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prezident Slovenskej republiky v meste Trstená

Dňa 25. marca 2014 sme v
našom meste privítali vzácnu návštevu,
prezidenta Slovenskej republiky, J. E.
Ivana Gašparoviča, uskutočnenú pri
príležitosti ukončenia jeho volebného
obdobia.
Po
návšteve
Základnej školy P. O.
Hviezdoslava,
http://
www.zstrstena.sk/web/
akcie-skoly/1023-vyznamna-navteva, prišiel
pán prezident aj na
Mestský úrad v Trstenej.
Po uvítacom
príhovore Ing. Jozefa
Ďubjaka, primátora mesta Trstená, prehovoril pán
prezident k pozvaným
hosťom – honorárnemu
konzulovi Bieloruskej
republiky na Slovensku
p. Mariánovi Murínovi,
wójtovi Gminy Jablonka
p. Antoni Karlakovi, dvom poslancom
mestského zastupiteľstva, vedúcim
pracovníkom
mestského
úradu,
podnikateľom pôsobiacim v meste

Trstená a širokej verejnosti.
Pán prezident vo svojom príhovore zaspomínal na svoje predošlé
návštevy v našom meste, stretnutie s
bývalým prezidentom Poľska Lechom

Kaczyńskim, vyzdvihol dôležitosť
cezhraničnej spolupráce s Poľskom,
konkrétne Gminou Jablonka, nad
ktorou prevzal záštitu.

Dotkol sa aj aktuálnych problémov,
ktoré momentálne sužujú Európu,
problémov s Ukrajinou, vyjadril sa
k nadchádzajúcemu druhému kolu
prezidentských volieb. Na záver svojho
príhovoru poďakoval
občanom za podporu
pri zastávaní postu
najvyššej hlavy štátu.
		
Následne
primátor mesta vyzval pána prezidenta
k podpísaniu do
Pamätnej knihy mesta
Trstená a na pamiatku návštevy v našom
meste ho obdaroval
tradičnou trstenskou
keramikou. Po tomto
akte vystúpil Wójt
Gminy Jablonka p.
Antoni Karlak, aby
mu odovzdal dar.
Foto: Lookasy Slávnostná návšteva
mesta Trstená pánom prezidentom
bola týmto ukončená.
Ing. Beáta Benická
Referát sekretariátu primátora

Dialyzačné stredisko v Trstenej je otvorené
Spoločnosť B. Braun Avitum
dňa 18. marca 2014 otvorilo v Trstenej
úplne nové moderné dialyzačné stredisko s kapacitou 10 lôžok s možnosťou
rozšírenia až na trinásť.
Na
tlačovej
konferenii,
ktorá sa konala v nových priestoroch
dialyzačného strediska v Trstenej
riaditeľ siete dialyzačných stredísk B.
Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek
informoval že výstavba strediska a
nefrologickej ambulancie trvala 9 mesiacov a celková investícia vrátane
technológií a komplexného vybavenia predstavuje 1,5 milióna eur. Ďalej
dodal, že „hlavným dôvodom výstavby
nového dialyzačného strediska je celosvetová stratégia skupiny B. Braun
trvalo zvyšovať kvalitu starostlivosti o
dialyzovaných pacientov.“ Prví pacienti
prídu na liečbu do nového dialyzačného
strediska vo veľmi krátkom čase:
„Najmodernejšou technológiou sa dosiahne maximálna bezpečnosť a komfort pre pacientov i zdravotnícky personál. Naši pacienti k nám dochádzajú
3-krát týždenne a vzhľadom na mnoho
hodín strávených spolu ich vnímame

ako rodinu. Aj preto sme radi, že im
môžeme ešte zvýšiť komfort pri ich fyzicky i psychicky veľmi náročnej liečbe.“
„Nové priestory disponujú desiatimi
kompletne vybavenými dialyzačnými
lôžkami spĺňajúcimi tie najprísnejšie
štandardy. Denná kapacita na dialýzu je
až 26 pacientov v dvojsmennej prevádzke,“ opisuje budúci chod zariadenia
hlavná nefrologička B. Braun Avitum na
Slovensku MUDr. Monika Alaxinová.
V prízemnej budove je okrem priestoru
na dialýzu aj nefrologická ambulancia.
Ďalej dodala, že aj vďaka dialyzačnému
centru v Trstenej sa bude môcť zvýšiť
počet transplantácii v tomto regióne.
MUDr. Marián Vojtko, vedúci lekár
dializačného strediska B-braun, infor-

moval, že v Trstenej budú pracovať 4
lekári, osem sestier a 3 sanitárky. Pacienti tak navyše vďaka novej lokalite
v blízkosti Hornooravskej nemocnice
s poliklinikou Trstená, ktorá disponuje
nepretržitou lôžkovou prevádzkou,
získa ľahší prístup k ďalšej zdravotnej
starostlivosti.
„Mesto má záujem o zlepšovanie
ponuky zdravotníckych služieb pre
obyvateľov regiónu, a preto túto investíciu v blízkosti areálu nemocnice
prijíma veľmi pozitívne. Stredisko má
veľký význam nie len pre mesto, ale aj
pre celý región Oravy. “ povedal vo svojom príspevku primátor Trstenej Ing.
Jozef Ďubjak.
Dialyzačné stredisko bude
poskytovať celú škálu dialyzačnej starostlivosti počnúc hemodialýzou,
pokračujúc hemodiafiltráciou a končiac
peritoneálnou dialýzou, dodala MUDr.
Monika Alaxinová. Tlačovej konferencie sa zúčastnila aj pani Mária
Korbeľová, ktorá bude ako jedna z
prvých pacientov využívať služby
Dialyzačného strediska v Trstenej.
Zdroj: www.bbraun.sk
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Stĺpček primátora
Vážení spoluobčania,
Po dlhej, ale miernej zime sa
k nám priblížila dlhoočakávaná jar. Z
pohľadu samosprávy zima priniesla
mestu šetrenie finančných prostriedkov, ktoré budeme môcť použiť na
iné aktivity v prospech občanov.
S príchodom jari sa chcem poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do jarného upratovania v meste
a takto zlepšili celkový vzhľad nášho
mesta. Ďakujem všetkým tým, ktorí
chápu zámer mesta znižovať náklady
na komunálny odpad a vytváranie
podmienok pre nezvyšovanie poplatku za zber komunálneho odpadu
na jedného občana. Separovanie
predstavuje najdôležitejšiu cestu ako
dospieť k tomuto cieľu.
Dôležitou súčasťou mesta
je aj investičná výstavba. Poslanci
MsZ definitívne neschválili podanie
žiadosti o dotáciu zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu 150 bytových jednotiek, čím otázka viac ako
180 žiadostí o byty ostáva otvorená.
Výstavba bytov ovplyvňuje život v
meste nielen z pohľadu zvyšovania
počtu obyvateľov mesta, ale aj z
dôvodu vzniku nových pracovných
príležitostí najmä pri výstavbe a dotváraní celkovej atmosféry v meste.
Mesto dokončuje nové
športové ihrisko na Vyšnom Brehu,
ktoré budú využívať hlavne deti
z materskej školy ako aj ostatní
občania. V tomto roku pokračuje
výstavba Hasičskej zbrojnice v rámci
cezhraničnej spolupráce so susednou Gminou Jablonka, ukončuje sa
výstavba ciest a chodníkov v časti
Ďurdinová II, kde budú vytvorené
podmienky pre výstavbu viac ako
80 rodinných domov a 2 bytových
domov, Slovenská sprava ciest
rekonštruuje most na ulici Mieru
čím sa zvýši bezpečnosť cestnej
premávky v našom meste, ale aj estetizácia tejto časti mesta. V tomto
mesiaci Slovenský vodohospodársky
podnik začína realizovať opravu koruny múru Oravskej priehrady čím
sa zabezpečí sprejazdnenie priehradného múru pre osobné motorové
vozidlá, čím sa podstatne skráti
cesta pre občanov cestujúcich za
povinnosťami do okresu Námestovo.
K zlepšeniu kvality života prispieva
výstavba
čerpacej
stanice
s
umývačkou áut, ktorá sa začala
budovať v areáli SAD a významnou
investičnou akciou je aj výstavba
skladov v priestoroch colného úradu.
Veľmi
dôležitú
súčasť
investičnej výstavby v meste predstavujú aj súkromné stavby občanov
(rodinné domy, prestavby a ich opravy), a podnikateľských subjektov.
Investičná výstavba generuje nové pracovné miesta, čo je
v dnešnej dobe veľmi potrebné.
Chcem Vás, vážení spoluobčania,
všetkých požiadať o trpezlivosť pri
realizácii týchto stavieb z dôvodu
zvýšeného pracovného ruchu a
všetkých ťažkostí s tým spojených.
V apríli si pripomíname
sviatky Veľkej noci, ktoré sú pre
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. Prajem Vám, aby ste
tieto sviatky prežili v kruhu Vašich
najbližších.
Všetkým ženám a dievčatám
prajem bohatú oblievačku a šibačku,
aby boli po celý rok zdravé a šibačom
vyzdobené kraslice a veľa krásnych
stužiek na korbáči.
Ing. Jozef Ďubjak, primátor mesta
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VYBRANÉ ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 11. marca 2014 sa
uskutočnilo zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor
mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak.
Po určení zapisovateľov,
overovateľov, členov 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 a správa o
výsledkoch kontrol.
Predkladá hlavný kontrolór.
6. Informácie primátora mesta.
Stanovisko k interpeláciám poslancov
MsZ.
7. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Trstená – jeho plnenie.
Spracúva
vedúca
oddelenia
organizačného.
8. Komplexná správa o verejnej zeleni v
meste.
Predkladá konateľ T T S, s.r.o.
9. Rôzne
- Bytový dom Trstená – rekonštrukcia
a prestavba administratívnej budovy
súpisné č. 270.
- Bytový dom 45 b.j. a 30 b.j. v Trstenej.
- Návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 –
rozpočtové opatrenie č. 1.
- Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom
úvere č. 1190/2012/UZ, č. 1191/2012/UZ
- Ochrana pred prírodnými katastrofami a povodňami v prihraničnej oblasti
Hornej Oravy.
- Informácia k predloženému projektu
„Historicko-kultúrno-prírodná
cesta
okolo Tatier“
- Financovanie investičných potrieb
mesta Trstená – uzavretie zmluvy –
prekleňovací a investičný úver - v súvislosti s projektom „Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier“
- Projekt – Wilcsekova kúria – premena
zemianskej kúrie na mestské múzeum.
- Prístupová cesta Západ – odbočovacie
pruhy zo štátnej cesty – doplnenie výkupu
- Návrhy na udelenie verejného ocenenia
mesta.
- Voľba prísediacich Okresného súdu
Námestovo.
- Písomné upozornenie Hlavného kontrolóra na hrubé zanedbávanie svojich
povinností.
10. Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ.
11. Interpelácie poslancov.
12. Záver.
Bod „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená
– jeho plnenie.“ Je vyhodnotením Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) mesta Trstená za roky
2007 – 2013 a predkladá sa podľa § 12
zákona NRSR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja obce, podľa
ktorého obec zabezpečuje monitorovanie a vyhodnocovanie súladu PHSR
obce s územnoplánovacou dokumentáciou. 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 podľa
§ 4 ods. 2. V rokoch 2007 – 2012 bolo
vypracovaných 259 projektov, ktoré mali
oporu práve v PHSR mesta Trstená a
ďalších podporných dokumentov. Na
plnení jednotlivých aktivít sa podieľali
zamestnanci MsÚ, organizácie zriadené
mestom, podnikatelia a partnerské sub-

jekty. Celkovo možno konštatovať, že u
väčšiny aktivít PHSR mesta Trstená za
roky 2007 – 2013 sa dosiahol pokrok,
čiže ich možno považovať za úspešné.
V bode, ktorý sa venoval Komplexnej správe o verejnej zeleni v meste
hovorí o tom, že sa v prevažnej miere
sústreďovalo na periodicitu a pravidelnú
údržbu, danú predovšetkým biologickou
podstatou života rastlín. Prihliadame
na sezónne potreby ako orezávanie a
vypiľovanie stromov a krov včasne na jar,
intenzívne kosenie trávy v jarných mesiacoch, hrabanie lístia na jeseň.
Poslanci MsZ neschválili
investičný zámer „Bytový dom Trstená
– rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy súpisné č. 270“. Jedná
sa o rekonštrukciu administratívnej
bývalej budovy ZŤS, ktorá je v nevyhovujúcom stave a pojednávalo sa o nej už
v predošlých zasadnutiach MsZ. Štyria
poslanci MsZ hlasovali za (Ing. Silvia
Púčiková, Anton Juris, Mgr. Mojmír
Krajči, Štefan Starek), päť poslancov bolo
proti (Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef
Gočál, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Vojtech Fukas, Ing. Štefan Kapjor) a jeden sa
zdržal hlasovania (Mgr. Peter Žatko).
Taktiež poslanci MsZ neschválili investičný zámer „Bytový dom 45
b.j. a 30 b.j. v Trstenej“ na ulici Západ. Za
boli traja poslanci (Ing. Silvia Púčiková,
Anton Juris, Mgr. Mojmír Krajči), proti
bolo sedem poslancov (Ľubomír Hoľma,
MUDr. Jozef Gočál, Mgr. Peter Žatko,
MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Vojtech Fukas, Ing. Štefan Kapjor, Štefan Starek).
Ďalším z bodov programu
bol „Návrh zmeny rozpočtu na rok
2014 – rozpočtové opatrenie č. 1“, kde
vypracoval odborné stanovisko hlavný
kontrolór, avšak toto nebolo poslancami
MsZ zobraté na vedomie. Päť poslancov
bolo za (Mgr. Martin Šurina, Mgr. Peter
Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči), jeden
bol proti (Štefan Starek) a päť sa zdržalo
hlasovania (Ing. Silvia Púčíková, Anton
Juris, Ľubomír Hoľma, MUDr. Jozef
Gočál, Ing. Štefan Kapjor).
Ďalší materiál k „Návrhu zmeny
rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové
opatrenie č. 1“ vypracovala Ing. Gabriela Dafčíková, samostatný odborný
referent Oddelenia finančného a mestského majetku a Ing. Jana Greschnerová,
vedúca Oddelenia finančného a mestského majetku.
Stanovisko k uvedenej problematike
dala aj predsedníčka Komisie finančnej a
rozpočtovej Ing. Silvia Púčiková: Komisia finančná a rozpočtová odporúča
schváliť „Návrh zmeny rozpočtu na rok
2014 – rozpočtové opatrenie č. 1.“
Aj napriek tomu tento bod nebol poslancami MsZ schválený. Päť poslancov bolo
za (Ing. Silvia Púčiková, Anton Juris,
Mgr. Peter Žatko, MUDr. Vojtech Koleják, Mgr. Mojmír Krajči, jeden bol proti
(Štefan Starek) a päť bolo proti (Ľubomír
Hoľma, Mgr. Martin Šurina MUDr. Jozef
Gočál, Ing. Vojtech Fukas, Ing. Štefan
Kapjor).
Poslanci v bode „Dodatok č.
1– k Zmluve o termínovanom úvere č.
1190/2012/UZ Prekleňovací úver, spolufinancovanie oprávnených výdavkov a
Dodatok č. 1 –Zmluva o termínovanom
úvere - č. 1191/2012/UZ - spolufinacovanie neoprávnených výdavkov v súvislosti s projektom EÚ – Ochrana pred
prírodnými katastrofami a povodňami
v prihraničnej oblasti Hornej Oravy“ pojednávali o úprave výšky
prekleňovacieho úveru a zmene termínu
splatnosti. V roku 2013 dochádza k rea-

lizácii projektu, následne po vykonaní
prác boli zrealizované práce a služby zo
strany mesta finančne vysporiadané, t.j.
faktúry vystavené TTS, s.r.o. resp. ostatnými dotknutými organizáciami pre
mesto Trstená boli uhradené a naďalej sú
priebežne v lehote splatnosti uhrádzané
aj v roku 2014.
Pri úhrade faktúr sa vychádza z vyčíslenia
oprávnených a neoprávnených výdavkov
za každú fakturáciu samostatne. Poslanci
MsZ schválili nasledovné zmeny:
1. Zmenu – Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 1190/2012/UZ
Typ obchodu,mena,čiastka:
Prekleňovací úver 791 268 EUR
Zmena termínu čerpania do:
30.11.2014 ( aktuálne do 31.08.2014)
Zmena termínu splatnosti do :
31.12.2015 ( aktuálne do 30.11.2014 )
2. Zmenu – Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 1191/2012/UZ
Typ obchodu,mena,čiastka :
Investičný 80 000 EUR		
Zmena termínu čerpania do :
30.11.2014 ( aktuálne do 31.08.2014)
V bode Informácia k predloženému
projektu „Historicko-kultúrno-prírodná
cesta okolo Tatier“ poslanci zobrali
na vedomie informáciu o predmetnej
veci, a to, že v súčasnej dobe je v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013
vytvorená finančná rezerva, z ktorej sú
financované najbližšie rezervované projekty. Tento podaný projekt patrí medzi
ďalšie podporené projekty z vytvorenej
rezervy.
Ďalej sa prerokúval materiál
„Financovanie investičných potrieb
Mesta Trstená – uzavretie zmluvy –
prekleňovací a investičný úver – v súvislosti s projektom Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier.“
K danej problematike sa vyjadrila
aj predsedníčka Komisie finančnej
a rozpočtovej Ing. Silvia Púčiková,
ktorá odporučila daný návrh schváliť.
Poslanec MUDr. Vojtech Koleják
predložil pozmeňujúci návrh: „Zníženie
investičného úveru na 15 353 € za
účelom financovania 5% spoluúčasti
na projekte (oprávnené výdavky) a financovanie neoprávnených výdavkov
v súvislosti s projektom EÚ financovaným prekleňovacím úverom“, ktorý
bol poslancami MsZ schválený, ako bol
schválený aj prekleňovací úver. S danou
problematikou bolo schválené aj ďalšie
uznesenie pojednávajúce o žiadosti
zapracovať do zasadnutia MsZ v mesiaci
apríl v RO č. 1 spolufinancovanie v sume
15 353,- eur z rozpočtu Mesta Trstená
za účelom financovania 5 % spoluúčasti
na projekte (oprávnené výdavky) a financovanie neoprávnených výdavkov v
súvislosti s projektom EÚ financovaným
prekleňovacím úverom.
V bode programu „Projekt
– Wilcsekova kúria – premena zemianskej kúrie na mestské múzeum“ bol daný
návrh poslancami MsZ schválený, čím sa
zriaďuje Mestské múzeum v Trstenej ako
rozpočtová organizácia Mesta Trstená so
samostatnou právnou subjektivitou od
1.4. 2014
Ďalej sa poslanci MsZ schválili
aj bod programu „Prístupová cesta Západ – odbočovacie pruhy zo štátnej cesty
– doplnenie výkupu“. Podľa čl. IX, bodu
8 a) Zásad o hospodárení s majetkom
mesta výkup pozemkov pod výstavbu
prístupovej komunikácie na sídlisko
Západ, v katastrálnom území Trstená,
odbočovacích pruhov zo štátnej cesty
I/59.
Vlastníci sú identifikovaní podľa geo-

metrického plánu č. 7/2014 zo dňa
17.02.2014. Kúpna cena je určená vo
výške 14,52 eur/m2 pozemku.
Poslanci MsZ následne schválili udelenie verejného ocenenia „Verejné uznanie mesta Trstená - pamätnú
listinu“ za mimoriadny prínos a osobnú
angažovanosť v oblasti rozvoja školstva
v meste Trstená z príležitosti Dňa
učiteľov pre: Ing. Zdenku Abrahámovú,
Mgr. Máriu Strapcovú, Mgr. Máriu
Štefanidesovú, Janku Šangalovú, RNDr.
Annu Hedrikovú, Adrianu Vessovú.
V ďalšom bode programu
poslanci MsZ zvolili za prísediacich
Okresného súdu Námestovo PhDr.
Milana Mičáňa, Mgr. Evu Volčekovú.
Zástupkyňa primátora Ing.
Silvia Púčiková a poslanec p. Anton Juris
podali materiál „Písomné upozornenie
Hlavného kontrolóra na hrubé zanedbávanie svojich povinností“, nakoľko
podľa uvedeného hlavný kontrolór
niekoľkokrát hrubo porušil povinnosti
vyplývajúce z jeho funkcie a podával poslancom zmätočné informácie, preto mu
navrhli písomné pokarhanie. Nakoľko
za boli len traja poslanci (Ing. Silvia
Púčiková, Anton Juris, Mgr. Mojmír
Krajči), proti boli siedmi (Mgr. Martin
Šurina, MUDr. Jozef Gočál, Mgr. Peter
Žatko, Ing. Vojtech Fukas, MUDr. Vojtech Koleják, Ing. Štefan Kapjor, Štefan
Starek) a jeden sa zdržal hlasovania
(Ľubomír Hoľma), uznesenie nebolo
prijaté.
V bode programu 10 boli prejednávané materiály z komisií pôsobiacich pri MsZ v Trstenej.
Na základe materiálov Komisie majetku
a výstavby MsZ prerokovalo a následne
neschválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trstená, a to:
časti z pozemku C-KN parc.č. 536/7
zodpovedajúcu vytvoreniu parkovacích
miest pre novovybudované byty na sídlisku STRED v polyfunkčnom objekte,
v k. ú. Trstená žiadateľovi Ladislavovi
Tomajkovi, Vitanová 319, 027 12.
MsZ prerokovalo a schválilo zámer
predaja pozemkov C-KN parc. č. 396 –
zast.pl. o výmere 206 m2, C-KN parc.
č. 399 zast.pl. o výmere 209 m2, C-KN
parc. č. 400-zast.pl. o výmere 416 m2,
zapísané na LV č. 2051, v k.ú. Trstená,
podľa §9a písm.8 e) zákona č. 138/1991
Zb., v znení neskorších predpisov ako
prípadu hodného osobitného zreteľa
žiadateľovi SAD LIORBUS, a.s. Bystrická
cesta 62, 034 01 Ružomberok. Ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že sa jedná o predaj pozemkov za účelom
vybudovania novostavby budovy autobusovej stanice Trstená. Uvedeným
investičným zámerom žiadateľ vybuduje
nové priestory pre poskytovanie služieb
cestujúcej verejnosti. Autobusová stanica
v Trstenej je v súčasnosti bez prevádzkovej budovy, ktorá by výlučne slúžila
pre cestujúcu verejnosť a zároveň aj pre
poskytovateľa verejnej dopravy, ktorým
žiadateľ je.
Poslanci MsZ schválili zriadenie vecného
bremena kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky NN na nehnuteľnosti
v katastrálnom území Trstená, a to
pozemky: C-KN parc. č. 1424/224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2,
C-KN parc.č. 14256/42 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 127 m2, C-KN
parc.č. 14256/53 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 16 m2, C-KN parc.č.
14256/54 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2, C-KN parc.č. 14256/56
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5
m2, zapísané na LV č. 2051 v celosti na
mesto Trstená. V prospech
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Z mestského zastupiteľstva STAVBA: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
B. Braun Avitum s.r.o. so sídlom Handlovská 19, 851 01 Bratislava, IČO 31383
963. Zriadenie vecného bremena je
odplatné podľa ZP č. 12/2013 zo dňa
22.11.2013 vo výške 4 100 eur.
MsZ schválilo podľa § 9a ods.9 písm.
c) zákona č. 138/1990 Zb., o majetku
obcí v znení nesk. predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Trstená, a to: nebytového priestoru o
výmere 32 m2 podlahovej plochy
nachádzajúceho sa na prízemí budovy
súpisné číslo 3, postavenej na pozemku C-KN parc. č. 4/2, v katastrálnom
území Trstená, zapísaného na LV č. 3602
žiadateľke Mária FUCHS, 34-400 NOWY
TARG, Podhalanska 6/93 NIP 735-2640-239, region 120178216. Ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o predĺženie prenájmu nebytových
priestorov za účelom prevádzkovania
prevádzky Pranie a čistenie textilných a
kožušinových výrobkov – zberne šatstva.
Na území mesta nie je žiadna prevádzka
poskytujúca takéto služby pre obyvateľov
a mesto má záujem aj snahu, aby tieto
služby boli pre obyvateľov nášho mesta
aj naďalej dostupné a neboli nútení
ich vyhľadávať v iných mestách resp.
až regiónoch. Doba nájmu je od nájomného od dňa účinnosti zmluvy do
31.12.2016. Výška nájmu bude určená

v zmysle schváleného uznesenia MsZ č.
491/XII/2012 zo dňa 11. decembra 2012,
bodu A3 vo výške 32,20 eur/m2 podlahovej plochy.
Poslanci MsZ vzali na vedomie Zápisnicu z rokovania Komisie kultúry.
Na základe materiálov Komisie telesnej výchovy, športu a mládeže
MsZ schválilo prenájom parkoviska na
Oravskej priehrade na účely uvedené
v žiadosti a dotáciu na podporu ultramaratónca Mareka Harčarika vo výške
200 Eur.
Poslanci MsZ vzali na vedomie
Zápisnicu z rokovania Komisie finančnej
a rozpočtovej.
V 11 bode programu predniesli poslanci
MsZ svoje interpelácie.
Na záver primátor reagoval na list od poslancov MsZ.
V tomto bode rokovania
primátor poďakoval prítomným za
účasť na dnešnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a zasadnutie ukončil.
Zápisnicu, Uznesenie a
materiály Mestského zastupiteľstva
si môžete pozrieť v elektronickej
forme na stránke Mesta Trstená

Stavebné práce na Hasičskej zbrojnici pokračujú v zmysle dohodnutého harmonogramu, kde k 31.03.2014 sú prevedené nasledovné práce:
ukončené obklady na III. NP, ukončené vnútorné omietky v celej budove vrátane všetkých rozvodov, ukončené sú potery na II. a III. NP. V súčasnej dobe
prebiehajú práce na zateplení budovy, obklady stien na I. a II. NP, montáž
sadrokartónov. Harmonogram stavby je stanovený tak, aby práce na stavbe
boli ukončené k 30.06.2014.
Dňa 24.03.2014 sa uskutočnila
ďalšia z návštev zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
na mieste realizácie projektu
„Ochrana pred prírodnými
katastrofami a povodňami v
prihraničnej oblasti Hornej
Oravy,
WTSL.01.02.00-82168/10“, t.j. kontrola stavby
Hasičskej zbrojnice. Na stavbe
neboli vytknuté nedostatky. Pri
tomto spôsobe realizácie projektu vlastnými silami, nakoľko
ide o prvotinu medzi realizovanými projektmi, očakávame kontroly častejšie
ako pri ostatných projektoch. Preto je nevyhnutné dbať na súlad stavebných
prác s projektovou dokumentáciou a so stavbou súvisiacimi dokladmi.

PhDr. Marcela Jankolová
Sekretariát primátora mesta

Mgr. Jozef Polakevič; Oddelenie výstavby a životného prostredia
Ing. Monika Slovíková; Oddelenie organizačné

www.trstena.sk

Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja

Mesto Trstená začalo proces
prípravy strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na roky 2014 – 2020. Vzhľadom
k tomu, že ide o jeden z najdôležitejších
dokumentov, ktorý určuje smerovanie mesta pre najbližších šesť rokov,
budeme radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte a pomôžete ovplyvniť
život v meste.
Predovšetkým Vás chceme
požiadať o vyplnenie dotazníka. Dotazník môžete nájsť v elektronickej
podobe na úvodnej stránke mesta
www.trstena.sk, ktorý sa Vám vyplnený
automaticky odošle alebo po stiahnutí ho môžete odoslať na vytvorenú
e-mailovú adresu: phsr@trstena.sk .
Dotazník bude taktiež voľne prístupný
vo vestibule Mestského úradu, Mestskej

knižnici a v Turisticko-informačnom
centre, kde sa budú zároveň nachádzať
schránky s názvom „PHSR – dotazníky“, kde budete môcť hádzať vyplnené dotazníky.
Termín prijímania dotazníkov je
najneskôr 18.5.2014.
Jeho výsledky budú slúžiť
výhradne pre určenie východiskovej
situácie pri príprave programu.
V prípade akýchkoľvek
pripomienok,
či
otázok
nás
môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.
Za Vašu aktívnu účasť
na tvorbe dokumentu a cenné prípomienky Vám vopred ďakujeme.
Ing. Ivana Gallová;
Oddelenie organizačné

Centrum právnej pomoci - kancelária Tvrdošín,
Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín

tel.: 043/532 18 96, 0907 936 945, fax.: 043/532 18 96

Máte právny problém
týkajúci sa napríklad rozvodu, výživného, dedičstva,
vlastníctva, exekúcie, vypratania z bytu alebo domu,
výpovede z práce?

Potrebujete právnu pomoc,
ale nemôžete si ju zaplatiť?
Ľuďom v materiálnej núdzi, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie nároku na
právnu pomoc môžeme právnu pomoc poskytnúť vo veciach

občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného práva.
Bližšie informácie: tel. č. 043/532 18 96, alebo na tel. č. 0907/936 945

www.legalaid.sk
Konzultačné dni pre verejnosť
Pondelok: 8:00-15:00; Streda: 8:00-15:00
Kancelária sa nachádza v budove zdravotného strediska v Tvrdošíne oproti
polícii
(1. poschodie)

„Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, a to Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vo výške 85 % a štátnym rozpočtom vo výške 10 %.“

VÝSTAVA (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
Mesto Trstená v spolupráci s Valašským múzeom v přírodě z Rožnova
pod Radhoštem zorganizovalo dňa 10.2.2014 otvorenie výstavy s názvom „(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA“, ktorá je realizovaná v rámci projektu (NE)ZAPOMENUTÁ
TESLA, č. CZ/FMP.12/0341.
Na úvod výstavy privítal všetkých návštevníkov a účastníkov riaditeľ
Valašského múzea v přírodě, Ing. Jindřich Ondruš a odovzdal slovo moderátorke
podujatia, ktorá v krátkosti informovala o projekte a prizvala šesť hostí na besedu. Teslu Rožnov pod Radhoštěm zastupovali Ing. Josef Šmerda, konštruktér automatických
testerov polovodičových súčiastok, Ing. Jíři Hradil, vedúci technickej kancelárie výroby farebných obrazoviek a Vladislav Chmelař, vedúci technickej kancelárie výrobného úseku. Teslu Orava prezentovali
Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.,
robotníčka
a
kultúrno-osvetová
pracovníčka v podnikovej knižnici,
Ing. Ladislav Ďuroška, technický
námestník a Ing. Jozef Ďubjak, vedúci
skupiny zásobovačov, ktorí sa s nami
podelili o svoje pracovné skúsenosti, ale
i ťažké chvíle, či humorné zážitky z čias
fungovania TESLY. V ďalšej časti programu sa uskutočnil krst k vydanej spoločnej
publikácii s názvom „(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA, ktorá bližšie približuje
Krst knihy “(Ne)zapomenutá Tesla”.
fungovanie Tesly Rožnov, Tesly Orava a
Foto: I. Gallová
ich výrobné programy. Na záver programu si mohli návštevníci pozrieť rôzne historické fakty o Tesle a zachovaný hmotný i
nehmotný materiál.
Do Rožnova pod Radhoštem sa prišli s nami podeliť o svoje zážitky nielen
besedujúci pamätníci, ale aj bývalí oravskí tesláci z TESLY Orava Nižná a TESLY Orava
Trstená, ktorí na svoju fabriku veľmi radi spomínajú. Najstarší účastník zájazdu Tomáš
Tomaga, elektrikár, rád spomína na chvíle, keď sa rušila v závode ľanárska výroba. „Bolo
to 4. decembra 1956. Mal som si zobrať partiu a do konca roka prerobiť elektrorozvody
pre nábeh novej výroby televízorov. Ešte bežala stará výroba a popri nej sa remeselníci
motali jeden cez druhého. Sám neviem, ako sme to stihli.“ Na humorné zážitky spomína aj Ing. Jozef Ďubjak. K služobným cestám do Rožňova pod Radhoštem patrili aj
nezabudnuteľné zážitky, keď šoféri mali vždy za úlohu nakúpiť pre kolegov suché salámy,
pančuchy, miláčiky a pod. Niekedy sme do auta nemali kde naložiť súčiastky. Oravské
tesláčky majú dobré spomienky nielen na pracovisko, ale aj úžasné vzťahy, ktoré na ňom
vznikli. „Boli sme mladí, volali nás prevádzka mladých,“ hovorí Eva Branická. „Chodili
sme po dedinách hrávať divadlo, chovali sme barany, mali sme družbu s vojakmi. V
polovici 70. rokov zažili pekné chvíle aj v odborárskej zotavovni v Rožnove.
Teslákom je za ich fabrikou smutno. Bola fenoménom, ktorý výrazne ovplyvnil životy ľudí, rodín, obcí, miest, pomohol rozmachu v oblasti spoločenského života.
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z finančných prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013. Spoločne bez hraníc, Fond mikroprojektov.“
Ing. Ivana Gallová; Oddelenie organizačné
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20. reprezentačný ples mesta

Dňa 1. marca 2014 sa v Dome kultúry konal 20. reprezantačný ples mesta
Trstená, ktorý sa niesol v symbolike 20 a „obdobím zlatých dvadsiatych rokov“. O
hudbu a dobrú zábavu sa postarala kapela TIMEX a ľudová hudba Oräfci. Na hostí
čakal skvelý program, v ktorom sa predstavila tanečná skupina Mixer a tanečný
odbor pri ZUŠ, celovečerné fotenie pri fotostene a samozrejme bohatá tombola.
Každý z hostí si z plesu odniesol vytlačenú fotografiu v rámikoch, ktoré vyrobili
pacienti z Hornooravskej nemocnice s poliklinikou, pre ktorú bol určený aj výťažok
polnočnej dražby.
Reprezentačný ples mesta Trstená začal písať svoju históriu v roku 1993.
Po 20.tich rokoch predstavuje Reprezentačný ples mesta Trstená nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku a dobrej zábavy, ale
neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.
Od 17. ročníka plesu sa možnosť pomáhať výrazne znásobila a takýmto spôsobom
mesto Trstená pomohlo viacerým organizáciám a neformálnym združeniam, medzi nimi napríklad občianskemu združeniu Pro Nobis, združeniu hendikepovaných
detí v Trstenej, centru Centrušku, ale aj dennému stacionáru Barka v partnerskom
meste Jablonka.
V tomto roku sa organizátori plesu rozhodli venovať výťažok polnočnej
dražby na účely Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej a to na nákup
zdravotníckeho lôžka s integrovaným ovládaním pre intenzívnu starostlivosť pacientov Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAI). Aj v ich mene chce
mesto Trstená poďakovať všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí takouto formou prispeli na dobrú vec.					
(red.)

			

Trstenský hlas

Deň učiteľov 2014

Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28. marca 2014 sa v priestoroch Kina Mier
Trstená konala slávnostná akadémia, ktorej nosnou myšlienkou bolo poďakovanie
všetkým pedagógom, ktorí pôsobia a pôsobili v meste Trstená pri vzdelávaní a
výchove našich detí a mládeže. Nemenej dôležitým momentom bol slávnostný
akt oceňovania tých učiteľov a vychovávateľov, ktorým Mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 11. marca 2014 udelilo uznesením Verejné ocenenie mesta
Trstená- pamätnú listinu za mimoriadny prínos a osobnú angažovanosť v oblasti
rozvoja školstva. Ocenení boli nasledovní: Ing. Zdenka Abrahámová, Mgr. Mária
Štefanidesová, Mgr. Mária Strapcová, Janka Šangalová, RNDr. Anna Hedriková a
pani Adriana Vessová.
V slávnostnej akadémii zazneli aj slová primátora mesta a nemôžeme
zabudnúť ani na pekné pásmo našich detí zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava.
„Dobrý pedagóg neodovzdáva len vedomosti. Dobrý pedagóg zapaľuje
túžbu po poznaní. Pozorne preskúma tváre svojich žiakov a posúdi, kde posmelí
úsmevom, kde uistí pohľadom a kde by mal pridať slovko odvahy. Týmito „malými
veľkými“ gestami prebúdza v deťoch to najcennejšie – motiváciu, ktorá je kľúčom
nielen k radosti z učenia sa, ale tiež k posúvaniu svojich hraníc.“
PaedDr. Zdenka Šimková; Školský úrad Trstená

Mesto si uctilo sviatok žien

Foto: Lookasy

kINO mIER INFORMUJE

Kino Mier Trstená spustilo predaj 3D okuliarov. Návštevníci kina,
ktorí majú záujem o vlastné 3D okuliare, si ich môžu zakúpiť v pokladni kina
Mier. V ponuke sú 3D Dolby okuliare pre dospelých a aj menšie 3D Dolby
okuliare určené pre deti. Cena okuliarov pre deti aj pre dospelých je 17€/ks.
Viac informácií sa dozviete v pokladni kina Mier Trstená.
Kino Mier pozýva všetky dámy na prvú tohtoročnú Ladies
night, ktorá sa uskutoční v piatok 25.4.2014 o 19:00 hod. Pred predstavením, od 17:00 hod. sa budete mať možnosť zdarma nalíčiť luxusnou
kozmetikou. Nezávislé kozmetické poradkyne Mary Kay Vám tiež predvedú
trendy v líčení a poradia ako sa správne starať o svoju pleť. Tešiť sa môžete
aj na chutný welcome drink a tombolu. Premietať sa bude romantický film
Nekonečná láska. Vstupné 3€. Neváhajte a doprajte si chvíľku pre seba a
strávte príjemný večer v spoločnosti svojich kamarátok v kine Mier Trstená.
Ing. Jana Kubeková; odd. organizačné MsÚ

TOP

Svet bez žien by nebol tak krásny, napĺňajú ho svojim pôvabom, nežnosťou
a citom. Ich sviatok „Medzinárodný deň žien“ sme si tento rok pripomenuli v nedeľu
9. marca 2014 v Dome kultúry v Trstenej. V tomto roku sa o program postarala ZUŠ
v Trstenej. Ku kvietku všetkým ženám podarovali milé vystúpenie aj deti detského
súboru Púpavienka z MŠ Oslobodenia v Trstenej, zo ZŠ R. Dilonga, ZŠ P.O. Hviezdoslava a ZUŠ v Trstenej. To, že slávenie tohto sviatku nie je len prežitok z minulého obdobia a nie je to len o kvetoch a bomboniére, svedčí 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 každoročne začal
sláviť 8. marec ako Deň žien. V roku 1975 bol v OSN oficiálne uznaný za Medzinárodný deň žien a slávi sa dodnes.					
(red.)

tradícia pochovávania basy

filmov

Tohtoročné fašiangy už máme za sebou. Vyše 50 dní trvajúce obdobie
plné radosti, spevu, tanca a zábavy sme aj v našom meste ukončili tradičným „Pochovávaním basy“, ktoré sa uskutočnilo v posledný fašiangový deň, ktorý v tomto
roku pripadol na 4. marca. Okrem tradičných šišiek a teplého čaju nechýbal sprievod, kde spolu s basou kráčali DH Oravanka spolu s Detským dychovým orchestrom z Trstenej, plačky a karnevalové masky. V programe sa s basou prišli rozlúčiť
žiaci zo ZŠ R. Dilonga a ZŠ P.O. Hviezdoslava. Potom nasledoval tradičný obrad,
v ktorom „dolóres, dolóres“ zaspievali členovia DH Oravanka. Na záver zástupcovia CVČ v Trstenej ocenili tri najlepšie karnevalové masky. A tak sa občania mesta
Trstená rozlúčili s tohtoročnými fašiangami. 			
(red.)

Ing. Jana Kubeková; odd. organizačné MsÚ

V kinosále Domu kultúry v Trstenej sa dňa 19. marca 2014 uskutočnila
druhá časť prednáškového cyklu Trstená v premenách času. Cieľom prednášky
bolo upútať pozornosť miestnych občanov na najstaršie dejiny mesta vo svetle
archívnych dokumentov. Predmetom prednášky bolo prezentovať vznik Mestského
múzea v Trstenej, jeho vnútorný obsah so zameraním na historickú exkurziu po
stopách rodiny Vilčekovcov v našom meste. Vzácnu pramennú fotodokumentáciu
k objektu dnešnej Vilčekovej kúrie sprostredkovala pani Anna Bernátová z Trstenej
a pán Ing. Stanislav Vilček z Ružomberka (+ 19. 1. 2014), ktorý bol posledný žijúci
syn Albína a Rozálie Vilčekovcov z Trstenej. Autor prednášky Marek Ďurčo sa zameral aj na najstaršiu mestskú knihu z rokov 1688 až 1847, ktorá je mimoriadne
cenným zdrojom informácií k vývoju mestskej samosprávy v Trstenej a k výskumu
trstenských rodov a rodín po vpáde litovských vojsk v roku 1683. Takmer dvojhodinová prednáška oslovila všetkých zúčastnených, čo potvrdili aj viaceré otázky
k tejto problematike v rámci diskusie. Živá komunikácia medzi prednášateľom
a účastníkmi prednášky poodkryla nové perspektívy výskumu Trstenej. Dejiny
nášho mesta majú dôležité postavenie pre poznanie každodenného spôsobu života
ľudí. Sú súčasťou nášho kultúrno-spoločenského, sociálneho i duchovného vlastníctva. V zmysle duchovného odkazu kňaza - historika Štefana Šmálika a Mons.
Viktora Trstenského je koncipovaný aj celý tento cyklus prednášok. Ich odkazom bolo veriť v dobro, milovať pravdu za akýchkoľvek okolností, veriť s upriamením nášho pohľadu na večné hodnoty a v minulosti hľadať poučenie pre
každodenný život. 					
(red.)

3D KINO MIER TRSTENÁ: február-marec 2013

trstená v premenách času II.
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vážení občania mesta Trstená,
v súčasnej dobe prebieha v meste Trstená proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na roky 2014 - 2020,
ktorého cieľom je zmapovať aktuálne prostredie a stav mesta Trstená a následne
identifikovať hlavné faktory rozvoja pre mesto Trstená do budúcnosti. Tento program je dôležitým podkladom pre proces získavania finančných prostriedkov zo
zdrojov Európskej Únie.
Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy, nedostatky, ktoré ste si všimli a tiež nám poskytnete pohľad a Vaše názory, postrehy a
námety na zefektívnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená.
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vytváraní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená formou tohto dotazníka.
Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože

Ktoré špeciálne potreby bývania by malo mesto riešiť prioritne?
o
Byty pre mladé rodiny
o
Byty pre dôchodcov				
o
Ubytovanie pre sociálne slabých		
o
Ubytovanie pre ľudí v núdzi				
o
Dom s opatrovateľskou službou		
				
Aké riešenie by ste preferovali z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby?
o
Vytvorenie lokalít na individuálnu výstavbu
o
Vytvorenie lokalít na hromadnú výstavbu
o
Podporovať investičné zámery budovania nových bytových jednotiek
o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
Pohlavie
o
Muž 				
o
Žena
Veková kategória
o
menej ako 18			
o
19 – 25				
o
26 – 35				
o
36 - 45

o
o
o

Vzdelanie
o
základné 				o
o
vyučený/á s maturitou		
o
o
stredné všeobecné 			
o

46 – 55
56 – 65
66 a viac
vyučený/á
stredné odborné
vysokoškolské

Ekonomická aktivita
o
Súkromný podnikateľ 		
o
Zamestnaný
o
Nezamestnaný			
o
Študent
o
Na materskej dovolenke 		
o
Dôchodca
o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V ktorom obvode mesta Trstená bývate?
o
Západ				o
o
Mieru – Stred II			
o
o
Vyšný Breh - Ďurdinová		
o
			

Hrady
Stred I - východ
Ústie nad Priehradou

ĽUDSKÉ ZDROJE, ZAMESTNANOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA
Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti kvality
občianskej vybavenosti?
1
2
3
4
5
Zdravotná starostlivosť 		
o
o
o
o
o
Nemocnica s poliklinikou		
o
o
o
o
o
Sociálne služby			
o
o
o
o
o
Sociálne zariadenia			
o
o
o
o
o
Dom smútku a cintoríny		
o
o
o
o
o
Služby mestskej polície		
o
o
o
o
o
Bezpečnosť mesta			
o
o
o
o
o
Služby miestnej samosprávy
(prístup zamestnancov, ochota
pri vybavovaní a pod.)		
o
o
o
o
o
Pracovné príležitosti		
o
o
o
o
o
Možnosti bývania			
o
o
o
o
o
Chýbajú Vám niektoré služby zdravotnej starostlivosti?
o
Áno				o
Nie
Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali Áno, tak uveďte ktoré.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ste spokojný s poskytovaním služieb Hornooravskej nemocnice s poliklinikou?
o
Áno				o
Nie
Čo by ste zmenili alebo uvítali v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Poznáte sociálne služby poskytované v meste Trstená?
o
Áno
o
Nie
o
Neviem, doteraz som nepotreboval žiadnu zo sociálnych služieb
Ako ste spokojný s informáciami o sociálnej pomoci
prospech občanov?
				1
2
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi
o
o
Opatrovateľská služba		
o
o
Umiestňovanie do zariadení pre seniorov o
o
Denný stacionár			
o
o
Dotácia na stravu a školské potreby
o
o
Informovanosť o možnostiach
sociálnej pomoci			
o
o

Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie stratégie
rozvoja mesta Trstená s ohľadom na Vaše potreby.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne na spracovanie situačnej analýzy a rozvojovej stratégie mesta Trstená na roky 2014 - 2020.
Otázky sú zostavené buď v škále od 1 – 5, kde 1 - absolútne spokojný, 2 –
spokojný, 3 – ani spokojný, ani nespokojný, 4 - nespokojný, 5 – absolútne nespokojný, alebo jednotlivé otázky označte xV jednotlivých otázkach je možné zaškrtnúť
aj viac odpovedí, avšak max. 4.
Výsledky prieskumu budú zverejnené na webovej stránke mesta 		
			
www.trstena.sk.
Za jeho vyplnenie Vám vopred ďakujeme.

a sociálnych službách v
3
o
o
o
o
o

4
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o

o

o

o

Ste za výstavbu zariadenia pre seniorov v meste?
o
Áno		
o
Nie		 o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Akým spôsobom má mesto vytvárať priestor pre širšie možnosti využívania voľného
času mladých ľudí a mladé rodiny v našom meste? Aké aktivity by ste uvítali?
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Je podľa Vás potrebná revitalizácia obytného prostredia?
o
Áno				o
Nie
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali Áno, tak uveďte, v čom by mala spočívať
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPORT
Ako ste spokojní s úrovňou vzdelávania v meste?
			
1
2
Materská škola			
o
o
Základná štátna škola		
o
o
Základná cirkevná škola		
o
o
Gymnázium			 o
o
Služby Centra voľného času		
o
o
Služby Základnej umeleckej školy
o
o
Rôznorodosť krúžkových činností
o
o

3
o
o
o
o
o
o
o

4
o
o
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o

Čo by ste navrhovali pre skvalitnenie služieb v oblasti vzdelávania?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti kultúry?
				1
2
3
4
5
Dom kultúry			
o
o
o
o
o
Kino Mier			
o
o
o
o
o
Knižnica				o
o
o
o
o
Kultúrne podujatia			
o
o
o
o
o
Ako ste spokojný so službami Kina Mier? (ak nenavštevujete kino, nevypĺňajte)
			
1
2
3
4
5
Frekvencia premietania		
o
o
o
o
o
Efekty				o
o
o
o
o
Kvalita 3D okuliarov		
o
o
o
o
o
Cena				o
o
o
o
o
Cenové zvýhodnenia		
o
o
o
o
o
Objednávací systém vstupeniek
o
o
o
o
o
(http://ticket.trstena.sk/)
Prostredie (teplo/zima, sedenie)
o
o
o
o
o
Propagácia 			
o
o
o
o
o
Ako ste spokojný so službami mestskej knižnice? (ak nenavštevujete, nevypĺňajte)
				 1
2
3
4
5
Členský poplatok			
o
o
o
o
o
Dostupnosť publikácií		
o
o
o
o
o
Aktuálnosť publikácií		
o
o
o
o
o
Rôznorodosť publikácií 		
o
o
o
o
o
Knižničný online portál		
o
o
o
o
o
Prostredie knižnice			
o
o
o
o
o
Čo by ste zmenili alebo uvítali v mestskej knižnici?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Podľa Vášho názoru organizuje mesto Trstená dostatok kultúrnych podujatí?
o
Áno				o
Nie
Aké kultúrne podujatia by ste uvítali v meste Trstená?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Akým spôsobom sledujete dianie v meste Trstená?
o
Účasťou na podujatiach usporiadaných mestom (mestské zastupiteľstvá, územné
plány, akcie a pod.)
o
Sledovaním zápisnice z mestského zastupiteľstva
o
Sledovaním informácií na webovej stránke mesta
o
Čítaním občasníka Trstenský hlas
o
Iné
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Ako ste spokojný so športoviskami v meste Trstená? (ak nenavštevujete, nevypĺňajte)
				 1
2
3
4
5
Množstvo športovísk		
o
o
o
o
o
Vybavenie športovísk		
o
o
o
o
o
Stav športovísk			
o
o
o
o
o
Ako ste spokojný so športoviskami v meste z hľadiska ich prístupnosti?
				1
2
3
4
Futbalový areál Kľozov		
o
o
o
o
Kolkáreň				o
o
o
o
Gymnázium			 o
o
o
o
Multifunkčné ihrisko Vyšný Breh
o
o
o
o
Multifunkčné ihrisko Západ		
o
o
o
o
Multifunkčné ihrisko:
- ZŠ P.O. Hviezdoslava		
o
o
o
o
- Detské ihriská			
o
o
o
o
- X-bike				o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o
o

Aký druh športovísk by ste uvítali v meste Trstená?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Ako ste spokojný so životným prostredím v meste Trstená?
				 1
2
3
4
Stav kanalizácií
		
o
o
o
o
Kvalita ovzdušia			
o
o
o
o
Stav okolia potokov a riek		
o
o
o
o
Odpadové hospodárstvo 		
o
o
o
o
Stav verejnej zelene			
o
o
o
o
Stav verejných priestranstiev		
o
o
o
o
Okolie smetných nádob		
o
o
o
o
Čistota vodnej nádrže 		
o
o
o
o
Vaša mestská časť (sídlisko) 		
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ako Vám vyhovuje súčasný systém poplatkov za odvoz odpadu a frekvencia odvozu odpadu?
o
Vyhovuje				o
Nevyhovuje
Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali “Nevyhovuje”, tak uveďte prečo
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Čo si myslíte o množstve a umiestnení zelene v meste Trstená?
o
V meste je dostatok zelene, vytvára príjemné prostredie na vhodných miestach
o
V meste je dostatok zelene, ale s nevyváženým umiestnením
o
V meste je nedostatok zelene, potreba výsadby nových stromov, okrasných kríkov a kvetov
Ako ste spokojný s technickou infraštruktúrou mesta Trstená?
				 1
2
3
Stav miestnych komunikácií		
o
o
o
Stav chodníkov
		
o
o
o
Dopravné značenie			
o
o
o
Parkovacie plochy			
o
o
o
Zimná údržba komunikácií		
o
o
o
Stav verejného osvetlenia		
o
o
o
Stav mestského rozhlasu		
o
o
o

4
o
o
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o

Ktoré komunikácie je podľa Vás potrebné opraviť, rekonštruovať či dobudovať nové?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
CESTOVNÝ RUCH, CEZHRANIČNÁ A ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA
Považujete služby Turisticko informačného centra za postačujúce?
o
Áno				o
Nie
Ak nie, tak uveďte, aké ďalšie služby by ste uvítali.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Aké služby cestovného ruchu by ste uvítali v meste Trstená?
o
Ubytovacie zariadenia
o
Lyžiarske stredisko
o
Wellness služby
o
Kúpalisko – termálne bazény
o
Športové zariadenia
o
Dobrodružné, adrenalínové atrakcie
o
Iné
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Myslíte si, že cestovný ruch v meste Trstená je dostatočne propagovaný?
o
Áno				o
Nie
Aký druh propagácie by ste navrhovali?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Kto by mal podľa Vás zabezpečiť propagáciu mesta a cestovného ruchu?
o
Mesto z vlastných zdrojov
o
Podnikatelia v cestovnom ruchu
o
Združenie cestovného ruchu
o
Z projektov
Ako vnímate cezhraničnú územnú spoluprácu mesta Trstená?
o
Pozitívne
o
Negatívne
o
Neviem posúdiť

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, VÝSKUM A INOVÁCIE
Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti informačných technológií?
				
1
2
3
4
5
Webová stránka mesta		
o
o
o
o
o
Dostupnosť internetu		
o
o
o
o
o
Dostupnosť WIFI internetu		
o
o
o
o
o
Elektronicky poskyt. služby		
o
o
o
o
o
Mobilné aplikácie			
o
o
o
o
o
Služby telekomunikačných
operátorov (triple-paly)		
o
o
o
o
o
Aké ďalšie technológie by ste uvítali v meste Trstená?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Akú formu komunikácie, vybavovania dokladov, žiadostí preferujete v rámci verejnej správy?
o
Papierová			 o
Elektronická
Ako ste spokojný s webovou stránkou mesta Trstená?
				
1
2
Prehľadnosť			 o
o
Jednoduchosť prístupu		
o
o
Pestrosť informácií			
o
o
Aktuálnosť informácií		
o
o
Dizajn				o
o

3
o
o
o
o
o

4
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE A HOSPODÁRSKA ŠTRUKTÚRA
Myslíte si, že mesto Trstená disponuje vhodnými podmienkami na podnikanie?
o
Áno		
o
Nie		 o
Neviem posúdiť
Čo by ste navrhovali pre zlepšenie podnikateľského prostredia v meste?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ROZVOJ MESTA DO BUDÚCNOSTI
Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov?
o
Pozitívne		
o
Negatívne
o
Neviem posúdiť
Uveďte prečo:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ktoré sú podľa Vás najčastejšie problémy mesta Trstená?
o
Nedostatočná kapacita materských škôl
o
Nedostatok pracovných príležitostí
o
Nevyhovujúce možnosti nákupu a služieb
o
Kriminalita, vandalizmus
o
Voľne behajúce psy, psie výkaly
o
Nedostatok parkovacích miest (parkovanie automobilov na cestách, chod
níkoch a verejnej zeleni)
o
Skládky odpadu
o
Málo možností na trávenie voľného času (chýbajúca športová vybavenosť)
o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Na aké oblasti a aktivity by sa podľa Vás malo mesto Trstená zamerať v budúcnosti?
o
Poskytovanie sociálnej starostlivosti
o
Podpora vzdelávania (práca s deťmi a mládežou)
o
Vybudovanie detských jaslí
o
Bytová výstavba a nové stavebné pozemky
o
Vybudovanie priemyselného parku
o
Zvýšenie kvality životného prostredia
o
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
o
Rekonštrukcia verejných budov
o
Vybudovanie nových ihrísk a športovísk
o
Rozvoj cestovného ruchu
o
Rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
o
Zvýšená starostlivosť o pamiatky
o
Vybudovanie väčších a kvalitných obchodných reťazcov
o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Aké konkrétne projekty by podľa Vás mesto malo realizovať?
o
Športová hala
o
Zberný dvor
o
Lyžiarske stredisko
o
Iné
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Pripomienky a návrhy pre rozvoj mesta Trstená
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ďakujeme za vyplnený dotazník, prostredníctvom ktorého ste aj Vy
prispeli k skvalitneniu života v meste Trstená!
Spracovateľský tím PHSR mesta Trstená

Apríl 2014		
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KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI
DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

V predškolskom období si dieťa osvojuje reč, utvárajú
sa základy jazykovej správnosti a kultúry reči. V tomto období
sú aj najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk v jeho spisovnej podobe, a to môže dieťaťu poskytnúť prirodzené jazykové a
rečové prostredie nielen v materskej škole ale aj v rodine.
Vzhľadom k tomu, že medzi sebou neustále komunikujeme,
predávame si rôzne informácie, pocity, priania, všímame si
okrem obsahu komunikácie aj jej formu. Sledovanie kvality rečového prejavu je dôležité
najmä v období detstva, kedy sa reč vyvíja a postupne fixuje. Rečová komunikácia má
zložku obsahovú, ktorej úroveň je daná schopnosťou formulovať myšlienky, rozsahom
slovnej zásoby a schopnosťou aplikovať pravidlá gramatiky. Formálna zložka rečovej komunikácie sa týka individuálnych charakteristík jedinca, ako je tvorba hlasu, melódia,
výška, výslovnosť, artikulačná obratnosť, plynulosť a tempo reči. „Spoločenské prostredie
dodáva dieťaťu podnety, ktoré pôsobia na jeho duševné schopnosti a rozvíjajú ich. Z
hľadiska rozvíjania reči spoločenské prostredie predkladá rečový vzor a stimuluje dieťa k
rečovému prejavu a vzbudzuje rečovú aktivitu. Rečový vzor môže byť správny a nesprávny,
správny rečový vzor je zhodný so zvukovými, artikulačnými a gramatickými normami jazyka a dáva predpoklad na správny rozvoj reči dieťaťa, nevylučuje však niektoré organické a
neurotické poruchy. Nesprávny rečový vzor prijíma dieťa s chybami, takže môže ovplyvniť
jeho výslovnosť a spôsob reči. Stimulácia kladne vplýva vtedy, keď spoločenské prostredie
dáva dostatočne často podnety úmerné chápavosti dieťaťa. Nadmerná stimulácia podporuje vznik neuróz reči a negativistické správanie, naopak dôsledkom nedostatočnej
stimulácie je oneskorený vývin reči až bezrečovosť. Z hľadiska rozvíjania reči dieťaťa treba
spoločenské prostredie analyzovať aj so zameraním na dedičnú záťaž, rodinnú konšteláciu
a výchovné vplyvy v rodine.“ (Antušeková, 1989)
V niektorých rodinách sa vyskytuje oneskorený vývin reči, ktorý sa v neskoršom
veku vyrovnáva. Násilným urýchľovaním vývinu reči, nútením dieťaťa hovoriť, by sa
porušil prirodzený vývin reči a mohli by sa vyvolať neurotické rečové prejavy, negativizmus a pod. Je potrebné dôsledne rozlišovať, čo je zdedené a čo možno pripísať napodobeniu alebo nesprávnej výchove a tomuto zisteniu treba prispôsobiť ďalšie výchovné postupy.
Úplná rodina najlepšie podporuje zdravý, harmonický vývin dieťaťa. Citová dysharmónia, strata alebo rozvod rodičov môžu mať nepriaznivý vplyv na reč dieťaťa. Časté
duševné zraňovanie dieťaťa v nepriaznivých rodinných podmienkach môže vyústiť do
rečovej neurózy.
Význam rannej intervencie v rozvoji reči
„Rozvoj jednotlivých percepčne-kognitívnych funkcií je veľmi dôležitý u detí
predškolského a mladšieho školského veku. Nerovnomerný vývoj kognitívnych funkcií s
narušenou komunikačnou schopnosťou môže vyústiť do špecifických porúch učenia.“
(Antušeková, 1989)
Vhodnými diagnostickými a rehabilitačnými metódami môžeme docieliť zlepšenie
až odstránenie konkrétnej poruchy a tak predchádzať nielen problémom v učení ale aj
negatívnym dôsledkom, ktoré súvisia s narušeným vývinom reči.

učme deti životu

Využite preto možnosť bezplatného poradenstva
pre vás a vaše dieťa a neváhajte nás 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
Mgr.Dana Kolčáková, špeciálna pedagogička

Podľa štatistík detí v spoločnosti ubúda, a preto akosi neviem prísť na to, kde sa
stala chyba, keď počet klientov v centrách poradenstva rastie. Nie pomaly, pozvoľna, ale
doslova rapídne. Čoraz viac detí k nám posielajú sociálni kurátori, detskí lekári, riaditelia
škôl, triedni učitelia, výchovní poradcovia. Prichádzajú k nám bezradní rodičia, lebo nevedia, ako ďalej doma či v škole.
Niekedy si s istou nostalgiou spomeniem na svoje školské časy, keď bolo
školstvo síce ovplyvnené nádychom „naškrobenej pionierskej rovnošaty“, ale kamarátstva boli skutočné, prežívané s príchuťou tajomných zážitkov. Nik nás nenaučil, ako byť v
ťažkých chvíľach empatický a napriek tomu, že sme význam tohto slova nepoznali, dialo sa
to, bolo to v nás. Netuším, či sa to, čo vnímam v školských kolektívoch a s čím som denne
konfrontovaná v poradni pri rozhovoroch s klientmi, udialo sociálno-kultúrnou premenu
spoločnosti, alebo je to premenou životného štýlu rodiny či posunom od tradičnej školy
na modernú, isté je iba to, že zmena nastala.
Chvíľu som zvažovala, či oslovovanie poradenského zariadenia nie je ovplyvnené pohodlnosťou dospelých – zbavia sa zodpovednosti veci riešiť a následne niesť za
riešenie zodpovednosť. Zvažovala som aj to, či za rastúcim počtom detských klientov v
poradenských centrách nie je zvedavosť, čo im v poradni ponúknu. Alebo je to možno
módna vlna, veď v amerických filmoch je návšteva školského poradcu, terapeuta, psychológa bežnou súčasťou školského systému.
No ak aj niečo z toho pravdou bolo, tieto vlny oslabli a dnes stojím zoči-voči
klientom, ktorí nie sú naučení nájsť a uchopiť životodarnú silu vlastného potencionálu a
zabojovať. Od čias nástupu do škôlky sú deti zneschopňované prehnanou mierou zasahovania do ich prirodzených mechanizmov riešiť problémy a konflikty samé, intuitívne,
často efektívne. Dnes sú deti v situáciách, kedy by možno spôsobom pokusu a omylu zvládli aj veľké prekážky a zároveň sa tým niečo naučili o sebe, vzťahoch a o svete , posielané
do poradne či k výchovnému poradcovi.
Vlastne sú postupne invalidizované, pretože dospelí nemajú trpezlivosť počkať,
unášať riziko a vydržať neistotu vedľa dieťaťa. Učia ich ľahšej ceste opretia sa o autoritu,
vyhýbaniu sa rizikám a často aj realite a pravde. Pritom my sami sme sa tie najúžasnejšie
veci naučili priamo od života, nie zo slov dospelého. Často akoby v životoch detí fungovali
dva oddelené svety, jeden školský a druhý rodinný. A akoby okrem vysvedčenia a predvolania rodiča do školy nebolo iného styčného miesta. Niekde uniká súvislosť s osobnými
skúsenosťami, vyplývajúcimi zo vzťahov v sociálnom prostredí, v ktorom vyrastajú, žijú ,
formujú sa. Je možné, aby škola v rámci svojho pôsobenia ich doterajšie skúsenosti anulovala, prerámovala a neakceptovala, nakoľko deti denne po návrate zo školy opätovne
svoje skúsenosti a správanie posilňujú.
Dá sa to zvládnuť iba jedným spôsobom: Poďme spoločne cez osobnú
skúsenosť a pozitívnu motiváciu ukazovať deťom možnosť vybrať si. Viesť ich výchovou
a vzdelávaním ako slobodnou cestou výberu, z ktorej budú mať v konečnom výsledku
radostný pocit.
Viem, že opora je pre deti dôležitá, má svoj význam, oceňujem význam pozitívneho podporovania a povzbudzovania, no ako keby sa to v praxi dialo len na teoretickej
úrovni. Ale kým nezačneme naše deti učiť zo života a pre život, návštevy poradní a poradcov budú v mnohých prípadoch len povinne absolvovaným stretnutím.
			
Mgr. Darina Tuková, riaditeľka CPPPaP Trstená

Sen byť viac užitočný pre ľudí:
Každý máme svoje životné sny, chuť uplatniť
sa a byť užitočným. Po roku 1989 sa u nás
na Orave, v okolí Oravskej priehrady začalo
pohybovať veľa zahraničných turistov na
autokaravanoch. Takmer každý mal na aute
pripevnený nosič s bicyklami. Začal som si
klásť otázku: Prečo z tak vyspelých motorizmom presýtených krajín prichádzajú západní turisti k nám bicyklovať? Naša príroda je prekrásna a prejsť 70-90km za deň je
na dobrom bicykli rekreačná turistika aj pre
menej trénovaných. To mi bolo hneď jasné,
čo nám v meste chýba.
Servis a služba pre cykloturistov: Na začiatku som sám chcel vyskúšať,
akú radosť spôsobuje pohyb na bicykli po
horskej prírode. Po kúpe ťažkého železného
Velamosu s 21 prevodmi som si uvedomil, že s lacným bicyklom do 250E /
vtedy 7500Sk/ to je viac o trápení v kopcoch. Dobrý bike stál vtedy tak od 600E
a viac a to ešte bez odpruženej vidlice.
SCOTT s chrommolybden rámom už
dával pocit ľahkosti a výborného sprevodovania na šlapačky do prudkých stúpaní.
Po každej náročnejšej túre si ale vyžaduje
bicykel všetko prekontrolovať a odznova
nastaviť: precentrovať kolesá, zoradiť brzdy
a prehadzovačky, premazať reťaz, lanká a
hlavne vyčistiť.
	Nevzdať sa: Po krásnych turistických zážitkoch na dobrom biku som jedného smutného rána našiel vylomené dvere
na garáži a bolo po bicykli. Vtedy som si
povedal, že dokážem si zarobiť na ešte lepší

sedadlo pre šesťročného chlapca, ktorý
mal tiež pedále a svoj reťazový prevod a
pomáhal ťahať ťažký tandem rodičom do
kopcov. Japonec, ktorému sa v Trstenej
už rozpadol bicykel cestou z Varšavy do
Rumunska. Španiel na ručne vyrobenom drevenom bicykli. Dnes už chcem
spomínať len na tie pekné chvíle strávené v
predajni, často od rána do polnoci.
Od roku 2002 sa predajňa MBG – CYKLO
presťahovala do objektu Fortuna a slúži
širokému okoliu bežných ľudí a nadšencom
cyklistiky, ale aj viacerým záujmom zo
športu. Nechýbajú potrebné výživové doplnky, cyklistické oblečenie, termo prádlo,
stolný tenis, korčule, hokejky, posilovacie
zariadenia, všetko náradie pre údržbu bicyklov
a samozrejme záručný aj pozáručný servis.
Za dvadsať rokov sa z malých detí, ktoré u
nás dostali prvý bicykel zamenilo niekoľko
generácii cyklistov. Mladí nadšenci si vedia
poskladať a technicky vylepšiť svoje bicykle.
Snažíme sa deti viesť k potrebnej starostlivosti o bicykel a poradiť im pri opravách.
Pri kúpe upozorňujeme na bezpečnosť pri
jazde. Teší nás, že vieme uspokojiť od tých
najmenších , ktorí sa tešia z každého kolesa,
až po starších ľudí aj s dvoma barlami a vedia odísť na špeciálnom bicykli.
Splnený sen: Dvadsať rokov
stráviť s veľkým nasadením, keď začnete
naplno 44-ročný už treba uvolniť tempo
a odovzdať štafetu. Dušana už pozná celá
okolitá cyklistická verejnosť a mňa teší, že
žiak je lepší, ako jeho učiteľ.
Pred časom ma zastavil pán primátor a

Použitá literatúra: ANTUŠEKOVÁ, A.: Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach. Bratislava, SPN 1989,130 s.ISBN 80-08-00022-8.

Výročie 20 rokov predajne cyklošportu v Trstenej
bicykel a skúsenosti, ktoré som nadobudol
pri servise zúžitkujem.
Založenie živnosti 2.11.1993
a hľadanie priestorov na prenájom v
Trstenej: Nachodil som sa veru dosť, kým sa
dedko Furdek nadomnou nezľutoval a prenajal mi svoj starý domček na Malom Rade
za FKH. Do marca 1994 sa mi za pomoci
Ferka Jandíka – nadšeného cestného cyklistu, podarilo otvoriť prvý špecializovaný
servis a predaj bicyklov v Trstenej.
Dôvera a hlavne byť poctivým
ku svojim partnerom: Za pomoci martinskej predajne MB-CYKLO Markovič,
ktorá mi poskytla v tej dobe špičkový tovar
z oblasti cyklistiky. Nasledovne sa o Trstenú
začali zaujmať známe značky Merida, TrekkingFox, LeaderFox, Fořt neskôr Dema
a Author. V ďalších rokoch sa výrazne
vypracovali Slovenský výrobcovia CTM –
Stará Turá a KENZEL–Hurbanovo. Dobré podmienky splatnosti a vždy korektné
uhrádzanie faktúr mi zabezpečilo kvalitné
postavenie u dodavateľov. Pri náročnosti
vedenia predajne a stúpajúcemu obratu
bolo treba zabezpečiť dobrého servismana na bicykle. Vtedy som dostal typ na
mladého nadšenca cyklistiky 17-ročného
Dušana Sahuľa.
Obchod sme v roku 1995 presťahovali na
Námestie M. R. Štefánika. Táto predajňa
prilákala nadšencov cyklistiky zo širokého
okolia. Veľmi radi sem chodili nakupovať
cykloturisti z Poľska, veľakrát sa tu zastavili
Česi, Nemci, nezabudnem na Angličanov,
ktorí na veľkom tandeme mali ešte tretie

s radosťou v tvári mi oznámil, že sa začne
budovať cyklochodník až do Nového
Targu. Všetci na to netrpezlivo čakáme, na
bezpečnú rekreačnú cestu pre cyklistov. To
priláka viac turistov a zvýši záujem o naše
mesto. Čo vidíme vo všetkých vyspelých
krajinách aj okolitých regiónoch je pre ďalší
rozvoj turizmu nevyhnutné a užitočné aj
pre všetky hornooravské obce. Dúfam, že
naši ľudia už nebudú odchádzať za cykloturistikou na juh Slovenska, Moravu, Kysuce, Rakúsko. Rodina sa spojí v pekný
letný čas a spoločne si zašportujú mimo
preplnených ciest. Zastavia sa na cykloceste
na občerstvenie, budú mať čas vnímať našu
prírodu a utužia si vzájomne vzťahy. Tým
ktorí už fyzicky nevládzu pomôže doplnkový elektropohon. Kto týmto riadkom
neverí, nech si spomenie na veľkú cyklistickú akciu: „Bicyklom okolo TATIER“
koncom mája, kedy okolo 1000 ľudí sa
zúčastní na vyše štyridsať ročnom podujatí.
Naše mesto už pravidelne otvára cyklistickú sezónu pre nadšencov rekreačnou
cestou Trstená–Oravice–Habovka–Podbiel–Nižná.
Bicykel je s nami spojený od
útleho veku po starobu. Je spojením nás
a prírody, radosti z pohybu bez exhalátov
a sledovania prírody z poza okna auta.
Som šťastný, že deti stále túžia po tomto
úžasnom dopravnom prostriedku. Učí
mládež k technickej zručnosti, fyzickej
kondícii a ovládaniu dopravného prostriedku. Budúcnosť bicykla je nekonečná !
Martin Grúň
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klub plný pohybu

(o pozoruhodnej aktivite Klubu dôchodcov v Trstenej)

Predsedníčka MO Jednoty
dôchodcov v Trstenej Bc. Eva Bránická
povedala v úvode výročnej schôdze 6.II.
t.r. -okrem iného - tieto slová: „Roky
zastaviť nevieme. Ako ich prežiť aj v
pokročilom veku, kým ešte zdravie slúži,
je na rozhodnutí každého z nás. Mladosť
a staroba tvoria rub a líce jednej mince,
jedného ľudského života...“
Kedysi jediná väčšia miestnosť v meste
Trstená, Kaviareň na druhom poschodí
v hoteli Roháč bola plná slávnostne vyobliekaných, načesaných žien plných
energie a sem-tam zopár chlapov; všetci
vo veku penzijnom od šesťdesiatky po

osemdesiatku, i viac. (Som jedným z
členov tejto organizácie; občas idem na
schôdzu, zriedkavo na niektoré podujatie. Mohol by som byť aktívnejším;
zlenivel som.)
Na rok 2013 bol vypracovaný
Plán práce; napísaný drobným písmom
na šiestich stranách, na každý mesiac.
Najmenej tri podujatia za mesiac; najviac
šesť. Všetky boli splnené. (Primátor mesta Ing. Jozef Ďubjak vo svojom príhovore
našu organizáciu pochválil za mimoriadnu aktivitu). Naplnený, splnený program
vo Výročnej správe mi na „výročke“ znel
ako pieseň, ktorú si treba zapamätať, lebo
každá veta v tejto Správe bola pravdivou
vetou. Uvediem fakty z leta a začiatku
„divnej zimy“ 2013: V máji t.r.: 8.5. členky
Klubu spoločne vyrobili figúrky anjelov,
ktoré sa stali talizmanom pre Bambiádu
– bol to festival práce s deťmi a mládežou
( v spolupráci s Centrom voľného času v
meste). 10.5: navštívili dôchodcovia galériu Márie Medveckej a galériu Schürger
v Tvrdošíne a stretli sa s mladým výtvarníkom Knapom, ktorý práve vtedy
pripravoval vernisáž svojich obrazov v
známej galérii. 24.5. výstava obrazov amatérskych maliarov v Trstenej, kde
vystavovala aj členka Klubu dôchodcov v Trstenej, Z. Tomášiková. 28.5. bol
náš Klub na výlete do Rajeckej Lesnej.
Vypočuli sme si prednášku a zároveň pozorne a so záujmom sme si prezreli známy Betlehem. Potom cez Rajecké Teplice do Žiliny, na výstavu slovenského
drotárstva v Budatínskom zámku, odtiaľ

do Terchovej s prehliadkou Betlehemu
v miestnom kostole... 13.6.2013 sme
pripravili stretnutie členov nášho Klubu
s deťmi z CENTRUŠKA, uvarili sme
guláš, opekali klobásky, pripravili sme
koláčiky a balíčky k MDD. V decembri,
kedy býva pred Vianocami najviac roboty doma, náš Klub mal štyri podujatia.
Z nich jedno z najvydarenejších: 6.12. –
sa konal partnerský turnaj v kolkoch, za
účasti ôsmich družstiev: štyri z Trstenej,
štyri z Gminy Jablonka. Reprezentačné
družstvo za náš Klub (dve ženy, dvaja
muži) obsadilo druhé miesto. A pohár
putoval do nášho Klubu... Tento výsledok bol podnetom, aby členky a
členovia Klubu dôchodcov začali
chodiť na pravidelné tréningy do
kolkárne...
Podujatia s deťmi sme mohli
pripraviť vďaka naším sponzorom. (Je ich viac, nepíšeme
všetkých, aby sme niektorého
nevynechali.)
V roku 2013... bolo v Klube
dôchodcov v Trstenej 59 členov;
z toho 52 žien a 7 mužov; na
výročnej členskej schôdzi Klubu
dôchodcov v Trstenej bolo prítomných
55 ľudí.
V Klube dôchodcov sme v
čase jedného roka (2013 ) zorganizovali
48 rôznych PODUJATÍ. Okrem obsahovej náplne, ktoré som spomenul v tejto
glose, to boli napríklad:
- zabezpečenie služby v Dome kultúry,
-odborné prednášky,
- posedenie pri kapustnici,
-turistika s talkingovými paličkami,
-návšteva Opery v Banskej Bystrici,
- okresné športové hry v Nižnej,
-batôžkové posedenie,
-naši jubilanti, atď.
Boli sme desiatky rokov
zamestnancami tovární, družstiev, úradov, škôl, iných organizácií, pracovali
sme tam, kde sme pracovali, aby sme si
zaslúžili mzdu za odvedenú prácu, aby
sme mohli žiť dôstojný život. Aby naše
deti vyrástli a vyštudovali aspoň strednú
školu, osamostatnili sa, aby mali vlastnosti dnešného človeka, aby boli pripravení na stále zložitejší život, v ktorom
sa dá žiť a radovať sa, že slnko opäť vychádza.
Príklady tiahnu: V roku 2013 pribudlo
dvanásť nových členov Klubu...
----Poznámka na záver: Teta Djobková,
suseda zo záhradky popri našom plote,
je už na nebesiach. Jej výrok „TREBA
SA KÝVAŤ“ môže byť životným heslom
každého, čo sa dožil šesťdesiatky.
Ján Štepita, st; člen klubu

Stretnutie v dome charitas

Každý deň má byť prejavom lásky a
spolupatričnosti voči svojím blízkym a okoliu. Deň pred svätým Valentínom sa niesol v
našom Dome Charitas Trstená v spolupráci s
pani učiteľkou a dievčatami z cirkevnej školy R.
Dilonga Trstená, krásnym prejavom lásky. Pri
aktivitách formou otázok a odpovedí, hádaniek,
sme spoločne trénovali svoju pamäť. Jemnú motoriku rúk sme precvičovali skladaním vopred
pripravených vystrihovačiek, čím sme vytvorili
prepletané srdiečko. Pre menej zdatných bola v
pohotovosti formovacia hmota. Bol to úprimný,
srdečný a veľmi milý pohľad spolupráce žiačok
s našimi starkými ...posúďte sami - fotoreportáž.
Starecká ruka prepletená s detskou rukou, je
vždy prejavom úcty a múdrosti veku.
Riaditeľka Domu Charitas

Trstenský hlas

HVIEZDIčka 2014

Tak, ako každý rok, už tradične
s príchodom jari dňa 21. marca sa v
Dome kultúry v kinosále v Trstenej
uskutočnil 18. ročník okresnej recitačnej
súťaže detí predškolského veku v poézii a
próze Hviezdička.
Organizovala ju MŠ, Oslobodenia 941, Trstená, v spolupráci s
Miestnym odborom Matice slovenskej
v Trstenej, so Spoločnosťou predškolskej
výchovy okresu Tvrdošín, pod záštitou
Mesta Trstená. Žabky, v podaní p.
učiteliek s ujom vodníkom dotvárali
príjemnú atmosféru a pripomenuli
nám všetkým Deň vody a vodu ako
nenahraditeľnú súčasť nášho života.
Hravou formou počas piatkového dopoludnia, sprevádzali všetky
deti. Pocit prekvapenia a spokojnosti z
prežitého zážitku si deti mohli vychutnať,
keď si vylovili z rybníka poklad. Privítali
sme medzi sebou aj veľa príjemných
hostí, ktorí hodnotili výkony detí svojim
potleskom. Porota mala náročnú úlohu,
aby vybrala tých najlepších. 		
Deti boli ocenené peknými
knihami, ktoré nám poskytla MO MS v
Trstenej. Ochotu a spoluprácu prejavili aj

ZŠ P. O. Hviezdoslava a ZŠ R. Dilonga v
Trstenej. Tešíme sa opäť o rok na pekné
príbehy a básničky.
Výsledková listina 18.
ročníka okresnej recitačnej súťaže v
poézii a próze Hviezdička MŠ, Oslobodenia 941, Trstená:

Poézia:
1. Zuzana Hajduková - MŠ- Brezovica
2. Jakub Pallo - MŠ-Oslobodenia
941, Trstená a Nina Sahuľová - MŠOslobodenia 941, Trstená, EP-Puškinova
3. Daniela Žáková- MŠ-Orličie, Nižná
Próza:
1. Ján Facuna - MŠ-Liesek
2. Paula Jandurová - MŠ-Podbieľ
3. Filip Krivda - MŠ-Medvedzie a
Ester Janotíková - MŠ-Oslobodenia
Cena poroty:
Vanesa Smitková - MŠ-Oslobodenia
941, Trstená, EP-Puškinova
Cena Matice slovenskej:
Karmen Kovaľáková - MŠ-Oravské
nábrežie, Tvrdošín
Mgr. Daniela Kakačková
riaditeľka MŠ Trstená

Veľkonočné tvorivé dielne v mš

V jednej ľudovej piesni sa spieva: ,,Oblej ma šuhajko, veď je voda na to. Dostaneš
vajíčko maľované za to. Ale vyrobiť také vajíčko nie je vôbec jednoduché. Preto sme
sa rozhodli v našej MŠ, EP-Puškinova v jedno popoludnie zorganizovať veľkonočné
tvorivé dielne pre rodičov s deťmi. Deti sa veľmi tešili, že s mamičkou a oteckom
si urobili veľkonočné vajíčka, zaujímavé
ozdoby. Zdobili perníčky, plietli korbáče.
Pani učiteľky si pre deti pripravili ešte
veľa iných aktivít, kde sa realizovali deti
so svojimi najbližšími. Rodičom sa chvíle
strávené medzi nami páčili a sľúbili, že sa
už teraz tešia na ďalšie tvorivé dielne.
Chceme sa poďakovať všetkým, že
neváhali a prišli medzi nás. 			
Marta Lajmonová, učiteľka MŠ

Rozprávkový týždeň

Mesiac marec sa už tradične spája s knihou. Aj v našej MŠ, v elokovanom
pracovisku, na sídlisku Západ, sme si chceli tento mesiac spestriť nejakou zaujímavou aktivitou. Pre deti sme od 3.3 do 7.3.2014 pripravili „rozprávkový týždeň.
Chceli sme, aby sa do akcie zapojili aj rodičia, preto sme ich poprosili, aby: 1. čítali
deťom rozprávky na dobrú noc; 2.prišli dopoludnia do MŠ a prečítali zo svojej knihy deťom zaujímavý príbeh, alebo rozprávku.
Výzva mala u rodičov kladný ohlas, každý deň nám do MŠ prišli rodičia
a čítali deťom pekné rozprávkové príbehy, ktoré všetkých zaujali. V piatok 7.3. deti
z 2. triedy navštívili s pani učiteľkami mestskú knižnicu, kde sa oboznámili s rôznymi žánrami literatúry. Aj takýmto spôsobom vštepujeme lásku k literatúre našim
najmenším.
			
Miriam Jakubcová; učiteľka MŠ

fašiangy v MŠ

Na fašiangy sa veselí i hoduje. Na domácich hostinách sa stretávajú rodina, známi. Inak to nebolo ani v MŠ Trstená. To, že na fašiangy sa konajú karnevaly,
vedia aj malí škôlkari, ktorí sa v utorok 25. februára premenili na víly, princezné,
spidermanov, policajtov... Ešte pred pôstom si poriadne zatancovali a zasúťažili. Tí
najodvážnejší ukončili fašiangový týždeň ,, Nocou v materskej škole“.
Celý deň sa športovalo, tancovalo, hodovalo pravými fašiangovými dobrotami ako sú šišky, či koláčiky od šikovných mamičiek. Hľadali dobre ukrytý
poklad, ktorý strážili nočné víly a krásny deň plný nezabudnuteľných zážitkov
ukončili pani učiteľky rozprávkou na dobrú noc.
Kolektív MŠ-EP Puškinova

Apríl 2014		

			

CVČ TRSTENÁ		

Zimné hry I.

Aktivita v rámci projektu „Poďme spolu športom k zdraviu“, č. PL-SK/ZA/IPP/III/094
Dňa 28.februára 2014 Centrum voľného času Trstená zorganizovalo pre
deti z MŠ Trstená a Jablonka Zimné hry, ktoré sa konali na novovybudovanom
multifunkčnom ihrisku na Vyšnom Brehu. A hoci sme sa v tomto roku nedočkali
snehu, hry sa predsa len niesli v duchu zimy. Spolu 50 detí predškolského veku
súťažili v stavaní snehuliaka z krepového papiera, slalome na lyžiach, sobích
záprahoch a tiež v hode snehovou guľou do iglu. Okrem toho sa slovenské deti
naučili zimnú pesničku od svojich rovesníkov z Poľska a potom si úlohy vymenili
a zatancovali si spoločne aj tanec tučniakov.
Účastníci projektu mali zabezpečenú stravu a odniesli si aj spomienkové predmety a darčeky, ktoré im budú pripomínať tieto hry. Naša vďaka patrí
p. riaditeľke Mgr. Daniele Kakačkovej a zamestnancom z MŠ Oslobodenia, ktorí
nám pri realizácii projektu vyšli v ústrety. Realizáciou tejto aktivity sme prispeli
k vytvoreniu nových väzieb medzi rovesníkmi z poľsko-slovenského pohraničia.
Sme radi, že týmto dňom sme otvorili aj multifunkčné ihrisko, ktoré bude pravidelne využívané nie len na aktivity v rámci projektu, ale bude slúžiť na športové
vyžitie všetkých vekových kategórií aj po ukončení realizácie mikroprojektu.
ZIMNÉ HRY II., projekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/094
V rámci projektu „Poďme spolu športom
k zdraviu“ zorganizovalo Centrum voľného
času Trstená druhé zimné hry, ktoré sa konali dňa 14.marca 2014 na novovybudovanom multifunkčnom ihrisku pri MŠ Oslobodenia. Hier sa zúčastnili deti II. ročníka ZŠ
P.O.Hviezdoslava v Trstenej a ich rovesníci zo
základnej školy v Jablonke. Okrem bláznivého
zimného biatlonu si zasúťažili v slalome na
klzákoch a v hokejbale. Snehu sme sa znova nedočkali, ale zato nám celý deň prialo nádherné počasie, čo deťom dodávalo energiu do súťaženia. Krásne dopoludnie si spestrili aj piesňami a povzbudzovaním svojich spolužiakov. Oživením hier
bolo aj vystúpenie striebornej medailistky zo svetového pohára v poľskej Lodži
v kategórii kata U10 – Kláry Hrubcovej. Na záver hier dostal každý zúčastnený
balíček s spomienkovými darčekmi, čomu sa nesporne všetci potešili. Deti mali
zabezpečenú stravu a pitný režim.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným. Okrem zamestnancov CVČ
Trstená sa aktivity zúčastnili Ing. Jozef Ďubjak, primátor mesta, PeedDr. Zdenka
Šimková- vedúca SŠÚ Trstená, Ivana Gallová – zamestnankyňa MsÚ Trstená a p.
učiteľka Mgr. Zlatica Murrayová ako aj zástupcovia projektu z Poľskej republiky.
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“
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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 apríl 2014 to budú tieto predmetové olympiády a športové súťaže:
01.04.2014 - kvalifikácia do krajského kola volejbal ZŠ chlapci, ktorá sa
uskutoční v telocvični ZŠ Trstená/náš okres bude reprezentovať družstvo chlapcov zo
ZŠ P.O.H Trstená/
03.04.2014 - kvalifikácia do krajského kola volejbal ZŠ dievčatá, SŠ
študenti a študentky sa uskutoční v športovej hale v Tvrdošíne
08.04.2014 - kvalifikácia I., II. do okresného kola vybíjaná ZŠ dievčatá
bude prebiehať v športovej hale v Tvrdošíne a v telocvični ZŠ Liesek
09.04.2014 - okresné kolo súťaž Hviezdoslavov Kubín I.-III.kat. poézia a
próza sa uskutoční v ZŠ Š.Š.Tvrdošín
15.04.2014 - okresné kolo Biologickej olympiády kat.E /žiaci 6.-9.ročníka
ZŠ a 1.-4.ročníka osemročných gymnázií,uskutoční sa v ZŠ s MŠ Hladovka
16.04.2014 - okresné kolo vybíjaná ZŠ dievčatá
24.04.2014 okresné kolo súťaže futbal najmladších žiakov McDonald
bude prebiehať na multifunkčnom ihrisku ZŠ P.O.H.Trstená
24.04.2014 okresné kolo futbal SŠ študenti-miesto konania je futbalový
štadión Nižná
29.04.2014 kvalifikácia do krajského kola futbal SŠ študenti
30.04.2014 okresné kolo futbal ml. žiakov Školský majster
V priebehu mesiaca apríl 2014 budú ešte prebiehať kvalifikácie a okresné
kolo vo futbale súťaže Jednota Coop v kategórii starších žiakov a žiačok

úspechy našich žiakov v súťažiach február-marec 2014

Erik Djobek- ZŠ P.O.H.Trstená I.miesto v OK Biologickej olympiády kat.C v teoreticko-praktickej časti; Maroš Vojtko- ZŠ P.O.H.Trstená I.miesto v OK Biologickej
olympiády kat.C v projektovej časti; Therézia Kanderková- GMH Trstená I.miesto
v OK Geografickej olympiády kat F; Filip Fukas- ZŠ P.O.H.Trstená I.miesto v OK
Geografickej olympiády kat.I.; Jakub Pánek- ZŠ R.D.Trstená III.miesto v OK Geografickej olympiády kat. G; Maximilián Pallo- ZŠ R.D.Trstená III.miesto v OK
Dejepisnej olympiády kat.C; Zuzana Kolejáková- ZŠ P.O.H.Trstená III.miesto v
prednese povesti Šaliansky Maťko I.kategória; Barbora Bedrichová- ZŠ R.D.Trstená
II.miesto v prednese povesti Šaliansky Maťko III.kategória; GMH Trstená I.miesto
v kvalifikácii do KK baskebal SŠ/študentky; ZŠ P.O.H.Trstená I.miesto v OK
volejbal ZŠ chlapci; GMH Trstená II.miesto v OK volejbal ZŠ/D,SŠ/CH a SŠ/D;
ZŠ P.O.H.Trstená III.miesto florbal starších žiakov.
CVČ Trstená

Marec v CVČ
Aj v marci sme pre naše deti pripravili akcie, na ktorých sa mohli zabaviť
a niečo nové sa naučiť. Mesiac knihy sme si pripomenuli tvorivou akciou pre deti
materskej školy, kde sme v rámci ZÚ Anglický jazyk vyrábali maľované knižky s
detskou tematikou. Knižky vyplnili krásne rozprávkové obrázky, pracovné listy,
kde sme si mohli zopakovať anglické slovíčka a zaspievať veselé pesničky. Voľné
listy si deti vyzdobili samé. Nakoniec si knižky sami zviazali a svoje dielka si
odniesli domov.
Keďže marec nie je len mesiac knihy, ale tiež internetu, tak aj deti zo ZÚ PC Myška,
školáci aj škôlkari mali svoj krúžok obohatený o premietanie rozprávky. Nešlo
len o pasívne pozeranie, ale o tvorenie príbehu... Deťom sme začali premietať
rozprávku Karcoolka a v najnapínavejšej časti sme ju stopli a tu sa mohli deti
prejaviť, popustiť uzdy fantázie a pustiť sa do vytvárania príbehu. Všetci sa dravo
zapájali, každý prispel inou zápletkou a takto sme spoločne dotvorili príbeh o
Karcoolke a jej babičke či vlkovi.
Bc. Lýdia Hrubcová, CVČ Trstená

Za vôňou orientu a zumba
Ing. Zdenka Abrahámová, riaditeľka CVČ Trstená

Hokejbalový zápas v námestove
Centrum voľného času Trstená
zorganizovalo pre chlapcov
navštevujúcich
záujmový
krúžok Športmix prípravný
hokejbalový zápas v Námestove. Chlapci, ktorí sa zúčastnili
zápasu, navštevujú 5. ročníky
ZŠ. Ich súpermi boli rovesníci
z Námestova, pričom v niektorých tretinách čelili aj omnoho starším súperom. Zápas
sa niesol v priateľskej atmosfére,
hoci každý hráč chcel ukázať to
najlepšie zo svojho umenia. Chlapcom sa na turnaji veľmi páčilo, už aj z toho
dôvodu, že mohli prvýkrát páliť na brankárov v plnej výstroji. Veríme, že sme
chlapcom spríjemnili prežívanie krúžkovej činnosti a ukázali sme im vyššiu
úroveň vykonávania športovej činnosti.
Mgr. Stanislav Pňaček, CVČ Trstená

Cestovať možno kdekoľvek, my zo Zu tanculienka sme sa vybrali až do
ďalekého orientu. Spoznávali sme krajinu, zvyky, brušné tance a napiekli sme si aj
koláčiky. Trochu netradičná tanečná sa všetkým zapáčila a už spolu rozmýšľame
nad ďalšou krajinou, ktorú spolu navštívime. Veď tancuje sa všade tak ešte toho
máme veľa pred sebou.
Počas jarných prázdnin CVČ pripravilo program na každý deň. Jedno
pekne dopoludnie sme sa zišli pri zumbe, ktorá pred časom spôsobila riadny boom.
Zastúpené boli rôzne vekové kategórie a každý si prišiel na svoje či už v pomalom
alebo rýchlom rytme. Dôležité je neostať doma ale všímať si čo sa okolo deje a určite
si každý nájde to čo ho naozaj zaujíma a baví.
Eva Štefanová, CVČ Trstená

Čo je nové v rozprávkove?
Marec - mesiac knihy, už každoročne evokuje zintenzívnenie a prienik do
sveta literatúry, uvedomenie si jedinečnosti a výnimočnosti písaného slova - sprostredkovaného KNIHOU.
Deti zo záujmového útvaru LENTILKOVO a I.odd. ŠKD pri ZŠ
P.O.Hviezdoslava navštívili spoločne priestory Mestskej knižnice v Trstenej, kde im
boli , po krátkom úvodnom slove, predstavené aktuálne knižné novinky beletrie pre
deti a mládež, poézie, ako i encyklopédií.
Okrem čítania deti hodnotili prácu ilustrátorov a následne výtvarne stvárnili
najzaujímavejšie momenty deja, ktoré ich najviac oslovili.
Eva Štefanová, CVČ Trstená
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Trstenský hlas

malí reportéri v hrnčiarskej dielni Vyspelá technika na vyučovaní
V rámci projektu z Nadácie
Orange projekt Školy pre budúcnosť.
Touto aktivitou sa Malí reportéri
prehupli do druhej časti projektu a
navštívili tvorivú hrnčiarsku dielňu pána
Ľubomíra Hoľmu. V tejto druhej časti
projektu budeme mapovať kultúrne
tradície v teréne, filmovať, fotiť a získavať
ďalšie informácie k zadaným úlohám.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová,
zástupkyňa ZŠ R. Dilonga

Práca v nultom ročníku

Tak ako nás v predchádzajúcich
mesiacoch navštívili kamaráti z rozprávok Vlk a sedem kozliatok, Ako Ježko
Dežko išiel prvýkrát do školy a Janko
a Marienka, tak aj tento mesiac nezabudli naši kamaráti z rozprávok na nás
a navštívila nás naša kamarátka Červená
čiapočka. Každý mesiac sa cez dramatizáciu známej rozprávky naučíme veľa
nových vedomostí. Rozprávka deťom
pomáha pri osvojovaní si vedomostí, či rozvíjania slovnej zásoby. Každý žiak má v
rámci svojej role zodpovednú úlohu. Deti sa vždy tešia na novú rozprávku, na ďalší
zaujímavý príbeh, ktorý ich čaká.
Mgr. Mária Pakosová; ZŠ R. Dilonga

V Základnej škole R. Dilonga
už na vyučovaní môžeme pracovať s
novými tabletmi a interaktívnou tabuľou.
S nápadom prišiel Mgr. Peter Pallo.
Školáci idú s dobou a trieda 4. A dostala v
stredu 5. marca ako vyučovacie pomôcky
moderné tablety s kompletným softvérom na všetky predmety a novú tabuľu
Prestigio MultiBoard. Za iniciatívou
Vzdelávame pre budúcnosť stoja dve
počítačové spoločnosti: PRESTIGIO a
MICROSOFT SLOVAKIA.
„Tablety slúžia ako interaktívna tabuľa,
klasický počítač i elektronická učebnica,
máme v nich výukový softvér zadelený do
tematických celkov. Ako jediní používame
systém Windows,“ vysvetlil Peter Pallo.
Štvrtáci používajú aj interaktívny panel, ktorý zastúpi klasickú školskú
tabuľu a projektor. Zapojenie žiakov do

vzdelávania prostredníctvom nových
technológií zatraktívni vyučovací proces
a v koedukácií bude pomáhať rozvíjať
zručnosti a pozornosť žiakov, zvýši
kreativitu a prinesie viac vzrušenia do
vyučovania.
Prednosťou nových tabletov je oveľa
menšia hmotnosť a kompaktné prepojenie s interaktívnou tabuľou.
"Tieto deti budú mať jedinečnú
príležitosť pochopiť, že tablety nie sú len na
zábavu, ale najmä prostriedkom na vzdelávanie," prízvukoval regionálny manažér
spoločnosti Prestigio Július Masár. Z
iniciatívy Vzdelávame pre budúcnosť
odovzdala tablety žiakom manažérka
vzdelávacích programov spoločnosti
Microsoft Slovakia Paula Okániková.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová,
zástupkyňa ZŠ R. Dilonga

adopcia srdca

Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia 40 - dňového pôstu. Ide o
čas, počas ktorého sa aj v škole pomocou rôznych sebazaprení môžeme viac priblížiť
nielen Pánu Bohu, ale aj ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. V škole sme sa zapojili
do zbierky starých hodiniek, okuliarov a poštových známok určených na pomoc misiám. Pozvali sme všetkých žiakov, aby podľa svojich možností prispeli aj do finančnej
zbierky, vďaka ktorej si ako škola "adoptujeme" konkrétne dieťa z misijnej krajiny.
Znamená to, že vďaka finančnému príspevku budeme môcť zaplatiť dieťaťu v misijnej
krajine vzdelávanie, stravu aj zdravotné ošetrenie. Pôjde o konkrétne dieťa, o ktorom
sa neskôr dozviete viac (jeho meno, vek, krajinu z ktorej pochádza, rodinnú situáciu,
...). Prispievať môžu žiaci počas celého pôstu. Z každého darovaného eura či centu sa
môže nazbierať suma, ktorá konkrétnemu dieťaťu pomôže zabezpečiť najzákladnejšie
životné potreby. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí preukázať skutok telesného milosrdenstva tým najbiednejším. Ďakujeme.
PaedDr. Mária Ďurčová; ZŠ R. Dilonga

Na prednáške v knižnici

Aj touto cestou sa chceme poďakovať p. Marekovi Ďurčovi a pani
knihovníčke p. Lonekovej za ochotu, trpezlivosť, ústretovosť a za možnosť stráviť hodnotný deň v mestskej knižnici. Najskôr – 25. februára, sme ju využili pre žiakov 4.
ročníkov, pre ktorých mal p. Ďurčo s p. Lonekovou pripravenú prednášku o Orave,
tradíciách či zvykoch na Orave.
Dňa 12. 3. 2014 sme s triedou 7. B opäť strávili deň v knižnici. Začali sme
prechádzkou po našom meste. Pristavili sme sa na námestí M. R. Štefánika pri paneloch s významnými osobnosťami, kde si dvojice žiakov mali vybrať jednu osobnosť
a spracovať jej životopis. Tieto potulky sme zakončili v mestskej knižnici. Tam už na
nás čakal historik Marek Ďurčo, ktorý nám priblížil život v Trstenej. Žiaci sa dozvedeli
aké bolo u nás trhové a jarmočné právo. Mali možnosť nahliadnuť do kroniky mesta
Trstená a pani knihovníčka Loneková ich oboznámila, ako taká kronika vzniká. Aj
samotní žiaci spestrili prednášky svojimi príspevkami. Svoje poznámky o Orave a
osobnostiach Trstenej ešte vylepšili vypisovaním z rôznych kníh, ktoré našli v knižnici.
Myslíme si, že takouto cestou sa ku žiakom dostane mnoho podnetných
informácií a zároveň si vypestujú lepší vzťah ku svojmu rodnému mestu.
Mgr. Martina Gáliková, ZŠ R. Dilonga

Mediálna výchova

Aké filmy si máme vyberať?
Ako sa treba správať na sociálnych
sieťach? Aká časopisy, či noviny sú
pre nás vhodné? Čo je náplňou práce
novinárov, moderátorov, kameramanov?
Ako na nás vplýva reklama? Na tieto a
mnoho ďalších otázok sa snažíme nájsť
odpoveď počas hodín mediálnej výchovy v piatom ročníku.
Výborná príležitosť na ich zodpovedanie sa nám naskytla v piatok 24. 1.
2014, keď na našu školu prijala pozvanie

20. rodičovský ples na ZŠ R. Dilonga

škola v materskej škole

Deti v MŠ Vyšný breh úspešne absolvovali vzdelávací
program Prírodovedných bádateľov. Vzdelávali sa pod
vedením Mgr. Petra Pallu v spolupráci so žiakmi 4.A ZŠ
Rudolfa Dilonga a pani učiteľkami materskej školy.
Hlavnou myšlienkou bolo zapojiť deti do skutočného
vzdelávacieho procesu, aby si vopred odskúšali, čo ich
čaká onedlho v škole. Tentokrát ale neprišli do školských
lavíc. Naši žiaci sa vrátili späť do prostredia škôlky, aby sa
tam podelili o svoje nadobudnuté vedomosti so svojimi
menšími vrstovníkmi. Projekt pozostával z dvoch vzdelávacích blokov, ktorých súčasťou bola práca v skupinách
a projektové aktivity. Tie vyvrcholili spoločným galaprogramom. Škôlkari spolu so štvrtákmi natočili film
o zvieratkách, v ktorom prezentovali svoje nadobudnuté vedomosti získané vďaka
projektovým aktivitám. Na záver prišli spolu s rodičmi na slávnostnú premiéru. S ich
pani učiteľkami, rodičmi a našimi žiakmi sme uviedli na scénu prvý DVD film talentovaných detí pod názvom: Naša farmička. Následne si deti prevzali z rúk pána učiteľa
titul Malý bádateľ.				
Mgr. Peter Pallo, ZŠ R. Dilonga

moderátorka, redaktorka a kameramanka televízie LUX v jednej osobe, Monika
Huráková. Po privítaní a zoznámení nás
poinformovala o svojej práci, vysvetlila
znenie viacerých novinárskych pojmov,
no žiakov zaujímali najmä praktické
ukážky, keď sa najskôr ocitli v pozícii
respondentov, a potom mali možnosť
aj sami vyspovedať pani moderátorku
a vyskúšať si, aké je to pracovať pred
kamerou. Náš hlavný kameraman Matej
nám nahral dostatok materiálu, ktorý sa
teraz počas hodín budeme učiť strihať a
spracovávať, aby sme získali skúsenosti,
ktoré sú potrebné pri vytváraní reportáži,
či krátkych filmov.
Verím, že sa naši žiaci počas
tejto poučnej besedy inšpirovali a motivovali a v budúcnosti z nich vyrastú
šikovní moderátori, kameramani,
redaktori či novinári, ktorí nás budú
informovať o krásach sveta okolo nás.
Mgr. Ľubomír Rehák
ZŠ R. Dilonga

Tak a máme to za sebou. 20.
narodeniny nášho plesu rodičov, pedagógov, zamestnancov a priateľov školy.
Na to, že to bola obrovská akcia, tak to
dopadlo úplne fantasticky. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a veríme,
že sa Vám všetkým páčilo ...
Veľmi pekne by sme sa chceli
poďakovať rodine Lepišovej, Fukasovej
a Strakovej za krásnu výzdobu, 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.
Veľké ďakujeme patrí aj 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 riaditeľa ZUŠ Nižná p.
Kučkom. Príjemným prekvapením bola
opäť aj prítomnosť reportérov- žiakov zo
školskej televízie KWN. Už druhýkrát
sa vybrali s kamerami na „dospelácku“
akciu. A v neposlednom rade sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí venovali ceny
do tomboly.
Kto nebol, môže banovať 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 2015.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová,
zástupkyňa ZŠ R. Dilonga

Apríl 2014		
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Vzácna návšteva V Našej škole

Dňa 25.marca 2014 sme zažili
doslova historickú udalosť. Prečo?
Do našej školy, ako jednej z mála, zavítala
významná návšteva – hlava nášho štátu,
pán prezident Ivan Gašparovič.
Hoci sme privítali už rôzne osobnosti
aj politického sveta, táto udalosť bola
jedinečná svojho druhu. Od prvotnej
informácie o pripravovanom príchode
tejto vzácnej návštevy sme sa veľmi tešili.
Keď nadišiel tento očakávaný
deň, už od samého začiatku vyučovania
nebolo konca-kraja netrpezlivým otázkam žiakov, kedy k nám zavíta. Samozrejme, veď takáto vzácna návšteva sa v našej
škole predsa len neobjavuje každý deň.

Napätie sa stupňovalo, keď
nám oznámili neplánované meškanie.
Napokon sme sa dočkali. Po oficiálnych príhovoroch si pán prezident
v krátkosti prezrel našu školu, ale čo
bolo najdôležitejšie, nenechal si ujsť
osobné rozhovory so žiakmi. Jeho
vľúdnym ľudským prístupom boli žiaci
milo prekvapení. Po krátkej, ale o to
významnejšej návšteve sme sa s nim
rozlúčili.
Dúfame, že naša škola aj
v budúcnosti bude mať takúto česť
privítať mnohé významné osobnosti.
Mgr. Andrea Šprláková

regionálny deň

Po sérii úspešných projektov
začala ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava
od apríla 2012 realizovať projekt s názvom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základnej škole Trstená“. Celý
projekt je zameraný na región Orava.
Preto sa dňa 13.3. 2014 uskutočnilo v
MsKs Trstená podujatie pod názvom
„Regionálny deň“, kedy sme spoločne
mohli zažiť a ukázať zvyky a tradície
našej krásnej Oravy. Táto aktivita bola
realizovaná pod záštitou Agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ v rámci realizácie projektu Operačného programu Vzdelávanie – Premena tradičnej
školy na modernú. Cieľom projektu
je využitie inovatívnych foriem vzdelávania za účelom zvyšovania kvality
výučby žiakov.

Ľudová výroba predstavovala
rozsiahlu oblasť tradičnej ľudovej kultúry.
Najznámejšími remeslami na Orave boli:
hrnčiarstvo, kamenárstvo, rezbárstvo, plátenníctvo, ľudové staviteľstvo a
mnohé ďalšie. Folklór bol úzko spojený
s ľudovými tradíciami počas celého roka.
Významné spoločenské udalosti, ako
napríklad svadba či rôzne sviatky boli
vhodnou príležitosťou na zábavu. Aj v
rámci tohto podujatia mali návštevníci
možnosť nahliadnuť nielen na takúto
ľudovú veselicu, ale aj na ďalšie zaujímavé a netradičné vystúpenia žiakov 1.
a 2. stupňa ZŠ P.O. Hviezdoslava. Hostí
čakal bohatý program plný zábavy, tanca,
spevu, básničiek a rozprávky. Účinkujúci
sa predstavili so svojimi číslami v
dopoludňajších hodinách pre žiakov ZŠ
P. O. Hviezdoslava a MŠ v Trstenej a v
popoludňajších hodinách bol program
pripravený pre širokú verejnosť. Ukážky
našich tradičných remesiel a šikovné
ruky remeselníkov z celej Oravy mohli
návštevníci vidieť počas celej akcie. Deti
si mohli vyskúšať ako sa vyrábajú syrové
korbáčiky, pečú oblátky a medovníčky,
zdobia kraslice, tkajú koberce, vyrábajú
hrnčiarske výrobky a mnohé ďalšie
netradičné remeslá.
Aj vďaka takýmto spoločne
prežitým chvíľam, nazretím do dávnych
čias minulosti a prenesením toho vzácneho pokladu aj do našej súčasnosti,
môžeme odovzdávať dedičstvo našich
predkov ďalším generáciám. Buďme hrdí
na to, čo naši predkovia pre nás vytvorili
a z čoho môžeme čerpať mnoho a mnoho rokov.
Mgr. Ivica Dafčíková
ZŠ P.O. Hviezdoslava

Stretnutie s historikom

Marec je mesiac knihy. Kniha
je nielen studnicou múdrosti, hnacím
motorom pre rozvoj fantázie a tvorivosti, ale aj pamäťou histórie.
A práve história nášho mesta a regiónu
nás zaviedla do knižnice, kde sme sa
vďaka historikovi Marekovi Ďurčovi
dozvedeli o významných osobnostiach

a rodoch nášho mesta. Pokúsili sme sa
vytvoriť aj rodostrom svojej rodiny. Najviac otázok sme mali pri téme „Prírodné a iné katastrofy nášho mesta“ .
Ďakujeme p. Ďurčovi a p. Lonekovej za
zaujímavé a inšpiratívne stretnutie.
PeaDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O. Hviezdoslava
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Prví vo volejbale na okrese
Dňa 13. 3. 2014 naša škola ZŠ P.O.H. Trstená vyhrala volejbalový turnaj
chlapcov – okresné kolo vo volejbale. Po dobre predvedených výkonoch sme zaznamenali v športe pre našu školu nie veľmi tradičnom ďalší úspech. Postúpili sme na
volejbal chlapcov – regionálne kolo z prvého miesta po nasledovných výsledkoch:
1. ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená – ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín 2:0; 2. ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená – ZŠ s MŠ Zuberec 2:1; 3. ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená – GMH Trstená
2:0; 4. ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená – ZŠ R. Dilonga 1:2
Konečná tabuľka:
1. miesto ZŠ P.O. Hviezdoslava
Trstená; 9 bodov 2. miesto ZŠ Š.
Šmálika Tvrdošín; 6 bodov 3. miesto ZŠ R. Dilonga; 6 bodov; 4. miesto
GMH Trstená; 3 body
5. miesto ZŠ s MŠ Zuberec; 3 body
Našu školu reprezentovali:
A. Maťovčík, J. Jankola, R. Záhradník,
M. Šuhaj, J. Polakovič, J. Švejdík, M.
Zboja, A. Balko, Ľ. Krkoška.
Mgr. Miloš Gallo; ZŠ P.O. Hviezdoslava

v okresnom kole tretí
Po troch nepriaznivých florbalových rokoch sme dokázali vyťažiť z minima maximum predovšetkým vďaka výborným výkonom Matúša Zboju a disciplíne
celého mužstva.
Dňa 5.3. 2014 sa v telocvični ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej konalo obvodné kolo vo florbale starších chlapcov, na ktorom sa zúčastnilo päť škôl. Na tento turnaj
sme išli s malými cieľmi, nakoľko už nejaký čas u nás v škole florbal nie je športom
číslo jeden, ale na konci sme boli viac než spokojní.
V prvom zápase so ZŠ s MŠ Hladovka sme hrali veľmi dobre, ale chýbal
nám kúsok šťastia, aby sme v tomto zápase zvíťazili a nie remizovali 2:2. V druhom
našom zápase sme sa stretli so ZŠ s MŠ Liesek. Od začiatku až do konca sa hralo vo
vysokom tempe a celkového víťaza turnaja sme zdolali po výbornom výkone 2:1.
V ďalšom zápase nás vyzval odveký rival ZŠ R. Dilonga v Trstenej, o ktorom si dovolím povedať, že bol určite favoritom turnaja. Víťazstvo 4:3 v náš prospech vďaka
obetavému výkonu chlapcov je o to cennejšie a napokon nás posunulo na celkové 2.
miesto. Po vynikajúcej hre na obvodnom sme sa teda prebojovali do okresného kola,
ktoré sa hralo dňa 17.3.2014 v Nižnej.
Na turnaji sa stretli družstvá
z Nižnej, Zuberca, Liesku a Trstenej.
Jednotlivý hráči sa postarali o krásny
zážitok z hry. Aj naši hráči išli do
každého zápasu s obrovským nasadením a vybojovali po vyrovnaných
stretnutiach krásne tretie miesto.
Týmto výsledkom sa postarali o krásny úspech v tomto školskom roku.
Mgr. Miloš Gallo, Mgr. Jozef Iskra
ZŠ P.O. Hviezdoslava

hviezdy matematického neba
V dňoch 18. – 19. marca 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného
kola MATEMATICKEJ PYTAGORIÁDY.
18. marca sa naše mladšie kockaté hlavičky vybrali na vandrovku do Tvrdošína, kde
sa konalo okresné kolo matematickej pytagoriády. Úlohy boli zábavné, ale poriadne sme sa pri nich zapotili. Bolo to iné, ako v domácom školskom prostredí. Naša
bojovnosť však stála za to. Filip Fukas z 5.B si vybojoval nádherné 2.miesto.
19. marca sa opäť naše kockaté hlavičky, tentoraz staršie, zúčastnili okresného kola.
V silnej konkurencii sme tentoraz
dokonca zvíťazili! Prvé miesto získal
Lukáš JANKOLA zo 6. A.
Víťazom
zo
srdca
blahoželáme a pre všetkých, ktorí sa
boja matematiky pridávame povzbudenie: „Poprechádzaj sa občas tajomnými zákutiami matematického
neba a zistíš, že matematika má svoje
zvláštne čaro.“
Mgr. J. Matějová, Mgr. D. Smatanová
ZŠ P.O. Hviezdoslava

UPOZORNENIE

Mesto Trstená prosí všetkých občanov, ktorí majú platné povolenie
o odstránení stavby (povolenie k asanácii) a následne pristúpi a 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 alebo archeológovi
Mgr. Martinovi Furmanovi, PhD. - 041 2452 832.

12			

AKTUÁLNE ZO ŠKôL

			

Trstenský hlas

gmh informuje

145 rokov gymnázia v trstenej

Projekt Comenius
Naša škola pokračuje v aktivitách v rámci projektu Comenius, ktorý získala
na podporu rozvoja vzdelávania mladých ľudí. Ako prvá partnerská škola sme minulý
rok prijali skupiny učiteľov i žiakov z Bulharska, Dánska, Poľska, Turecka a Maďarska,
aby sme im priblížili život v našej krajine, meste a škole. V mesiaci február sa výmennej návštevy zúčastnili naši učitelia a študenti, ktorí si boli pozrieť partnerskú školu v
Dánsku. Pobyt v tejto krajine bol veľmi poučný a inšpiratívny ako pre školu, tak i pre
samotných žiakov.
Po ukončení návštevy naši účastníci konštatovali, že v dánskych školách je
úroveň materiálna na veľmi vysokej úrovni, odlišný je ich životný štýl, ale vedomosťami
či správaním sme pred našimi partnermi my Slováci. Sme hrdí na našich žiakov i na
našich učiteľov, ktorí ukázali, že sa nemáme za čo hanbiť.

Súhlas mestskej rade v Trstenej na zriadenie reálneho gymnázia so 4.triedami dala listom Kráľovská rada z Bratislavy pod kráľovským rozhodnutím čís.
14.610 zo dňa 30. augusta 1868 a pre počiatky poskytla príspevok 6.946 florenov.
Listom mestskej rady v Trstenej z roku 1868 na hlavný školský inšpektorát (v Banskej
Bystrici) sa s radosťou berie na vedomie zriadenie reálneho gymnázia, konštatuje sa
tu, že s budovou nie je mesto ešte hotové, potrebné je jednať s Františkánmi o veci.
Pri tejto príležitosti sa patrí pripomenúť tých, ktorí boli v Predstavenstve mestského
magistrátu v Trstenej v roku 1867 a v roku 1868. Danú skutočnosť nám dokumentujú dve zápisnice so Zhromaždenia slávneho meštianstva Trstenej zo dňa 10. januára
1867 a zo dňa 2. januára 1868.

A začíname maturovať
V čase od 18. do 20. marca 2014 sa uskutočnila na celom Slovensku prvá
časť maturitnej skúšky. Na našej škole tento školský rok maturuje 140 študentov z 8, 4,
a 5- ročného gymnázia. Maturovali povinne z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk a z dvoch voliteľných predmetov. Dúfame spolu s maturantmi, že túto
externú časť všetci úspešne splnili a že v máji tohto roku dokážu svojimi odpoveďami, že
sú pripravení pre ďalšie štúdium na vysokých školách či aj pracovať v rôznych sektoroch.
Ako prví budú maturovať žiaci bilingválnej slovensko – španielskej sekcie už na začiatku
mesiaca máj a po nich nastúpia študenti 8-ročného a 4- ročného gymnázia. Ich odpovede si vypočujú naši domáci učitelia a aj učitelia z gymnázií na Orave. 		
Tak držme im palce, aby to dotiahli do úspešného konca.
Olympiády a súťaže
Prvé mesiace v roku sa nesú v znamení súťaží a rôznych olympiád. Každoročne
sa aj my zapájame do týchto podujatí a sme aj úspešní. Naši študenti dosahujú popredné
umiestnenia v olympiádach v anglickom jazyku-Vojteková Martina sa umiestnila na
2.mieste v Krajskom kole, v olympiáde v nemeckom jazyku vyhral okresné kolo študent
Peter Gregorec a na 2.mieste sa umiestnil Dávid Šuhaj. Po celonárodného kola v olympiáde ľudských práv postúpil študent Šalka, ktorý bude obhajovať našu školu v týchto
dňoch. Výborný výsledok dosiahla v olympiáde v španielskom jazyku naša študentka
Mária Vígľašová, ktorá obsadila 2. miesto v celonárodnom kole. Do vyšších súťaží sa
prebojovala aj študentka Andrea Pišútová, ktorá bude zápoliť v celonárodnom kole pytagoriády. Nezabúdajme na našich športovcov, ktorí v týchto dňoch bojujú na krajských
úrovniach v basketbale či florbale. V oblasti informatiky sa naši žiaci Karas a Pazúrik
umiestnili na 4. a 8. mieste na celoslovenskom kole a ďalší žiaci postupujú v súťaži
Robocop na medzinárodné preteky. V recitácii naši študenti Michal Hucko a Mária
Matištíková postúpili do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktorý bude v apríli
tohto roku.
Úspechov je veľa, je sa čím pochváliť, ale je treba aj veľa zlepšovať.
Vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť na školách sa uskutočnila literárna
súťaž .V minulom čísle sme uverejnili jednu študentskú prácu a dnes Vám ponúkame
ďalšiu. Dúfame, že sa Vám bude páčiť.

ALKOHOLIK
Otec ma bil. Za všetko mohol alkohol, ktorý mu prúdil v žilách. Alkoholik.
Ako to niektorí ľudia berú na ľahkú váhu. Lenže oni to nepoznajú. Nevedia, aké to je
žiť s pijanom. Navyše s mojím otcom, ktorý mal agresivitu už v povahe a alkohol ho
vedel ešte poriadne vyburcovať. Začínalo sa to hneď po práci. Teda okolo piatej alebo
pol šiestej, keď išiel s ostatnými kolegami na pohárik. Z pohárika sa stalo pohárikov
viac a z váženého muža zviera. Domov sa vracal niekedy okolo deviatej hodiny a vtedy
to vybuchlo. Najskôr sa hneval na mamu, že nemá navarené. Po ďalších prepitých
večeroch sa začal hnevať na mňa pre to, že sa mi nepáči, čo robí. Neskôr to prepuklo
do občasných faciek, ktoré mame utŕžil. Mama nebola nikdy slabá a utiahnutá žena
a bránila sa, no otec ju naučil, kto je pánom domu a keď som mamu bránila ja, naučil
to aj mňa. Neboli to ľahké časy. Mama nevedela s tým nič urobiť a po čase bola akási
rezignovaná. Často mi neodpovedala na otázku, ktorú som sa ju opýtala po piaty raz.
Otec, naopak, zúril ešte viac. Tak, ako sa predtým hneval na jej ráznu povahu, teraz sa
mu nepáčilo, aká bola tichá. Aj ja som stíchla. Uvedomila som si, že akokoľvek proti
nemu bojovať je márne, pretože moja snaha ho ešte viac podnecovala k zúrivosti a s
mysľou pomútenou alkoholom by mi dokázal vážne ublížiť. Potrebovala som človeka,
ktorý by mi pomohol. No bála som sa niekomu zveriť. Kamaráti sa na mňa vykašľali
– zdala som sa im „akási divná“. Ľuďom často ani na um nezišlo, že by taký dobre postavený muž trýznil svoju rodinu. No časom akosi začali niečo tušiť. Hlavne keď k nám
prišiel strýko na návštevu. Mama pripravila pohostenie a začalo sa jesť, keď otec, dosť
naliaty, odsunul s hlasným vrzgotom stoličku a postavil sa. „Tento humus nebudem
jesť,“ skríkol. Náš hosť prekvapene pozrel z otca na mamu. Tá len sedela a nepozerala sa
na otca. „Hľaď na mňa, keď s tebou hovorím!“ Pomaly zdvihla zrak, no len na úroveň
otcovho krku. „Nevieš variť. Si úplne k ničomu. Neviem, prečo som si takú sprostú
neschopnú ženskú vôbec bral.“ Pokračovala som v jedení. Musela som sa však príšerne
snažiť, aby som jedlo dokázala prehltnúť. Mala som v hrdle obrovskú hrču.
„Prosím ťa, Andrej. Jedlo je dobré, jedzme. Kde sme to skončili...?“ ozval sa opatrným
hlasom strýko. „Drž hubu! A ty čo, Greta? Nevieš matke pomôcť? Celý deň sa len flákaš.
Aká matka, taká Katka, čo? Obe fľandry,“ uškrnul sa s tým svojím nechutným ksichtom. Dlho sa na mamu zahľadel a povedal: „Idem sa najesť niekde, kde vedia variť.“
Mama chvíľu sedela, akoby si to urovnávala v hlave. Potom sa za ním rozbehla. Bežala
som za ňou. Vo dverách som videla mamu, ako otca volá spať. No ten na ňu pozrel a
čosi vykríkol a ukázal jej neslušné gesto. V nepozornosti, keď vykročil cez cestu, ho
schytilo uháňajúce červené BMW. Vystrašený vodič pokračoval rýchlo v ceste. Otec
však svoju cestu skončil. Ležal na zemi. Keď sme k nemu pribehli, celý od krvi už
nedýchal a nebolo mu cítiť pulz. Zavolala som sanitku, no záchrany už nebolo.
Dostavil sa obrovský šok. Nedokázala som ani hovoriť. No po dlhšom čase som prišla
na to, aká nesmierna úľava to je. Prísť domov a v pokoji sa učiť alebo pozerať telku.
Trvalo mi však dlho, kým som sa pri buchnutí dverí nepoplašila. Kým som sa prvýkrát
po dlhom čase pokojne vyspala.
Ivana Šrameková; študentka GMH

Stretávame sa tu s menami rodov, ktorých potomkovia v našom meste žijú
dodnes, ako richtár Stefan Meress 1868, notár Ján Dlábik 1867-1868, vicenotár Matei
Gocsal 1867, radný Ján Nemcsek ml. 1867, vicenotár Ján Kapalla 1868, hajtman Ján
Meress 1868, ako aj s menami, ktorých potomkovia vymreli alebo sa odsťahovali z
nášho mesta, napr. cafúva (účtovník) Matei Sztankovics 1868, hajtman Ján Kordoss
1868, nočný vachtár Ján Negyalák 1868 a iní.
Pre mňa ako občana mesta a absolventa gymnázia je potešujúce, že sa na
jeho založení podieľal aj príslušník nášho rodu Ludvik Stefanidesz- radný, ktorý sa
narodil mojím prarodišom Antonovi Štefanidesovi a Rozálii Mamurovej 12. augusta
1830 a bol bratom môjho prapradeda zvonára Františka. Za radného bol zvolený už
v roku 1865. Jeho podpis nachádzame na verejných listinách ako je Poistka na honorár občanom- meniny Františka Jozefa a slávnosti sväto-štefánske zo dňa 21. augusta
1865, ako aj na dokumentoch dotýkajúcich sa výstavby gymnázia spolu s podpismi
ostatných členov mestského magistrátu. Zastúpenie tu majú aj naše spríbuznené rody:
z roku 1867 je to richtár Ján Kruzslicz, radný Ján Parizsa 1867, hajtman Matus Zembják 1867-1868, z roku 1868 radný Josef Fabry a nočný vachtár Ignac Kavony.
Z archívnych dokumentov sa dozvedáme, že na všetky vykonávané práce
boli vypracované zmluvy na úrovni mestské zastupiteľstvo a jednotlivý dodávateľ materiálu (kameň, vápno, drevo, šindle, jednotlivé druhy stavebných prác). Za pozornosť
stojí list richtára Tvrdošína, ktorý sa ospravedlňuje richtárovi Trstenej za oneskorenú
dodávku dreva z titulu povodne. Svedčí to o korektných vzťahoch i o úsilí vybudovať
budovu gymnázia v stanovenom termíne. Dozor nad priebehom stavby budovy
gymnázia mal inžinier Viktor Balgha z Dolného Kubína.
Prípravy na založenie gymnázia prebiehali už pred rokom 1868. Jedným z tých, čo
predstavovali „lobby“ bol druhý príslušník nášho rodu. Túto skutočnosť nám dokumentuje Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. Oravská stolica od autorov Soňa
Maťugová- Peter Vitek, kde na strane 115 sa píše, citujem: „Henrich Štefanides sa
zaslúžil o založenie gymnázia v Trstenej v roku 1867“. Ten sa v Trstenej nenarodil, ale
nezabudol na rodisko svojich predkov.
Trstenské gymnázium je prvé vzdelávacie zariadenie tohto typu v Oravskej župe (aj časti Oravy, ktorá po roku 1945 pripadla Poľsku). O tom, že tu študovali
študenti aj z tejto časti Oravy svedčia mená, ktoré nachádzame v triednej knihe z roku
1867/8 ako napr. Banyák Rudolf Felső Zubricza, Bonti Josephus Podvilk, Sevcsik
Joanes Chizsne, Vojisczík Paulus Felső Lipnicza a pod.
Moje poďakovanie patrí riaditeľke Štátneho archívu v Bytči pobočka Dolný
Kubín PhDr. Soni Maťugovej a pánovi riaditeľovi pobočky Liptovský Mikuláš PhDr.
Petrovi Vitekovi.
Nášmu jubilujúcemu gymnáziu želám tak, ako je pre neho už tradíciou : kvalitný profesorský zbor, vysokú pedagogickú úroveň a vnímavých a úspešných študentov, ktorí
budú i naďalej šíriť jeho dobré meno vo svete.
Ing. František Štefanides

návšteva na gmh

Gymnázium M. Hattalu v Trstenej dňa 20.1.2014 navštívil Radca pre vzdelávanie na bilingválnych sekciách na Slovensku pán José Antonio Benedicto Iruiň. Pán
Benedicto bol prijatý riaditeľom školy, ktorý ho informoval o našej bilingválnej sekcii,
o počte žiakov a najmä o aktivitách a úspechoch. Prezrel si školu, ktorá sa mu veľmi
páčila a vyjdril spokojnosť s fungovaním našej bilingválnej sekcie v rámci Slovenska.
V rámci besedy so žiakmi priblížil možnosti štúdia v Španielsku, informoval o podmienkach prijatia na vysokoškolské štúdium a odpovedal na zvedavé otázky našich
žiakov. Potom bol prijatý primátorom mesta Ing. Ďubjakom, ktorý mu poskytol
pohľad na mesto, na jeho aktivity ako aj začlenenie nášho gymnázia do sféry školstva
v meste. Na záver tejto vzácnej návštevy spoločne so španielskymi lektormi si prezreli
Kostol sv. Martina ako aj galériu osobností na námestí.
Pán radca poďakoval za milé prijatie a vyjadril presvedčenie, že činnosť bilingválnej sekcie na našej škole i v meste je veľmi dobrá aj vďaka ústretovosti mestského úradu
ako aj vďaka výbornému vedeniu školy i učiteľov a žiakov. Teší sa na ďalšie stretnutie.
				
PhDr. Dáša Piačeková, zástupkyňa GMH
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Páter Ján Ľudovít Potocký

významná osobnosť 20. storočia v dejinách Trstenej

Mesto Trstená si v tomto kalendárnom roku pripomína
okrúhle výročie - 240 rokov príchodu
františkánskej rehole na územie mesta. Medzi významné osobnosti mesta
možno zaradiť pátra Jána Ľudovíta Potockého, ktorý pôsobil ako gvardián
miestneho kláštora na prelome 19. a
20. storočia. Venoval sa najmä vzdelávaniu mladej dospievajúcej mládeže,
jej pastorácii a podľa záznamov latinskej františkánskej kroniky nevšednú
pozornosť zameriaval aj na zveľaďovanie
sakrálnych objektov v meste: Kostolu svätého Juraja i samotnému kláštoru.

Predsedal mu gróf
Ferdinand
Ziči.
Hlavná
rečnícka
tribúna
bola
pri vchode do
františkánskeho
kostola. Kongresu
sa zúčastnili zástupcovia z Oravskej,
Spišskej, Nitrianskej
a Turčianskej stolice, diecézni kňazi
i miestni františkáni
spolu s pátrom Potockým.

Vzdelanie a príchod do Trstenej
Páter Ľudovít Potocký sa narodil v Sedliackej Dubovej dňa 23. augusta 1852.
Stredoškolské vzdelanie nadobudol v
Jászberényi a v Jágri. Ako dvadsaťročný
mladík vstúpil do rádu svätého Františka
a dňa 24. marca 1872 prijal rehoľné rúcho. Po absolvovaní noviciátu v Beckove
a teologických štúdiách v Gyöngyösi bol
dňa 1. júna 1876 vysvätený za kňaza. Z
talentovaného Ľudovíta chceli mať jeho
predstavení teologického profesora, ale
toto jeho zadelenie nezodpovedalo jeho
povahe, preto v ňom zotrval iba jeden
rok. V krátkom čase získal učiteľský diplom a bol poslaný za učiteľa do Hlohovca,
kde pracoval asi desať rokov. V Trstenej
pôsobil až do konca svojho 84-ročného
života. Za gvardiána kláštora bol zvolený
15. júla 1888 po odstupujúcom pátrovi
Akvilínovi. Zároveň takmer 40 rokov
vyučoval na miestnych školách.

Nový organ v Kostole svätého Juraja
V apríli a v máji
1902 gvardián Potocký zorganizoval
zbierku na nový organ do Kostola svätého
Juraja a na rekonštrukciu jeho hlavného
oltára. Medzi dobrodincami boli: spišský
diecézny biskup Pavol Smrečáni, Oravské panstvo, Eugen Vilček, podžupan
Oravskej stolice Juraj Bulla, profesor na
miestnom gymnáziu Ján Kovalík, Karol
Skyčák a Ján Ďurčák. Na zakúpenie organu prispelo mesto Trstená sumou 200
korún a zbierka kňaza Jána Stasa medzi
krajanmi v zámorí priniesla sumu 300
korún. Páter Ľudovít Potocký zakúpil
nový organ za 2 280 korún a požehnal ho
na 16. nedeľu po Turíciach 7. septembra
1902.
Kostolík v rokoch 1904 až 1910
V roku 1904 sa Ľudovít Potocký postaral o postavenie nového hlavného oltára vo františkánskom kostole. Oltár
bol požehnaný pri slávnosti svätej omše
dňa 29. októbra 1904. V roku 1905 do
Kostola svätého Juraja zaobstaral štrnásť
obrazov krížovej cesty, ktoré posvätil dňa
3. októbra 1905. Obrazy boli namaľované
v Akadémii kresťanskej v Prahe. Ich cena
bola 1 080 korún. Väčšou sumou na ne
prispel páter Ľudovít Potocký. Na základe
rozhodnutia pátra provinciála Izidora
Ozoraiho bolo z pokladnice kláštora na
tento cieľ venovaných 200 korún. Kaplnku
Božieho hrobu vo františkánskom kostole spolu s obnoveným oltárom požehnal
páter Ľudovít Potocký na Turíce dňa 4.
júna 1910.
Obnova kostolíka a kláštora po 1918
V dvadsiatych rokoch 20. storočia
prebiehala významná rekonštrukcia a
renovácia veže Kostola svätého Juraja
a zbierka medzi veriacimi vo farnosti
i v zahraničí v zámorí na zakúpenie
nových zvonov. Samotný páter Ľudovít
Potocký bol vo veľkej miere iniciátorom
a hlavným podporovateľom architektonických úprav na objekte kláštora i
františkánskeho kostola. V septembri
1921 prišiel milodar z Ameriky na podporu miestneho františkánskeho kláštora
v sume 38 000 korún. V júni 1922 sa na
zaobstaranie zvona dalo 13 000 korún.
Taktiež zbierka v júni roku 1922 na zvon
priniesla 9 000 korún. V júli 1922 pani
Helena Ďurdinová dala na zvon 120 korún. V októbri roku 1922 Alfonz Vilček
dal na zvon 20 korún, páter Zefyrín
prispel sumou 150 korún a páter Lambert
dal 30 korún. V októbri roku 1923 spišský
diecézny biskup Ján Vojtaššák prispel
na františkánsky kostol sumou 1 000
korún. V júli roku 1924 františkáni pod
vedením gvardiána Potockého pri oprave
kostolnej veže a strechy vynaložili sumu
1 383 korún. Vďaka podpore gvardiána
Ľudovíta Potockého sa dňa 8. apríla
1924 uskutočnilo požehnanie zvonov
pre Kostol svätého Juraj v Trstenej. Boli

Roky 1893 a 1894
Páter Potocký sa zaslúžil o postavenie
bočného oltára Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Kostole svätého Juraja v
Trstenej, ktorý aj požehnal dňa 16. júla
1893 na slávnosť Karmelskej Panny
Márie. V roku 1893 istý Ignác Jablonský
(Kasperek) z Jablonky, ktorý v tom čase
mal 92 rokov, venoval na postavenie tohto oltára 1 000 zlatých. Gvardián kláštora
Potocký túto vec potvrdili spolu s pátrom
provinciálom Rudolfom Žemberym. Na
postavenie nových bočných oltárov v
Kostole svätého Juraja bol oslovený fráter
Konrád Švestka, ktorý pôsobil v kláštore
v Žiline. Fráter Konrád Švestka bol známy svojou umeleckou činnosťou v Žiline,
pretože františkánsky kostol v Žiline
v tom čase vymaľoval a zreštauroval.
Okrem toho na podnet gvardiána
kláštora v Trstenej pátra Potockého
fráter Konrád Švestka v roku 1893 vyhotovil nový bočný oltár Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie. Zároveň boli
zakúpené štyri sochy evanjelistov na
kazateľnicu, socha Jána Nepomuckého
a socha sv. Ľudovíta na oltár svätého
Františka v Kostole svätého Juraja.
Gvardián Potocký a Vilčekovci
Dňa 23. januára 1894 gvardián
Ľudovít Potocký inštaloval za čestného
apoštolského predstaveného miestnych terciárov Eugena Vilčeka a za jeho
zástupcu bol vymenovaný Ján Ďurčák,
právnik z Trstenej. V auguste 1894 Eugen
a Klementína Vilčekovci venovali 105
zlatých na vyzdobenie františkánskeho
kostola. Právnik Eugen Vilček a advokát
Ján Ďurčák podľa františkánskych záznamov v spolupráci s pátrom Potockým
významnou mierou prispievali k hmotnému i duchovnému zveľadeniu farnosti i mesta Trstenej. V roku 1896 počas
milenárnych osláv existencie Uhorska
bol v Trstenej zorganizovaný všeľudový
kongres za účasti asi 16 000 poslucháčov.

požehnané štyri
zvony
spišským
diecéznym biskupom
Jánom
Vojtaššákom.
Z
nich jeden bol
určený pre Brezovicu a jeden
malý zvon bol
určený pre rodinnú
kryptu Murínovcov na cintoríne v
Námestove. Tejto
veľkej
slávnosti
sa zúčastnilo 19
kňazov za hojnej
účasti veriacich.
V roku 1932 sa vykonala vonkajšia
obnova stien Kostola svätého Juraja
a samotného kláštora vrátane hospodárskych budov. Na streche kláštora sa urobili ríny pre zvod dažďovej vody. V izbách rehoľníkov sa osadili nové výhrevné
piecky. Predstavený kláštora páter Potocký vyplatil murárom 1 140 korún a
plechárom 1 617 korún. Za ostatné bolo z
pokladnice kláštora vyplatených 440 korún. V máji roku 1933 páter Justín Loffay
s podporou gvardiána Potockého zakúpil
za 6 000 korún v St. Ulrich Gröden v Tirolsku u syna zosnulého umelca Ferdinanda Prinotha nový bohostánok v rámci interiérovej prestavby Kostola svätého
Juraja. V máji roku 1935 aktívne podporoval elektrifikovanie františkánskeho
kláštora v Trstenej.
Páter Ľudovít Potocký zomrel zaopatrený
sviatosťami 23. februára 1936 a následne
bol pochovaný na miestnom cintoríne
pri SAD v Trstenej. Zomrel v 84. roku
svojho života, v 63. roku ako člen rehole
františkánov a v 60. roku kňazstva. Na
poslednej ceste ho odprevádzal provin-

ciálny minister P. Bruno Böhm v sprievode ostatných rehoľníkov. V mene terciárov mal príhovor páter Jakub Vavrek,
gvardián a farár z Nitry. Pohrebu sa
zúčastnil aj slovenský národovec Andrej
Hlinka.
Záver
Za 48 rokov svojho nepretržitého pôsobenia v Trstenej vychoval svojím učiteľským
nadaním a talentom početnú generáciu
mládeže na prelome 19. a 20. storočia i
v období Masarykovej Československej
republiky. Usiloval sa do nastupujúcej mládeže zaštepiť prejavy úcty,
nábožnosti, hlbokej mravnosti a v neposlednom rade rozvíjal v nich aj túžbu po
intelektuálnom poznávaní Boha, človeka,
prírody i dejín. Pod jeho vedením vyrástli také osobnosti slovenskej literatúry,
akými boli: cirkevný a literárny historik
- spisovateľ páter Celestín Lepáček; páter
Libor Mattoška a spisovateľ Katolíckej
moderny - páter Rudolf Dilong. Okrem
vzdelávania mladej generácie páter
Ľudovít Potocký dbal aj na zveľaďovanie
sakrálnych stavieb. Páter Ľudovít Potocký
ako gvardián miestneho kláštora mal
na zreteli nielen duchovné dobro ľudí,
ktorí žili v Trstenej a v regióne hornej
Oravy. Kláštor v Trstenej sa napr. aktívne
spolupodieľal na veľkej dobročinnej akcii
pre chudobných a núdznych v hornom
Uhorsku v roku 1891, kedy sa vyzbierali
potraviny a finančné príspevky v hodnote 150 000 zlatých. Svojimi sociálnymi
aktivitami (almužnami, darmi, či drobnými príspevkami) napomáhal v rámci
možností františkánskeho kláštora pri
riešení živelných pohrôm (pri požiaroch
a povodniach), ktoré sa veľmi citlivo a
bolestivo dotýkali konkrétnych rodín v
jednotlivých obciach na Orave.
PhD. Marek Ďurčo, PhD.
Odd. organizačné

Niečo z histórie...

Pohľad na námestie v Trstenej (Kostol sv. Juraja a františkánsky kláštor) z prelomu
30. a 40. rokov 20. storočia. Archív františkánskeho kláštora.

Latinský zápis o finančnej základine oravského rodáka - kňaza Jána Karkošku na
sumu 140 zlatých, vďaka ktorej pátri františkáni z kláštora z Okoličného sa mohli
usadiť v Trstenej a vypomáhať miestnemu farárovi ako kapláni.
Štátny archív v Dolnom Kubíne, kanonická vizitácia z roku 1754.
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MS v karate
seniorov 2014

Dńa 15. marca usporiadal
Žilinský Karate klub v spolupráci so Slovenským zväzom karate Majstrovstvá Slovenska Seniorov a zároveň Akademické
Majstrovstvá Slovenska v karate.
Na turnaj boli za Karate klub
Trstená nominovaní Zdenko Škvarek,
Miroslav Škvarek a Ivana Štefanidesová
na základe postupu zo Slovenského
pohára. Zdenko Škvarek sa pre zranenia
majstrovstiev nezúčastnil ale ostatní dvaja
priniesli pre klub medaily aj za neho. V
súbornom cvičení kata seniorky obsadila
bronzovú priečku Ivana Štefanidesová. V
športovom zápase kumite pridal ďalšie
tri bronzové medaily Miroslav Škvarek.
Prvú bronzovú medailu získal v kumite
seniorov do 75 kg, druhú bronzovú pridal
v kumite akademických majstrovstiev
do 75 kg a poslednú bronzovú v kumite
družstiev seniorov.
Jozef Štefanides;
predseda Karate klubu Trstená

pozvánka
na turnaj

Týmto Vás organizačný výbor XXVII. ročníka medzinárodného
rodinného volejbalového turnaja "Hrá
cela rodina" srdečne pozýva na jeho
ďalšie pokračovanie, ktoré sa uskutoční
dňa 26.apríla 2014 (sobota) o 8:00 hod.v
telocvični GMH v Trstenej....
Dohodnuté pravidlá sú :
*na ihrisku za družstvo v každom momente musia byť 2 ženy,
*na ihrisku musí byť vždy 6 hráčov,
*rodinné družstvo musí byť zložené len z
najbližších rodinných príslušníkov (rodičia,
deti, vnuci, súrodenci, švagrovci a bratranci
z 1.kolena),
*hrá sa podľa pravidiel volejbalu (výška siete 240cm) * najnižšia veková hranica člena
družstva je 14 rokov
*každý hráč hrá na vlastné nebezpečie
Pre všetkých účastníkov turnaja bude zabezpečené občerstvenie v
telocvični (bagety, nápoje, poháre), obed
mimo telocvične (v reštaurácii Hotela
Roháč), zdarma káva, čaj, čapovaná kofola počas turnaja, vecné ceny a spoločné
posedenie po ukončení turnaja.
Štartovné 8,00 € na člena družstva.
Nakoľko v minulosti sa prihlásilo viac družstiev ako v skutočnosti
prišlo, pristúpili sme k výberu zálohy
na turnaj. Žiadame záujemcov o turnaj
o úhradu zálohy vo výške 50€ na účet :
S-VK Trstená 0322680117/0900 a vyplnenie návratky. Záloha bude odpočítaná
od štartovného pri prezentácii. pri platbe
uveďte názov rodiny do poznámky.
Návratky a zálohu žiadame najneskôr do 19.4.2014. Po tomto termíne,
nie je možné sa prihlásiť!!!
Prezentácia bude o 8:00 hod., slávnostné
zahájenie o 8:30 hod.
Kontaktné osoby:
Richard Gajniak, Železničiarov 296,
028 01, Trstená, 0905 275832
Karol Sahuľ, Bernolákova 248, 028 01
Trstená, 043/5392635, 0915 156420
NÁVRATKU pošlite na mail:
turnaj_hcr@s-vk.sk alebo SMS na
0905275832 alebo napíšte do komentára
článku.
Rodina:
Adresa:
v počte ___ osôb sa týmto záväzne
prihlasuje na 27. ročník (2014) medzinárodného rodinného volejbalového turnaja "Hrá cela rodina".
č.tel.:
kontaktna osoba:
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Trstenský hlas

vyhlasovanie športovca roka 2013

Dňa 14. marca 2014 o
17.00 hod. sa v sále Domu kultúry
v Trstenej uskutočnilo podujatie,
na ktorom boli vyhodnotení
najlepší športovci nášho mesta
za rok 2013. Toto podujatie sa
konalo po záštitou mesta Trstená
a Komisie športu, TV a mládeže
pri Mestskom zastupiteľstve v
Trstenej.
V
úvode
podujatia sa slávnostným príhovorom
primátor
mesta
Ing. Jozef Ďubjak poďakoval športovcom
za vzornú reprezentáciu mesta a tiež
všetkým, ktorí šport prezentujú a pracujú
na ňom nielen za hranicami regiónu, ale
celého Slovenska a takýmto spôsobom
umožňujú regiónu rásť. Do budúcna vyslovil želanie, aby sa športu aj naďalej darilo, aby sa vyvíjali športové aktivity, ktoré
pritiahnu nielen mládež, ale aj ostatných
obyvateľov mesta. Časť prog-ramu patrila žiakom ZŠ P. O. Hviezdoslava pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivice Dafčíkovej,

volejbalový
maratón (mvl)

Volejbalový maratón Mestskej volejbalovej ligy (MVL) V
Trstenej skončený 18. ročník Mestskej volejbalovej ligy dospel do
úspešného konca.
Odohralo sa 84 zápasov, na
čom sa každé družstvo podieľalo 24
zápasmi. Boli to veľmi vyrovnané a
hlavne bojovné zápasy, kde všetci
hráči hrali s plným nasadením.
Čo je povzbudzujúce do
ďalších ročníkov, zapojilo sa veľa
mladých hráčov a hráčok. Organizáciu zvládol Stolnotenisový a
volejbalový klub k spokojnosti
všetkých na výbornú.
Karol Sahuľ
Celkové umiestnenie
zúčastnených družstiev v MVL

účastníkom Karate klubu Trstená a mladej
talentovanej speváčke Zuzke Kolejákovej.
Nominovaných bolo 15
športovcov alebo družstiev z viacerých
športových klubov. Ceny odovzdával
p. Karol Sahuľ, ktorý sa pričinil o rozvoj
športu v našom meste a bol aj aktívnym športovým hráčom. Ocenení boli
športovci za futbalový klub, kolkársky
klub, karate klub, stolnoteni-sový a volejbalový klub a za Mestský športový klub.

Ocenení športovci:
Futbalový klub: Gabriel
Karas, Jakub Florek, Roman
Paldia
Kolkársky klub: družstvo
ŠKK dorast v zložení: Lukáš
Juris, Marek Juris, Dávid
Kadlub, Eva Štefanidesová,
Michaela Finiková, Jakub
Dzurek, Roman Koleják
Karate
klub:
Michal
Chrenek, Miroslav Škvarek
Stolnotenisový a volejbalový klub: Matúš Mačor,
Jozef Gálik, Ľuboslav Suchánek
Mestský športový klub: šachový oddiel:
Dušan Gembala, Peter Gasper, Jozef
Páleník
Cenu najlepšieho športovca
za rok 2013 získali:
3. Karate klub: Klára Hrubcová
2. Športový klub kolkárov: Eva
Štefanidesová
1. Športový klub kolkárov: Michaela Finiková
Mgr. Katarína Šefčíková; Odd. organizačné

Šachová sezóna 2013/2014

V tejto sezóne oddiel v IV. lige
C12 skončil na druhom mieste zo ziskom
25 bodov. Je to historický úspech celého
šachového oddielu. Aj keď postup unikol
takpovediac o vlások, treba povedať, že
celý kolektív pristupoval veľmi svedomito
na každý zápas. Na tréningu sa rozoberali
zohraté partie, aby sa vyvarovalo ďalších
chýb. Základnou kostrou mužstva v IV.
lige sú: Dušan Gembala, Józef Pálenik., Peter Gašper, Pavol Surovčík, Michal a Miroslav Pažitný, Michal Hucko, Jozef Drahula,
Valerián Valášek a samozrejme aj ostatní
ako: Michal a Andrej Huckovci, Ján Buloň,
Marián Kukuc, Matúš Drahula, Ľubomír
Vnenk st., a Ľubomír Vnenk ml., Jurko
Urbanovič, Karol a Ján Štefanidesovci, Pavol, Tomáš, Andrej a Patrik Brnušákovcí,
Monika, Magdaléna Pažitná, Maroš Letaši,
Patrik Gočan, Martin Mačor, Ján Štrba a
bratia Stasovci. Vedúcemu oddielu nedá

nevyzdvihnúť najlepšieho hráča. Ani ostatní členovia oddielu nebudú proti, ak sa
spomenie meno Peter Gasper. Nielenže k
zápasom pristupuje veľmi svedomito, ale aj
na tréningoch vie vždy poradiť, vysvetliť a
povzbudiť.
V piatej lige má oddiel dve
družstvá. Je to predovšetkým preto, aby
si zahrali všetci členovia a tak mohli
kedykoľvek nastúpiť aj vo vyššej súťaži, čo
sa častokrát stáva. Sem sa oddiel umiestnil
na treťom mieste.
Piata liga je dosť náročná, lebo sa
hrá dvojkolovo. Dva zápasy za jeden deň
poriadne preveria nielen psychickú, ale aj
fyzickú vytrvalosť hráča.
Vedenie oddielu a aj samotní
hráči veria, že v sezóne 2014/2015 sa
konečne podarí postúpiť do tretej ligy.
Miroslav Mačor,
predseda šachového oddielu MŠK Trstená

futbalová sezóna začala

Uplynulý víkend (6.–7.4. 2014) sa niesol vo futbalovom znamení. Odohraté zápasy priniesli niekoľko
skvelých futbalových okamihov. Ihrisko pod Kľozovom
prvý aprílový víkend ožilo futbalovou atmosférou. FK
Slovan Trstená verzus ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka.
Prvý tohtoročný futbalový zápas IV. ligy na domácej pôde
a víťazstvo si odnieslo domáce mužstvo s výsledkom 4:1,
pričom po prvom polčase viedli 1:0. O góly sa v zápase
postarali Tomáš Ulrich, Roman Smieška a Richard Juráň,
ktorému sa podarilo vsietiť až dva góly.
V. liga skupina B dorast sa tiež nenechala zahanbiť
a FK Slovan Trstená zvíťazil nad TJ Oravanom Rabča 5:1.

Víťazstvom sa domáci hráči mohli pochváliť už po prvom
polčase 2:0. Skóre otvoril hneď dvomi gólmi Ján Kubík, ďalej
skóroval Jakub Florek, Daniel Tomčík a Marek Števuliak.
Cenné body si pripisovali aj žiaci, ktorí zdolali
Oravský Podzámok. Starší žiaci si víťazstvo vybojovali s
výsledkom 4:1 (0:0) a mladší žiaci sa tešili výhre 2:0, pričom
súpera nepustili do svojej brány ani s jediným gólom. U
starších žiakov sa o góly postaral Andrej Gašperec, tomu sa
podarilo streliť hneď dva góly a ďalšími strelcami boli Martin
Mokoš a Peter Kubek. Za mladších žiakov skórovali Michal
Malák a Roman Ťapaj.
Mgr. Katarína Šefčíková; Odd. organizačné
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a prišla jar...

S obdobím jari sa viaže množstvo ľudových predpovedí a pranostík.
Zopár Vám ich prinášame, aby ste si ich mohli aj Vy overiť, či sú naozaj pravdivé. ;)

Apríl:
Na Veliký piatok ak poprchuje, to dobrý rok sľubuje.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
Na Vojtecha, pekná potecha. (23.4.)
Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz. (24.4.)
Saď zemiaky na Ďura, bude plná komora. (24.4.)
Na svätého Marka napijem sa z Jarka. (25.4.)
Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
Apríl v daždi, máj v kvete. Suchý apríl, mokrý jún.
Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku
len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
Máj
Dážď na prvého mája – úrodný rok.
Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. (4.5.)
Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, (12-14.5.)
Žofia ich potvrdí (15.5.) a Urban uzavrie (25.5).
Svätá Žofia víno vypíja.
Žofia sadí mak.
Svätá Žofia ľan rozsieva.
Svätá Žofia stromy rozvíja.
Na Urbanov deň utekaj siať len. (25.5.)
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Májové blato – pre hospodára zlato.
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
Studený máj – v stodole raj.

Výtvarná súťaž

„Trstená a jej štyri ročné obdobia“

Chcete aby vaše kresby alebo kresby vašich detí boli v kalendári
„TRSTENÁ 2015“? Tak nakreslite obrázok a doneste nám ho do
knižnice a my Vás zapojíme do súťaže, na konci ktorej bude aj odmena
a zároveň vybraté kresby budú zdobiť KALENDÁR “TRSTENÁ 2015”.
Bližšie info Vám poskytneme v Mestskej knižnici v Trstenej
PROPOZÍCIE suťaže:
Názov: “Trstená a jej čtyri ročné obdobia”
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Trstená a Mestská knižnica Trstená
Cieľom súťaže je aktivovať a podporovať túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti v celej jej žánrovej rozmanitosti, oceňovať výtvarné
activity, vyhľadávať nové talenty z radov detí , mládeže a dospelých.
Víťazné kresby budú umiestnené v kalendári na rok 2015 a následne
všetky výtvarné práce budú sprístupnené počas decembra 2014 vo
výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej. Súťaž je rozdelená do
4.etáp a v každej etape budú dve kategórie a to:
1.kategória – do 15.rokov a 2.kategória – nad 15 rokov
Etapy súťaže:
• ZIMA - 1.1.2014 – 3.3.2014
• JAR – 4.3.2014 – 15.5.2014

• LETO – 16.5.2014 – 31.8.2014
• JESEŇ – 1.9.2014 – 15.11.2014

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci bez výtvarného vzdelania aj
s výtvarným vzdelaním, avšak trvalý pobyt musí mať každý zo
zúčastnených na tejto súťaži v Trstenej. Každá etapa bude rozdelená
do podkategórii, do ktorých budú prideľované jednotlivé kresby.
Súťaž sa vyhlasuje v dvoch výtvarných disciplínach a to maľba a
kresba. Výtvarné práce musia mať rozmer A4. Na svojom rube musia mať označené: Meno,priezvisko,adresa, vek autora, názov výtvarného diela, výtvarná technika, podkategória príslušnej etapy.
Víťazné práce budú vybrané porotou a odmenené vecnými cenami.
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Sobáše

80 rokov

Jozef Bača
Apolónia Sťahuľáková

60 rokov

Elena Kadlubová
Mária Parižová
Žofia Horváthová
Pavol Frielich
MUDr. Valéria Prokšová
Daniela Loffayová
Ľubomíra Gočalová
Jozef Gluštík

50 rokov

Ing. František Pauer
Ing. Janka Greschnerová
Aurel Bednár
Peter Gočal
Peter Trstenský
Mária Zbojová
máj 2014

80 rokov

Štefan Medvecký

70 rokov

Ing. Stanislav Abaffy
Júlia Ptáčková
Ing. Ján Vilém
Viera Fallová
Vlasta Pániková

60 rokov

Jozefa Horváthová
MUDr. Ľubica Mišiková
Ján Beňa
Anna Gembalová
Ing. Gustáv Jambor
Mgr. Mojmír Krajči
Jozef Majdiš
Ing. Ján Bukai
Emília Dzureková

50 rokov

Ľubomír Rončák
Gabriela Krátka
Miroslav Vácha
Milan Poláčik
Magdaléna Lucká
Katarína Gembalová
Jaroslav Ulrich
MUDr. Tibor Ďuroška
Janka Gočalová

Martin Halmeš k
	PaedDr. Patrícia Benická
Jozef Lepáček k
Tatiana Reháková
Ing. Jozef Furdek k
Soňa Dafčíková

Naši najmladší
Dajana Sochová
Dávid Graňak
Alex Meško
Karolína Toporová
Matej Kaššák
Patrik Motyčák
Zoja Ferletjáková
Filip Raglia
Viktória Rajmanová
Richard Švaňa
Adam Sochuliak
Barbora Gočálová
Milena Harmatová
Martin Janotík

Úmrtia
Irena Dilongová (89)
Augustín Chrenek (77)(
Cecília Kovalíková (94)
Antónia Letašiová (86)
Mária Ottmárová (65)
Jozef Polhorský (59)
Emília Trstenská (83)
Jozef Balún (74)
Albín Hujas (60)
Karol Dedinský (86)

súťaž: “sudoku do kina”

Správne riešenia sudoku posielajte pod heslom “SUDOKU DO KINA”
na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, Trstená 028 01 najneskôr do 20. mája
2014 a jeden z Vás môže vyhrať 1 vstupenku do Kina Mier v Trstenej na 2D filmové
predstavenie. Meno výhercu bude uvedená v budúcom čísle TH.

PODKATEGÓRIE AKTUÁLNEJ ETAPY - JAR:
• Veľká noc			
• Jar u nás v meste
• Moja mama			
• Jar u nás v záhrade
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 15.05.2014 do 9.00 hod.

Meno a priezvisko: ....................................................................................................
Tel. číslo: ................................................ Email: .....................................................
Trstenský hlas - občasník. Vydáva: Mesto Trstená. Povolenie vydávania: OU-2/1998. 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, PhDr.
Marek Ďurčo, PhD., Ing. Jana Kubeková. Sadzba a grafická úprava: Mgr. Marta Fukasová + Tlač: Tlačiareň Kubík + Náklad: 2 500 výtlačkov, distribuované do každej domácnosti.

16			

	POZVÁNKY	

			

Trstenský hlas

