Jún 2019

občasník číslo 2 - 47. ročník

SPOMIENKY NA ČASY VOJNY
V TRSTENEJ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA

Mesto Trstená v spolupráci s Centrom voľného času pripravili ďalší ročník vzdelávacieho podujatia s názvom Spomienky na časy vojny v Trstenej.
Podujatie sa uskutočnilo v piatok, 3. mája, v dopoludňajších hodinách a
bolo určené pre deviatakov základných škôl a kvartánov osemročného
gymnázia.

Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom obdobie 2. sv. vojny - jej okolnosti,
príčiny a dôsledky nielen v celosvetovom meradle, ale aj v tom lokálnom. Pre
žiakov bolo pripravených 5 stanovísk so
zaujímavými informáciami a ukážkami,
ktoré im sprostredkovali lektori – p. Eva
Kadlubová, p. Vlastislav Pavlík, p. Ján
Kapjor, pán farár Jaroslav Chovanec,
brat Matúš, OFM, a nadšenci Klubu vojenskej histórie. Žiaci sa na jednotlivých
stanoviskách dozvedeli zaujímavosti

o priamom priebehu vojny na našom
území a o židovskom obyvateľstve kedysi žijúcom v meste Trstená, na vlastnej
koži okúsili, aké je to byť neuznávanou
menšinou a akým spôsobom boli naši
niekdajší spoluobčania deportovaní.
Veríme, že si žiaci poskytnuté informácie a zažité skúsenosti zapamätali a
pri prípadnej príležitosti ich budú vedieť
správne použiť.
Mgr. Ivana Gloviaková
oddelenie kultúry

MARATÓN ČÍTAJME SI 2019 V MESTSKEJ KNIŽNICI TRSTENÁ
Dňa 30.5.2019 sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenského maratónu.
Maratón čítania zahájila primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková.
Za našu knižnicu sa maratónu zúčastnilo 193 detí a svoje umenie v čítaní predviedlo aj 8 dospelých. Touto
cestou ďakujeme za spoluprácu pani
A. Neubauerovej z CVČ pri organizovaní
tohto maratónu ako aj deťom a učiteľom
zo Základnej školy P.O. Hviezdoslava.

aj napriek nepriaznivému
počasiu bol pre mnohých mesiac máj plný nezabudnuteľných
chvíľ a zážitkov. Maturanti majú
za sebou skúšky dospelosti a
vysokoškoláci si užívajú plody
svojej práce po skúškovom období. Začína leto, čas prázdnin
a dovoleniek a s ním prichádza
aj zvýšený pohyb ľudí, miestnych či dovolenkárov, ktorí z
nejakého dôvodu zavítajú aj do
nášho mesta. Našou snahou je
okrem iného vytvárať v Trstenej priestor na príjemné
strávenie voľných chvíľ prostredníctvom kultúrnych či
športových podujatí, alebo aj pekných a estetických
zelených plôch či letných čitárni.
V týchto dňoch je pre vás k dispozícií na stiahnutie aj nová
mobilná aplikácia pod názvom SOM - správy o meste Trstená,
kde budú k dispozícii všetky informácie, novinky a aktuality
o dianí v Trstenej vždy pohromade a vždy po ruke. Môžete si
v nej pozrieť správy odo mňa a taktiež prečítať online noviny – Trstenský hlas. V aplikácii je možné využiť tzv. susedskú
burzu (darujem/predám). Zároveň vám chcem dať do vašej
pozornosti aj facebookovú stránku nášho mesta pod názvom
– Mesto Trstená, kde pravidelne informujeme o aktuálnych
témach, či dianí v našom meste.
Určite ste si všimli, že práce na rekonštrukcii bytového
domu súp. č. 227 na ul. SNP sa blížia ku koncu. Veľmi ma teší,
že v rámci zrekonštruovaného bytového domu pribudne v
našom meste 35 nových bytov. Prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže sa bude môcť každý človek uchádzať o kúpu
niektorého z nich, čím dosiahneme maximálnu spravodlivosť
a efektívny predaj.
Dovoľte, aby som vás vo svojom stĺpčeku primátorky informovala aj o pripravovanom kroku mesta v rámci jednoduchých pozemkových úprav v lokalitách Zadná Ďurdinová a
Predný Bratkov. Ku komasácii bude môcť dôjde iba v prípade,
že s týmto postupom bude súhlasiť minimálne 50% vlastníkov pozemkov. V prípade úspešného priebehu môže v našom
meste vzniknúť viac ako 150 pozemkov na výstavbu rodinných domov, čo považujem za naozaj veľký a významný krok
v zlepšení bývania.
Dobrovoľníctvo a pomoc druhým je jedným zo základných
pilierov spoločnosti. Preto by som Vás chcela vyzvať – spraviť niečo pre naše mesto alebo jeden pre druhého, len tak...
Pomáhať by sme si mali preto, že nám záleží na osude druhých a našej spoločnosti a nie preto, že očakávame odmenu,
uznanie alebo niečo iné. A môžete mi o tom, čo sa vám podarilo aj napísať :)
Prajem Vám príjemné prežitie letných dní.

Ing. Katarína Loneková
oddelenie kultúry

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta Trstená
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POZÝVAME VÁS DO TURISTICKO-INFORMAČNÉHO CENTRA V TRSTENEJ

SPOLUPRÁCA MESTA TRSTENÁ S PARTNERSKÝMI MESTAMI

Turisticko-informačné centrum v Trstenej (Ulica železničiarov 253/1, oproti židovskej synagóge) vzniklo v roku 2005 z ﬁnančných prostriedkov Európskej únie. V roku 2007 informačné centrum rozšírilo svoju činnosť o podnikateľský zámer v oblasti cestovnej agentúry, ktorá
ponúka možnosti predaja zájazdov a turistických produktov do takmer celého sveta. Informačné centrum je súčasťou Oddelenia kultúry
Mestského úradu v Trstenej a zároveň je členom Asociácie informačných centier Slovenska. Turisticko-informačné centrum poskytuje:

Mesto Trstená má v súčasnosti podpísaných sedem Dohôd o partnerskej spolupráci so slovenskými mestami a mestami Európskej
únie, pričom prvá dohoda bola podpísaná 17. decembra 1949 s partnerským mestom Hořice (Česká republika) a posledná s poľským
mestom Ozorków dňa 21. apríla 2017. Medzi ďalšie partnerské mestá Trstenej patria Žirovnice z Českej republiky, Jablonka z Poľskej
republiky, Isaszeg z Maďarska a dve slovenské mestá Želiezovce a Žarnovica.

• informácie o turistických možnostiach mesta
a regiónu Oravy,
• prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení
na Orave,
• informácie o dopravných spojoch,
• informácie o využití cyklotrasy v Trstenej a cykloturistických možnostiach v regióne,
• prehľad o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v meste aj v okolí,
• možnosť odborného lektorovania pre skupiny
turistov ako aj pre žiacke kolektívy (návšteva
krypty, prehliadka komplexu farského Kostola
sv. Martina s odborným výkladom, výstup na
vežu farského kostola s odborným výkladom),
odborné lektorovanie je možné aj v anglickom
a talianskom jazyku,
• informácie o jednotlivých pamiatkach v
našom meste a v okolí,
• propagačné materiály, suveníry, turistické
brožúry a informačné letáky o Oravskom
hrade, Oravskej lesnej železnici, o Múzeu
oravskej dediny v Zuberci, o možnostiach
návštevy Oravskej galérie Márie Medveckej
v Tvrdošíne; o drevenom gotickom Kostole
Všetkých svätých v Tvrdošíne, ktorý je zapísaný do svetového zoznamu pamiatok UNESCO;
o možnostiach návštevy Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne, Art Galérie Schürger v
Tvrdošíne a iných zaujímavostí v regióne,
• informácie o Slanickom ostrove umenia ako
aj o možnostiach výletnej plavby po Oravskej
priehrade,
• informácie o možnosti návštevy hrnčiarskej
dielne p. Ľubomíra Hoľmu, ktorá uchováva tradíciu remesla starých trstenských hrnčiarov,
• informácie o možnostiach bádania a výskumu
v štátnych, špecializovaných a cirkevných archívoch na Slovensku,

• konzultačné informácie aj
rady pre záujemcov a nadšencov domácej i regionálnej
histórie,
• konzultácie v oblasti prekladu
cudzojazyčných
archívnych
dokumentov, ktoré sa týkajú
dejín mesta Trstená a regiónu
hornej Oravy,
• aktívne zbieranie informácií o
osobnostiach mesta Trstená,
zber a skenovanie vzácnych
historických fotograﬁí z minulosti mesta
Trstená a iných cenných dokumentov,
• príprava odborných prednášok pre verejnosť
a pre školy týkajúcich sa rôznych problematík
z minulosti mesta Trstená,
• cudzojazyčné publikácie, ktoré propagujú nielen Oravu, ale aj historické regióny Žilinského
kraja (Liptov a Turiec),
• sady turistických máp a atlasov,
• publikácie a propagačné bulletiny k pamiatkam a zaujímavostiam mesta Trstená,
• rôzne pohľadnice s námetom Trstenej, predaj
poštových známok, turistické známky s motívmi Trstenej, Tvrdošína, Námestova, Podbiela
a Zuberca,
• informácie o možnosti navštívenia jaskýň v
regiónoch Slovenska (napr. Belianska jaskyňa;
Demänovská jaskyňa slobody; Domica,
Bystrianska jaskyňa, Važecká jaskyňa,
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká
jaskyňa,
Driny,
Harmanecká
jaskyňa,
Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa a iné),
• možnosť zakúpiť si rôzne drevené a hlinené
suveníry, ktoré môžu byť vhodným darčekom
pre rodinných príslušníkov a pre známych.

Ideálnym darčekom pre zahraničných i pre domácich turistov
sú výrobky tradičnej trstenskej
keramiky,
• možnosť zakúpiť si z veľkej
palety magnetiek, ktoré dokumentujú bohatosť prírodných
i kultúrno-historických krás
Trstenej a regiónu Oravy,
• pre maloleté deti sú v ponuke rôzne zaujímavé magnetky
s motívmi zvieratiek, náušnice,
drobné prívesky alebo kľúčenky so symbolmi
Slovenska a Trstenej,
• predaj vstupeniek na kultúrno-spoločenské
podujatia, ktoré organizuje Mesto Trstená,
prípadne na nich participuje (napr. vstupenky
do Kina Mier),
• predaj cestovných lístkov spoločností
RegioJet, EuroBus a leteniek,
• možnosť zakúpenia komplexného zdravotného poistenia v Európskej únii ako aj vo svete,
keď cestujete do zahraničia,
• predaj OravaCard (regionálna karta zliav pre
región Oravy),
• kopírovacie služby pre verejnosť.
Mesto Trstená srdečne pozýva všetkých domácich i zahraničných turistov, návštevníkov,
občanov, rodákov ako aj záujemcov i nadšencov
o miestnu históriu do priestorov Turistickoinformačného centra v Trstenej. Veríme, že návšteva bude pre vás obohatením, pretože región
Oravy je bohatý na prírodné, turistické a historické zvláštnosti a zaujímavosti.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
oddelenie kultúry

KVETINOVÁ VÝSADBA V MESTE
Zima pominula, máme za sebou upršaný máj, ale napriek tomu sa nám podarilo vysadiť a spestriť verejné priestranstvá farebnými
kvetinovými záhonmi. Niektoré sú tradične vysádzané každý rok, iné sú novovytvorené.
Keďže sme kvety začali nakupovať priamo
od pestovateľov kvetov a tým eliminovali dodávateľské marže, môžeme tento rok za rovnaký
ﬁnančný rozpočet ako po minulé roky vysadiť
oveľa viac kvetov pre skrášlenie mesta. Je našou
prioritou, aby pri prechádzke námestím, ale
aj inými časťami mesta sa návštevník, či okoloidúci cítil príjemne. Kombinácie kvetinovej
výsadby sa snažíme obmieňať a vysádzať rôzne
druhy kvetov. Máme medzi sebou aj takých občanov, ktorí nám kvety ničia, niekedy aj vytrhnú, do kvetináčov hádžu odpadky či cigaretové
ohorky. Naučme sa vážiť si verejné veci, ktoré
sú pre všetkých a slúžia všetkým a ísť ostatným
príkladom. Ale aj naopak, tešíme sa a vítame
iniciatívy občanov, ktorí svoje okolie skultúrňujú vysádzaním kvetov a zelene. Podieľajú sa tak
na krajšom okolí pre nás všetkých.

Miroslav Kapala
oddelenie služieb

Ďalšia partnerská návšteva sa konala na
základe pozvanie burmistra mesta Ozorków
(Poľská republika) pána Jacka Sochu v dňoch 10.
– 12. mája 2019. Návštevy sa zúčastnila zástupkyňa primátorky mesta Trstená Silvia Púčiková
a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trstenej
pán Ľubomír Fedorák. Delegácia mesta počas
návštevy si prezrela nové investície, ktoré realizovalo mesto Ozorków v oblasti infraštruktúry
a záver návštevy patril návšteve športového
popoludnia a konferencii za účelom posilnenia
našej spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti v
oblasti samosprávy a výmenných pobytov mládeže a vzdelávania.
Na základe podpísaných dohôd našu partnerskú spoluprácu zameriavame hlavne na
vzájomnú výmenu kontaktov a skúsenosti v
oblasti samosprávy, kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia,
športu, školstva, bezpečnosti, hospodárstva a
investícií, v duchu rešpektovania tradícií kultúry a dedičstva. Ďalšou dôležitou oblasťou pre
rozvoj našej spolupráce je koordinácia aktivít s
cieľom získania ﬁnančných prostriedkov z dotácií, grantov a štrukturálnych fondov Európskej
únie. V rámci tejto spolupráce sme spolu s partnerskými mestami podali množstvo spoločných
projektov v rámci programov Visegrad Fund,
Európa pre občanov a Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
V poslednom období sme našu spoluprácu
prehĺbili a upevnili na základe partnerských návštev v našich partnerských mestách. V mesiacoch apríl až máj 2019 vedenie mesta Trstená
navštívilo štyri partnerské mestá - Hořice
(Česká republika), mesto Ozorków (Poľská republika), Žirovnice (Česká republika) a slovenské mesto Želiezovce.
Prvá partnerská návšteva sa uskutočnila v
meste Hořice v dňoch 25. – 26. apríla 2019 na
základe pozvania starostu mesta Hořice pána
Aleša Svobodu, ktorého sa zúčastnila primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková s delegáciou z mesta. V rámci návštevy sa delegácia
zúčastnila slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného mestského múzea v Hořiciach a
záverečnej konferencie k cezhraničnému projektu "CESTA KAMEŇA".

Tretia návšteva sa uskutočnila na základe
priateľského pozvania starostu mesta Žirovnice
pána Milana Šmída pri príležitosti usporiadania
tradičného podujatia „Slávnosti žirovníckého
jednorožca“, ktorej sa za mesto Trstená zúčastnili poslanci Mestského zastupiteľstva v
Trstenej pán Miloš Gallo a pán Ľubomír Fedorák
v dňoch 24. a 25. mája 2019. Počas návštevy
predstavitelia partnerských miest diskutovali
o investičných zámeroch miest a možnostiach
získať ﬁnančné prostriedky v rámci projektov.
Počas pestrého programu delegácia mesta
navštívila historický zámok zo 14. storočia a
jeho expozíciu gombikárstva a perletí (ktorými
sú Žirovnice známe po celom svete), expozíciu
pivovarníctva a expozíciu šijacích strojov (viac
ako 180 exemplárov, všetky funkčné). Záver
programu a návštevy patril kultúrnemu programu, počas ktorého sa prezentovali s názornými ukážkami šermiari, sokoliari, kartárky či

PROGRAM KOMUNITA MLADÝCH VÝZVA
Č. KOMUNITA III/D/1/2019
Mestu Trstená sa v roku
2019 poskytne dotácia zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vo výške
6 000,- eur na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení deﬁnovaných v Strategickom pláne práce s mládežou v meste
Trstená (program KOMUNITA mladých). Jednotlivé aktivity budú
realizované postupne do konca roka v spolupráci s organizáciami
pracujúcimi s mládežou.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad

remeselníci v dobových kostýmoch.
Poslednú partnerskú návštevu, ktorú v
poslednom období realizovalo vedenie mesta
Trstená sa uskutočnila na základe pozvania
primátora mesta Želiezovce pána Ondreja
Juhásza v dňoch 31.05.2019 – 01.06.2019 na
čele s primátorkou mesta Trstená a poslancom
Mestského zastupiteľstva v Trstenej pánom
Petrom Kristofčákom. Počas bohatého programu, ktorý pre delegácie z družobných miest
pripravilo mesto Želiezovce sme sa hneď v
úvode zúčastnili slávnostného vztyčovania
vlajok družobných miest pri Mestskom úrade
v Želiezovciach a otvorenia virtuálnej výstavy
z prác rodákov mesta Želiezovce „Náš najmilší
svet – Želiezovce“ spojenej s kultúrnym programom a oceňovaniu najkrajších prác. Delegácia
mesta ďalej navštívila aj známe mestské
múzeum a pamätnú izbu hudobného skladateľa Franza Schuberta, ktorý navštívil mesto
Želiezovce v roku 1818 a 1824 ako učiteľ hudby
dcér grófa Esterházyho de Galantha. Záver
návštevy patril športovému podujatiu v streleckej disciplíne v areáli Športovo streleckého
klubu Magnum Želiezovce v duchu pravidiel fair
play. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: starostovia verzus primátori a účastníci delegácií v malokalibrovej pištoli. Primátorka mesta Trstená
získala najvyššie umiestnenie (1. miesto) medzi
primátormi a starostami a členovia našej delegácie sa v kategórií účastníci umiestnili na vynikajúcom 1. mieste a 5. mieste, čím im chceme aj
touto cestou pogratulovať za krásnu reprezentáciu mesta Trstená.
Veríme, že spolupráca s našimi partnerskými
mestami, ktorá je založená na pevných základoch bude naďalej pokračovať a prehlbovať sa v
rôznych oblastiach života, o čom bude svedčiť aj
množstvo spoločne podaných projektov v prospech našich samospráv.
Mgr. Andrea Korčušková,
oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
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Trstenský hlas

LITERÁRNE VÝLETY V MESTSKEJ KNIŽNICI TRSTENÁ

GYMNÁZIUM
MARTINA HATTALU
PK SJL BILANCUJE

Mesto Trstená bolo úspešné v podaní projektu v rámci podprogramu Podujatia a vzdelávacie aktivity Fondu na podporu umenia a získalo dotáciu 1500,- €. Literárne výlety v Mestskej
knižnici Trstená je séria vzdelávacích podujatí určených pre žiakov materských, základných a
stredných škôl.
Cieľom týchto podujatí je podpora rozvoja
čítania a čitateľskej gramotnosti. Ide o autorské
čítania a besedy s predstaviteľmi súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, zážitkové čítania,
workshopy a prednášky. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považujeme za najpodstatnejšiu súčasť
vzdelávania. Je dokázané, že čítanie s porozumením pomáha deťom ľahšie zvládnuť vzdelávací
proces. Schopnosť porozumieť písanému textu
úzko súvisí so schopnosťou komunikácie, sebapoznaním, kritickým myslením a sebarealizáciou
každého človeka. Nemôžeme tiež opomenúť fakt,
že základom otvorenej a tolerantnej spoločnosti sú
empatickí a kriticky mysliaci občania.

Našou snahou je preto popri poskytovaní kvalitných knižnično-informačných služieb aj organizácia
vzdelávacích podujatí pre najmenších a školopovinných používateľov. Preto sme do nášho projektu oslovili obľúbených autorov detskej literatúry
(Gabriela Futová, Natália Milanová), známeho slovenského ilustrátora (Miroslav Regitko), tvorcov
časopisu prinášajúceho aktuálne témy, ktorými sa
deti môžu zaoberať a inšpirovať (Bublina), autora
dramatizovaného čítania - pána Mrkvičku (Tibor
Hujdič) a platformu EDUdrama, ktorá má za cieľ
uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia a prostredníctvom dramatickej
výchovy humanizovať spoločnosť, kultivovať jej
sociálne a umelecké predpoklady a schopnosti.

Od marca do júna 2019 sme zrealizovali nasledovné aktivity:
° Autorské čítanie s detskou spisovateľkou
Gabrielou Futovou: Teta Gabika deťom čo to prezradila o svojej láske nielen k deťom, ale aj k zvieratkám, ktorých má doma neúrekom. Prezradila aj to,
že na jeseň pripravuje svoju novú knihu, na ktorú
sa môžu všetci, ktorí radi čítajú jej knihy, tešiť.
Aktivita bola určená pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
° Tvorivé workshopy s autormi detského časopisu Bublina boli určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Žiaci sa naučili ako si vyrobiť komix - ako si
nakresliť obrázky a ako si k nim vymyslieť príbeh.

Na záver si s redaktorkami bubliny aj komixový
príbeh zahrali. Druhá skupina žiakov sa naučila ako
si vyrobiť klasické tieňové divadlo. Čas strávený
zhotovovaním ﬁgúrok, vymýšľaním príbehu, experimentovaním so svetlom a jeho oživením bol pre
deti veľkou zábavou.
° Zážitkové čítanie s pánom Mrkvičkom sa
uskutočnilo počas dvoch dní, v rámci ktorých sa
vystriedali žiaci materskej a základnej školy a študenti Gymnázia M. Hattalu. Pre mladších žiakov
mal pán Mrkvička pripravené čítanie o malej Alicke,
ktorej otecko číta rozprávky a pokúša sa ju uspať.
Pre staršie deti bolo pripravené zábavné čítanie
o Toníčkovi, ktorého pred drzou spolužiačkou zachraňuje odvážne kura, ktoré je okrem iného aj
slávnym kuracím čarodejníkom. „Knižné hádanky“
boli určené pre študentov gymnázia. Podstatou
tejto aktivity bolo ukázať študentom, aby si knihy
nevyhľadávali len podľa obalu, pretože kniha môže
byť zaujímavá aj vtedy, keď nemá príliš zaujímavý
obal.
° Stretnutie s ilustrátorom pánom Regitkom:
Pán Regitko deťom priblížil prácu ilustrátora kníh
a vysvetlil deťom ako také ilustrácie vznikajú.
Následne deťom prečítal niekoľko básničiek, ku
ktorým mali deti vymyslieť vlastné ilustrácie, niektorým žiakom pán Regitko pomohol a ochotne im
domaľoval aj ich obrázky. Deti potom odchádzali
z knižnice s vlastnými ilustrovanými menami od
pána Regitka.
° Workshop Židovské príbehy bol určený pre
žiakov 9. ročníkov ZŠ. Workshop pojednával o téme
neslobody, antisemitizmu, holokaustu a totalitných
režimov. 20. storočie, storočie dvoch svetových
vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka
veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie.
Cez príbehy niekoľkých hrdinov, ale aj sociálnych
skupín sa žiaci presunuli v čase a odhalili, aké to
bolo skrývať sa, či skrývať niekoho, nemôcť sa
slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si
myslí.
Ďalšie aktivity v rámci podujatia Literárne výlety v Mestskej knižnici sa uskutočnia v nasledujúcom
školskom roku, od septembra do októbra 2019.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom
podujatia.
Mgr. Ivana Gloviaková
Ing. Katarína Loneková
oddelenie kultúry

Míľovými krokmi sa blíži koniec školského roka 2018/2019, a
tak je čas na obzretie sa dozadu.
Aj predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry sa má čím
pochváliť.
V tomto školskom roku sa nám darilo na olympiáde zo SJL, kde naša žiačka
Magdaléna Hutlasová (III. B) obsadila v
krajskom kole krásne 3. miesto.
V Hviezdoslavovom Kubíne sa zo
školského kola prebojovali do okresného
kola Matej Liss (Príma), Miriam Saganová
(Kvarta), Emma Vavreková (Príma) a
Edita Sahuľová (Tercia). V regionálnom
nás reprezentovali Kristína Turošáková
(Septima), Eva Šinálová (II. C), Vanesa
Mária Bažíková (III. A) a Kristína Beľová
(I. C). Vanesa Mária Bažíková (III. A) a
Kristína Turošáková (Septima) postúpili
do krajského kola Vajanského Martin,
kde sa V. M. Bažíková umiestnila na druhom mieste.
Darilo sa nám aj v súťaži Šaliansky
Maťko, v ktorej obsadila 3. miesto Diana
Grossmannová (Sekunda).
Aj v tomto školskom roku sme sa
zapojili do projektov organizovaných
Slovenskou pedagogickou knižnicou
– Súťaž o najzaujímavejšiu podujatie
školskej knižnice, Záložka do knihy spája
slovenské školy a Záložka do knihy spája
česko-slovenské školy. V rámci tejto aktivity sme nadviazali spoluprácu s gymnáziami v Humennom a v českom meste
Krnov.
V marci – mesiaci kníh sme opäť zorganizovali Burzu kníh a časopisov, ktorá
si pre svoje opakovanie získava popularitu aj medzi spoluobyvateľmi mesta
a okolia. Finančný zisk sme použili na
nákup nových kníh do školskej knižnice.
Naši prváci a žiaci kvinty sa nedávno
zúčastnili tvorivých dielní so spisovateľom T. Hujdičom Mrkvičkom. Táto aktivita ich nadchla a priviedla k novému
pohľadu na čítanie.
Koncom mája sa naša škola opakovane zapojíla do čitateľského maratónu
Čítajme si 2019, čím chceme pomôcť
prekonať počet čítajúcich detí z minulého ročníka.
V priebehu celého roka sme pre
našich žiakov organizovali zájazdy na
divadelné predstavenia, aby sme im
sprostredkovali hodnotný umelecký
zážitok. Mali možnosť vidieť divadelné predstavenia: Zločin a trest v Žiline,
Orol tatranský vo Zvolene, Zamilovaný
Shakespeare v Nitre, Úklady a láska
v Martine a operu Luskáčik v Banskej
Bystrici.
Chcela by som sa poďakovať rodičovskému združeniu GMH, vedeniu
školy, kolegom a študentom našej
školy za pomoc a spoluprácu pri týchto
aktivitách.
PhDr. Silvia Szabová
GMH

47. ročník - Jún 2019

GMH

5

20 ROKOV BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA V TRSTENEJ
Prednedávnom naša škola – Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej - oslávilo 20. výročie od založenia bilingválneho španielsko - slovenského gymnázia. Na počet rokov to nie je až tak veľa, ale na počet aktivít a skúseností je toho dosť. Pri tejto príležitosti sme vydali
Almanach bilingválnej sekcie, kde sa nám podarilo zhromaždiť všetkých absolventov sekcie, učiteľov, ktorí učili v triedach tohto typu
štúdia ako i rôzne podujatia a úspechy našich žiakov. Almanach určite s potešením prijali naši súčasní a aj bývalí žiaci, pretože sa mohli
poobhliadnuť do obdobia, ktoré strávili na škole.
Bilingválne štúdium je náročné ako pre
žiaka, tak i pre učiteľa. Veď naučiť sa jazyk za
jeden rok a plynule v ňom konverzovať, to sa
nepodarí takmer nikomu. Ale... v tejto slovensko- španielskej sekcii áno.
Učitelia spolu so žiakmi pri príležitosti výročia venovali pozornosť rôznym aktivitám.
Boli to tradičné Dni španielskej kultúry, kde
sme mohli vidieť šikovnosť a tvorivosť žiakov,
ktorí pod vedením učiteľov a lektorov pripravili
výborné projekty a odprezentovali ich pred
ostatnými žiakmi. Všetci si pochutnali na typických španielskych jedlách, ktoré, pripravili jednotlivé kolektívy študentov bilingválnej sekcie
a musíme uznať, že boli výborné. Veď kto by si
nevychutnal gazpacho či tortillu?
Vrcholom podujatí bola slávnostná akadémia, na ktorej sa predstavili mnohé talenty
našich bilingvalistov. Pripravili pásmo španielskych piesní, hudobných a tanečných vystúpení
či recitáciu španielskych básní. Svojimi videami
prekvapili študenti všetkých, ktorí poznajú španielsku sekciu. Vďaka nim sme si zaspomínali na
lektorov, ktorí pôsobili na našej škole - bolo ich
35 a mnohí z nich udržiavajú dobré vzťahy so
žiakmi i učiteľmi dodnes, porovnali sme začiatky sekcie a ako pracuje sekcia dnes, videli sme
vtipné video o živote slovenského a španielskeho študenta.
Akadémie sa zúčastnili hostia – prednosta
Okresného úradu v Žiline PhDr. Michal Lavrík,
vedúci odboru školstva pri Okresnom úrade

v Žiline PhDr. Dušan Galbavý,PhD., zástupca
mesta Trstená Ing. Silvia Púčiková, prišiel nás
pozdraviť aj riaditeľ bilingválneho gymnázia
Mgr. Viktor Tanito a aj bývalí absolventi školy,
ktorí aj ďalej pracujú so španielskym jazykom Mgr. Zuzana Civáňová,PhD., Ing.Michal
Polgár,PhD., Mária Vigľašová. Našich osláv sa
zúčastnili aj bývalí kolegovia, ktorí rozbiehali
vyučovanie španielčiny v tejto sekcii ako Mgr.
Táňa Országhová Muller, Mgr. Petra Bombová,
Mgr. Monika Horváthová či Mgr. Martina
Krkošková. V družnej debate, ktorá prebiehala
po ukončení akadémie si zaspomínali na pekné
okamihy, ktoré sprevádzali ich účinkovanie na
našej škole.
Oslavy sa skončili, ale práca v sekcii ostáva.
Veríme, že vďaka zapáleným učiteľom a húževnatým žiakom sa nám podarí aj v budúcnosti

dosahovať také skvelé výsledky ako teraz a
že vieme ukázať, že aj v tak odľahlom kúte
Slovenska žijú fantastickí ľudia, ktorým záleží
na vzdelávaní a na rozvíjaní svojich schopností.
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej sa
chce poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri realizácii osláv 20. výročia bilingválnej slovensko
– španielskej sekcie - učitelia, žiaci, bývalí absolventi, mesto Trstená ako aj rodičia a sponzori,
ktorí podali pomocnú ruku a hlavne vďaka všetkým spomenutým sme mali možnosť ukázať,
že potenciál úspešného života je v našich deťoch, ktoré vedú správni ľudia.
PhDr. Dáša Piačeková
GMH

ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
ABSOLVENTOM GYMNÁZIA MARTINA HATTALU V TRSTENEJ
Dňa 28. mája 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom Gymnázia Martina Hattalu v
Trstenej. 120 študentov si z rúk pani primátorky Magdalény Zmarzlákovej a pána riaditeľa Štefana Kristofčáka prevzalo doklad o úspešnom ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania s maturitou.
Pán riaditeľ v príhovore vyzdvihol výborné
výsledky študentov na maturitnej skúške, čomu
nasvedčovali aj výsledné priemerné známky z
jednotlivých predmetov. Pani primátorka sa poďakovala rodičom, ktorí podporujú svoje deti,
taktiež vedeniu školy, triednym učiteľom, ale aj

všetkým študentom za to, že šíria dobré meno
gymnázia, ale aj mesta Trstená. Absolventom
zaželala, aby v živote robili správne rozhodnutia, aby mali okolo seba správnych ľudí, aby
mali silu byť slobodnými, aby dlhý čas zostali
hravými, iskrivými a usmiatymi mladými ľuďmi.

Pri hľadaní toho správneho smeru im popriala
veľa šťastia, úspechov a nemálo odvahy.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad
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Trstenský hlas

SPRAVODAJSTVO Z MESTA

SOBOTA,
DIEVKINA ROBOTA
V rámci jarného upratovania 6.4.2019 sme sa skupinka žien z ulice Pod Stráňou
dohodli skrášliť, vyčistiť a
pozametať verejný priestor
chodníka a jeho okolia od
cesty Oslobodenia (obchod a
pekáreň COOP Jednota) smerom na cestu Pod Stráňou.

MATIČNÝ SLÁVIČEK 2019 - 24 ROČNÍK

V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, §81, čl.7., písm. g) mesto Trstená aj túto jar zabezpečilo VOK na zber objemných odpadov. Upratovanie sa konalo v dňoch 30. marca, 6. a 13. apríla 2019
vo všetkých mestských častiach. Oznamy o jarnom upratovaní boli hlásené v mestskom rozhlase a
zverejnené na webovej stránke mesta.

Dopoludnia 15. mája 2019 sa z Domu kultúry v Trstenej ozýval spev detí, aj napriek nepriazni počasia bolo tu milo a príjemne. Konala sa tu
okresná súťaž v speve ľudových piesní „Matičný sláviček - 2019“, ktorú už po 24. krát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej
a Základná umelecká škola v Trstenej.

Pretrvávajúcim problémom je,
že pri každom zbere sa v kontajneroch nachádza všetko, čo dom
dá. Aj touto cestou opakovane
prosíme občanov, aby pneumatiky a elektroodpad doniesli počas
roka na dvor Oddelenia služieb,
eventuálne pri elektroodpade
využili možnosť zberu od domácností vždy prvý utorok po ukončení upratovania, čo je taktiež
vopred avizované. Sklo, papier,
plasty, tetrapaky a plechovky sú
zložky separovaného zberu, ktorý
je pravidelne odvážaný, či už od
rodinných alebo bytových domov.
Ak sa to nahádže do kontajnerov
počas zberu, zbytočne sa zvyšuje
podiel komunálneho odpadu vyvezeného z mesta, čo môže mať
v konečnom dôsledku vplyv na
výšku ročného poplatku na občana. Pre ilustráciu uvádzame údaje

z jarného upratovania v mesiaci
marec/apríl. Celkovo bolo zvezených 214 t komunálneho odpadu,
čo po odvezení na TS Ružomberok
stálo mestskú kasu 20.972,- €. Ak
by sme vychádzali zo skúseností z
predošlých rokov, môžeme predpokladať, že obdobné množstvo
bude vyzbierané aj na jeseň. Pre
informáciu ešte uvádzame celkové
množstvo komunálneho odpadu
za rok 2018, ktoré bolo z dvora
Oddelenia služieb odvezené na
skládku do Ružomberka: 665,24 t
za sumu 48.816,-€. Toto sú čísla odpadu vyzbieraného len z Trstenej
(upratovanie jar a jeseň, cintoríny,
akcie, uličné koše a stanoviská
kontajnerov, kde zbierame odpad
rozhádzaný okolo). Uvádzame to
len preto, aby bolo jasné, že celú
sumu zatiaľ mesto platí z rozpočtu. Uhrádzaný ročný poplatok

nezahŕňa tieto náklady, ako si
mnohí občania myslia. Platný
zákon o odpadoch umožňuje obci
podľa §81 ods. 10, 11 a 12, zahrnúť
do poplatku všetky skutočné náklady, ktoré má pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným
odpadom. Čo môžeme ale urobiť
hneď je, aby sme všetky „smeti“
triedili, ukladali a odovzdávali na
miesta na to určené a tým určite
prispejeme aj k postupnému znižovaniu komunálneho odpadu vyzbieraného počas roka. Prispejme
svojím prístupom k ochrane životného prostredia a následne aj
k znižovaniu poplatkov a nie zvyšovaniu, kde momentálne podľa
súčasného stavu smerujeme.
Ing. Ján Fuzák
oddelenie služieb

V týchto dňoch prebieha v našom meste a prímestských častiach oprava a výmena poškodených
a zničených autobusových zastávok. Na väčšine sa podpísal už zub času, eventuálne „umelecké nadanie vandalov“.

Mgr. Anna Trstenská
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MATIČIARI

JARNÉ UPRATOVANIE V MESTE TRSTENÁ

OPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK

Skvelá pracovná atmosféra
a nasadené tempo, aby sme to
stihli, kým nám nezačne pršať
bolo dobrým príkladom nielen
pre skrášlenie nášho okolia, ale
bolo aj príležitosťou pre susedské
stretnutia a dobrého pocitu z vykonanej práce. Aj takého aktivity
dokážu ľudí spájať.
Držali sme sa ľudového príslovia: Lepšie za ráno dačo, ako cez
celý deň nič. Iba tam, kde je vôľa,
môže byť aj cesta.
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ich vzhľadu. A prosíme nádejných
umelcov, aby svoje nadanie prezentovali v galériách a nie na verejných zariadeniach.
Ing. Ján Fuzák
oddelenie služieb

Ozdravné práce spočívajú v
obnove náteru, oprave plechov a
lavičiek, úprave okolia. Pri troch
stanovištiach, ktoré boli najviac
zničené sa pristúpilo ku kompletnej výmene za nové a to konkrétne v prímestských častiach Nové

Súťaže sa zúčastnilo 46 detí, z týchto škôl
Základná škola s materskou školou Čimhová,
Hladovka, Liesek, Podbiel, Vitanová, Zuberec,
R. Dilonga Trstená, ZŠ P. O. Hviezdoslava
Trstená, Š. Šmálika Tvrdošín, Nižná, Suchá Hora,
Gymnázium Tvrdošín, ZUŠ Nižná.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
I. kategória-žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ - 17 súťažiacich,
II. kategória-žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ - 17
súťažiacich,
III. kategória-žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ - 12
súťažiacich.
Súťaž otvoril Mgr. Andrej Škuláň, riaditeľ
ZUŠ Trstená, zároveň predseda poroty a predsedníčka MO MS v Trstenej Mgr. Jana Fančeková,
ktorí privítali súťažiacich, popriali im veľa šťastia
a dobrý hlas. Ďalšími členmi poroty boli za MO
MS v Trstenej Gabriela Matisová, za ZUŠ Trstená
Mgr. art. Pavol Bažík, Peter Tretina a Denisa
Kučerová.
Porota a ostatní prítomní pozorne sledovali
vystúpenia všetkých súťažiacich, ich výkony
odmenili potleskom. Odznelo tu aj niekoľko
málo známych ľudových piesní, ale niektoré
piesne sme si mohli vypočuť v podaní 3 - 4
súťažiacich. Ľudové tradície na tejto súťaži si
deti pripomenuli nielen spevom, ale aj odevom,
väčšina z nich vystupovala v kroji.
Na záver riaditeľ ZUŠ Mgr. Andrej Škuláň
vyhodnotil 24. ročník súťaže, poďakoval deťom,
ich pedagógom a všetkým, čo sa zaslúžili o
dobrý priebeh súťaže a skonštatoval, že všetci
súťažiaci sa snažili a zaslúžili by si odmenu, že
porota mala veľmi náročnú úlohu vybrať víťazov
a preto udelili viacero zdvojených miest. Spolu
s predsedníčkou MO MS v Trstenej Mgr. Janou
Frančekovou odmenili víťazov jednotlivých

Autor fotky: Miroslav Jurči
kategórií diplomami a knihami.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória :
1. miesto: Lea Malatinková - ZŠ s MŠ Podbiel
2. miesto: Matúš Brnušák - ZŠ s MŠ Čimhová
Rebeka Šefčíková - ZŠ s MŠ Vitanová
3. miesto: Tobias Buš - ZŠ s MŠ Hladovka
Beáta Šinálová - ZŠ s MŠ R.D. Trstená
Cena Matice: Vanesa Šprláková - ZŠ Š.Š. Tvrdošín
Cena poroty: Marianna Šimalová-ZŠ Suchá
Hora
II. kategória :
1. miesto: Jarka Janoštínová - ZŠ s MŠ Zuberec
Nikola Šprláková - ZŠ Š.Š. Tvrdošín
2. miesto: Soﬁa Kubíková - ZUŠ Nižná
Viktória Šróbová - ZŠ s MŠ Zuberec

3. miesto: Ľudmila Jagelčáková-ZŠ s MŠ R.D.
Trstená
Cena Matice: Barbora Bullová - ZŠ s MŠ Podbiel
Cena poroty: Ema Vargová - ZŠ s MŠ Liesek
III. kategória :
1. miesto: Lukáš Janoštín - ZŠ s MŠ Zuberec
Rebeka Romaňáková - ZŠ Š.Š.
Tvrdošín
2. miesto: Eva Dobrovolská-Gymnázium
Tvrdošín
3. miesto: Timea Malatinková - ZŠ Nižná
Cena Matice: Viktória Harmatová - ZŠ s MŠ
Hladovka
Cena poroty: Viktória Pardeková - ZŠ s MŠ
Zuberec
Ing. Margita Kapitánová
MO MS v Trstenej

MATIČIARI Z TRSTENEJ SI NA CELONÁRODNÝCH SLÁVNOSTIACH UCTILI
M. R. ŠTEFÁNIKA A Ľ. ŠTÚRA
Dňa 4.5.2019 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej zúčastnili celonárodnej spomienkovej slávnosti v Brezovej
pod Bradlom, kde si spoločne pripomenuli 100.výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), oddaného vlastenca, významného európskeho diplomata a politika. Navštívili Národný dom M. R. Štefánika, kde mohli vidieť jeho osobné veci, knihy, uniformu.

Ústie a Ústie nad Priehradou.
Takto sa bude pokračovať v ďalších
rokoch aj na ostatných stanovištiach patriacich mestu Trstená.
Veríme, že to cestujúca verejnosť
ocení a prechod okolo zastávok
nebude psychickou traumou z

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V MŠ
Počas celého roka sa venujeme environmentálnej výchove. Vedieme deti k ochrane prírody, ale v
mesiaci apríl sme sa viac venovali lesu a obyvateľom, ktorý tam žijú. Aby sa deti dozvedeli viac zavolali
sme na besedu odborníka Ing. P. Kristofčáka, ktorý deťom pútavo priblížil život zvierat v našich lesoch.
Do rúk chytali parôžky, rohy, kly. Ujo Peťo ako ho deti volali im porozprával, ktoré zviera má labky a ktoré
ratičky, kto perie a kto srsť. Počúvali sme a pozerali so zatajeným dychom na videá z posedu, na ktorom boli
krásne srnky s kráľom lesa - jeleňom a videli sme aj bobry, ktoré sídlia v našej Trstenej. Najväčší zážitok však
mali pri vábení jeleňov, čo si deti mohli aj vyskúšať.
Osobné poďakovanie patrí pánovi PhDr. V. Skorušovi a pánovi PhDr. M. Šrámekovi za poskytnutie preparátov zveri a Ing. P. Kristofčákovi za pútavú besedu.
Marta Lajmonová
MŠ EP Puškinova

Spomienková slávnosť začala krátko predpoludním fakľovým pochodom z Košarísk na
Bradlo symbolizujúci krátku životnú púť nášho
velikána. Slávnostný akt položenia vencov k
mohyle na Bradle bol sprevádzaný delostreleckými salvami a Vojenskou hudbou Ozbrojených
síl SR. Matičiarov potešilo, že osobnosť M. R.
Štefánika dokázala symbolicky na chvíľu zjednotiť všetkých prítomných napriek rôznemu
politickému názoru a strane.
Majestátny charakter pietneho aktu bol
umocnený preletom súčasnej a historickej leteckej techniky a taktiež zoskokom parašutistov s vlajkami. Štefánikov odkaz pripomenulo aj
zapálenie vatier a spievanie hymnických piesní.
Matičiari potom navštívili Légiovlak, v ktorom
sa im priblížil život vojakov v logistických a podporných častiach vagónov vlaku ako je napríklad kováčstvo, nemocnica, práčovňa, obrana
a pod. Napriek pestrému životu, vedeckým,
vojenským a iným aktivitám, s ktorými sme sa
oboznámili aj v légiovlaku, Štefánik nikdy nezabudol na Slovensko.

Dňa 12.5.2019 v Štúrove so spevom a v
krásnych oravských ľudových krojoch sa členovia MO MS v Trstenej zúčastnili slávnostného
odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra. Cesta k
slovenskej štátnosti bola nesmierne ťažká a zložitá a Ľudovít Štúr bol jednou z tých osobností,

ktorý nám tento cieľ pomohol naplniť. Prvý
podpredseda MS Marek Hanuska povedal:
„Pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove je najväčším pamätníkom, ktorý Matica slovenská postavila slovenskej osobnosti“.
Zjednocujúcim aktom, ktorý spája Slovákov
bolo aj symbolické sypanie zeme pod bustu
Štúra zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Od nás bola poskytnutá prsť
zeme od rodného domu rev. Štefana Furdeka.
Podujatie bolo sprevádzané kultúrnym programom folklórnych a speváckych skupín. Na
slávnosti vystúpili divadelníci z Mladej Matice
a Divadelného odboru MS z Liptovského
Mikuláša. Tešilo nás, že nielen počas slávnostného podujatia, ale aj cestou domov medzi
matičiarmi pretrvávala príjemná priateľská nálada, ktorú umocnili neustále znejúce tóny ľudových piesní, ktoré sme si spolu s vynikajúcimi
harmonikármi s radosťou zaspievali.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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MATIČIARI V TRSTENEJ ZHODNOTILI SVOJU PRÁCU
Vážení spoluobčania mesta Trstená, chceli by sme Vám touto cestou priblížiť našu činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej
v Trstenej. Svojimi aktivitami sa snažíme podchytiť a podporiť talenty našich najmenších detí v recitácii a v speve. Umožňujeme žiakom, študentom získavať nové poznatky vo vedomostnom kvíze o Orave a Trstenej. Členom sprostredkovávame možnosť zabaviť sa,
oddýchnuť si v priateľskom kruhu ako aj spoznávať krásy Slovenska. Radi sa s vami podelíme pri bilancovaní našich aktivít, ktoré sme
zhodnotili na výročnej členskej schôdzi uskutočnenej dňa 31.03.2019.
organizoval pre členov MS v Trstenej zájazd
do Chorvátska na ostrov Vir. Za dobrou zábavou sme spolu s Jednotou dôchodcov, s
ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu, išli na
Galašarádu do Martina, kde sme zároveň navštívili Národný cintorín.
Naša činnosť sa začína uberať aj literárnym
smerom. Zúčastnili sme sa besedy v Dolnom
Kubíne s p. Jozefom Banášom, autorom knihy
„Prebijem sa! Štefánik“ pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika.
V marci 2019 sme pripravili pre našich členov literárne popoludnie Čaro Hviezdoslavovej
poézie zo života a tvorby P.O.Hviezdoslava pri
príležitosti jeho 170. výročia narodenia, čomu
predchádzalo vo februári spomienkové stretnutie v Dolnom Kubíne organizované Maticou
slovenskou.
Medzi podujatia, kde sme spoluorganizátormi je okresná recitačná súťaž detí MŠ
Hviezdička a recitačná súťaž spirituálnej poézie
Hosťami schôdze boli predseda Krajskej
rady MS ŽSK p. Milan Stromko, primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna
Zmarzláková, zástupca predsedu MO MS v
Tvrdošíne p. Gustáv Socháň, predseda MO MS
v Istebnom p. Pavol Stuchlý, čestný predseda
MO MS v Dolnom Kubíne p. MUDr. Vendelín
Tažandlák, predseda MO MS v Dolnom Kubíne
Ing. Martin Zembjak, predsedkyňa MO MS v
Stankovanoch p. Ľudmila Malchová, predseda
Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Jablonke p.
Jozef Basisty.
Výročná členská schôdza bola zahájená
hymnou Slovenskej republiky.
Rokovaniu
predchádzalo
vystúpenie
harmonikárov zo ZUŠ v Trstenej. Deti z MŠ
Oslobodenia predviedli ľudové tance s piesňami. Na národnom ľudovom nástroji fujare zahral p. Gustáv Socháň. K spríjemneniu atmosféry výročnej členskej schôdze prispel svojou
recitáciou čestný predseda MO MS v Trstenej
Ing. Augustín Šinál. Na záver vystúpil spevácky
súbor zo Stankovian, ktorý zanôtil slovenské
ľudové piesne a dokonca zaspieval aj pieseň o
Trstenej.
Predsedkyňa Mgr. Frančeková Jana prítomných oboznámila, že k 30.12.2018 naša členská základňa má evidovaných 180 členov. Na
schôdzi privítala 14 nových členov.
Vo svojej správe poukázala na úlohou
Matice slovenskej, ktorej je prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov
žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k
slovenskej štátnosti. Členovia MO MS v Trstenej
sa preto v roku 2018 zúčastnili niektorých významných matičných podujatí ako napríklad
Žiadostí slovenského národa v Liptovskom
Mikuláši, kde navštívili aj expozície múzea
Janka Krála.
V Martine sme spoločne oslávili 100. výročie Deklarácie slovenského národa. Popoludní
Matica slovenská slávnostne odhalila pred svojou budovou bustu Matúša Dulu, iniciátora a
signatára Deklarácie, ktorý spája boj za národnú i občiansku spoločnosť, matičnú ideu i kresťanské presvedčenie. Zaujímavosťou podujatia

bola prehliadka vojenskej techniky.
V lete sme sa zúčastnili akcie „Stretnutia
matičiarov Oravy a Liptova“, milovníkov slovenského národa pri ekumenickom dvojkríži sv.
Cyrila a Metoda na Vyšnokubinských skalkách,
kde sa podporila myšlienka vzájomného stretávania sa matičiarov za účelom vymieňania si
skúsenosti.
V rámci našej matičnej činnosti sme zorganizovali so ZUŠ v Trstenej okresnú súťaž v speve
ľudových piesní základných škôl „Matičný sláviček“. Žiaci svoje vystúpenie spestrili krásnymi
ľudovými krojmi. Nádherný spev ešte dlho znel
priestormi Domu kultúry v Trstenej.
Koncom augusta sme si s rodinnými príslušníkmi posedeli pri výbornom matičnom guláši,
ktorý naše matičiarky obohatili svojim netradičným vystúpením.
V novembri Miestny odbor MS v Trstenej
prichystal tradičné posedenie s jubilantmi,
ktorí dovŕšili v minulom roku svoje okrúhle životné výročie. Slová úcty, vystúpenie detí z MŠ,
recitácia p. A. Šinála ako aj hra na fujare umocnili túto slávnostnú chvíľu. V decembri sme sa
spevom a tancom rozlúčili so starým rokom
2018.
V rámci spoznávania krás a zaujímavostí
Slovenska sme zorganizovali zájazd do Žiliny.
Navštívili sme hrad Budatín, kaštiel Radoľa,
hvezdáreň, slovenský orloj v Starej Bystrici.
Pre regeneráciu a oddych sa v mesiaci jún

a prednesu prózy Dilongova Trstená.
Výbor MO MS v rámci Participácie občanov
na rozvoji mesta Trstená zorganizoval 2. ročník
vedomostného kvízu pre žiakov trstenských ZŠ
a študentov trstenského gymnázia pod názvom
„Spoznávame Trstenú, Oravu a Maticu slovenskú“. Chcem poďakovať p. primátorke PhDr. Ing
M. Zmarzlákovej a poslancom mesta Trstená
za ústretovosť a podporu činnosti nášho MO
MS v Trstenej. Sme aktívnou súčasťou spoločenského života mesta Trstená na podujatiach
ako je Oživenie tradícií a zvykov našich predkov,
Martinský jarmok a pod.
Veľkú podporu MsÚ v Trstenej máme pre
cezhraničnú, krajanskú spoluprácu.
Členom MO MS v Trstenej je aj Spolok
Slovákov v Poľsku. V rámci krajanskej spolupráce sme uskutočnili vo výstavnej miestnosti
v Dome kultúry v Trstenej výstavu detských
prác pri príležitosti 60. výročia založenia časopisu Život v Poľsku. Zúčastnili sme sa podujatia
Fašiangy-Ostatki v spišských Krempachoch,
kde bolo pásmo čarovného slova, tanca a piesni v slovenskom jazyku. Zaujímavosťou bola
prezentácia starých zvykov napríklad tkania,
páračiek a pod.
Naša krajanská spolupráca bola ocenená
striebornou medailou na Dňoch slovenskej kultúry v Podvlku. Ocenenie dostala aj MS, ktorú
prevzal podpredseda MS Marek Nemec.
Medailu za dlhoročnú spoluprácu dostal
aj náš člen Kamil Bednár, ktorý dal základ krajanskej spolupráce MO MS v Trstenej a SSP v
Jablonke, v ktorej aktívne pokračoval p. Ľubomír
Lucký. Sú to práve oni, ktorí i naďalej s ostatnými členmi výboru pravidelne navštevujú našich
krajanov, matičiarov takmer každú stredu v

47. ročník - Jún 2019
Klube Slovákov v Jablonke. Poďakovanie im
patrí aj pri podpore výstavby Domu Slovákov
v Jablonke.
Medzi zaujímavé krajanské spoločenské
podujatia, ktorých sme sa zúčastnili patrí aj
Spomienkové posvätenie zvonice v Jangrote
Ciepelka, padlým oravským vojakom v 1.
svetovej vojne, slávnostná recepcia novozvoleného konzula Tomáša Kašaja v Krakove , rozsvietenie vianočného slovenského stromčeka
na námestí v Krakove pri príležitosti Dňí
slovenskej kultúry ako aj Delenie oblátkov v
Jablonke. Pri tomto zaujímavom zvyku si každý
s každým s oblátkou praje len to najlepšie.
Poslednou aktivitou s našimi krajanmi bolo
pečenie fašiangových šišiek v Slovenskom
Dome v Podvlku, kde pri ukončení fašiangov
tamojšie mažoretky ochutnávali chrumkavé
šišky podľa slovenského a poľského receptu.
Našu spoluprácu rozvíjame aj s inými
miestnymi odbormi MS. Projekt MO MS v
Tvrdošíne pod názvom „Ignác Gessay- Štefan
Furdek -Oravské piliere slovenskej štátnosti.“
je odkazom pre nás, nezabudnúť na ľudí, ktorí
pred sto rokmi stáli na začiatku zápasu o našu
štátnosť. Dobrou príležitosťou k vzájomnému
spoznaniu bol aj maškarný ples organizovaný
MO MS v Stankovanoch.
Keďže sme nezisková organizácia, v minulom roku 2018 nám k realizácii našich aktivít
pomohli svojou ﬁnančnou podporou mesto
Trstená, Panasonic Industrial Devices, Urbár
Trstená, za čo im od nás patrí veľké ďakujem.
Preto chceme i naďalej udržiavať dedičstvo
našich predkov, kreatívnejšie pokračovať v oblasti vzdelávania, rozvíjania národnosti, priateľských vzťahov, zachovávania slovenských
tradícií ako aj našej ľubozvučnej slovenčiny.
Schôdza ďalej pokračovala Správou o hospodárení MO MS za rok 2018, ktorú predniesla
pokladníčka Ing. Margita Kapitánová.
Správu revíznej komisie MO MS za rok
2018 predniesol p.Jozef Fukas.
S plánom práce nás oboznámila členka výboru MO MS v Trstenej p. Gabriela Matisová.
V diskusii vystúpil p. Jozef Fábry, ktorý
odovzdal prítomným srdečné pozdravy od
matičiarov z Meduriča. Oboznámil prítomných o akadémii pri príležitosti 25. výročia
spolupráce s MO MS v Trstenej a Meduriča v
ich Národnom dome a reprocitne v Trstenej
začiatkom septembra 2019. Predsedníčka informovala matičiarov o možnosti zúčastniť sa
na schôdzach výboru, ktoré sa konajú každú
prvú stredu v mesiaci. Tu majú možnosť prísť
členovia s podnetnými návrhmi, pripomienkami, nápadmi k našej ďalšej práci ako aj informovať sa o pripravovaných akciách, prípadne
sa na ne prihlásiť.
Prijatím uznesenia a zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí bola schôdza
ukončená.
O dobrú náladu sa následne pri spoločnom posedení postarala folklórna spevácka
skupina s harmonikárom zo Stankovian.
Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vás
pozvať na všetky naše aktivity organizované
MO MS v Trstenej v priebehu roka 2019 a zároveň srdečne privítame nových členov medzi
nami. Budeme radi, ak sa spoločne zúčastníme rôznych kultúrnych, folklórnych a krajanských podujatí, ktoré v nás zanechajú krásne
emócie a mnoho príjemných, priateľských
zážitkov.
Mgr. Jana Frančeková
MO MS v Trstenej
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POSTUPNÁ ZMENA AJ DO NAŠICH ŠKÔL
Nie je to tak dávno, čo sme Vás informovali o tom, že sme vo V.I.A.C. – Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže prišli s iniciatívou inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov, s
názvom Nest Edu. Táto myšlienka vznikla preto, aby sme podporili učiteľov na Orave,
ktorým na základe ich vlastných požiadaviek a ohlasov chýbal priestor pre dostupné
vzdelávanie, spoločné stretávanie, inšpiráciu, zdieľanie dobrej praxe a budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi z rôznych škôl. Chceme zároveň podporiť postoj učiteľa z
pasívneho na proaktívny, posilniť vzťah učiteľ vz. žiak a prinášať do ich praxe pozitívnu
zmenu.
Počas školského roka 2018/2019 sme
zrealizovali celkovo 6 workshopov na
rôzne témy, napr. Ako priniesť zážitok do
vzdelávania, Motivácia žiakov v učiteľskej
praxi, Klíma školy a jej vplyv na žiakov,
Známka nie je všetko, a iné. Privítali sme
v našich priestoroch lektorov, ktorí sa
dlhodobo venujú vzdelávaniu a angažujú sa v procesoch zmeny vzdelávania
na Slovensku, napr. Juraja Hipša, Petra
Dráľa, či Janette Motlovú.
Tešíme sa veľkému záujmu našich učiteľov, pretože kapacita workshopov je niekedy
naplnená v priebehu pár hodín. Na každom
stretnutí sa zúčastnilo viac ako 20 učiteľov a výchovných poradcov ZŠ a SŠ prevažne z Oravy.
Niektorí prichádzali pravidelne a je pre nás povzbudením, že každá téma pritiahla aj nových
účastníkov, ktorí k nám prišli prvýkrát. Počas
workshopov nechýba priestor na rozhovor,
vzájomné prepájanie a zdieľanie, dobrú kávu,
či občerstvenie, ktoré je príjemným bonusom
týchto stretnutí.
„Neviem, či si uvedomujete, akú veľkú vec
robíte cez tieto stretnutia. Pretože mnohí učitelia ovládajú didaktické veci, ale po rokoch v
školstve sú nastavení v režime - prídem, dám
si kávu, odučím, idem domov a viac ma nezaujíma. To najdôležitejšie, čo vnímam z tejto iniciatívy je, že postupne meníte postoje učiteľov.
A práve tam začína zmena... V uvedomení, že
byť učiteľom nie je práca, ale povolanie,“ hovorí
pravidelná účastníčka.
Toto a mnoho ďalších pozitívnych ohlasov
je pre nás signálom, že to má zmysel. Aj napriek mnohým legislatívnym obmedzeniam, aj

napriek frustrácii, aj napriek každému „ale“...
Pretože vždy je spôsob, ako priniesť pozitívnu
zmenu. A preto chceme prispieť k tomu, aby
sa školy postupne stali miestom, kde vyučovacia hodina môže byť zážitok. Priestorom, kde
sa učiteľ môže stať partnerom, ktorý dokáže
podporiť a vyzdvihnúť. Kúskom sveta, kde cítiť
„príjemno“. Kde každý žiak zažije pocit, že je
výnimočný, a dokáže uveriť vo svoju hodnotu. Je to odvážny cieľ? Alebo naivné snívanie?
Možno... Ale sme presvedčení, že veľké veci sa
nestanú bez veľkých snov. Každá malá zmena
v našich školách je pre nás signálom, že to má
zmysel. Netreba čakať, kým sa zmení systém,
ale treba začať zmenou zvnútra... Aby sa raz
školy stali miestom, kde „rybu nehodnotia
podľa jej schopnosti vyliezť na strom“. Aby sme
z dnešných mladých ľudí vychovali generáciu,
ktorá uverí, že môže reálne meniť svet okolo
seba.
Preto chceme v tejto iniciatíve pokračovať aj
v budúcom školskom roku.
Ľubica Matušáková
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

MEDZINÁRODNÝ VEČER II- EUROPE DIRECT TRSTENÁ
Europe direct Trstená počas celého roka organizuje mnohé aktivity, ktorých cieľom
je spájať ľudí, bojovať proti predsudkom a približovať Vám Európu a prácu EÚ. Jednou z
našich aktivít sú medzinárodné večery, ktorých bude tento rok dokopy 5.
V piatok 24.5.2019 sa v priestoroch
Kultúrneho
domu
Trstená
uskutočnil
Medzinárodný večer II. Tento večer sa niesol v
téme 80. – 90. rokov.
Všetko sa to začalo o 18:00 hod., po príchode sa účastníci večera pozoznamovali, urobili si
zopár fotiek či odfotili sa pri fotostene s rôznymi maskami či inými doplnkami, zaspomínali si
na časy mladosti :)
Na základe zaujímavej aktivity týkajúcej sa
vedomostí o európskych mestách sme sa rozdelili do skupín, kde sme vytvorili 5 tímov, ktoré
neskôr súťažili o vtipnú cenu, typickú pre 90
roky: TAMAGOČI.
Po náročnej práci, ako pečenie, alebo cestovanie po svete (hoci len na mape) sme si urobili prestávku, počas ktorej sme pod vedením
nášho tanečníka tancovali a poriadne sme si to
užili.
Mali sme aj snack-breaks, kde účastníci

mohli ochutnať všelijaké špeciality balkánskej, arménskej, portugalskej ale i slovenskej
kuchyne.
Všetci účastníci mali priestor na vytváranie
nových priateľstiev a získanie nových kontaktov. Všetci sme si precvičili angličtinu a bolo to
veselé.
Na záver sme zhasli všetky svetlá, posadali
sme si do kruhu, a s pomocou rôznych hudobných nástrojov sme si spolu spievali a hrali najväčšie hity 90-tych rokov.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť,
prítomnosť, energiu, pomoc, dobrú náladu...
Kiežby celá Európa vždy fungovala v takej atmosfére, ako tento medzinárodný večer, zjednotení
v rozmanitosti.
Mgr. Maja Kleinová Marković
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
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POPÍJAJÚCA MLÁDEŽ A RODIČIA POZOR

VIRTUÁLNY SVET DETÍ A ZÁVISLOSŤ

Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije alkohol alebo iné
návykové látky a súčasne i ten, kto predá alebo podá alkoholické nápoje alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností,
ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme svoje deti mali naučiť ako sa v tomto virtuálnom svete pohybovať.

S alkoholom je úzko spojený vandalizmus, ktorý sa
pácha najmä na verejných
priestranstvách, v parkoch,
cintorínoch, na odľahlých
miestach ale aj v školských a
predškolských zariadeniach.
V súvislosti s ochranou
zdravia mládeže a ochranou
majetku fyzických a právnických osôb, mestská polícia v spolupráci so štátnou políciou zintenzívnila kontroly zamerané
na protiprávne požívanie alkoholu na verejných
priestranstvách, ako aj na nezákonné požívanie
alkoholu maloletými a mladistvými osobami.
Policajti sa zameriavajú aj na maloleté osoby,
t. j. osoby do 15 rokov, ktoré sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po
21.00 hodine na verejne prístupných miestach
a zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické
nápoje. Tieto rozsiahle kontroly budú prebiehať
počas celej letnej sezóny, v miestnych parkoch,
v okolí škôl, ihrísk v pohostinstvách ako aj v nočných a zábavných podnikoch, kde najčastejšie
dochádza k porušovaniu Zákona č. 219/1996 Z.z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Policajti mestskej polície
riešili v tejto súvislosti 3 mladistvých v blokovom konaní, štátni policajti tiež 3 maloletých v
blokovom konaní, 1 dospelého za to, že podal a
umožnil mladistvým užívať alkohol a 2 mladistvé dievčatá boli riešené napomenutím. To nie
je všetko. Nasledujú oznámenia riaditeľom škôl,
ktoré deti navštevujú a úradu Sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
V nepravidelných kontrolách podnikov a
herní budeme s určitosťou pokračovať. Možno
si poviete, no konečne. Za správanie detí sú v
prvom rade zodpovední rodičia, až potom nasledujú všetky subsidiárne inštitúcie. Rodičia a
starí rodičia nenadávajme na činnosť polície a
školy, prípadne cirkvi, ale v prvom rade si musíme uvedomiť že práve moje dieťa momentálne
chýba doma, kedy, s kým a v akom stave sa vracia domov.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
predložili na schôdzu Národnej rady Slovenskej
republiky návrh novely zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 219/1996 Z. z.“).
Cieľom navrhovanej úpravy bolo odstrániť
praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu požívania alkoholických a
iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami. Podľa dovtedy platného znenia § 2
ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. osoby maloleté
do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmeli požívať alkoholické a iné návykové látky,
pričom boli povinné podrobiť sa orientačnej
dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných
alebo psychotropných látok. Napriek tomu, že
zákon č. 219/1996 Z. z. obsahoval jednoznačný
zákaz požívania alkoholu a iných návykových
látok maloletými a mladistvými, neoprávňoval
príslušníkov Policajného zboru, teda ani policajtov obecnej a mestskej polície ani iný príslušný

orgán k tomu, aby v praxi preverili, či maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol
alebo návykovú látku a teda
či došlo k porušeniu zákona.
Takéto oprávnenie neobsahoval ani zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších
predpisov. Spôsobovalo to praktické problémy
pri kontrole dodržiavania zákonom stanoveného zákazu a oslabovalo vymožiteľnosť právnej
normy.
Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh
doplnil zákon č. 219/1996 Z. z. o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov mestskej a obecnej polície a ďalších
presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a
mladistvé osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne
sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie
uvedených orgánov vyzvať určený okruh osôb
na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných
návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.
219/1996 Z. z. Oprávnenie vyzvať maloleté a mladistvé osoby sa nestanovuje ako neobmedzené;
mladistvú alebo maloletú osobu nie je možné
vyzvať kedykoľvek, ale len v prípade, ak vznikne
dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonom stanoveného zákazu, teda ak je dôvodné
podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba
požila alkohol alebo inú návykovú látku.
Novelizovaný zákon je v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Aby nedošlo k zneužitiu tohto oprávnenia zo
strany policajného orgánu, je možné ho realizovať iba v tom prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila
alkohol alebo inú návykovú látku. Nepostačuje
pritom všeobecné nekonkrétne podozrenie z
porušenia zákona. Podozrenie musí vychádzať z
objektívnej informácie, faktu alebo skutočnosti,
ktorá ho robí dôvodným aj pre tretie nezúčastnené osoby (napr. správanie maloletej alebo
mladistvej osoby vykazuje známky požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, maloletá alebo
mladistvá osoba sa zdržiava v prevádzke, v

ktorej sa podávajú alkoholické nápoje, atď. .
Zákon č. 219 NR SR z 1. júla 1996 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb bol novelizovaný a kompetencie
polície sú explicitne upravené v § 5
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných
návykových látok
(1) Príslušníci Policajného zboru, Vojenskej
polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície
Slovenskej republiky, Zboru ozbrojenej ochrany
letísk a zamestnanci obecnej a mestskej polície
(ďalej len „policajný orgán“) sú oprávnení v rámci
svojej pôsobnosti vyzvať osoby uvedené v § 4
ods. 1 na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo
iných návykových látok.
(2) Policajný orgán je oprávnený vyzvať na
vyšetrenie podľa odseku 1 aj iné osoby, ako sú
uvedené v § 4 ods. 1, a to vtedy, ak je dôvodné
podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu
na zdraví v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.3 )
(3) Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo
iných omamných prostriedkov u zamestnancov
uvedených v § 4 ods. 2 ustanovuje osobitný
predpis.5 )
(4) Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa
určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa
osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu,
možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto
lekárske vyšetrenie,6 ) stupeň opitosti určí lekár
podľa medicínskych klinických príznakov.
(5) Prítomnosť iných návykových látok3 ) v
organizme sa zisťuje lekárskym vyšetrením.
(6) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 a
5 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach.
Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o
takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej
cenovými predpismi.7 )
(7) V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba povinná uhradiť tomu,
kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené ﬁnančné prostriedky spojené s takýmto
vyšetrením.
Mestská polícia
0902 915 699

ŽIVOTNÉ MINIMUM SA ZVÝŠI O 2,5%
Životné minimum aj tento rok výraznejšie
porastie. Sumy životného minima sa upravia
tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeﬁcientom
rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického
úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2019/
apríl 2018) 1,025.
V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň
naviazané sa zvýšia o 2,5%.
Sumy životného minima sa upravia
nasledovne:
- jedna plnoletá fyzická osoba - 210,20
eura

- ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá
fyzická osoba - 146,64 eura
- zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa - 95,96 eura
Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r.,
avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k
júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od
toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku,
stanovuje príslušná legislatívna norma.
Zdroj: www.employment.gov.sk
PhDr. Marcela Jankolová
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí

Pre deti sú veľkým lákadlom
vymoženosti dnešnej modernej
doby v podobe mobilov, tabletov, notebookov, na ktorých
môžu niekoľkými kliknutiami získať množstvo zábavných aktivít,
hier, komunikačných možností.
Veľa voľného času, neúspechy
v reálnom živote, chýbajúce kamarátske vzťahy, konﬂikty v rodine, nedostatok lásky, záujmu v rodine, málo
aktivít s rodinou, nízke sebavedomie, psychické
problémy a mnoho iného sú príčinami, prečo
sa deti utiekajú k mobilom, tabletom, sociálnym sieťam a počítačovým hrám.
Z výskumov i našich skúseností z poradenskej praxe vieme, že výrazne klesá vek, kedy
dieťa vykazuje v správaní znaky závislostí od
mobilu alebo tabletu, resp. hier, čo je alarmujúci stav. Internet, mobil, počítače vládnu dnešnej dobe. Z výhod, ktoré ponúkajú môžeme
menovať aspoň niektoré: ponúkajú množstvo
informácií, uľahčujú vyhľadávanie informácií,
rozvíjajú strategické myslenie, uľahčujú nám
prácu a učenie, urýchľujú komunikáciu, umožňujú kontakt na diaľku a podobne. Žiaľ, na naše
deti číha na internete aj mnoho nástrah ako sú:
kyberšikana, podvodné stránky, falošné proﬁly, klamlivé súťaže, erotické stránky, možnosť
kontaktovania neznámym človekom... Dieťa sa
stáva otrokom hier a podvodníkov a my o tom
ani netušíme. Preto by sme nemali tento virtuálny svet podceňovať, avšak mali by sme sa naň
pripraviť. Deti, ktoré žijú virtuálnym svetom,
nevedia prijať zodpovednosť za svoje správanie, nevedia ovládať svoj hnev a svoje emócie,
strácajú kontakt s priateľmi, odmietajú športové aktivity, sú rozrušené a neochotné vypnúť
mobil, majú zníženú schopnosť sústrediť sa,
prejavuje sa u nich motorický nepokoj prípadne tiky.
Odporúčame všetkým rodičom byť pozorný
voči prejavom závislosti u svojho dieťaťa už v
začiatkoch, skôr než sa rozvinie. Dieťa môže situáciu najskôr zľahčovať. Neskôr sa bude snažiť
svoje aktivity zatajiť príp. oklamať, napríklad
povie, že si robí na počítači projekt do školy,
ale v skutočnosti trávi čas četovaním, hraním
alebo na sociálnych sieťach. V noci počká, kým
zaspíte, potom vstane a ide sa hrať na počítač
alebo mobil. Vyrobí si ospravedlnenku do školy,
aby mohlo zostať doma a pokračovať vo svojich aktivitách. Takýmto spôsobom sa prejavy
závislosti postupne stupňujú. Bežne sa stretneme s agresívnymi alebo prehnanými emočnými
reakciami na obmedzenie prístupu na internet.
V takýchto prípadoch je potrebné zaviesť pravidlá používania internetu, prípadne vyhľadať
psychologickú pomoc. Pri odvykaní a liečbe
sa uplatňujú podobné postupy ako pri liečbe
iných závislostí: abstinencia, teda nepoužívanie
technológií; pevný režim; vytváranie nových
návykov; výborná je tiež podpora skupiny a
zdieľanie s ľuďmi s podobnými skúsenosťami.
Dôležitá je zmena v pôvodnom prostredí a prísne dodržiavanie pravidiel. Ak sa nič nezmení, ak
chýbajú podporné vzťahy a zapojenie blízkych
ľudí, je vysoké riziko návratu závislosti.
Alarmujúcimi sú aj najnovšie výskumné zistenia od našich západných susedov, ktorých
výskumy ukazujú, že viac ako 60% detí nemá
rodičmi limitovaný čas strávený na internete.

Každé šieste dieťa zdieľa svoje intímne fotograﬁe alebo videá. Tretina detí by sa pri zneužití
svojich intímnych fotiek bála zdôveriť. Každé
druhé dieťa četuje s cudzími ľuďmi a pätina z
nich by neodmietla osobné stretnutie.
Čo s tým? Ak chceme, aby z našich detí vyrástli zrelé osobnosti, musíme ich naučiť prijať
zodpovednosť za svoje správanie. Mali by sme
mať jasnú predstavu o tom, čo sme ochotní tolerovať, a čo už nie. Dôležité je túto predstavu
aj zrealizovať v podobe jednoznačných pravidiel používania internetu pre deti i pre nás. Ako
sa však zachovať, keď nechceme dieťa celkom
„odstrihnúť“? Zakázať dieťaťu prístup k počítaču, resp. internetu je dnes už takmer nemožné. Bolo by to rovnako nezmyselné, ako bývať
pri mori a nedovoliť dieťaťu kúpať sa v ňom,
zo strachu, že sa v ňom utopí. Lepšie je dieťa
naučiť dobre plávať. Naučiť dieťa ako dobre a
zmysluplne používať internet a médiá.
Naše odporúčania sú:
•
Rozprávajte sa s deťmi o médiách,
počítačoch, hrách a internete. Podporujte ich v
kritickom myslení, v uvažovaní o tom, čo nám
média hovoria a zobrazujú. Aký je rozdiel medzi
virtuálnym svetom a skutočnosťou. Aké techniky používajú tvorcovia programov, hier aby nás
zaujali. Čo chcú aby sme cítili. Aký je ich konečný zámer.
•
Deti by mali vedieť s čím súhlasíte a čo
je už pre vás neprípustné. Našou povinnosťou
je poučiť deti o tom, prečo nie je vhodné aby
mali prístup na niektoré stránky. Pripraviť ich
na možné riziká a úskalia.
•
Porozprávajte sa s dieťaťom o rizikách
zverejňovania osobných údajov na internete,
ktoré si dieťa nemusí uvedomovať (napríklad
zverejnenie informácie, kedy sa chystá celá
rodina na dovolenku, zverejňovanie fotograﬁí,
posielanie intímnych fotograﬁí a pod.).
•
Vybudujte si dôveru u svojho dieťaťa,
aby vám bolo ochotné povedať ak bude mať
nejaký problém, ktorý nebude vedieť vyriešiť.
Buďte súčasťou svojho dieťaťa, nie iba spolubývajúcou autoritou. Pýtajte sa dieťaťa aké hry ho
bavia, čo vyhľadáva na internete, aké má vzťahy
a záujmy.
•
Zvážte prítomnosť počítača v detskej
izbe. Deti, ktoré majú v detskej izbe počítač, trávia viac času jeho využívaním. Je viac pravdepodobné, že budú počítač, resp. internet využívať
nezdravým spôsobom.
•
Dohodnite si pravidlá a čas používania
počítača, ale aj mobilu, príp. hracích konzol.
Aktivity na týchto vymoženostiach modernej doby môžu byť pre dieťa prospešné len
ak berieme ohľad na zrelosť detskej nervovej
sústavy, podľa veku dieťaťa. U menších detí v
predškolskom a mladšom školskom veku neodporúčame tráviť za počítačom viac ako 30-35
minút denne, 3 – 4 dni v týždni. Dohodnite si
s vašimi deťmi presný čas od kedy do kedy, a

ktoré dni v týždni môže byť na
internete. Dávajte pozor na jeho
dodržiavanie. Berte zreteľ aj na
určenie času pri používaní iných
médií akými sú televízia alebo
herné konzoly.
•
Pre zdravý telesný i
psychický vývin detí je dôležité
vyvážiť čas strávený pri internete, resp. elektronických hrách
skutočnými reálnymi zážitkami a dostatkom
pohybových aktivít najlepšie na čerstvom
vzduchu.
•
Ako rodičia by sme mali ísť deťom príkladom, čo sa týka využívania voľného času,
používania mobilu, notebooku, trávenia času
pri sociálnych sieťach. Minimalizujte teda aj
množstvo svojho času stráveného pri internete. Majte na pamäti, že deti sa učia od vás pozorovaním a napodobňovaním.
•
Vzdelávajte sa aj vy v nových technológiách, majte o tom aspoň nejakú predstavu,
na čom vaše deti „frčia“. Využite napríklad internetovú stránku www.zodpovedne.sk, kde sa
dozviete množstvo informácií potrebných pre
rodičov o bezpečnom využívaní internetu. Je
pre vás dôležité vedieť o internete minimálne
toľko čo vaše deti, aby vás nemohli oklamať,
predbehnúť či dostať sa do nejakého rizika.
Dôveruj, ale preveruj :)
•
Zaujímajte sa o možnosti zabezpečenia neprípustných a nebezpečných stránok,
kontroly počítačov a pod. (väčšina poskytovateľov internetových služieb, príp. mobilní operátori ponúkajú v dnešnej dobe jednoduché
spôsoby rodičovskej kontroly)
•
Dohodnite sa spolu na riešení, ktoré
vyhovuje obom stranám, na kompromise, čo
potrebujú deti a čo vy, aké máte očakávania vy
a aké vaše deti.
Virtuálna závislosť je relatívne nový pojem,
ale začína sa používať čoraz častejšie. Buď sa
staneme pánmi internetu, alebo jeho otrokmi.
Závislosť od internetu predstavuje zvýšené
nebezpečenstvo najmä pre vyvíjajúcu sa psychiku detí. Čím sú deti mladšie, tým je aj riziko
väčšie. Niektorí odborníci dokonca používajú
v tejto súvislosti pojem „digitálna demencia“ –
ako úbytok rozumových schopností a zručností
pod vplyvom čoraz častejšieho a intenzívnejšieho využívania digitálnych technológií. Tento
pokles sa však netýka len myslenia detí, avšak
aj vývinu ich rečových schopností, vôľových
vlastností, emócií a najmä sociálneho správania. U detí a mladých ľudí vinou digitálnych
médií dramaticky klesá schopnosť učenia a
výsledkom sú poruchy pozornosti, čítania a písania, úzkostné a depresívne poruchy, poruchy
spánku, nadváha, násilné prejavy v správaní
a v konečnom dôsledku úpadok spoločnosti.
Pokúsme sa teda na záver každý za seba zamyslieť nad svojou situáciou a prehodnotiť vzťah k
moderným digitálnym technológiám, prípadne
učiniť zmenu. Nemôžme sa predsa pozerať, ako
virtuálny svet ovláda a ničí mladé generácie.
kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín
Zdroje:
internet – www.zodpovedne.sk
Manfred Spitzer – Digitální demence, 2016
skúsenosti odborných zamestnancov CPPPaP Tvrdošín
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Občania mesta Trstená mohli v tomto roku už po tretíkrát podať žiadosti do vyhlásenej participácie a vyjadriť tak svoj názor, čo im
chýba, čo chcú zlepšiť, vybudovať, skrášliť, usporiadať alebo niekomu pomôcť. V termíne do 15. apríla nám prišlo celkovo 51 žiadostí.

Hodnotenie všetkých žiadostí prebiehalo v 2 kolách – internom
a externom.
Zloženie interných komisií:
Oblasť kultúry (Mgr. Ivana Gloviaková, Mgr. Ľubomír Sahuľ, Mgr.
Miloš Gallo, Michal Kuzár, Mgr. Miriam Horváthová)
Oblasť zlepšenia kvality životného prostredia (Ing. Ivana Gallová,
Miroslav Kapala, Ing. Ján Fuzák, Miroslav Mačor, Maja Kleinová Markovič,
Ing. Peter Kristofčák)

Humanitná a charitatívna oblasť (Ing. Ľudmila Kostolná, Mgr.
Andrea Korčušková, PhDr. Ján Šuvada, Štefan Bača, Štefan Bača st., Ing.
Ján Fuzák)
Oblasť športových aktivít (Mgr. Katarína Šefčíková, Marcel Badín,
Juraj Šurina, Peter Kovalík, Mgr. Martina Železňáková)
Oblasť aktivít mladých (Mgr. Mária Kučerová, Bc. Lenka Lackovičová,
PhDr. Gabriela Šrámeková, Ľubomír Fedorák, Martin Straka)
Externá komisia pozostávala zo zástupcov neziskovej organizácie
(OZ Pays de Brays), podnikateľskej sféry (ﬁrma Elkond HHK), mládeže a
seniorov.
Členovia externej komisie sa snažili podporiť čo najviac zámerov hľadaním kompromisov a možnosťou ﬁnancovania z iných zdrojov, preto
došlo k zníženiu požadovaných súm u niektorých zámerov. Pevne veríme, že všetky schválené zámery sa úspešne zrealizujú a stanú sa inšpiráciou do ďalších rokov.

PREHĽAD VŠETKÝCH PODANÝCH ZÁMEROV
Kultúra
Názov zámeru
(žiadateľ)

Stručný
popis zámeru

Sadíme my máje doma na
Slovensku, ale spoznávame
aj kultúry iných krajín
(Mgr. Ivica Dafčíková)

Pripomenúť jednu z najznámejších ľudových tradícií na Slovensku - stavanie mája na Nám. M. R. Štefánika za účastí detí, mládeže, hostí a širokej
verejnosti. Oboznámiť mladých a aj prítomných s netradičnými kultúrami
rôznych štátov cez aktivity, prezentácie, tvorivé dielne, tanečné kurzy.

Noc vo veži alebo prechádzky históriou večerného mesta Trstená
(Martin Václavík)

Priblížiť netradičným spôsobom niektoré historické miesta v meste Trstená. Prebudiť záujem o históriu mesta.

Deň rodiny
(Zdenka Abrahamová)

Zorganizovať oslavy Dňa rodiny, vytvoriť priestor pre aktívny oddych a
zábavu so zámerom výmeny skúsenosti pri výchove medzi rodinami.
Zabezpečiť účasť odborníkov z oblasti kriminality, záchranných zložiek
a materského centra za účasti dobrovoľníkov z Trstenej a okolia.

46 bodov

Camino de Santiago –
výstava fotograﬁí/ zriadenie
priestorov vo veži Kostola
sv. Martina „Trstenská
galéria fotograﬁí“
(Pavol Papp)
Vesmírne dobrodružstvá
(Anna Neubauerová)

Ukázať fotograﬁe, mapy, sprievodcov na trasu i získané rôzne materiály za účelom propagácie krás prírody, architektúry (sakrálne a iné objekty)
i zaujímavosti na Svätojakubských cestách Európy, vrátane Slovenska.
Poradiť a odovzdať skúsenosti tým, čo majú záujem absolvovať Camino.
Motivovať všetkých občanov, najmä mladých, aby cestovali, učili sa jazyky.

44 bodov

Alternatívnou formou, zážitkovými a vizuálnymi technikami sprostredkovať cez planetárium deťom predškolského veku
rozvoj vnímavosti, poznatkov, vedomostí a kreativity.

37 bodov

443,-

0,-

Ako si chrobáčiky hľadali
mamu – detský muzikál
(Marta Lajmonová)

Pripraviť popoludnie pri príležitosti Dňa matiek pre mamičky, babičky, rodiny detí MŠ a občanov mesta Trstená - príprava a realizácia muzikálu Ako si chrobáčiky hľadali mamu.

34 bodov

500,-

400,-

Stavanie mája na
sídlisku Západ
(Silvia Púčiková)

Pripraviť pre obyvateľov sídliska Západ spoločné popoludnie pri
príjemnej muzike so zámerom zachovania májových tradícií.

32 bodov

500,-

0,-

Skautské
večery pre mladých
(Lucia Parcová Šálková)

Sieťovanie mladých, inšpirácia, spoznávanie iných kultúr skrze osobnú
skúsenosť, otváranie a rozoberanie tém, ktoré hýbu spoločnosť, či sa
nejakým spôsobom priamo dotýkajú mladých alebo našej spoločnosti.

29 bodov

400,-

200,-

Spoznávame Trstenú,...
Nadviazanie spolupráce
s MO MS v Betliari
Kultúrno – spoločenské pásma
(Ing. Margita Kapitánová)
Tancuje celá MŠ
(Bc. Marta Medvecká)

III. vedomostný kvíz o Trstenej, Orave, inštitúcii Matica
Slovenská (pre ZŠ a gymnazistov). Nadviazať spoluprácu s MO
MS v Betliari. Usporiadať kult.-spol. pásmo venované Jánovi
Hollému a spoločenské pásmo venované M. R. Štefánikovi.

25 bodov

500,-

0,-

Zakúpiť prenosný mikrofón Easymic so zabudovaným reproduktorom.
Skvalitniť a spríjemniť kultúrne podujatia a hromadné akcie s deťmi v MŠ.

Názov zámeru
(žiadateľ)

Stručný
popis zámeru

Bezpečne z Trstenej na
Ústie cez náučný chodník
(Lýdia Hrubcová)

Sprístupniť chodník "Cesta lesom", ktorý bol vytvorený v roku
2018 za ﬁnančnej podpory mesta Trstená a automobilovej nadácie. Vysadiť stromčeky k jednotlivým tabuliam, ktoré návštevníkov informujú o bohatej faune a ﬂóre Oravy.

Cez lavičku na Staré
Lazy a Maťkovú
(Milan Hrubec)

Počet bodov Požadovaná Schválená
(interná
suma (€)
suma (€)

52 bodov

500,-

500,-

500,-

300,-

500,-

200,-

Počet bodov Požadovaná Schválená
(interná
suma (€)
suma (€)
komisia)
79 bodov

500,-

300,-

Osadiť novú lavičku na betónové kocky uložené na zhutnenú pôdu na pozemkoch KNE 2286/100 a KNC 2225/2.

71 bodov

500,-

400,-

Starším pre radosť
(Mgr. Eva Kadlubová)

Vytvoriť oddychovo-relaxačný priestor najmä pre dospelých obyvateľov
a rodiny zo sídliska Západ medzi bytovými domami 1053 a 1140.

64 bodov

500,-

300,-

Skrášlenie okolia Kolkárne
pod Kľozovom
(Bc. Marián Benický)

Skrášliť a ozdraviť prostredie v okolí Kolkárne pod
Kľozovom, zvýšiť jeho využiteľnosť.

54 bodov

500,-

300,-

Stojany na bicykle
(Michal Urbanovič)

Zlepšiť kvalitu prostredia v našom meste stojanmi na bicykle.

45 bodov

300,-

200,-

RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad

komisia)
53 bodov
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Životné prostredie

PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA - VYHODNOTENIE

Participácia občanov bola vyhlásená v 5 oblastiach:
1. Kultúra – 10 podaných žiadostí
2. Zlepšenie kvality životného prostredia v meste – 5 podaných
žiadostí
3. Humanitná a charitatívna činnosť – 6 podaných žiadostí
4. Športové aktivity – 15 podaných žiadostí
5. Aktivity mladých – 15 podaných žiadostí

47. ročník - Jún 2019

Humanitná a charitatívna činnosť
Darujme chvíľu starým a chorým
(Anna Benická)

Venovať čas starým a chorým ľuďom v meste Trstená a tým vyčariť úsmev na ich tvárach. Spríjemniť chvíle seniorom krátkou
návštevou, drobným balíčkom, či milým slovom, úsmevom.

60 bodov

500,-

500,-

Pre Samka
(Lenka Lackovičová)

Pomôcť rodine Samka Jašurku, ktorému lekári diagnostikovali zriedkavý a veľmi nebezpečný syndróm označovaný skratkou aHUS – atypický hemolyticko-uremický sydróm.

59 bodov

500,-

500,-

III. medzinárodné
sústredenie kynológov – záchranárov
(Maroš Vojtko)
Beneﬁčný koncert
(Martin Straka)

Preveriť príslušníkov záchranných zložiek zo 6 krajín EU,
ktorí sa venujú výcviku záchranárskych psov.

54 bodov

500,-

300,-

Podporiť dobrú vec (podľa dohody) - charita, nemocnica, soc. slabší alebo zdravotne postihnutí občania.

45 bodov

500,-

0,-

Tatry aj pre nás
(Anna Bernátová)

Prispieť k skvalitneniu života zdravotne oslabených, znevýhodnených
a telesne postihnutých členov Centruška – navštíviť a spoznať Tatry.

32 bodov

500,-

200,-

Pyžamová párty v
HNsP Trstená
(Anna Neubauerová)

Zorganizovať spoločnú oslavu MDD formou komunikačných, sociálnych a participačných kontaktov – zdraví & chorí
- v nemocničnom zariadení na detskom oddelení.

31 bodov

500,-

0,-

Ústie – miesto, kde rodiny
rady spolu trávia čas
(Renáta Tabačáková)

Upevniť dobré vzťahy medzi obyvateľmi prímestskej časti.
Pri Dome samosprávy usporiadať športové aktivity.

52 bodov

500,-

500,-

Rozlúčka s letom na
sídlisku Západ
(Komisia sídliska Západ)

Oživiť športový a spoločenský život na Západe netradičnými hrami a športovými súťažami.

48 bodov

400,-

400,-

UNBROKEN
(Mgr. Vladimír Fojtík)

Rozhýbať Trstenú, ukázať obyvateľom mesta pohybovú aktivitu,
ktorá simuluje bežné pohyby človeka v reálnom živote a zlepšuje kvalitu života nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke.
Propagovať futbal medzi deťmi a mládežou.

46 bodov

500,-

300,-

45 bodov

500,-

0,-

Olympijský deň s rodinou
(Mgr. Peter Žatko)

Zorganizovať podujatie pre celé rodiny a tak budovať komunitu pedagógov, rodičov a detí, ktorí spoločnými silami dokážu viac.

43 bodov

500,-

200,-

Karate turnaj pod
holým nebom
(Michal Štefanides)
Memoriál Ivana Gondu
(Stanislav Pňaček)

Usporiadať karate turnaj pod holým nebom, vytvoriť rekord spoločným cvičením kata TOKUMINEN KONON s palicou BÓ.

43 bodov

500,-

0,-

Spomienka na vynikajúceho športovca a bývalého člena mládežníckeho parlamentu v Trstenej pri príležitosti ročnice jeho úmrtia.

43 bodov

365,-

200,-

Charitatívny skautský
športový turnaj
(Lucia Parcová Šálková)
Trstenská loptička
(Milan Javorek)

Usporiadať charitatívny športový turnaj so sprievodnými aktivitami.

41 bodov

500,-

0,-

Propagovať ﬂorbal ako obľúbený šport. Oslava jubilea, keďže je to päťročnica.

39 bodov

320,-

0,-

Deň netradičných športov
(Eva Ragalová)

Aktivovať deti a mládež k pohybovej činnosti.

36 bodov

500,-

0,-

Športové aktivity

21 bodov

680,-

269,-

500,-

0,-

Futbal to je hra
(Mgr. Ľubomír Rehák)

> > > pokračovanie na druhej strane
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Názov zámeru
(žiadateľ)

Stručný
popis zámeru

Radujme sa spolu ako komunita časti mesta Trstená
(PhDr. Miroslava
Jagelčáková
Schiﬀerdeckerová, PhD.)
Rozskáčeme Trstenú
(Jumping maratón)
(Iveta Reháková)

Spojiť obyvateľov mestskej časti Hrady a spoločne stráviť poobedie
plné detských hier, rozhovorov rodičov, starých rodičov, družnej komunity a radosti z novovybudovanej lavičky cez potok Trsteník.

Športujeme a tancujeme zumbu v MŠ
(Zuzana Javorková)
Dievčenská futbalová Dilongliga
(Ľubomír Rehák)
Progres v športe 2019
(Ján Janouš)

Počet bodov Požadovaná Schválená
(interná
suma (€)
suma (€)
komisia)
36 bodov

390,-

0,-

Zapojiť čo najviac ľudí do jumpingu.

31 bodov

500,-

0,-

Dať priestor, čas a motiváciu deťom MŠ na pohyb, šport a tanec.

31 bodov

400,-

0,-

Podporovať voľnočasové aktivity u mladých futbalistiek, ktoré
v súčasnosti nemajú až tak veľa futbalových turnajov.

28 bodov

300,-

0,-

Pomocou účastí na súťažiach v sezóne 2019 chceme napredovať a propagovať skejtbording v dobrom svetle.

14 bodov

500 ,-

0,-

Aktivity mladých
Zóna pre najmenších
(Daniela Grossmannnová)

Vybudovať priestor pre najmenšie deti od 2 do 6 rokov

54 bodov

500,-

500,-

Zachráň svojho kamaráta,
starú mamu, sestru, brata... !
(PaedDr. Martina Dlholucká)

Poukázať na dôležitosť ochrany zdravia a ľudského života.
Širšej verejnosti (deťom, mládeži i dospelým v našom
meste) ukázať reálne poskytovanie prvej pomoci.

51 bodov

500,-

300,-

Školský dvor plný
hry a zábavy
(Katarína Straková)

S pomocou žiakov a rodičov upraviť terén pri MŠ a tým vytvoriť priestor na
hru, zábavu a oddych detí nielen materskej
školy aj z blízkeho okolia v meste Trstená.

49 bodov

500,-

400,-

Tvorivosťou pre iných
realizujem aj sám seba
(Anna Smitková)

Prepojiť aktivity seniorov, žiakov i detí z materskej školy na vzájomné
obohatenie sa a sebarealizáciu. Usporiadať stretnutia na pôde charitného
domu, kde budú prebiehať tvorivé dielne, výmena skúseností
a popoludnia plné súťaží, hier a zábavy.
Prostredníctvom výstavných bannerov priblížiť nedávnu históriu mesta
s použitím fotograﬁí a článkov. Táto výstava priamo nadväzuje na už
existujúce tabule umiestnené pri cyklotrase na území sídliska Západ.

48 bodov

500,-

150,-

48 bodov

500,-

400,-

Zo starého nové
(Paulína Dilongová)

Obnoviť detské ihrisko.

45 bodov

350,-

350,-

Detská hasičská
súťaž – Plameň
(Peter Kuva)

Motivovať mladých - najmä žiakov ZŠ (z prvého aj druhého stupňa) a zapájať ich do dobrovoľníckych hasičských aktivít a súťaží.

44 bodov

500,-

200,-

Spoločná zábava buduje dobré vzťahy
(Ján Šuvada)

Ponúknuť deťom a mládeži nášho mesta kolektívnu zábavu, zameranú na zvyšovanie osobných kvalít (športová zručnosť, postreh, komunikácia a spolupráca).

40 bodov

495,-

200,-

Život bez dráždivej chémie
(Silvia Púčiková)

Vedieť sa orientovať vo svete chemických prostriedkov a vo svete kozmetických výrobkov, vyrobiť si ekologickú kozmetiku a ekologické
čistiace prostriedky, využívať liečivú sily prírody v domácnosti.
Vytvoriť biozáhradku pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ P.O.Hviezdoslava v areáli
školy na sídlisku Západ, vzbudiť záujem detí o pestovanie kvetov
a vlastnej zeleniny, podporiť u detí praktickú zručnosť a viesť ich
k starostlivosti o prírodu.
Zahodiť telefón a prepojiť mladú generáciu s tou staršou.

40 bodov

500,-

0,-

36 bodov

500,-

300,-

34 bodov

400,-

200,-

STOPKA II. etapa
(Filip Buček)

Biozáhradka pre naše deti
Mgr. Viera Miklúšková
Vstávaj Orava
(Dominika Halimovičová)
Orava Plays
(Milan Javorek)

Spropagovať e-sport. Pre mladých usporiadať turnaj v PC hre, čo je to veľké lákadlo.

32 bodov

400,-

300,-

Deň úsmevu: žiak a pedagóg
(Silvia Kompanová)

Zorganizovať oslavy Dňa úsmevu, kde hlavnú rolu budú hrať študenti GMH,
žiaci 9. ročníkov ZŠ a ich pedagógovia. Búrať bariéry medzi učiteľom
a žiakom, uvoľniť atmosféru medzi nimi, získať si dôveru
navzájom a obidve strany proste rozosmiať.
Predstaviť netradičný šport „kolky“ v našom meste deťom
a mládeži zo škôlok, základných a stredných škôl.

31 bodov

300,-

0,-

29 bodov

500,-

0,-

25 bodov

500,-

0,-

Predstavenie netradičného športu v našom
meste deťom a mládeži
(Mgr. Anna Benická)
Tanečný workshop Letkis
(Lýdia Hrubcová)

Umožniť mladým tanečníčkam vžiť sa do úlohy tanečných choreografov
a inštruktorov. Podporiť ich vo vlastnej sebarealizácii. Naučiť čo najviac
mladých jednoduchú choreograﬁu Letkis a pokúsiť sa urobiť

47. ročník - Jún 2019
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PARTICIPÁCIA OBČANOV NA ROZVOJI MESTA

PRE SAMKA
Dňa 5. mája sa v Dome kultúry
Trstená konal beneﬁčný koncert
SPOJME SILY pre Samka. V programe vystúpili Juraj Hnilica, Martin
Husovský, Slávka Tkáčová, Spod
Budína, Anka Repková & BPM
Trio. Účinkujúci boli fantastickí!
Vyzbieralo sa 2170 eur vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí prišli a
podporili Samka. Peniaze pôjdu
na liečbu Samka Jašurku v ADELI
CENTRE. Ďakujeme každému, kto
sa pridal a aj malou pomocou prispel k tomuto krásnemu dielu.

AKO SI CHROBÁČIKY HĽADALI MAMU
DETSKÝ MUZIKÁL
Deň matiek je výnimočná udalosť, ktorá pamätá na všetky mamičky. Každá mamička uzná, že
byť mamou je úžasná vec a vzácny
dar. Ku dňu matiek neodmysliteľne
patria rôzne pozornosti a darčeky,
ktoré vyrábali deti, lebo každej
mamine spraví radosť práve darček od svojej ratolesti. Kostrbaté
srdiečko, milá kresba, otlačená ručička, či hlinené srdce. Najviac sa
však tešili na kultúrne podujatie,
ktoré je obľúbené u malých i dospelých. Deti veľmi prežívali túto

udalosť a každé pozorovalo očkami svoju mamičku. Cvrkot cvrčkov
v hľadisku a prítmie odhalili scénu
plnú prekrásnych lúčnych kvetov.
Vilko s Majou pomáhali hľadať
svetluškám stratenú mamičku,
ktorú hľadali aj všetky chrobáčiky z
lúky -lienky a včielky s mamičkami,
motýle, mravčeky, pavúky, mušky,
žabky, slimáčiky i svetlušky. No
slimák nakoniec ukázal cestu a s
mamičkou svetluškou utekali ku
malým svetluškám.

DEŇ RODINY
Oslava Dňa rodiny ako sa
patrí: plné námestie, atrakcie pre
všetkých členov rodiny, zaujímavé
ukážky rôzneho zamerania, tanečné vystúpenia, voňavé klobásky,
vychladená kofola, pekné počasie
a super atmosféra... veď rodina si
to zaslúži.
Oslavy Dňa rodiny sa konali
19. mája a v programe vystúpili členovia ZÚ tančelýna z CVČ
Trstená, CVČ Tvrdošín, tanečná
skupina MIXER. Vidieť ste mohli aj
ukážky Orava Rescue system, DHZ
Trstená so záchranárskym psom,
Skautský oddiel Trstená, Karate
klub Trstená, SČK a skupinu študentov SČK z GMH v Trstenej. Deti
sa zabavili na dopravnom ihrisku s
kolobežkami, odrážadlami, skateboardami, pennyboardami, mohli

navštíviť vizáž kútik, maľovanie na
tvár, fotokútik, zaujalo aj kúzlenie
s kaplánom, maxibublifuk, skákací hrad, trampolína a fotenie s
maskotmi, ktorými boli MIMONI.
Každej ucelenej rodine bol odovzdaný darček - drevené srdiečko
s obrázkom rodiny a fotograﬁa z
fotokútika.
Do aktivít sa zapojilo celkovo
16 dobrovoľníkov z nasledujúcich organizácií: mesto Trstená,
Skauti, Mládežnícky parlament,
ZÚ vybíjaná, Karate klub a ZÚ karate Trstená, OZ Z lásky k deťom,
CVČ Tvrdošín, OZ MÁŠA, Farnosť
Trstená, RŠZ pri CVČ Trstená,
SČK, Orava Rescue system. Medzi
sponzorov patrili: Mäsiarstvo
Maroš Mokoš, Mäsiarstvo Vierka,
p. Štefan Starek ml.

NOC VO VEŽI, ALEBO
PRECHÁDZKA HISTÓRIOU VEČERNÉHO
MESTA TRSTENÁ
V sobotu, 25. mája 2019, sa vo
večerných hodinách uskutočnil
ďalší ročník obľúbeného podujatia
Noc vo veži. Tento rok podujatie
dostalo podnázov Prechádzka históriou večerného mesta Trstená.
V rámci programu sa návštevníci
dozvedeli nové informácie súvisiace s históriou nášho mesta:
kto kde býval, ktorá budova na
čo slúžila, čo sa kde stalo.
Pomocou projekcie sme mali
možnosť vidieť ako v minulosti vyzerala napr. budova
Okresného súdu v Trstenej,
gymnázium na Námestí M.
R. Štefánika, či františkánsky
kláštor s Kostolom sv. Juraja.
Niektoré historické udalosti
nášho mesta nám scénkami
priblížili žiaci Základnej školy
P.O. Hviezdoslava, učitelia
Základnej školy s materskou
školu R. Dilonga a Trstenský
mládežnícky
parlament.
Tento rok sme mali možnosť
prezrieť si kláštor a „kostolík“
spolu s výkladom. Na záver

večernej prechádzky návštevníkov čakala svetelná šou na budove kostolnej veže. Na podujatí
sa organizačne podieľali členovia
komisie kultúry pri MsZ v Trstenej
v spolupráci s miestnymi školami,
organizáciami, farnosťou, rehoľou
a dobrovoľníkmi. Všetkým účinkujúcim patrí veľké poďakovanie.

SADÍME MY MÁJE DOMA NA SLOVENSKU, ALE
SPOZNÁVAME AJ KULTÚRY INÝCH KRAJÍN
Multikultúrny deň spojený
so stavaním mája realizovala ZŠ
P. O. Hviezdoslava v spolupráci s
mestom Trstená. Celý program
prebiehal kvôli nepriaznivému
počasiu v Dome kultúry Trstená,
no okrem tradičného ľudového
programu spojeného so stavaním
mája sa objavili i iné netradičné
kultúry. Žiaci školy sa premenili na
jednotlivé národy a štáty sveta a
približovali ich zaujímavosti. Deti
i verejnosť, ktorá prijala pozvanie, mohli okúsiť čínske rezance,
oboznámiť sa s Írskom, či podať
ruku Napoleonovi z Francúzska.
Nechýbali Mexičania, zástupcovia
Indie, ani španielske tanečnice,
egyptskí faraóni či tradičná talianska pizza. Ponúknuť sa mohli

anglickým čajom i brazílskou
kávou, no nechýbali ani naše tradičné strapačky. Pódium patrilo
tancom zo Slovenska, no nechýbali Česi, Poliaci, Maďari, Rusi i
Američania.
Všetci si spoločne zatancovali,
zasúťažili a oboznámili sa s kultúrami spomínaných krajín. Nechýbala
ani prezentácia 3D tlačiarne deviatakmi. Poďakovanie patrí tetám
kuchárkam z jedálne, ktoré pripravili ochutnávku jedál, p.učiteľovi P.
Pallovi, ktorý pomáhal so školou
tanca, p.uč M. Malatinkovej za
tanečné číslo v programe, CVČ za
aktivity a maľovanie na tvár a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii
tohto zaujímavého dňa.

RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad
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ÚSPECHY ŽIAKOV
ZŠ S MŠ R. DILONGA

OLYMPIJSKÝ DEŇ S RODINOU
V ZŠ S MŠ R. DILONGA V TRSTENEJ

V školskom roku 2018/2019 sa niektorým našim žiakom podarilo presadiť sa
nielen v okresných kolách rôznych vedomostných, literárnych i výtvarných súťaží
a olympiád, ale aj na krajských kolách a
celoslovenských súťažiach.

V piatok 31. mája sme spoločne prežili jeden výnimočný školský deň. Olympijský deň.
Spolu s rodičmi, starými rodičmi na oslavu športu, rodiny a detí. Slovenský olympijský
výbor už od svojho vzniku, od roku 1993 organizuje olympijské dni s mottom „HÝB SA, UČ
SA A OBJAVUJ“ .

Najčastejšie nás reprezentoval Maroš Letaši
z 9.A triedy, ktorý postúpil na krajské kolá v matematickej, geograﬁckej, dejepisnej i chemickej
olympiáde. Na krajské kolá olympiád postúpili
aj Sebastián Stas z 8.A a Ján Skovajsa z 9.B a
obidva naše tímy v súťaži Mladý záchranár CO.

Veľmi nás potešili úspechy na celoslovenskej úrovni, a to hlavne Miška Kubačková z 2.A,
ktorá v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže
„A SLOVO BOLO U BOHA“ získala 1. miesto.
Spolu s Martinom Benickým z 2.A bola úspešná
aj v literárnej súťaži VODA PRE ŽIVOT - ŽIVOT
PRE VODU, kde Martin získal 2. miesto a Miška
3. miesto. Aj Ich spolužiačka Ria Pániková získala 2. miesto v celoslovenskom kole čitateľsko-výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK.
Veľmi úspešný bol tento rok aj Erik Kuráň z
9.A, ktorému sa podarilo získať 3. miesto v slovensko-českej súťaži v písaní esejí - BOSÁKOVA
ŠKOLA.
V celoslovenskej súťaži ZELENÝ OBJEKTÍV sa
práce Emmky Pallovej z 8.A, Maroša Letašiho z
9.A a Janka Skovajsu z 9.B dostali medzi najlepších 20 fotograﬁí spomedzi asi 800 prác.
Našu školu počas roka reprezentovali aj
mnohí iní žiaci aj v iných súťažiach, či už vedomostných alebo športových. Reprezentovali
cez školské kolá, obvodné, regionálne i okresné
a ktorým za ich úsilie a reprezentáciu školy z
celého srdca ďakujeme. Na záverečnej školskej
akadémií budú všetci odmenení a prajeme im
veľa ďalších úspechov aj v novom školskom
roku.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga

Aj my sme mali
možnosť v duchu
olympijského
hesla
súťažiť a učiť sa o svojom športe, spoznať
nové dejiny svojho
športu, zbierať body v
jednotlivých druhoch
športu. Bolo vytvorených 10 tímov. A
aj keď nemohol stáť
každý na stupňoch
víťazov, víťazom bol
každý, kto prekonal
sám seba v niečom, čo
bolo pre neho ťažké.
A ja blahoželám všetkým, ktorí pri pohľade do
vlastného vnútra splnili cieľ dňa – kalokagatiu.
Pretože kalokagatia predstavuje istý typ ideálu,
pri ktorom sú vyvážené dve základné vlastnosti – fyzická a duševná stránka človeka. Obe sú
veľmi dôležité pre šport a aj pre kvalitný život.
Aj u nás v piatok bolo veľa silných momentov.
Okrem súťaživosti, zbierania bodov sme boli
svedkami nejedného športového gesta: podania pomocnej ruky, sprevádzanie spolužiačky
na vozíku, nosenie na pleciach tých menších
a slabších, povzbudzovanie sa do lepšieho výkonu, či ponúknutá pomoc učiteľom. A tak ako
vyšlo slniečko na obed a prežiarilo deň, ukázalo nádheru spolupráce tímov, žiacku tvorivosť
a športovú snahu. Každý našiel aspoň jednu
oblasť športu, ktorá ho potešila. Zrazu sa vynáral význam slova, ktoré žiaci v dopoludňajších
úlohách zložili – KALOKAGATIA a v každom jednom súťažiacom a hravom človeku rozkvitala
osobnosť.

AKTUÁLNE ZO ŠKÔL
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VO VÍŤAZNOM ŤAŽENÍ SME POKRAČOVALI

VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Po skvelých úspechoch na okresnom kole dejepisnej olympiády (umiestnenie sa na prvých miestach vo všetkých kategóriách)
pokračovali žiaci našej školy P. O. Hviezdoslava vo svojom úspešnom ťažení aj v krajskom kole.

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek
pod jednou strechou. Vyrába exkluzívne Volkswagen Touareg,
Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen
e-up!, ŠKODA Citigo a SEAT Mii. Viac ako 99 % produkcie smeruje
na vývoz do 158 krajín sveta. Najväčšie trhy, kam smerujú vozidlá, sú Nemecko, USA a Čína.

Samuel Muščík po druhýkrát
obhájil prvé miesto, tentoraz v kategórii D, Jakub Gonda sa umiestnil
na 3. mieste v kategórii E. Michal
Korčuška sa umiestnil na zaslúženom 5. mieste v kategórii C.
Pre Samka Muščíka prvé
miesto znamenalo postup do
celoštátneho kola, kde obhájil
krásne 5.miesto s nepatrným bodovým rozdielom od absolútneho

víťaza. Súťažný pobyt strávil v
Trenčianskych Tepliciach. Jeho
rodičom, ktorí ho sprevádzali, aj
touto cestou ďakujeme.
A nášmu top historikovi
gratulujeme!

Žiaci ôsmeho a deviateho
ročníka P.O. Hviezdoslava mali
možnosť zúčastniť sa prehliadky závodu Volkswagen Slovakia,
mohli z bezprostrednej blízkosti
sledovať výrobu čisto elektrického Volkswagenu e-up! či modelu
Volkswagen Touareg Hybrid. Mohli
nazrieť za kulisy tak, že im boli
predstavené najnovšie technológie, ktoré používajú pri výrobe
stále ekologickejších vozidiel.

Mgr. Andrea Súlovcová,
Mgr. Ivana Kozubíková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

NINKA - ÚSPEŠNÁ AKORDEONISTKA
A ja ďakujem všetkým, ktorí nám počas
Olympijského dňa pomáhali, prispeli maškrtou,
zapožičaním materiálov, stanov alebo ﬁnančne.
Vďaka vám môže byť takýto deň krajší:
vďaka patrí zanietenosti učiteľov a zamestnancov ZŠ s MŠ R. Dilonga, sponzorstvu
Olympijského klubu Horná Orava, dobrovoľníctvu a pomoci OZ V.I.A.C Trstená, CVČ Trstená,
projektu Participácie Mesta Trstená, DJ pána
Šikyňu, pomoci školskej jedálne, sponzorstvu PD Trsteník, pána Štefana Stareka, pána
Daniela Dlholuckého, pána Jaroša, pána Straku,
pomoci mnohých rodičov, či ústretovosti
ZŠ.P.O. Hviezdoslava. A bez hlavných účastníkov – športovcov žiakov a rodičov či starých rodičov, ich dobrej nálady, súťaživosti, tolerancie
a bojovnosti za tím, by deň nebol až taký výnimočný. Ďakujeme.

Nina Mičáňová, žiačka 6.C triedy ZŠ P. O. Hviezdoslava, sa
úspešne zúčastnila dvoch významných súťaží v hre na akordeón
organizovaných v našej republike.
10.5.2019 sa umiestnila v bronzovom pásme na medzinárodnom
festivale v hre na akordeón konanej v Rajeckých Tepliciach.
13.5.2019 sa umiestnila v striebornom pásme na celoslovenskej súťaži akordeonistov konanej
v Námestove. Súťaž bola kvalitne
obsadená a zúčastnili sa jej aj zahraniční súťažiaci.
Ninka srdečne blahoželáme
a prajem veľa ďalších krásnych
ocenení!

PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

Mgr. Ivica Dafčíková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

MODRÝ KAMEŇ - NETRADIČNÉ
VYUČOVANIE POČAS VÝLETU
Človek sa učí celý život. Každú chvíľu niečo počuje, zažije, dozvie sa niečo nové. Všetky potrebné poznatky potom pretaví do
reálneho života.Netradičné, no veľmi prospešné vyučovanie zažili žiaci 5.A,B,C, 6.A a pomocníci Tobias Klimčák, Štefan Močarník
zo 7.A triedy ZŠ P. O. Hviezdoslava na školskom výlete na Modrom
Kameni.

PaedDr. Gabriela Kapjorová
ZŠ P. O. Hviezdoslava

RODINA A STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Hoci je 21.storočie a rôzne trendy spoločnosti neprajú rodine,
rodina zostáva jedinou základnou bunkou spoločnosti. V dnešnej
dobe ako v predchádzajúcich dobách sa rodičia musia naučiť postarať o svoje potomstvo. Aj naša škola sa snaží žiakov nielen vzdelávať, ale skutočne pripraviť do života a poukázať na dôležité
hodnoty, ktoré si žiak má osvojiť.

O LY M P I J S K Ý K L U B
H O R N Á O R AVA

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ,
ZDRAVOTECHNIKY A INŽINIERSKYCH SIETÍ

A tak sa na hodine biológie v
rámci učiva o rodine a rodičovstve zo siedmakov na chvíľu stali

v budove na Námestí M. R. Štefánika v ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v rámci projektu
„Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne a rekonštrukcia sociálneho
zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí“ úspešne pokračuje.
Poskytovateľ
MŠVVaŠ v rámci dotácie na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične poskytol v roku 2018 ﬁnančnú dotáciu na kapitálové
výdavky na: REKONŠTRUKCIU CVIČEBNÉHO
PRIESTORU VRÁTANE NÁRAĎOVNE, ktorá
úspešne napreduje a v budúcom školskom roku
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budú žiaci cvičiť vo vynovených priestoroch.
Prvá etapa REKONŠTRUKCIE SOCIÁLNYCH
ZARIADENÍ,
ZDRAVOTECHNIKY
a
INŽINIERSKYCH SIETÍ je za nami. Súčasťou rekonštrukcie sociálnych zariadení bola aj obnova
nefunkčných umyvární a spŕch a rekonštrukcia
toaliet na prízemí.
Obnovené a vynovené priestory toaliet na
prízemí budú už počas leta slúžiť aj návštevníkom mestských spoločenských akcií alebo návštevníkom Centra voľného času v Trstenej. A ja

verím, že ich budú
návštevníci
používať ako inteligentní ľudia. Že po
každom zostane
poriadok, nezničené okolie a čistota. Veď sa hovorí, že kultúru národa poznáš podľa záchoda.
PhDr. Mgr. Eva Ragalová
ZŠ s MŠ R. Dilonga

oteckovia a mamičky. Ich úlohou
bolo prebaliť a obliecť malého
novorodenca. Samozrejme, že
dievčatá túto úlohu zvládli lepšie,
ale musím pochváliť aj chlapcov,
ktorí sa nevzdávali a so svojou
rolou statočne bojovali. Občas bábika „visela“ aj dolu hlavou alebo
ručičky boli jemne vykrútené, ale
nakoniec zadanie bolo splnené –
„novorodenec“ bol prebalený a
oblečený.
Aj na základe takejto úlohy
žiaci pochopili, ako veľmi majú byť
svojim rodičom vďační za ich starostlivosť, obetavosť a lásku.
Ing. Silvia Púčiková
ZŠ P. O. Hviezdoslava

Najskôr sme úspešne zvládli viac ako trojhodinovú cestu a
potom ani sme sa nenazdali a
pohltil nás Stredovek, kde sme si
vyskúšali rôzne úlohy, aby sme vyslobodili princeznú.
Počas hľadania indícií a plnenia
úloh sme si overili svoje vedomosti z takmer všetkých predmetov
- biológie, dejepisu, geograﬁe, telesnej výchovy...
Po vyslobodení princeznej a
pasovaní za rytierov sme si pozreli
expozíciu hračiek. Videli sme hračky z rôznych období a krajín.
Nakoniec sme absolvovali tvorivé dielne, kde sme mohli využiť
svoje skúsenosti z rozvoja kreativity, literárnej výchovy a výtvarnej
výchovy. Zatiaľ čo si chlapci vyrábali svoje erby, dievčatá nacvičil

rôzne typy bábkového divadla
- tieňové, marionetové, maňuškové, javajkové, ktoré nakoniec
chlapcom aj zahrali.
Toto netradičné vyučovanie,
plné zábavy počas krásneho
slnečného dňa nám ukázalo ako
je dôležité získavať vedomosti,
následne ich pretransformovať
do zručností, tiež aká je dôležitá aj
súdržnosť medzi žiakmi.
Veľmi chcem pochváliť našich
pomocníkov zo 7.A, ktorí pri plnení
úloh ukázali mladším spolužiakom
potrebu vzájomnej pomoci, disciplíny, rešpektu, trpezlivosti a spolupráce. Takto sa akékoľvek učenie
stáva hrou a hra učením.
PaedDr. Andrea Šprláková
ZŠ P. O. Hviezdoslava
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HISTORICKÉ OKIENKO

DILONGOVA TRSTENÁ 2019

LEKÁREŇ DR. ANTONA MURÍNA SVÄTEJ TROJICE V TRSTENEJ

V piatok, 7. júna 2019, sa v Trstenej opäť konala celoslovenská recitačná súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu známa pod názvom Dilongova Trstená. Dvadsiaty ôsmy ročník sa tešil veľkému záujmu o súťaž, o čom svedčí fakt, že do súťaže
bolo prihlásených 103 recitátorov vo všetkých štyroch kategóriách.

Rod Murínovcov patril medzi najväčšie a najstaršie plátennícke dynastie na Orave. Prvým výrazným plátenníkom tohto rodu bol Ignác
Murín (1780 – 1825). Významnými pokračovateľmi v plátenníckej tradícii rodu sa stali jeho syn Anton spolu s vnukom Antonom (1841 –
1896), ktorý mal údajne 12 detí. Jeho syn Štefan sa stal lekárnikom v Dunalföldváre. Jeho ďalší syn Aladár bol lekárom v Budapešti. Syn
Matej (1860 – 1934) zdedil po svojom nebohom otcovi plátennícke žezlo. V rokoch 1890 – 1904 vlastnil asi 30 plátenníckych vozov, ktoré
brázdili cesty rakúsko-uhorskej monarchie. Napriek tomu, že bol vyučený vo farmácii, naďalej sa venoval už len podnikaniu. Odsťahoval
sa do Bratislavy, stal sa zakladateľom a majiteľom továrne na celulózu v Žiline a továrne na spracovanie hodvábu v Senici. Podnikanie po
ňom prevzal syn Dr. Matej Murín. Jeho ďalší syn Anton Murín sa stal lekárnikom v Trstenej. Jeho lekáreň tu dodnes stojí. Anton Murín lekárnik v Trstenej - v období prvej Československej republiky patril medzi najväčších vlastníkov rybárskych revírov na Orave.

Na úvod nás po slávnostnom otvorení a
príhovore zástupkyne primátorky Ing. Silvie
Púčikovej na poetickú nôtu naladilo predstavenie Divadla Colorato. Predstavenie s
názvom Ó sláva hviezd Ó sláva atraktívne podáva tri Hviezdoslavove balady: Margita, Zuzka
Majerovie a Anča za sprievodu spevu a živej
cimbalovej hudby.

Porota, zložená z odborníkov na prednes z
celého Slovenska, po vypočutí všetkých ukážok
prednesu vybrala víťazov. Pred slávnostným
vyhodnotením súťaže nám chvíľku napätia
spríjemnilo spevácke vystúpenie zboru Mária
z Trstenej.

„Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.“

Predchodcovia lekárne Svätej Trojice
Najstaršie doteraz známe záznamy o verejnej lekárni v Trstenej pochádzajú z roku
1763. Ján Jesenský (nar. 1792) bol lekárnikom
v Trstenej v roku 1845. Praktikantom v jeho
lekárni bol syn Ferdinand (nar. 1825). Táto lekáreň zhorela vo veľkom požiari dňa 10. apríla
1848 v Trstenej. Lekárnik Ervin Jesenský vybudoval novú lekáreň v roku 1860. Lekárnik Ján
Jesenský (lat. pharmacops) zomrel 25. októbra
1857 v Trstenej. Býval v Trstenej pod popisným
číslom 56. Pohrebné obrady vykonal vtedajší
trstenský farár Rudolf Korcil dňa 27. októbra
1857. Jeho manželkou bola Katarína Jesenská
rod. Iskrová, ktorá zomrela ako vdova 4. februára 1868 vo veku 67 rokov. Dňa 5. februára
1868 ju pochoval farár Rudolf Korcil. Jeho manželka Katarína Jesenská mala svoj pôvod v obci
Krásna Hôrka. Rod Jesenských patril medzi
zemianske rody Oravskej stolice. Podľa súpisu
lekárnikov z roku 1910 sa uvádza, že Imrich
Neupauer bol lekárnikom v Trstenej a okresnými boli lekármi Gyula Stangel a Jakub Politzer.

DILONGOVA TRSTENÁ - Víťazi v jednotlivých kategóriách:

I. KATEGÓRIA POÉZIA
1. miesto
Laktišová Sára, ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa
2. miesto
Pániková Tatiana, ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín
3. miesto
Maslanová Ema, ZŠ s MŠ Lokca
Čestné uznanie:
Kršáková Mia, ZŠ Nové Zámky
I. KATEGÓRIA PRÓZA
1. miesto
Vlčáková Liliana, CZŠ sv. Gorazda, Námestovo
2. miesto
Kurňavková Soﬁa, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka,
Zákamenné
3. miesto
Saloňová Alexandra, ZŠ s MŠ Komjatná
Dékányová Viktória, ZŠ Nové Zámky
II. KATEGÓRIA POÉZIA
1.miesto
Hušlová Kristína, SZŠ Dotyk, Ružomberok
2.miesto
Dobrovolská Eva, Gymnázium Tvrdošín
3. miesto
Dibdiaková Terézia, ZŠ s MŠ Zákamenné
II. KATEGÓRIA PRÓZA
1.miesto
Klačková Karolína, ZŠ Ružomberok
2. miesto
Abrahámová Agáta, ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa
3. miesto
Belicajová Veronika, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka,
Zákamenné
Čestné uznanie:
Olejník Jakub, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda,
Stará Ľubovňa
Šusteková Dorota, ZŠ s MŠ Novoť
III.KATEGÓRIA POÉZIA
1.miesto
Krajčíková Natália, Stredná zdravotnícka
škola, Michalovce
2.miesto
Iglárová Alžbeta, SOŠ podnikania a služieb,
Námestovo
3.miesto
Húsková Nikola, Obchodná akadémia,
Ružobmerok
III. KATEGÓRIA PRÓZA
1.miesto
Ondreková Lenka, SOŠ podnikania a služieb,
Námestovo
2.miesto
Habová Barbora, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
3.miesto
Brozová Agáta, Gymnázium Tvrdošín
IV. KATEGÓRIA POÉZIA A PRÓZA (DOSPELÍ)
1.miesto
Mišurová Anna
2.miesto
Stromko Milan
3.miesto
Sárköziová Lucia
Jankolová Marcela
Cena poroty za výber textu:
MUDr. Ján Kollár
Cena poroty za netradičnú prezentáciu textu J. Smreka: Bacardi:
Ľubomír Scherhaufer
Cena poroty za dramaturgiu textu: Ing. Božena Dobrovičová
Organizátori Dilongovej Trstenej

Lekáreň Svätej Trojice v Trstenej
V roku 1914 sa majiteľom lekárne stal Anton
Murín. Narodil sa dňa 15. apríla 1889 v rodine Mateja Murína a Terézie rod. Kohúthovej v
Námestove. Jeho krstnými rodičmi bol Anton
Kohúth a Terézia Murínová. Dňa 16. apríla 1889
mu sviatosť krstu vyslúžil miestny kaplán Jozef
Vojtiček. V roku 1912 bol promovaný v Pešti z
lekárskych vied. V roku 1914 budovu lekárne
kúpil od Andreja Bullu. Lekáreň pomenoval „U
Svätej Trojice.“ Podľa zachovaných dokumentov
licenciu na prevádzkovanie tejto živnosti mu
opätovne vydal Okresný úrad v Trstenej dňa 12.
februára 1931 pod č. 953/1931. Lekáreň bola
nanovo prestavaná V. Kubíkom z Prahy v roku
1938. Anton Murín bol zakladateľom Zväzu lekárnikov Slovákov v roku 1927. Po roku 1922 v
Trstenej aj vďaka nemu bolo zriadené obvodné
zdravotné stredisko.

Murínovci - verejní činitelia,
živnostníci a lekárnici
Dr. Karol Murín, syn Vendelína Murína, bol
počas obdobia Slovenskej republiky (1939 –
1945) tajomníkom prezidenta Dr. Jozefa Tisa.
Po procese s Jozefom Tisom ho zbavili obžaloby a následne emigroval do Kanady, kde aj
zomrel. Matej Murín mal za manželku Teréziu
Kohúthovú z Ústia a Arpád si vzal jej sestru
Margitu Kohúthovú. Tak spojil dva významné plátennícke a farbiarske rody. Kohúthovci
vlastnili v Ústí v tom období jednu z najväčších
farbiarní plátna na Orave. Murínovci sa obohatili aj o ďalšie významné meno, do rodiny sa
priženil František Skyčák z Klina (1846 – 1908),
ktorý pochádzal z ďalšieho významného plátenníckeho rodu na hornej Orave. Bol priateľom Pavla Országha-Hviezdoslava a jeho
spoločníkom na letných rybačkách v Oravskej
Polhore. V roku 1885 bol zvolený za podpredsedu tzv. Hornooravského spolku pre plátennícky obchod a priemysel. Posledným z rodu
Murínovcov, ktorý zostal a žil v Námestove,
bol syn Arpáda Murína - Anton Arpád Vendelín
Murín (1906 – 1959). Ten prevzal rodinné lekárnické remeslo. Ako lekárnik pôsobil až do roku
1948, pokiaľ jeho lekárnickú živnosť neznárodnil komunistický režim.

Originálne receptúry a lieky
Dr. Antona Murína
Lieky, kvapky, masti a sirupy si vyrábal sám
Anton Murín. Niektoré z nich boli veľmi uznávané a pomáhali. Ich názvy sa medzi ľuďmi tradujú dodnes a boli dostupné len v lekárňach,
ktoré vlastnil Anton Murín. Medzi nimi boli
napr. Gasticínové kvapky, Anjelský balzam
používaný na lišaje, boľavé oči, rany a opuchy,
Čertovo lajno – tvrdý koreň, po namočení do
liehu sa užívali na posilnenie srdca a proti nervozite, Togál, Vitalcalcín, Ambra – liek na pehy,
exšpeliér – na reumu.

Zakladanie lekární v rodine
Brat Antona Murína Matej Arpád (1873 –
1934) vlastnil v Námestove lekáreň „U Čierneho
orla“. Jeho ostatní súrodenci odišli z Námestova
a väčšinou sa venovali farmácii a zdravotníckej
osvete. Boli zakladateľmi mnohých lekární vo
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

Spolupracovníci Dr. Antona Murína
Anton Murín v tridsiatych rokoch 20. storočia zamestnával lekárnikov Boženu Kovalíkovú
rod. Murínovú a Jozefa Malisa. Ďalšími spolupracovníkmi Antona Murína boli: v rokoch 1940
– 1944 magister Marcel Schein (nar. 1910) vo
funkcii praktikanta; v rokoch 1945 – 1947 Martin

Kempler (nar. 1911 v Trstenej) ako asistent;
Pavlína Lepáčková (nar. 1927 v Trstenej) ako
praktikantka. Okrem toho Marta Lukáčiková
bola lekárnická technička, Margita Rončáková
pôsobila ako laborantka a Oľga Pappová bola
účtovníčka. Okrem toho v lekárni pracovali
Mária Kubická, Štefan Solár, Herman Kempler
a Jozef Gebura. Lekárnik Anton Murín zomrel v
Liesku ako 62-ročný a je pochovaný v rodinnej
hrobke v Námestove. Lekáreň bola znárodnená
dňa 30. augusta 1950. Jej činnosť prevzal národný podnik Medika.
Záver
Lekáreň „U Svätej Trojice“ v Trstenej bola
pôvodne poschodová budova pokrytá šindľovou strechou. Pri dome sa nachádzala dreváreň a malý dvor so záhradkou. Na prízemí
bola miestnosť pre verejnosť, ktorú nazývali
oﬃcina a štyri miestnosti. Tie slúžili ako sklady
a laboratórium. Na poschodí bol štvorizbový
byt. Priestory lekárne sú dodnes využívané a
navštevované klientmi. Bytové priestory, ktoré
boli kedysi obydlím lekárnika Antona Murína
a jeho rodiny, sú dnes prerobené na zdravotnícke stredisko. Na záver môžeme konštatovať,
že podľa zachovaných písomných dokumentov
obyvatelia nášho mesta mali pravidelnú lekársku, lekárnickú a zdravotnícku starostlivosť už
od konca 18. storočia. Aj vďaka lekárnickým rodinám Jesenských a Murínovcov Trstená patrila
medzi vyhľadávané miesta na hornej Orave,
pretože zdravotnícka starostlivosť a príprava
liekov v minulosti nebola na takej úrovni, ako ju
poznáme v dnešnej dobe.
PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
Oddelenie kultúry
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SERVISNÁ ČINNOSŤ CVČ PRE ŠKOLY JE NA VZOSTUPE

PO STOPÁCH ONDREJA
METODA LUCKÉHO

Jednou z činností Centra voľného času v Trstenej je aj servisná činnosť pre školy, ktorá
sa vykonáva prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu. Tým vytvárame predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou
voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky
vo vzťahu k deťom a mládeži.
Je pre nás potešujúce, že v tomto školskom
roku našu činnosť využili obidve základné školy
v Trstenej a tiež Gymnázium. Spolupráca spočívala v animátorskej činnosti v priebehu konania
lyžiarskych a plaveckých výcvikov a tiež pri školách v prírode a výletoch žiakov, ktoré organizovali školské zariadenia.
Spolupráca so školami bola realizovaná aj pri
organizovaní Medzinárodného dňa detí a to nie
len na území mesta, ale aj v okolitých obciach,
napr. vo Vitanovej. Veľkou výhodou je, že CVČ
Trstená sa stalo na základe vlastnej iniciatívy
aj členom Slovenského olympijského a športového výboru Hornej Oravy. Z toho pramení aj
organizovanie Olympijských dni, ktoré už boli
realizované prípadne sú naplánované na najbližšie obdobie. Medzi školy, pre ktoré boli tieto
malé olympijské hry uskutočnené patrí ZŠ s MŠ

Zuberec, ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ s MŠ Nižná, ZŠ
s MŠ Čimhová a Základná škola M. Medveckej v
Tvrdošíne.
Tento školský rok pomaly končí ale zamestnanci CVČ Trstená budú pracovať aj v priebehu
letných prázdnin. Pripravený program vo forme
prímestských táborov je naozaj pestrý a je dostupný aj na stránke www.cvctrstena.sk /horný
ovládací panel - prímestské tábory - obrázok s
deťmi/. Ponúkané aktivity môžu využiť všetky
deti z celej Oravy. Veríme, že naša ponuka zaujme a už teraz môžeme povedať, že sa tešíme
na spoluprácu so školami v meste aj z okolitých
obcí v ďalšom školskom roku.
Prajeme všetkým krásne prázdniny, aktívny
oddych, veľa zážitkov a nové priateľstvá.

CVČ Trstená zorganizovalo už X.
ročník obľúbenej pohybovo-zábavnej
súťaže zameranej na slávne osobnosti
mesta Trstená. Tento rok bol venovaný
Ondrejovi Metodovi Luckému.
Deviataci a ôsmaci museli riešiť zaujímavé
úlohy na 20. stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené po celom meste. Družstvá sa snažili a
bodové rozdiely boli len minimálne, za čo patrí
všetkým veľká pochvala.
Na najlepších miestach sa umiestnili
tieto triedy:
1.miesto: 8.A ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená
2.miesto: 9.B ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená
3.miesto: 8.B ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená
Mládež sa mohla popri atraktívnej hre netradičným spôsobom dozvedieť viac o živote a diele
O. Luckého.
Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená

CVČ Trstená

NA MIESTE, KDE SA PÍSALA HISTÓRIA – OLYMPIA

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
V NÁMESTOVE

Mestečko Olympia má síce len hádam tisíc obyvateľov, ale je na každej gréckej mape.
A nielen to – je svetoznáme. V starovekých časoch hostilo najstaršie podujatie v histórii
ľudstva, ktoré sa koná aj dnes – olympijské hry. Na toto magické miesto 27. mája zavítala delegácia Slovenského olympijského a športového výboru, predsedovia regionálnych
klubov a svoje zastúpenie mal aj náš klub SOŠV Horná Orava.

OBEDY ZADARMO?

DEŇ UČITEĽOV

Od 1. januára 2019 platí novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na základe ktorej majú
nárok na dotáciu na stravu vo výške 1,20 € všetky deti navštevujúce posledný ročník materskej školy (teda predškoláci), ak zriaďovateľ požiada o túto dotáciu. Od 1. septembra
pribudnú ku predškolákom aj žiaci základnej školy.

V mesiaci marec si už tradične pripomíname aj Deň učiteľov. Nebolo tomu
inak ani v našom meste.

Možno si mnohí z nás povedali, aká je to
dobrá správa - „obedy zadarmo“. Realita je
však úplne iná a obedy zadarmo nebudú nielen
v našom meste, ale vo väčšine obcí a miest
Slovenska. Keďže od septembra sa počíta s nárastom počtu stravníkov, mesto Trstená musí
pristúpiť k mnohým opatreniam, aby nevznikla
situácia, že sa deti nebudú mať kde stravovať.
Jedným z najväčších opatrení je vybudovanie
výdajnej školskej jedálne v budove ZŠ P. O.
Hviezdoslava pri Oravici. Rodičia určite vedia,
že príspevok na stravu sa skladá z príspevku
na nákup potravín a z príspevku na režijné
náklady. Dotácia 1,20 € bude poskytovaná na
potraviny, takže príspevok na režijné náklady bude uhrádzať zákonný zástupca. Všetky
bližšie informácie o výške platieb, o spôsobe
prihlasovania, ale najmä dôsledného odhlasovania zo stravy sa dozviete zo zápisného lístka
stravníka na šk. rok 2019/2020. Zápisné lístky
budú rozdávané všetkým žiakom v mesiaci jún.

Školský úrad Trstená
Oddelenie ﬁnančné MsÚ Trstená

Povolanie učiteľa je jednou z najkrajších
profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a
chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o
tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať kvôli
prežitiu, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším,
aby život prinášal viac radostí ako starostí,
viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.
Prítomným učiteľom zo všetkých škôl sme sa
poďakovali za ich obetavú prácu, ktorú denno
– denne vykonávajú, za ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za všetky podnetné myšlienky a nápady, ktorými inšpirujú
svoje deti, žiakov a študentov. Okrem oddychu
počas premietania ﬁlmu si mohli prítomní vypočuť aj krátky hudobný program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy. Veľmi nás teší,
že každoročne na túto slávnosť prichádzajú aj
pedagógovia, ktorí sú už na dôchodku. Aj patrí
veľké poďakovanie a naša úcta.
RNDr. Martina Harkabuzová
Spoločný obecný úrad – školský úrad

Navštívili sme areál Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA), čo je vrcholná vzdelávacia inštitúcia v oblasti olympizmu a histórie
olympijských hier a Antickú Olympiu. Olympia
bola jedným z najposvätnejších miest starých
Grékov, kde sa smeli odohrávať len náboženské
obrady a každé 4 roky Olympijské hry. Dnes je
Olympia miestom, kde sa zapaľuje olympijský
oheň.
V rámci podujatí Olympijského dňa od
1.5.2019 do 31.06.2019 uskutočni OK Horná
Orava nasledovné podujatia:
• 31.05.2019 Olympijský deň rodiny v spolupráci so ZŠ s MŠ R.DilongaTrstená
• 07.06.2019 Olympijský deň pre najmenších v

Čimhovej
• 13.06.2019 Olympijský deň – športová olympiáda ČIMO
• 14.06.2019 Atletické zápolenie žiakov ZŠ s MŠ
Zuberec
• 17.-21.06.2019 Olympijský športfest na
ihriskách sídl.Západ /súťaže vo futbale, basketbale, volejbale, vybíjanej, športové olympiády pre MŠ a žiakov ZŠ mesta Trstená,
cykloturistika
• 24.06.2019 Športová olympiáda žiakov ZŠ
M.Medveckej Tvrdošín
• 25.06.2016 Detská kinderiáda v ZŠ s MŠ Nižná
Silvia Kompanová
CVČ Trstená

V Námestove sa uskutočnil hokejbalový
turnaj. Nášmu družstvu sa podaril husársky kúsok, keď v silnej kategórii U19 získali
1. miesto. Chalanom gratulujeme k výhre a
ďakujeme za pekné reprezentovanie CVČ a
mesta Trstená.

AKTUALITY Z TRSTENEJ NÁJDETE V NOVEJ APLIKÁCIÍ
Aktuálne informácie o dianí v Trstenej získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne aplikáciu
Trstená. Aplikácia združuje všetky doterajšie komunikačné prostriedky, ktoré mesto používa v
komunikácii s Trstenčanmi. Na jednom mieste tak nájdete webovú stránku mesta, sociálne siete,
noviny či SMS správy.
„Správy o aktuálnom dianí v Trstenej sa užívateľom aplikácie zobrazia v ich mobilnom telefóne vo forme
notiﬁkácie. Po ich otvorení sa dozvedia podrobnosti v pripojenom texte alebo si pozrú video či fotograﬁu,“
prezradil zástupca spoločnosti PERRYSOFT Bc. Branislav Papp. Prostredníctvom aplikácie SOM si užívateľ
môže pozrieť napríklad aj aktuálne číslo Trstenského hlasu. K dispozícii bude aj kompletný archív.
Pomocou aplikácie bude možné zistiť telefonický alebo mailový kontakt jednotlivých pracovísk miestneho úradu vrátane úradných hodín, alebo získať informácie o kultúrnych a iných podujatiach organizovaných
mestom Trstená. Aplikácia poskytne užívateľom aj prístup k cestovným poriadkom spojov hromadnej dopravy. Veľkou výhodou aplikácie, ktorú Trstenčania nepochybne ocenia, je možnosť darovať alebo predať
vec v službe Daruj alebo predaj. Služba je bez zbytočných registrácii.
Aplikácia je na stiahnutie bez poplatku a môže si ju stiahnuť každý do
mobilného zariadenia.
Marcel Badín
správca počítačovej siete

Mgr. Stanislav Pňaček
CVČ Trstená
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MEMORIÁL JOZEFA JESENSKÉHO
V utorok 7. mája 2019 sa v telocvični Gymnázia Martina
Hattalu v Trstenej uskutočnil už 24.ročník volejbalového turnaja študentiek stredných škôl pod tradičným názvom Memoriál J.
Jesenského.

TRSTENSKÉ GYMNAZISTKY
STRIEBORNÉ NA MAJSTROVSTVÁCH
SR V STOLNOM TENISE
Začiatkom mesiaca apríl sa v Košiciach konali majstrovstvá
Slovenska stredných škôl v stolnom tenise. Po ročnej prestávke
malo Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej zastúpenie v družstve dievčat v zložení Katarína Belopotočanová, Natália Divinská,
Sabina Chylová a Bronislava Brtošová.
Naše dievčatá v skupine
postupne porazili Prešov 4:2,
Považskú Bystricu 4:1, Banskú
Bystricu 4:0.V semiﬁnále ich
čakali silné domáce Košice. Po
krátkej konzultácii trénera s kapitánkou
družstva
Katarínou
Belopotočanovou sme urobili
menšie zmeny v nasadení jednotlivých hráčok a tento ťah vyšiel
dokonale. Košice sme porazili jednoznačne 4:0.
Vo ﬁnále naše reprezentantky

Vydarené podujatie sa v
Trstenej a jeho okolí teší obľube
a inak to nebolo ani tento rok.
Zúčastnili sa ho všetky gymnázia
na Orave. Turnaj otvoril riaditeľ
školy Mgr. Štefan Kristofčák, ktorý
pripomenul jeho históriu, spomenul bývalých aktívnych členov
organizačného výboru a poprial
mladým talentom chuť do zápolenia a radosť z hry.
Memoriál sa hral v duchu fair-play a po vyrovnaných súbojoch
zvíťazilo družstvo Gymnázia A.
Bernoláka z Námestova, ktoré si
aj natrvalo vybojovalo putovný

pohár, keďže zvíťazilo už tretíkrát
po sebe.
Konečné poradie:
1.
Gymnázium A. Bernoláka
Námestovo
2.
Gymnázium Tvrdošín
3.
Gymnázium
P.O.
Hviezdoslava Dolný Kubín
4.
Gymnázium M. Hattalu
Trstená
Gratulujeme víťazom a veríme,
že o rok sa naše dievčatá určite posunú aspoň o priečku vyššie.

UKONČENIE
KRÚŽKOVEJ
ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
Spolu s deťmi zo záujmových
útvarov sme ukončili krúžkovú
činnosť malými oslavami, či už
na samotných krúžkoch, v cukrárni alebo špeciálnymi hodinami venovanými hrám, súťažiam
a rôznym zábavným aktivitám.
Každý člen našich krúžkov si odniesol malú pozornosť od vedúcich vo
forme sladkosti alebo malého darčeka. Tento školský rok záujmové útvary vedené internými zamestnancami
CVČ navštevovalo dovedna 317 detí.
Aj v budúcom školskom roku bude
pre deti aj mládež pripravený bohatý program pravidelnej krúžkovej
činnosti.
Obohatením bude plavecký výcvik pre najmladších členov – materské školy.
Bc. Lýdia Hrubcová
CVČ

nastúpili proti favoritovi súťaže
Trnave. Súboj bol napínavý až do
samého konca, v ktorom sme nakoniec ťahali za kratší koniec a prehrali najtesnejším rozdielom 4:3.
Dievčatám ďakujeme za predvedený výkon, skvelú reprezentáciu
školy. Blahoželáme ku krásnemu 2.
miestu a veríme, že o rok budú bojovať opäť o tie najvyššie miesta.
Mgr. Róbert Capko
GMH

47. ročník - Jún 2019
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HORNOORAVSKÝ SENIORI SÚŤAŽILI
9.apríla 128 seniorov, členov Jednoty dôchodcov Slovenska oboch hornooravských okresov zaplnilo trstenskú kolkáreň. Naša MsO
JDS usporiadala už 6.ročník regionálneho turnaja seniorov, členov JDS v kolkoch o pohár primátorky mesta. Turnaja sa zúčastnilo
päťnásť štvorčlenných družstiev. Trinásť družstiev tvorili miestne organizácia a dve družstvá tvorili funkcionári okresných výborov.
Súťažili družstvá a jednotlivci. Podmienkou účasti na turnaji bolo, že v každom družstve musela byť aspoň jedna žena. Hádzalo sa 2x 25
hodov do plných. Turnaj otvorila v mene primátorky Ing. Kostolná, nakoľko p. primátorka bola odcestovaná. Po príhovore predsedníčky
MsO JDS Evky Branickej, ktorá zhodnotila doterajšie turnaje, zborovým spevom všetkých prítomných „Na Orave dobre...“ začal turnaj.
Všetky družstvá si priviezli aj fanúšikov, takže o pravú športovú atmosféru nebola núdza.
Našu MsO JDS reprezentovali
Kabáčová Anna, Varsíková Janka,
Lepáček Jozef a Riša Ľudovít. V
družstve okresnej organizácie
nás reprezentovali Branická Eva a
Rišová Katarína. Spestrením turnaja bola tradičná súťaž medzi starostami Nižnej, Podbiela, Habovky
a zástupcu mesta Trstená.
Motto turnaja “Hlavne, že sa
hýbeme.“ bolo naplnené. Pri turnaji nešlo ani tak o víťazstvo, ako
o dobrý pocit zo stretnutia sa s
rovesníkmi z iných koncov Hornej
Oravy. Okrem družstiev a jednotlivcov ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach boli odmenení najväčší smoliar (z 50 hodov mal 34
záhodov) a najstaršia účastníčka
turnaja.
Video z turnaja si môžete pozrieť na https://youtu.be/kRFWQw1abFg a fotograﬁe na https://lnk.
sk/hjx4. Ak sa chcete dozvedieť
viac o činnosti JDS Trstená navštívte nasledovnú web stránku
https://lnk.sk/mC23

MsO JDS Trstená

PK TSV

MAJSTROVSTVÁ SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH V KOLKOCH
V dňoch 30. – 31.3 2019 sa konali Majstrovstvá Slovenska v kolkoch v kolkárni pod Kľozovom. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 45
pretekárov (muži aj ženy), v kategórii B1, -B2, -B3 zrakovo postihnutých. Celkové výsledky boli na veľmi dobrej úrovni. Pretekár Peter
Vrablec z Podunajských Biskupíc bol už po prvom dni na vedúcej pozícii s výkonom 761 zvalených kolov. Na druhý deň potvrdil výkonnosť 750 zvalených kolov, čo ho nakoniec vynieslo na pozíciu absolútneho majstra.
V trstenskej kolkárni sa v roku 2002 konali Majstrovstvá Európy.
Peter Vrablec sa tu stal Majstrom Európy. Rovnako sa aj Slovensko stalo
Majstrom Európy. Tu sa začala vynikajúca kariéra Petra Vrableca. Zatiaľ
má na konte jedenásť titulov majstra Slovenska a jeho kariéra ešte neskončila, už spomínaná Trstená 2002 zlatá medaila, v roku 2005 bol vicemajstrom Európy v chorvátskej Rijeke, v roku 2017 v srbskom Apatine
druhý vicemajster Európy, čím dosiahol kompletnú zbierku medailí.
V družstvách boli kolkári majstri Európy v roku 2002 v Trstenej a v
roku 2007 vicemajstri sveta v Košiciach. V súťaži dvojíc získal s Betkou
Ježíkovou striebornú medailu. Je to historická medaila v Apatine v roku
2017. Peter Vrablec je aj držiteľom najlepšieho výkonu v kategórii B3
v počte 796 zvalených kolov v Európe. Momentálne súťaží za oddiel
Jastrabi Inter Bratislava pod vedením hráča, organizátora a vedúceho
mužstva Jastrabov Tibora Kollera.
Tibor Koller, predseda oddielu
AŠK Inter Bratislava
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CVČ OZNAMY

POZVÁNKA NA LETNÉ PRÁZDNINY

Centrum voľného času Trstená Vás pozýva na tieto prímestské tábory, ktoré budeme organizovať v čase letných prázdnin. Program je
pestrý, treba si len vybrať. Bližšie informácie a prihlášky na stiahnutie sú k dispozícii na našej webovej stránke. Tešíme sa na Vás.

TÁBOR VESELO A HRAVO
12.8. – pondelok

Výlet do Brezovice – Oravský háj,
welness a koniareň.
Obed v Trstenej. Cena : 8,00 Eur

13.8. – utorok

Námestovo- Edyho ranč, mini zoo, obed ,
športové centrum na nábreží Oravskej Priehrady
Cena : 8,50 Eur

14.8. – streda

Výlet na skalku v Tvrdošíne,
hry v prírode, obed, ihrisko Žihadielko
Cena : 5,50 Eur

15.8. – štvrtok

Oravský Podzámok - stredoveká
dedina sokoliarov, obed pod zámkom.
Cena : 7,00 Eur

16.8. – piatok

Kúpanie penzión JOSU, Oravský
turistický vláčik, obed v penzióne
Cena : 9,00 Eur

Cena tábora je 35.- euro/dieťa /týždeň. V cene sú
výdavky na cestovné, vstupné a obedy. V prípade
že dieťa bude prihlásené len na niektoré dni, platia
poplatky uvedené vyššie. Zmena programu vyhradená!
POTREBNÁ PREUKÁŽKA NA VLAK!!!!

