátovi urobí značku
„X" v rámčeku pred priezviskom kandidáta. Po označení kandidáta vloží
volič hlasovací lístok do obálky. Volič
hlasuje tak, že po opustení priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov vloží obálku do volebnej
schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral
do tohto priestoru okrsková volebná
komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre telesné
postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, aby
zaňho upravil hlasovací lístok podľa
jeho pokynov a vložil do obálky.
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Za voliča, ktorý nemôže
pre telesné postihnutie sám vložiť

obálku do volebnej schránky, môže
ju do nej na jeho požiadanie a v jeho
prítomnosti vložiť iný volič, ale nie
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže
dostaviť do volebnej miestnosti a
zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej
má trvalý pobyt alebo má voličský
preukaz, má právo požiadať okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
V takom prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, obálkou a hlasovacím
lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
Ďalšie informácie a oznamy
súvisiace s voľbami prezidenta Slovenskej republiky nájdete na stránke
Ministerstva vnútra SR www.minv.
sk/?volba-prezidentsr a na webovej
stránke mesta Trstená
www.trstena.sk

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády SR, Bratislava
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg,
Bratislava
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec NR SR, Nitra
JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg vedec, Bratislava
MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa NR SR, Poprad
OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec NR SR,
Bratislava
PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., 41 r., poslanec NR SR, Bratislava
ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota,
Rimavská Sobota
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Polícia upozorňuje: Pozor chodci !!!
Najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca
je neoznačený chodec bez reflexných prvkov alebo bez reflexného
bezpečnostného odevu. Následkom
takejto dopravnej nehody býva ťažké
zranenie s trvalými následkami
dokonca aj smrť samotného chodcu.
Na
základe
týchto
skutočností došlo od 1.1.2014 k
úprave Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v § 52 odseku
(3). Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja
vedľa seba, ak tým najmä za zníženej

viditeľnosti alebo za zvýšenej
premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre
osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici
alebo po okraji vozovky na lyžiach,
korčuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, ktoré sa môžu
pohybovať len v rade za sebou. Za
zníženej viditeľnosti (tma, šero, dážď,
sneh, hmla, fujavica) musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev.
(aj v obci)!!!
Chodcom sa podľa tohto
zákona rozumie: účastník cestnej
premávky pohybujúci sa pešo; chod-

com je aj osoba, ktorá napríklad tlačí
alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík
pre osoby so zdravotným postihnutím
alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa
pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo
elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá
tlačí bicykel alebo motocykel, alebo
vedie zviera.
Chodcovi idúcemu po
krajnici alebo po okraji vozovky
za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov alebo reflexného
bezpečnostného odevu (aj v obci),
hrozí sankcia 30€.

Polícii nejde o ukladanie
sankcii chodcom, ktorí nerešpektujú
zákon, ale hlavne o ochranu ich
života a zdravia.
Je veľmi dôležité, aby sa
táto skutočnosť nepodceňovala,
pretože najcennejšie čo človek môže
mať je jeho život a zdravie. Preto
dodržiavaním povinnosti zo zákona
a správnym prístupom k prevencii, sa
bude spoločnosť a hlavne občan cítiť
bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne
na kvalitu nášho života.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Dolný Kubín

Noc a tma, spojenci vandalov

 TMA
 ŠERO
 DÁŽĎ
 SNEH
 HMLA
 FUJAVICA

TMA, ŠERO, DÁŽĎ, SNEH, HMLA, FUJAVICA
POUŽI REFLEXNÉ PRVKY

UPOZORNENIE

Mesto Trstená prosí všetkých občanov, ktorí majú platné povolenie
k asanácii a následne pristúpia k búracím prácam, aby prihliadali na možné
archeologické nálezy v podobe kovových predmetov a keramických zlomkov resp.
zvyšky muriva v hĺbke cca 50-150 cm. V prípade nájdenia akéhokoľvek nálezu
Vás prosíme o oznámenie na MsÚ alebo telefonicky na tel. č. 043 5310 114,
prípadne Mgr. Mojmírovi Krajčimu - tel. 0908 956 791.

V každej spoločnosti existujú sociálne normy, ktoré sú záväzné
pre každého človeka. Viažu ľudí
k určitému spôsobu správania sa,
pričom sa dodržiavajú všeobecné,
spoločensky prijaté, uznávané pravidlá. Ich nedodržiavanie spoločnosť
trestá. Vandalizmus je bezohľadné
ničenie hodnôt. Najčastejšie sa prejavuje ničením predmetov, parkov, telefónnych búdiek. V našom meste nie
je vandalizmus niečím výnimočným a
všetci by sme mohli svojím podielom
prispieť k jeho eliminácii.
V noci 28.12.2013 nedala
pokoj vitrína pred domom kultúry
mladíkom túlajúcim sa ulicami mesta.
Dlhú chvíľu si krátili váľaním smetných košov na ulici ČSA a Hviezdoslavova. Pri dome kultúry najskôr
porozhadzovali odpadkové koše visiace na stĺpoch verejného osvetlenia a
napokon rozbili spomínanú vitrínu
pred vchodom do kinosály. Po našom
zistení sme okamžite začali pátrať po
vandaloch. V objekte ZŠ sa nám podarilo zistiť a usvedčiť partiu mladých
výtržníkov. Smetné koše dali do
pôvodného stavu a v plnej výške refundovali škodu vzniknutú na majetku
mesta. Mladíkom boli uložené primerané blokové pokuty.

Dňa 10.1.2014 na poludnie sa stretla partia mladých ľudí na
námestí, aby oslávili narodenie potomka jednému z nich. Treba podotknúť,
že sa jedná o osoby nám dobre známe,
viackrát riešené za nekonformné
správanie sa. Okamžite sme začali ich
pohyb monitorovať kamerovým systémom a mobilnou hliadkou. Hneď
na poludnie sa prejavili rozhádzaním
odpadkových košov pri dome služieb a
rozbitím vitríny pred domom kultúry.
Opití mladí ľudia boli upozornení na
svoje nevhodné správanie a dohodli
sme sa, že po vytriezvení budeme
priestupky riešiť u nás na oddelení.
Týmto však oslavu narodenia potomka
neukončili. Vo večerných hodinách
odpálili prvý ohňostroj na sídlisku
Západ pred tribúnou. Presunuli sa do
ešte nefunkčného podniku na námestí
a tam pokračovali. Po polnoci o 1.30
hod. porozkladali a odpálili na námestí

druhý ohňostroj. 75 ks. rakiet prebralo
zo spánku viacerých občanov.

Nad ránom sa vracali domov
cez ul. Požiarnikov a viaceré smetné
koše prevrátili a rozhádzali.
Mladíci si toho moc nepamätali, ale
záznamy kamerového systému im pripomenuli ich sebecké a detinské správanie sa. Smetné koše dali do pôvodného stavu a v plnej výške refundovali
škodu vzniknutú na majetku mesta. Za
ich konanie im budú uložené blokové
pokuty v maximálnej výške.
Na námestí je rušno stále.
V noci sa tu schádzajú aj mladí ľudia
z okolitých obcí. To čo si nemôžu
dovoliť doma sa tu snažia ventilovať.
Podobne sa zachoval aj mladík, ktorý
sa momentálne zdržiava u svojho otca
v Trstenej. Pri rozhovore s rovesníkmi
popíjal alkohol z fľaše. Stáli na námestí
pred budovou jedného z obchodov.
Po dopití fľaše sa rýchlo otočil a hodil
fľašu do okien obchodu. Fľaša trafila
rám okna. Celý plastový rám praskol
a značne sa poškodil. Kamaráti sa
radšej rozišli a hrdina sa odobral do
blízkej vinárne. Všetko zaznamenali
kamery. Mladíka sme bez problémov
spoznali a informácie postúpili policajtom OO PZ Trstená. Vzniknutú
škodu a priestupok riešia v spolupráci
s majiteľmi obchodu. Je pozoruhodné,
že mladík niekedy pomáhal budovať
tento obchod a momentálne tam ešte
zamestnávajú aj jeho mamu.

Dovoľte, aby sme sa aj touto
cestou poďakovali všetkým, ktorým
nie je ľahostajné, čo sa v našom meste
deje. Máme všímavých a veľa slušných
občanov. Mesto nie len Mestský úrad,
ale my všetci, ktorí tu bývame alebo sa
tu zdržiavame. Ďakujeme Vám.
Mestská polícia
msp@trstena.sk; 0902 915 699
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Trstenský hlas

Vybrané zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Dňa 14. januára 2014 sa
uskutočnilo zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak.
Primátor informoval prítomných o
vymenovaní zástupkyne primátora
Ing. Silvie Púčikovej a rozlúčil sa s poslancom Mgr. Štefanom Kristofčákom.
Po určení zapisovateľov, overovateľov,
členov do návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie sa schválil nasledovný
program
rokovania:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
4. Schválenie programu rokovania.
5. Kontrola plnenia uznesení
(spracúva: hlavný kontrolór)
6. Informácie primátora mesta.
Stanovisko k interpeláciám poslancov
MsZ
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok
2013
(predkladá: hlavný kontrolór)
8. Správa o kultúrnych podujatiach
organizovaných v roku 2013.
(spracúva: vedúca oddelenia
organizačného)
9. Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta.
(spracúva: vedúca oddelenia
finančného a mestského majetku)
10. Pravidlá kontrolnej činnosti.
(spracúva prednosta MsÚ)
11. Rôzne:
- Bytový dom „Trstená“-Rekonštrukcia
a prestavba,
- Bytový dom 30 a 45 b.j. v Trstenej
- Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č. 227 na bytový dom, Trstená
- Zníženie poplatku za komunálny
odpad v roku 2014 za separovanie
komunálneho odpadu
- Žiadosti o nájom, prevod
nehnuteľného majetku
- Predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2007 – 2013
- Doplnenie a úprava správy o pripravenosti stavieb na rok 2014
- Informácia k predloženému projektu
„Historicko-kultúrno-prírodná cesta
okolo Tatier“
- Súhlas so zriadením cirkevnej materskej školy na území Mesta Trstená
- Súhlas so zriadením súkromnej
základnej umeleckej školy na území
Mesta Trstená
- Nastúpenie náhradníka za poslanca
MsZ v Trstenej
12. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ.
13. Interpelácie poslancov.
14. Záver.
Poslanec MUDr. V. Koleják
predložil doplňujúci návrh do programu
rokovania o bod: „Žiadosť o vysvetlenie
od nájomníkov mestských bytov v bytovom dome 1317 na sídlisku Západ.“
Rokovanie MsZ začalo nastúpením
náhradníka Mgr. Martina Šurinu za
poslanca MsZ Mgr. Štefana Kristofčáka.
Mgr. Martin Šurina prevzal osvedčenie
poslanca a počas ďalšieho rokovania MsZ
hlasoval už ako poslanec MsZ v Trstenej.
Bod „Správa o kultúrnych podujatiach organizovaných v roku 2013“ je
vyhodnotením kultúrnych podujatí
konaných v roku 2013. Predkladaný
materiál vecne a finančne vyhodnocuje kultúrne podujatia mestského
významu konané v Trstenej od 1.1.2013
do 31.12.2013. Roku 2013 sa konalo
množstvo kultúrnych podujatí, ktoré
boli spoluorganizované a spolufinan-

cované s viacerými organizáciami a
inštitúciami, vďaka čomu sa výdavky na
pripravované podujatia znížili. Rovnako,
mnohé z podujatí boli finančne naviazané na projekty, čo výrazne odbremenilo rozpočet mesta na výdavky za
podujatia. Niektoré z projektov sú stále
aktívne a budú ukončené v roku 2014.
Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta je materiál, ktorý
vznikol na základe zistení výsledkov z vykonávanej kontroly NKÚ
SR, ktorá na MsÚ Trstená bola vykonávaná v období od 11.09.2013 do
14.11.2013 boli prijaté opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov.
Poslanci MsZ neschválili investičný
zámer ,,Bytový dom „Trstená“,
Rekonštrukcia a prestavba“ v počte 75
bytových jednotiek. Finančné prostriedky je možné čerpať z Ministerstva
dopravy, výstavby a RR SR podľa zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania o sociálnom bývaní. Jedná sa o
rekonštrukciu administratívnej bývalej
budovy ZŤS, ktorá je v nevyhovujúcom
stave a ktorej rekonštrukciu zabezpečuje
súkromný investor.
Predmetný investičný zámer „Bytový
dom 30 a 45 b.j. v Trstenej“ MsZ v
Trstenej schválilo uznesením č. 207/
XI/2011 zo dňa 08.11.2011, kde predmetom tohto zámeru bola výstavba 72
bytových jednotiek na sídl. Západ oproti
bytovému domu s.č. 1317, ktorého
výstavbu zabezpečuje súkromný investor. Z dôvodu zmeny podmienok
a následne usmernenia od investora
stavby a taktiež možnosti čerpania
finančných prostriedkov z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania o sociálnom bývaní bolo
potrebné upraviť predmetný zámer na
75 bytových jednotiek. Poslanci MsZ
schválili investičný zámer stavby: ,,Bytový dom 30 a 45 b.j. v Trstenej,, v počte
75 bytových jednotiek, na ulici Západ.
Poslanci neschválili investičný zámer
,,Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č. 227 na bytový dom, Trstená,, v
počte 35 bytových jednotiek. Finančné
prostriedky je možné čerpať z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania o sociálnom bývaní.
Jedná sa o rekonštrukciu bývalej administratívnej budovy Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, na ktorú
Mesto Trstená má spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie. Päť poslancov MsZ hlasovalo za (Ing. Silvia Púčiková, Anton
Juris, Štefan Bača, Mgr. Mojmír Krajči,
Igor Jarolín) a 5 poslancov sa zdržalo
hlasovania (Štefan Starek, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Vojtech Fukas, Mgr.
Peter Žatko, Mgr. Martin Šurina).
Poslanci v bode „Zníženie poplatku za komunálny odpad v roku
2014 za separovanie komunálneho odpadu“ schválili nasledovné:
1.Zníženie poplatku o 50% poplatníkovi
– fyzickej osobe staršej ako 70 rokov,
ktorá má trvalý pobyt v k.ú. Trstená a
v k.ú. Ústie nad Priehradou a k 31.12.
predošlého roku dovŕšila 70 rokov.
2. Zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2014 vo výške 20 % ročného
poplatku na osobu v prípade, že poplatník
preukáže separovanie odpadu komodít
kovy, tetrapaky a PET fľaše v objeme:
1kg/osobu/komodita za zdaňovacie
obdobie. Podmienkou poskytnutia
zníženia poplatku je predloženie potvrdenia správcovi poplatku od Trstenských technických služieb – T T S,

s.r.o., so sídlom J. Hertela 323, 028 01
Trstená o odovzdaní separovaného odpadu v termíne do 30. septembra 2014.
3. Poplatník, ktorému bol znížený
poplatok podľa VZN č. 9/2013 o
miestnom poplatku za komunálne
odpady okrem elektroodpadov a
stavebných odpadov, nemá nárok na
zníženie poplatku podľa bodu 1 a 2.
Zníženie poplatku podľa bodov 1 a 2
nie je možné vzájomne kombinovať.
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) mesta Trstená za roky
2007 – 2013 je strategický dokument,
ktorý definuje komplexnú predstavu o
budúcom rozvoji mesta Trstená. Nadväzuje na príslušne strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej
a regionálnej úrovni. PHSR a príslušná
územnoplánovacia dokumentácia sú
podmienkou pri predkladaní žiadosti
obce o poskytnutie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a
štátneho rozpočtu a z doplnkových
zdrojov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
predĺženie a aktualizácia PHSR až do
doby schválenia PHSR na nové programovacie obdobie, aby sme boli oprávnení
žiadať o prostriedky aj naďalej. Poslanci
jednohlasne schválili predĺženie platnosti PHSR na roky 2007 – 2013 až
do doby schválenia nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2014 – 2020. Poslanci schválili aj
aktualizáciu Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013
v časti Programu rozvoja bývania do
roku 2017 v bode Rezervy nových lokalít pre bytovú výstavbu do roku 2017
s doplnením lokality Rekonštrukcia
administratívnej budovy ZŤS – ul.
Železničiarov, 75 bytových jednotiek.
Informáciu k predloženému projektu
Historicko-kultúrno-prírodná
cesta okolo Tatier sa predložila ako
informačný materiál z dôvodu podporenia projektu v alikvotnej čiastke.
Projekt
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier bol podaný v
roku 2010 v rámci 2. výzvy Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013 vo výške
6 987 879,75 €. V súčasnej dobe je
výška nákladov projektu znížená na
sumu 5 254 195,00 € z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov Mestu
Nowy Targ z národných prostriedkov. Na základe výsledkov riadiaceho
orgánu zo dňa 4.12.2013 môžeme získať
finančný príspevok z prostriedkov
ERDF vo výške 2 732 472,05 EUR, čo
činí pre slovenskú stranu 1 256 937,14
EUR a samotnú Oravu 418 979,05
EUR. V súčasnej dobe môžeme počítať
s vybudovaním cyklotrasy v obciach
Suchá Hora, Hladovka, časť Liesku a
až postupným navýšením finančných
prostriedkov
dokončením
obce
Liesek, mesto Trstená a obec Nižná.
Dňa 23.12.2013 svojím listom požiadala
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie Mesto Trstená v
zmysle § 16, ods.1, písmeno l) zákona č.
596/2003 Z.z. o súhlas so zriadením materskej školy na území mesta. Zriadenie
cirkevnej materskej školy by umožnilo
kontinuálne realizovať predprimárnu
a primárnu edukáciu v kresťanskom
duchu v katolíckych inštitúciách, ako
alternatívu pre členov cirkevného
spoločenstva, ktorí si ju žiadajú. Rímskokatolícka cirkev predpokladá, že
zriadením cirkevnej materskej školy
by prispela k zvýšeniu celkovej kapacity miest v ponuke a pomohla Mestu
Trstená uspokojovať zvýšený dopyt po

vzdelávaní detí v materských školách.
Zároveň sa podporí sloboda vyučovania
a právo rodičov skutočne slobodne
vyberať pre svoje deti školu podľa svojho svedomia. Poslanci MsZ zobrali
na vedomie „Súhlas Mesta Trstená so
zriadením cirkevnej materskej školy
od 01.09.2014 na svojom území.“
Na záver rokovania sa prerokoval materiál k bodu „Žiadosť o vysvetlenie
od nájomníkov mestských bytov v
bytovom dome 1317 na sídlisku Západ.“ Prítomní boli aj traja nájomníci
mests-kých bytových domov. Nájomníci podali viaceré žiadosti na mesto o
vysvetlenie a predloženie požadovaných
dokladov. Žiadali o stretnutie s vedením mesta so všetkými nájomníkmi
z bytového domu s vysvetlením, aby
boli aj predložené konkrétne faktúry
– ku elektrike, výťahom, spoločným
priestorom. Primátor uviedol, že stretnutie sa uskutoční do 15. 2. 2014, kde
si dané problémy vysvetlia. Poslanci
na záver jednohlasne zobrali na vedomie „Žiadosť o vysvetlenie od nájomníkov mestských bytov v bytovom dome 1317 na sídlisku Západ.“

MIMORIADNE ZASADNUTIE MsZ
Dňa 28. januára 2014 sa
uskutočnilo zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mimo plánu práce.
Celého
rokovania
sa
zúčastnili aj zástupcovia súkromných
firiem ALOX s.r.o. - Ing. Šlachta a Ing.
Chovanec a z firmy INNOVIA s.r.o. p.
Žabčík. Dôvodom zvolania MsZ mimo
plánu práce bolo schválenie výstavby
185 bytových jednotiek v meste Trstená.
Prvým bodom rokovania bolo schválenie VZN č.1/2014 o nájme nájomných bytov. Mesto Trstená eviduje počet
žiadostí o nájom nájomného bytu, ktorý
výrazne prevyšuje počet nájomných bytov. Z uvedeného dôvodu boli vypracované tri projekty, ktoré by mali zabezpečiť
obstaranie 185 bytov určených na
nájomné bývanie. Vzhľadom na obstarávaciu cenu nových bytov, resp.
rekonštrukcie priestorov určených nie
na bývanie, sa ako najvhodnejší model
financovania javí využitie možnosti dotácie zo štátneho rozpočtu v kombinácii
s úverom zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Jednou z povinných príloh
žiadosti o dotáciu podľa zákona č.
443/2010 Z.z. je aj všeobecne záväzné
nariadenie upravujúce nájom nájomných bytov, ktoré budú obstarané z
požadovanej dotácie. Nájom mestských
nájomných bytov upravovalo VZN č.
10/2013 o mestských nájomných bytoch, ktoré však upravovalo nájom iba
tých bytov, ktoré má mesto Trstená
v súčasnosti určené na prenájom.
Vzhľadom k tomu, že príp. nájom iných
nájomných bytov VZN č. 10/2013 neupravuje, bolo potrebné prijať nové nariadenie upravujúce nájom nájomných
bytov v súlade so zákonom č. 443/2010
Z.z. Prítomní poslanci jednohlasne schválili predmetné VZN č.1/2014 o nájme
nájomných bytov.
Ďalším z bodu programu bola
,,Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č. 227 na bytový dom, Trstená,,
v počte 35 bytových jednotiek na ul.
SNP. Jedná sa o rekonštrukciu bývalej
administratívnej budovy Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, na ktorú Mesto
Trstená má spracovanú projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie. V súčasnej dobe prebieha proces
zabezpečovania príslušných povolení.
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Prítomní poslanci zobrali na vedomie
tento bod programu: Z prítomných 11
poslancov 9 poslancov hlasovalo za a 2
poslanci sa zdržali hlasovania (Ing. Vojtech Fukas a MUDr. Vojtech Koleják).
Nosnými bodmi programu bolo schválenie investičných zámerov stavby
„Bytový dom Trstená – rekonštrukcia
a prestavba administratívnej budovy
súpisné č. 270“ v počte 75 bytových jednotiek a „Bytový dom 45 b.j. a 30 b.j. v
Trstenej, na ul. Západ“. Mesto Trstená
má možnosť čerpať finančné prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR podľa zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania o sociálnom bývaní v hodnote
40 % z oprávnených nákladov stavby.
Zvyšných 60 % má možnosť získať úver
zo Štátneho fondu rozvoja a bývania.
Na úverovú zaťaženosť mesta Trstená
tieto investičné výstavby nemajú žiaden
vplyv, nakoľko úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania sa nezapočíta v zmysle
rozpočtových pravidiel do zaťaženosti
mesta. Z dôvodu kritérií podmienok
a príloh, ktoré je potrebné doložiť k
žiadostiam o poskytnutie finančných
prostriedkov boli predložené predmetné uznesenia na schválenie. Z
prítomných poslancov za schválenie
bodu programu „Bytový dom Trstená
– rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy súpisné č. 270“ v
počte 75 bytových jednotiek boli iba 3

poslanci (Ing. Silvia Púčiková, Anton
Juris, Mgr. Mojmír Krajči), 1 poslanec
bol proti (Ľubomír Hoľma) a 7 poslanci
sa zdržali hlasovania (Mgr. Martin
Šurina, MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača,
Mgr. Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas,
MUDr. Vojtech Koleják, Štefan Starek).
Investičný zámer „Bytový dom 45 b.j. a
30 b.j. v Trstenej, na ul. Západ“ poslanci
MsZ taktiež neschválili. Z prítomných
11 poslancov za schválenie hlasovali 3
poslanci (Ing. Silvia Púčiková, Anton
Juris, Mgr. Mojmír Krajči) a hlasovania sa zdržalo zvyšných 8 poslancov
(Ľubomír Hoľma, Mgr. Martin Šurina,
MUDr. Jozef Gočál, Štefan Bača, Mgr.
Peter Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr.
Vojtech Koleják, Štefan Starek).
Vzhľadom na evidovanie
vysokého počtu žiadateľov o mestský
nájomný byt v našom meste, bude opätovne zvolané zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, kde vyššie spomenuté
neschválené investičné zámery budú
predložené na schválenie poslancom
Mestského zastupiteľstva.
Zápisnicu, Uznesenie a
materiály z jednotlivých Mestských
zastupiteľstiev si môžete pozrieť v elektronickej forme na stráne Mesta Trstená
www.trstena.sk
Ing. Beáta Benická
Sekretariát primátora mesta

Nová technológia HFR v kine

Technológie
idú
neustále dopredu a pokiaľ si chce
kino
Mier
Trstená
udržať
konkurencieschopnosť je potrebné
sledovať novinky v oblasti technológií a držať krok s dobou. Kino
Mier je od 16. januára 2014 vybavené
novou technológiou HFR (highframe-rate) pre vysokorýchlostné
3D. V súčasnosti začína byť pomaly
štandardom mať kino vybavené HFR.
Niektorí filmoví producenti začínajú
natáčať filmy nie štandardnou
rýchlosťou 24 snímok za sekundu,
ale s vyššou snímkovou frekvenciou
48 snímok za sekundu (fps). Vyššia
snímková frekvencia predstavuje
oveľa plynulejší, živší, skutočnejší

obraz. V HFR bol natočený už
prvý diel veľmi známej a obľúbenej
trilógie Hobit: Neočakávaná cesta, ktorého premiéra bola pred
rokom. V súčasnosti sa počet filmov
natočených v tomto vysokorýchlostnom štandarde zvyšuje. Podľa informácií z internetovej stránky www.
hfrmovies.com sa môžeme v roku
2014 tešiť na filmy X-Men a tiež posledný diel filmu Hobit: Cesta tam a
späť v HFR kvalite.
„Tento projekt bol realizovaný vďaka
finančnej podpore predsedu vlády
Slovenskej republiky“
Ing. Jana Kubeková
Organizačné oddelenie

TOP
filmov
3D KINO MIER TRSTENÁ december 2013-január 2014
:

Ing. Jana Kubeková; Organizačné oddelenie MsÚ
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Demografický vývoj
obyvateľstva Mesta Trstená

Mesto Trstená – ohlasovňa
pobytu informuje občanov o prírastku a
úbytku obyvateľstva za posledných 5 rokov:
Počet presťahovaných občanov v rámci
mesta za vlaňajší rok bolo 137.
Počet sobášov - 42.
Počet rozvodov – 10.

Tak, ako vyplýva z tabuľky,
počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 7391
– mužov 3665 a žien 3726. Priemerný
vek obyvateľov je 35 rokov. Najstarší
obyvateľ sa vlani dožil 95 rokov.
Bc. Margita Katrenčíková;
Odd. školstva

Stavebné práce na hasičskej
zbrojnici pokračujú

Po úspešnom zakrytí stavby
hasičskej zbrojnice strešnou krytinou
v novembri 2013, sa v priebehu decembra v budove hasičskej zbrojnice,
zrealizovali stavebné prace na úrovni
vnútorných priečok, izolácie krovu
a montáže okien . V súčasnej dobe
prebiehajú v budove práce na hrubej
elektroinštalácii a to na druhom a
treťom nadzemnom podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa realizujú
rozvody TUV a SUV a taktiež vnútorné
odpady. Začiatok montážnych prác na

vykurovacích rozvodov je naplánovaný
začiatkom februára. V skladoch na 1NP
už prebiehajú omietkarské práce.
V prípade že práce pôjdu
podľa harmonogramu tak celkové
omietnutie stropov a stien sa začne
realizovať koncom februára. O ďalšom
postupe prác na zákazke „Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice – Trstená” Vás
budeme priebežne informovať.
Ing. Michal Furdek;
riaditeľ T T S, s.r.o.

ROEP:

Register obnovevej evidencie pozemkov
katastrálne územie Trstená
Mesto Trstená na základe
oznámenia
Okresného
úradu
Tvrdošín, katastrálneho odboru zo
dňa 24.01.2014, Vás informuje že
v zmysle § 14 ods. 5 Metodického
návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov MN
74.20.73.47.00 a v súčinnosti so
zhotoviteľom diela, dňom 10. 02. 2014
nebude OÚ Tvrdošín katastrálny odbor, vykonávať zápis vlastníckych a
iných práv do katastra nehnuteľností
k pozemkom v katastrálnom území
Trstená (mimo zápisov KN- C
pozemkov na listoch vlastníctva a
zmien v už založených LV týkajúcich
sa pozemkov, ktoré nie sú predmetom konania ROEP) a taktiež sa

týmto dňom nebudú vyhotovovať/
vydávať pozemnoknižné výpisy a
identifikácie parciel k dedičským konaniam a iným právnym úkonom.
Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny
odbor tiež doporučuje nevyhotovovať
žiadne verejné listiny, najmä vo
forme zmlúv, osvedčení o dedičstve,
osvedčení o vydržaní, v katastrálnom
území Trstená, nakoľko ich bude
potrebné vyhotovovať až v súlade s
platným operátom ROEP.
O ukončení a vyhlásení platnosti
registra obnovenej evidencie pozemkov Vás budeme informovať.
Ing. Jana Greschnerová
odd. finančné a mestského majetku

Stĺpček primátora

(pokračovanie zo str. 1)
Mesto musí vytvárať podmienky preto, aby mladí ľudia mali
možnosť vhodného bývania. Určite
k zvýšeniu počtu obyvateľov prispeje
dokončenie všetkých inžinierských
sietí na Ďurdinovej II, kde po úplnom
dokončení vznikne v celej novej obytnej
zóne Ďurdinová možnosť výstavby 70
rodinných domov a 2 bytových domov.
Taktiež je pripravovaná bytová výstavba
pre 185 bytových jednotiek. Z toho 75
bytových jednotiek bude na ul. Západ,
75 bude po rekonštrukcii bývalej administratívnej budovy ZŤS a 35 bytových
jednotiek po rekonštrukcii bývalého
internátu ZŤS (upravíme po MsZ).
Veľmi dôležitá etapa, ktorá
nás v tomto roku čaká je príprava na
čerpanie finančných prostriedkov
zo zdrojov Európskej únie v novom
programovom období 2014-2020. V
mesiaci január bol zverejnený na ve-

rejné pripomienkovanie návrh Partnerskej dohody na roky 2014-2020. Ide o
dôležitý dokument, ktorý určuje stratégie, priority a podmienky Slovenskej
republiky na využívanie európskych
štrukturálnych fondov. Táto problematika sa nášho mesta veľmi dotýka,
pretože práve prípravné práce v tomto
roku rozhodnú o tom, ako sa bude
mesto rozvíjať v nasledujúcom období.
Týka sa to nielen samosprávy, ale aj v iných organizácií, hlavne podnikateľských
subjektov.
Všetci veríme, že v mesiaci február príde zima ako sa patrí.
Najväčšiu radosť z nej majú vždy
deti. Prajem nech sa z nej tešia nielen
naši najmenší, ale aj vy rodičia. Nech
spoločné zimné zážitky počas jarných
prázdnin prinesú len radosť a rodinnú
pohodu.
Ing. Jozef Ďubjak
primátor mesta Trstená
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Trstenský hlas

Z mestských listín

v tradícií trhov a jarmokov v meste Trstená (2. časť)

		Jedným z najdôležitejších
historických prameňov, z ktorých sa dozvedáme
o dejinách nášho mesta sú mestské listiny a
práve o nich Vám prinášame seriál článkov.
Novozaložené mestečko Trstená bolo koncom 14. storočia charakteristické už svojím trhom. Práve v rokoch 1371 až 1391, keď Trstená bola
oslobodená v zmysle zakladajúcej listiny od všetkých daní a poplatkov,
došlo k stabilizácii nielen mestských štruktúr, ale dotvoril sa aj hospodársky
obraz mesta s konaním trhov, na ktorý prichádzali predávať svoje výrobky
a produkty miestni remeselníci a gazdovia z Trstenej, zo širokého okolia
a tovar z tranzitného obchodu medzi Poľskom a Uhorským kráľovstvom.
Dá sa predpokladať, že táto ekonomická výsada – oslobodenie od daní a
poplat-kov na dvadsať rokov – vo významnej miere pomohla rozšíriť a
upevniť pos-tavenie trhov v Trstenej. V samotnej listine z roku 1371 sa priamo uvádza, že: „Túto slobodu sme udelili tomuto šoltýsovi Jánovi a jeho
mešťanom i obyvateľom na dvadsať rokov“ (hanc gratiam eidem Ioanni advocato cum suis civibus et villanis, per viginti annos concessimus libertatem).
V období, keď Ján Hertel so synmi Martinom a Jakubom získali dedičné
richtárstvo (šoltýstvo) na Trstenú (Pringenstadt), samotné mestečko spolu s
jeho pôvodným a novousadlým obyvateľstvom bolo oslobodené od platenia
akýchkoľvek daní a poplatkov v Uhorskom kráľovstve.
Toto oslobodenie sa dotýkalo aj vyňatia od platenia colných poplatkov na
dvadsať rokov v rozmedzí od obdobia založenia Trstenej v roku 1371 až do
roku 1391, čo sa odrazilo aj v listine kráľa Žigmunda Luxemburského pre
Trstenú v roku 1424.
Proces vzniku a postupného formovania mestečka a jeho vnútorného trhu bol zrejme časovo vrstevnatý a vo viacerých fázach aj zložitý.
Nedostatok písomných dokladov z obdobia 14. storočia nám neumožňuje
v dostatočnej miere osvetliť systém fungovania trhov, jarmokov a trhových
zvyklostí v Trstenej už od stredoveku. Na základe podrobného skúmania a
analýzy najstaršej listiny Trstenej sa nepriamo domnievame, že stredoveký
kolorit trstenských trhov ovplyvnilo aj nemecké právo (iura theutonicalia),
ktoré sa podieľalo pri formovaní mestskej samosprávy.
Uplatňovanie nemeckého práva na miestnom trhu
Vo všeobecnosti treba povedať, že nemecké právo, ktoré sa
uplatňovalo aj pri vybudovaní Trstenej a miestneho trhu, bolo charakteristické feudálnou formou dedičného nájmu pôdy a to buď na dlhšiu dobu
alebo navždy. Je spájané s vidieckym a mestským prostredím vrcholného
stredoveku. Za prenájom pôdy sa nájomca zaviazal platiť pravidelné dávky
alebo pracovať na vrchnostenskej pôde. Poplatok či stanovená práca závisela
od veľkostí lánov. Väčšinou mal nájomca právo so súhlasom vrchnosti pôdu
predať alebo ju slobodne odkázať. Podľa nemeckého práva boli zakladané
nielen nové obce a mestečká, ale aj staršie ľudské sídliská, ktoré sa pôvodne
riadili starším slovanským právom. Tie sa pretransformovali na samosprávne zvyklosti podľa nemeckého práva.
Cieľom uplatňovania nemeckého práva v hospodárskom živote
Trstenej a miestnej samosprávy bolo viac zainteresovať nájomcov na
zlepšovaní podmienok pri obhospodarovaní pôdy.
Ďalším výrazným faktorom bolo odovzdávanie peňažnej renty miesto
naturálnych dávok, z čoho zemepánska vrchnosť získala pravidelný peňažný
príjem. Pre Trstenú to v konkrétnosti predstavovalo, že na miestnom mestskom trhu sa predávali poľnohospodárske produkty a komodity za peniaze, ktoré sa použili tak na platenie dávok zemepanskej vrchnosti, ako aj na
vnútorný rozvoj mesta vo všetkých oblastiach. Z viacerých hľadísk bol tento
spôsob spolupráce výhodný medzi vlastníkom pôdy a nájomcom. Roľník
získal pôdu do dedičnej držby a ak vlastnil aj právo odkázať ju po svojej smrti dedičom, mohol o nej neobmedzene rozhodovať, komu pôdu testamentárne odkáže. Veľkou výhodou tohto spôsobu hospodárenia v Trstenej bol
aj ten faktor, že z dlhodobého hľadiska finančné bremeno počas neskorého
stredoveku bolo zo svojej povahy nemenné, kým reálna hodnota mince
práve v tomto období klesala.
Nové obyvateľstvo
Nových osadníkov do pôvodného chotára stredovekého Tvrdošína
priviedol lokátor Ján Hertel so svojimi synmi, ktorí neskôr získali titul
dedičných richtárov (šoltýsov) so značnými ekonomickými privilégiami.
Z chotára Tvrdošína sa v stredoveku vyčlenil terajší intravilán a extravilán
Trstenej. Prílev nového obyvateľstva do novozaloženého mestečka Pringenstadt (dnes Trstená) bol zrejme značný už koncom 14. storočia kvôli novým
udeleným výsadám, ktoré bezprostredne súviseli s ekonomickou a trhovou
činnosťou. Listina sa o tom priamo zmieňuje: „Keďže niektorí prichádzajú bývať do tohto mesta natrvalo, oni sami spolu s dedičným richtárom i
s našim súhlasom, nemecké práva kdekoľvek chcú, majú možnosť uvádzať
ich [do života] v meste“ (ad quam civitatem dum aliqui ad perseverandum
advenerint, iidem cum advocato et nostro consensu iura theutonicalia undecunque voluerint in civitatem eligere habeant libertatem). Dá sa usudzovať,
že počet nových osadníkov bol na stredoveké pomery pomerne veľký, preto
sa uvažovalo nad tým, že Pringenstadt (Trstená) sa stane hlavným strediskom pre ďalšie osady, ktoré budú zakladané na nemeckom práve (insuper
cum congregata fuerint, et multiplacata propter magnitatem nostrae civitatis, debet ibidem esse locus capitalis). S týmto nárastom počtu obyvateľov
v novozaloženom mestečku súviseli rozsiahle právne, súdne a hospodárske
právomoci dedičného richtára a jeho postavenie v mestskej samospráve.

Pestrosť tovarov na trhu v stredovekej Trstenej
Je pravdepodobné, že na miestny trh v Trstenej svoje produkty dodával
aj mešťan Pavol so svojou rodinou, keďže v listine z roku 1371 je doložené,
že v samotnom intraviláne vlastnil dva lány pôdy. Okrem toho vydavateľ
najstaršej trstenskej listiny uvádza: „Ďalej aj dva lány udeľujeme Pavlovým synom naveky do vlastníctva, zároveň aj dva dvorce v meste.“
Môžeme sa domnievať, že rodina mešťana Pavla sídlila v terajšom chotári
Trstenej už pred rokom 1371 a mala tu svoje stabilné ekonomické zázemie, čo sa mohlo nepriamo prejaviť aj na dodávaní poľnohospodárskych
produktov na miestny trh. Existencia šoltýskych mlynov na riečke Oravica
v súvislosti s jestvovaním cechu pekárnikov už v roku 1371 naznačuje aj
špecializáciu niektorých mešťanov v stredovekej Trstenej smerom na prácu
so spracovaním obilia a jeho využitím na pečenie chleba, koláčov a iných
tovarov. Podobne právomoc dedičného richtára nad chytaním rýb v miestnych potokoch a väčších vodných tokoch ukazuje, že pestrosť tovarov na
stredovekom trstenskom trhu bola mnohotvárna. Na miestnom trhu sa
koncom 14. storočia zrejme obchodovalo aj s dobytkom, ktorý bol aj výnosným obchodným artiklom do zahraničia, najmä do Poľského kráľovstva.
Listina z roku 1371 priamo hovorí, že: „Tiež tri lány sú určené na
vyháňanie a pasenie dobytka.“ (item tres laneos pro pecoribus ad expeliendum, seu pascendum). Jestvovanie kameňolomov v Trstenej už v sedemdesiatych rokoch 14. storočia dokazuje dve závažné skutočnosti. Kameň,
ktorý sa ťažil v Trstenej, bol vývozným tovarom a zároveň sa mohol použiť
na stavbu stredovekého farského Kostola Panny Márie v Trstenej, pretože
listina z roku 1371 uvádza, že na zriadenie farského obvodu treba dať miestnemu farárovi dva lány pôdy.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Organizačné oddelenie MsÚ

116 rokov

Trstenského gazdovského a úverového družstva

Zvyšky feudalizmu a ťažké položenie slovenského roľníctva neodstránil ani cisársky patent z roku 1853. Na slovenskej dedine sa vytvárali
veľké masy drobných roľníkov a bezzemkov. Časť odchádzala na sezónne
práce na „Dolnú zem“ i do Rakúska. Pomer k bývalému zemepánovi si
Trstenčania upravili dohodou z roku 1881. V druhej polovici 19. storočia
aj v Trstenej zanikli staré cechy a zmenili sa na novodobé živnostenské
spoločenstvá.
Jedným z hospodárskych spolkov bolo Trstenské gazdovské
potravinové a úverné družstvo, založené 30. apríla 1898. Správu družstva
tvorilo 5 členov, ktorých volilo valné zhromaždenie na 3 roky. Obchodný
kapitál tvorili 20- korunové podiely jednotlivých členov. Toto sa dozvedáme
z publikácie Trstená 600-ročná od Juraja Langera a kol.
Členov gazdovského družstva z 30-tých rokov 20. storočia zachytáva
fotografia, ktorá bola urobená pod Vochternou Poddielom v Trstenej.

V ľavo hore stojací: Zubek, Bača, Zembjak, Janotík, Starek, Baruta, Abaffy, Pánik.
V ľavo sediaci: Mamira, Škultéty, Kolodej, Adamec, Lucký.

Poslednou zapisovateľkou družstva bola pani Mária Šuhajová (po
vydaji Hricová). Družstvo svoju činnosť ukončilo v súvislosti so vznikom
Slovenskej štátnej sporiteľne.
Tu sa stretávame s menom môjho pradeda Antona Zembjaka, ktorého synovia Anton a Ignác boli povozníci- špeditéri a rozvážali tovar na vozoch
zvaných štrajpanoch zo železničnej stanice do obchodov tehlu na stavbu
nemocnice, uhlie ako aj nové kostolné zvony v lete v roku 1948. Okrem nich
rozvoz zabezpečovali aj Ján Koleják a Jozef Šuhaj.
Pri tejto príležitosti by som spomenul aj osobnosť Gustáva Pánika, ktorý bol richtárom v čase vojnového Slovenského štátu a zaslúžil sa o
výstavbu nemocnice v Trstenej.
Ako vidieť naši dedovia a pradedovia vedeli reagovať na danú
dobu, prispôsobiť sa meniacim spoločensko-ekonomickým podmienkam,
a tak zabezpečiť chlieb pre svoje rodiny a prispievať k rozvoju mesta. Za
fotodokumentáciu a jej bližšie ozrejmenie by som sa chcel touto cestou
poďakovať mojej tete p. Agneške Zembjakovej.
Ing. František Štefanides
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Vianoce Zboru TRISTIANUS
Prvé vystúpenie zboru TRISTIANUS bolo ešte pred Vianocami a to
22.12.2013 o 17.00 hod. na námestí pri
otvorení a rozsvietení novopostaveného
keramického betlehema, kde sme zaspievali niekoľko vianočných piesní a kolied.
Napriek snehu, chladu a nepríjemnému
vetru sa tohto podujatia zúčastnilo
niekoľko desiatok občanov mesta aj so
svojimi ratolesťami.

Vo farskom kostole sv. Martina
zazneli vianočné piesne počas sv. omše
o 10.30 na 1. sviatok vianočný a na Nový
rok, vo františkánskom kostole sv. Juraja
na sv. omši o 9.00 na 2. sviatok vianočný.
Piesne zbor zaspieval aj pred sv. omšami,
tiež po ich skončení.
6.1.2014 na sviatok Troch
kráľov sa konal v kostole sv. Martina
Benefičný koncert pre Ugandu, kde
vystúpili tri trstenské zbory MÁRIA,
ALFA a TRISTIANUS. Každý zbor najskôr zaspieval niekoľko vianočných
piesní zo svojho repertoáru. Na záver
koncertu zazneli spoločne 3 piesne „Daj
Boh šťastia tejto zemi“, „Vangelis - Chariots of Fire“ a „Tichá noc“. V sobotu

ráno 11. januára 2014 sme odcestovali
do susedného Poľska do mesta Piekary
Ślaskie v Sliezskom vojvodstve na pozvanie tamojšieho zboru HALKA. Okolo
obeda sme sa stretli s vedúcou Joannou
Naczyňskou, ktorá nám ukázala niektoré
ich pamiatky, ako Baziliku minor Panny
Márie, kalváriu, kde sa konajú púte z
celého Poľska, videli sme centrum mesta,
potom sme sa prešli po rozsiahlom parku,
v ktorom boli za vojny všetky stavby
zničené, až na jeden zámoček, v ktorom
je dnes reštaurácia, tiež pamätník na
počesť povstaniam v rokoch 1919, 1920,
1921 ktorý je neďaleko mesta. V kostole
Panny Márie na Kozlowej Gorze o 16:30
vystúpil zbor HALKA a po ňom zbor
TRISTIANUS s vianočnými piesňami a
koledami. Dve záverečné piesne zaspievali oba zbory spoločne „Lulajže Juzuniu“ pod vedením dirigentky Niny Guzy
a “Tebe poyem“ dirigoval náš dirigent
Pavol Bažík. Po skončení koncertu sme
spoločne strávili večer v družnej zábave
a speve, pri dobrom jedle, hudbe a tanci.
V neskorých večerných hodinách sme sa
rozlúčili so spevákmi a dohodli sme sa na
stretnutí u nás na Slovensku.
V nedeľu popoludní 12. 1.2014
zbor TRISTIANUS bol pozvaný do
Centra kultúry v Jablonke na „Prehliadku vianočných zvykov“, ktorej sa
zúčastnili koledníci z okolitých poľských
obcí s rôznymi scénkami, vinšovaním a
ľudovými spevmi. Náš zbor tu zaspieval
niekoľko vianočných piesní a týmto koncertom sme ukončili vianočné obdobie.
Ing. Margita Kapitánová
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Na dobrom začiatku záleží
Nastalo obdobie, keď deti ktoré dovŕšili šiesty rok plné očakávaní vstúpia
po prvý krát na pôdu školy. Nastalo obdobie zápisov. Obyčajne sa všetky deti tešia.
Po prvý krát sa cítia byť „veľké“. S pocitom dôležitosti, s očakávaním v dušičke a so
zvedavosťou v očiach kráčajú do školy v sprievode svojich rodičov, často nič netušiac,
čo ich to vlastne čaká. Rodičia však vedia, že prichádza nová kapitola v živote ich
dieťaťa. Že nielen ich deti, ale aj ich samých čaká radikálna životná zmena. Namiesto
hrovej voľnosti – povinnosti a menej času na zábavu. Namiesto hračiek – zošity a úlohy. Namiesto „môžem“ – „musím“.
Rodičia často cítia obavu a neistotu: Ako to naše dieťa zvládne? Bude sa
mu v škole páčiť? Nájde si kamarátov? Bude úspešné? Ako mu pôjde učenie? Ako
bude písať, čítať, počítať? Dokáže vydržať celý deň v škole? Bude rešpektovať učiteľa? Je
vôbec na všetky tieto nároky pripravené?
V súvislosti s nástupom do školy sa tak hovorí o školskej spôsobilosti., resp.
aj o školskej zrelosti dieťaťa po stránke fyzickej, psychickej, emocionálnej aj sociálnej.
Ale čo to konkrétne znamená? Čo teda má zvládať budúci prváčik?
Dieťa by malo pred vstupom do školy ovládať:
•
správne vyslovuje všetky hlásky, spontánne rozpráva o všetkom, čo sa okolo
neho deje, neodmieta rozprávať, odpovedá na položené otázky, používa gramaticky
správne vety, vie naspamäť detské básničky a pesničky, vie zopakovať obsah krátkej
rozprávky, vie vyjadriť slovami svoje myšlienky a potreby
•
vie dokončiť stanovené úlohy, nenechá sa vyrušiť, vydrží pri hre alebo inej
činnosti 15 – 20 minút, rozumie inštrukciám, vie spolupracovať
•
orientuje sa v priestore – vie kde je hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo,
rozlišuje pojmy malý, veľký, tenký, hrubý, krátky, dlhý, orientuje sa v čase – včera, dnes,
zajtra, vie odhadnúť množstvo – málo, veľa, menej, viac, rovnako, pozná základné
farby a geometrické tvary, vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
•
vie sa prispôsobiť novému prostrediu bez väčších problémov, má potrebu
stretávať sa s inými deťmi, nebojí sa, nie je agresívne, spory dokáže riešiť obyčajne bez
bitky a hádky, ovláda základy slušného správania – vie sa pozdraviť, odzdraviť, vie
rešpektovať dospelých
•
je schopné sa samo obliecť, obuť,   pozapínať, má vypestované základné
hygienické návyky, pozná osobné informácie ako meno a priezvisko, bydlisko
•
vie nakresliť postavu človeka so základnými znakmi, neodmieta kresliť,
pozná ročné obdobia, dni v týždni, mechanicky vie napočítať do 10, pozná niektoré
písmenká abecedy, vie napísať svoje meno, vytlieska slová po slabikách, vie vyhláskovať
jednoduché slová (p-e-s, d-o-m, o-k-o)
Všetky tieto vedomosti a zručnosti sú prípravou na učenie a dieťaťu pomôžu
lepšie zvládnuť tzv.školské trívium – písanie, čítanie a počítanie. Každý rodič dobre
pozná svoje dieťa a obyčajne vie, kde sú jeho prednosti a na čom treba ešte pracovať.
Nezávislý pohľad „tretím párom očí“ však často môže byť pomocou pri hľadaní tých
najlepších návodov, ako sa môže dieťa ešte zlepšiť a rozvíjať.
Využite preto možnosť preventívneho bezplatného poradenstva pre vás a
vaše dieťa a ešte pred nástupom do školy nás neváhajte kontaktovať.
Naša adresa: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul.
Železničiarov 266/8 Trstená a elokované pracoviská: Tvrdošín - Trojičné námestie 191
a Námestovo - OC Klinec, 6.poschodie, č.dv.612.
www.euporadna.sk; kontakt: 0948 878 875

Pozdrav detí z MŠ

Srdečný pozdrav v podobe malých umeleckých diel posielajú všetkým
čitateľom Trstenského hlasu najmladšie deti z MŠ Oslobodenia v Trstenej.
Mgr. Monika Michalcová; MŠ Oslobodenia Trstená

ZUMBA deň v MŠ

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ:
TRSTENÁ a JEJ ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
Mesto Trstená vyhlasuje 1. etapu výtvarnej súťaže pre detí (do 15 rokov) aj
dospelých (nad 15 rokov) “Trstená a jej štyri ročné obdobia - ZIMA.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci bez výtvarného vzdelania a aj s výtvarným
vzdelaním, avšak trvalý pobyt musí mať každý zo zúčastnených v Trstenej.
Témy 1. etapy súťaže: Vianoce, Vítanie Nového roku, Fašiangy a Zimné športy.
Výtvarné práce môžete posielať poštou v obálke označenej “ Trstená a jej čtyri
ročné obdobia” na adresu Mesto Trstená, ul.Bernolákova 96/8, 02801 Trstená
alebo priniesť osobne do Mestskej knižnice v pracovných dňoch
PO,STr,PIA – 8.00- 17.00 hod. a UT a ŠT , 8.00 – 16.00 hod.
Najneskôr však do 3.3.2014 do 9.00 hod.

Tento rok nám zima ešte akosi nedopriala, aby sme si zašportovali
a vyšantili sa na snehu. Preto sme
sa rozhodli, že si s deťmi z MŠ v
elokovanom pracovisku na sídlisku
Západ zacvičíme trochu netradičným
spôsobom.
V utorok 21.1.2014 sme v
dopoludňajších hodinách medzi seba
pozvali rodičov a p. lektorky Marianku
a Ľubku. Telocvičňa ZŠ na Západe sa
premenila na „školu tanca“, do ktorej
prišli deti z obidvoch tried spolu s pani
učiteľkami, ba aj p. riad. Mgr. Danka Kakačková a vedúca školského úradu
PaedDr. Zdenka Šimková.Všetci sme si spoločne zatancovali, zacvičili, pohrali sa...
Dúfam, že si takúto akciu plnú zábavy a zdravého pohybu
čoskoro zopakujeme.
Miriam Jakubcová, MŠ Západ
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CVČ Trstená informuje

Centrum voľného času v Trstenej z
poverenia okresného úradu odboru
školstva v Žiline je poverené organizovaním predmetových olympiád a
športových súťaží v okrese Tvrdošín.

V mesiaci február a marec 2014
budú prebiehať
predmetové olympiády a
športové súťaže:
- 05.02.2014 okresné kolo biologická olympiáda kat.C/žiaci 8.a
9.ročníka ZŠ,3 a 4.ročníka gymnázia s osemročným štúdiom/ sa uskutoční v
ZŠ P.O.H. v Trstenej
- 06.02.2014 okresné kolo geografická olympiáda kat.I,H,G,F,E/žiaci
5.-9.ročníka ZŠ a 1.stupeň gymnázia s osemročným štúdiom/ sa uskutoční v
ZŠ M.M.Tvrdošín
- 11.02.2014 okresné kolo dejepisná olympiáda kat.C,D,E,F/žiaci
6.-9.ročníka ZŠ a 1.stupeň gymnázia s osemročným štúdiom / sa uskutoční v
ZŠ s MŠ Liesek
- 12.02.2014 okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko –prednes povesti/2.-7.ročník ZŠ a žiaci príslušných tried OG/
- február-marec 2014 okresné kolo výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole a Dúha/deti vo veku 6-15 rokov a 16-19 rokov/
- 13.3.2014 okresné kolo volejbal ZŠ chlapci sa uskutoční v telocvični
GMH Trstená
- 25.3.2014 okresné kolo volejbal ZŠ dievčatá a volejbal SŠ chlapci a
dievčatá sa uskutoční v športovej hale v Tvrdošíne
- 27.03.2014 okresné kolo chemickej olympiády kat. D /žiaci 8.a
9.ročníka ZŠ, žiaci tercia a kvarta OG/ sa uskutoční v GMH Trstená.
Úspechy našich žiakov v decembri 2013:
ZUŠ Trstená /družstvo v zložení Simona Hrobárová,Dávid Šprlák,Soňa
Števaňáková/ v súťaži Hnúšťanský akord postupuje do krajského kola v Žiline
Juraj Jankola ZŠ P.O.H.Trstená II.miesto v okresnom kole olympiády slovenského jazyka GMH Trstená 1.miesto v OK basketbal SŠ chlapci a postup
do kvalifikácie do KKGMH Trstená 1.miesto v OK basketbal ZŠ chlapci a
postup do kvalifikácie do KK Martin Sliva ZŠ R.D.Trstená 4.miesto v OK
technickej olympiády.
Silvia Kompanová; CVČ Trstená

Úspech na hokejbalovom turnaji

Tri družstvá z CVČ Trstená
sa zúčastnili hokejbalového turnaja
vo Vavrečke, ktorý organizovali
saleziáni don Bosca Námestovo.
Každý hráč musel siahnuť až na dno

svojich síl, aby mohol odohrať veľa
kvalitných a tvrdých zápasov. Podaril sa nám husársky kúsok, keď do
semifinále postúpili všetky 3 naše
družstvá. Úspech bol korunovaný
celkovým víťazstvom, keď družstvo
z Trstenej porazilo vo finále dovtedy
veľmi dobre hrajúci celok z Altisu.
Hráči víťazného tímu: Patrik Majdiš,
Martin Cisárik, Miroslav Kubas,
Jozef Lonek a Jakub Goňa.
Celkové poradie: 1. Trstená A; 2.
Altis Námestovo; 3. GMH Trstená;
4. Trstená B; 5. Námestovo A; 6.
Námestovo B.

			

Trstenský hlas

NAJKRAJŠIE MIESTO - JE NAŠE MESTO

Tak znelo motto tematicko
- výtvarného podujatia, ktoré pripravilo CVČ Trstená v spolupráci s
Mestskou knižnicou, a historikom
PhDr. Marekom Ďurčom PhD. Žiaci
ŠKD, spolu s pani vychovávateľkou
Ľ.Pastýrovou, navštívili expozíciu
výstavy " Trstená vo fotografii", kde
spoločne zhliadli, komentovali a
hodnotili jednotlivé exponáty, dozvedeli sa veľa zaujímavého z histórie
i súčasnosti , reagovali na" meniacu
sa tvár" nášho mesta, čo následne
reprodukovali formou výtvarného
stvárnenia. A tak farbičky a šikovné
ručičky, vytvorili originálne reprodukcie dominánt a zaujímavých
momentov zo života Trstenej.
Nakoľko sa deťom podujatie
páčilo, sľúbili sme si, že sa zúčastníme
aj výtvarnej súťaže “Trstená a jej štyri
ročné obdobia dúfajúc, že naše práce
budú publikované v propagačných
materiáloch - kalendári Trstená 2015.
Anna Neubauerová; CVČ Trstená

Babinec

Každý utorok sa stretneme
v CVČ s dievčatami a každý utorok je
o niečom inom. Kde teda začať a na
niečo nezabudnúť?
Všetko sa začalo už v októbri minulého roka, keď sa do
krúžku s názvom Babinec zapísalo
17 dievčat. Už samotný názov krúžku
predpokladá, že stretávanie bude o
babách. A nie len o nich. Je o tvorivosti. Pomaly sa blíži polrok a my
sme si už s dievčatami vyskúšali
všeličo. Maľovali sme na hodváb
a vytvorili sme si hodvábne šatky,
spravili sme si náramky, fotorámčeky
z mušlí, prívesky na náhrdelník, čoto sme sa naučili o studenej kuchyni
a nezľakli sme sa ani novších výtvarných techník – ako je decoupage,
enkaustika a iris folding. Niekedy
máme problém s tým, čo si vybrať a
čo ešte vyskúšať. Spoločne sme si pre-

to naplánovali zoznam tvorivých nápadov, na ktoré sa už všetci spoločne
tešíme v 2. polroku. Ak aj Vy máte
záujem s nami tráviť utorňajšie
popoludnia, prezradím Vám, že nás
čaká skúška vyrobiť si ručne mydlo,
spravíme si stromčeky šťastia a tiež
bižutériu z rôznych komponentov –
napr. náušnice, náramky, prívesky...
Okrem toho si dievčatá ušijú svoje tašky a spoločne ich ozdobíme
farbami na textil.
Záverom asi treba povedať,
že kto by na našich stretnutiach
hľadal niečo ľudské – nie komerčné,
našiel by, kto by sa chcel zabaviť
– nájde zábavu, kto si chce niečo
vytvoriť, tak si to u nás môže skúsiť
a kto sa chce prihlásiť – ešte stále
môže.
Ing. Zdenka Abrahamová
riaditeľka CVČ Trstená

Mgr. Stanislav Pňaček; CVČ Trstená

Dopravná olympiáda

V tomto školskom roku
Vám CVČ Trstená ponúklo nové
ZÚ, medzi ktoré tiež patrí „Vodičský
preukaz pre nás mladších“. Od
prvého dňa sa teší veľkej obľube
v materských školách. Deti majú
možnosť zoznamovať sa s dopravnou
výchovou hravou formou. Spoznávajú kamarátky dopravné značky, rôzne
predpisy a samozrejme nechýbajú
hry a súťaže. Jednu takúto zábavnovedomostnú súťaž sme pripravili
27.januára v MŠ na Puškinovej ulici. Tretie oddelenie sme zmenili na

malé dopravné ihrisko, na ktorom
nám deti predviedli svoje „šoférske“
zručnosti, preukázali vedomosti
v rozlišovaní značiek, zopakovali
sme si spoločne rôzne cestné pravidlá a samozrejme nechýbali
zábavné hry, tanec a spev. Celý čas
medzi deťmi vládla zdravá rivalita,
každý chcel byť prvý a chcel vyhrať
našu malú olympiádu. Nakoniec
vyhrali všetci a každý „vodič“ si
odniesol na pamiatku svoj semafor a
hlavne veľa zážitkov. Veríme, že to nebola posledná dopravná súťaž v tomto školskom roku a na tú najbližšiu k
nám zavíta aj pán policajt a ... no ale
to už prezrádzať nebudeme.
Tak sa tešte spolu s nami a
dúfame, že budúci školský rok budú
tento krúžok navštevovať nie len
chlapci ale aj dievčatá, ktoré sa tiež
naučia veľa užitočných vecí v našej
hravej dopravnej výchove.
Bc. Lýdia Hrubcová; CVČ Trstená

Chlapci a dievčatá z jednej lavice

V utorok 28.1. v priestoroch
CVČ Trstená sa uskutočnil 19. ročník
súťaže „Chlapci a dievčatá z jednej lavice“. Súťaže sa zúčastnilo 22
najšikovnejších šiestakov z hornooravských základných škôl /ZŠ R. Dilonga, ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená,
ZŠ Liesek, ZŠ Hladovka, ZŠ Vitanová,
ZŠ Brezovica/. Žiaci mali možnosť
ukázať nielen svoje teoretické vedomosti z povinných vyučovacích
predmetov ako je Slovenský jazyk,
Matematika, Dejepis, Biológia či
Zemepis, ale aj dôvtip a praktické
zručnosti v zábavných medzikolách.
Celú súťaž sprevádzala výborná nálada a zdravá rivalita žiakov. V tvrdom
súboji s malými bodovými rozdielmi
nakoniec na prvom mieste skončilo
družstvo ZŠ Brezovica zo 6.A triedy,

na druhom mieste žiaci zo 6.A triedy
zo ZŠ Vitanová a medailovú tretiu
priečku uzavrelo družstvo 6.B triedy
zo ZŠ Hladovka.
Všetkým
súťažiacim
ďakujeme a prajeme veľa šťastia v
ďalších súťažiach. Nie vždy ide o to
vyhrať, ale zúčastniť sa.
Bc. Lýdia Hrubcová, CVČ Trstená
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Malí programátori ZŠ R. Dilonga na KoduCup 2013/2014
V školskom roku 2013/2014
sme zrealizovali 0. ročník súťaže KoduCup. Špecializovaný program Kodu
Game Lab od spoločnosti Microsoft otvoril pre žiakov na hodinách IFV tvorivé
schopnosti. Ponúkol priestor pre kreativitu a realizáciu žiackej fantázie. Pre tieto
účely sme zriadili internetovú stránku,
kde sú uložené manuály aj samotné hry:
www.koduslovak.wordpress.com
Do nultého ročníka sa zapojili
žiaci ZŠ R. Dilonga z Trstenej. Doposiaľ
neznámy program sa stal žiakom veľmi
blízkym. Do súťaže sa prihlásili žiaci z
prvého aj druhého stupňa. Programovaniu predchádzalo oboznámenie sa s programom a podrobná analýza možností
pri programovaní hier KODU. Žiaci
si nakreslili svoj herný plán, ktorý im
uľahčil samotné programovanie hry.
V 0. ročníku vytvorili žiaci 68
hier KODU: 3. ročník- 1 hra; 4. ročník12 hier; 7. ročník- 8 hier; 8. ročník- 22
hier; 9. ročník- 25 hierHry sú zatriedené
na SKIDRIVE podľa kategórií na: adventúra, akčné, didaktické, športové
a závody.Odborná komisia zložená z
Microsoft Education po preštudovaní
hier určila víťazov za každý zúčastnený
ročník. Pochopiteľne vybrať z množstva
hier víťaznú, nebolo ľahké.

KRITÉRIA HODNOTENIA
Pri hodnotení hier KODU sa prihliadalo
na nápaditosť hry, grafické spracovanie
ostrova, náročnosť programovania, cieľ
hry, herná stratégia, celkový herný dojem a bezchybnosť naprogramovaných
úkonov. Porota usúdila, že veľké percento hier spĺňalo všetky kritéria. Vysoko
oceňuje nadobudnutú zručnosť mladých
programátorov za tak krátky čas. Porotu milo prekvapila úroveň žiakov
pri zvládnutí úkonov v príkazovom
riadku programu KoduGameLab ako aj
nápaditosť pri digitálnej kresbe ostrovov.
Každý jeden ostrov bol svojou podobou
jedinečný, tak ako sú jedineční žiaci, ktorí
hru programovali. Tu sa potvrdzuje cieľ a
zmysel práce s Kodu. Každý žiak potvrdil
jedinečnosť svojej kreativity a slobodu v
myslení a fantázii.
Víťazi Kodu Cup 2013/2014
3. ročník: Emmka Pallová - Čistý
ostrov na planéte ZEM
ht t p : / / k o d u s l ov a k . w o r d p r e s s .
com/2013/09/08/cisty-ostrov-na-planete-zem/
4. ročník: Adam Gálik - Ničenie továrni!!!
ht t p : / / k o d u s l ov a k . w o r d p r e s s .
com/2014/01/10/nicenie-tovarni/
7. ročník Jakub Pánek s hrou
Steel Fighters

Ja ti chcem -Viem pomôcť

A to doslova – pomoc
pri záchrane života. A práve táto
myšlienka bola heslom projektu pod
názvom JA TI CHCEM – VIEM
POMÔCŤ!
Projekt realizovali žiaci
z 5. B triedy v spolupráci so žiakmi
zdravotníckeho krúžku pod vedením
PaedDr. Dlholuckej v piatok 13. decembra 2013. Žiaci sa vo svojej triede hravou
formou učili zavolať a poskytovať prvú
pomoc. Najskôr si pozreli prezentáciu o
prvej pomoci, aby vedeli, resp. si zopakovali poskytnutie prvej pomoci – telefonicky i prakticky. Asi každý z nás pozná
číslo 112 alebo 155, na ktoré možno
zavolať RZP (Rýchlu zdravotnú pomoc).
Potom žiaci zo zdravotníckeho krúžku
vo workshope predviedli ukážky prvej
pomoci bežných poranení, napr. krvácanie z nosa, popáleniny, odpadnutie,
nevoľnosť, krvácanie... Následne si piataci vytvorili tri družstvá a súťažili medzi
sebou. Odbornosť a správne prevedenie
prvej pomoci priebežne kontrolovala
odborná porota v tomto zložení: PaedDr.
Dlholucká Martina (zdravotník s certifikátom prvej pomoci SČK), Jankolová
Andrea – odborný grant (profesionálny
zdravotník) a žiaci zo zdravotníckeho
krúžku: Kuzma Milan (8.B), Furdeková
Veronika (8.B), Záhorová Erika (8.A) a
Šprláková Tímea (9.A).

Po ukončení workshopu sa
všetci posilnili malým občerstvením. Nakoniec odborná porota vyhlásila výsledky a odovzdala pekné ceny.
Veríme, že piataci už vedia zavolať a
poskytnúť prvú pomoc. Zistili, že záchrana ľudského života nie je veľmi náročná a
zvládne ju aj žiak ZŠ.
Toto všetko nám pomohla zrealizovať
IUVENTA vďaka projektu KomPrax.
Ide o Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
PaedDr. Dlholucká Martina
ZŠ R. Dilonga

Návšteva žiakov v Charite
Už od začiatku decembra
sa žiaci ZŠ R. Dilonga tešili a pripravovali na návštevu charitného domu. S
pani učiteľkami nacvičovali vianočný
program, v školskom klube vyrábali
darčeky, pozdravy a piekli vianočné
oplátky. V predvianočnom čase sa
žiaci stretli so seniormi v charitnom
dome, aby im spríjemnili dlhé chvíle
samoty. Obdarovaní boli nielen klienti
charity, ale aj deti. Veď sa nadviazali
medzigeneračné vzťahy , vytvorili nové
priateľstvá a odstránila sa komunikačná
bariéra pri odovzdávaní darčekov.
Touto návštevou sa zrealizoval malý
projektový zámer pod názvom : ,,Čauko

dedko, babka.“ S deťmi sme sa rozhodli,
že budeme častejšie navštevovať starkých,
aby sa aj takýmto spôsobom vytvorila
úcta k starobe.
Anna Smitková
ZŠ R. Dilonga

ht t p : / / k o d u s l ov a k . w o r d p r e s s .
com/2013/11/20/steel-fighters/
8. ročník Adriána SurovčíkováIce Hockey
ht t p : / / k o d u s l ov a k . w o r d p r e s s .
com/2014/01/17/ice-hockey/
9. ročník Matúš Valko - Survive Racing
ht t p : / / k o d u s l ov a k . w o r d p r e s s .
com/2013/12/10/survive-racing/
Víťazi
dostali
možnosť
vycestovať do centrály spoločnosti
Microsoft v Bratislave, kde s nadšením
prezentovali svoje hry a podelili sa o získané skúsenosti z oblasti programovania
v Kodu Game Lab. Svojím umom očarili
samotné vedenie spoločnosti. Víťazi boli
ocenení hodnotnými cenami a pracovníci spoločnosti pre nich pripravili inovatívny program.
Na budúci rok plánuje naša
škola zorganizovať celoslovenskú súťaž
Kodu Cup 2015. Chceme zapojiť školy
v rámci Slovenska, podeliť sa o svoje
skúsenosti a nadviazať spoluprácu. Učiť
deti pracovať v tíme aj mimo hraníc
školy. Po DilongStar sa tak stane Kodu
Cup už druhou celoslovenskou súťažou,
ktorú chceme tradične organizovať pod
záštitou ZŠ R. Dilonga.
Mgr. Peter Pallo
ZŠ R. Dilonga
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“Rozprávkanerozprávka”

Aj keď je už po Vianociach
a zima doteraz neprejavila naplno
svoju bielu silu, spomienky na ne
ostávajú v srdci veľmi dlho. Vianoce sa začínajú v srdci... Opäť sa
narodil aj tento rok... A narodil sa
aj napriek „zlým kráľom“... Aj takéto
posolstvo si pripravili žiaci a učitelia
ZŠ R. Dilonga cez program vo veľkej
sále kultúrneho domu v Trstenej
pod názvom „Vianočná rozprávka
– nerozprávka“, ktorým sa predstavili nielen spolužiakom, ale aj
deťom z materských škôl a rodičom
a priateľom školy dňa 17. 12. 2013
počas troch predstavení.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ R. Dilonga

MALí REPORTéRI OPäť PRACUJú

Aj v tomto školskom roku
získali Malí reportéri finančný príspevok pre vyriešenie svojich úloh v teréne
na tému "Ako spojiť vedu a tradičnú
ľudovú kultúru ?" z Nadácie Orange cez
projekt Školy pre budúcnosť na školský
rok 2013/2014.
Hlavnou témou v projekte je
učivo 4. ročníka z Vlastivedy, 5. ročníka
z Mediálnej výchovy a 6. ročníka z Regionálnej výchovy. Obsah projektového
vyučovania je v súlade s učebnými
osnovami pre vyučovanie predmetov v daných ročníkoch. Opiera sa o
obsahové a výkonové štandardy pre
príslušné predmety a ročník a zároveň
zahŕňa kurikulárne zmeny v súvislosti s premenou školy na modernú
v súvislosti so Školským vzdelávacím
programom.
Projekt bude rozdelený na tri
etapy. V 1. etape sa v rámci projektu
na hodinách projektového vyučovania
vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, literatúry, hudobnej výchovy, regionálnej výchovy, mediálnej výchovy,
informatiky a pracovného vyučovania
zabezpečí teoretické vyučovanie prostredníctvom moderných technológií.
Vo vlastivede cez TÉMU AKO
PRETVÁRAME KRAJINU (priemysel a poľnohospodárstvo) a TÉMU
TRADÍCIE A ZVYKY (remeslá)
sa žiaci naučia chápať proces výroby, rozdiely medzi priemyslom a
poľnohospodárstvom, poznávať ľudové
zvyky a tradície. Na prírodovede cez
TÉMU ĽUDSKÉ TELO (zmysly, zmyslové vnemy) sa naučia pochopiť fungovanie ľudského tela. Na hodinách
slovenského jazyka a literatúry budú
pracovať na príprave scenára na filmovanie, na PL vytvorených pedagógmi
trénovať čítanie s porozumením.
Počas hudobnej výchovy preberú žiaci
základnú výuku HRY NA FLAUTÁCH.
Na regionálnej výchove prebehne
výučba ľudových tancov, výučba prípravy tradičných hudobných nástrojov.
Na mediálnej výchove sa žiaci naučia
chápať význam propagácie, publicity,
reklamy, vplyv médií, vplyv reklamy,

závislosti na internete a PC.
Na informatike a na pracovnom
vyučovaní sa budú učiť pracovať v strihacom programe Pinnacle a získavať
manuálne zručnosti v tvorivých
dielňach.
V tejto prvej etape v škole
žiaci získajú informácie o kultúrnych
tradíciach a zaujímavostiach z rôznych
zdrojov (internet, učebnice, encyklopédie). Získané informácie budú
musieť i prezentovať vo forme plagátov,
prezentácií v PowerPointe, posterov.
Vedomosti budú získavať prostredníctvom inovatívnych metód -budú
používať interaktívnu tabuľu, notebooky a počítače.
V druhej časti tejto etapy bude pre
žiakov úloha pripraviť scenár na
natáčanie, aby mal film ich myšlienku a
dokázali spojiť tradičnú kultúru a vedu.
V 2. etape žiaci navštívia
Tvorivé dielne v teréne a Vedecké centrum v rámci vyučovania.
Priamo v teréne budú filmovať a fotiť
javy vysvetlené fyzikálnymi zákonmi,
princípy fungovania vecí a ľudského
tela, kultúrne tradície či remeslá a
ďalej „mapovať“ terén, získavať ďalšie
informácie v priamych rozhovoroch a tieto informácie budú triediť a
zapracovávať do scenára.
V 3. etape na hodinách informatiky, vlastivedy, prírodovedy,
slovenského jazyka a literatúry budú
spracovávať informácie, tvoriť prezentácie v programe PowerPoint, písať
blogy a publikovať svoje výsledky práce
na projekte na web stránke školy a v
školskom časopise Srdce.
V závere projektu s pomocou vyučujúceho a žiakov 5. ročníka
natočený materiál zostrihajú na informatickej výchove vo filmárskej strižni
do výslednej DVD podoby. Zo svojich
ciest vytvoria výsledné prezentácie a
referáty, v ktorých opíšu svoje pocity
z navštívených miest a budú vyhodnotené na záverečnom premietaní so
zapojením verejnosti a rodičov.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ R. Dilonga
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Trstenský hlas

Tabletoví čarodejníci stále v akcii

deň otvorených dverí

Naša "Škola na dotyk" s
čarovnými prútikmi - tabletmi sa
poriadne rozbehla. Piataci tablety
využívajú na hodinách biológie,
základov geometrie, geografie,
slovenského jazyka, anglického jazyka, hudobnej výchovy i výchovy
umením.
Veľmi
pohotovo
si
pripravujú super poznámky v „S
poznámke“, využívajú mnohé aplikácie a vzdelávacie programy.
Zvedaví cestovatelia z 5.B sa aj počas
hodín geografie stretli s množstvom
úloh a problémov.
Netrvalo však dlho a s danými zadaniami si za pomoci tabletov
hravo poradili. Cestovatelia v čase
sa tak na pár hodín premiestnili na
rôzne miesta našej planéty, aby zistili
čo práve robia ľudia v Tokiu, keď mi
na Slovensku spíme. Učebnice geografie vystriedali aplikácie tabletov,
ktoré si zvedaví piataci sústavne naplno skúšajú pri riešení a počítaní.
Učenie je tak zábavnejšie
a tvorivejšie. A hlavne žiaci sa učia
poznávať moderné technológie ako
nástroje nápomocné pri vzdelávaní.
PaedDr.Ing. Stasová Renáta
ZŠ P.O. Hviezdoslava

Voda pre život - život pre vodu

Naša čarodejnícko – kúzelná škola privítala v utorok a stredu
vzácnych hostí. Našu školu navštívili
šikovní predškoláci, ktorí si nielen
poobzerali našu školu, ale zapojili sa
aj do nášho zábavného čarovania.
Čakal ich veľký čarodejnícky trojboj :
• čarovanie s netradičnými
kúzelnými paličkami - tabletmi
• výroba milých a vôbec nie
strašidelných strašidiel
•
čarodejnícko-kúzelná
športová olympiáda, v ktorej si
budúci školáci mohli okrem iného
vyskúšať aj svoju silu – keď porazili namysleného čarodejníka Buba ,
presnosť – hod plyšových myšiek do
kotlíka, pohyblivosť – mini diskotéka v čaro škole, lietanie – skoky na
trampolíne, metlo hokej , .... .

Keď ste boli maličkí,
sedeli ste doma u mamičky.
Teraz sú z Vás predškoláci
a budú z Vás super žiaci.
Dievčatá i chlapci.
Vieš narátať do tri ?
Poznáš aj nejaké farby?
Vieš čarovať- láry fáry?
Poznáš zvieratká na dvore
a vieš čo je na oblohe ?
Určite to všetko viete
a na zápise nám to poviete.
Čarodejníci na našej škole
naučia Vás čosi nové.
Keď prídete uvidíte
u nás nudou nezaspíte.
Bolo to príjemné stretnutie.
Ďakujeme za návštevu.
PaedDr. Gabriela Kapjorová

V celoslovenskej súťaži
s rovnomenným názvom získal
Samuel Karas - žiak II.C triedy pekné
3. miesto v II. kategórii poézia.
Dňa 9.12. 2013 sa zúčastnil
slávnostného udeľovania cien v
Dolnom Kubíne.
Mgr. D. Beňušíková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

magická 13 a OSJ

Dňa 13. decembra 2013 bol
úspešným dňom pre slovenčinárov.
V ZŠ ŠŠ v Tvrdošíne sa uskutočnilo
okresné kolo Olympiády slovenského
jazyka.
Našu školu reprezentovali
dvaja postupujúci žiaci zo školského
kola - JURAJ JANKOLA z 9.C a
KATARÍNA POLÁČIKOVÁ z 8.C
triedy.Úspešným
riešiteľom
bol
Juraj Jankola, ktorý získal nádherné 2.
miesto. Od toho najvyššieho 1. miesta
ho delil len jediný bod.
Samozrejme, že je to vynika-

júci úspech, a tak blahoželáme Jurkovi
aj pani učiteľke Mgr. Eve Kadlubovej.
Mgr. Andrea Šprláková
ZŠ P.O.Hviezdoslava

Február 2014
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Šachový turnaj o pohár primátora mesta Trstená

V sobotu 28.12.2013 sa odohral
už 7. ročník turnaja o pohár primátora
mesta Trstená. Turnaj otvoril primátor
Jozef Ďubjak. Privítal všetkých prítomných hráčov a zaželal pokojný priebeh
v rámci pravidiel. Turnaja sa v tomto
ročníku zúčastnilo 60 hráčov. Hralo sa v
dvoch skupinách. V skupine dospelých bojovalo o pohár 40 hráčov s medzinárodnou
účasťou. Privítali sme hráčov s Poľska,
ba aj zo Španielska. Podobná účasť bola
aj v skupine žiakov. Turnaj prebiehal v
rámci pravidiel. Hralo sa švajčiarskym
systémom na 9 kôl. Prvé štyri šachovnice
pre dospelých boli prenášané online, ktoré
zabezpečoval Karol Pekár, bývalý predseda

SŠZ. Bolo zaujímavé sledovať, ako prebiehajú zápasy. Už po niekoľkých kolách sa
začali ukazovať favoriti turnaja, ktorí napätie v hre dokázali priniesť až do posledného
kola. Nakoniec si víťazstvo vybojoval s
malým predstihom hráč s Poľska, Pawel
Mrozinski. Na druhom mieste Opera Erik
z Devinskej Novej Vsi a na treťom mieste
Palider Pavol z Dolného Kubína. Z našich
si najlepšie počínal Pavol Surovčík, ktorý
skončil na 9. mieste zo ziskom 5,5 b. Celkové výsledky a priebeh stretnutia je možné
si pozrieť na: http://chess-results.com/
tnr120218.aspx?lan=4&art=1&wi=821
V skupine žiakov si najlepšie
počínali bratia Andrej a Tomáš

Brnušákovci, ktorí boli aj favoritmi turnaja. Prvenstvo nakoniec potvrdil Andrej
Brnušák, ktorý skončil na prvom mieste
s polbodovým náskokom pred bratom
Tomášom a na treťom mieste skončil hráč
s Poľska Pniaczek Marek.
Výsledky sa dajú pozrieť na: http://
c h e s s - re s u lt s . c om / t n r 1 2 0 2 8 3 .
aspx?lan=4&art=1&wi=821
Na záver stretnutia primátor
Jozef Ďubjak poďakoval všetkým prítomným za účasť a pokojný priebeh turnaja.
Poprial všetko dobré do Nového roku a
pozval všetkých na 8. ročník turnaja.
Mgr. Katarína Šefčíková
Organizačné oddelenie
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Vianočný
Volejbal

Pravá
vianočná
atmosféra, účasť kvalitných družstiev,
množstvo cien a darov od sponzorov
sprevádzali X. ročník vianočného volejbalové turnaja o putovný pohár primátora mesta. Hralo sa v dvoch skupinách
a už v nich diváci videli tuhé boje o postup do semifinále. Súboje v semifinále a
finále mali známky vysokej hernej kvality mužov aj žien. Aj nové družstvá z B.
Bystrice, Kňažej a Krivej veľmi dobre
zapadli do nasadenej kvality a tak výsledok bola spokojnosť všetkých družstiev
vrátane družstva z Poľska zo Žywca.

Majstrovstvá kraja v kolkoch žiakov – január/2014

Dňa 15. januára 2014 sa
uskutočnili Majstrovstvá kraja žiakov v
kolkoch od 10 do 15 rokov.
Najúspešnejší žiaci sa v máji tohto roku
zúčastnia Majstrovstiev Slovenska.

60 hodov do združených konečné hodnotenie:
Kategória chlapci: 1. Erik Macura, 2.
Maroš Liss, 3. Mário Benický

Kategória dievčatá: 1. Natália Ješšová,
2. Žaneta Bednárová, 3. Klaudia
Dzureková
Karol Sahuľ
Podujatie zahájil primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak, ktorý vo
večerných hodinách odovzdal víťazovi
putovný pohár.
Karol Sahuľ

mestská
Volejbalová liga

Majstrovstvá kraja v kolkoch žiakov – január/2014

Po 9. kole sa osem družstiev
začína v tabuľke deliť na dve polovice.
V doterajšom priebehu 23. ročníka sa
zapojilo do hry 48 hráčov, z toho 5 žien.
Polovica hráčov dosahuje priemerné
výkony na 100 hodov združených nad
400 zvalených kolov.

Priebežná tabuľka po 9. kole:
1. Poľovník (9; 16; 43 : 11)
2. EDM (9; 15; 43 : 11)
3. Dôchodcovia (9; 15; 40,5 : 13,5)
4. Polícia (9; 9; 28,5 : 25,5)
5. Dynamic (9; 6; 19 : 35)
6. Žiaci (9; 6; 17 : 37)
7. Svätý Martin (9; 5; 18 : 36)

90 rokov

80 rokov

Mária Kolejáková
Božena Lieskovanová
Verona Bednárová
Oľga Trstenská
Helena Moniaková

70 rokov

Edita Kulčarová
Ing. Ján Lonek
Oľga Bedová
Anna Čuriková
František Hlaváčik
Mária Varečková

Adam Lackovič-Lenka Furindová

Marec 2014

60 rokov

70 rokov

Stanislav Machajda
Stanislav Butkovič
Milan Gočal
Ľubomíra Činčárová
Ladislav Hervay
Ján Kadlub
Margita Kolenová

Jozef Lepáček
Štefan Ponický
Mária Trstenská
Ing. Vladimír Milko
Anna Tješová
Emília Jaňáková
Magdaléna Bašistová

František Zembjak
Ľubica Gembalová
Anton Parenta
Miroslav Butkaj
Peter Záchemský
Vladimír Pánik
Vladimír Gembala
Stanislav Míšaník
Mária Krupová
Anna Václaviková
Dušan Jarina

Viera Reháková
Ing. Štefan Starek
Pavol Fukas
MUDr. Ladislav Turek
Kamil Pánik
Ing. Jozef Žuffa
Emília Kubaľová
Jozef Poláček
Jozef Marušák
MUDr. Marta Parížová

50 rokov

60 rokov

Priebežná výsledková tabuľka:
1. Tvrdošín (9; 16; 16 : 2)
2. Dolný Kubín (9; 13; 13 : 5)
3. MTS Krivá (9; 11; 11 : 7)
4. SVK Senior ;(9; 10; 10 : 8)
5. Jablonka (9; 8; 8 : 10)
6. SVK Kadeti (8; 4; 4 : 12)
7. SVK Junior (9; 0; 0 : 18)
Karol Sahuľ

Sobáše

Jubilanti

FEBRUÁR 2014
Jozef Kumor

8. Elkond (9; 0; 5 : 45)
Najlepší jednotlivci:
1. Koleják V.: 491,2 zvalených kolov
2. Gregorová L.: 460,1 zvalených kolov
3. Stroka M.: 455,6 zvalených kolov
4. Sahuľ P.: 450,3 zvalených kolov
5. Jandura K.: 446,8 zvalených kolov
Karol Sahuľ

Má za sebou tri kolá. Sedem
družstiev predvádza veľmi dobré
výkony a súboje sú takpovediac vyrovnané. Skutočne je na čo pozerať.
Ďalšie kolo sa odohrá 2. februára
2014 a následne každý druhý týždeň
sa hrajú zápasy mestskej ligy v
telocvični Gymnázia M. Hattalu.

50 rokov
Peter Janek
Beáta Vavrová
Jozef Gloviak
Milan Krasňanský
Ľubomír Šimánek
Eva Chreneková
Jaroslav Lajmon
Ing. Vladimír Vavro
Ľubimír Drgáň
Daniela Lenčuchová
Miroslava Kortýnová
Juraj Šurina
Dušan Žuffa

Naši najmladší
Tomajka Ladislav
Revajová Lenka
Kubašková Tatiana
Strapcová Klára

Úmrtia

Gajniaková Oľga (59)
Pajkos Mária (79)
Gembala Jozef (79)
Môstková Mária (85)

POZN.: Sobáše, narodenia a úmrtia sú uvedené za mesiac
december 2013. K termínu uzávierky čisla TH ešte nebol
ukončený mesiac január 2014.

Trstenský hlas - občasník. Vydáva: Mesto Trstená. Povolenie vydávania: OU-2/1998. Šéfredaktor a predseda redakčnej rady: Bc. Ľubomír Fedorák, tel: 0903 955 766. Adresa redakcie: MsÚ Trstená, odd. organizačné, tel.: 5392 276, e-mail: kultura@trstena.sk, www.trstena.sk. Členovia redakčnej rady: PhDr. Daša Piačeková, Mgr. Eva Ragalová, Mgr. Andrea Šprláková, Janka Lepáčková, Anna Neubauerová, Mgr. Monika Michalcová. Sadzba a grafická úprava: Mgr. Marta Fukasová + Tlač: Tlačiareň Kubík + Náklad: 2 500 výtlačkov, distribuované do každej domácnosti.
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Dátum

1.2. so

Film

POZVÁNKY

Čas

Prod.

Min.

Verzia

Prístup

Vstupné

19:00

USA

92

ČT

+12

5,00€

Monštrum Frankenstein...

JA, FRANKENSTEIN

2.2. ne

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

15:00

USA

100

SD

MP

4,50€

2.2. ne

JACK RYAN: V UTAJENÍ

/detský/

19:00

USA

100

ČT

+15

3,00€

3.2. po

JA, FRANKENSTEIN

19:00

USA

92

ČT

+12

5,00€

6.2. št

ROBOCOP - premiéra

19:00

USA

121

ST

+15

4,00€

7.2. pi

PREDĹŽENÝ VÍKEND

19:00

USA

111

ST

+12

3,00€

8.2. so

ROBOCOP

19:00

USA

121

ST

+15

4,00€

9.2. ne

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

15:00

USA

100

SD

MP

4,50€

/detský/

9.2. ne

ŠPINAVÝ TRIK

19:00

USA

129

ČT

+12

3,00€

10.2. po

NYMFOMANKA II.

19:00

DNK

124

ČT

+18

3,00*

13.2. št

DĚDICTVÍ 2

19:00

CZE

106

OV

+15

4,00€

14.2. pi

ZIMNÝ PRÍBEH

19:00

USA

100

ST

+12

4,00€

19:00

CZE

106

OV

+15

4,00€

15:00

USA

100

SD

MP

6,00€

15.2. so

DĚDICTVÍ 2

16.2. ne

LEGO PRÍBEH

16.2. ne

HERKULES: ZROD LEGENDY

19:00

USA

90

ČT

+12

5,00€

17.2. po

DĚDICTVÍ 2

19:00

CZE

106

OV

+15

4,00€

20.2. št

BABOVŘESKY 2 - premiéra

19:00

CZE

120

OV

+12

4,00€

/detský/

21.2. pi

BABOVŘESKY 2

19:00

CZE

120

OV

+12

4,00€

22.2. so

HERKULES: ZROD LEGENDY

19:00

USA

90

ČT

+12

5,00€

23.2. ne

LEGO PRÍBEH

15:00

USA

100

SD

MP

6,00€

23.2. ne

BABOVŘESKY 2

19:00

CZE

120

OV

+12

4,00€

24.2. po

ZIMNÝ PRÍBEH

19:00

USA

100

ST

+12

4,00€

27.2. št

ANGELIKA - premiéra

19:00

FRA/BEL

113

ČD

+12

3,50€

28.2. pi

ANGELIKA

19:00

FRA/BEL

113

ČD

+12

3,50€

/detský/

		

Trstenský hlas

R

20.
ples

EPREZENTAČNÝ

MESTA TRSTENÁ
Mesto Trstená
Vás pozýva

1. marec 2014
o 19.00 hod.
Dom kultúry Trstená

cena vstupenky: 25

€

kapela TIMEX a ľudová hudba
Orävci, bohatý program, tombola,
prípitok, večera, švédske stoly,
víno, minerálka, syrové špeciality,
káva a sladké prekvapenie.

Kontakt: 043/5392-276

ST, ČT – slovenské, české titulky, SD, ČD – slovenský, český dabing, OV – originálna verzia, MP – mládeži prístupné, 2D, 3D, 35 – formát, * - klubová zľava 1€

Vstupenky na filmové predstavenia si môžete kúpiť:

Elektronický predaj vstupeniek na http://ticket.trstena.sk/ alebo v kancelárii Domu kultúry v prac. dňoch od 7.00 – 15.00 hod., TIC Trstená v prac. dňoch od 8.00 – 16.00 hod.,
v mestskej knižnici: pondelok, streda, piatok od 8.00-17.00 a utorok, štvrtok 8.00-16.00 a v pokladni Kina Mier 1 hod. pred predstavením.

