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#NAMESTOVO zaujal turistov

Mnohí z vás si určite všimli,
že tohtoročnú letnú sezónu zdobil nábrežie v blízkosti amfiteátra nápis #NAMESTOVO
v životnej veľkosti. Je skvelé, že veľa domácich a aj „cudzích“ návštevníkov sa rozhodlo urobiť si s touto atrakciou
pamätnú fotku, vďaka čomu videlo na sociálnych sieťach
krásne námestovské prostredie
množstvo ľudí naprieč celým
Slovenskom. Skvelému dosahu pomohla aj facebooková sú-

ťaž, vďaka ktorej mohli vyhrať
celé rodiny rôzne vstupy na najväčšie atrakcie v regióne Bielej
Oravy.
Nápis bol zhotovený pred
dvomi rokmi, keď sa mestu na
jeho výrobu podarilo získať finančné prostriedky z oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Klaster Orava. Veríme, že aj podobné „mini“ aktivity postupne
naštartujú rozvoj cestovného
ruchu, ktorý si Oravská priehrada tak veľmi pýta.
(mk)
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Mestské oznamy môžete dostávať formou SMS, stačí len nahlásiť odber

Foto: (msú)
Inzercia

Súčasný mestský rozhlas nemá dostatočné pokrytie na to, aby sa všetky dôležité informácie, o ktorých by mali občania vedieť, dostali až k nim. Kvôli týmto
impulzom sa mesto rozhodlo využívať
program SMS INFO. Proces je úplne jednoduchý!
Stačí, ak navštívite stránku www.namestovo.sk a rozkliknete malý odkaz

umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky. Následne zadáte meno a telefónne číslo, prípadne e-mail, na ktorý chcete
dostávať informácie. Zároveň si môžete vybrať z kategórií, podľa toho, o aký
typ informácií máte záujem. Napríklad:
Dôležité informácie (výpadky prúdu,
dopravné obmedzenia a pod.), Kultúra,
Šport, ale aj informácie o úmrtiach obča-

nov. (iba v prípade súhlasu príbuzných).
Nakoniec vám príde kontrolný kód, ktorý vpíšete.
Je to veľmi jednoduché. Na odber mestských oznamov sa môžete prihlásiť aj
osobne na mestskom úrade č. dverí 28. –
Marián Kasan.
Buďte informovaní o všetkom podstatnom! 			
(mk)

DREVODOM ORAVA s.r.o.
Výroba zrubových a montovaných domov.

DEŇ
otvorených dverí
v novopostavenom expozičnom
dome v areáli firmy
Drevodom Orava s.r.o.
Srdečne vás
pozývame
na prehlaiadku
v dňoch
30. 9. až 4. 10.
2019
Podbiel 56, tel.: 0911 143 343 - www.drevodom.sk

Drevodom Orava s.r.o.rozširuje rady svojich zamestnancov v administratívnej, technickej aj výrobnej sfére.
Bližšie info: 0910 543 320 alebo drevodom@drevodom.sk
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Mesto od 1. 10. 2019
s novým kontrolórom
JUDr. Elena Krausová, novozvolená kontrolórka mesta
Námestovo, má bohaté, takmer
štyridsaťročné praktické právne skúsenosti. Počas týchto rokov pracovala ako právnička
súkromných podnikateľských
subjektov, štátnych inštitúcií
od úrovne okresu až po ministerstvá, či Daňové riaditeľstvo.
Námestovčania si ju pamätajú ako prednostku Obvodného úradu v Námestove (roky
1991 1993), prednostku Okresného úradu v Námestove (1998
– 2003). Pred vykonávaním
funkcie prednostky obvodného
úradu rok pracovala aj v námestovskej samospráve – ako
vedúca správneho odboru bývalého MsNV (1990 – 1991).
V rokoch 2003 – 2006 pôsobila
ako vedúca služobného úradu
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V ďalších rokoch pôsobila v oblasti
daňovníctva, neskôr samosprávy – ako vedúca organizačného odboru a vnútornej správy
Mestského úradu Žilina (2007
– 2010), na Ministerstve finan-

cií SR ako generálna riaditeľka
sekcie vnútornej správy a následne ako vedúca oddelenia
exekúcií na Daňovom riaditeľstve Bratislava. Do nástupu na
funkciu kontrolórky, prakticky
sedem rokov pracuje na Daňovom úrade v Námestove, ktorý
je pobočkou DÚ v Žiline.
JUDr. E. Krausová uplatní svoje právnické, ale aj bohaté organizačné schopnosti
a skúsenosti získane pri výkone rôznych funkcií v štátnej
správe a samospráve nielen pri
kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti v námestovskej samospráve,
čo jej vyplýva z funkcie
kontrolórky, ale i pri vypracovaní odborných stanovísk
k dokumentom mesta. A – keďže bude prítomná aj na rokovaniach poslancov MsZ, možno im padne vhod jej odborná
rada pri zostavovaní novonavrhovaných uznesení počas rokovaní. Mohla by to byť tiež jedna z ciest vedúca k efektívnosti
a skráteniu rokovacieho času
zastupiteľstiev (?).
(r)

JUDr. Elena Krausová počas predstavovania kandidátov odpovedala na otázky poslancov. 		
Foto: (lá)

Ďalšie číslo
mestských
novín
NÁMESTOVČAN
vyjde 27. novembra
2019.
Uzávierka príspevkov
a inzercie
je 18. novembra.

Termín vianočného
vydania novín je
20. decembra 2019,
uzávierka bude
9. decembra.

Kontakty:
redakcia 0911 920 010,
e-mail:
oravec.namestovo@mail.t-com.sk,
redakčná rada – predseda
P. Kolada: 0907 447 411,
e-mail:
peterkolada@yahoo.com
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Rokovanie do noci. Ako v parlamente...
Príslovím Dvakrát meraj, a raz rež sa zrejme riadili poslanci
mestského zastupiteľstva 11. septembra, keď niekoľkokrát prerušili rokovanie kvôli naštylizovaniu uznesenia či preverovaniu
uznesení z minulých rokov v súvislosti s prípravou návrhu nového poslaneckého verdiktu. No nielen tým sa rokovanie predĺžilo do neskorých nočných hodín (22.15 h) a niektorí z poslancov
- možno i na protest voči spôsobu a dĺžke rokovania - z rokovacej sály predčasne odišli. Doba rokovania sa predĺžila aj z toho
dôvodu, že hoci diskutujúci na prerokúvanú problematiku mali
nezriedka rovnaký či podobný názor, hovorili „rôznymi jazykmi“
a neporozumeli si...
V úvode primátor Milan
Hubík oznámil, že od 1. augusta 2019 je jeho novým
zástupcom poslanec Rastislav Zanovit, ktorého poslanci schválili tiež ako druhého sobášiaceho. Od začiatku
volebného obdobia (december 2018) do začiatku augusta bola zástupkyňou primátora poslankyňa Danica Hollá.
Na zvolenie hlavného kontrolóra bolo potrebných 7 hlasov poslancov, a tie v tajnej
voľbe nezískal žiadny z piatich uchádzačov o tento post
(Mgr. Tibor Tomovčík, JUDr.
Elena Kausová, Ing. Jana
Blažeňáková, Ing. Ján Mores,
Ing. Ľubomír Adamec), ktorí splnili podmienky ohľadne
predloženia požadovaných
podkladov. Výberová komisia vylúčila z konania tiež
ďalších 10 uchádzačov, ktorí
podali žiadosť elektronicky,
a nie „v zalepenej obálke“,
ako to stanovilo uznesenie
MsZ. V druhom kole z dvoch
kandidátov s najväčším počtom hlasov z prvého kola (E.
Krausová 6, T. Tomovčík 5),
bola väčšinou hlasov jedenástich prítomných poslancov zvolená (8 hlasov) za
kontrolórku Mesta Námestovo Elena Krausová. Kontro-

programu vyvolal širokú diskusiiu - poslanci s výstavbou
súhlasili, ale názor na termín,
miesto, funkčnosť haly sa
rôznili a určite bude potrebné, aby sa k téme zišli pracovné skupiny, na tému športová
hala vyjadrili svoje názory aj
občania... Veľká diskusia sa
rozbehla aj ohľadne v minulosti schválenej ceny pozemkov pod inžinierske siete (1
euro bez ohľadu na rozlohu
predávaného pozemku), čo
niektorí poslanci vnímali ako

máme, investovať môžeme
z vlastných len 210 729 €.
Ostatné môžeme použiť len
z mimorozpočtových zdrojov, a to je jediná cesta rozvoja! Dôkaz, že to ide a že
sa to dá, vidno na Dome
kultúry Námestovo.
A o tom bude budúcoročný
rozpočet - o osobnej zaangažovanosti o osobnej zodpovednosti. Problémy v meste poznáme, môžeme im
priradiť aj peniaze. Športová hala na Ulici Komenského, pozemkové úpravy,
plánovaný náučný chodník,
nová
cyklotrasa, investície do dopravy, súťaž na odpredaj pozemku, plaváreň,
park, piesková pláž, pracovníka zodpovedného za fondy,
pracovníka zodpovedného za
rozvoj cestovného ruchu, investície do parkovania, chodník pre chodcov a rodiny
s kočíkmi a deťmi cestou na
Studničku, nadstavba domu
kultúry, nová spoločenskú
sála, nájomné byty pre mladé rodiny, podpora startupov
a mladých podnikateľov, rekonštrukcia teplovodu na sídlisku Brehy, kontajnery zapustené do zeme, vianočný

príspevok dôchodcom, nadačné fondy, granty a cezhraničné spolupráce pre športovcov a záujmové združenia,
cesta na Brehoch až po vodojem, propagácia mesta ako
turistickej destinácie. To poznáme všetci, to je len výpočet .
Dvadsať sedem miliónov
eúr, to je hodnota týchto investícii a máme k dispozícii
len 210 792 €.
Bez fondov môžeme svietiť a udržiavať oheň.
A tak tu musí nastúpiť zdravý rozum - hľadať
úspory, stanoviť strednodobú
rozpočtovú politiku s jasným
cieľom a k tomu prispôsobiť
návrh rozpočtu. Keď viete,
a to vieme, že bude horšie,
začnime šetriť a uskromníme sa. To je normálne. Nebudeme rozhadzovať peniaze a
ťahať ich z vreciek daňových
poplatníkov. Z nastaveného
rozpočtu posúdime, či bude
o rozvoji alebo o údržbe. Teraz už nestačí len kritika, že
všetko je zlé. Teraz už treba
ukázať, že vieme, ako to urobiť a to je to hlavné.
Marián Grígeľ
poslanec MsZ

lór mesta je volený na šesťročné volebné obdobie, jeho
plat je podľa zákona o obecnom zriadení a počtu
obyvateľov
mesta stanovený na
sumu 1 844
€ mesačne.
JUDr. Krausová
začne funkciu
kontrolórky
mesta vykonávať od 1.
10. 2019.
Vzhľadom na to,
že mnoho
z prerokúvaných bodov,
naj- Takýto bol, niekoľkokrát sa opakujúci, pohľad do rokovacej sály poslancov pomä tých, na čas septembrového zastupiteľstva, keď na prípravu uznesení potrebovali nekrátktoré mali ke prestávky a tak sa rokovanie aj preto natiahlo do nočných hodín. Foto: (mk)
diskutujúci rozličné názory, je aj sú- sledujúcim zlepšovanie kvali- diskrimináciu vlastníkov počasťou obsahu týchto novín, ty životného prostredia. Mest- zemkov a tak prijali uzneseuvádzame schválené uznese- ské zastupiteľstvo navrhlo nie, ktorým MsZ zrušilo Zánia septembrového MsZ, vy- primátorovi a MsÚ začať čo sady mesta Námestovo pre
chádzajúc zo zápisnice MsÚ: najskôr s prípravou pozemku, výstavbu inžinierskych sieZastupiteľstvo schválilo Part- financovania projektov a os- tí na IBV, ktoré obsahovanerskú zmluvu o spoluprá- tatných potrebných dokumen- li spomínaný bod týkajúci sa
ci medzi mestom Námesto- tov k výstavbe športovej haly ceny. Priebeh rokovania MsZ
vo a mestom Orlová z Českej na Ul. Komenského s tým, na webstránke mesta Námesrepubliky. Cieľom je najmä aby sa v druhej polovici 2020 tovo.
výmena skúseností v rozvo- začala hala stavať. Tento bod
		
(lá)

Troviť alebo tvoriť?
Sme v období prípravy rozpočtu na budúci rok a je
dôležité, či tento rozpočet bude tvorivý, údržbársky,
alebo rozpočet o kupovaní voličov.
Tento rok je ten rozbeh po- o tom, či má byť na tejto ulici
malší, čo je pochopiteľne, ide 3-metrový chodník pre cyko prvý rok volebného obdo- listov a ešte 1,5-metrový pre
bia. Čo sa sľúbilo, aj sa plní peších- to je technický nea toto obdobie môžeme hod- zmysel. Tridsať rokov dennotiť kladne.
ne som na tej ulici, poznám
Značné prostriedky boli in- ju. Je nosná v oblasti malých
vestované v oblasti školstva, a stredných firiem a ideme ju
a to hlavne z mimorozpoč- uzavrieť, aby sme dali možtových zdrojov - z kapitoly nosť trom cyklistom chodiť
ministerstva školstva. Patrí na bicykloch do PUNCHsa poďakovať pani minister- -u... Pýtal sa niekto sídliacich
ke Martine Lubyovej (nomi- na tej ulici na ich názor, načo
nantke Slovenskej národnej ideme zaplatiť generel dostrany), že pomohla námes- pravy za 35 000 €, keď statovskému školstvu, a to všet- čí prísť na miesto a rozhodkým trom základným školám núť: tu to bude tak a tu tak...
bez rozdielu.
Načo ideme platiť potom 51
Len každodenná profesi- 600 € na návrh výstavby na
onálna práca môže posunúť priehrade, keď stačí dopredu
mesto dopredu. Bol som milo povedať tak a tak. To je doprekvapený, keď som pred- kopy 86 000, za to sme mohli
minulú sobotu zavčasu ráno radšej opraviť jednu škôlku.
pred šiestou hodinou pri asOveľa razantnejšie je pofaltovaní komunikácie na trebná príprava rozpočtu roku
Miestneho priemyslu videl 2020.
vedúcu oddelenia výstavby
Ak na budúci rok sú
- osobne kontrolovala prie- predpokladané
príjmy
beh prác. Zaujímavé, že vy- 9 076 427,00 €, výdavky
držala až do konca po šest- bežného rozpočtu 8 865 698
nástej hodine. Klobúk dolu! €, potom na kapitálové výNie o tom som ale chcel, ani davky bez zapojenia rezerv-

ji miest, spolupráca miest,
mestských úradov a iných organizácií mesta, škôl, mládeže a pod. Poslanci ďalej
schválili predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt Nabíjacia stanica pre
elektromobily a elektrobicykle v Námestove. Elektrostanica by mala stáť v priestore za
MsÚ. Prijatím uznesenia na
spolufinancovanie projektu
Nízkouhlíkova stratégia mesta sa Námestovo nepriamo
prihlásilo k aktivitám v SR

Marián Grígel st.
ného fondu zostáva 210 729
€. Už nemôžeme počítať, že
nám zostane na investovanie do druhého roku tri aj
pol milióna z predchádzajúceho zastupiteľstva... Teraz už, po roku, musíme
myslieť na to, ako a koľko necháme tým, čo prídu
po nás, my. Či tiež tri a pol
milióna, alebo prostriedky
spotrebujeme za projekty.
Dobré sa gazduje, keď môžeme povedať: pol milióna
tam, milión tam, dvesto tisíc tam, dva milióny tam...
Ale zobuďme sa, páni poslanci. My tie milióny ne-
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Kapitálové výdaje 2019 a výhľad
do roku 2020
Prichádza obdobie, kedy sa bude pripravovať finančný rozpočet mesta na rok 2020 a je potrebne definovať priority na ďalšie obdobie. Chcem sa pozrieť
na realizáciu v roku 2019 a na výhľad do roku 2020 v
niektorých oblastiach života v meste.
Plánované kapitálové výda- darí na základných školách reje rozpočtu na rok 2019 boli na alizovať projekt obstaranie špeúrovni 2,9 mil.. Treba si uvedo- cializovaných učebni v hodnote
miť, že 915 tis. z toho je pro- 308 tis. €.
jekt nemotorovej dopravy do
Ako v   kapitálových výzamestnania, ktorý je priprave- dajoch v roku 2020? Dnes sú
ný, ale zatiaľ nevyšla výzva, ta- v pláne akcie za 450 tis. eur.
kže v súčasnosti to nie je aktu- Ide hlavne o pokračovanie reálne. Potom zo zostávajúcich 2 konštrukcie ciest. Myslím si, že
mil. € sú najväčšie sumy určené hodnotu na úrovni 500 tis. eur
na rekonštrukciu ciest a dopra- bude potrebné na rekonštrukciu
vu v meste v hodnote 960 tis. ciest vyčleniť aj v budúcich ro€, 550 tis. € na školské zaria- koch. Je dôležité správne dedenia a 250 tis. € na kapitálové finovať priority rekonštrukcií
výdaje mestského úradu. Zo sú- ciest a využiť tu aj pasportizáčasného stavu vyplýva, že rea- ciu ciest, ktorú by mestský úrad
lizácia kapitálových výdajov by mal mať pripravenú. V súčasmohla byť na úrovni 1.3 mil. €. nosti sa pripravuje projektoNajväčšia akcia je rekonštruk- vá dokumentácia rekonštrukcia Ulice miestneho priemys- cie ulice Kliňanska cesta, čo by
lu. Tu je ale chyba, že sa asi ne- nás mohlo spojiť s cyklocestou
podarí realizovať cyklochodník v Kline. Určite budovanie cykna tejto ulici, tak ako je navrh- lochodníkov, resp. cyklociest
nutý v projekte nemotorovej by mali dostať prioritu. Vybudopravy do zamestnania. Po- dovanie cyklochodníka k firslanci navrhovali, aby sa reali- me Hern a k areálu Accentisu
zoval teraz pri rekonštrukcií tej- by mohlo využívať aj veľa zato ulice, pretože v budúcnosti to mestnancov z týchto najväčších
bude náročne a nákladnejšie. Je firiem v našom meste. Cykloto aj otázka bezpečnosti na tej- cestu na vrch Vahanov by mohli
to ceste, kde nie je ani chodník. vo väčšom využívať obyvatelia
Z väčších plánovaných akcií nášho mesta a po doplnení inforna rok 2019 pravdepodobne os- mačných tabúľ pri troch námestane nezrealizovaný projekt ná- tovských krížoch a výhľadne na
učného chodníka okolo Orav- vrchu Vahanov by to mohlo poskej priehrady v hodnote 185 môcť aj ďalšiemu rozvoju cestis. €. Ďalej je otázne, ako sa po- tovného ruchu. Tu by bolo po-

Námestovo a jednoduché
pozemkové úpravy (III.)
Od môjho posledného príspevku k téme rozbiehania jednoduchých pozemkových úprav
(JPÚ) v Námestove prešli už 3
mesiace a možno nezaškodí napísať pár nových informácií.
V minulom článku som trochu „prorokoval“, že by nemalo
byť problémom získať v pripravovaných lokalitách nadpolovičný súhlas dotknutých vlastníkov. To sa, našťastie, aj do
bodky naplnilo. V lokalite Brehy sa za projekt JPÚ vyslovilo
66 %, v lokalite Čerchle 69 %
a v lokalite Vojenské 2 až 73%
oslovených vlastníkov. Následne mesto vypísalo výberové konanie na spracovateľa projektov Vojenské 2 a Brehy, aby tak
splnilo ďalšiu podmienku pre
vydanie rozhodnutia o povolení týchto dvoch projektov JPÚ.
Tak ako v prípade projektu Vojenské 1, vo výberovom konaní zvíťazila domáca geodetická
kancelária Brandys, čo znamená, že bude zastrešovať projekty
Vojenské 1, Vojenské 2 aj Brehy. Tu si dovolím vysloviť názor, že pre vlastníkov je to naozaj dobrá správa. Nielen pre
odborné kvality projektantov,
ktorí dostali šancu zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v prospech vlastného mesta. Aj pre
vlastníkov bude veľkou výhodou, keď sa pri jednej návšteve
projektanta budú môcť vyjadriť
k všetkým lokalitám, v ktorých
majú vlastníctvo, čo určite ocenia najmä tí starší z nich.
V priebehu niekoľkých týždňov pozemkový úrad vydá
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Oplotenie ihriska, sídlisko Brehy.
Ing. Štefan Uhliarik
trebné opraviť Poľanovú cestu,
kde by mohli spojiť sily mesto,
Urbár a firma DAKNA, ktorí
tiež vo výraznej miere túto cestu využívajú. Zo športových klubov v meste, zo škôl a od viacerých ľudí sa javí ako priorita
menšia športová hala na Ulici
Komenského. Už viacero rokov je to sľubované, ale doteraz sa to nepodarilo realizovať.
Poslanci MsZ na poslednom zasadnutí schválili uznesenie, kde
navrhujú, aby sa čo najskôr začalo s prípravou projektu s cieľom začať výstavbu koncom
roka 2020. Určite je potrebné sa
pozrieť aj na ďalšie potreby obyvateľov mesta. Napr. detské ihriská, veď na jednom z najväčších častí mesta, na Čerchliach,
nie je žiadne a ďalšie potrebujú rekonštrukciu. Ďalej realizácia inžinierskych sietí, kde je potenciál začať výstavbu. Tu bude
väčšia potreba, keď sa dokončia
pozemkové úpravy v ďalších rokoch a je na to potrebné pamätať
dnes pri rezervnom fonde, ktorý
máme dnes k dispozícií.
Je toho veľa, čo mesto potrebuje. Verím, že nájdeme zhodu
v prioritách a mestský úrad dokáže pripravovať, a následne realizovať, definované investičné
akcie.
Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ
predseda komisie
pre rozpočet, financie, správu
a hosp. s majetkom mesta

Chodník pri Dome kultúry.

MŠ Veterná 2. 				
Chodník na Štefánikovej ulici.

Foto: (msú)

PRÁVE V REALIZÁCII

Stavebné úpravy, Ulica miestneho priemyslu.

Prístupový chodník na nábrežie Oravskej priehrady.

Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 5 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
Ing. Jaroslav Genšor
rozhodnutia o začatí JPÚ Vojenské 2 a Brehy. Následne budú
zvolané zhromaždenia vlastníkov, na ktorých si zvolia svojich zástupcov do predstavenstva, čím sa odštartujú práce na
projektoch. Lokalita Vojenské
1 je už o krok ďalej a na prelome kalendárnych rokov vlastníci už budú mať v rukách výpisy z registra pôvodného stavu
(RPS), ktorý poskytne každému
vlastníkovi informáciu o celkovej výmere jeho vlastníctva, ako
i jeho cene určenej na základe
znaleckého posudku.
Asi ste si všimli, že o Čerchliach v súvislosti so začatím
prác zatiaľ nepíšeme. Vedenie
mesta sa rozhodlo práce na tejto lokalite odložiť na budúci
rok. Dôvodom odkladu je nielen veľkosť a zložitosť lokality,
ale aj enormná vyťaženosť pracovníkov. Neostáva nám iné,
len tých pár mesiacov ešte vydržať.
Ing. Jaroslav Genšor

KONATEĽ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Stavebné úpravy - parkovisko Nábrežie.

1. Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Bernolákova 390/14,
029 01 Námestovo (sídlo obchodnej spoločnosti )
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok,
pracovný pomer na dobu neurčitú
Termín nástupu: predpokladaný termín nástupu
1. 12. 2019

2. Minimálne kvalifikačné predpoklady:

- § 3 a § 4 zákona č. 657/2004 Z. z., o tepelnej energetike

3. Platové podmienky

Základná zložka mzdy je 1600,00 EUR v hrubom.

4. Miesto a termín podania žiadosti o účasť
na výberovom konaní:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej
heslom „Výberové konanie – konateľ obchodnej spoločnosti – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo alebo podať
osobne v podateľni Mestského úradu v Námestove, nachádzajúcej sa na 1. poschodí. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. októbra 2019 do 15:00 hodiny. Žiadosti doručené po tomto termíne a neúplné žiadosti nebudú zaradené do
výberového konania.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta
Námestovo v sekcii oznamy.

Zateplenie budovy MsÚ.

Oprava sokla na ZŠ Brehy. 			

Foto: (msú)
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Prečo nebude cyklochodník do práce a kto ručí
za (ne)kvalitu opravenej cesty?
Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy
a životného prostredia na
svojom 6. zasadnutí 4. 9.
2019 riešila okrem iného aj
nesplnenie uznesenia súvisiaceho s investíciou do rekonštrukcie ulíc Kliňanská
a Miestneho priemyslu, na
ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na tento rok. Uznesenie bolo   prijaté v marci
ako kompromis po dohode
s pánom primátorom a odporúčalo
poslancom
aj mestskému úradu, aby
projekt rekonštrukcie týchto dvoch ulíc obsahoval aj
časť cyklistického chodníka, ktorá bola navrhnutá po
ľavej strane v smere do Klina na mestskom pozemku
od križovatky s Hatalovou
ulicou po hranicu katastra
s Klinom. Tento chodník
je súčasťou trasy B väčšieho projektu „Cyklochodník
do práce“, vypracovaného
ešte v roku 2018. Vybudovaním tejto časti by sa prepojili obytné zóny mesta s
priemyselnou zónou (Hern
a Punch) aj existujúci cyklistický chodník v susednom Kline. Námestovčania
by mohli po chodníku ísť
bezpečne na bicykli aj peši
cez komplikovanú priemyselnú ulicu, ktorá je dopravne preťažená zásobovaním
prevádzok a navyše takmer
po celej dĺžke dopravu sťažuje aj kolmé parkovanie
osobných áut, ktoré cúvajú
z parkovísk priamo na cestu. Navrhli sme, aby bol jeden pruh chodníka vyčlenený pre cyklistov a druhý pre
chodcov. Neskoršiemu dobudovaniu celého chodníka až po Klin a Punch, by
nič nebránilo a mali sme informácie o reálnej možnosti získať spolufinancovanie z iných ako mestských
zdrojov. Komisia výstavby teda v marci tohto roka
navrhla, aby projekt rekonštrukcie cesty Miestneho priemyslu obsahoval aj
časť cyklistického chodníka, v smere do Klina po ľavej strane.
Komisia sa od marca pravidelne informovala, ako
prebieha príprava rekon-

štrukcie Ulice miestneho
priemyslu – či bude chodník pre cyklistov a chodcov zapracovaný do realizačného projektu, ako bola
aj požiadavka mestského zastupiteľstva, ktoré na
to schválilo finančné prostriedky. Od marca až do
júla sme vždy dostali odpoveď, že všetko sa pripravuje podľa odporučenia komisie výstavby aj požiadavky
zastupiteľstva a aj výberové konanie na projekt je nastavené tak, že chodník sa
zapracuje, bude vyvýšený a
bude mať šírku 3 m.
Štvrtého septembra nám
vedúca oddelenia výstavby
oznámila, že projekt je urobený bez cyklochodníka,
navyše realizovať sa bude
iba so spevnenou krajnicou,
ktorá sa oddelí od vozovky iba namaľovanou čiarou. Krajnica na niektorých
miestach nemá šírku ani
1,2 m, niekde nebude vôbec! Dôvodom vraj sú nevysporiadané pozemky, na
ktorých sa mal chodník vybudovať. Komisia však overila, že to nie je pravda, lebo
všetky potrebné parcely sú
vo vlastníctve mesta Námestovo. Ďalším argumentom bolo, že na niektorých
miestach nie je dostatočná
šírka a cesta by vraj nemala
ani 6 m. Komisia výstavby
preto odporučila poslancom
preveriť projekty, zistiť, či
je to naozaj tak, aj kde sa
stala chyba a hľadať riešenie, aby sme mohli vybudovať bezpečný chodník pre
chodcov aj cyklistov – teda
vyvýšený oproti ceste.
Problém sa však nepodarilo vyriešiť ani na zasadnutí zastupiteľstva 11. 9. 2019.
Hoci aj ďalší argument
mestského úradu, že zmluva uzavretá s dodávateľom
neumožňuje robiť zmeny
rozsahu prác, sa ukázal ako
nepravdivý. Vedenie mesta stále opakovalo, že šírka medzi oplotenými mestskými pozemkami na ľavej
strane a hranicou súkromných parciel na pravej strane je malá.
Preto sme na zasadnutí mestského zastupiteľstva žiadali pána primáto-

Ing. arch. Danica Hollá
ra pozastaviť práce do času,
kým sa uskutoční pracovné
stretnutie primátora mesta,
poslancov, vedúcej oddelenia výstavby a zástupcu
realizačnej firmy priamo
v teréne (aby sme spoločne overili „sporné“ šírky)
a kým sa nájde riešenie,
ktoré by umožnilo spraviť
bezpečný chodník pre cyklistov a chodcov. Stretnutie sa uskutočnilo hneď na
druhý deň, práce však neboli pozastavené. Merania v
teréne ukázali, že je možné
dosiahnuť šírku 10 m - dostatočne na cyklochodník
široký 3 m a rekonštrukciu
vozovky 7 m. Avšak cesta sa nezačína rekonštruovať, ale iba opravovať. To
znamená, že cestári iba na
existujúci asfalt položia dve
nové vrstvy asfaltu – súvislo od plotov až po parcely prevádzok, čím vozovka
plynulo prejde do spevnenej
krajnice. Na otázku, či stavebná firma zoberie za takto
opravenú cestu záruku, sme
dostali zápornú odpoveď –
robia podľa projektu, preto
nemôžu ručiť za to, ak nesúdržné alebo málo únosné
vrstvy spôsobia praskanie
povrchu. Kto teda ručí za
to, že dnes opravená cesta
sa onedlho nebude musieť
opravovať znovu?
Ani po všetkých týchto
zisteniach vedenie mesta
nebolo ochotné pristúpiť na
kompromis, ktorý by nezablokoval výstavbu bezpečného chodníka, teda vynechať pás široký 3 m, položiť
cestné obrubníky, opraviť
podklad a vyasfaltovať 7
m vozovky. Namiesto toho
nás presviedča, že spevne-

Oprava, spresnenie
V minulom čísle (28. 6.
2019), v článku Ako sa postaviť k požiadavkám Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove, uviedli
jeho autori v jednom z grafov, týkajúcom sa celkového počtu žiakov základných
škôl v Námestove, nesprávny počet žiakov ZŠ Komenského a ZŠ Brehy. Zverejnený údaj: Cirkevná ZŠ
334 žiakov, ZŠ Komenské-

ho 305, ZŠ Brehy 330 žiakov. K chybe došlo zámenou  
celkového počtu žiakov medzi dvomi posledne menovanými školami – u  ZŠ Komenského   mal byť správny
údaj 330 žiakov, u ZŠ Brehy
305 žiakov. Autori článku sa
školám i čitateľom za chybu
ospravedlňujú.
Pre upresnenie – v júnovom vydaní Námestovčana
vychádzali zverejnené poč-

ty žiakov pre školský rok
2019/2020 z nahlásených
počtov žiakov na začiatku
školského roka 2018/2019.
Začiatkom školského roka
2019/2020 nastúpilo do
troch námestovských základných škôl 996 žiakov –
do Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda
343, do ZŠ na Komenského
ulici 339 a do ZŠ Brehy 314
žiakov.
Redakcia

ná krajnica v rovnakej výškovej úrovni ako vozovka, bude bezpečná, lebo
tam bude dopravné značenie. Práce neboli pozastavené, robí sa všetko pre
to, aby sa chodník nemusel realizovať. V čase vydania týchto novín už bude na
Ulici miestneho priemyslu pravdepodobne nový asfalt, vodiči budú chváliť,
že nejazdia po dierach, avšak cyklochodník do práce je definitívne zrušený
a chodci budú aj naďalej v
ohrození.
A pritom sa dalo urobiť aj tak (keď už sa chyba stala), že pokým sa vybavia potrebné formality na
komplexné doriešenie Ulice miestneho priemyslu, zatiaľ by práce bežali na inom
mieste, napríklad na uliciach lemujúcich Námestie
A. Bernoláka, keďže aj tieto bude asfaltovať tá istá firma. Ale keď sa nedá, tak sa
nedá! Žiaľ.
Mestský úrad sa pridlho nevedel rozhýbať s prípravou rekonštrukcie ciest
schválených na tento rok.
Vedenie mesta na poslednú
chvíľu zvolilo rýchle a lacné riešenie v rozpore s požiadavkou zastupiteľstva.
Nekomunikovalo, neinformovalo, neskôr zavádzalo a namiesto hľadania nápravy vzniknutých chýb,
ich ospravedlňovalo. Cyklochodník do práce, ktorý
mal spojiť mesto so zamestnávateľmi v okrajových
častiach (Hern, Punch) aj
s rekreačným cyklistickým
chodníkom v Kline a neskôr aj vytvoriť jeden okruh
s napojením na cyklistický chodník popri priehrade, je minulosťou. Ak sa aj
niekedy bude stavať, bude
si vyžadovať mnohonásobne viac peňazí aj námahy,
než teraz: búranie, prerábanie, posúvanie, zásahy do
existujúcich areálov. Mrzí
ma, keď sa plytvá peniazmi
všetkých obyvateľov mesta.
Žiaľ, niekedy sme voči nekompetentnosti bezmocní.
Ing. arch. Danica Hollá
poslankyňa MsZ

Námestovčan 25. 9. 2019

Pravda, fakty, realita...
V záujme   vyváženosti zverejnených informácií na tému
cyklochodníka a stavebných
úprav na Ulici miestneho priemyslu, ktorá intenzívne rezonovala aj na septembrovom
mestskom zastupiteľstve a na
tému ktorej zaslala na zverejnenie do redakcie Námestovčana svoj príspevok poslankyňa MsZ Danica Hollá,
poskytuje redakcia priestor na
reakciu aj druhej, na MsZ D.
Hollou a niektorými ďalšími
poslancami kritizovanej strane
– mestskému úradu.
Tu je reakcia MsÚ na článok Prečo nebude cyklochodník do práce a kto ručí
za (ne)kvalitu opravenej
cesty?
Cyklochodník rozmerov minimálne 3 metre na celej dĺžke Ulice miestneho priemyslu
momentálne nie je možné realizovať z týchto dôvodov:
■ Mesto Námestovo, na základe geodetického zamerania, nie je vlastníkom pozemkov v potrebnej šírke vozovky
na Ul. miestneho priemyslu.  
Vlastníme len 10 m široký pozemok a dokonca na niektorých miestach to nie je ani toľko. Na žiadaný návrh by bolo
potrebných minimálne: 7 m
– vozovka, 3 m – cyklochodník, 1,5 m – chodci, čo je spolu 11,5 m.
■ Fakt, že realizácia cyklochodníka v minimálnej šírke 3
m nie je možná, bol potvrdený
autorizovanou projekčnou firmou, ktorej stanovisko citujeme doslovne:
„Podľa toho návrhu je vedený cyklochodník v šírke
3,0 m prakticky od hranice
pozemku smerom do komunikácie. To vytvára zásah až
do polovice jazdného pásu.
Ak sa máme prispôsobiť
tomuto posunu, musel by
som zásadne smerovo meniť
terajšiu komunikáciu smerom ku spevneným plochám
a objektom vpravo v zmysle
staničenia.
Myslím si, že to by nebolo dobre riešenie po žiadnej
stránke. Viac-menej nereálne.“
■ Realizácia cyklotrasy
z mimorozpočtových zdrojov
je podmienená vlastníctvom
pozemkov.
Preto sme oslovili vlastníkov pozemkov na Ul. miest-

neho priemyslu, aby nám predali pozemok pod cyklotrasu.
Nesúhlasili, čo je potrebné rešpektovať.
■ Mesto Námestovo preto
nemohlo žiadať o zaradenie
projektu stavebných úprav Ul.
miestneho priemyslu cyklotrasu o šírke minimálne 3 m, ani
zastaviť realizáciu stavebných
úprav, ako to žiadalo šesť z deviatich prítomných poslancov
na poslednom rokovaní MZ, a
to až do vysporiadania pozemkov.
■ Ulica miestneho priemyslu
bola v havarijnom stave. Realizáciu stavebných úprav robí
firma Cestné stavby L. Mikuláš a to na základe verejného
obstarávania. Firma zmluvne
ručí za kvalitu prác a všetko je
pod zárukou.
■ Po množstve debát je podľa nás potrebné zvážiť, či je
vôbec dobré a bezpečné vytvárať cyklotrasu po Ul. miestneho priemyslu, ktorá je už teraz dopravne preťažená.
■ Naším riešením je vytvoriť trasu pravou stranou hlavnej cesty I/78 smerom na Klin,
a to z nábrežia až do nového
PUNCH-u.
■ Ak by sa v budúcnosti podarilo vysporiadať pozemky
pod cyklotrasu na Ul. miestneho priemyslu, vieme, že existujú technológie na vytváranie
cyklotrás aj s vyvýšením oproti terénu na vozovkách, a to bez
búrania či akýchkoľvek zásahov do podložia. Danú metódu
nám potvrdil zhotoviteľ, ktorý
podobné projekty realizuje naprieč celým Slovenskom.
■ MsÚ pracoval čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, ako to
bolo možné. Na prelome júna
a júla nám bola dodaná projektová dokumentácia. Následne,
12. 7. 2019 boli podklady poslané do Vestníka verejného
obstarávania, 15. 7. 2019 boli
Úradom pre VO zverejnené
a do 2. 8. 2019 bol termín na
predkladanie ponúk. Po vyhodnotení a zákonom stanovenom termíne bola 28. 8. 2019
podpísaná zmluva s dodávateľom. Od začiatku septembra sa
začala realizácia.
■ V prípade akýchkoľvek
otázok ohľadne danej problematiky vám na MsÚ ochotne
poskytneme potrebné informácie.
Mestský úrad, Námestovo

Mesto Námestovo žiada občanov o správne
označenie budov súpisným číslom
Vzhľadom na zistené nedostatky v označovaní budov
žiada mesto Námestovo občanov o väčšiu dôslednosť.
Správne označenie budov
vyžaduje platná legislatíva, konkrétne zákon o obecnom zriadení. Zároveň však
uľahčuje prácu policajným,
zdravotníckym a požiarnym
zložkám. V situáciách, kedy
je ich zásah potrebný, ide

zväčša o cenné minúty, ktoré, žiaľ, strácajú aj v dôsledku nesprávneho alebo chýbajúceho označenia budov.
V súvislosti so zákonnou
povinnosťou označenia budov mesto Námestovo zdôrazňuje, že podľa zákona
o obecnom zriadení je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu
tabuľkou so súpisným čís-

lom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak
je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa
prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu
uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa
prvej vety plní správca.
		 Redakcia

Námestovčan 25. 9. 2019
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Námestovo bolo pre nás Hornooravcov „Las Vegas“ Zlepšenia nielen pre polikliniku
Od volieb do vyšších územných celkov uplynuli už
takmer dva roky. Odvtedy je na čele Žilinského samosprávneho kraja bývala šéfredaktorka, učiteľka, politička a v súčasnosti predsedníčka VÚC ERIKA JURINOVÁ. V rozhovore pre noviny Námestovčan sa jej
JÁN KOZOŇ opýtal napríklad aj na to, aký má vzťah
k nášmu mestu, čo ďalej s budovou polikliniky, o cyklochodníku medzi Trstenou a Námestovom či plánovaných rekonštrukciách ciest v našom regióne.
Ste úspešnou ženou v slo- nuť k nám nových lekárov.
venskej politike. Aktívne sa Jedna časť objektu je však
tam pohybujete už takmer stále opustená a chátra. Má
10 rokov. Boli ste poslanky- s ňou kraj nejaký zámer?
Ing. Erika Jurinová
ňou, podpredsedníčkou NáPociťujem od Námestovčarodnej rady SR, momentálne nov nespokojnosť, že nema- Orave odštartovať novú kaste prvou župankou v histó- jú nemocnicu, na ktorú sa ro- pitolu. Myslíte si, že sa v burii Slovenska. Je ťažké skĺbiť bila zbierka. Ale som rada, že dúcnosti podarí prepojenie
rodinný život s politikou?
začínajú chápať, že ďalšia ne- aj s Námestovom? MomenÁno, je to prvenstvo, ale je mocnica na Orave nie je re- tálne je možné dostať sa tam
to najmä obeta. V parlamen- álna. To však neznamená, že len po štátnej ceste popri aute som sa venovala predovšet- dopustíme, aby ste boli bez tách, čo je doslova adrenalín.
kým sociálnym témam a teda i zdravotnej starostlivosti. Už
Budovanie cyklodopravných
zosúladeniu rodinného a pra- to, že v Námestove zostala je- ciest je v našom legislatívnom
covného života a opatreniam, diná funkčná a plne organizo- prostredí extrémne náročné,
ktoré sú k tomu potrebné. No vaná poliklinika ako zdravot- pretože málokde sa dá jednoa teraz to prežívam v plnej pa- nícke zariadenie, je znakom, ducho vysporiadať pozemok
ráde. Je, samozrejme, náročné že Žilinský kraj sa nezbavuje pod trasou. To býva najväčskĺbiť službu, ktorá nemá ča- zodpovednosti. Máme množ- ší problém. Na druhej strane,
sové obmedzenia, s potrebami stvo plánov, ale ich realizácia cyklochodníkov, ktoré nemurodiny. K tomu je nutná veľ- musí byť postupná. Najskôr sia spĺňať parametre cyklodoká miera tolerancie zo strany chceme dobudovať hlavnú bu- pravných ciest, máme značemanžela, detí, blízkych. Všetci dovu polikliniky. Najbližšie sa ných veľmi veľa, často však
sa musíme vzájomne rešpekto- budeme uchádzať o eurofondy ide o poľné cesty, zabudnuté
vať a chápať. No niekedy mám na dostavbu ďalšieho podla- rybárske chodníky a podobobavu, že stále viac žiadam, žia, verím, že budeme úspešní. ne. Cyklodopravné cesty určiaby brali do úvahy najmä moju Chceme pripraviť priestory pre te zostanú aj v nasledujúcom
službu, moje potreby a obá- novú rehabilitáciu a ďalšie am- programovom období hlavvam sa, aby som v tom zho- bulancie, aby sa starostlivosť nými témami ekologickej done nezabudla, že aj ja sa mu- čo najviac sústredila na jed- pravy, preto verím, že sa podasím prispôsobovať rodine, inak nom mieste. A nakoniec, práve ria mnohé projekty, o ktorých
vzťah neporastie...
sa súťaží stavba parkoviska pri zatiaľ len uvažujeme. Aj keď
Určitý čas ste pôsobili aj poliklinike, tak snáď sa poda- župa nebude bezprostredne
v Námestove ako učiteľka. rí na jeseň začať s výstavbou. pripravovať regionálne traAký je váš vzťah k nášmu A máme jasný zámer, že aj ďal- sy (župa musí priamo doriešiť
mestu?
Sú to milé spomienky. Boli to
časy pred materskými povinnosťami, ale i pomedzi ne. Mala
som to šťastie,
že som vždy natrafila na dobrý
kolektív a šikovné žiačky. Do
dnešných dní,
keď sa stretnem
s bývalými kolegyňami, sa poteším a zaspomínam. A pri V decembri minulého roka otvoril  VÚC Žilina v Oravskej poliklinike nové
stretnutí so žiač- priestory pre rodičov s deťmi, v ktorých môžu rodičia počas čakania na vykami si uvedo- šetrenie u lekára dieťa nakŕmiť, zohriať mu jedlo, prebaliť ho, alebo mu  inak
mím, ako ten čas príjemne skrátiť čas čakania.  
letí, že sú z nich V pozadí predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a primátor Námestova Milan
krásne
ženy, Hubík počas slávnostného odovzdania priestorov do užívania.   Foto: ar vuc
matky, ktoré statočne prijali svoje úlohy. Ale šia časť skeletu musí byť vyu- vážsku cyklomagistrálu, akoaj neskôr, keď som robila pre žívaná na zdravotno-sociálny by kostrovú trasu kraja zo zánoviny, často som navštevova- účel, či už vo forme dlhodo- padu na východ), bude vždy
la námestovskú oblasť a cho- bej starostlivosti, alebo komu- nápomocná ako koordinátor
dila tam naozaj rada. Vnímala nitnej, ambulantnej. Presný prípravy štúdií, alebo riešesom srdečnosť ľudí na Bielej účel využitia skeletu sa stano- nia projektovej dokumentáOrave. Námestovo bolo pre ví v spolupráci s mestom, ale cie, drobných prác pomocou
nás, Hornooravcov, „Las Ve- najmä s ohľadom na potreby správy ciest... Sama mám
gas“. Mali ste vždy lepší sor- regiónu. Máme tiež záujem eminentný záujem, aby došlo
timent tovarov, viac možnos- pripraviť byty pre zdravotní- k prepojeniu cyklocesty medzi
tí zábavy, kultúry a myslím si, kov, ktoré by boli, verím, lá- Trstenou a Námestovom. Vieže stále má Námestovo obrov- kadlom pri rozhodovaní mla- me, že z jednej strany priehraský potenciál na rast a rozvoj. dých lekárov, kde sa usadia. dy je zatiaľ neprekonateľná
Aj teraz, keď je čas, si tam rada Aj keď víziu máme, nechcem prekážka chráneného územia,
zájdem.
predbiehať, kým nemáme jas- ale z druhej strany priehraŽilinský samosprávny kraj né financovanie.
dy je už obnovovaný pôvodje zriaďovateľom Oravskej
Vybudovanie cyklochod- ný chodník, ktorý bude slúžiť
polikliniky. Je skvelé, že sa níka Trstená – Nowy Targ aj pre cyklistov. Stále platí, že
podarilo
zrekonštruovať s dĺžkou takmer 40 km po- keď sa chce, tak sa dá, čo doďalšie jej priestory a dotiah- mohlo cykloturistike na kazujú aj primátori Trstenej

a Námestova.
Žilinský samosprávny kraj
zodpovedá za tisícky kilometrov ciest, čo určite nie
je jednoduché. Na jednej
strane je obmedzený rozpočet, na druhej strane viacero
úsekov, ktoré sú desaťročia
v zlom stave. Sú v našom regióne nejaké plánované rekonštrukcie ciest, ktoré patria pod správu VUC?
Je to tak, že v správe máme
viac ako 1 400 km ciest 2.
a 3. triedy, k tomu takmer 800
mostov, z toho 173 vo veľmi zlom stave. Doplácame
na slabú údržbu minulých rokov. Investičný dlh nám zhoršuje ešte aj nedobudovaná infraštruktúra, ktorá už mala
dávno slúžiť obciam a mestám, a odďaľovaním výstavby
a zvyšovaním dopravy, najmä nákladnej, sa nám enormne ničia naše cesty. Preťažené
kamióny si vyberajú daň práve v podobe zhoršenej kvality ciest, ktoré máme v správe.
Samozrejme, aj teraz v jesennom období chceme uskutočniť ďalšie súvislé opravy i
v Námestovskom okrese. Tie
menšie v Novoti, medzi Jasenicou a Oravským Veselým.
Veľkoplošné rekonštrukcie
chystáme v katastri obcí Beňadovo, Klin, Oravské Veselé, Rabčice. Dúfajme, že nám
to počasie ešte dopraje.
No najviac nás trápi námestovský most, ktorý bude musieť v krátkom časovom horizonte podstúpiť rozsiahlu
rekonštrukciu. Je naplánovaná
podrobná diagnostika, aby nás
nič neprekvapilo a na základe
výsledkov budeme pripravovať dokumentáciu na rekonštrukciu, ktorá, ako v súčasnosti predpokladáme, nebude
ani jednoduchá, ani lacná.
Vzhľadom na dopravnú vyťaženosť mosta sa musíme pripraviť na zmenu organizácie
dopravy, obmedzenia v dopravnej obslužnosti, obchádzky a podobne.
Aké ďalšie priority si kladiete pre nasledujúce obdobie?
Spomeniem len tie najväčšie
– chceme postaviť prvý hospic v Žilinskom kraji. Túto
potrebu vnímame ako jednu z najvážnejších. Štúdia už
bola spripomienkovaná, pripravujeme projektovú dokumentáciu. Máme ešte viac ako
tri roky, aby sme pohli s kvalitou našich ciest a verím, že
sa to podarí. Zatiaľ sa podarilo zrekonštruovať okolo
70 km ciest. A čo je dôležité,
v prvom rade sa zameriavame
na kvalitu. Naši dodávatelia
už vedia, že nekvalitná práca
sa im neoplatí, pretože dbáme
na uplatnenie dohodnutých
záruk. Našou víziou sú najmä kvalitné služby so zameraním na obyvateľov kraja. Len
tak udržíme ľudí v regióne.
Máme prírodné danosti, kultúrne inštitúcie, aktivity a ak
ich prepojíme s kvalitným zázemím pre život, nebude dôvod odchádzať.

Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) sa dlhodobo borí s
problémom nedostatku lekárov v námestovskej poliklinike. V praxi to funguje tak,
že aj keď sa nám podarí nejakého lekára osloviť ponukou
a presvedčiť ho, aby sem išiel
pracovať, nemáme pre neho
adekvátne priestory a zázemie. Bohužiaľ, od toho sa
potom odvíjajú aj dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenia. ŽSK od nástupu nového
vedenia koncom novembra
2017 pracuje na tom, aby získal finančné prostriedky na
vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pri námestovskej poliklinike. Toto centrum by malo
byť vybudované na treťom
poschodí polikliniky, kde by
vznikli nové ambulancie. Na
prízemí polikliniky máme
plány vybudovať novú rehabilitáciu. Všetko však záleží
na finančných možnostiach
ŽSK, keďže ide o náročné
zmeny.
Momentálne by som sa
však chcel venovať zlepšeniam, ktoré sa nám podarilo
priniesť a ktoré budú v najbližšej dobe realizované v
Námestove.
■■■
Koncom septembra bude v
nových priestoroch námestovskej polikliniky otvorená
algeziologická ambulancia.
Zaoberá sa liečbou akútnej a
chronickej bolesti, napríklad
pri dlhotrvajúcich bolestiach
chrbtice, pri poúrazových
alebo pooperačných bolestiach, bolesťami hlavy a tiež
lieči bolesť pri onkologických ochoreniach. Ambulancia bude po novom otvorená
päť dní v týždni a tým pádom
budú rozšírené služby pre pacientov. Doteraz MUDr. Revajová mohla ordinovať iba
tri dni v týždni, keďže sa musela o ambulanciu deliť s inou
pani doktorkou. Takéto „núdzové“ riešenie bolo nekomfortné nielen pre samotné lekárky, ale, samozrejme, aj pre
pacientov. Som rád, že nový
režim umožní lepšiu zdravot-

Bc. Igor Janckulík
nú starostlivosť pre ľudí, ktorí to potrebujú.
Čo sa týka zlepšenia celkového komfortu pacientov pri
návšteve polikliniky, v týchto
dňoch už bude ukončené verejné obstarávanie na vybudovanie nových parkovacích
miest pri budove polikliniky.
Uvedomujeme si, že súčasná
situácia s parkovaním v okolí polikliniky je žalostná a 60
nových parkovacích miest
bude určite veľkou pomocou pre pacientov. Zároveň
sa tiež upraví prostredie okolo polikliniky. ŽSK na tento
účel vyčlenil vyše 300 tisíc €
zo svojho rozpočtu.
Čo sa týka parkovacej politiky, v spolupráci s Mestom
Námestovo sa nám podarilo
vyriešiť ďalší problém. Tento mesiac ŽSK schválil žiadosť Mesta Námestovo, ktoré nás požiadalo o odkúpenie
pozemkov v celkovej výmere
1238 m2 pri Strednej odbornej škole technickej v Námestove. Kúpna cena bola stanovená za symbolické 1,00 € z
dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Mesto Námestovo na
tomto pozemku vybuduje verejné parkovisko.
Rovnako tiež stále pracujeme na zveľaďovaní okolia
Oravskej priehrady a Slanického ostrova. Tento mesiac
župné zastupiteľstvo uvoľnilo financie na vypracovanie
štúdie revitalizácie Slanického ostrova, ktorá nám ukáže
najlepšie možné využitie tohto krásneho prostredia.
Igor Janckulík
autor je poslanec NR SR
a podpredseda VÚC Žilina

Podľa plánov a aktivít VÚC Žilina by na 3. poschodí polikliniky,
v prípade získania finanančných prostriedkov, mohli vzniknúť ďalšie
ambulancie a na prízemí budovy nová rehabilitácia. Foto: ar red.
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Rozširujú výrobu.
Dôvodom sú ľudia
V námestovskom industriálnom parku Accentis – v
bývalom Punchi, tak ako ho mnohí poznajú, pribúdajú ďalšie výrobné haly. Len nedávno dokončili halu
pre Yanfeng Slovakia Automotive Interiors System
s.r.o, odštepný závod Námestovo (ďalej len Yanfeng)
na ploche viac ako 10-tisíc metrov štvorcových a už
plánujú stavať ďalšiu halu pre firmu Newco 11.

Nová hala spoločnosti Yanfeng, ktorá je v procese kolaudačného konania. 				
Foto: ek
Pre spoločnosť Yanfeng kovaných do tejto haly pracobola nedávno postavená nová vali doteraz.
hala, v poradí tretia, ktorá je
Stav zamestnancov tejto firv procese kolaudačného ko- my sa odvíja od požiadaviek
nania a dodatočného povole- zákazníkov a pravidelne sa
nia (k termínu uzávierky no- prehodnocuje.
vín). Halu stavala oravská
Firma vytvára v Námestovfirma. Ako pre redakciu Ná- skom okrese mnohé pracovné
mestovčan potvrdil Martin miesta a radí sa tak k najväčPariža, riaditeľ spoločnosti ším zamestnávateľom v tomto
Accentis Slovakia s.r.o, kto- regióne. Spoločnosť Yanfeng
rá vlastní priemyselný park vyrába interiérové plastové
v Námestove a vo Vavreč- komponenty do áut.
ke. „Je to už šiesta etapa výNa otázku, čo je pre zastavby, ale je z nej postavená hraničného zamestnávateľa
zatiaľ jedna tretina, t. j. prvá lukratívne, keď neustále rozz troch hál. Výstavba druhej širuje výrobu na severe Slohaly je zatiaľ v štádiu staveb- venska, nám zástupca firmy
ného konania.“ Podľa jeho Yanfeng Michal Perun poveslov si firma Yanfeng prenají- dal:
ma takmer 70 percent celého
„Na jednej strane je to všetindustriálného parku.
ko o ľuďoch a na Orave máme
V priebehu roka 2019 sa po- naozaj šikovných a pracovičet zamestnancov firmy Yan- tých ľudí. Ich ochota, zaniefeng pohybuje okolo tisícky. tenosť a zodpovednosť k práPodľa slov Michala Peruna, ci sú výnimočné. Na druhej
riaditeľa odštepného závodu strane však musí byť zabezYanfeng Námestovo: „Spus- pečená aj infraštruktúra pre
tenie výroby v novej hale je nových investorov a budúnaplánované na september cich zamestnávateľov a to
2019.“ Výstavba haly je spo- spĺňa vlastník priestorov
jená s internými presunmi už priemyselného parku Accenbežiacich projektov z exis- tis na vysokej úrovni.“
tujúcich priestorov Yanfeng.
Juraj Kurtulík, stavebný doV tejto hale budú podľa šéfa zor pre Accentis dodal, že
firmy prebiehať prípravy na tento rok by mala byť zreaplánovaný nový projekt pre lizovaná aj infraštruktúra vezákazníka. „Detaily o novom dúca k industriálnemu parku.
projekte a zákazníkovi aktu„Plánujeme rozšírenú autoálne nemôžeme zdieľať, ke- busovú zastávku. Zrealizovať
ďže sú v tomto štádiu dôver- by sa mala aj veľká atypická
né,“ doplnil Michal Perun. signalizačná križovatka, ďaV novopostavenej hale, kto- lej prepojovací chodník medzi
rá sa stavala zhruba pol roka, plánovaným Luthor parkom
bude pracovať asi 200 za- a Accentisom a smerom z Námestnancov. Ako nám potvr- mestova sa robí nový odbočodil riaditeľ spoločnosti Yan- vací pruh. Toto taktiež realizufeng, ide však o rozdelenie, je oravská firma,“ doplnil na
respektíve presun zamestnan- margo stavebných prác J. Kurcov, ktorí na projektoch alo- tulík.
Eva Kapičáková

Námestovčan 25. 9. 2019

Na Orave dobre

Talkshow Jakuba Ptačina a priateľov: 4 večery, 20 hostí, 1 500 divákov
Občianske združenie Na Orave dobre na čele s Jaku- ve dobre vzniklo ako pokra- ktorý sa zameriava predovšetbom Ptačinom organizuje niekoľkokrát do roka Talkshow, čovanie projektu Námestovo kým na rozvoj cestovného ruv ktorej hostí nielen významné celebrity, ale aj menej budúcnosti. Cieľom združenia chu, sieť ambasádorov alebo
známych Slovákov. Osobné úsilie členov tohto združe- je budovať funkčný a prospe- natáčanie video vlogov.
nia či ich pomoc druhým inšpirujú životy ľudí navôkol. rujúci región prostredníctvom
Ďalšie kroky portálu sledujNa ďalší z týchto večerov sa môžeme tešiť už v decembri. malých a jednoduchých zlep- te na webovej a facebookoTáto zábavno-náučná púť
sa začala ešte v januári 2018.
Odvtedy sa konala už štyrikrát,
hostila 20 osobností a spríjemnila večer viac ako 1 500
divákom. Štvrtá, zatiaľ posledná, Talkshow sa konala v
júni. Medzi hosťami bol člen
slovenského parahokejového
družstva Marián Ligda, slávny moderátorský pár Adela
a Viktor Vinczeovci. Osobná
kategória však patrí oravskej
rodáčke Alexandre Kolenovej,
prednostke Kliniky detskej hematológie a onkológie. Jej celoživotný príbeh si vyslúžil
najdlhší potlesk v histórii Talkshow.
Ideou Talkshow nie je len
vytvorenie príjemného večera
pre rodinu a priateľov.
Prostredníctvom
predaja lístkov boli zabezpečené finančné zdroje na viHostia júnovej Talkshow – Viktor a Adela Vinczeovci, Alexandra Kolenová Marián Ligda,
acero menších projektov
Foto: ar talkshow
zveľaďujúcich Oravu a pod- vpravo moderátor večera Jakub Ptačin. 			
poru života miestnych ľudí.
Medzi ne patrí vytvorenie minánt a pamiatok, príjmy šení, ale aj dlhodobých systé- vej stránke Na Orave dobre,
voľnej knižnice na nábreží z predaja vstupeniek tiež pokry- mových strategických riešení. kde nájdete nielen rozhovoOravskej priehrady, prezli- li prieskum na podporu turizmu Medzi aktivity združenia patrí ry s osobnosťami, ale tiež priokrem Talkshow aj prevádzko- pravované podujatia a tipy na
ekacej kabínky pre otužil- a rozvoja cestovného ruchu.
Občianske združenie Na Ora- vanie portálu Na Orave dobre, výlety. Adela Holubčíková
cov, mapy oravských do-

Za osem mesiacov 1300 priestupkov proti
verejnému poriadku
Nespokojnosť obyvateľov mesta Námestovo pre
znižujúcu sa kvalitu bezpečnosti ich života z roka
na rok narastá. Mestská polícia v tejto súvislosti avizuje prijatie novej posily, čo umožní zabezpečiť pravidelnú zmennosť dvojčlenných hliadok. Posledné
mesiace mala totiž reálne k dispozícii troch príslušníkov. Mestská polícia v Námestove zistila a zaevidovala počas ôsmich mesiacov od začiatku roka
takmer 1 300 priestupkov proti verejnému poriadku.
Ďalšie stovky priestupkov boli s vinníkmi vyriešené
priamo na mieste s cieľom dosiahnuť nápravu tohto konania.
„Najväčší problém je s ne- šie, je požívanie alkoholicdisciplinovanosťou
vodi- kých nápojov na verejných
čov pri páchaní dopravných priestranstvách a s tým spopriestupkov, ktorých počet jené sekundárne páchanie
každoročne narastá. Mesto priestupkov voči verejnému
sa bude musieť bezpochyby poriadku, občianskemu spov blízkej budúcnosti vážnej- lunažívaniu a majetku. Aj
šie zaoberať stratégiou do- tu zaznamenávame rastúci
pravy v meste, lebo už dnes trend priestupkovosti, najmä
je situácia na hranici únos- u mladistvých osôb,“ uvienosti, a to z dôvodu nedo- dol v tejto súvislosti náčelník
statku parkovacích miest. Mestskej polície NámestoĎalším neduhom, s kto- vo Mgr. Miroslav Hajdučík.
rým sa potykáme najčastej- Zároveň povedal, že okrem

Ukážka parkovania nedisciplinovaných vodičov...
					 Foto. (msp)
posilnenia tímu sa mestská
polícia v rámci prevencie sústredí aj na aktivity na školách a v teréne, a to s cieľom
spomaliť, resp. zvrátiť aktuálny negatívny trend.
Pre úplnosť - náčelník
mestskej polície vysvetlil aj predmet činnosti mestskej polície: „Verejný poriadok je súhrn pravidiel, ktoré
upravujú napríklad udržiava-

nie verejnej čistoty, poriadku
na verejných priestranstvách,
dodržiavanie
podmienok
nočného pokoja, osobitné
užívanie verejných priestranstiev, ochranu verejnej zelene, dopravný režim v meste,
používanie predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných zariadení a podobne“.
Redakcia

anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■ anketa ■

Leto v Námestove bolo fajn
Niekoľkých Námestovčanov sme sa opýtali, ako
vnímali život vo svojom meste a dodržiavanie verejného poriadku počas tohtoročného leta.
■ Lukáš, 32 rokov: „Leto bu, no s tým sa musí rátať.
v Námestove bolo fajn. Asi Ráno po podujatí, tak ako
prvýkrát sa uskutočnilo sku- každý víkend, bolo upratatočne veľké množstvo akcií né aj okolie nábrežia. Čistoa podujatí, pre rôzne veko- ta bola - to je dôležité.“
■ Mária, 25: „Každý vívé kategórie. Sem-tam bolo
v noci počuť hlasnú hud- kend sa niečo dialo – akcií

bolo dosť, a čo je hlavné,
boli pre rôzne vekové kategórie. V „Učku“ mi chýbajú verejné toalety. Čistota
a pokoj..., to posúdiť neviem, keďže tam po 22. hodine nikdy nie som.“
■ Miroslav, 35: „Som
„brehár“, takže s hlukom
sa moc nestýkavam. Viem

pochopiť ľudí zo sídliska
Stred, že občas niečo začujú, no tých akcií nie je
tak veľa, aby to nezvládli. Čítal som, že niekedy
ostal neporiadok, no ak si to
usporiadateľ po sebe odpratal, tak s tým nemám žiaden
problém.“
■ František, 47: „Toto

leto bolo, čo sa rôznych
podujatí týka, skutočne
plodné. Môže sa občas stať,
že obyvatelia niečo začujú, čo môže byť, najmä pre
starších, nepríjemné. Chápem to, len si musíme vybrať, či do Námestova prilákame turistov (práve akcie
boli asi jediným lákadlom)

alebo nie. Osobne som nemal žiadnu negatívnu skúsenosť, hoci ma občas pobavil pohľad na mládež. Čo
oceňujem, je dodržiavanie
poriadku – po každom víkende bolo okolie dôkladne
upratané.“
Anketu pripravila:
Dorota Mikulášová

Námestovčan 25. 9. 2019
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Stačilo sa len opýtať a – prispel k vedeckému experimentu
Len 21-ročný Námestovčan Andrej Uhliarik sa na
rok a pol stal súčasťou CERN-u, čo je európska organizácia pre základný aj aplikovaný výskum, najmä
v oblasti časticovej fyziky. Nachádza sa pri švajčiarskom meste Ženeva a je známy aj pre svoj urýchľovač, zvaný LHC, čo je 27 km dlhý tunel pod zemou,
kde sa urýchľujú a lietajú častice.
Ako sa vôbec začala jeho
cesta? „Robíme si z toho
doma srandu – moja mamina je učiteľka fyziky na
základnej škole. Čakala
ma práve v čase, keď štátnicovala. Ja som sa teda
v podstate učil s ňou, a tak
sa vlastne dnes len rozpamätávam.“
Andrej Uhliarik študoval
na osemročnom gymnáziu,
kde mu fyzika od začiatku
šla. Práve na popud pani
profesorky Zanovitovej sa
celé štúdium venoval fyzikálnym olympiádam, ktoré ho nútili pracovať o čosi
viac než ostatných. ,,Skončil som šiesty v celoštátnom kole a dostal som sa
až na sústredenie v medzinárodnom kole, čo považujem aj za svoj zlomový
moment, keďže práve tam
som sa rozhodol, že budem študovať fyziku aj na
vysokej škole.“

Následne sa stal študentom bratislavského MatFyz-u. „Je to ťažká škola
a musím sa ozaj veľa učiť.
Po čase mi začalo vadiť, že
som stále zatvorený iba pri
knihách. Zvlášť, keď som
videl, ako iní ľudia popri
škole aj brigádujú a venujú sa zaujímavým veciam,
ktoré ich rozvíjajú. Povedal som si, že aj ja skúsim
spraviť niečo „konkrétnejšie“. Vtedy mi napadlo pričuchnúť k vede a opýtať sa,
či niekde na katedre nepotrebujú aspoň pomocníka.“
Stačilo pár otázok a dostal sa až k vedúcemu katedry, ktorý mu spomenul,
že hľadajú pomocnú silu
do CERN-u. „Je to úsmevné, no stačilo sa len opýtať
– a bol som tam.“
„CERN si môže človek
predstaviť ako komplex
budov spolu so zariadeniami pod zemou. Všetko tam

dýcha fyzikou. Na každom kroku cítiť dynamiku
a progres. Ľudia sú veľmi motivovaní a disciplinovaní. Každý chce svoju
prácu robiť najlepšie ako
vie.“
Andrejovou úlohou bolo
robiť počítačové simulácie slamiek („straws“)
jedného z detektorov experimentu NA62. „Pod
slamkou si človek môže
predstaviť tenkú kovovú
trubicu, ktorá je naplnená
plynom a v strede má drôt.
V ňom sa vytvára signál,
keď slamkou prejde častica.“
V podobnom duchu sa
niesla aj téma bakalárskej
práce, ktorú mal Andrej
možnosť robiť v CERN-e. Práve jeho pričinením
sa zistilo, že zmenšenie
priemeru slamky výrazne
zlepší detekčné vlastnosti,
a tak postupom času dôjde
aj k ich vymeneniu.
„Viem – v kontexte celej
vedy je to len veľmi malý
prínos. Podarilo sa mi
však svojím kúskom prispieť k experimentu, ktorý môže do fyziky priniesť
nové poznatky. Tie nik-

Andrej Uhliarik sa zapozeral do sveta vedy, ale žasne aj nad
svetom "okolo seba"... 			
Foto: ar au

dy nemajú hneď aj prínos
do života bežných ľudí,
no nikdy nevieme povedať, čo z toho bude o 1020 rokov. V CERN-e bol
napríklad vymyslený internet – vedci len hľadali spôsob efektívnej komunikácie medzi sebou.
A dnes? Dnes ho používa
celý svet.“
Jeden sen je teda splnený. Aké sú ďalšie? „Ako
malý som chcel byť pilot.
A hoci som teraz už dospelák, stále túžim lietať,
stačilo by mi aspoň malé
motorové rogalo. Tiež sa
mi páči latinčina, chcem
sa ju naučiť. Mať chatu
v horách, tvorivú prácu,
rodinu.“
,,Páči sa mi nemenný a
logický svet vedy, no rád
navštevujem aj ten ľudský. Bavia ma tiež hory a
rodinná história.“
A ako by znel Andrejov záver? „Nenechajte
v sebe zaniknúť malé dieťa, bádateľa – pýtajte sa
prečo, skúmajte, objavujte a buďte schopní žasnúť nad tým, aký krásny je
svet okolo nás.“
Dorota Mikulášová

Ja a On: Chceme to robiť kvalitne a bez kompromisov
Ak ste fanúšikom sociálnych médií a zaujímate
sa o novinky v našom meste, určite ste mali možnosť všimnúť si hudobný počin dvoch mladých
Námestovčanov. Letný videoklip, v ktorom ponúkajú divákovi pohľad na Námestovo z perspektívy
vodného a športového využitia, oslovil mnohých.
V čase rozhovoru mala ich titulná pieseň Ak zostať tu mám, 42-tisíc videní na YouTube.
Za projektom Ja a On stojí
dvojica kamarátov z detstva
- Ondrej Ondrek a Juraj Janček. Názov projektu tvoria
začiatočné písmená ich priezvisk. Obidvaja majú za sebou rôzne hudobné projekty,
niektoré menej úspešné, iné
viac. Videoklip k ich prvej
piesni, Ak zostať tu mám,
im nakrúcal Adrián Kutný
pracujúci v Českej televízii.
„Myslíme si, že Námestovo
je pre väčšinu Slovákov nepoznané. Málokto vie, že tu
niečo také ako Oravskú priehradu a U-čko máme. Chceli
sme ľudí cez hudbu preniesť
do nášho mesta a ukázať im,
ako môžu v Námestove stráviť víkend,“ hovoria o svojom letnom hite.
Juraj a Ondrej tvrdia, že
hoci majú za sebou rôzne
hudobné zoskupenia, tak Ja
a On je výnimočný projekt
– srdcovka, v ktorej si môžu
naplno realizovať svoje myšlienky a nápady, ktoré by
v minulých kapelách neprešli
v rámci tzv. kapelnej demokracie. „Ide nám hlavne o tento projekt, ktorý sme vytvorili.“ Rozhovorili sa aj o tom,
ako začínali hrávať coververzie za Ondrejovým domom
v chatke. Ich tváre sa rozžiarili a vyzerali šťastne pri spo-

mienke na časy, kedy mali
12-13 rokov.
Čo sa týka hudobných nástrojov, tak Ondrej hrá na
gitare a ukulele, tiež rád
experimentuje s rôznymi hudobnými nástrojmi. Juraj sa
v projekte venuje spevu, rapu
a písaniu textov. Podľa jeho
slov, ešte stále má o čom písať. Je vyštudovaný psychológ, mnoho vecí si všíma a práve na tie poukazuje
v textoch. Tak tomu bolo aj
pri ich prvej skladbe. Hudobná kostra, teda ten prvý napad
je Ondrejov. Skladbu nahrali
v bratislavskom štúdiu Lavagance, ktoré sa svojou akustikou a zvukom radí medzi top
štúdia v Európe.
Na margo nahrávania konštatujú: „Títo chalani, ktorí
pracujú v nahrávacom štúdiu
okolo Mareka Rakovického,
majú neskutočné ucho. Prišli sme k nim s prvým trekom, napadlo nám niečo
a oni presne vedeli, čo ideme
robiť, aký zvuk hľadať a pod.
Radi by sme podporili aj nejaké štúdio v Žilinskom kraji,
veď - koniec koncov - Bratislava je 600 kilometrov hore
dole, ale žiadne sme nenašli. Sme nútení ísť za kvalitou preč, “ zhodujú sa Juraj
i Ondrej. Podľa nich je naj-

inšpirujú sa dnešnou mládežou. „Ako žijú 10-ročné deti
dnes a ako sme žili my. Apelujeme na ten kontrast nedávnej minulosti nášho detstva
a súčasného detstva. Musíme sa priznať, že taký dobrý
pocit z novonahratej druhej
skladby sme nemali ani pri
tej prvej,“ rozprávajú o ďalšej piesni.
Čo sa týka plánov, Ondrej hovorí: „Chceme ukázať ľuďom to, čo vieme. To,
čo je v nás a o čo sa snažíme. Chceme aj koncertovať. Rátame s tým, že po novom roku by sme mohli mať
program na koncertné hranie
hotový. A vo februári skúsime osloviť nejaké festivaly,“
doplnil Juraj.
„Skôr ideme cestou singel

po singli, pretože to chceme
robiť kvalitne. Je to aj finančne náročné, takže si nemôžeme teraz dovoliť nahrať celý
album,“ zhodujú sa obaja.
Všetko si financujú sami,
pričom apelujú na všetkých:
„Potrebujeme nazbierať aspoň tisíc odberateľov nášho
kanála na Youtube, aby sme
mali nárok používať reklamu na YouTube, ktorá beztak
v budúcnosti pokryje náklady, ktoré máme, len minimálne. Týmto chceme vyzvať
ľudí na odber, aby sme mohli
fungovať ďalej.“
Chlapcom želáme všetko
dobré, nech sa im darí v ich
hudobnej tvorbe a nech je
ďalšia pieseň minimálne taká
úspešná ako predchádzajúca.
Eva Kapičáková

Ondrej a Juraj...
dôležitejšie dostať sa na sociálne siete. „Byť v rádiách je
super, ale mladí sú hlavne na
internete.“ Za necelé dva mesiace má ich pieseň 42 tisíc
videní na kanáli YouTube, čo
berú ako motiváciu pre prácu
na ďalších pesničkách.
Plány
V septembri nahrávali v štúdiu ich druhú pieseň, ktorá
bude úplne iná ako tá predchádzajúca. V ďalšej skladbe,
ktorú si budeme môcť vypočuť už v októbri, bude dominovať rap. Tento song bude
o tom, čo vidia denno-denne,

... predstavujú svojsky svoje mesto. Veľmi úspešne. 			

Foto: ar j a o
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Keby celý svet vedel, aká si dobrá...
Tento text je o veľkej Božej láske aj o veľkej ľudskej láske!
Do Medžugoria sa každý rok teším možno viac, ako
keď sa po dlhom čase z ciest vraciam domov. Týždeň pred odchodom (20. augusta – 28. augusta) som
si už predstavovala miesta, na ktorých si užijem takú
pokojnú, osobnú modlitbu, modlitbu dochuti...
Deň odchodu bol hektický. na Slovensko. Vedela som si
Pár dní predtým ma, alergič- živo predstaviť, ako sedím na
ku, poštípala osa. So zapále- tom kufri v noci a bola som
ným ramenom som musela to ochotná podstúpiť – lebo,
zrána bežať k lekárovi. Čaka- vravím si, aj to je možno súnie, vyšetrenie, návšteva le- časť mojej tohtoročnej púte
kárne, podanie injekcie, an- do Medžugoria. „Otče, odotibiotiká... Skrátka, už aby vzdávam sa ti, urob so mnou,
som bola najradšej v autobu- čo sa ti zapáči, nech so mnou
se. Dvadsať minút pred uk- urobíš čokoľvek, ďakujem ti.
ladaním batožín do autobu- Som pripravená na všetko,
su prekračujeme prah domu všetko prijímam...“, modliea manžel vraví: „Máš všet- vam sa a tak som to v tomko? Hlavne doklady. Skontro- to duchu, teda vrátane toho
luj“. Poslúchnem. Pozriem na sedenia na kufri, akosi úplpreukaz totožnosti a, termín ne prirodzene prijala. Určite
platnosti: 21. august 2019! vďaka tejto modlitbe. To som
Keď som to zistila, zrútil sa ešte netušila, že „problém“ sa
mi svet..! „Ja nemôžem ísť", začne už cestou tam, nie až na
vravím. To nejde, veď v deň spiatočnej ceste. Na maďarkonca platnosti môjho OP bu- sko-chorvátskej hranici vošdeme prekračovať hranice la colníčka – Maďarka – do
Bosny a Hercegoviny, a po- autobusu a začala kontrolotom už nebude platný.“
vať cestovné doklady kaž„Ale len choď! Veď musíš“, dého z pútnikov. Bola milá,
vraví manžel. Hovoril to s ta- taká ponižšia, pekná, blonkým rozhodnutím, že som dínka. Išiel z nej taký pokoj
chvíľu mala pocit, že sa ma a bola som pokojná aj ja...
len chce za každú cenu na de- Veď problém môže nastať,
väť dní „zbaviť“... Potom ešte podľa pracovníčky na pasopovedal: „Neboj sa, Panna vom, iba na spiatočnej cesMária sa o svojich postará“! te, hovorila som si v duchu.
Tie slová mi vliali nádej... Žien na sedadle predo mnou
Sadáme do auta a namiesto sa colníčka opýtala, kam cesk autobusu mierime na úrad tujeme. Ony, že do Medžugos vydávaním cestovných do- ria. Potom pristúpila ku mne,
kladov. Nemohli mi pomôcť, zobrala môj občiansky, pozretermín mojej cesty bol šibe- la na mňa a - ukázala mi na
ničný. Ale
radu
dali
dobrú. Tam
ma vraj pustia, problém
môže byť na
spiatočnej
ceste. A ten
najväčší problém
vraj bude kolektív. Či
bude ochotný zobrať
ma v takejto
situácii do
autobusu...
Celý problém i info
z pasového som popísala vedúcej púte.
Zobrali ma.
Ale narovinu:
Ak
bude problém, je to
môj osobný Páter Dušan a duchovný otec Ľubomír Vojtašp r o b l é m , šák duchovne viedli námestovských pútnikov poa nebudem čas celej ich tohtoročnej púte. Na fotografii Evy
môcť ním
Lepišovej ich vedú aj doslovne – na miesto zjavezaťažovať/
z d r ž i a v a ť ní Panny Márie – na Podbrdo.
ostatných spolucestujúcich..
Samozrejme, že som rada súhlasila. Chcela som len byť
s Pannou Máriou v Medžugorí, a čo sa bude diať na spiatočnej ceste, všetko prijímam.
Ak bude na niektorej colnici problém, vystúpim z autobusu, sadnem si na kufor a budem čakať na nejakú
dobrú dušu, čo ma zoberie

zajtra sa končiaci dátum jeho
platnosti. Preľakla som sa.
„Okej“, povedala mi a usmievajúc sa, ma pohladila po ramene... Pokračovala v kontrole dokladov. Prepukol vo
mne nesmierny pocit vďačnosti a tak, keď prechádzala
opäť popri mne, srdečne som
jej poďakovala. Zopakovala
svoje pokojné okej a odchá-

dzajúc pohládzala ma svojím kári pustili domov a Marúsmevom. Bola to prekrásna ta tak mohla vycestovať...
chvíľa, ktorú si ako na filmo- V Medžugorí naozaj kažvom páse premietam v spo- dý pocíti osobný Boží dotyk.
mienkach dodnes. V tej chvíli Ľahko to zistíte už na druhými však zároveň došlo, že sa -tretí deň aj na správaní ľudí.
vlastne ani nemusím dostať Nečudo – veď už 38 rokov sa
do Medžugoria, veď na tom tu zjavuje Panna Mária. Svokufri môžem zostať sedieť jich desať posolstiev už dala
možno ešte
cestou tam
– na hraniciach medzi
Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou.
Podvedome
som chvíľami tŕpla,
hoci som si
to veľmi nepripúšťala.
Spolupútnička Aďka
ma chytila za ruku,
mala zavreté oči, a ja
viem, že sa
modlila...
Vodič nášho
autobusu sa
vrátil s cestovnými
dokladmi
z posledné- Panne Márii pri jej soche na Podbrde odovzdáho hraničné- vajú svoje prosby a vďaky denne tisícky medžuho priecho- gorských pútnikov prakticky z celého sveta. 		
du a Evička 		
Foto: Eva Lepišová
ich rozdávala ľuďom, čítajúc ich mená. štyrom zo šiestich vizionárov,
Poznamenala: „Dianka má pred tými rokmi malých detí,
v cestovnom pase svätý obrá- dvaja ešte čakajú na posledné
zok ako darček od colníka pre desiate posolstvo. A potom sa
najmladšieho pútnika.“ Keď posolstvá začnú napĺňať...
sme toto počuli, obom nám
⁂
s Aďkou tiekli slzy radosti...
Medžugorie je naozaj škoUž sme vedeli, že pri Panne la modlitby, lebo modliť sa
Márii v Medžugorí, s ktorou aj 18 hodín, to by ste v Násme spoločne zažili prekrás- mestove, Tvrdošíne, Nitre,
ne, zázračné chvíle v minu- no skrátka doma určite nedolosti, budeme aj tohto roku kázali. V Medžugorí sa vám
spolu... Áno, aj mne vrátila chce modliť stále, duch je stáEvička môj cestovný doklad, le lačný po Božej prítomnosktorého desaťročná platnosť ti, len telo stráca dych a potresa končila práve v deň vstupu buje oddych. Krátky. Veď ešte
do Medžugoria. Budeme tam, za noci, či za veľmi včasnévyše štyridsiatka námestov- ho rána tu s radosťou putujeských pútnikov, zhruba o tri- te na Križevac alebo na Poddsať minút...
brdo – miesto zjavenia Panny
⁂
Márie. A od úprimnej modlitKeď sa vás niekto spýta, ako by je už len krôčik k láske. A
bolo v Medžugorí, určite naj- v Medžugorí, škole modlitradšej odpoviete – krásne, ale by, sa učíte láske...Do zošita
to treba zažiť osobne, lebo si poznamenávam: Modliť sa
každý pútnik v Medžugo- treba spoločne, v rodine – za
rí zažije úžasné veci. Každý! rodinu, mesto, štát, svet... Ak
Evička napríklad, krátko pred sa chceš naučiť dobre modchorvátsko-bosnianskymi liť, modli sa veľa... Modli sa
hranicami, keď jeden z pútni- úprimne, srdcom, na modlitkov zrazu nemohol odovzdať bu musíš mať čas. Pozná sa
pas, lebo došlo k zámene rov- podľa toho, kto miluje Boha.
nakých batožín, no vzápätí sa Kto ho miluje, modlí sa rád,
problém vyriešil. Aďka, keď kto nie, vyhovára sa na nedoveľmi túžila rozumieť obsahu statok času. Ak naozaj ľúbiš,
aktuálneho posolstva Panny máš pre ľúbiaceho čas. OdoMárie, čo vizionár Ivan ho- vzdaj sa Bohu. Nech On riadi
vorí v taliančine. Podišla pár tvoj život. Vtedy netreba liekrokov a – zrazu všetko rozu- ky, v rodine je pokoj a poromela. Ivanove slová prekladal zumenie, láska, dostatok... Nedo poľštiny jednému z pútni- chaj, nech v tvojej rodine koná
kov takmer priamo do ucha Boh, odovzdávaj mu všetko,
neďaleko od nej stojací kňaz. spoliehaj sa na neho. Dôveruj
Iba natiahla ucho... Martinmu mu. Nemusí ťa vyslyšať hneď,
otcovi, ležiacemu v nemocni- ale vyslyší ťa ešte za tvojho
ci vo veľmi vážnom stave, sa života. Veď ide o to, aby si
krátko pred púťou do Medžu- bol vyvýšený Bohom, spasegoria tak polepšilo, že ho le- ný. Z poznámok v mojom zá-

Námestovčan 25. 9. 2019
Posolstvo panny márie počas
našej púte:

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2019
„Drahé deti! Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Deti
moje, vaše úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo
bude vďačné za vašu námahu a obety. Deti moje, vydávajte svedectvo s ružencom v ruke, že ste moji a rozhodnite sa pre svätosť.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
† † †
Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2019 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
„Drahé deti, modlite sa! Každý deň sa modlite ruženec, ten veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami a nádejami. Apoštoli mojej lásky, z milosti a lásky môjho Syna som s vami a žiadam od vás modlitby. Svet
tak veľmi potrebuje vaše modlitby, aby sa obracali duše. S úplnou
dôverou otvorte svoje srdcia môjmu Synovi a on do nich zapíše
obsah jeho Slova - a to je láska. Žite v nerozdeliteľnom spojení s
Najsvätejším srdcom môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, že je najvyšší čas kľaknúť pred môjho Syna a vyznať ho
svojím Bohom, stredobodom vášho života. Prineste mu dary, to
čo najviac miluje a to je láska k blížnemu, milosrdenstvo a čisté srdcia. Apoštoli mojej lásky, mnohé moje deti ešte nevyznali
môjho Syna ako svojho Boha, ešte nespoznali jeho lásku. Ale vy,
vašou modlitbou vyslovenou čistým a otvoreným srdcom, darmi,
ktoré prinášate môjmu Synovi, spôsobíte, že sa aj najtvrdšie srdcia otvoria. Apoštoli mojej lásky, sila modlitby vyslovenej srdcom,
mocné modlitby plné lásky menia svet. Preto, deti moje, modlite
sa, modlite sa, modlite sa. Ja som s vami. Ďakujem vám.“
pisníku z Medžugoria možno
ešte táto o Božom milosrdenstve: Náš hriech je ako kvapka
vody na rozžeravenej platni.
Tak ho Boh „rozpustí“. Nezostane po ňom ani stopy, nech
by bol akýkoľvek. Len ty musíš uveriť v Božie milosrdenstvo. Ak neveríš, alebo máš
pochybnosti, to Boha zraňuje
najviac...
⁂
Milióny pútnikov do Medžugoria z celého sveta si určite
pamätajú, čo nám, popri modlitbe, kladie na srdce Panna
Mária. Konať pokánie, prijímať Eucharistiu, denne čítať
Sväté písmo, ktorým ma v živote vedie Boh. Nenechajme
sa viesť v živote nikým a ničím iným, než Bohom. Ak sa
budeme denne modliť a čítať
Sv. písmo, zbavíme sa strachu,
ktorý dnes tak „trčí“ zovšadiaľ
– z médií, politiky... Pôstom
– ďalším pilierom spásy môžeme odvrátiť vojny, hlad,
pôstom sa dá vyprosiť vyriešenie problémov v rodine...
Pôstom sa dá vyprosiť všetko... Piatym pilierom je podľa Kralice mira každomesačná
spoveď. A tam, v Medžugorí, ktoré je najväčšou spovednicou sveta, bežíš na spoveď
s obrovskou túžbou už po niekoľkých hodinách pobytu...
⁂
Medžugorie musíš jednoducho zažiť, aby si začal žiť
s Bohom a Máriou svoj osobný vzťah. Vzťah, ktorý sa
upevňuje po každej návšteve, a preto sám vždy pocítiš tú
túžbu svojho srdca ísť. A hoci
aj sedieť ďaleko od domova
na colnici na kufri...
⁂
No – čas návratu domov sa
priblížil a aj ten čas čakania
na kufri sa teda zreálnil. Rodina doma je v očakávaní, Aďka
ma opäť drží za ruku. Od dcéry
dostávam sms-ku: maminečka,
ak bude problém, hneď volaj,
vybavím, aj prídem po teba...
Prechádzame prvé hranice.
Na druhých chorvátsky colník
v šere autobusu pozerá na doklady tak – no ako uprostred
noci... Maďarská colníčka

ich však osobne od každého
z nás pozbiera a nesie k skeneru. Môj čas v teple autobusu
sa kráti... Mohla som sa aspoň
preventívne trochu vyspať, teraz budem v tom nočnom chlade sedieť vonku a čakať – ktovie, dokedy, preblyskne mi
hlavou... Od únavy a čakania
na ortieľ mi klipká hlava, podchvíľou prichádza mikrospánok. V ňom vidím prekrásnu
mužskú tvár s čokoládovohnedými vlasmi v hnedom odeve.
Portrétový obraz v krátkom
okamihu. Precitnem a prežehnám sa... Evička o chvíľu začína rozdávať cestovné doklady, ktoré od colníkov z budovy
priniesol vodič autobusu. Počujem svoje meno, preberám
môj, už týždeň neplatný preukaz totožnosti... Myšlienkou
som už na sekundu doma...
„Nikdy by som ťa nenechala
samu, ak by si nemohla pokračovať domov s ostatnými!“,
stíska mi ruku moja spolupútnička Aďka. Nasleduje objatie, slzy nám stekajú z tvárí...
„Nenechali by sme ťa samu,
ak by si nemohla pokračovať
s nami. Vždy sa veci vyriešili. Ale museli sme na začiatku cesty poznať tvoj postoj
k tomu problému“, povedala
mi už doma Evička...
Tento text je o veľkej Božej láske a veľkej ľudskej láske. Vďaka ti Bože za ňu. Milujem ťa! Milujem vás všetkých
a všetkým veľmi ďakujem!
⁂
„Čo ti môžem dať, Kráľovná
plná lásky? Zverujem ti celý
svoj život. Panna posvätného
ruženca z Pompejí, budem šíriť
tvoju chválu, koľko mi len sily
budú stačiť, lebo som vzývala
tvoju pomoc a prišla mi Božia
pomoc. Všade budem svedčiť
o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť
o tvojej dobrote voči mne, aby
k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky
stvorenia by sa utiekali k tebe.
Amen.“
Anna
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Z poľných na miestne komunikácie Kde končí staré oblečenie?
V ostatných dňoch môžeme vidieť, že v
našom meste prebiehajú práce na vyspravovaní výtlkov na miestnych komunikáciách.
Určite všetci, čo tu žijeme, sa tomu veľmi
tešíme a hlavne my, vodiči, ktorí dennodenne tadiaľ jazdíme. Nedá mi to nenapísať,
chcem sa s vami podeliť o nedávny negatívny zážitok z jazdy poľského kamióna plne
naloženého drevom. Kamión prechádzal
ulicami Poľanová, Lazová, SNP a Štefánikova. Obecné cesty nie sú na to určené
a ani stavané na takúto záťaž. Na lesohospodársku a poľnohospodársku činnosť slúžia účelové komunikácie a v tomuto prípade
je to Michaľovska cesta. Samozrejme, ta je
už dlhšiu dobu rozbitá a nemá ju kto opraviť. Poľský kamionista si zrejme povedal,
prečo by som mal ísť po rozbitej Michaľovskej ceste, keď môžem ísť po opravenej
obecnej ceste.
Chcem upozorniť na to, že Poľanova cesta
je nedokončená a jej krajnice sú nestabilné,
pričom môže dôjsť k ich poškodeniu a k následnému odtrhnutiu. Keďže táto situácia sa
opakuje a už v minulosti bola o podobných
prejazdoch informovaná mestská polícia,
chcem vyzvať mesto, aby zaujalo k tomu Situácia, keď poľský kamionista použil na
patrične stanovisko a zabránilo poškodzo- prepravu ťažkého nákladu miestne komunikácie, nie je v našom meste ojedinelá.
vaniu obecných ciest v našom meste.
Foto: (mh)
Jaroslav Hucík

Áno, ale nie za každú cenu
užívajú bikesharing. Zriadili tam 20 dokovacích staníc
(prevažne v centre mesta a
Bikesharing je služba, ktojeho okolí, aby pokryli dôrá zabezpečuje požičiavaležité dopravné uzly), k disBikesharing
nie bicyklov osobám, ktopozícii je 120 bicyklov a sysv Námestove?
ré ich nevlastnia. Hlavnou
Bikesharing má svojich prí- tém funguje cez aplikáciu.
myšlienkou je poskytovať
tieto bicykle zadarmo alebo vržencov už aj na Slovensku. Každý, kto sa zaregistruje a
za prijateľnú cenu na krát- Projekt sa realizuje v niekoľ- dodrží čas prenájmu bicykke cesty v mestských oblas- kých väčších slovenských la (60 minút), neplatí nič. Žitiach ako alternatívu k hro- mestách, ale v Námestove za- linský bikesharing podporila
madnej alebo individuálnej tiaľ nie. Bikesharing podpo- Nadácia Kia Motors Slovadoprave, a tak redukovať do- ruje väčšiu mobilitu občanov, kia sumou viac ako 320 000
pravné zápchy, hluk a znečis- vďaka nemu sa trochu môže eur.
„Je to skvelý koncept, dobodľahčiť prepchaté centrum
tenie ovzdušia.
Systém zdieľaných bicyk- od áut. Ďalšou výhodou sys- rá myšlienka, som tomu nalov prešiel za posledné roky tému požičiavania bicyklov v klonený. Ako mesto nevieobrovským posunom. Bicyk- dokovacích staniciach je, že me, koľko by to stálo, ale
le už obsahujú najmodernej- užívatelia tohto spôsobu do- určite nebudem ja osobne súšie hardvérové aj softvérové pravy majú možnosť sa po- hlasiť, aby to celé ﬁnancovychytávky. Úplnou samo- merne rýchlo a bez problé- valo mesto. Určite by bolo
zrejmosťou je najmä robust- mov dostať do práce, domov, dobré rozbehnúť rokovaná konštrukcia odolná voči do školy, za zábavou, vša- nia s potenciálnymi partnervandalizmu. Skrutky a die- de tam, kam potrebujú. Na mi, ktorí by spoluﬁnancovali
ly sú konštruované tak, že kratšie vzdialenosti nemu- projekt, ale dopyt musí prísť
do ničoho iného nepasujú. sia jazdiť autom (alebo svo- od občanov. Dôležité je tiež,
Skrátka, ukradnúť sedadlo jím bicyklom), čím odbúrajú aké lokality by bikesharing
alebo riadidlá nemá žiaden starosti ohľadne parkovania v pokrýval, ale aj to, či by Námestovčania vôbec mali
záujem o túto službu. V
iných mestách vzišla iniciatíva zdola, od nejakej
komunity ľudí či občianskeho združenia, na základe toho tam zriadili
bikesharing. Jednoznačne však musíme opraviť komunikácie v meste.
Máme veľa ciest v zlom
stave, ale nie všetko sa
dá urobiť naraz. Musíme
začať budovať tak, aby
Bikesharing už úspešne funguje aj v Žiline.
Foto: int. na ceste bol aj bezpečný koridor pre cyklistov,
zmysel. Systém bikesharin- meste. Zo stojana jednej sta- kvalitný chodník a poprípagu vďaka online dostupnos- nice si požičajú bicykel, ab- de nové osvetlenie. Inšpiti a GPS lokalizácii v dnešnej solvujú na ňom potrebnú tra- rácií nájdeme na Slovensku
dobe efektívne pomáha aj su a potom ho vrátia do tej dostatok v iných mestách.
prevádzkovateľovi. Keďže istej, alebo inej stanice. V Takže, bikesharing áno, ale
ľudia jazdia doobeda do prá- mestách, v ktorých zriadili nie za každú cenu“, prezence jedným smerom a poobe- bikesharing, si občania túto tuje svoj názor na spomínaný
de domov druhým smerom, službu obľúbili. Ako prvá na druh ekodopravy autor tohje potrebné bicykle z času na Slovensku s tým začala Bra- to článku, poslanec MsZ
čas presunúť na dodávkach. tislava. V Žiline už tiež vy- v Námestove Peter Kolada.
Ako to funguje?

Aby niekde nechýbali a na
inom mieste ich zase nebol
nadbytok.

Nepotrebné šatstvo môžu
naši občania už niekoľko rokov odovzdať do viacerých
zberných nádob rozmiestnených po meste. Do kontajnerov patrí staré oblečenie,
obuv, hračky, kabelky a pod.
Kontajnery nie sú v správe mesta. Po meste boli rozmiestnené na základe dohody
medzi mestom Námestovo
a spoločnosťami, ktoré ich
prevádzkujú a následne tento
druh odpadu bezplatne z nášho mesta odvážajú. Spoločnosť Pomocný anjel, podľa
informácií dostupných z ich

internetovej stránky, poskytuje šatstvo rodinám v núdzi,
detským domovom, nemocniciam, ale aj jednotlivcom.
Ďalšie zberné nádoby patria
zberovej spoločnosti z Poľska, ktorú v našom regióne
zastupuje pán Mišutka. Obsah nádob je odvážaný do
Poľska, kde sa ďalej triedi
podľa kvality. Tie najlepšie
kusy sa posielajú do krajín
tretieho sveta, nepoužiteľné
šatstvo sa používa napríklad
ako náplň do sedačiek.
Ak sa rozhodnete, že nepotrebný textil a šatstvo odo-

vzdáte do zberných nádob,
dbajte na to, aby to boli veci,
ktoré ešte môžu niekomu poslúžiť. Do kontajnerov nevhadzujte znečistené kusy
odevov od farby, znečistené
paplóny, kusy nastrihaného
textilu a podobne.
Ak usúdite, že sa oblečenie už nedá nosiť, pretože je
zničené alebo má neodstrániteľné škvrny, zaneste ho na
zberný dvor. Dáte mu aspoň
šancu, že môže byť recyklované alebo energeticky zhodnotené.
MsÚ

Kam s odpadom z rekonštrukcie bytu či domu?
Informácia pre občanov nášho mesta (fyzické osoby)
Stavebný odpad z rekonštrukčných,
búracích prác - dlaždice, keramika, betón, tehly... nepatrí do nádob na komunálny odpad!

Objemný odpad - starý nábytok, okná,
dvere, vane, WC, elektrospotrebiče, sedacie súpravy, atď. neukladajte ku kontajnerom na odpad pred vašim domom.

Prečo?
- vplyvom váhy stavebného odpadu sa poškodzujú zberné nádoby a tiež zberné vozidlo
- pracovníkom Technických služieb sa ťažko manipuluje so zbernou nádobou zaplnenou stavebným
odpadom
- podľa zákona o odpadoch sa tento odpad musí
zbierať a evidovať oddelene!

Prečo?
- v okolí kontajnerov sa nesmie zhromažďovať
odpad, či už z dôvodov estetických alebo hygienických
- objemný odpad musí byť zhromažďovaný na
jednom mieste – zberný dvor.
- pracovníci Technických služieb majú dosť inej
práce, než zbierať po meste spred rodinných domov a bytových domov staré kusy opotrebovaného nábytku.

Ako sa ho zbaviť?
- môžete ho odviesť na zberný dvor - po preukázaní sa dokladom totožnosti (podmienkou je trvalý
Ako sa ho zbaviť?
pobyt v Námestove), tento odpad môžete odovzdať
- môžete ho odviezť na zberný dvor - po preukáPrečo
odpad?
podľa pokynov koordinátora zberného
dvora triediťzaní
sa dokladom totožnosti (podmienkou je trvaChránime
životnélýprostredie.
- zberný dvor je otvorený denne
od 1. 4. 2019
pobyt v Námestove), tento odpad môžete odomenejnedele,
komunálneho
odpadu
a vďaka
šetríme
svoje financie.
doProdukujeme
31. 10. 2019, okrem
v čase od 8.00
do vzdať
podľatomu
pokynov
koordinátora
zberného dvo12.00 hod., v stredu
od 8.00 environmentálnu
do 18.00 hod., a na- záťaž
ra. pre budúce generácie.
Znižujeme
chádza sa na Ulici miestneho priemyslu 560 v
- Zberný dvor je otvorený denne, dni a otváracie
Námestove, v areáli Technických služieb.
hodiny uvádzame v predošlom texte.

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Námestovo

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:
Plasty + VKM + Kovy

Papier

Sklo

Áno:

Áno:

Áno:

Plasty: fólie, plastové obaly z
domácnosti, plastové tašky, plastové
vrecká, plastové vedrá, fľaše od
kozmetických a čistiacich prípravkov,
plastové fľaše, vrecká od mlieka,
hračky, poháriky z automatov a pod.
VKM: viacvrstvové obaly od mlieka
alebo džúsov, smotany a iných
potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
a pod.
Kovy: čisté plechovky a konzervy,
kovové súčiastky, drôty, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, obaly z kovov
očistené o ich obsah a pod.

Papier: noviny, časopisy,
knihy, zošity, kancelársky
papier, reklamné letáky, kartón,
papierové tašky, listy,
papierové vrecká, papierové
krabice, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice,
baliaci papier a pod.

Sklo: sklenené fľaše,
sklenené nádoby, obaly zo
skla, sklenené poháre,
okenné sklo a pod.

Nie:

Nie:

Papier: samoprepisovací a
voskovaný papier, použité
plienky a hygienické potreby,
plastové obaly, tetrapaky,
znečistený papier, mastný
papier, kopírovací papier,
mokrý papier, alobal a pod.

Sklo: keramika, porcelán,
zrkadlá, dymové sklo,
žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené
sklo (farbami, potravinami) a
pod.

Nie:

Plasty: podlahové krytiny, guma, plasty
znečistené chemickými látkami a
zvyškami jedál, plasty znečistené
biologickým odpadom a pod.
VKM: znečistené VKM - tetrapaky,
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok a pod.
Kovy: hrubo znečistené kovové obaly,
obaly s obsahom nebezpečných látok,
plastové obaly od sladkostí, a pod.

Z dvoch 1-litrových odpadových nápojových kartónov sa môže stať 1m 2 kuchynských utierok...
Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel...
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Prečo žiakom ZŠ Komenského nestačí Prvý týždeň v škole
vlastná telocvičňa?
My - Základná škola Komenského - nemáme cieľ, aby z každého nášho žiaka bol úspešný športovec. My vyhráme už tým,
keď „naši žiaci budú mať radi šport a budú sa mu raz venovať.“ Vďaka športu prežijú krásne detstvo, budú mať množstvo
zážitkov a priateľov, získajú pevnú vôľu, sebavedomie, nájdu
zmysluplné využívanie voľného času, a tak sa vyhnú nástrahám doby.
Sme jedinou základnou ško- súťažiach len nováčikom. Pre
lou v Námestovskom okre- školu, podobne ako futbalisti,
se, ktorá zameriava svoju čin- získali nejeden víťazný zlatý
nosť na výchovu mladých pohár.
športových talentov. So súV tomto školskom roku prihlasom zriaďovateľa, kto- chádzame s novinkou. V obrým je Mesto Námestovo, lasti športu myslíme už aj na
sme aj v tomto školskom roku žiakov 1. stupňa. Od sep2019/2020 otvorili v 5. roční- tembra sme posilnili v oboch
ku ďalšiu triedu so športovým prváckych triedach dve hozameraním na futbal a gym- diny telesnej výchovy aj jednastiku. Momentálne ju na- nou hodinou športovej prípravštevuje 23 žiakov - 14 chlap- vy. Deti tak majú viac času
cov a 9 dievčat. Počet žiakov venovať sa atletike, gymnasv triedach so športovým za- tike či loptovým hrám. Na ich
meraním často závisí nielen výučbu sme prijali kvalifikood športového talentu dieťa- vanú vyučujúcu, ktorá sa špeťa, ale aj od ochoty rodiča cializuje v športe hlavne na
podporovať a povzbudzovať prácu s malými deťmi.
dieťa v jeho záujmoch.
Škola má vytvorené výPočas osemročnej existen- borné priestorové, materiálcie tried so zameraním na fut- ne a personálne podmienky
bal sa stali naši futbalisti viac- na to, aby žiaci športových
krát majstrami okresu, kraja, tried mohli dosahovať dobba obsadili prvé miesta aj v ré výsledky - futbalové ihrismedzinárodných súťažiach. ko, umelý trávnik, telocvičňu
Od začiatku vzniku športo- a pre gymnastky gymnastickú
vých tried škola spolupracuje miestnosť.
s trénermi MŠK Žilina. MiniAk majú naši žiaci športomálne raz do mesiaca mávajú vý potenciál, nemyslite si, že
s našimi športovcami trénin- sú na škole ukrátení o vzdelágy, kde pozorne sledujú ich vanie, ktoré poskytujú bežné
pokroky. Tí najtalentovanejší základné školy. Našu predstamajú potom možnosť získa- vu, ako je to so vzdelávaním
vať ďalšie vzdelanie priamo v triedach so športovým zav ich základniach a v budúc- meraním, vysvetlil riaditeľ
nosti možno hrať v známych školy Ľubomír Jaňák: „Žiaslovenských futbalových klu- ci, ktorí sa venujú športu, neboch.
majú žiadne úľavy. Nie je to
Aj v rámci gymnastiky spo- o tom, či som alebo nie som
lupracuje naša škola so Slo- športovec, ale o prístupe k plvenským gymnastickým klu- neniu si povinností. Naši žiaci
bom v Bratislave. Výborné v športových triedach sú vyvýsledky dosahujú aj naše ťaženejší, majú po dve hodigymnastky, hoci sú v týchto ny športovej prípravy navyše.

Medzi nimi sa nájdu aj takí,
ktorí vyhrávajú vedomostné olympiády z chémie, fyziky, sú výborní v angličtine,
ako recitátori na Hviezdoslavovom Kubíne a možno by
ste neverili, niektorí sú pravi-

miestnosti. Stále pokračujeme v trende, kedy telocvičňu
v rámci jednej hodiny využívajú dve a viac tried.
Napriek tomu, že telocvičňa
je plne vyťažená našimi žiakmi, ponúkli sme týždenne šty-

dákovi Antonovi Bernolákovi.

Naši noví piataci – športovci. 		
delnými účastníkmi speváckej súťaže Slávik. Preto veríme, že v budúcnosti z nich
nebudú len „športovci“, ale
spokojne aj lekári, právnici,
učitelia či politici… Šport a
štúdium sa vzájomne nevylučujú. Učia vás zodpovednosti, trpezlivosti, cieľavedomosti, nevzdávať sa, nepodľahnúť
nude. Mnohí naši športovci sa
sústreďujú na kariéru v športe, ale určite ich bavia aj iné
veci“, dodal riaditeľ.
Nárastom športových tried
nám začína byť naša telocvičňa primalá. Podľa počtu hodín telesnej výchovy a športovej prípravy je telocvičňa,
nielen v doobedňajších hodinách, ale aj poobedňajších
hodinách, plne obsadená. Preto využívame nielen hodiny v telocvični, ale, v prípade pekného počasia, aj hodiny
na vonkajších ihriskách, štadióne a naše gymnastky trávia
najviac času v gymnastickej

Foto: zš k

ri siedme a ôsme hodiny susednej cirkevnej škole. No a
samozrejmosťou je aj to, že
počas niektorých hodín budú
opäť našu telocvičňu využívať aj deti námestovských
materských škôl.
Vhodným riešením nedostatku priestoru v budúcnosti
by určite bola výstavba multifunkčnej športovej haly. Pomohla by vytvoriť moderný
priestor pre žiakov a priniesla
by viac možností športového
využitia. Skvalitnila by podmienky pre športovú a telesnú
prípravu nielen našich žiakov,
ale určite by ju využila aj široká verejnosť. Tento návrh
nie je žiadnou novinkou. Vízia novej multifunkčnej haly
už odznela v mestskom zastupiteľstve párkrát. Do konca septembra ju opäť prednesieme predstaviteľom nášho
mesta a budeme čakať, ako sa
s ňou popasujú.
ZŠ Komenského

Noví prváci v Základnej škole Komenského
Vitaj, vitaj kamarát,
nemusíš sa školy báť.
Je tu dobre, je tu milo,
všetkým sa tu zapáčilo.
Druhého septembra sa opäť
otvorila brána našej školy a my sme slávnostne privítali nových žiakov. Tento deň bol najdôležitejší pre
33 našich prváčikov, ktorí
po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Možno trošku
vyľakane, s kytičkou v ruke
sa stretli so svojimi pani učiteľkami. Pán riaditeľ spolu
s pani zástupkyňou nových
žiačikov srdečne pozdravili a popriali im veľa chuti do
učenia.
Na prvákov nezabudol ani
pán primátor Milan Hubík,
ktorý ich prišiel spolu s vedúcim odboru školstva Ivanom Veljačikom pozdraviť
a potešili ich malým darčekom.
Podľa riaditeľa školy Ľu-

Slnečné dni sme v ZŠ na Sl- hu 5 km s voliteľnou trasou.
nečnej ulici využili na akciu
Pobyt na čerstvom vzduchu
Pobyt v prírode pre 1. stupeň nám všetkým istotne prospel,
a Cvičenie na ochranu
človeka a prírody pre 2.
stupeň.
Ročníky 1.- 4. si prešli
trasou, ktorá viedla na
Edyho ranč, cez židovský cintorín, Bernolákovo námestie, popri amfiteátri. Poznávali sme
krásy prírody a okolie
našej obce.
Ich starší rovesníci plnili úlohy na jednotlivých
stanovištiach.
Úlohy boli zamerané
na topografiu, prvú po- Kroky žiakov 1. stupňa ZŠ Slnečná
moc a brannú zdatnosť. v rámci pobytu v prírode smerovali
V rámci cvičenia bol tu- aj k soche významnej osobnosti sloristický pochod v rozsavenského národa – nášmu ro-

bomíra Jaňáka
väčšina prvákov
nezačína školský rok
v neznámom
prostredí.
„Vďaka dobrej spolupráci s
námestovskými materskými školami k
nám deti chodili pravidelne
počas minulého školského roka. Spolu
s učiteľkami
z prvého stupňa sme pre
nich
každý
Na ZŠ Komenského nastúpilo v tomto školskom roku 33 prvákov, fotografia
mesiac pripra- dokumentuje prvý deň v škole prvákov 1. B triedy a ich rodičov. 			
vili zaujímaFoto: zš k
vý program.
Našim najmenším žiakom ostatným žiakom prajeme
Naše pozvanie
prijali aj na deň otvorených držíme palce a veríme, že veľa síl na ďalšej ceste za
dverí, a preto to tu poznajú sa v našej škole budú cítiť poznaním a objavovaním
nielen ony, ale hlavne ich príjemne a stanú sa z nich nového.
úspešní žiaci. A všetkým
ZŠ Komenského
rodičia“, vysvetlil riaditeľ.

pretože počasie bolo príjemné na turistiku.
Základnú školu na Slnečnej
ulici navštevuje tohto roku
314 žiakov, z toho 32 prvákov.
Mgr. Renáta Fidríková
ZŠ Slnečná
Príjemná bola prechádzka
Námestovom.
Foto: zš s

Letné Prázdninové všeličo

Deti a pohyb, to patrí k sebe. 		
Foto: zš k
S letnými prázdnina- Aj keď takmer všetci poznámi majú mnohí pracujú- me plavbu loďou, nezabudci rodičia hlavu v smútku. nuteľná bola návšteva SlaKto sa mi postará o dieťa, nického ostrova.
keď už nemám dovolenku?
Počas akcií sme nehladoKam ho umiestniť, aby ne- vali. Rodičia deťom vždy
bolo samé a aj ono malo nabalili plné batôžky mašpekné spomienky na leto.
kŕt. Ale naše pani učiteľky
vedia, že deti potrebujú do
ZŠ na Komenského ulici bruška aj niečo teplé, a preto
myslí aj na tieto obavy rodi- sa postarali o špeciality, ako
čov, a preto počas leta zor- palacinky, špekáčiky či peganizovala denný letný tábor čené kuriatko.
s názvom Prázdninové všeliDenný tábor sa končiečo. Trval od 19. – 23. augus- val o štvrtej popoludní. To
ta. Rodičia sa naozaj mohli už mnohí rodičia boli doma
spoľahnúť, že naše pani uči- z práce a mohli si prevziať
teľky sa postarajú deťom o svoje unavené, ale šťastné
dni nabité rozmanitými akti- ratolestí domov.
vitami, pohybom, zábavou,
Týždeň nám ubehol ako
ale určite nie nudou.
voda. V tábore sme dosloNaši mladší žiaci každé va zažili „všeličo“. Príjemné
ráno pred ôsmou čakali ne- spomienky a krásne zážitky
trpezlivo pred školou, čo z neho zostanú deťom nadlich dnes čaká. Každý deň ho. A aby si na tábor spomemal svoj plán. Bol niečím nuli čo najčastejšie, pripomíiný, zaujímavý. Jeden deň nať im ho bude vlastnoručne
sme do sýtosti športovali. pomaľované tričko.
Iný deň sme spoznávali neRodičia, určite niečo ponáročnými túrami okolie dobné a ešte lepšie, vymysNámestova. Ďalší deň bol líme aj na budúce, a to nielen
výnimočne horúci, ako stvo- cez letné prázdniny!
rený na kúpanie sa v bazéne.
ZŠ Komenského

Cirkevná základná škola sv. Gorazda
otvorila svoje brány
Po lete a oddychu 343 žiakov CZŠ sv.
Gorazda zasadlo do školských lavíc a nastúpilo na cestu vzdelávania. Azda s najväčšími očakávaniami prišli naši najmenší žiaci – prváčikovia, (tohto roku ich
máme 43), na ktorých čakala nová pani
učiteľka a noví spolužiaci. V školskom
roku 2019/2020 sa chceme pri vzdelávaní žiakov zvlášť zamerať na zvyšovanie
čitateľskej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti. Žiaci budú mať príležitosť
rozvíjať svoje zručnosti v rôznych krúžkoch, ktoré sú zamerané na prepájanie teórie s praxou. Veríme, že sa nám plánovanými aktivitami podarí zlepšiť študijné výsledky našich žiakov. Nezabúdame
ani na výchovnú časť vzdelávania, ktorú
chceme podporiť cez špeciálne triednické hodiny. Žiaci našej školy sa budú spolu so sociálnou pedagogičkou pravidelne
venovať témam na rozvoj sebapoznávania, sebarozvoja i na podporu rovesníckych vzťahov a zlepšovanie triednej klímy.
Po minuloročnej rekonštrukcií elektrických rozvodov a maľovaní priestorov školy plánujeme realizovať v tomto
školskom roku opravu strechy. Aj keď sa
naša škola nachádza v mestskej budove,
stále sa snažíme získavať prostriedky na
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jej zveľaďovanie, aby sme sa v nej všetci,
žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy, cítili príjemne a bezpečne. „Rodina
je miestom lásky a života. Miestom, kde
láska rodí život.“ Hlásime sa k odkazu sv.
Jána Pavla II., pretože nám záleží na tom,
aby sme v našej škole vytvorili rodinnú
atmosféru porozumenia, lásky a prijatia.

Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania – rozvoj gramotností“
Miesto realizácie: CZŠ sv. Gorazda, Komenského 1096, 029 01 Námestovo
Program: Operačný program Ľudské zdroje
Doba realizácie: 09/2019 – 08/2021
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Cieľovou
skupinou sú žiaci, vrátane žiakov so ŠVVP a pedagogickí zamestnanci.
Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:
1. Mimoškolská činnosť žiakov, zameraná na zvýšenie prírodovednej, matematickej,
environmentálnej, jazykovej, IKT gramotnosti vrátane rozvoja podnikateľských zručností
a ekonomického myslenia,
2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom
pedagogických klubov a vzdelávaním pedagogických zamestnancov,
3. Riadenie a koordinácia projektu.

Žiaci I. A (hore) a I. B si prvý deň v škole
určite užili. 		
Foto: czš
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám
dôverujú a zapísali svoje deti na našu
školu.
vedenie CZŠ

Celkové náklady projektu sú vo výške 151 065,37 EUR. Projekt je podporený v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje, prostredníctvom fondu ESF – Európsky sociálny fond, vo výške 143 512,1
EUR, náklady školy sú vo výške 7553,27 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.
Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tvoriť sa dá zo všetkého...

Pre deti z Materskej školy Veterná
v Námestove to platí na sto percent.
Pani učiteľky spolu s deťmi v jednotlivých triedach využívajú na tvorivé nápady každý materiál – výtvarný aj prírodný. Predmety, ktoré bežne unikajú
ľudskej pozornosti a zvyčajne skončia
v odpadovom koši. Z toho všetkého sa
dá, s trochou fantázie a zručnosti, vytvoriť niečo krásne a užitočné. Deti sa
tešia, že sa môžu realizovať vo výtvarných činnostiach. Zapájajú sa do rôznych výtvarných súťaží, nielen u nás
v SR, ale aj s medzinárodných, a preto
sa tešia z ocenení.
Vesmír očami detí je v očiach detí zábavný, farebný, hravý a plný bezhraničej fantázie. Naše deti získali tieto ocenenia:
2. miesto Lucia Pavláková pod vedením pani učiteľky B. Bolibruchovej
3. miesto Olívia Buchová pod vedením pani učiteliek L. Hašanovej a M.
Zajacovej
5. miesto Vaneska Fajčáková, pod ve- Olívia Buchová pod vedením L. Hašanovej
dením L. Hašanovej a M. Zajacovej
a M. Zajacovej získala v medzinárodnej súZ ocenenia v súťaží Svet okolo nás ťaži Vesmír očami detí 3. miesto. Foto: mš v

Prázdniny sú za nami, no spomienky ostali
Či je leto a či zima, v Majáku
je stále príma. Výnimkou nebolo ani toto leto, počas ktorého sme si s táborovými deťmi
užili naozaj veľa zábavy. Dobrodružné cesty za klenotmi
nášho regiónu smerovali na
Oravský hrad, kde sme sa čo-to naučili o histórii hradných
pánov, po rieke Orave sme sa
plavili na pltiach, v Brestovskej jaskyni v Roháčoch a na
lanovej dráhe v Oravskej Lesnej sme zložili nielen skúšku
odvahy, ale aj fyzických síl pri
zdolávaní rôznych prekážok.
To, že majú naše deti vrelý
vzťah k prírode, sme si overili
počas enviro výletov a besied,
kedy naši mladí ochranári
ukázali, že životné prostredie
nie je pre nich žiadne tabu.

Splavovanie rieky Orava. Foto: cvč m

S nadšením
počúvali odborníkov na
besedách a
plnili enviro, ale aj iné
úlohy. Našim cieľom
bolo spoznať
okrem Oravy aj vzdialenejšie miesta. Očarujúce
bolo vidieť
z dreva vyrezávaný betlehem v Rajeckej Lesnej,
r o z p r á v k ovú
krajinu
v Habakukoch plnú di-

vadelných stvárnení tradičnej
rozprávky, alebo nazrieť do
jedinečného sveta obra Čutka v Čutkovskej doline. Zažili sme toho skutočne veľa! Kto
by si myslel, že
končíme, tak ten
sa mýli. Napriek
tomu, že letné
prázdniny ubehli
snáď
rýchlejšie ako voda, my
hneď na úvod
školského roka
máme pre vás
pestrú škálu záujmových útvarov. Veríme, že aj
tento rok si popri
školských povinnostiach nájdete

čas na realizáciu svojich záľub. Pre otvorenie záujmovej
činnosti sme si zvolili čarovný Rabkoland, ktorý deťom

sa tešila Sofia Majdiaková.
Do IV. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže
bolo prihlásených 7 259 súťažných prác. Sofiina výtvarná práca s názvom Takí sme
zvedaví - pod vedením pani
učiteľky B. Bolibruchovej,
získala čestné uznanie HANORABLE MENTION.
V dnešnom pretechnizovanom svete, vo svete sociálnych sietí, je dobre, ak sa
naše deti vrátia do krásnych
čias rozprávok.
Cieľom súťaží je podporovať detské výtvarné talenty a tak povzbudiť deti
k výtvarnému umeniu, k sebauvedomovaniu a zažiť pocit úspechu.
Deti z našej MŠ majú pravidelne uverejňované svoje práce v detských a odborných
pedagogických
časopisoch.
Kolektív MŠ
Veterná

ponúka množstvo atrakcií, kolotočov a zábavy. Do videnia
opäť v Majáku!
CVČ Maják
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Zodvihni smeti...
Robíš to pre svoje deti
Podnetom k
napísaniu
článku je moja osobná skúsenosť s tak trochu „neskutočným dôchodcom“, ktorého pravidelne stretávam v
skoré rána na Nábreží v Námestove. Jeho počínanie zakaždým vzbudzuje vo mne
údiv, s akým pokojom a vytrvalosťou každodenne - bez
poznámok zozbiera pohodený odpad, ktorý tu zanechávajú nielen bujará mládež,
ale aj rodiny s deťmi. Nestačím žasnúť nad jeho energiou
vynakladanou pri následnom
pravidelnom cvičení na vybudovaných športových náradiach, ako aj životným optimizmom, ktorý z neho priam
prekypuje. Jeho altruistické
správanie je priam nákazlivé
a mňa obohatilo nielen o to,
že dnes takmer bez rozpakov
zodvihnem pohodené odpadky a hodím ich do koša, ale
ma to aj prinútilo o tejto veci
viac porozmýšľať.
Mesto Námestovo neradno
radiť medzi turistické destinácie, ktoré by nejako zvlášť
oplývali malebnými zákutiami starobylej či novodobej
architektúry, alebo dych berúcimi prírodnými krásami,
ktoré sprítomňuje len zhumanizovaná príroda a náhodne
blúdivého turistu možno považovať za „chránený druh“.
Po pokojných ránach tu nastupuje príznačný mestský
hluk a chaos, ktorý sa pominie až v neskorých večerných
hodinách.
Námestovčanom sa každoročne kvalita pokojného žitia čoraz viac
vzďaľuje, ale napriek tomu
všetkému tu mnohí z nás nachádzajú obľúbené miesta,
nesúc v sebe osudy a nostalgické spomienky... spomienky ľudí, ktorí v meste žili,
alebo dodnes žijú.
Možno nebudem až tak ďaleko od pravdy názorom, že
kvalitu života v meste vytvára nielen architektúra a infraštruktúra, ale hlavne jeho
obyvatelia a ich vzťahy. Sú to
vzťahy jeho občanov k sebe
samým, priestranstvám slúžiacim verejnému užívaniu...
životnému prostrediu ako takému. Mestské komunikácie, ulice, námestia, cesty,
parkoviská, chodníky, dvory,
parky, obytná zeleň sídlisk,
sprievodná zeleň komuniká-

cií, korytá a brehy vodných
tokov, ihriská, pieskoviská,
fontány... tvoria jedinečný
vzhľad nášho mestečka. Denno-denne sú však vystavené našej ľahostajnosti a arogancii vo forme ich užívania
a znečisťovania. Často si sťažujeme, repceme a nadávame na mesto, že nedostatočne
rieši túto situáciu. Myslím si
však, že v súčasnosti nepostačuje len vyzývať mesto, aby
hľadalo účinné riešenia, ktoré
sa končia v mnohých prípadoch len s chabým účinkom,
lebo z princípu odmietame
spolupodieľať sa na veciach
verejných. Za dôležité a podstatné považujem hlavne to,
že s riešeniami treba najmä
prichádzať a participovať na
nich. Spravidla bývajú často
úplne jednoduché, nenáročné
na čas a peniaze.
Keď uvediem, že dieťa je
nesmierne učenlivé a bystré
už od samotnej kolísky, nepoviem tým určite nič objavné. Ako aj to, že rodič je preň
- v tieto najdôležitejšie roky
chápania sveta ako určitý
model správania sa, ktorý sa
snaží napodobňovať a stáva
sa mu časom prirodzený. Jednoducho povedané, ak dieťa
po dlhé roky vídava, že jeho
rodič... jeho „životný vzor“
separuje odpad, neodhadzuje ohorky cigariet a žuvačky na zem, náhodne zodvihne pohodené smeti a hodí ich
do koša, vodný tok nepovažuje za skládku civilizačných
odpadov... prosto správa sa
zodpovedne a múdro, je veľmi pravdepodobné, že si tieto
hodnoty osvojí, bude sa podľa nich správať a posunie ich
svojmu pokoleniu ďalej.
Myslím si, že ak prispejeme týmto zdanlivým „málom“, udeje sa napokon „veľká“ vec. Náš údiv nad tým,
ako veci dnes nefungujú, neskôr môže vystriedať úžas
nad tým, aké je to naozaj jednoducho účinné. Každý jeden z nás môže byť tým nositeľom odtlačku, do ktorého
sa holisticky premieta pocit
vznešenosti a uspokojenia
z toho, že sme spolutvorcami „ducha mesta“... miesta,
kde žijeme tak radi a sme tam
šťastní. Napokon aj šťastie
býva nákazlivé...
Miroslav Hajdučík

Po zásahu MsP mladí ľudia nazbierali niekoľko vriec odpadkov porozhadzovaných po Nábreží, ktoré tam po sebe zanechali. 					
Foto: (msp)
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O svete drog a závislostí vo vlaku
Aj tento rok sa mesto Námestovo, prostredníctvom mestskej polície, podieľalo na tom,
aby sa Orava znovu objavila na
trase „Revolučného vlaku a jeho
jesennej Tour 2019“. Úspešný
medzinárodný projekt protidrogovej prevencie sa odohráva v
300-tonovom a 165 metrov dlhom vlaku. Protidrogový vlak –
Revolution train prináša novú
formu všeobecného preventívneho programu, prostredníctvom
interaktívneho a zážitkového
vzdelávania. Cieľovou skupinou
sú žiaci a študenti všetkých typov škôl a ich učitelia. Ide predovšetkým o deti a mládež vo veku
12 až 17 rokov. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom
zapojenia všetkých ľudských
zmyslov efektívne zapôsobiť na
návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i nelegálne dro-

gy, závislosti a inšpirovať ho k
pozitívnym životným voľbám.
Protidrogový vlak príde 17.
októbra 2019 prvýkrát aj do
Trstenej za žiakmi, ktorí pre
lepšie sprístupnenie danej protidrogovej aktivity vypracovali
úspešný projekt. V Námestove a
v Trstenej na projekte intenzívne
spolupracujú vedúci školských
úradov Mgr. Ľubica Miklušičáková a RNDr. Martina Harkabuzová. V súčasnosti prebieha upresňovanie počtov žiakov,
ktorí sa v októbri budú môcť
projektu zúčastniť. Napriek skutočnosti, že vstupné na jedného
žiaka je 20 €, príjemne prekvapuje záujem o projekt od riaditeľov škôl, primátorov a starostov obcí, ktorí si uvedomujú, že
ide o investíciu do mladých – do
našej budúcnosti. Podobne ako
v minulom roku, aj teraz sa oča-

Pod vplyvom drog sa z človeka stáva ruina, ktorej nezáleží na
tom, ako a kde žije... 			
Foto: ar pv
káva ochota podnikateľov a fi- môžu sprístupniť informácie s
riem o zapojenie sa do projektu protidrogovou tematikou.
prostredníctvom spolufinancoMgr. Miroslav Hajdučík
vania, čím vyše 900 žiakom ponáčelník MsP

Od 1. septembra povinné čipovanie psov
Do účinnosti vstúpila novela zákona č.39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti s povinnosťou označiť
psov implantovateľným transpondérom (mikročipom).
Mestská polícia v Námesto- ného zvieraťa. Príslušník mestve dlhodobo využíva pri od- skej polície identifikuje túlachyte túlavých zvierat zariade- vého psa označeného čipom
nie na čítanie čipov, ktoré bolo pomocou čítačky čipov. Po náv mnohých prípadoch nápo- slednom vyrozumení majiteľa
mocné pri rýchlom zistení ma- sa však dozvedá, že ten v mijiteľa psíka, ktorý bol o svojom nulosti psa predal a dnes si už
„tulákovi“ vzápätí vyrozu- nespomína, komu. Toto je prímený a mohol si ho prevziať pad, kedy zmenu nenahlásil
u mestských policajtov. Na- ani pôvodný, ani nový majiteľ
priek tomu, že možnosť čipo- a stáva sa to najčastejšie u zvievania psov u nás existuje už pár rat bez papierov – rodokmeňa.
rokov, nebolo čipovanie povinK riešeniu uvedených probné. Z uvedeného dôvodu si lémov by mala napomôcť aj
len máloktorý z majiteľov dal novela zákona o veterinárnej
svojho psa očipovať, čím mest- starostlivosti, ktorá od 1. sepskí policajti mali sťaženú prácu tembra zavádza povinné čipri zisťovaní vlastníka zatúla- povanie psov. Novela zákona

zasahuje aj do práce a právomocí veterinárov. Čipovanie
aj naďalej zabezpečuje veterinár, ktorý po začipovaní musí
zviera do 24 hodín zaevidovať
do centrálneho registra. V ňom
sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn
zvieraťa, pôvodný vlastník to
musí nahlásiť tiež veterinárovi.
Po novom má veterinár zákaz ošetrovať psov, ktorí nie
sú začipovaní. Psa môže ošetriť len v prípade ohrozenia života, prípadne zdravia psa
alebo človeka. Ak veterinári
tento zákaz porušia, hrozí im
pokuta od 400 do 3 500 eur.
Označiť zviera mikročipom
môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávne-

ný požadovať úhradu za trvalé označenie psa, najviac 10
eur.
Ak je vlastníkom psa osoba
v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku,
u psov narodených do 31. októbra 2019 uhradí označenie
súkromnému veterinárnemu
lekárovi štát.
Vlastník psa narodeného po
1. septembri 2018 je povinný
zabezpečiť jeho trvalé označenie mikročipom pred prvou
zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku.
Ak majiteľ nedodrží povinné označenie, respektíve nezačipuje psa chovaného na území
Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur.
Mgr. Miroslav Hajdučík

Africký mor ošípaných aktuálnou témou
Africký mor ošípaných je stále aktuálnou hrozbou,
ktorá klope na dvere. Čo vlastne je africký mor ošípaných a sú riziká spájané s ním aktuálne aj pre Námestovský okres?
V prvom rade je potrebné nie nákazy prostredníctvom
zdôrazniť, že ide o akútnu, infikovaných diviakov alebo
vysoko nákazlivú a nelieči- ľudským faktorom.
teľnú chorobu domácich ošíV súvislosti s aktuálnypaných a diviakov s takmer mi informáciami o priebehu
100 % úmrtnosťou. Nie je a rozšírení afrického moru
však prenosná na ľudí, ani nielen na Slovensku, ale aj
iné druhy zvierat. Jej pre- v zahraničí je zrejmé, že na
nos v rámci populácie oší- pozore by mali byť aj chovapaných a diviakov prebieha telia a poľovníci z Námestovpriamym kontaktom s cho- ského okresu. Kompetentné
rým, alebo uhynutým zviera- orgány rozširujú nárazníkoťom, výkalmi a sekrétmi in- vú zónu aj na hranice s Poľfikovaného zvieraťa, ako aj skom, kde budú platiť rovnakonzumáciou tepelne neo- ké opatrenia ako v aktuálnej
pracovaných produktov z in- nárazníkovej zóne s Maďarfikovaných zvierat. Situáciu skom.
sťažuje aj fakt, že v tomBoj s ochorením, ktoré
to prípade nie je možná ni- ohrozuje dlhoročnú prácu
jaká preventívna vakcinácia chovateľov, ako aj poľovnídiviakov a domácich ošípa- kov, teraz leží nielen na plených.
ciach štátu, ale aj samotných
Na Slovensku bol výskyt obyvateľov. V prvom rade je
afrického moru ošípaných nevyhnutné, aby mali všetci
potvrdený v okrese Trebi- chovatelia svoje chovy zarešov. V súčasnosti sa vysky- gistrované v centrálnom retuje vo viacerých krajinách gistri hospodárskych zvierat
– na Ukrajine, v Poľsku, Ma- (Žilina) a nové kusy ošípaďarsku, Českej republike, ných a odstavčiat nakupovaBelgicku, v pobaltských kra- li iba zo známych zdrojov.
jinách a vo východnej Euró- Nákup z iných krajín Európpe. Najväčšie nebezpečen- skej únie je nutné konzultostvo rozšírenia na územie SR vať s príslušnou Regionálnou
predstavuje možné zavleče- veterinárnou a potravino-

vou správou, pričom nákup
od priekupníkov ošípaných
z neregistrovaných chovov
je zakázaný. Dôležitá je tiež
odborná a opatrná manipulácia s krmovinami.
Prevencia zo strany drobnochovateľov a chovateľov
je v súčasnosti rovnako dôležitá, ako samotný boj s nákazou a likvidácia infikovanej zveri:
■ dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy,
dezinfekčné brody, evidencia
a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb,
prezliekanie zamestnancov a
návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
■ nákup ošípaných len z
overených registrovaných
chovov v SR
■ zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
■ rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
■ zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
■ zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu

diviakov min. 90 dní pred jej
použitím
■ pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove
Rovnako ako pri chovateľoch je prevencia nevyhnutná aj zo strany poľovníkov:
■ odber a odoslanie vzoriek
od všetkých nájdených uhynutých diviakov na vyšetrenie
■ neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov
do kafilérie alebo hlbokým
zakopaním (2m), resp. spálením na mieste úhynu
■ intenzívny odlov diviačej
zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých
chorých a podozrivých diviakov
■ dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry
populácie, lovom všetkých
vekových kategórií
■ zákaz prikrmovania diviakov (výnimka iba za účelom vnadenia)
■ dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s
telami a vývrhmi z ulovených
diviakov
■ odber a zaslanie vzoriek
na vyšetrenie od ulovených
diviakov podľa inštrukcií
RVPS.
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Námestovská knižnica ponúka skvelých spisovateľov
Námestovské autorské čítania – Impulzy sa tešia veľkej obľube medzi študentmi
aj verejnosťou. Pravidelne ich podporuje aj Fond na
podporu umenia. Siedmeho októbra 2019 sa koná už

VIII. ročník v Dome kultúry
– knižnica, na Gymnáziu A.
Bernoláka a Strednej odbornej škole v Námestove. Po-

zvanie prijali básnici Erik
Ondrejička, Valerij Kupka,
Ján Tazberík s hudobným
sprievodom Miloša Železňáka. Predstavia sa prozaici Janko Cíger z Medokýša
a Peter Šrank. Svoju literár-

nu tvorbu v knižnici priblíži aj rodáčka z Oravy Oľga
Gluštíková a s ňou aj dvaja poeti z Čiech Olina Steh-

líková a Pavel Zajíc. Poslucháči budú môcť porovnať
slovenskú a českú literárnu
scénu. Podujatie v Dome
kultúry – knižnici moderuje
známy moderátor Peter Zemaník. V predchádzajúcich

ročníkoch sa nám podarilo
počas autorských čítaní vytvoriť inšpirujúcu atmosféru. Impulzy aj v tomto roku

ponúkajú skvelých autorov,
ktorí sú zárukou kvalitnej
propagácie literatúry medzi
študentmi, aj návodom na
ich vlastné literárne pokusy.
			
Ďalšie zaujímavé podujatia
sme pripravili na 14. októbra
o 12:00 hod. pre študentov strednej školy. Na besedu príde známy slovenský
spisovateľ Gustáv Murín.
Porozpráva o najúspešnejších Slovákoch v zahraničí,
ktorí dokázali vo svete nielen prežiť, ale boli aj úspešní a vynikajú na svetovej
úrovni. Priblíži osudy talentovaných a cieľavedomých
slovenských vedcov, umelcov, športovcov, tiež aj podnikateľov a remeselníkov.
Gustáv Murín je autorom
mnohých článkov, štúdií, noviel a románov. Čitateľom sa
stal známy aj vďaka knihám
o mafii.
Medard Slovík

Podujatia DKN - september - november 2019
KUBO
28. 9. 2019 Sobota 18:00
Vstupné: 28 €
POCTA JOZEFOVI
KRONEROVI

Exceletný
československý
muzikál
Živé, energické a zábavné predstavenie! Nový muzikál Kubo v modernej a divácky príťažlivej podobe! Réžia
muzikálu Ivan Blahút. Originálne piesne Simy Martausovej, hudba Peter Uličný, folklór
fashion show Adrieny Adamíkovej.
Bravúrne herecké a tanečné
výkony, fúzia moderného tanca a folklóru! Plejáda skvelých
hercov a tanečníkov!
„Anča, ja mám nožík“, legendárny výrok Jozefa Kronera
Muzikál KUBO je oslavou
slovenského folklóru a vzdanie
holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény - Jozefovi Kronerovi.
ORAVAJAZZ
FESTIVAL
2019 4. - 5. 10. 2019

Na jubilejnom 10. ročníku
festivalu Oravajazz sa predstaví
- Peter Lipa band + hosť Milan Lasica

- Ján Berky Mrenica Gypsy
jazz + hosť Jiří Stivín
- Gapa & Mečiar Blues Connection + hosť Erich Boboš
Procházka
- Juraj Burian band (Juraj
Burian, Juraj Griglák a Johan
Swensson)
- Hanka G NYC QUARTET Quartet (Hanka Gregušová, Ondrej Krajňák, Michael
Bowie, Taru Alexander)
- DUŠKA - Ági Kazai & Štefan Uhriňák
Vstupenky sú dostupné na
predpredaj.sk
FRANTIŠEK
A VOJTA
NEDVĚDOVCI
SO SKUPINOU
19. 10. 2019 Sobota
18:00

Vstupné: 14 €
Koncert
5. VÝROČIE SMEJKO
A TANCULIENKA:
VŠETKO NAJLEPŠIE!
25. 10 .2019 Piatok 16:00
Vstupné: 9 €
Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka oslávime najväčšími rozprávkovými a tanečnými hitmi. Pred
hladným vlkom zachránime
Kozliatka aj Medvedíka. Zase
priletí náš večne opakujúci sa
Papagáj. Nových chrobáčikov
vychováme s pesničkou Nonono tytyty a potešíme známou
Hlava ramená. Rozcvičíme Pecivála a vystrašíme Babu Jagu.
A možno aj Klbko pôjde do
sveta a stretne Hrušku zelenú.
ODCHODY VLAKOV
6. 11. 2019 Streda 18:00
Vstupné: 16 €
Vynaliezavá a invenčná ko-

ka. Komédia zobrazuje roly
muža a ženy v manželstve v
obrátenom garde: muž varí a
štopká ponožky, zatiaľ čo jeho
žena „nosí nohavice“.
Ferdiš je päťdesiatnik, rád
štrikuje, varí a upratuje. Plní
funkciu manželky a jeho skutočná manželka Cecília ním
pohŕda, túži, aby mal frajerky,
aby pil, aby ju bil, jednoducho
aby bol „mužom“. Vyhodí ho
z bytu, chce sa s ním rozviesť.
média pre dvoch hercov z
pera legendárneho autora Petra Zelenku na motívy hry Michaela Frayna. ODCHODY
VLAKOV sú príbehom dvoch
neúspešných hercov, ktorí sa aj
za cenu totálneho kolapsu snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú povesť a zvláštny milenecký vzťah. Počas 90
minút prináša hra množstvo
zábavných a krkolomných situácií. Tragikomické konanie
oboch hlavných postáv odráža ich túžbu po uznaní a vzájomnej blízkosti na javisku i
mimo neho. Komický a zároveň citlivý príbeh nabáda k zamysleniu sa nad rolami, ktoré v
živote všetci hráme a často nedokážeme určiť, ktorá z nich je
tou pravou. Predstavenie je výnimočné netradičným spracovaním príbehu, scenára a réžie
i hereckým obsadením televíznych moderátorov Adely
Vinczeovej a Viktora Vinczeho.
Hra Odchody vlakov (Odjezdy vlaků) je adaptáciou hry
Michaela Frayna Chinamen.
Autorská práva zastupuje Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov
62, 147 00 Praha 4.
S BROKOVNICOU
NA MANŽELA
9. 11. 2019 Sobota 18:00
Vstupné: 5 €
OZ NOS Námestovský
Ochotnícky súbor vás pozýva
na komédiu S BROKOVNICOU NA MANŽELA
Situačná komédia zo 70tych rokov od Štefana Kršňá-
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Kino KULTÚRA
Námestovo
september 2019

26. 9. štvrtok
o 18,00 h
29. 9. nedeľa
o 18,00 h
27. 9. piatok
o 16,00 h

27. 9. piatok
o 18,00 h

29. 9. nedeľa
o 16,00 h

2. 10. streda
o 18,00 h
3. 10. štvrtok
o 18,00 h
6. 10. nedeľa
o 16,00 h
11. 10. piatok
o 16,00 h
13. 10. nedeľa
o 16,00 h

Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť v pracovné dni od 8:00 do 15:00 h
v Dome kultúry v Námestove v kancelárii na 1. poschodí, alebo rezervovať na tel.
čísle 043 / 55 222 47 alebo e-mailom na office@dkno.sk.

Dráma

5 € 2D

ANGRY BIRDS
VO FILME 2

5 € 2D

Animovaný

RAMBO: POSLEDNÁ KRV
Akčný/Triler
WEBSTEROVCI 2:
ZO ŽIVOTA PAVÚKOV

5 € 2D

5 € 2D

Animovaný

FK: PARAZIT
Komédia/Dráma
JOKER
Krimi/Dráma
PÁN MAZNÁČIK

4 € 2D

5 € 2D
5 € 2D
5 € 2D

Rodinný/Komédia

5 € 2D

VIEŠ UDRŽAŤ
TAJOMSTVO ?
Romantický/Komédia

5 € 2D

10. 10. štvrtok
o 18,00 h
11. 10. piatok
o 18,00 h

BLÍŽENEC

6 € 3D

Akčný/Sci-fi

5 € 2D

12. 10. sobota
o 18,00 h
13. 10. nedeľa
o 18,00 h

ZLATOKOPKY

5 € 2D

Dráma

5 € 2D

FK: PRÍPAD
BARNABÁŠ KOS
Komédia/Dráma

4 € 2D

6. 10. nedeľa
o 18,00 h

18. 10. piatok
o 16,00 h
20. 10. nedeľa
o 16,00 h

LEGENDA
O ZAKLIATOM
MESTE
30. 11 .2019 Sobota 17:00
1. 12. 2019 Nedeľa 15:00
Vstupné: 10 €
Muzikálová rozprávka od
tvorcov muzikálov „Príbeh
z Tammiru“, „Farár z (M)
ARSU“ a „Volajte ma Meggi“
Produkcia: Divadlo AD1,
Hlavní partneri: Tanečné divadlo BODIES, NESTaudioONE

5 € 2D

október 2019

17. 10. štvrtok
o 18,00 h

Celý dej bulvárnej komédie
sa odohráva v byte Ferdišovho spolupracovníka, starého
mládenca Imricha, ktorý práve maľuje byt, čím postupne
vzniká celý rad fraškovitých
situácií.

CASINO.$K

VLÁDKYŇA ZLA 2
Rodinný/ Fantasy

6 € 3D

18. 10. piatok
o 18,30 h

PRAŽSKÉ ORGIE
Dráma/Triler

5 € 2D

20. 10. nedeľa
o 18,30 h

UKRADNUTÝ ŠTÁT
Dokumentárny

5 € 2D

24. 10. štvrtok
o 18,00 h

BÚRLIVÉ VÝŠINY
Romantický/Dráma

5 € 2D

25. 10. piatok
o 18,30 h
26. 10. sobota
o 18,00 h
27. 10. nedeľa
o 16,00 h
27. 10. nedeľa
o 18,00 h
31. 10. štvrtok
o 18,00 h

ZOMBIELAND:
RANA ISTOTY
Horor/ Komédia
ROZPRESTRI KRÍDLA
Dobrodružný
OVEČKA SHAUN VO
FILME: FARMAGEDDON
Animovaný
POSLEDNÁ
ARISTOKRATKA
Komédia
AMNESTIE
Dráma

5 € 2D
5 € 2D
5 € 2D
5 € 2D
5 € 2D

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom predstavenia v pokladni kina, v pracovné dni od 8:00 do 15:00
v kancelárii Domu kultúry v Námestove na 1. poschodí, online na stránke kino.dkno.sk alebo cez mobilnú aplikáciu
BudíCheck.
* FK – Filmový klub – vstupné pre členov filmového klubu
je 3 €, pre ostatných návštevníkov kina 4 €.
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Kríže nad Námestovom

Jeden z opravených krížov nad Námestovom, v lokalite Pod
zárubou.					
Foto: (mk)
Pozerajúc na kríž v súčasnosti, mu v zamyslení venujeme jednu, možno dve
myšlienky. Často je to len
,,obyčajný kresťanský symbol“ alebo ,,nejaká tragická udalosť“, no jeho význam je ďalekosiahlejší a pre
mnohých aj omnoho hlbší.
História kríža sa datuje až
do doby kamennej, pričom
jeho symbolika je stále považovaná za jednu z najkrajších. Ak sa náhodou
rozhodnete preskúmať aspoň malý kúsok z nej, rezonovať vo vás budú, v rôznej
podobe, slová orientácie,
harmónie či posvätnosti, čo
je aj dôvod, pre ktorý boli
vyobrazenia umiestňované
aj v minulosti na rôznych
miestach.
Starší obyvatelia budú vedieť, že Námestovo malo
tri významné kríže, na ktorých sa, žiaľ, postupne pod-
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pisoval čas. Jeden z nich
opravil farský úrad, opravy ďalších dvoch sa ujal
iniciatívny
Námestovčan
spolu s ďalšími rodákmi,
ktorých úcta k pamiatkam
a možno aj osobné spomienky podnietili k záslužnému činu – v lokalite Pod
zárubou a Vahanov vrch, čo
sú umiestnenia zvyšných
dvoch krížov, postavili, na
vlastné náklady, nové betónové podstavce a na nich
torza s korpusom Ježiša
Krista. Okolie následne vyložili dlažbou, vybudovali schody a doupravili zeleňou s kvetmi.
Hoci z viacerých dôvodov
neuvádzame meno iniciátora, máme za to, že z tohto ušľachtilého počinu si
všetci môžme brať príklad.
A vari, na záver, stačí jediné – ĎAKUJEME!
Dorota Mikulášová

Škola si dala prácu...
Začíname inak...
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove poskytuje svojim študentom nielen
možnosti vzdelávania a rozvoja študijných kompetencií,
ale už niekoľko rokov ponúka
študentom ucelenú koncepciu
kariérneho poradenstva. Škola sa snaží reflektovať a reagovať na rastúcu potrebu odbornej pomoci a usmernenia
žiakov v týchto hlavných oblastiach: Pomenovanie svojich schopností, silných stránok a predností, hľadanie
zmyslu vlastného života a získanie reálnej predstavy o svojej budúcnosti a pracovnej
kariére.
Každý študent počas štyroch
rokov absolvuje kurzy a aktivity, ktoré mu pomôžu spoznať samého seba a identifikovať svoje silné a slabé stránky.
Žiaci dostanú priestor na tré-

ning komunikačných a sociálnych zručností. Na základe sebapoznania získajú možnosť
plnohodnotne naplánovať si
svoju profesijnú budúcnosť
a kariéru. V súlade s tým je
nastavený systém a harmonogram triednických hodín a
aktivít na začiatku školského roka. Programy a aktivity
sú nastavené tak, aby žiakov
usmernili pri voľbe profilových predmetov na strednej
škole, pri voľbe ďalšieho štúdia a ich budúceho povolania.
Priamo od odborníkov, predstaviteľov vysokých škôl a
bývalých absolventov získavajú informácie potrebné pre
orientáciu v ponukách vysokých škôl a na trhu práce.
Učiteľ našej školy už nie je
len osobou, ktorá poskytuje
vedomosti a pomáha rozvíjať zručnosti. Stáva sa žiakovým pomocníkom pri hľada-

ní svojich silných stránok a
predností, učí ho pomenovať,
čo chce robiť v budúcnosti, čo
mu môžu poskytnúť vysoké
školy, porozumieť problematike trhu práce. Učiteľ mu pomáha vytvoriť si reálne predstavy o reálnom svete práce.
Snažíme sa eliminovať skla-

manie žiakov a pomáhame im
vyhnúť sa prvým neúspechom
v ich profesionálnej kariére v
duchu motta našej školy:
„Chceme, aby každý žiak i
zamestnanec školy zažil pocit
úspechu.“
Radoslava Tomovčíková
Eva Ferancová

Na gymnáziu detektívi, novinári, politici...
Námestovskí gymnazisti sa aj tento školský rok na
pár dní stanú detektívmi, novinármi či politikmi. Čo
ich to naučí?
Zážitkové vzdelávanie sa biehať len v triede. Projektové
často spomína ako vzdelá- vyučovanie dáva mladým ľuvanie 21. storočia. Nie je len ďom možnosť prežiť pár inspestrením klasického vyučo- tenzívnych dní, počas ktorých
vania, ale teší sa aj veľkej ob- sa prepája svet školy so sveľube medzi žiakmi. O tom, tom okolo nich oveľa viac ako
že prináša pozitívne výsled- pri bežnom vyučovaní. Cieky, niet pochýb. Študenti ná- ľom takého učenia zďaleka
mestovského gymnázia budú nie sú len teoretické poznatmať v rámci projektového vy- ky, ale hlavne rozvoj osobnosučovania už tretí rok možnosť tí študentov, ich analytického
presvedčiť sa, že učenie ne- a kritického myslenia.
musí byť nudné alebo stresuProjektové vyučovanie trvá
júce a že vôbec nemusí pre- osem dní a je zasvätené ex-

perimentálnemu zážitkovému
učeniu. Je to úplne iná forma
učenia ako vyučovanie, keď
učiteľ stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo. Je to v prvom
rade priestor na vlastnú kreativitu, experimentovanie, ale
aj priestor pozrieť sa na svet
okolo seba z nového pohľadu.
Rôzne témy, ktoré si študenti zo širokej ponuky sami vyberajú, si budú môcť doslova
zažiť na vlastnej koži. Študenti sa tak opäť na pár dní
budú môcť stať napríklad politikmi, ktorí hľadajú riešenia
ako pomôcť ľuďom vo svo-

jom okolí, novinármi, ktorí
sa učia, ako sa tvoria noviny
či vedcami, ochranármi alebo
astrológmi, ktorí budú môcť
skúmať a objavovať mnohé
veci priamo v teréne. Výsledky svojich projektov následne
prezentujú pred spolužiakmi.
Takáto forma učenia je pre
študentov nielen silným zdrojom nových poznatkov, ale aj
veľkou výzvou, keď mladí
ľudia musia doslova prekročiť hranice vlastnej komfortnej zóny. Ale vlastne o tom je
život!
Ján Kozoň

Námestovo – významné sídlo
Univerzity tretieho veku

ležitý je životný
štýl, strava, primerané
denné
cvičenie, pozitívne myslenie, záujem o všetko, čo
sa deje okolo nás.
Ďakujeme
našim erudovaným
lektorom za odborné prednášky,
ZŠ Komenského a Strednej odbornej škole podnikania a služieb
za
poskytnuté
priestory a prePočas štúdia na UTV sa jej poslucháči vracajú do pravých študentských dovšetkým Mgr.
rokov... 			
			
Foto: ms Anne
DravecOkresné mesto hornej Ora- seniorskú verejnosť v Nákej, zakladateľvy má jedno významné špe- mestove, ale ju navštevujú ke UTV za úžasné 5-ročcifikum zamerané na senio- aj poslucháči z okresu Tvr- né seniorské študentské
rov. V septembri 2014 tu došín.
časy. Zostáva nám len dúbola založená Univerzita
V tomto školskom roku fať a veriť, že UTV bude aj
tretieho veku (UTV) pri UK 2019/2020 dokončí časť naďalej v Námestove exisv Bratislave – Centra ďal- študentov všeobecný roč- tovať a poskytovať seniošieho vzdelávania. Do prvé- ník a nový odbor História sa rom priestor pre nové vedoho všeobecného ročníka sa otvorí od septembra 2020. mosti, priateľstvá, stretnutia
zapísalo 28 poslucháčov Vznik UTV pred piatimi a zážitky nielen v škole, ale
z radov seniorov. Za päť ro- rokmi bol najlepším recep- aj po prednáškach. Dôležité
kov štúdium v odbore Člo- tom na program seniorov, je, aby sa naše sny nekončivek a zdravie a Psychológia ako zaujímavo stráviť svoj li na svitaní, ale aby sa staabsolvovalo 289 študentov čas. Počas štúdia sa okrem li naším skutočným prežívav seniorskom veku. Uni- iných informácii dozvede- ním dní.
verzita tretieho veku zauja- li, ako je možné predĺžiť si
Marta Slovíková
la kvalitou prednášok nielen život o niekoľko rokov. DôAbsolventka UTV

Rodinné centrum Drobček funguje v Námestove už 10
rokov. Za ten čas sme s vami zažili veľa krásnych akcií.
S radosťou preto pokračujeme aj po prázdninách a
srdečne vás pozývame na náš pravidelný program a
rodinné akcie.
PRE DETI
Hudobno pohybové
cvičenia
Angličtina
Montessori kurzy
Zvieratkovo
Masáže bábätiek
Čítajme spolu

PRE RODINY
Lampiónový sprievod
Tvorivé dielne adventné vence
Rodinné výlety
PRE RODIČOV
Besedy Montessori
doma
Rodinné financie
Príprava na pôrod
Cvičenie po pôrode
Poradenstvo dojčenia
Poradenstvo nosenia
detí

Viac na www.rcdrobcek.sk alebo na FB.
Tešíme sa na vás :)

FUTBAL - SLOVNAFT CUP

Rozdiel v kvalite mužstiev hneď od úvodu
Po tom, čo naše mužstvo uspelo v 1. kole 51. ročníka Slovenského pohára na ihrisku susednej Oravskej Jasenice (2:0), vedelo, že v ďalšom súboji narazí na podstatne náročnejšiu prekážku. Žreb mu
pridelil skúseného druholigistu z Liptova. V stredu
14. augusta podvečer sa však žiadne prekvapenie
nekonalo.
MŠK Námestovo - MFK nych dresoch preukazovali
Tatran Liptovský Mikuláš od začiatku svoju hernú vy1:6 (0:2)
spelosť a nechceli ponechať
Góly: J. Stašák - M. Lukáč nič na náhodu. Svojim ofen2, R. Bartoš, R. Václavik, T. zívnym štýlom hry robili neGerát (z 11 m), Ľ. Laura
ustále problémy obrancom
Námestova. Dôsledkom toho
Zostava domácich: V. Kor- bolo niekoľko vyložených
maňák - Mi. Čiernik, M. Buc- šancí a gólový moment nenekulčík, M. Habiňák (C), M. chal na seba dlho čakať.
Branický (35. Sa. Kormaňák)
Už v 10. min hlavičko- J. Siman - Ľ. Záhumenský val zblízka presne k žrdi ne(46. J. Stašák), Mar. Čiernik, obsadený stredopoliar hosL. Čecho (59. M. Hvoľka), L. tí Richard Bartoš. Po tomto
Kubica - S. Kurtulík.
presnom zásahu sa do šancí
Tréner: P. Strapáč
dostával hlavne jediný vysuZostava hostí: P. Gábriš - L. nutý útočník Tatrana Marko
Porubän, D. Kucharčík (C), Lukáč. Tak isto ako jeho sľubR. Nemergut (65. T. Gerát), né príležitosti, ani Kotorova
A. Krčík (46. Ľ. Laura) - T. hlavička ďalšiu zmenu stavu

Najaktívnejším spomedzi domácich bol útočník Samuel Kurtulík (v bielom).			
Foto: Milan Švába
Staš (73. M. Janec) - D. Čery,
R. Bartoš, R. Václavik, I. Kotora - M. Lukáč.
Tréner: Š. Zaťko
Futbalisti v červeno-čier-
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nepriniesli. Nečakaná zmena ale nastala v zostave domácich, keď si natiahol sval
pod bedrovým kĺbom pravý obranca Martin Branický.
Nahradil ho starší brat náš-

ho brankára - Samuel
Kormaňák. V prvom
dejstve sa trochu so
šťastím presadil v 42.
min už len Rastislav
Václavik. Gól do šatne mohol dať unikajúci Kurtulík, no jeho
strelu z uhla pozorný
Gábriš zneškodnil.
Po zmene strán,
hneď v 46. min domáci nesprávne zareagovali na rýchly
protiútok L. Mikuláša a Lukáč korunoval
svoju aktivitu zápisom do streleckej listiny. Rozdiel v kvalite
mužstiev bol viditeľný
aj v ďalšom priebehu Trénerská kariéra Pavla Strapáča
duelu. Brankár MŠK je spätá aj s pôsobením v Liptovskom
Foto: Milan Švába
sa nemohol sťažovať Mikuláši.
na nedostatok práce.
riadne efektívni. Sčasti poDostatočne ho ešte preverili kazili domácim dobrý dojem
prudkými strelami Nemergut z predchádzajúcich ročníkov
a Laura. V 68. min sa dopus- Slovnaft cupu, keď dokázali
til faulu v pokutovom úze- potrápiť Trnavu či Michalovmí Buckulčík a Námestov- ce. Ak však k tomu prirátame
čania kapitulovali zásluhou zranenia v domácom kolektístriedajúceho Tomáša Geráta ve (T. Lešňovský, M. Žákovič
štvrtýkrát. Potom sa opäť pri- i M. Branický), či absencie
pomenul M. Lukáč a jeho za- ďalších hráčov (Ľ. Jaššo, Š.
končenie zastavila až sieť.
Mydlár a M. Snovák), vzdoKeď na ukazovateli svieti- rovať súperovi takýchto kvalo 0:5, dočkali sa gólovej ra- lít bolo nesmierne náročné.
dosti aj hostitelia. V 76. min Liptáci postúpili do 3. kola,
vystrelil z diaľky Mi. Čier- v rámci ktorého sa predstanik. Gábriš vyrazil loptu pred vili na ihrisku piatoligového
seba. Zmocnil sa jej Jozef Predmiera.
Stašák, ktorý si ešte vylepV drese víťazného mužšil palebnú pozíciu a nekom- stva sme mohli zhliadnuť aj
promisne k žrdi skóroval. Fa- dvoch oravských futbalisvorizovaný Tatran nepoľavil tov - stredopoliarov Ľuboslaa naďalej produkoval veľmi va Lauru a Tomáša Geráta.
peknú kombinačnú hru. V 87. Prvého menovaného poznámin ostal na hranici „malého me hlavne z pôsobenia v Dolvápna“ úplne voľný Ľuboslav nom Kubíne. Gerát dokonLaura. Mal tak dostatok času, ca na jeseň roku 2013 pôsobil
aby uzavrel jednoznačné ví- v našom klube. Obaja nastúťazstvo svojho tímu. To bolo pili v druhom polčase a dokávzhľadom na jeho predvede- zali aj skórovať. Naopak, cený výkon celkom zaslúžené.
lok z Liptova viedol v sezóne
Treba ale poznamenať, 2010/2011 súčasný lodivod
že hosťujúci hráči boli naj- MŠK Pavol Strapáč.
mä v druhom polčase mimoPeter Kolada, Milan Švába

Ihriská na Brehoch poničili
vandali i čas
Čistota, vybavenosť, bezpečnosť a dostupnosť detských ihrísk a športovísk je
nesmierne dôležitým faktorom toho, ako sa rodič a dieťa
počas dňa cíti.
Na sídlisku Brehy, ale aj v
iných lokalitách máme niekoľko detských ihrísk, niektoré v lepšom stave, iné v horšom, no, žiaľ, niektoré aj v
dezolátnom stave, na ktorých
sa podpísal zub času alebo
vandalizmus.
Práve ten je veľkým protivníkom v udržiavaní čistoty ihrísk. Deti si zaslúžia
hrať sa v peknom prostredí,
a preto rekonštrukcia a obnova ihrísk musí byť našou
prioritou. Ako chceme vychovať slušných a kultúrnych ľudí, keď sa pohybujú v nedôstojnom prostredí?
Podľa odborníkov by sa deti
mali hrať čo najviac vonku.
Pre deti vo veku od päť do
šestnásť rokov je hra na čerstvom vzduchu absolútne nenahraditeľná. Dôležitá je fyzická aktivita, ale aj sociálne

kontakty a mnoho nových zážitkov, ktoré doma nezískajú.
Výskumy ukazujú, že najideálnejšie by bolo, keby sa každé dieťa mohlo až hodinu a
pol hrať denne vonku. Pevne verím, že spolu s vedením
mesta a ďalšími poslancami
nájdeme zhodu a detské ihriská a športoviská dostanú postupne novšiu a krajšiu tvár.
Ing. Peter Kolada

Súčasný stav ihrísk na Veternej
ulici sídliska Brehy. Foto: (pk)

Krajské športové hry seniorov 2019
V júni sa konali letné Krajské športové hry seniorov v
Bytči (KŠH), ktoré organizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline v spolupráci
s Okresnou organizáciou
JDS Bytča (OO JDS).
Súťažilo sa až v deviatich športových disciplínach
mužov aj žien. Súťažiaci za
okres Námestovo súťažili v
šiestich športových disciplínach – beh na 50 a 100 m
ženy, beh na 60 a 200 m muži,
vrh guľou ženy aj muži, granát na cieľ ženy aj muži, hod
váľkom do diaľky – ženy,

Námestovčan
Noviny občanov mesta Námestovo

hod granátom do diaľky –
muži, streľba zo vzduchovky – muži a stolný tenis ženy
aj muži. Každý súťažiaci mohol súťažiť najviac v troch
disciplínach. Súťažilo sa
v troch vekových kategóriách
(okrem streľby zo vzduchovky) K 1 60-65 r., K 2 66-70 r.,
K 3 71 a viac rokov.
Okresná organizácia JDS
Námestovo prihlásila na KŠH
seniorov v Bytči 12 súťažiacich, čo bol dovolený počet pre každú OO JDS. Reprezentanti Námestova boli
veľmi úspešní, získali až 17
medailí (5 zlatých, 6 strieborných a 6 bronzových). Výber

a nominácia na KŠH sa robili
na základe výsledkov z okresných športových hier, ktoré sa
konali v Námestove 21. júna
a ochoty pretekárov zúčastniť
sa tohto podujatia. 			
Mestská organizácia JDS
mala vo výbere OO JDS
až 8 súťažiacich a to v K 1
Štefan Pisarčík, v K 2 Božena Pavlíková, Ružena Pavľaková, Rudolf Bencúr, Ján
Pindjak a František Gender a v K 3 Margita Grebáčová a Václav Nečas. Spomínaní členovia MsO získali
spolu 9 medailí – 2 zlaté,
3 strieborné a 4 bronzové.

Za MsO Námestovo boli
v bodovom hodnotení (zlato 5
bodov, striebro 3 b. a bronz 1
b.) najúspešnejší: B. Pavlíková 8 b (1 zlatá a 1 strieborna),
M. Grebáčová 7 b. (2 strieborné a 1 bronzová), R. Pavľáková 5 b. (1 zlatá) a R. Bencúr 2
b. (2 bronzové).
V mene Okresnej organizácie a MsO JDS Námestovo chceme poďakovať všetkým súťažiacim za ochotu
v príprave na KŠH a ochotu
reprezentovať a medailistom
zablahoželať k dosiahnutým
výsledkom. A už teraz sa tešíme na KŠH v roku 2020.
Václav Nečas

Účastníci KŠH, za OO JDS Námestovo, zľava J. Pindjak, F.
Gender, V. Nečas, O. Kozáková (Rabča), M. Grebáčová, Š. Pisarčík, R. Pavľáková, R. Bencúr, D. Pokludová (Bobrov), J.
Malinka (Zákamenné), B. Pavlíková, O. Svajčíková (Zákamenné. 					
Foto: (pj)
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Máme majstra sveta!
Matej Skyčák je 18-ročný
Námestovčan. Podobne ako
u väčšiny mladých chlapcov,
aj jeho kroky v štrnástompätnástom roku života viedli do posilňovne. Tréning ho
vtedy zaujal natoľko, že mu
venoval stále viac a viac času
a rozhodol sa zamerať na silový trojboj, ktorý pozostáva z troch disciplín: drep, tlak
na lavičke a mŕtvy ťah. V tom
čase možno ani on sám netušil, že sa s jeho menom budú
spájať tituly ako viacnásobný
majster Slovenska, vicemajster Európy, či dokonca majster sveta v silovom trojboji.
Matej sa na majstrovstvách

Slovenska objavil prvýkrát
ako 17-ročný. Stal sa víťazom
vo svojej kategórií a kvalifikoval sa tým na majstrovstvá
Európy v Litve. Tam mu víťazstvo tesne ušlo pomedzi
prsty a získal striebro. Tento rok znova odštartoval titulom majstra Slovenska,
čo ho kvalifikovalo na majstrovstvá sveta vo švédskom
Helsingborgu. Bol presne 9.
jún, keď sa Matej postavil na
najvyšší stupeň a v športovej
hale nahlas znela slovenská
hymna.
Matejovi prajeme veľa ďalších úspechov a tiež pevné zdravie. Jeho tvrdá drina,
chuť sa neustále zlepšovať
a samoštúdium nech je tou
Mladý Námestovčan so zlatou najlepšou motiváciou aj pre
medailou na krku vo švédskom ďalších mladých športovcov
Helsingborgu.
v našom meste.
Foto: ar. Matej Skyčák
Marián Kasan

PAVOL KRAMARČÍK – majster Slovenska v cestnej cyklistike
Mladý, 18-ročný Námestovčan Pavol Kramarčík,
ktorého snom je štart na Tour de France, žne jeden
úspech za druhým. V tomto roku vyhral už sedem
pretekov, vrátane titulu majstra Slovenska v kategórii juniorov. Predstavil sa na najslávnejších pretekoch Paríž-Roubaix, kde obsadil 59. priečku, či na
majstrovstvách Európy v holandskom Alkmari, kde
v individuálnej časovke figuroval na 32. priečke. Aktuálne sa pripravuje na majstrovstvá sveta v anglickom Yorkshire, kde bude reprezentovať Slovensko
v individuálnej časovke.

Pavol sa cyklistike venuje
približne päť rokov. Podobne ako iní pretekári, aj on
začínal na horskom bicykli, ktorý je podľa jeho slov
bezpečnejší a lepší na získanie potrebných jazdných
zručností. Postupne však
presedlal na cesty.
Od nástupu na Športové
gymnázium v Trenčíne je
z neho profesionál. Je členom najlepšieho, slovenského juniorského tímu TJ
Slávia ŠG Trenčín, čo pre

neho predstavuje tie najlepšie podmienky na tréning a štúdium. Súčasťou
tímu sú aj šikovní mechanici, kvalitný materiál, na ktorý sa vždy môže spoľahnúť
a v prvom rade jeho tímoví
spolujazdci, s ktorými navzájom spolupracujú v každých pretekoch. Toto všetko prebieha pod vedením
skúseného trénera Romana
Broniša, ktorý má s cyklistikou bohaté skúsenosti.
Najsilnejšou stránkou ta-

Úspešný cyklista, Námestovčan Pavol Kramarčík je majstrom Slovenska a víťazom už siedmich tohtoročných pretekov. 					
Foto: ar pk

lentovaného Oravčana je
špurt, o čom svedčí aj päť
tohtoročných
víťazstiev,
ktoré si pripísal po skvele
zvládnutých záverečných
šprintoch.
Po zverejnení profilu trate na majstrovstvách Slovenska Pavol vedel, že by
to mohli byť jeho preteky. K priebehu nám poskytoval detailný komentár.
„Začiatok býva vždy chaotický. Veľa pretekárov sa
snaží dostať do úniku. Ja
som však mal pri sebe veľmi silný tím, ktorý mal všetko pod kontrolou. Aj ja som

sa párkrát pokúsil o únik, no
nepodarilo sa. Trať bola rovinatá a bolo ťažké niečo vymyslieť. Všetko teda nasvedčovalo tomu, že preteky sa
rozhodnú až v záverečnom
šprinte, a tak som sa snažil
ušetriť čo najviac energie.
Pred cieľom prišlo niekoľko
ďalších únikov, no aj tie
sme dokázali ukontrolovať.
Dôležité bolo, že som sa
vyhol všetkým pádom,
ktorých bolo neúrekom.
Trpezlivo som čakal na
svoju šancu. Sedemsto metrov pred cieľom bola otočka o 180 stupňov, do ktorej

som šiel ako prvý a podarilo sa mi urobiť mierny náskok nad súpermi. To bola
moja chvíľa. Rozhodli sme
sa spolu s kolegom zaútočiť. Bol to veľký risk zaútočiť už v tejto vzdialenosti, keďže väčšina špurtov
sa začína zhruba 200 metrov pre cieľom. Mne sa to
však podarilo a som nesmierne šťastný.“
Pavlovi želáme predovšetkým pevné zdravie a
hlad po úspechu. Nech nám
jeho výsledky robia radosť
čo najdlhšie.
Marián Kasan

