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Ako to bolo u nás  

„Ako budem spomínať na toto 
obdobie? S vďakou, rešpektom 
a pokorou. S vďakou voči všet-
kým tým, ktorí sa v tejto situá-
cii odvážne postavili do prvého 
radu, s úctou voči obetiam Co-
vid-19, pretože si uvedomujem, 
že za každým číslom sa ukrý-
val ľudský osud, človek, ktorý 
sa usmieval, sníval, pracoval ... 
jednoducho žil, a napokon s po-
korou pred krehkosťou ľudských 
plánov a vízií do budúcnosti.

Celkom určite však nezabud-
nem, že som podstatne viac času 
trávil so svojimi najbližšími - ro-

dičmi, ktorí mi boli vo všetkom 
oporou ... mama, ktorá aj na-
priek svojím dennodenným po-
vinnostiam, práci a starostiam 
mi nikdy nepovedala „nie“  ale-
bo „nemám čas“..., vždy si ku 
mne a bratovi sadla a s tou naj-
väčšou trpezlivosťou nám všet-
ko vysvetľovala, so všetkým 
nám pomáhala, hrala sa s nami, 
smiala sa,  ako najlepšie vedela, 
chcela  nám toto obdobie sprí-
jemniť...

Nezabudnem ani na ocka ... aj 
on bol k nám neskutočne láska-
vý, ochotný vysvetliť všetko to, čo 
nestihla alebo nevedela mama, 
šantiť a blázniť sa s nami, až 
to vadilo mame, ale hlavne bol 
tým, kto nás každý deň brával 
do prírody, aby sme zabudli  na 
všetko, čo je okolo. Sprvu iba on 
vystavoval svoje zdravie, lebo 
chodil na nákupy, aby sme mali 
čo jesť. Viac ako inokedy upustil 
od zdravého stravovania.  Čas-
tejšie sme mohli mať hranolče-
ky, pizzu, hamburgery, šuplíky 

plné sladkosti a čipsov. Vybavo-
val všetko, čo bolo potrebné vy-
baviť, zaplatiť, opraviť. Ako na-
schvál sa veci začali kaziť. Ako 
naschvál niekoho bolel zub ale-
bo hlava.  Ako naschvál nám za-
plavilo pivnice. A rozmaznával 
nás. Chcel nám dopriať všetko, 
čo zrazu nebolo na dosah, alebo 
sa zrazu stalo ťažšie dostupným. 
A bol aj veľkým optimistom. Aj 
keď niekedy mama rezignovala 
a videl som ju smutnú, unave-
nú aj uplakanú,  ocko nám dá-
val nádej, že to v máji bude urči-
te lepšie. Nakoniec mal pravdu. 

 Rodičia nám darovali po-
čas corona vírusu všetko, čo 
nám len mohli dať. Čas, lásku, 
pomoc, ochranu, radosť, pria-
teľstvo, podporu. A skončím mo-
jím bratom. Jednoducho, išli 
sme si na nervy. Neprešiel deň, 
čo by sme sa neboli pobili alebo 
si nerobili napriek. Ale pochopil 
som, že v týchto dňoch nám iba 
jeho a naučili sme sa spolu vy-
chádzať.

Bolelo ma, že nemôžem byť 
so starými rodičmi, tak sme im 
aspoň pravidelne volávali, ale-
bo sme boli spolu cez internet.  
Keď sa tešili, že nás vidia a že 
sme zdraví, neraz sa mi tisli do 
očí slzy, lebo to, čo bolo niekedy 
samozrejmosťou, že som k ním 
mohol kedykoľvek ísť, už nebo-
lo. Keďže sú starší, bál som sa 
o nich. Viem, že všetci raz odíde-
me, ale nechcel som o nich prísť 
práve teraz.

Vďaka tomuto obdobiu som 
mal možnosť vidieť denne krá-
su jarnej prírody. Spoznal som 
toľko pekných miest na Orave, 
kde sme sa chodievali pravidel-
ne prechádzať. Našli sme typy, 
kde je možné ísť sa bicyklovať, 
našli sme miesta, kde sa dá robiť 
nenáročná turistika a kde sa dá 
oddychovať. 

Vstúpili sme do prvých dní školských prázdnin. Tie 
sa už vlastne, s týždennou školskou „pracovnou ná-
plňou“ začali v marci a sú tak svojou dĺžkou, urči-
te na radosť detí, zrejme historickou raritou v deji-
nách nášho školstva. Prvú, tú dlhšiu časť nútených 
„prázdnin“ už žiaci majú za sebou. Niektorí ju oko-
mentovali v slohových prácach. Jednu z nich, zo ŽS 
na Komenského ulici vám teraz ponúkame. 

Pokračovanie na 10. str.

Leto s CVČ Maják
Po dlhých týždňoch ka-

rantény sa pomaly opäť vra-
ciame do zabehnutých čias. 
Doma sme sa nasedeli dosť 
a je najvyšší čas naplánovať si 
aktivity na leto. Letné prázd-
niny sú tu a my sme si pre deti 
pripravili letné prímestské tá-
bory s rozličným tematickým 
zameraním. Čaká na vás toľ-
ko zážitkov, koľko len bude 
možné, s takými hygienic-
kými opatreniami, aké budú 
nevyhnutné. Ponuku letných 

táborov sme pre veľký záu-
jem detí rozšírili o dva ďal-
šie týždne. V ponuke nechý-
bajú rokmi overené tábory, 
ale tiež pripravujeme novin-
ky zamerané na zdravý ži-
votný štýl a turistiku alebo 
nezabudnuteľné zážitky a ne-
vídané dobrodružstvá v kraji-
ne rozprávok. Viac informá-
cií k programom táborov sa 
dozviete vo vnútri novín a na 
www.cvcno.edu.sk. Tešíme 
sa na vás!        (CVČ)

Veselé prázdniny!
Na snímke žiaci 4. B ZŠ Slnečná
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Ľudia si zaslúžia pochvalu mesta
„Ľudia v Námestove majú v sebe 

asi prirodzený pocit zodpoved-
nosti,“ reagovala na otázku redak-
cie Námestovčana ohľadne výberu 
daní od občanov v čase pandémie 
spôsobenej novým koronavíru-
som vedúca finančného oddelenia 
Mgr. Katarína Rusinová. „Finanč-
ná disciplína ľudí voči mestu, čo 
sa týka platenia daní a poplatkov je 
veľmi dobrá už niekoľko rokov, ale 
tohtoročný marec bol jednoznačne 
najlepší.“ 

Finančné oddelenie MsÚ začalo 
dane vyrubovať od februára. „Ob-
čanom s elektronickými schrán-
kami sme zasielali výmery elek-
tronicky, epidemiologická situácia 
a predpisy Slovenskej pošty nám 
umožňovali denne zasielať obča-
nom cca 20 obálok. Ľudia platili 
dane elektronicky, disciplinovane 
a počas pandémie sme nezazname-
nali žiadny úbytok, čo sa týka vý-
padku priamych miestnych daní. 
Práve opak! Ľudia si za to zaslú-
žia pochvalu mesta“, hovorí Kata-
rína Rusinová. 

„Iné samosprávy, ako sa dozve-

dáme, zaznamenávajú výpadky na 
daniach. My nie! Ak porovnávame 
výber daní a poplatkov od občanov 
v Námestove za jednotlivé roky od 
roku 2017, tak tento rok je pre nás 
z tohto pohľadu najlepší. Možno je 
to spôsobené aj tým, že ľudia boli 
doma, a tak reagovali na zasiela-
né rozhodnutia mesta priebežne a 
spôsobom, ktorý bol pre nich do-
stupný a aj vyhovujúci – internet 
bankingom, alebo peňažnými pou-
kážkami. Nazdávam sa, že starším 
občanom zrejme pomohli v úhra-
de elektronicky tí mladší členo-
via rodiny, čo je dobré nielen čo sa 
týka konečného efektu, ale aj čo sa 
týka samotných vzťahov. V máji už 
bolo možné prísť si uhradiť daň na 
mestský úrad. 

Očakávaný príjem z priamych 
daní od občanov  pre rok 2020 je 
500 tisíc €, no už k aprílu sme mali 
vybratých 215 tisíc eur. Občania, 
u ktorých výška dane pre fyzickú 
osobu presahuje 100 € a pre práv-
nickú osobu 1000 € majú mož-
nosť daň uhradiť do 30. septembra 
v troch rovnakých splátkach v le-

Pre všetkých veľmi náročné obdobie
Určite sa všetci tešíme ústu-

pu pandémie koronavírusu a po-
stupnému uvoľňovaniu pro-
tiepidemiologických opatrení. 
V predošlom vydaní mestských 
novín (29. apríla 2020) sme sa 
zaujímali o v tom čase najohroze-
nejšiu skupinu, ktorou boli senio-
ri a zamestnanci v domovoch so-
ciálnych služieb, konkrétne teda o 
zdravotný stav a celkovú situáciu 
v živote obyvateľov Centra sociál-
nych služieb v Námestove. V tom 
čase ich práve čakalo hromadné 
testovanie na Covid 19. Ako to 
všetko dopadlo a aká je v tomto 
zariadení súčasná situácia, infor-
movala nás riaditeľka CSS Mária 
Kondelová: „Testovanie dopadlo 

dobre aj pre zamestnancov i klien-
tov a dokonca aj námestovskí ľu-
dia bez domova, ktorí využívajú 
služby nocľahárne, mali negatív-
ne testy. Od 3. júna sú povolené 
návštevy klientov, ale s určitými 
obmedzeniami. Celé to obdobie 
od 6. marca je pre zamestnancov, 
klientov a ich blízkych veľmi ná-
ročné. Vďaka zodpovednosti všet-
kých sme to zvládli dobre, a tak im 
chcem touto cestou veľmi pekne 
poďakovať. Už sa asi musíme na-
učiť fungovať s mnohými opatre-
niami aj naďalej, lebo sa staráme 
o rizikovú skupinu obyvateľstva,“ 
konštatovala riaditeľka CSS v Ná-
mestove Mária Kondelová.   

(lá)  

Personál Centra sociálnych služieb Námestovo to počas 
pandémie pri starostlivosti o klientov nemal ľahké a jednodu-
ché to preň nebude ani naďalej. Patrí mu určite vďaka nielen 
od vedenia centra. Na fotografii časť personálu.   Foto: (mk)

Mgr. Katarína Rusinová

Námestovo v pásme medzi 5 % 
najlepších na Slovensku

Podľa hodnotenia Slovenskej 
informačnej a marketingovej 
spoločnosti (NiSSR) z pohľa-
du potenciálneho rozvoja bolo 
mesto Námestovo za rok 2018 
vyhodnotené v rámci ratingové-
ho rozsahu hodnôt A až G ako 
mesto s predpokladom stabilné-
ho rozvoja s ratingovým hodno-
tením Aa.

Z celkového počtu 2926 obcí 
a miest Slovenskej republiky sa 
v ratingovom pásme nad hrani-
cou 5% nad mediánom pohybu-
je 44,29% z nich. 

Celkovo na Slovensku získa-
lo za rok 2018 (za rok 2019 ešte 
hodnotenie neprebehlo, pretože 
nie je uzavreté ročné zúčtovacie 
obdobie, pozn. red.) rating A 298, 
rating B 429 a rating C 569 obcí 
a miest SR, čo predstavuje obce 
v zelenom ratingovom pásme 
(hodnoty ratingu A, B alebo C).

V Námestovskom okrese z 24 
obcí rating A získalo 11, rating B 
1 a rating C 6 obcí.

Národné informačné stredisko 
Slovenskej republiky sa v hod-
notení zameralo na finančnú a 
majetkovú bonitu obcí a miest 
SR, ktorých výsledky boli hod-
notené voči výsledkom okresu a 
kraja. Pozitívne výsledky hodno-
tenia sú zároveň dokladom dob-

rej finančnej a majetkovej politi-
ky konkrétneho mesta či obce a 
zároveň aj regionálnym marke-
tingovým nástrojom manažmen-
tu. Relevantné údaje a hodnote-
nia o hospodárení miest a obcí 
poskytuje NiSSR širokej verej-
nosti a štátnym inštitúciám. Tento 
hodnotiaci systém využíva štátna 
správa, finančné inštitúcie, a od-
porúča ho aj Európska komisia 
pre Európsky sociálny fond na 
preverovanie a hodnotenie žiada-
teľov o poskytnutie dotácií.

Na záver možno len poznámka, 
že nejedna úspešná obec či mesto 
majú svoje ratingové hodnotenia 
s Pečaťou rozvoja obcí a miest, 
ktoré im NiSSR pri tejto príle-
žitosti udelila, už viac ako rok 
zverejnené na svojich webových 
portáloch a v novinách. Možno 
stojí zato položiť si otázku, prečo 
o tomto úspechu mesta v Námes-
tovčane píšeme až teraz. Odpo-
vieme azda ďalšou poznámkou: 
Nie všetko spred rokov bolo iba 
zlé. Naopak. Potvrdzuje to aj 
spomínané ratingové hodnotenie 
Aa pre mesto Námestovo s Pe-
čaťou rozvoja obcí a miest za 
rok 2018, ktoré mali na finanč-
nom oddelení skromne založené 
v jednom z úradných fasciklov...                
               (lá)

hotách: prvá splátka do 15 dní, dru-
há do 30. júna a tretia do 30. sep-
tembra. Rovnako, podľa výšky 
dane, sú stanovené lehoty splátok 
aj v prípade platieb za komunál-
ny odpad pre občanov a právnic-
ké osoby.“  

Štát garantuje odpustenie per-
centuálnej  časti platby nájom-
ného nájomcom v takej výške, 
v akej im odpustí časť nájom-
ného prenajímateľ, v tomto prí-
pade mesto. Mali ste požiadavky 
tohto druhu od nájomcov?

„Požiadavky nie, iba otázky tohto 
druhu od dvoch nájomcov. Mesto 
má s nájomcami nájomné zmluvy, 
uzavreté pred niekoľkými rokmi, 
výška nájomného ale nie je každo-
ročne upravovaná o infláciu a pod., 
takže nájomné zostáva na rovna-
kej sume ako v období uzatvore-
nia zmluvy, preto sme v čase pan-
démie tieto nájmy smerom dolu 
neupravovali. Pri aktuálnom uza-
tváraní nových zmlúv bude výš-
ka nájomného pre tieto subjek-
ty už určite vyššia“, reagovala na 
naše otázky ohľadne daní a poplat-
kov vedúca finančného oddelenia 
MsÚ Katarína Rusinová, ktorá na 
záver k téme daní dodáva: „Chcem 
ešte poznamenať, že Mesto Ná-
mestovo patrí medzi prvé samo-
správy, ktoré prijali viacero opatre-
ní v prípade avizovaného poklesu 
- prognózy výpadku dane z príj-
mu fyzických osôb (DPFO) spô-
sobeného  COVID 19. Neboli sme 
ľahostajní. Poskytli sme okamži-
tú pomoc každému, kto o ňu po-
žiadal. Boli sme v kontakte s krí-
zovým štábom Okresného úradu 
v Námestove, okresným krízovým 
štábom veterinárneho úradu a úra-
dom okresného hygienika. Vedenie 
mesta bolo pripravené aj na najhor-
ší scenár pri výpadku najväčšie-
ho príjmu rozpočtu. Život v našom 
meste sa nezastavil. Mesto musí pri 
plnení svojich úloh zabezpečiť jeho 
riadny chod, a to za každých okol-
nosti.“                                 Redakcia

Väčšina poslancov „zostala pri zemi“

Poslanci hlasovali dohroma-
dy 61-krát, z toho o 46 uzne-
seniach. Tridsať osem z nich 
prešlo hlasovaním, 8 uznesení 
neschválili. Ostatných hlasova-
ní bolo 15. Z prijatých uznesení 
spomeňme schválenie rozpoč-
tového opatrenia 2/2020:

Bežné príjmy                     
 9 691 214 Є

Kapitálové príjmy   
       327 037 Є 

Finančné operácie príjmové       
 2 005 950 Є

Rozpočtové príjmy  celkom    
12 024 201 Є

Bežné výdavky       
    9 649 184 Є

Kapitálové výdavky  
    1 190 337 Є

Finančné operácie výdavkové         
11 300 Є

Rozpočtové výdavky  
celkom   11 850 821 Є

Poslanci tiež okrem iného 
schválili všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta, podľa ktorého žiadosť 
o dotáciu treba podať už do 
30. septembra, schválili uza-
tvorenie predloženej Zmluvy 
o zriadení spoločného staveb-
ného úradu od 1. júla 2020 na 
dobu neurčitú medzi mestom 
Námestovo a obcami Vavrečka 
a Oravská Jasenica, ďalej VZN 
o ochrannom pásme pohrebiska 
(cintorína), ktorým je stanovená 
„hranica kľudu“ 50 metrov od 
hranice cintorína, atď. 

Z 21-bodového rokovacieho 
programu takmer tretina patri-
la správam o kontrolnej činnos-
ti a návrhu plánu kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky Eleny 
Krausovej. V správe o výsledku 
kontroly dodržiavania a uplat-
ňovania všeobecne záväzných 
predpisov a interných noriem 
mesta v oblasti dodávateľských 

Niekoľko, možno povedať, historických rarít malo 
ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ná-
mestove 24. júna 2020. Z tých formálnych vecí – snáď 
ešte nikdy v histórii nerokovali mestskí poslanci 
takmer pol dňa (od 15.00 h – 2.15 h). Prvýkrát v his-
tórii bolo rokovanie zastupiteľstva vysielané naživo, 
snáď nikdy si účastníci rokovania nedovolili tak kri-
tizovať, priam znevážiť rozhodnutie zástupcu súdnej 
moci, zrejme sa ešte nikdy nestalo, že by jeden po-
slanec verbálne vstupoval do rokovania každých cca 
10 minút (v priebehu 10 hodín cca 56-krát, poslanky-
ňa Danica Hollá), na druhej strane návrh poslankyne  
obmedziť vystúpenie občana maximálne na 3 minú-
ty k téme, ktorá bola v programe rokovania a ktorým 
hodlal podporiť svoj investičný zámer. (Záznam roko-
vania si môžete pozrieť na webstránke mesta). 

zmlúv uzatvorených mestom 
Námestovo v roku 2018, teda 
ešte za predošlého vedenia, 
hlavná kontrolórka nešetrila 
kritikou zamestnancov úradu, 
ktorí na úrade pracovali v tom 
čase a pacujú doteraz. Primátor 
bol vyzvaný vyjadriť sa, ako sa 
vysporiadal s listinnými dôkaz-
mi ku kontrolou zisteným ne-
dostatkom v oblasti, uvedenej 
v názve správy. Uviedol, že pri-
pomienky kontrolórky si pre-
čítal a ako sa vyjadrila, je na 
ňom, ako s nimi naloží. Opat-
renia si podľa jeho slov pre-
bral s každým pracovníkom, 
a hoci ide o obdobie, keď ešte 
nebol vo funkcii, v prípade, ak 
poslanci dajú podnet na pre-
šetrenie týchto vecí, ako bolo 
v diskusii navrhované a pre-
ukážu namietané skutočnosti, 
je ochotný prijať osobnú zod-
povednosť. Ďalej okrem iného 
uviedol, že od nástupu nového 
vedenia sa na Mestskom úrade 
v Námestove koná transparent-
ne a hodnotenia hlavnej kon-
trolórky považuje za subjektív-
ne. O tom, že pracovné vzťahy 

medzi hlavnou kontrolórkou, 
primátorom a mestským úra-
dom nie sú dobré, svedčia aj 
vyjadrenia kontrolórky uve-
dené najmä v jej správach, ale 
i verbálne, a na druhej strane 
i primátora mesta, ktorý na ro-
kovaní okrem iného uviedol, že 
(hlavná kontrolórka) sa na úra-
de „stáva sudcom“. 

Verejnosť budú iste zaují-
mať najmä tie rozhodnutia 
poslancov, ktoré sa dotýka-
jú bezprostredne života obča-
nov, alebo niektorých skupín. 
Mestský športový klub Ná-
mestovo ešte pred predošlým 
zastupiteľstvom 22. apríla po-
žiadal poslancov o prerokova-
nie a schválenie poskytnutia 
100 tisíc eur ako participáciu 
na zabezpečenie nového ume-
lého trávnika pre štadión MŠK 
Námestovo. Projekt výmeny 

umelého trávnika za nový po-
vrch umelej trávy 4. generá-
cie, certifikovaný UEFA má 
byť spolufinancovaný Sloven-
ským futbalovým zväzom. Ke-
ďže požiadavka MŠK pred 
predošlým rokovaním MsZ ne-
bola prerokovaná v príslušných 
komisiách, dostala sa až na jú-
nové zastupiteľstvo. Finančná 
komisia a komisia výstavby za-
ujali k požiadavke hlasovaním 
negatívne stanovisko. Poslan-
ci však napokon, vďaka dobrej 
argumentácii niektorých posla-
neckých kolegov i zástupcov 
MŠK dotáciu na výmenu trá-
vy pre MŠK schválili (Andrej 
Stašiniak vo svojom vystúpe-
ní pochválil možnosť sledovať 
rokovanie poslancov on-line 
cestou z dovolenky a na zastu-
piteľstvo tak stihol prísť prá-
ve v čase prerokúvania tohto 
bodu, pozn. aut.) Rovnako, síce 
menej dramaticky ako umelá 
tráva, ale s pozitívnym výsled-
kom bol odsúhlasený presun 
prostriedkov na opravu strešnej 
krytiny 32-bytovej jednotky na 
Komenského ulici v hodnote 
110 tisíc eur. Tieto dve pozi-
tívne hlasovania akoby odstrá-
nili dovtedajšie napätie v roko-
vacej sále. Prítomní boli voči 
sebe ústretovejší, volali sa po 
mene... S pribúdajúcim časom 
a rokovacími bodmi nálada 
v sále postupne chladla. Prišiel 
bod protest prokurátora, v kto-
rom prokurátorka zrušila uzne-
senie MsZ ohľadne komunál-
neho odpadu z 20. novembra 
2019 (inak – obsahovo išlo 
a prospešné uznesenie, poz. 
aut.), a bolo po rokovacej po-
hode. Zrušila ho preto, že MsZ 

„žiadalo vedenie mesta...“. Pro-
kurátorka argumentovala tým, 
že primátor mesta predstavu-
je vo vzťahu k mestskému za-
stupiteľstvu rovnocenný or-
gán v štruktúre orgánov mesta, 
teda nie je podriadený zastu-
piteľstvu, z čoho vyplýva, že 
tieto orgány mesta si nemôžu 
vzájomne ukladať povinnos-
ti, pokyny, úlohy – bez ohľadu 
na formu ich ukladania. Výraz 
žiada, možno v tomto prípa-
de podľa prokurátorky posú-
diť ako snahu vyhnúť sa výrazu 
ukladá, čo v konečnom dôsled-
ku predstavuje skrytú formu 
riadenia či ukladania povinnos-
tí primátorovi mestským zastu-
piteľstvom. Ak by sa s týmto 
rozhodnutím prokurátorky po-
slanci nestotožnili, protest by 
pokračoval na súd, a tak – aj za 

Pohľad na rokovanie júnového mestského zastupiteľstva. 
Foto: (lá)

Pokračovanie na 4. str.
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Odborné učebne v novom 
šate

Mesto Námestovo spraco-
valo a už aj zrealizovalo pro-
jekt na vybavenie odborných 
učební ZŠ na Komenského 
ulici, na ktorý získalo podpo-
ru zo zdrojov Európskej únie 
a národných zdrojov, pro-
stredníctvom Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu (IROP). Investí-
cie do učební fyziky, bioló-
gie, polytechniky (dielne), 
IKT (počítačová učebňa) a ja-
zykovej učebne prispejú k za-
traktívneniu vzdelávacieho 
prostredia a zlepšeniu mate-
riálno-technického vybave-
nia spomínaných tried ZŠ Ko-
menského a zvýšia možnosti 
kvalitného vzdelávania všet-
kých žiakov školy prepojením 
teoretickej a praktickej výuky.

Výška nenávratného finanč-
ného príspevku predstavuje 
132 131,56 €, celkové výdav-
ky na realizáciu projektu sú 
139 085,85 €.

Podobný projekt začalo 
mesto realizovať aj na ZŠ Sl-
nečná v Námestove. V blízkej 
budúcnosti prostredníctvom 
investícií do učební bioló-
gie/chémie, IKT, polytechni-
ky a školskej knižnice  teda 
dôjde k zlepšeniu materiálno-
-technického vybavenia od-
borných učební a knižnice aj 
na ZŠ Slnečná. 

Hasičská zbrojnica 
sa dočkala rekonštrukcie 

Hasičská zbrojnica si vyža-
dovala rekonštrukciu už ne-

jaký čas, pretože jej pôvodné 
staré priestory už neboli vy-
hovujúce. Budovy zbrojnice 
boli postavené pred desiatka-
mi rokov a dodnes stoja v pô-
vodnom stave. Naši dobrovoľ-
ní hasiči sú pre mesto veľkým 
prínosom, čo je vidieť aj na 

ich snahe voči mestu a jeho 
obyvateľom. Pre svoju služ-
bu v rôznych krízových situ-
áciách však nevyhnutne po-
trebujú stabilné a spoľahlivé 
podmienky. Pozitívom v pro-
spech  rekonštrukcie je naj-
mä dotácia, ktorú sa mestu 
podarilo získať od Minister-
stva vnútra SR. S prácami sa 
začalo už v máji, predpokla-
daný termín 
ukončenia je 
koniec júla 
tohto roka. 
Celková hod-
nota investí-
cie je približ-
ne 21 000 eur. 
V priestoroch 
vznikla zre-
konš t ruova -
ná zasadacia 
miestnosť so sociálnym za-
riadením a sprchou. Opravené 
budú tiež garáže pre techniku, 
rekonštrukciou prejdú aj šatne 
so sociálnymi zariadeniami.

Opravenú stenu amfiteátra 
po týždni poškodili vandali
Mesto zrealizovalo opra-

vu zničenej steny amfiteátra, 
ktorú závažne poznačil van-
dalizmus. Nábrežie je lokali-
ta, kde sa sústreďuje pomer-
ne veľké množstvo ľudí a to 
aj v nočných hodinách, kedy 
dochádza k ničeniu a poško-
dzovaniu majetku, no snaží-
me sa všetko opravovať tak, 
aby to aj naďalej slúžilo ob-
čanom. Oprava si vyžiadala 
investíciu vo výške približne 
1500 eur, pričom je smutné, 

že už približne po týžd-
ni od opravy bola stena 
poškodená opäť. V tej-
to lokalite preto mo-
dernizujeme kamerový 
systém, aby sme mali 
možnosť tento priestor 
monitorovať a vyhnúť 
sa tak ďalšiemu ničeniu 
majetku. K jeho ochra-
ne napomôžeme aj roz-
šírením osvetlenia. 
Otázka organizácie kul-
túrnych podujatí zále-
ží najmä na aktuálnom 
vývoji podmienok, kto-
ré mestu určí štát a Úrad 
verejného zdravotníctva 
SR. V každom prípa-
de však budeme hľadať 
riešenia, ako obyvate-
ľom aj návštevníkom 

zabezpečiť možnosti kultúr-
neho vyžitia.  

Lavičky na amfiteátri 
odolnejšie 

Lavičky pri amfiteátri na 
nábreží Oravskej priehra-
dy bolo potrebné vymeniť, 

pretože pôvodné, drevené 
podliehali poveternostným 
vplyvom a boli už znač-
ne poškodené. Drevené la-
vičky nahradili oveľa trvác-
nejšie lavičky z plastu, ktoré 
sú odolnejšie voči počasiu, 
a tiež vandalom. Kým bloky 
lavičiek na nábreží sa v mi-
nulosti menili postupne kaž-
dý rok, tento rok Technické 
služby mesta Námestovo vy-
menili za nové všetky lavič-
ky. Výška investície je cca 
5000 eur.

Modernizácia. 
rozšírenie kamerového 

systému na nábreží
V rámci zlepšenia monitoro-

vania nábrežia Oravskej prie-
hrady v blízkosti „Ú-čka“ sa 
mesto Námestovo rozhodlo 
modernizovať a rozšíriť ka-
merový systém. Cieľom je 
dôkladnejšie monitorovanie 

tohto intenzívne navštevova-
ného priestoru a zabezpečiť 
tak bezpečnosť pre občanov 
mesta, ako aj pre návštevní-
kov a turistov. Modernizá-
cia bude spočívať v inštalácii 
šiestich stacionárnych kamier, 
jednej otočnej kamery a tiež 
reproduktora, ktorý umožní 
pracovníkom chránenej diel-
ne okamžite upozorniť oso-
by na nežiadúcu činnosť. Bez-
pečnosť občanov zvýšime tiež 
inštalovaním reflektorov, kto-
ré budú osvetľovať nábrežie. 
Termín realizácie je do kon-
ca júna 2020. Všetky tieto ak-
tivity robíme v záujme obča-
nov, aby si mohli užiť krásu 
Oravskej priehrady a prechá-
dzať sa po čistom, upravenom 
nábreží. Nie vždy sa to darí, 
a to najmä v čase víkendových 
akcií s množstvom mladých 
ľudí, ktorí za sebou necháva-
jú všetko - od obalov z jedla 
až po plastové či rozbité skle-
nené fľaše. Aj z tohto dôvo-
du sa vedenie mesta rozhodlo 
uskutočniť stretnutie s maji-
teľmi prevádzok na nábreží, 
kde sme si určili pravidlá, kto-
ré pomôžu k zlepšeniu poriad-
ku na tomto mieste.

Na sídlisku Stred nové 
ihrisko

Až na pár preliezok, ktoré 
boli na sídlisku Stred vybudo-
vané ešte v dávnej minulosti, 
tu chýba možnosť efektívneho 
vyplnenia času našich najmen-
ších obyvateľov. Mesto preto 
v priebehu júla 2020 vybuduje 
na tomto sídlisku nové detské 
ihrisko, ktoré bude vybavené 
modernými hracími prvkami z 
materiálu odolávajúceho naj-
mä poveternostným vplyvom 
ale aj vandalom. Pevne verí-
me, že bude slúžiť obyvate-
ľom mesta čo najdlhšie.

Oprava vnútorných 
priestorov škôlky 

na Veternej
Cez letné prázdniny má 

mesto v pláne opraviť vnútor-
né priestory ďalšieho pavilónu 
škôlky na Ulici Veterná. Priesto-
ry sú zastaralé a nevyhovujú 
dnešným štandardom. Zveľa-
dením chceme prispieť k lepšej 
technickej aj estetickej stránke 
budovy, kam chodia naši naj-
mladší obyvatelia.

Mesto bude pokračovať 
v oprave ciest

Tak ako minulý rok, aj počas 
tohto roka bude mesto opravo-
vať niektoré miestne komuni-
kácie, ktoré už nevyhovujú ply-
nulej zjazdnosti a bezpečnosti 
cestnej premávky. Oprava bude 
zahŕňať nové asfaltové kryty a 
na miestach, kde to bude potreb-
né, bude vybudovaná aj dažďo-
vá kanalizácia. V pláne je tiež 
realizácia chodníkov pre chod-
cov. Verejné obstarávanie bude 
vyhlásené do konca júna. 

Príprava priestorov pre 
komunitné centrum OZ 

V.I.A.C.  vo finále
V sociálnej bytovke na Ulici 

Komenského vznikne počas leta 
nové komunitné centrum, ktoré 
bude prevádzkovať OZ V.I.A.C 
- Inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže. Rekonštrukčné práce 
na jeho budúcich priestoroch sú 
už vo finálnej fáze.  

Informácia o výberových 
konaniach na pozície v ko-
munitnom centre sú zverej-
nené na stránke mesta Námes-
tovo: https://www.namestovo.
sk/uploads/fck/file/2020/Ozna-
m_o_v%C3%BDberovom_ko-
nan%C3%AD.pdf.

Pomôžte riešeniu 
dopravných problémov. 
Chceme poznať vaše 

názory
Mesto Námestovo v spolu-

práci so Žilinskou univerzitou 
pracuje na riešení dopravných 
problémov nášho mesta. V tej-
to súvislosti prosí obyvateľov 
o vyplnenie dotazníka pre mo-
bilný prieskum a dotazníka tý-
kajúceho sa parkovania v mes-
te Námestovo. Neustály nárast 
počtu vozidiel nás totiž núti hľa-
dať riešenie – tým však nie je 
iba budovanie nových parkova-
cích miest na úkor zelene. Chce-
me poznať vaše názory. Bliž-
šie informácie o dotazníkoch 
sú zverejnené na stránke mes-
ta. Dotazníky je možné nájsť aj 
priamo na: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSe4l-
VoFhUS8MlMa87tNOGx23ls-
G8u8fViBMBrdpKfIB-fwDEg/
viewform a https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_
oC9_4zFYuW9P_yv0Ke4c-
PQcGTidkFm_avde2Cl4khqy-
Gw/viewform. 

Dotazníky sú anonymné a vy-
plnenie oboch vám zaberie pri-
bližne 5-7 minút vášho času. 
Vopred ďakujeme za spoluprá-
cu!

Informácie o aktivitách 
mesta pripravil: 

Ing. Dušan Jendrašík
prednosta MsÚ

Nová učebňa informariky v ZŠ Komenského.       Foto: (zšk) 

Počas rekonštrukčných prác v ha-
sičskej zbrojnici.

Mestský rozpočet 2020 
v dôsledku koronakrízy

Verím, že zo zdravotné-
ho pohľadu máme z obdobia 
pandémie koronavírusu už 
to najťažšie  za sebou, hoci 
hrozba druhej vlny tu stále je. 
Počas tohto obdobia sme boli 
vystavení viacerým obme-
dzeniam. Museli sme  niekto-
ré veci robiť iným spôsobom 
ako predtým. Počas tohto ob-
dobia sme sa venovali tomu,  
čo sme  už dlhšie nerobili. 
Mamky učili deti variť, piecť, 
šiť, rodiny boli viacej spolu. 
Žiaci, učitelia, ale aj mnohí 
z nás v práci fungovali inak 
ako sme boli zvyknutí.  

Čo sa týka ekonomických 
dopadov tohto obdobia však 
môže to najhoršie ešte ale 
prísť. Súvisí to s poklesom 
ekonomiky a nárastom ne-
zamestnanosti, ktorý sa oča-
káva. Z pohľadu fungovania 
mesta je tu neistota s príj-
mom mesta,  a to v rozhodu-
júcej  príjmovej časti rozpoč-
tu, dane z príjmu fyzických 
osôb, kde hrozí  výraznejší 
pokles. Zatiaľ to nie je dra-
matické, ale rozhodujúca tu 
bude jeseň a následne rok 
2021.

Na zasadnutí finančnej ko-
misie, kde sa preberal rozpo-
čet mesta v danej situácii, fi-
nančne oddelenie pripravilo 
návrh na úrovni optimistic-
kého poklesu 7% a po disku-
sii sa prijal návrh, aby sa pri-
pravil aj pesimistický variant 
s poklesom na úrovni 20%. 
Vo výdajovej časti rozpoč-
tu mesta by to malo najväč-
ší vplyv na výdaje mestského 
úradu,  dotácie rôznym orga-
nizáciám a aktivity smerujú-
ce do rekonštrukcií a oprav 
infraštruktúry mesta. 

Poslanci MsZ určite budú 
aj napriek tomu chcieť pod-
poriť investične aktivity mes-
ta, pretože tu sa v minulosti 
výrazne zaostávalo. Môže sa 
to realizovať z finančnej re-
zervy mesta, ale verím, že aj 
v bežnom hospodárení sa náj-
du úspory. Máme tu dlh voči 
nášmu mestu z minulosti. 
Mestský úrad tu má priprave-
né ale iba rekonštrukciu škol-

ských zariadení, rekonštruk-
ciu ciest a náučný chodník. 
Rekonštrukciu ciest ako je 
Kliňanská cesta, Červeného 
kríža, SNP, Okružná je urči-
te potrebné realizovať. Ďalšie 
investičné akcie pre rozvoj 
mesta v iných oblastiach 
mestský úrad nepripravuje. 

V minulom roku sme sa, 
poslanci, snažili aktivita-
mi a taktiež prijatými uzne-
seniami podporiť prípravu 
a následnú realizáciu men-
šej športovej haly, ktorá vziš-
la ako najdôležitejšia potreba 
športovej obce v Námesto-
ve a zároveň potrieb cviče-
nia našich detí na základných 
školách v areáli na Ulici Ko-
menského. Je nám jasne, že 
súčasná situácia danej in-
vestícií nepraje.  Naše mesto 
má ale minimálnu zadlženosť 
a ak ma mesto brať v budúc-
nosti nejaký úver, tak  pri ta-
kejto investícii je určite po-
trebné nad tým uvažovať, ak 
nebude iný spôsob financo-
vania. Je smutné, že mestský 
úrad na čele s primátorom to 
takto nevidí a nie je ochotný 
pokračovať ani v prípravnej 
fáze, ktorá nie je o peniazoch, 
ale o ochote a prioritách mes-
ta. Očakávania veľkej čas-
ti obyvateľstva vyjadrené na 
rôznych stretnutiach a komi-
siách MsZ však jasne dekla-
rujú, že by to mala byť jedna 
z priorít mesta.

Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ,

predseda komisie 
pre rozpočet, financie, 
správu a hospodárenie 

s majetkom mesta

Námestovo začalo so sčítaním domov a bytov
Od 1. júna 2020 sa na ce-

lom Slovensku začalo sčí-
tanie domov a bytov, ktoré 
potrvá 255 dní, teda do 12. 
februára 2021. V súčasnosti 
sa sčítanie realizuje na úrov-
ni miest a obcí, a to elektro-
nicky s využitím existujúcich 
dát. Cieľom nového konceptu 
je znížiť záťaž obyvateľov pri 
tomto procese.

Sčítanie domov a bytov 
bude na mestskom úrade vy-
konávať správne oddelenie, 
pričom bude vychádzať z do-
stupných zdrojov ako register 
adries, kataster nehnuteľnos-
tí,  daňová evidencia, staveb-
né povolenia, kolaudačné roz-
hodnutie, prípadne iné zdroje.  

Predmetom sčítania sú všet-
ky byty v domoch - obývané 
aj neobývané a tiež obývané 

objekty primárne neurčené na 
bývanie, ako napríklad obý-
vané chatrče a garáže, obýva-
né hausboaty či obývané ne-
skolaudované rodinné domy.

V prípade nejasností má 
mesto právo poveriť tzv. sčí-
tacích asistentov, ktorí fy-
zicky navštívia rodinný dom 
alebo byt s cieľom vyplnenia 
sčítacích formulárov. Z toh-
to dôvodu prosíme občanov 
mesta o poskytnutie súčin-
nosti. Po ukončení sčítania 
domov a bytov začne na úze-
mí Slovenskej republiky od 
15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 sčítanie obyvateľov. 
Bližšie informácie o sčíta-
ní domov a bytov a následne 
obyvateľov nájdete na webo-
vej stránke www.scitanie.sk

(mp)

Ing. Štefan Uhliarik

Nové lavičky sú odolnejšie.         Foto: (msú) 
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Na obdobie pandémie COVID-19 
budeme spomínať aj v dobrom

Medzi základné ľudské po-
treby patrí pocit bezpečia a is-
toty – a toho sa nám v po-
sledných dňoch, týždňoch, 
mesiacoch mnoho nedostáva-
lo. Všetci sme si „na vlastnej 
koži“ prežili všetky tie „nie-
-normálne“ a nepríjemné po-
city úzkosti, obáv, neistoty, 
ale aj hnevu, čo bolo v tej-
to neštandardnej situácii úpl-
ne prirodzené. Pre mnohých 
to bolo veľmi ťažké, zvlášt-
ne, nepríjemné a neprirodze-
né, lebo človek je spoločenský 
tvor, ktorý potrebuje žiť vo 
vzťahoch, komunikovať a trá-
viť spolu čas. Boli sme zvyk-
nutí na to, že môžeme chodiť 
kam chceme a kedy chceme a 
odrazu dostávame nariadené 
aj to, kedy a za akých podmie-
nok môžeme vyjsť z vlastného 
domu. Našťastie toto obdobie 
pominulo a život sa pomaly 
dostáva do normálneho reži-
mu. 

Nanešťastie u niektorých 
ľudí toto obdobie pravdepo-
dobne zanechalo následky 
a začali sa u nich prejavovať 
symptómy post-traumatické-

ho stresu. Za známku dob-
rého duševného zdravia to-
tiž určite nemožno považovať 
konanie a správanie sa nie-
ktorých jedincov počas noci 
z piatka 12. júna na sobo-
tu 13. júna 2020. Po uvoľne-
ní opatrení v podobe povole-
nia prevádzkovania nočných 
klubov nábrežie v Námesto-
ve takmer nevydržalo túto za-
ťažkávaciu skúšku. „Hordy“ 
zábavychtivej mládeže oku-
povali priestory Ú-čka v buja-
rej nálade až do takmer ran-
ných hodín. Až ranné svitanie 
poodhalilo „apokalypsu“, kto-
rá po nich zostala. Na hladi-
ne plávalo množstvo sklene-
ných a plastových fliaš, na 
brehu a vo vode bolo kvantum 
rozbitého skla z alkoholic-
kých a nealkoholických nápo-
jov, všadeprítomný neporia-
dok a zvratky. Parkovisko nad 
amfiteátrom pripomínalo jed-
no veľké smetisko. Zametacie 
vozidlo technických služieb 
a čistiace čaty ich zamestnan-
cov upratovali tento neporia-
dok dlhé hodiny.

Aj napriek tomu, že mesto 

robilo, čo bolo v jeho silách, 
v sobotu sa sociálnou sie-
ťou začal „hon na čarodejni-
ce“. Za to všetko „samozrej-
me“ mohlo mesto, ktoré len 
pred nedávnom zrenovova-
lo nábrežie a posilnilo počet 
odpadových kontajnerov, aby 
tak v tejto lokalite zabezpeči-
lo čistotu a poriadok. Veľkú 
časť kritiky si odniesla mest-
ská polícia aj napriek tomu, 
že takmer celú nočnú službu 
riešila narušovanie verejné-
ho poriadku na nábreží. Týka-
lo sa to deliktov so zameraním 
na znečisťovanie verejných 
priestranstiev, pitia alkoho-
lu na verejnom priestranstve a 
pod. Udelených bolo vyše de-
siatky pokút, v mnohých prí-
padoch bolo nariadené upra-
tanie znečistených miest. 
Zjednávať nápravu s vyvádza-
júcimi ľudmi pod vplyvom al-
koholu, je zvyčajne veľmi ná-
ročný proces a táto dvojčlenná 
jednotka išla pri prejednávaní 
desiatok spáchaných priestup-
kov naozaj nad limit. Rozpo-
čet mesta dlhodobo neumož-
ňuje navýšiť počty policajtov, Zamestnanec TS upratuje všadeprítomný neporiadok

sprievodu určite nie vhodných 
komentárov na adresu zástupcu 
súdnej moci, ktoré prednosta 
MsÚ okamžite odsúdil, „MsZ 
v celom rozsahu vyhovelo pro-
testu prokurátora“ a uznesenie, 
ktorým v minulosti „žiadalo“, 
teraz zrušilo. 

Pozrieme sa ešte na rokovacie 
body, ktoré sa týkajú záujmu 
jednotlivca, výsledkom ktoré-
ho je však aj záujem poslúžiť 
občanom mesta. 

Marína – 40 rokov staré zaria-
denie v centre mesta, vyzerajú-
ce ako komunistická stavba. 
Tak ho označil jeho majiteľ Pe-
ter Triebeľ. Nadstavbou o dve 
poschodia chcel v Maríne uro-
biť na jednom z poschodí spo-
ločenskú sálu pre 150 - 200 
ľudí, kde by mohli bývať svad-
by a iné spoločenské akcie, pre 
ktoré Námestovo roky nemá 
priestory. Na ďalšom poscho-
dí mala byť jednodňová chi-
rurgia. Poslanci mali všetky sú-
hlasné doklady kompetentných 
úradov na to, aby mohli schvá-
liť doplnok k Územnému plánu 
pre spomínanú rekonštrukciu 
Maríny. ... problémom pre nich 
bola výška budovy, lebo jej 
nadstavbou o dve poschodia sa 
zmarí výhľad na Magurku, ďa-
lej  parkovacie miesta, nedosta-
tok zelene a to, že územný plán 
sa má údajne meniť iba každé 

štyri roky... Poslanci „zosta-
li pri zemi“, zámer zvýšiť bu-
dovu o dve poschodia neschvá-
lili. Ich názor nezmenili ani 
argumenty investora, že spo-
mínané spoločenské akcie sa 
konajú cez víkendy, a vtedy je 
v blízkosti, na nábreží priehra-
dy, dostatok voľných parkova-
cích miest. Nezmenila ich ani 
otázka, ktorá je naozaj namies-
te: Čo je dôležitejšie pre obča-
nov – výhľad na Magurku, ale-
bo roky Námestovu chýbajúca 
spoločenská sála? Rovnako pre 
rovnaké dôvody rovnaký osud 
„zabezpečilo“ hlasovanie po-
slancov aj bytovému domu Zá-
hradky. Mimochodom - podľa 
návrhu z poslaneckých radov 
trojminútovú šancu mal dostať 
investor na to, aby obhájil na-
vrhované zvýšenie podlažnosti 
budovy...

 Po tom, čo zastupiteľstvo od-
volalo z redakčnej rady Mariá-
na Kasana, zvoleného do rady 
za pracovníkov mesta (v zmys-
le Štatútu mestských novín Ná-
mestovčan, pretože už nie je 
pracovníkom mesta), do re-
dakčnej rady poslanci zvoli-
li prednostu MsÚ Ing. Dušana 
Jendrašíka. Prevodmi, inicia-
tívnymi návrhmi a interpelácia-
mi pokračovali poslanci v ro-
kovaní do cca druhej hodiny 
rannej...

Anna Lajmonová

Lesk a bieda, nehnevajte sa na nás, lebo...
Za to, ako efektívne pracuje-

me, môžeme len my sami. A to, 
čo sme predviedli v priamom 
prenose na poslednom zastu-
piteľstve, to sa  aj z Fekišoviec 
môžu prísť k nám učiť.

Hanba na sto rokov. Ak má tr-
vať pracovná porada jedenásť 
a pol hodiny v kuse od tretej 
hodiny poobede do pol tretej 
ráno, nič moc, to aj  za krat-
ší čas sa atóm podarilo rozbiť. 
Už vidím namietať poniekto-
rých - veľa toho bolo, nedalo 
sa. Nie veľa, neefektívne nakla-
dáme s vlastným časom. A tak 
sa staviame aj k problémom 
mesta, ktoré máme riešiť.  To 
najdôležitejšie, čo máme riešiť, 
ani neriešime, lebo. Ak nás ne-
zaujíma vlastný cintorín, kde sa 
bude pochovávať o päť rokov, 
tak na čo sme tam vlastne? Aby 
sme sa počúvali, ako dokážeme 
múdro a zaujímavo polemizo-
vať? Najviac má na poslednom 
zastupiteľstve mrzia  tri veci. 
Neprerokovanie potrieb cinto-
rína, nadstavba Maríny o dve 
poschodia a taký istý problém 
Brehy, povolenie výstavby by-

toviek o dve poschodia. Mesto 
je mestom preto, že má budovy 
vyššie ako na dedine, kto chce 
bývať sám a dookola nikto ni-
kde, nech sa odsťahuje do lesa 
a býva. V dnešnej dobe je naj-
viac rozhodujúca ekonomika. 
Kto pozná ekonomiku výstavby 
vie, že ak má byť prevádzka 
rentabilná, potrebuje zvýšiť vy-
užitie územia. Centrum je cen-
trom preto, že je tú viac budov, 
viac obchodov a nie je tu dopra-
va. Operovať potrebou parko-
vísk v strede mesta je nezmy-
sel, nepochopenie rozvoja, čo 
vlastne chceme. Ak v meste nie 
je spoločenská sála a investor 
ju chce postaviť, povieme nie, 
nie, lebo, lebo...  S bytovkou na 
Brehoch to isté - ani z voza, ani 
na voz...  Z rozpočtu vyhodíme 
50 000 eur na projekty ŠFRB 
mesto nebude stavať za peniaze 
od štátu nič, lebo... A ostatným 
už tiež nedovolíme postaviť nič 
väčšie ako štyri poschodia.  To 
ak by sa naši dedovia tak rozho-
dovali, kostol má výšku tri met-
re Dexia banka dva metre dvad-
sať a tak ďalej. Budova terajšej 

banky bola postavená pred sto 
rokmi  a kostol pred tristo, už 
vtedy vedeli, že v strede mesta 
je potrebné stavať vyššie. Posta-
vili to preto tak, lebo nepoznali 
lebo. Efektívne fungovanie za-
stupiteľstva je alfou a omegou 
diania v meste. Tu sa rozhodu-
je o veciach na dlhšie obdobie. 
Tú sa majú predstaviť odborné 
argumenty. Niekedy sa rozho-
dujeme, ako keby sme nema-
li vlastný názor. Rozpočet sme 
roztrhali na franforce. Keby 
sme aspoň tú  rekonštrukciu 
Ulice Slobody odsúhlasili, tak 

malo zmysel tam sedieť dva-
násť hodín. Nie, my sme pove-
dali - nie tento rok, možno nabu-
dúce, možno niekedy inokedy. 
Rozhodujeme, ako nám čo na-
padne. Najskôr ideme postaviť 
športovú halu na Ulici Komen-
ského, dáme 230 000 € na vý-
kup pozemkov, 95 000 na pro-
jekty, a potom tam odsúhlasíme 
ihrisko za 10 000 eur. Jedno po-
piera druhé. No a čo, ale my sme 
chceli to, oni nie, budeme sa mať 
na koho vyhovoriť –to nie ja, to 
on, lebo...  No v zásade za tých 
dvanásť hodín biedy sme nič ne-
vymysleli.  Nič okrem údržby – 
zakázali sme všetko. Potom sa 
čudujeme, že nás predbiehajú 
iné obce, že nám utekajú z mes-
ta investori, že nás ubúda, že tú 
nikto nechce bývať. Preto, lebo 
ak sa staviame ku stavební-
kom tak, že pol roka trvá,  kým 
dostanú stavebné povolenia, dva 
roky, kým povieme nie, – samo-
zrejme najskôr sme povedali 
áno,  a potom nie. Nehnevajte sa 
za to na nás, lebo...

Marián Grígeľ
poslanec MsZ

Dokončenie z 2 str.

Väčšina poslancov... 

Marián Grígeľ st.

Termín plánovaného vydania nasledujúceho čísla 
mestských novín Námestovčan je 

30. septembra 2020
UZÁVIERKA TOHTO VYDANIA BUDE 

17. SEPTEMBRA 2020.
Kontakty: Redakcia, tel. 0911 920 010, e-mail: oravec.na-

mestovo@mail-t-com.sk.
Predseda redakčnej rady: tel.0907 447 411, 

e-mail:peterkolada@yahoo.com

Jednoduché pozemkové úpravy
Aktuálny prehľad jednotlivých 

lokalít:
Vojenské I - V tejto lokalite zača-

li prebiehať jednoduché pozemkové 
úpravy (JPÚ) ako prvé. Predstaven-
stvo JPÚ Vojenské I. schválilo kon-
cepciu návrhu spoločných zariadení 
a opatrení, čo znamená, že sa urči-
li šírky ciest a ich usporiadanie. Ak-
tuálne prebieha vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie pre projekt 
ciest.

Vojenské II - Momentálne čaká-
me na vydanie Rozhodnutia o povo-
lení JPÚ v lokalite Vojenské II.

Brehy - Koncom marca 2020, 
Okresný úrad, pozemkový a lesný 
odbor v Námestove vydal Rozhod-
nutie vo veci povolenia JPÚ aj v tej-
to lokalite. Zároveň sa určil obvod 
JPÚ Brehy. V máji sme prešli do 
ďalšej etapy – Rozhodnutím Okres-
ného úradu, pozemkového a les-
ného odboru v Námestove, ktorým 
bol ustanovený znalec na ocene-
nie predmetných pozemkov. Ďalšou 
etapou bude uskutočnenie valného 
zhromaždenia účastníkov JPÚ Bre-
hy, ktoré by sa malo konať na jeseň.

    Zdroj: fb   Milan Hubík

čo by pomohlo posilniť počet 
hliadok na zvládnutie takých-
to situácií. Aj z tohto dôvodu 
nebolo jednou hliadkou mož-
né takéto množstvo mladých 
ľudí, túžiacich po neviazanej 
zábave, udržať takpovediac na 
uzde. 

Ak v tom niekto vidí zlyha-
nie polície či mesta, v poriad-
ku, má právo na svoj názor.  
Určite je to pre nás však vý-
zva, aby sme hľadali a našli 
účinnejšie opatrenia, na kto-
rých už pracujeme, lebo nám 
všetkým, samozrejme, záleží 
na náprave. Avšak tento „Ar-

mageddon“ na nábreží nám 
dáva priestor na zamyslenie 
a otázku, „kde u tejto generá-
cie nastala chyba... a prečo je 
to vlastne tak“. Nech si na ňu 
zodpovie každý sám. Toto po-
kolenie „niektorých zhýralých 
deciek“ už asi nezmeníme, 
lebo niekde zrejme nastalo fa-
tálne zlyhanie. Musia už len 
dospieť a snáď aj prísť k ro-
zumu. Tu pravdepodobne po-
môže už len tvrdá represia, na 
ktorej technicky a aj legisla-
tívne pracujeme. Bezpečnosť 
nábrežia bude už v čo najkrat-
šej dobe posilnená kamerami, 

lepším osvetlením a pristúpi 
sa k ďalším opatreniam na za-
bezpečenie verejného poriad-
ku. 

Na obdobie pandémie CO-
VID-19 napokon budeme 
spomínať aj v dobrom. Pre-
tože mestská rekreačná zóna 
sa práve v tom období sta-
la na pár mesiacov pokojným 
a čistým miestom. Verím, že 
postupne prijaté opatrenia jej 
prinavrátia privilégium idylic-
kého miesta určeného hlavne 
na oddych. 

Mgr. Miroslav Hajdučík
náčelník MsP

Čerchle - v tejto lokalite budú jednoduché pozemkové 
úpravy spustené v priebehu roka.                            
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Technické služby mesta Námestovo zabezpečovali 
poskytovanie služieb aj počas koronakrízy

Technické služby mes-
ta Námestovo pracovali aj 
v období koronakrízy bez 
obmedzenia, avšak so zvý-
šenou mierou zodpovednosti 
k ochrane zdravia svojich za-
mestnancov. Služby naklada-
nia s odpadmi, ako napríklad 
vývoz komunálneho odpadu 
a zber separovaných komo-
dít, totiž nespadali pod zákaz 
prevádzok uvedených v opat-
reniach Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej re-
publiky pri ohrození verejné-
ho zdravia č. OLP/2595/2020 
zo dňa 15. marca 2020. 
Vzhľadom na to technické 
služby zabezpečovali vývoz 

komunálneho a separované-
ho odpadu nepretržite, aj keď 
za sprísnených podmienok. 
Ich služby boli nevyhnutné aj 
preto, že množstvo komunál-
neho odpadu v tomto období 
narástlo z dôvodu zvýšeného 
počtu osôb v domácnostiach. 
Pracovníci technických slu-
žieb v tomto neľahkom obdo-
bí zabezpečovali aj dezinfek-
ciu lavičiek, detských ihrísk a 
verejných priestranstiev.  

***
Už po čiastočnom uvoľnení 

opatrení bol otvorený aj zber-
ný dvor, samozrejme za do-
držiavania všetkých preven-
tívnych opatrení určených 

Úradom verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky. 
Papier sa na zbernom dvo-
re separuje do dvoch kon-
tajnerov. Na základe doho-
dy s odberateľom komodity 
je v jednom kontajneri kar-
tón a v ďalšom časopisy, no-
viny, letáky a pod. V meste sa 
kartón a tenký papier vhadzu-
je do spoločnej nádoby  a ná-
sledne tento materiál triedia 
pracovníci technických slu-
žieb. Na  sídliskách je prob-
lém s umiestnením ďalších 
kontajnerov na separova-
ný zber z dôvodu nedostatku 
voľného miesta.

Katarína Sečová 

 Viete ako správne separovať?

V Námestove sa môžete 
stretnúť so štyrmi druhmi 
zberných nádob, a to modré 
(papier), zelené (sklo), žlté 
(plasty+kov). Okrem ekolo-
gickej stránky má recyklá-
cia odpadov aj ekonomický 
význam. O tom, ako správ-
ne separovať, názorne uka-
zuje leták. Žiadame občanov 
nášho mesta, aby zložky vy-
separovaného odpadu neuk-
ladali okolo nádob ale do ná-
dob, aby nedochádzalo k ich 
znehodnoteniu.  Chceme po-
ukázať aj na dôležitosť stlá-
čania odpadu (napr. papiera, 
kartónových škatúľ, plasto-
vých fl iaš...) za účelom zní-
ženia objemu odpadu v ná-
dobe na separovaný odpad. 
Upozorňujeme tiež, že je za-

kázané ukladať biologicky 
rozložiteľný odpad do nádob 
na zmesový komunálny od-
pad. Okrem týchto nádob na 
separovaný odpad sa v mes-
te nachádzajú aj kontajnery 
na zber textilu. Pred vhode-
ním vecí do týchto kontaj-
nerov je potrebné oblečenie 
zabaliť do igelitových vriec, 
pričom sa zbiera nepoškode-
né a  čisté oblečenie.

Podiel vytriedených zlo-
žiek odpadu  sa v našom 
meste medziročne zvyšu-
je, čo môžeme považo-
vať za pozitívny jav. Pod-
statou separovaného zberu 
je zabrániť zmiešaniu rôz-
nych komodít  a materiálov, 
čiže vzniku zmesových ko-
munálnych odpadov, a preto 

žiadame obyvateľov mesta 
Námestovo o aktívnu sna-
hu vyseparovať maximálne 
množstvo vzniknutého od-
padu. Tým sa zníži množ-
stvo odpadu ukladaného na 
skládku  a tiež sa obmedzí 
negatívne zaťaženie život-
ného prostredia. Za týmto 
účelom mesto Námestovo, 
prostredníctvom Technic-
kých služieb,  pristúpilo k 
rozširovaniu, respektíve za-
vedeniu separácie ostatných 
druhov odpadu na Zbernom 
dvore (v areáli TS). 

Otváracie hodiny pre ve-
rejnosť sú od pondelka do 
soboty v čase od 8:00-12:00 
hodiny, v stredu sú otvára-
cie hodiny predĺžené až do 
18:00 hod.

Problematiku odpadového 
hospodárstva je nutné prís-
ne dodržiavať a riadiť sa 
normami a predpismi EÚ – 
Zákon č.79/2015 Z.z.  o od-
padoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Mgr. Veronika Floreková
Technické služby mesta 

Námestovo
Zdroj: www.envipak.sk

www.envipak.sk
www.triedime.sk

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu na viaceré druhy odpadov,  
napr. na kovy, plasty a nápojové kartóny.

PATRIA SEM nevratné obaly zo skla z 
alkoholických alebo nealkoholických nápojov, 
poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie 
množstvo patrí na zberný dvor).

SKLO

PATRIA SEM noviny, časopisy, reklamné 
letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové 
obaly, kancelársky papier (v malom množstve 
aj papier s kancelárskymi sponkami alebo 
skartovaný papier).

PAPIER
PATRIA SEM
 
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET 
fľaše z nápojov, obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov alebo kozmetiky a pod.
 
Kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, 
kovové výrobky a súčiastky, alobal.
 
Vypláchnuté stlačené alebo zošliapnuté obaly 
z džúsov, mlieka, smotany.

PLASTY, 
KOVY, 
NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SNAŽTE SA ODPAD 
NETVORIŤ VÔBEC. 
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte 
ich do predajne. Trieďte odpad, oplatí sa to 
finančne. Za vytriedený odpad občan neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom 
OZV ENVI – PAK.

PRED VYHODENÍM 
ZOŠLIAPNITE

 Produkcia komunálneho odpadu každoročne na-
rastá nielen na Slovensku, ale na celom svete. Chce-
me poukázať na dôležitosť triedenia odpadu, čím sa 
zníži množstvo komunálneho odpadu.  Jednotlivec 
môže zmeniť podiel zhodnoteného, respektíve re-
cyklovaného odpadu. Je dôležité vedieť, ako správ-
ne separovať a čo patrí do farebne odlišných kontaj-
nerov, lebo pri zlom triedení môže dôjsť napríklad k 
znečisteniu vytriedeného odpadu a takto znehodno-
tený vytriedený odpad nemôže byť ďalej spracovaný 
a musí putovať na skládku.
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Noviny občanov mesta Námestovo

   

Mestský úrad Námestovo žiada občanov mesta, ktorí si ešte nevyzdvihli 
kompostér zo zberného dvora Technických služieb mesta Námestovo, 

aby tak urobili najneskôr do 31. júla 2020.

Oznam
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Zmení Oravskú priehradu 
nový štatút?

Predstaviteľov samo-
správ v blízkosti Oravskej 
priehrady - Námestova, 
Bobrova a Trstenej sme sa 
opýtali:

Je dodržiavanie súčas-
ne platného Štatútu Orav-
skej priehrady dostatočne 
kontrolované kontrolný-
mi orgánmi a je tento šta-
tút platný od roku 1995 a 
novelizovaný roku 2003  
v súčasnosti živým doku-
mentom, alebo ho treba no-
velizovať?

Milan HUBÍK, 
primátor Námestova: 
Myslím si, že Štatút Orav-

skej priehrady je v poriadku, 
je to dobrý dokument, len ho 
treba dodržiavať. V minulos-
ti bol účinný, rešpektovaný, 
nábrežie Oravskej priehrady 
bolo čistejšie, rybári, turis-
ti i návštevníci reštauračných 
zariadení v okolí priehra-
dy disciplinovanejší. Spomí-
nam si, že ako chlapec, keď 
som našiel na brehu priehra-
dy nejaké fľaše, zobral som 
ich a v predajni potravín vy-
menil za peniaze. Päť korún 
pre dieťa v školskom veku, to 
bolo peňazí... Dnes je všetko 
plnené do plastových nádob 
a nevratných fliaš, a komu-
že by sa dnes chcelo zdvih-
núť tento druh obalu len tak 
zadarmo... Doba je iná, ľudia 
majú slabú alebo žiadnu se-
badisciplínu. Mali by sme čo 
najskôr pristúpiť k zálohova-
niu plastových fliaš. V 60. – 
70. rokoch si ľudia nedovoli-
li stavať nelegálne prístrešky 
a stavby okolo priehrady. Aj 
nelegálnu činnosť zvaľuje-
me na demokraciu, lebo keď 
to robia iní, možno tí hore, 
prečo by som to nemohol ja. 
Podľa mňa každý by mal mať 
akýsi kontrolný orgán v sebe 
a neškodiť okoliu, tobôž nie 
bezmocnej prírode. Máme si 
ju ceniť a chrániť, veď nám 
ponúka svoje dary pre úžitok 
i relax. Som optimista a ve-
rím, že na Oravskej priehra-
de nebude musieť zasaho-
vať polícia a ďalšie orgány, 
aby sa odstránili nelegálne 
a čierne stavby, ale rybári si 
ich odstránia sami. Že okolité 
rieky a potoky postupne pre-
stanú napĺňať vody priehrady 
plastom. Ak všetci začneme 
od seba, všetko okolo nás sa 
zmení k lepšiemu, teda aj bre-
hy priehrady. Ja tomu verím... 

Ing. Anton GROBAR-
ČÍK, starosta Bobrova: 

Za Obec Bobrov môžem 
povedať, že z našej strany 
nevykonávame kontrolu do-
držiavania tohto štatútu.  Na 
Obecnom úrade máme šty-
roch zamestnancov, ktorí 
sú pracovne maximálne vy-
ťažení svojimi pracovnými 
povinnosťami a na prijatie  
a zaplatenie nového pracov-
níka pre tento účel obec nemá 
voľné finančné zdroje. O tom 
ako vykonávajú kontrolnú 
činnosť ostatné v štatúte uve-
dené kontrolné orgány ne-
mám oficiálne informácie. 

Len z médií, ako ostatní ob-
čania, som sa dozvedel o mi-
nuloročných kontrolných 
aktivitách CHKO Horná 
Orava a novovzniknutej en-
vironmentálnej polície, kto-
ré zdvihli vlnu nespokojnos-
ti nielen v našej obci, ale aj 
v blízkom i vzdialenom oko-
lí. Štatút Oravskej priehrady 
je platným dokumentom, av-
šak obsahovo je vo viacerých 
častiach neaktuálny, naprí-
klad v tom, že na bobrovskej 
strane Or. priehrady nemá-
me žiadne verejné pláže ani 
reštauračné a ubytovacie za-
riadenia, o ktorých štatút ho-
vorí, a preto ho bude potreb-
né novelizovať.  Mali by sme 
však k tomu pristúpiť kon-
cepčne. Mám na mysli to, že 
aktualizácii Štatútu Oravskej 
priehrady by malo predchá-
dzať prehodnotenie platných 
legislatívnych noriem dotý-
kajúcich sa Oravskej prie-
hrady ako vodnej stavby, ako 
rekreačnej oblasti i ako chrá-
neného areálu. Bolo by po-
trebné tiež prehodnotiť zoná-
ciu jednotlivých častí územia 
v bezprostrednom okolí vod-
nej nádrže z pohľadu ochrany 
prírody a krajiny. Potom ná-
sledne zadefinovať už nový 
štatút, ktorý bude vychádzať 
z tejto aktualizovanej legisla-
tívy, ktorý stanoví systém vy-
užívania Oravskej priehrady 
v jednotlivých zónach z po-
hľadu príjazdu, parkovania, 
prístupu k vodnej ploche, zo-
trvávania pri nej, zabezpe-
čenia údržby plôch, čistenia 
brehov, kontrolnej činnosti 
atď. Od legislatívnych úprav 
očakávam riešenia, ktoré od-
stránia také nezrovnalosti 
ako to, že napr. v chránenom 
území Tatranského národné-
ho parku sa momentálne bu-
duje hotel pár metrov od ma-
lého Štrbského plesa a na 
Oravskej priehrade sú polí-
ciou zadržiavaní rybári po-
kojne v tichosti sediaci na 
brehu vodnej nádrže.  S ko-
legom primátorom Milanom 
Hubíkom sme dohodnutí, že 
budeme iniciovať stretnutie 
kompetentných, na ktorom 
otvoríme veľa otázok, kto-
ré časom dozreli na riešenie 
tak, aby Oravskú priehradu 
mohli, za určitých podmie-
nok a obmedzení z pohľadu 
ochrany prírody, užívať ob-
čania okolitých obcí, rekre-
anti i rybári bez obáv z posti-
hov od kontrolných orgánov.

Mgr. Jozef POLAKE-
VIČ, vedúci oddelenia 
výstavby a životného 
prostredia, MsÚ Trstená: 

Mesto Trstená sa doposiaľ 
nezaoberalo týmto štatútom, 
pretože ide o dokument, kto-
rý bol podpísaný predchod-
cami pred dosť značným ča-
som. Myslím si, že by bolo 
vhodnejšie podpísať nový, 
živý štatút, ktorý by zod-
povedal súčasnému stavu 
a možnostiam Oravskej prie-
hrady.                   

                Redakcia

Pohľady na brehy Oravskej 

Koľko nelegálnych a koľ-
ko čiernych stavieb je aktu-
álne na brehoch Oravskej 
priehrady?  Slúžia skôr ako 
prístrešky rybárom, alebo 
sú to aj stavby postavené na 
rekreačné účely?

Dušan Karaska, riaditeľ 
CHKO Horná Orava: „Na 
túto otázku vám, žiaľ, neviem 
presne odpovedať. Z vlastnej 

iniciatívy Správa CHKO Hor-
ná Orava v novembri 2017 
urobila pasportizáciu týchto 
stavieb, rôznych prístreškov 
a chatrčí, ale len v tej naj-
cennejšej, východnej časti (v 
čiernooravskom ramene) s 3. 
a 4. stupňom ochrany príro-
dy. Vtedy sme ich zistili 114. 
A to pred rokom 1990 tam 
nestála ani jedna. Podstat-
ne viac ich však je na západ-
nej strane Oravskej priehra-
dy, od Ústia po Edyho ranč. 
V čiernooravskom ramene, 
kde je pre neschodnosť ciest 
ťažšia dostupnosť, zrejme 
všetky slúžia športovým ry-
bárom. Bude to väčšinou pla-
tiť aj v západnej „rekreačnej“ 
časti priehrady, hoci tu nevy-
lučujem aj chaty nerybnárov. 
Osobne nepoznám nikoho, 
kto na brehoch Oravskej prie-
hrady vlastní legálnu či nele-
gálnu stavbu a nie je rybár.“

* * * 
Mestská organizácia Slo-

venského rybárskeho zvä-
zu v Námestove je najväčšou 
na Orave, má viac ako 1 500 
členov, z toho tretinu tvorí 
mlaď, tohto roku slávi 90. vý-
ročie svojho vzniku, 95. vý-
ročie organizovaného rybár-
stva na Orave a už 30 rokov 
ju vedie bývalý (ale duchom 
i súčasný) ochranár Vladimír 
Migra. Dôverne pozná situ-
áciu medzi rybármi i názory 
ochranárov na tému spomína-
ných stavieb a prístreškov na 
brehoch priehrady. Roky ju, 
aj keď tolerantne, čo prizná-
va, lebo povahou skôr tole-
rantný je, kritizuje na výroč-
ných schôdzach organizácie 
rybárov. 

Zaujíma nás, či MO SRZ 

v Námestove nedokáže 
v tejto veci urobiť „samo-
nápravu“.

Vladimír Migra:  Riešiť to 
„po dobrom“ je ťažké... Ak 
by to boli nejaké chaty, nedi-
vil by som sa, ale sú to ošar-
pané prístrešky, plechy, búdy 
z igelitov. Hromadí sa okolo 
nich neporiadok  – 300 ohor-
kov, fľaše, zhromaždený od-

pad vo vreciach, ktoré nemá 
kto odviezť... A teraz, keď 
popadali porasty, stromy, tie 
strašiace prístrešky sa odha-
lili ešte viac. Áno, sú to prí-
strešky aj našich rybárov, 
ktorí sa v nich ukrývajú pred 
dažďom a nocou, ale sú aj 
cudzích rybárov. K vlastníc-
tvu sa ale nechce priznať nik-
to. Pred ôsmimi rokmi Štátne 
lesy i CHKO zmapovali tieto 
objekty a vyzvali vlastníkov, 
aby sa prihlásili. Prihlásili sa 
vari štyria, mysleli si, že sa 
ich objekty budú legalizovať, 
a boli sankcionovaní. Ostatní 
sa teda radšej neprihlásili.  

Poznáte tých rybárov 
osobne. Neskúšali ste im 
dohovoriť, aby prístrešky 
zbúrali? 

To je veľmi ťažké... Po-
vie, že to nie je jeho, našiel 
to opustené, rozložil sa tam 
a užíva to. Vlastníka teda 
ťažko určiť. Vlani zareago-
vali naši členovia, zvalili dve 
búdy neďaleko mosta a zlik-
vidovali ich. Potom sa už ne-
pokračovalo. V minulosti za-
čalo s likvidáciou aj Povodie 
Váhu, z člna zvalili lanom 
dva objekty a tiež v tom už 
nepokračovali. Medzi vlast-
níkmi sú zrejme všelijakí – 
priatelia, možno aj nejakí 
funkcionári.... Na dobré slo-
vo je to veľmi ťažké. Treba 
povedať, že za stavby zod-
povedá vlastník alebo užíva-
teľ pozemku, v zátopovom 
území teda Slovenský vodo-
hospodársky podnik, š.p., za 
chaty postavené vyššie zod-
povedajú Štátne lesy. Za Je-
lešňou má pozemky trsten-
ský urbár. Mal by ich teda 
zlikvidovať vlastník pozem-

ku. Každý sa však toho obá-
va, naše zákony sú trochu de-
ravé...

NOVÉ 
NEPRIBÚDAJÚ

Ale máte aj nový rybársky 
zákon, ktorý zakazuje... 

Áno máme tento zákaz aj 
v rybárskom zákone. Nové 
stavby nepribúdajú, ale ťažko 
je zbaviť sa starých. A čier-
ne stavby sú definované iba 
v novom zákone, predtým ry-
bári nemali čo do toho hovo-
riť. 

Čo by ste z vašej strany 
mohli urobiť, aby sa ten 
problém trochu posunul do 
štádia riešenia?

Neviem, neviem. Je to veľ-
mi ťažké. Zo strany pracov-
níka Rady SRZ v Žiline bol 
daný prísľub ochrane príro-
dy, že do dvoch rokov sa tie 
stavby odstránia. Neurobilo 
sa nič. Na základe toho sme 
mali mať určité výnimky, 
čo sa týka 4. stupňa ochra-
ny, že sa mohli používať člny 
s elektromotorom, na niekto-
rých miestach sa mohlo bi-
vakovať a pod. Ochrana prí-
rody však nedala súhlas na 
udelenie tejto výnimky, rov-
nako ako Ministerstvo život-
ného prostredia, takže rybá-
ri sú trochu ako siroty. Máme 
napríklad štyri obce v rámci 
CHKO Horná Orava - Orav-
skú Lesnú, Lomnú, Beňado-
vo a Rabčice, ktorých intra-
vilány sú v 2. stupni ochrany, 
takže ak by som išiel bicyk-
lom mimo cesty, už poru-

šujem zákon. So starostami 
i primátorom Námestova rie-
šime niektoré veci, čo sa týka 
prístupových ciest. Aj riadi-
teľ CHKO na schôdzi prisľú-
bil hľadať riešenia.

Máte mnohoročné skúse-
nosti. Porovnajte správanie 
rybárov v minulosti so sú-
časnosťou ohľadne znečis-
ťovania životného prostre-
dia okolo riek a priehrady. 
Prečo je to tak?

Ťažko povedať. Ťažko po-
vedať... Ľudia boli skrom-
nejší, prírodu si možno viac 
vážili, dnes je všetko many, 
many... ja mám peniaze, a tak 
si môžem robiť všetko... 
V minulosti tiež nebola taká 
prísna legislatíva, čo sa týka 
ochrany prírody. Teraz sa to 
stále viac sprísňuje – ochra-
nárom pomáha enviropolícia, 
občianske združenia, veľmi 
nápomocný im je nový mi-
nister... 

KOLESÁ VO VODE 
BIJÚ DO OČÍ

Bolo v minulosti prístup-
nejšie dostať sa rybárom 
autom bližšie k vode a lo-
viť?

Ja by som to, čo sa deje 
v súčasnosti, nazval trend 
doby...  

Rybárovi trvá aj trištvrte 
hodiny, kým zájde k vode. 
S úlovkom ide naspäť hodi-
nu. Je to dosť náročné, naj-
mä pre rybárov-seniorov. Ry-
bársky výstroj je dosť veľký, 
konštrukcie na uloženie prú-
tov, krmivo, takže potrebu-
je sa niekde zložiť. Chápem 
kolegov rybárov, ale zas prísť 
autami k priehrade tak, že 
autá sú už kolesami pomaly 
vo vode, to zasa nie! Hovo-
rím im: Autá nechajte pri le-
síku, nikomu to nebije do očí. 

 
CHRÁNENÁ RYBIA 
OBLASŤ HNEVÁ 

RYBÁROV

Rybári, ktorí pred polro-
kom lovili blízko priehrad-
ného mosta si sťažovali, že 
na priehrade vlastne nema-
jú kde loviť.  Pod Slanicou 
si majitelia chát ohradili 
pozemky až do vody...

Toto miesto je veľký prob-
lém, tam by mali zasiahnuť 
stavebné úrady. V zátopovom 
území nám zákon umožňu-
je vstup k vode aj cez cudzie 
pozemky. Rybári si však ne-
uvedomujú, že zákon nerie-
ši vjazd na pozemky. Myslím 

si, že toto by malo byť rybá-
rom umožnené. Narážame 
na orgány ochrany prírody. 
Máme tu 2., 3., 4. stupeň, po-
maly tretina priehrady tvorí 
4. stupeň ochrany. Inak loviť 
je možné na priehrade všade, 
dokonca aj v 4. stupni ochra-
ny, ak na to vydá súhlas or-
gán ochrany prírody, v našom 
prípade Okresný úrad v Žili-
ne. O takýto súhlas má žia-
dať Rada SRZ, pretože Orav-
ská priehrada spadá pod SRZ 
Žilina. My, naša organizá-
cia, sme na priehrade iba hos-
tia. Inak, rybárov najviac na-
hnevalo, že na priehrade bola 
vyhlásená chránená rybia 
oblasť v oblasti Zubrohlava – 
Bobrov. Je to dosť veľká plo-
cha poza Studničku. Údajne 
je táto chránená rybia oblasť 
vyhlásená protizákonne, lebo 
sa k nej nevyjadrovala Rada 
SRZ iba niektorí jej pracov-
níci - a Ministerstvo životné-
ho prostredia ju nevyhlásilo v 

Oravská priehrada, 66-ročná vodná nádrž s rozlo-
hou 35 km2 a 350 miliónmi litrov vody, vďaka ktorej 
a ktorým máme elektrickú energiu, garanciu pred po-
vodňami, ponúka nám možnosti relaxu, športu, ry-
bolovu... A je to možno práve rybárčenie, čo sa ne-
gatívne podpisuje na vizáži, ale najmä na životnom 
prostredí na brehoch tejto vodnej nádrže. Určite už 
viete, kam smerujeme týmto úvodom. K čiernym 
a nelegálnym stavbám, ktoré vytŕčajú z porastu na 
priehradných brehoch, špatia a znečisťujú krajinu 
v jej blízkosti. 
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Schátraná stavba vleku na vodné lyžovanie 
už nebude tŕňom v oku občanov ani turistov

V čase, keď sa mal na Orav-
skej priehrade vybudovať 
prvý vlek na vodné lyžova-
nie, na Slovensku ešte nič po-
dobné nebolo. V rokoch 1989 
až 1990 z nádrže vypusti-
li vodu, robila sa generálna 
revízia múru, opravovali sa 
brehy a zarovnával sa povrch. 
Počas revízie priehrady Po-
vodie Váhu vybudovalo tzv. 
„bazén“ s tým, že v ňom bude 
neustále voda. Keď však 
stavbu prebrala nástupnícka 
spoločnosť (Slovenský vodo-
hospodársky podnik), vodu 
začala pomaly vypúšťať.

V roku 1990 bol vlek dokon-
čený. Uskutočnili sa dokon-
ca aj skúšobné jazdy. Zme-
nilo sa však vedenie mesta, 
pričom noví funkcionári už 
o „bazén“  nejavili záujem. 
Neskôr náhle stúpla voda, čo 
malo za následok vytiahnutie 
nezabezpečenej pätky kon-
štrukcie. Stĺp sa preto zvalil 
a aj s obežným lanom zostal 
ležať vo vode. Občania mes-

ta a tiež jeho návštevníci sa 
po tridsiatich rokoch už ďa-
lej na chátrajúcu stavbu ne-
mohli nečinne prizerať. Ten-
to neutešený stav nenechal 
chladným ani mňa a preto 
sme o tomto stave neraz dis-
kutovali aj na komisii cestov-
ného ruchu. Na zastupiteľstve 
19. decembra 2019 som pre-
to sformuloval uznesenie (č. 
128/2019), kde som navrhol 
mestskému úradu, aby v čo 

najkratšom čase začal roko-
vať s majiteľom tejto stavby, 
ktorá žiaľ ohrozuje bezpeč-
nosť občanov mesta, pričom 
tiež pôsobí veľmi neesteticky 
pri vstupe do mesta Námes-
tovo. Koncom mája 2020 sa 
nakoniec s pomocou miest-
nej firmy podarilo túto stavbu 
odstrániť. Nebude tak už viac 
tŕňom v oku občanov a turis-
tov.            Peter Kolada

          poslanec MsZ

30 rokov chátrajúci vodný vlek je už odstránený.

priehrady očami rybárov a ochranárov
zmysle správneho poriadku 
(zákona).

Enviropolícia tvrdí, že 
bude pôsobiť aj v oblasti 
prípravy zákonov, aby sme 
sa na Slovensku s čiernymi 
stavbami vysporiadali... 

To je aj naša reč. Nerobí 
to dobrotu ani pre ľudí, ani 
pre turistický ruch. Príroda 
má zostať prírodou. Príroda 
je krásna, a tie stavby, búdy, 
plechy... vyzerá to horšie ako 
v cigánskych osadách. 

KEĎ TO NEJDE 
PODOBROTKY...

Keď sa s nelegálnymi stav-
bami nedokážete vysporia-
dať u svojich členov, kto by 
mal byť na ťahu, ako by sa 
to malo riešiť? 

Bude zrejme potrebné pri-
stúpiť k fyzickej likvidácii 
tých stavieb, podobne ako na 
Domaši. Búdy sa však váľa-
jú a zas ich načierno stava-
jú v iných častiach. Ľudia sú 
nepoučiteľní a nenapraviteľ-
ní. Každý chce mať tú „svo-
ju“ búdu pri vode a myslí si, 
že keď ju tam má, že je to 
iba jeho miesto. Zákon jed-
noznačne hovorí, že obsadzo-
vať miesta aj takýmto spôso-
bom sa zakazuje. Takže, keď 
to nejde s likvidáciou nele-
gálnych prístreškov podob-
rotky, pôjde to tak, ako to ro-
bia už inde.

  

PRÁVO MUSÍ MAŤ 
PRÁVA

Čo je príčinou toho, že po-
čet takýchto stavieb za os-
tatné roky na Slovensku 
rastie, a nie klesá? To sa už 
pýtame riaditeľa CHKO 
Horná Orava Dušan Ka-
rasku.

Je to viacero vplyvov. Oby-
vateľstvo má čoraz viac pe-
ňazí (nikdy sme neboli takí 
bohatí ako v súčasnosti), čo-
raz viac voľného času. Tak-
že viac investuje do voľnoča-
sových aktivít, do chát. Ako 
som už spomenul, dodržia-
vanie zákonnosti je v tomto 
smere nízke a aj správcovia 
štátneho majetku sa o vý-
stavbu nelegálnych chát na 
brehoch Oravskej priehrady 
neveľmi starajú. Toto podpo-
ruje veľmi nízka vymožiteľ-
nosť práva. Keď bežní obča-
nia vidia, ako veľmi narástla 
korupcia u politikov, tak sa aj 
oni správajú korupčne. Sna-

žia sa mnohé veci „vybaviť“ 
cez „svojich“, alebo kúpiť 
rozhodnutie zodpovedného 
úradníka. V našich hlavách 
zostalo tiež myslenie nedáv-
no-minulé, keď za komunis-
tov pôda patrila všetkým a 
nikomu. Stratila sa a ešte ne-
vytvorila úcta k cudziemu 
majetku. Ešte donedávna ne-
bolo dostatočne počuť, vidieť 
snahu o nápravu – odstráne-
nie korupcie. Nebyť smrti 
novinára Kuciaka a jeho snú-
benice, možno by korupcia 
rástla ďalej. Ja dúfam, že po 
novom sa všetko zmení a za-
čne sa vykoreňovať korupcia 
i nedodržiavanie práva. Ten-
to proces bude veľmi bolesti-
vý, ale nevyhnutný pre rozvoj 
Slovenska. Ani zďaleka totiž 
nejde len o ochranu prírody. 

Výrazné zlepšenie vymoži-
teľnosti práva pokladajú aj 
rôzni analytici, ekonómovia 
za dôležitú potrebu pre zlep-
šenie sociálno-ekonomickej 
situácie u nás.

VYRADIŤ „ČIERNE 
OVCE“

Keďže väčšina týchto sta-
vieb súvisí s rybárskymi 
aktivitami členov rybár-
skeho zväzu, čo by mal uro-
biť MO SRZ pre zamedze-
nie týchto aktivít, ktoré sú 
podľa nového zákona o ry-
bolove trestným činom?

Už som im na rôznych fó-
rach (včítane poslednej člen-
skej schôdze námestovskej 
organizácie SRZ) navrho-
val viaceré riešenia. Mys-
lím si, že táto organizácia 
by si mala vstúpiť do sve-
domia a rozhodnúť sa, akým 
smerom pôde. Či doteraj-
ším, čo však bude mať po-
stupne za následok stratu 
kreditu tejto dôležitej orga-
nizácie v očiach spoločnos-
ti, alebo prejde procesom 
sebareflexie „očistou“ a vy-
radí zo svojich radov „čier-
ne ovce“, ktoré svojím kona-
ním poškodzujú dobré meno 
SRZ. Určite by pomohlo, 
keby rybárska stráž nele-
gálnu činnosť (napr. nele-
gálne vjazdy, znečisťovanie 
odpadkami, výstavba alebo 
užívanie nelegálnych stavieb 
a prístreškov) primerane 
sankcionovala. Za primera-
nú sankciu pri týchto oso-
bitne hrubých porušeniach 
práva možno považovať pri-
najmenšom odobranie rybár-
skeho lístka a pri opakovaní 

vylúčenie z radov SRZ. Sa-
mozrejme, je to vnútorná vec 
organizácie. SRZ má množ-
stvo skúsených a šikovných 
členov a ja verím, že nájdu 
odvahu tento stav riešiť. Veď 
takto pre pár nezodpoved-
ných osôb trpí väčšina. 

Aké kompetencie a zod-
povednosť majú, podľa 
vás, v tejto oblasti samo-
správy a aké štát? Odkiaľ, 
z ktorého štartovacieho 
bodu, by sa mal začať rie-
šiť problém odstraňovania 
nelegálnych a čiernych sta-
vieb v okolí VN Orava?

Najdôležitejšie kompeten-
cie samospráv sú v oblas-
ti stavebného poriadku (sú 
stavebnými úradmi). Môžu 
sankcionovať budovateľa 
nelegálnej stavby a žiadať jej 
odstránenie. Všeobecne však 
zákony majú slabé, nejasné, 
alebo nedostatočné nástroje 
na účinné jednoduché vymá-
hanie rešpektovania práva. 
Ďalším paradoxom je roz-
poltenosť právneho systé-
mu, keď je možné nelegálnu 
činnosť istým spôsobom zle-
galizovať. Príkladmo – čier-
nu stavbu možno pripojiť na 
inžinierske siete. Podstatnú 
úlohu v tomto smere tak má 
štát. Potrebné je, aby prime-
rane zmenil súčasný právny 
systém a posilnil a zjedno-
dušil vymožiteľnosť práva. 
Stavebný zákon vznikal pred 
vyše 50 rokmi, hoci sa viac-
krát novelizoval, jeho pod-
stata je však stále poplatná 
dobe, v ktorej vznikal.

POKUTA 10 EUR 

Kontrolnú funkciu v tej-
to veci má popri CHKO 
HO napr. nedávno vznik-
nutá enviropolícia či mno-
hé ďalšie kontrolné orgány, 
vrátane SRZ Žilina. Toľ-
ko kontrolných orgánov – 
a výsledok? Iba konštato-
vanie stavu. Prečo je to tak?

Neviem, odkiaľ máte také 
informácie, ale podľa mňa sú 
v rozpore so skutočnosťou. 
Správa CHKO Horná Ora-
va len od roku 2012 uloži-
la stovky rôznych sankcií za 
porušovanie predpisov v ob-
lasti ochrany prírody v okolí 
Oravskej priehrady – od do-
hovoru (bola ich väčšina) až 
po pokuty v hodnote rádovo 
desiatok eur. Pri ťažších prí-
padoch, keď išlo o podozre-
nie zo spáchania trestného 
činu, prípad sme posunuli na 
orgán ochrany prírody. My aj 
previnilec sme nechceli veriť 
vlastným očiam, keď výška 
pokuty bola 10 €. Nemožno 
sa preto čudovať, že vďa-
ka tejto svojráznej (ne)sna-
he o dodržiavanie zákonnosti 
kompetentných, sa stav ne-
zlepšoval. Zmena nastala až 
v minulom roku, keď vznikla 
enviropolícia. Tá sa k problé-
mu nelegálnych vjazdov po-
stavila skutočne razantne. Pri 
vjazde do chránených území 
ide o podozrenie zo spácha-
nia trestného činu a v zmys-

le interných 
usmernení envi-
ropolícia zadr-
žala autá až do 
objasnenia ce-
lého prípadu. To 
malo skutočne 
veľmi pozitív-
ny účinok a po-
čet nelegálnych 
vjazdov rapídne 
klesol. 

 Niektorí po-
slanci samo-
správy vola-
jú po zmene 
Štatútu Orav-
skej priehra-
dy z roku 2003. 
Pomôže to 
zmene súčasného stavu?

To závisí od toho, čo chcú 
v štatúte meniť. No poznajúc 
ich požiadavky, zmena Štatú-
tu Oravskej priehrady pomô-
že len čiastočne. Určite však 
neporieši regulatívy platné 
na lesných pozemkoch, na 
vodách a v chránených úze-
miach, či v doprave, vyplýva-
júce z príslušných zákonov.

CHKO PLÁNUJE 
ZMENU OBMEDZENÍ
 
Neuvažuje sa o zmene zo-

nácie územia v blízkosti 

VN Orava tak, aby danos-
ti priehrady mohli užívať 
občania okolitých obcí na 
rekreáciu i rybárčenie bez 
toho, aby sa obávali posti-
hov orgánov kontroly? (V 
minulosti to tak bolo, a ne-
bolo to zle...)

Správa CHKO Horná Ora-
va pripravuje zmenu zonácie 
CHKO. Plánuje zmenšiť 
obmedzenia v jestvujúcich 
rekreačných oblastiach v 
okolí Námestova po Edy-
ho ranč, na konci panelovej 
cesty v Bobrove a v celej 
juhozápadnej časti od Ústia 
po čerpaciu stanicu opro-

ti Námestovu. Veríme, že 
sa nám, v spolupráci so sa-
mosprávami a ďalšími do-
tknutými subjektmi, podarí 
nájsť kompromisné rieše-
nie, ktoré na jednej strane 
zachová prírodné hodno-
ty Oravskej priehrady, na 
strane druhej umožní trva-
lo udržateľný rozvoj ces-
tovného ruchu a rybárstva.

  

Ako vidieť, Oravská prie-
hrada má na svojich bre-
hoch za roky existencie 
veľa "nánosov a záťaží", 
najmä vplyvom necitlivé-
ho správania sa tých ľudí, 
ktorí ju viac (vy)užívajú 
ako chránia. Zo spoločen-
skej situácie je zrejmé, že 
čas riešiť tieto problémy, 
majúc na pamäti aj prírodu, 
aj ľudí v jej okolí, dozrel. 
Živej téme Oravská prie-
hrada sa hodlá aktívnejšie 
venovať aj námestovská 
samospráva a budeme o nej 
písať aj my v ďalších vyda-
niach Námestovčana.

Anna Lajmonová
(medzititulky redakcia)Fotografie: (rž)
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ZŠ SLNEČNÁ

Keď si žiaci vyložili v trie-
de stoličky na dlhší čas, zna-
menalo to, že nastalo ich tú-
žobne očakávané obdobie 
prázdnin. S rovnakým šťast-
ným výrazom tváre sa lúči-
li so spolužiakmi a učiteľmi. 
V marci 2020 si žiaci v trie-
dach tiež vyložili stoličky. 
Na ako dlho? To vtedy nikto 
nevedel. Žiaci neodchádza-
li s rovnakým výrazom tvá-
re. Jedni sa tešili, druhí boli 
v rozpakoch, pretože nevede-
li, čo majú od nových opat-
rení očakávať. Vyučovací 
proces sa v budovách škôl  
prerušil a preniesol do domá-
ceho prostredia žiakov a uči-
teľov. Odrazu boli deti pri 
počítačoch častejšie, ako by 
možno chceli. Preto svoj od-
dych pri počítačových hrách 
mnohí vymenili za čítanie 
kníh, hranie spoločenských 
hier s rodinou, alebo oddy-
chovali v prírode. 

Na druhej strane sedeli za 
počítačmi učitelia, ktorí hľa-
dali tie najvhodnejšie spô-
soby pokračovania vo výuč-
be. Učíme sa celý život, a to 
platilo aj počas koronapan-
démie. Mnohí učitelia strie-
dali svoj literárny, chemický 

či biologický svet s IKT sve-
tom. Ich cieľom bolo zjedno-
dušiť vyučovací proces, odo-
vzdať čo najviac vedomostí 
žiakom a odbremeniť rodi-
čov. I pedagógovia mysleli 
na zdravie a psychickú po-
hodu svojich žiakov. Hoci im 
rodičia zabezpečovali pokoj-
nú rodinnú atmosféru, pred-
sa sa niekde v kútiku svojej 
duše žiaci báli o svoju rodi-
nu. Veď zo všetkých strán 
počúvali slová ako korona, 
vírus, COVID-19, nové prí-
pady atď. Preto im aj učitelia 
popri digitálnej výučbe po-
sielali povzbudivé slová, kto-
ré zároveň adresovali aj ich 
pomocníkom pri domácom 
vzdelávaní, a to rodičom. 
Pozitívne slovné hodnote-
nie bolo hnacou silou žiakov 
a motivovalo ich aj k oprave 
chýb v úlohách. Mnohí  si na-
stavili režim hneď od začiat-
ku, niektorým trvalo dlhšie, 
kým si vytvorili systém, ale 
zvládli to. Nesmelosť sa od-
razu vytratila a aj tí ostýcha-
vejší nabrali odvahu a ukáza-
li, koľko tvorivosti v nich je. 
Po čase začali deťom chýbať 
spolužiaci, spomínali na tí-
movú prácu v triedach, ako 

sa spolu smiali a navzájom 
si pomáhali. Interaktívne cvi-
čenia, tvorivé pracovné listy, 
videá zábavné aktivity, prak-
tické úlohy a iné formy mo-
tivácie používali učitelia aj 
popri online hodinách. Áno, 
online vyučovanie vo svo-
jej izbe je celkom pohodlné 

a zároveň zaujímavé. Ponú-
ka aj zábavu vo forme rôz-
nych zvukov z domácností, 
alebo sa zoznámime  s domá-
cimi miláčikmi našich školá-
kov. Napriek tomu sme sa so 
žiakmi zhodli, že vzájomný 
priamy kontakt veľmi potre-
bujeme.

Koronavírusové obdo-
bie nám zmenilo vyučovací 
proces. Prišli sme o osobné 
stretnutia so žiakmi, odrazu 
sme neboli súčasťou ich vtip-
ných zážitkov či smutných 
príhod. Koronová situácia 
vrátila knihy z políc do rúk 
tých najmladších, ponúkla 

im dobrodružstvo v prírode. 
Technika sa stala nástrojom 
odovzdávania vedomostí, ná-
padov a inšpirácií, ale bez 
osobného kontaktu so žia-
kom ostalo niekde v jej poza-
dí čosi nedopovedané...

Mgr. Stolárová
ZŠ Slnečná

A takto sme začínali po návrate do školy v júni _ prvý týždeň s malou dušičkou, aby bolo všetko dobré. Pohľad do 4. B triedy. Foto: zš s

Čo im dala a čo vzala korona...



Obnova interiéru 
i knižného fondu

Mestská knižnica v Námes-
tove funguje od roku 1983 keď 
bol do užívania odovzdaný 
Dom kultúry, vtedajšie Mest-
ské kultúrne stredisko, ktorého 
súčasťou je mestská knižnica. 
Vizáž knižnice pred rekon-
štrukciou nebola najhoršia, 
ale bolo v nej chladno, tma-
vo, knižnica nemala odsáva-
nie, priame vetranie... Keďže 
Fond na podporu umenia vy-
hlásil výzvy práve na tieto úče-
ly vo fi nančnom objeme do 10 
tisíc a 60 tisíc eur, aj napriek 
najmä časovej náročnosti sme 
sa rozhodli ísť do toho 60-ti-
sícového. Zvládli sme to, vy-
pracovali sme projekt, z troch 

oslovených architektov sme 
vybrali najkrajšiu a najlac-
nejšiu štúdiu architektov Ing, 
arch. Mariána Ontkóca a Ing. 
arch. Barbory Hollej. Pro-
jekt sme spolu s Danicou Hol-
lou, poslankyňou MsZ a v tom 
čase zástupkyňou primátora, 
úspešne odprezentovali v Bra-

tislave na Fonde na podpo-
ru umenia a tak k získanému 
60-tisícovému grantu pridá-
me cca 10 tisíc eur z rozpočtu 
Domu kultúry. Potom nasledo-
valo verejné obstarávanie, kto-
ré zabezpečila Alžbeta Selec-
ká, referentka pre projektové 
riadenie a verejné obstaráva-
nie pri MsÚ. Celková hodno-
ta diela na rekonštrukcii kniž-
nice je ale približne 100 tisíc 
eur – vzhľadom na to, že spo-
lu s mestským úradom sa vy-
riešila vzduchotechnika i sve-
telnosť knižničného priestoru. 
Okrem Fondu na podporu 
umenia a Domu kultúry v Ná-
mestove boli použité fi nančné 
prostriedky od jeho zriaďova-
teľa Mesta Námestovo.  Na re-
konštrukcii interiéru knižnice 

sa podieľali fi rma KUBIK IN-
TERIÉR a stavebnými práca-
mi fi rma STAVINEK s. r. o., 
vzduchotechniku realizovala 
fi rma STAVOTECH SK s.r.o..

Projekt rieši hlavnú a mlá-
dežnícku časť knižnice. V mlá-
dežníckej je auditórium, knihy 
pre deti i premietacie plátno. 

Náučnú literatúru premiestni-
me z knižnice do miestnosti, 
ktorá bola v minulosti daná do 
prenájmu, kde bude 
tiež internet pre náv-
števníkov knižnice. 
Veríme, že náš vyše 
22-tisícový knižný 
fond obohatíme o ďal-
šie tituly, vzhľadom 
na to, že sme pripra-
vili  projekt, z ktoré-
ho môžeme v prípa-
de úspechu získať na 
tento účel 10 tisíc eur. 
Bolo by to výborné, 
ak by sme popri obno-
ve interiéru knižnice 
za spomínaný objem 
prostriedkov obohatili 
aj knižný fond. 

Po rekonštruk-
cii poskytne kniž-
nica viac priestoru 
deťom a mladým ľu-
ďom na skupinové aktivity. 
Pôjde o vhodný komunikač-
ný priestor - na besedy, čítania, 
premietanie rozprávok, hry, 
kreslenie... 

V ďalšej etape budeme rie-
šiť druhú časť knižnice, v kto-
rej je napríklad i kútik pre deti. 
Knižnica je zatvorená od koro-
ny, od marca, ale ľudia sa in-
formujú, kedy už otvoríme, 

pretože tu radi chodia. S prá-
cami sme vo fi nálnej fáze a od 
septembra bude knižnica k dis-

pozícii čitateľom a návštevní-
kom. Po dokončení tak bude 
mestská knižnica priestrannej-
šia, modernejšia a účelnejšia. 

Kinosála s novými 
sedadlami

Okrem knižnice sa chystá-
me v spolupráci s Audiovizu-
álnym fondom v sále vyme-
niť sedadlá, podlahovú krytinu 
a upraviť schodíky. V pláne 

máme tiež výmenu vzducho-
techniky a vymaľovanie týchto 
priestorov. V priebehu septem-
bra by mohla vynovená sála 
začať slúžiť svojmu účelu. Fi-
nančný objem za nové sedač-
ky do sály je cca 84 tisíc eur, 
polovicou sumy prispel Audio-
vizuálny fond, druhú polovicu 
poskytlo mesto. Vo verejnom 
obstarávaní na výrobu sedačiek 
bola vysúťažená fi rma HOKO 

- VH, Vlčnov (ČR). Pri preze-
raní sály s obdivom skonštato-
vali, že sedačky, aj napriek nut-
nej výmene v takom stave, a po 
takom čase, videli iba v Prahe 
v jednom divadle. Vraj musí-
me mať kultúrnych návštev-

níkov. Na prezentácii projektu 
bol spolu so mnou a mojim ko-
legom Marekom Slovíkom na 
Audiovizuálnom fonde primá-
tor mesta Milan Hubík, je to 
veľká podpora a zaváži. Naj-
väčšiu časť fi nančných pros-
triedkov poskytuje Mesto Ná-
mestovo. Veľmi dôležitou 
časťou obidvoch projektov je 
fi nančné vyhodnotenie, ktoré 
sa bude týkať hlavne kolegyne 

Jany Janovičovej. Veríme, že 
po prázdninách sa už dostane-
me do normálu, začneme zará-
bať a dodržiavať termíny, ktoré  
kolegyňa Štefánia Kováčová 
nebude musieť prekladať.

Spracovala: (lá)
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Podujatia DKN - júl - september 2020
LETO NA NÁBREŽÍ 

V NÁMESTOVE 2020:

ZUŠ EXHIBÍCIA
28. 6. 2020 Nedeľa
Tvorivé popoludnie s ná-

mestovskými ZUŠ
ZUŠ I. Kolčáka a SZUŠ 

Pierrot, hudba, tanec

ŠPORTOVÝ DEŇ
12. 7. 2020 Nedeľa
Deň plný pohybu s námes-

tovskými športovými klubmi
Rybári, volejbalisti, parko-

ur, skate, gymnastika, pohy-
bové hry, súťaže, charitatív-
ny spinning

BPM TRIO
19. 7. 2020 Nedeľa
Koncert

DEŇ V MINULOSTI
25. 7. 2020 Sobota
Atmosféra dávnych čias 

priamo na nábreží
Šermiari, rytierska škola, 

sokoliari, kaukliar, drevený 
kolotoč, remeselný jarmok 
a ukážky remesiel, dobová 
kuchyňa a hudba

NÁMESTOVSKÝ 
DYCHFEST

16. 8. 2020 Nedeľa
Festival dychových hudieb

DEŇ S VELIKÁNOM 
VOL.1: HVIEZDOSLAV
23. 8. 2020 Nedeľa
Divadelné predstavenia 

oravských súborov detských 
i dospelých, výtvarné a diva-
delné workshopy

GASMUZFEST
29. 8. 2020 Sobota
Festival gastronomických 

a múzických umení
Drobné jedlo, remeselné 

pivo, kvalitné víno, skvelé 
koncerty kapiel a folkloristov. 
Sviatok všetkých labužníkov

DEŇ SV. HUBERTA
6. 9. 2020 Nedeľa
Tradičná poľovnícka sláv-

nosť

SLANICKÝ OSTROV 
DIVADLA

11. -13. 9. 2020
1. ročník divadelného fes-

tivalu v Námestove a na 
Slanickom ostrove umenia, 

info, program, vstupenky na 
www.kult1629.sk

Zmena programu vyhrade-
ná. Podujatia sa konajú iba 
v prípade priaznivého poča-
sia. 

PRESUNUTÉ 
PODUJATIA Z DOMU 

KULTÚRY 
V NÁMESTOVE

KVARTETO
5. 10. 2020 
Pondelok 18:00
Vstupné: 16 € 
Hudobno-zábavný program 

Rande s Heligonicou - vyše 
100 minút skvelej hudby, zá-
bavy, scénok, vtipov, o kto-
ré sa postará nielen trojica 
z Heligonice, ale aj ich hosť, 
známy takisto z TV obrazov-
ky - Anna Šestáková z Mar-
tina.

Ako prezrádza názov ka-
pely, dominantou v nej je je-
den z najkrajších nástrojov 
- heligónka doplnený rytmic-
kými bicími nástrojmi.

Hrajú v zložení: Danuše 
Bartošová - heligónka, spev, 

Lenka Medňanská - heligón-
ka, spev, Erich Bučko - bicie, 
spev

RANDE 
S HELIGONICOU

24. 10. 2020 Sobota 18:00
Vstupné: 8 € 
Hudobno - zábavný 

program Rande s Heligoni-
cou - vyše 100 minút skvelej 
hudby, zábavy, scénok, vti-
pov, o ktoré sa postará nie-
len trojica z Heligonici, ale aj 
ich hosť, známy takisto z TV 
obrazovky - Anna Šestáko-
vá z Martina.

Ako prezrádza názov ka-
pely, dominantou v nej je 
jeden z najkrajších nástro-
jov-heligónka doplnený ryt-

mickými bicími nástrojmi.
Hrajú v zložení: Danuše 

Bartošová - heligónka, spev, 
Lenka Medňanská - heligón-
ka, spev, Erich Bučko - bicie, 
spev

RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO – ČO 

SA SNÍVA 
TRPASLÍKOM

6. 11. 2020 
Piatok 16:30 a 19:30
Vstupné: 18 €
Správa o výskyte trpaslí-

kov
Na pozadí búrlivých, nevy-

jasnených rodinných vzťa-
hov neúspešného operného 
speváka, jeho bývalej milen-

ky, večne nespokojnej man-
želky učiteľky a jej novej za-
nietenej priateľky nám autor 
trpkej komédie Čo sa sníva 
trpaslíkom Stanislav Štep-
ka ponúka zaujímavú a iste 
aj vtipnú dramatickú kon-
frontáciu: možnosť nahliad-
nuť nielen do dusného, utá-
pajúceho sa manželského 
vzťahu, ale zároveň hlavne 
nám prostredníctvom sna-
živého speváka dáva na-
zrieť do zákulisia kšeftár-
skej agentúry vyrábajúcej 
a sprostredkujúcej tzv. ľu-
dové zábavné umenie pre 
nenáročné vrstvy.

Dom kultúry v Námestove momentálne prechádza 
výraznou rekonštrukciou. Novú, modernejšiu tvár do-
stáva mestská knižnica, zmena, najmä v podobe no-
vých sedačiek, čaká kinosálu. O spomínaných zme-
nách, ktoré si návštevníci môžu začať užívať už počas 
leta, najneskôr začiatkom septembra, informuje riadi-
teľka Domu kultúry v Námestove Mgr. Eva Mušáková.

Ako vidieť, práce v knižnici sa robia aj na kolenách... Danke 
Laštíkovej to ale vôbec nevadí.

Pult knižnice, na ktorom práve robili záverečné práce, je 
umiestnený oproti hlavným dverám. Za pultom vzniklo vhod-
né zázemie – priestor pre pracovníkov knižnice. Na fotografi i 
pracovník fi rmy Kubik Interiér Ján Straka, v pozadí riaditeľka 
DK NO Eva Mušáková.

Pohľad na sálu so starými sedadlami bude onedlho patriť 
histórii.             Foto: dkn

Jozef Medard Slovík knižky nielen 
píše...                   Foto: (lá)

Priestor auditória čakajú ešte dokončovacie práce.



10 školy Námestovčan 1. 7. 2020

ZŠ KOMENSKÉHO

Ako to bolo u nás
Oveľa intenzívnejšie a bez ná-

hlenia sme doma prežili Veľkú 
noc. Mohli sme si spolu pozrieť 
obrady Veľkého týždňa. Celkom 
sa mi páčili nedeľné omše v na-
šich médiách.  

Bolo to obdobie zastavenia sa, 
vypnutia, zrazu svet akoby za-
spal. Nechýbali nám dennoden-
né nákupy vo veľkých obcho-
doch, nepotrebovali sme nové 
veci, naučili sme sa jesť chlieb 
zo „včerajška aj z predvčeraj-
ška“. Zistili sme, koľko zbytoč-
nosti napĺňa náš život. Nechý-
bali nám centrá plné zábavy, 
oddychu, relaxu, reštaurácie. 
Konečne sme nepestovali kult 
tela, ale tešili nás iné veci.

Moje pohľady na mnohých sa 
zmenili. Niekedy k lepšiemu, ale 
aj k horšiemu. 

Deprimovali ma ľudia, ktorí 
od nás bočili, vyhýbali sa nám 
už z diaľky, len aby sme sa spolu 
nestretli. Báli sme sa, keď niekto 
zakašľal, kýchol. Nesúdim ich, 
lebo aj my sme boli takí.   Mož-
no to bolo prehnané, ale teraz sa 
to ukázalo ako dobré. Všetci sme 
si šli vzájomne príkladom. 

Chýbali mi aj priatelia, spolu-
žiaci a kamaráti. Ale našli sme si 
spôsob, ako byť spolu. Prvé dni 
bolo super, že sme  doma. Nie je 
škola, máme konečne prázdni-

ny. A aké dlhé! Ale ten ošiaľ vy-
prchal prvými domácimi úloha-
mi. Školské povinnosti by mi boli 
išli cez hlavu. Ale to zariadili ro-
dičia. Spravili nám denný režim: 
škola, učenie sa, pomoc v rodi-
ne, oddych a relax. A preto sme 
to zvládli.

Toto obdobie nás naučilo to-
lerancii. Naučili sme sa nosiť 
rúško, chrániť seba a chrániť aj 
druhých. Naučili sme sa mať ko-
nečne čas. Neponáhľať sa, poč-
kať na druhých, netlačiť sa, ne-
predbiehať. Nič neurýchľovať, 
nič neplánovať. Ďakovať za 
všetko, viac si odpúšťať.  Usmiať 
sa očami na druhých, vážiť si, že 
nič nie je v našom živote len tak 
zadarmo a samo od seba.

Áno, mnoho ľudí prišlo vo 
svete o život, o prácu, o zisk, 
možno o všetko.  Ale my, vďa-
ka Bohu, nie. Ostali sme, nič sa 
nám, našťastie, také hrozné ne-
stalo. Nikto okolo mňa zatiaľ ne-
hladuje, neprosí o pohár vody, či 
nemá kde skloniť  hlavu. Preto 
nemusíme stále na všetko šom-
rať, nadávať a vidieť veci tak  
pesimisticky. Sme tu  s novými 
poznaniami a môžeme začať 
odznova. Sme tu aj poučení, 
čo máme robiť a čo nie,  ak by 
niečo také ešte niekedy prišlo. 
Snáď sa poučíme.“ 

Dokončenie z 1. str.
AJ ZŠ na Ulici Komenského opäť ožila

ZAČALI   SME.  Na se-
dem pracovných dní otvo-
rila svoje  brány aj naša zá-
kladná škola. Tí mladší boli 
už takmer mesiac zabehnu-
tí a tí starší – šiestaci až de-
viataci – vstupovali do školy, 
akoby ju opúšťali len „minu-
lý piatok“.  Prichádzali ve-
selí, usmiatí, natešení, od-
dýchnutí, trošku zvedaví, 
ale všetci  s výborným poci-
tom, že konečne uvidia svo-
jich spolužiakov, rovesníkov, 
kamarátov, (možno aj učite-
ľov), nielen virtuálne, ale aj 
osobne. Ich radosť znásobo-
valo aj vedomie, že sa už ne-
skúša, netestuje, neznámkuje, 
je to dobrovoľné..., no  samé 
skvelé dôvody, prečo prísť do 
školy. Nech je už dôvod ná-
vratu akýkoľvek, sme radi, že 
sa nám naši žiaci opäť zdra-
ví vrátili do školských lavíc. 
Tento krátky čas v škole urči-
te využijeme na osobné zvíta-
nie sa, vzájomné rozhovory,  
spätné zhodnotenie, a taktiež 
aspoň na orientačné ziste-
nie  vedomostí našich žiakov. 
Chceme sa tak čo najlep-
šie pripraviť na budúci škol-
ský rok, aby sme vedeli, kde, 
ako a s čím začať v septem-

bri. Čaká nás aj zozbieranie 
učebníc, čistenie tried, ukon-
čenie ročníka a samozrejme, 
slávnostné odovzdávanie vy-
svedčení. 

Pre všetkých bolo toto ob-
dobie náročné, ale spoločne 
sa nám to podarilo zvládnuť. 
My učitelia, sme objavova-
li nepoznané formy, metódy 
učenia a neúnavne ich skúša-
li, hľadali čo najlepšie cesty. 
Mnohí z našich žiakov pra-
covali zodpovedne, svedo-
mito a čestne, mnohí pocho-
pili, že uplynulé tri mesiace 
neboli  časom prázdnin. Tie 
prídu až teraz. Ale bez vás, 
milí rodičia, by sme to my 
ani vaše deti nezvládli. Stali 
ste sa pevnou súčasťou nášho 
„tímu“, prevzali ste v mno-
hých smeroch našu úlohu. 
Všetkým vám preto ďakuje-
me za vzájomnú pomoc, pod-
poru  a spoluprácu.  

To, že sa naši žiaci na ško-
lu skutočne tešili, potvrdzu-
je aj takmer nulová absencia 
v ročníkoch 6.- 9.  Na záver 
vás chceme pobaviť vtipným 
odpoveďami na otázku, prečo 
som šiel/šla do školy. ... boli 
samozrejme aj tie typické ako:  
teším sa; som rád, že je škola  

že sa stretnem so spolužiak-
mi atď..., ale zámerne vyberá-
me tieto: 

„Lebo som musel. Je to dob-
rovoľné? To mi rodičia nepo-
vedali.“

„A čo mám doma robiť, keď 
rodičia zmenili heslo na wifi 
a ani sused nám už nedá svoj.“ 

„Aspoň vás všetkých vi-
dím (učiteľov), ako vyzeráte 
s rúškom.“

„Rodičia mi povedali, že 
už fakt potrebujú pauzu, lebo 
ďalšie dva mesiace to s nami 
nevydržia.“

„Ja som tu ani nechcela ísť, 
ale už som sa doma dosť dlho 
nudila.“

„Doma to už poznám. Tak 
som sa prišiel pozrieť, či sa tu 
niečo zmenilo.“

 Keďže sa od pondelka až do 
štvrtku učí, tak prídem, keď sa 
budú odovzdávať knihy. To je 
kedy?“

A jeden žiak dodal: „A ja 
prídem až septembri.“

Všetci túžime vydýchnuť si, 
odreagovať sa a nabrať nové 
sily.  Preto vám všetkým pra-
jeme veľa šťastných a slneč-
ných dní počas celého leta, 
žiakom  krásne prázdniny, 
plné nezabudnuteľných zážit-
kov a dospelým príjemnú do-
volenku.

ZŠ na Ulici Komenského

 S takou radosťou vstupovali do školy.                   Foto: (zšk)

Tešíme sa a pripravujeme na stretnutie...
 Sv. Dominik Sávio je tried-

nym patrónom našich tretia-
kov, ktorí sa pripravujú prvý-
krát prijať Pána Ježiša vo sv. 
prijímaní. Žiaci sa zúčastni-
li popoludnia, na ktorom sa 
podľa príkladu sv. Domini-
ka Sávia učili o Božej láske, 
o nebezpečenstve a nástra-
hách hriechu a o pomoci Pána 
Ježiša v boji proti nemu. Pro-
stredníctvom filmu o živote  
sv. Dominika Sávia, cez rôz-
ne aktivity a hry a hlavne cez 
modlitbu  si uvedomovali, čo 
to znamená dobre sa pripra-
viť na prijatie Pána Ježiša. 
Toto naše stretnutie sa kona-
lo v priestoroch CZŠ sv. Go-
razda v Námestove 9. marca 
2020. Počas prerušeného vy-
učovania naši tretiaci nepoľa-
vili v učení.

***
Mesiac apríl prežívali spo-

lu s rodičmi pripomínaním si, 
čo pre nás Pán Ježiš urobil, 
koľko obety a lásky nám da-
roval. Svoju vďačnosť mohli 
prejaviť svojou  pozornosťou  
a láskavosťou voči rodičom, 
súrodencom v rodine.     

***
Našim najmladším žiakom 

bola ponúknutá na mesiac 
máj, ktorý je zasvätený Pan-
ne Márii, aktivita – vytvoriť 
kresbu, obrázok Panny Má-
rie alebo Pána Ježiša, navští-
viť sochu, kaplnku a pomod-
liť sa pri nej, fotografiu zaslať 
vyučujúcemu. Tretiaci počas 
jednotlivých týždňov pred 
karanténou „hostili doma“ 

Pána Ježiša, modlili sa, číta-
li Svätého písmo a prečíta-
né zakreslili do pripraveného 
pamätníka. Keďže sa táto ak-

tivita v súčasných podmien-
kach nemohla realizovať, 
bola navrhnutá iná, do kto-
rej sa môžu zapojiť – nájsť 
v Svätom písme udalosti, kde 
bola prítomná Panna Mária, 
napísať, aká to bola udalosť 
a prípadne ju nakresliť.

     ***
V mesiaci jún, ktorý je za-

svätený Božskému Srdcu Je-
žišovmu, sme pozvali na-
šich tretiakov zapojiť sa do 
školskej úlohy - súťaže  cvi-
čiť sa v modlitbe, poslušnos-
ti, čítaní Svätého  písma.

  Aj Katolícke pedagogic-
ké centrum  v Spišskej Novej 
Vsi ponúka pre všetkých žia-
kov duchovnú aktivitu – Buď 

odvážny v konaní dobrých 
skutkov.

Všetky tieto naše a určite aj 
mnohé iné aktivity smerujú 
k dlho očakávanému stretnu-
tiu s tým najlepším Hosťom, 
ktoré sa uskutoční 27. sep-
tembra 2020.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do týchto aktivít zapojili. 
Tiež vyjadrujeme úprimné 
„ďakujem“ všetkým rodičom 
za spoluprácu pri duchovnom 
formovaní žiakov, hlavne 
našich tretiakov.

CZŠ 

Žiaci z mediálneho krúžku, Eliška Bránická, Lívka Portálo-
vá, Ninka Lipničanová, Nelka Papayová, Martinka Randja-
ková, Klárka Holubčíková, Klárka Špulerová, Zuzka Boleko-
vá, Paula Holmíková, Peťko Holmík, Livka Zanovitová, Alicka 
Podhájska, Matilka Kasanová, Peťko Vojtašák.    
                                                       Foto: czš

Ako rozvíjame „gramotnosti“  našich žiakov
Každodenný život nám 

ukazuje, aké dôležité je ve-
dieť informácie nielen čí-
tať, ale im aj rozumieť. Bez 
zručnosti porozumenia textu 
sa len ťažko dostaví úspech 
dieťaťa tak v škole, ako aj 
v živote. Informácie posky-
tujú knihy a internet, čítať 
s porozumením by sa mal 
žiak naučiť v škole. 

Často počujeme a čítame, 
že úroveň čitateľskej gra-
motnosti žiakov v sloven-
ských školách klesá, zhor-
šuje sa, prepadáva sa. Je to 
fakt, pred ktorým si netreba 
zatvárať oči. Je potrebné sa 
na problém pozrieť zoči voči 
a priznať si, že sa týka aj na-
šej školy.  

Cirkevná základná ško-
la sv. Gorazda v Námestove 
v školskom roku 2019/2020 
rozbehla projekt Zvýšenie 
kvality vzdelávania – roz-
voj gramotností. Na začiat-
ku školského roka si žiaci 
vyberali z ponuky krúžkov, 
ktoré rozvíjajú rôzne typy 
gramotností. Základnou vy-
učovacou metódou každé-

ho krúžku je práca s textom. 
Vďaka pestrosti zamerania 
krúžkov si žiak mohol zvo-
liť taký krúžok, ktorý ho 
svojím obsahom najviac za-
ujal. A tak sa u žiaka na bá-
dateľskom krúžku rozvíja 
matematická a prírodoved-
ná gramotnosť a u žiačky na 
mediálnom krúžku sa zasa 
rozvíja IKT gramotnosť a 
kritické myslenie.  Krúžky 
ponúkajú zaujímavé aktivity, 
pri ktorých majú žiaci príle-
žitosť vyskúšať si rovesníc-
ke učenie, prepájať teóriu 
s praxou a ukázať aj svoje 
umelecké talenty.

Vďaka projektu môžu žiaci 
na krúžkoch využívať Hej-
ného matematické pomôc-
ky, robotické stavebnice, bá-
dateľské pomôcky a čítačky 
kníh. Nový vzdelávací ma-
teriál ponúka našim žiakom 
ďalšie možnosti na ceste 
k dobrému vzdelaniu. 

Rozbehnutý projekt dáva 
príležitosť aj učiteľom. Pe-
dagóg sa na krúžku môže 
venovať témam, ktoré žia-
kov zaujímajú, ale vo vzde-

lávacom obsahu ich nenáj-
dete. Môže bez stresu, že 
nestihne prebrať požadova-
ný vzdelávací obsah, reali-
zovať v triede atraktívne, no 
časovo náročnejšie didak-
tické aktivity. Má možnosť 
pracovať so žiakmi v men-
šej skupine alebo aj indivi-
duálne. Svoje pedagogické 
skúsenosti učitelia zdieľajú 
na stretnutiach pedagogic-
kých klubov, ktorých hlav-
ným cieľom je zoznámiť sa s 
novými didaktickými metó-
dami a zlepšovať svoje uči-
teľské kompetencie.

Hoci pandémia koronavíru-
su pozastavila činnosť krúž-
kov aj pedagogických klu-
bov, veríme, že situácia nám 
dovolí pokračovať v projek-
te v ďalšom školskom roku. 
Už dnes však môžeme pove-
dať, že nový projekt rozví-
jajúci „gramotnosti“ ponú-
ka nové výzvy tak učiteľom, 
ako aj žiakom a dáva našej 
škole šancu zlepšovať sa.

Katarína Škombárová 
Lubasová

koordinátorka projektu

Riadiacim orgánom pre Operačný program 
Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľským 
orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Eu-
rópskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, v rámci Ope-
račného programu Ľudské zdroje.



Mesto Námestovo už má na 
výstavbu náučného chodníka 
z Nábrežia na Studničku prá-
voplatné stavebné povolenie, 
aktuálne vyhlásilo výberové 
konanie na zhotoviteľa die-
la. V prípade, že všetko pre-
behne v ideálnych časových 
lehotách, zhotoviteľ by mo-
hol s prácami začať už v lete. 

Navrhovaný chodník, kto-
rý má viesť po brehu vod-
nej nádrže Oravská priehrada 
zo strany mesta Námestovo, 
vhodným spôsobom dotvorí 
nábrežie vodnej plochy a za-
bezpečí k nemu prístup. Kon-
štrukčné riešenie trasy tiež 
umožní pohyb obyvateľov 
a návštevníkov pozdĺž vod-
nej plochy. Zámerom je pre-
zentovať vzácne historické, 
kultúrne, prírodovedecké a 

vlastivedné cennosti regió-
nu horná Orava, ktorým bude 
komunikácia viesť. 

Trasa je rozdelená na dve 
etapy, pričom prvá etapa bude 
mať 861 m a druhá 732 m, 
spolu tak dosiahne celkovú 
dĺžku 1,6 km. Obe etapy sú 
prepojené s miestnou komu-
nikáciou vedúcou k Ranču 
u Edyho a k hotelu Studnič-
ka. Náučný chodník, vedený 
po brehu Oravskej priehrady, 
má sprístupniť vodnú nádrž 
Oravská priehrada všetkým 
obyvateľom mesta a všetkým 
návštevníkom regiónu hor-
ná Orava. Navrhnutý náuč-
ný chodník sa zrealizuje ako 
dvojpruhová trasa so šírkou 
2,50 m, pričom najväčší po-
užitý sklon nepresiahne 5 %. 

Projekt náučného chodní-
ka je na papieri už od roku 
2013, no vysporiadať všetky 

pozemky pod stavbu sa poda-
rilo až v októbri 2019. Veľký 
problém bol aj s reštitúciami, 

v rámci ktorých štát odo-
vzdával pozemky súkrom-
ným majiteľom. Keď sa aj 
podarilo majetkovo vysporia-
dať nejaký úsek, štát medzi-
tým spustil ďalšie reštitúcie, 
a tak do rokovaní vstupova-
li stále nové dotknuté osoby. 
Na predĺženie celého proce-
su územného a stavebného 
konania  malo vplyv aj širo-
ké spektrum dotknutých or-
ganizácií a situovanie náuč-
ného chodníka v blízkosti 
Oravskej priehrady a ochran-
ných pasiem. Náučný chod-
ník bude v Chránenej kra-
jinnej oblasti Horná Orava a 
patrí do územia európskeho 
významu NATURA 2000 – 
chránené vtáčie územie Hor-
ná Orava. 

Ku konaniu sa preto vyjad-
rovali Okresný úrad Žilina, 
odbor starostlivosti o život-
né prostredie, oddelenie štát-
nej správy vôd a vybraných 
zložiek životného prostredia 
kraja, ďalej Ministerstvo do-
pravy a výstavby SR, Sloven-
ský vodohospodársky podnik 
š.p., OZ Piešťany, Sloven-
ské elektrárne, a.s., Lesy 
SR, Vodné elektrárne, závod 
Trenčín, Okresný úrad Ná-
mestovo – odbor starostlivos-
ti o životné prostredie, Štát-
na ochrana prírody, Správa 
CHKO Horná Orava, Orav-
ská vodárenská spoločnosť 
Dolný Kubín a Investičná vý-
stavba a správa ciest – Žilina.                                                                                                                                          
                      Michal Glonek
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Hovoríme po nemecky - Wir sprechen Deutsch 
Hovorí sa: ,, Koľko jazykov 

vieš, toľkokrát si človekom.“ A 
aj preto je súčasťou vyučovania 
na CZŠ sv. Gorazda už takmer 
18 rokov výučba nemecké-
ho jazyka. Žiaci sa s druhým 
cudzím jazykom stretávajú  
v školských laviciach už od 6. 
ročníka.  Od minulého školské-
ho roka pracujeme s interaktív-
nou učebnicou Klett maximal 
interaktiv, s ktorou deti rozví-
jajú svoje  sociálne a jazykové 
zručnosti. Znamená to, že ne-
delíme žiakov do skupín podľa 
jazykovej úrovne, ale ponechá-
vame zmiešané skupiny, aby sa 
deti učili navzájom spolupraco-
vať a pomáhať si. Vďaka tomu 
môže každý, aj jazykovo slabší 
žiak, zažiť úspech v učení. Na 
zatraktívnenie jazyka a priame 
stretnutie žiakov s nemecky ho-
voriacim okolím sme zorgani-
zovali výlet do Viedne, kde si 

trénovali komunikáciu a priblí-
žili si reálie Rakúska.  Našim 
cieľom je, aby si žiaci vybudo-
vali pozitívny vzťah k nemči-
ne, preto sa snažíme do výuč-

by priniesť aktivity ako varenie 
a ochutnávka jedál, spievanie 
pesničiek, hranie hier v nemec-
kom jazyku, ktoré veľmi napo-
máhajú pri efektívnejšom učení.

Do budúcna plánujeme roz-
širovanie aktivít a výletov spo-
jených s nemčinou, napr. pre 

žiakov 9. ročníka to bude ví-
kendový pobyt na chate, kto-
rý bude mať tému Cestujeme 
po nemecky hovoriacich kra-
jinách. 

Veríme, že všetkým žiakom 
sa v dospelosti zúročí námaha, 
ktorú vynaložili počas učenia 
sa nemčiny a v tomto perspek-
tívnom európskom jazyku sa 
budú ďalej zlepšovať a aktívne 
ho využívať. 

Mgr. Katarína Pitáková

Vo Viedni.          Foto: (czš)

S výstavbou chodníka už v lete

Chodník je prepojený s miestnou komunikáciou vedúcou k re-
kreačnej oblasti Studnička a Ranču u Edyho.         Foto: (mg)

HK Námestovo  dohralo sezónu aj napriek pandémi
Pandémia Covid-19 negatívne 

zasiahla všetky sféry života spo-
ločnosti. Najviac naň však zrej-
me doplatil spoločenský život 
a šport. S heslom „menej je nie-
kedy viac“ sa však Altis OHL ligu 
podarilo dohrať ešte pred rozpu-
kom koronavírusu a s tým spoje-
nými opatreniami.

Po zisku minuloročného ti-
tulu siahalo HK Námestovo 
opäť na vrchol. Cieľom bolo za-
vŕšiť hetrik víťazstiev v lige. 
V takmer nezmenenej zostave, aj 
keď ukrátený o najlepšieho hrá-
ča predchádzajúceho ročníka Ri-
charda Uhliarika, ktorý odišiel 
do Liptovského Mikuláša, mal 
klub veľké ambície. Do mužstva 
sa po ročnej pauze zapríčinenej 
zranením vrátil brankár Jozef So-
cha. Zmena nastala iba v hernom 
systéme, keď pre školu a prácu 
mužstvo nastupovalo prevažne v 
dvoch úplných formáciách.

Uplynulá sezóna sa odohrala 
len v skrátenom formáte - základ-
ná časť za účasti piatich mužstiev, 
pričom následne bolo rozhodnu-
tie o pokračovaní, alebo ukonče-
ní sezóny na kapitánoch. HK Ná-
mestovo malo prvé kolo voľno a 
hneď v druhom sa opakovalo fi-
nále. Postavili sa v ňom proti HK 
Liesek, s ktorým sa až do posled-
ných minút doťahovali o prven-
stvo. Nakoniec to ale Námestovu 
nestačilo a o jediný bod skončilo 
tesne na druhom mieste.

Najužitočnejším hráčom tímu 
ale aj ligy sa stal Roman Hulo, 

ktorý strelecky exceloval. Spolu 
s obrancom Matejom Záhradní-
kom bodovali takmer v každom 
zápase.

Mužstvo sa počas väčšiny zá-
pasov predstavilo v omladenej 
zostave, ktorú dopĺňali stálice 
tímu. Do obrany prišiel rých-
ly Štefan Piták, ktorý spoločne 
s Matejom Záhradníkom, Ada-
mom Haluškom, Jurajom Vojt-
kuliakom, Michalom Devec-
kým a Františkom Jancekom 
nastupovali pravidelne. Útok 
tvoril prevažne najužitočnej-
ší hráč Roman Hulo spoločne s 
Martinom Slovíkom a Dávidom 
Matisom. Druhú formáciu dopĺ-
ňali Tibor Grígel, Tobias Farský, 
Tomáš Štefaničiak, Igor Olbert, 
Erik Kloc, Marcel Zaťko a  Lu-

káš Kubala. Pre pretrvávajúce 
zranenia sa do zápasov neza-
pojili Branislav Podhajský, Ju-
raj Jankuliak, František Pazú-
rik a ani náhradný brankár Juraj 
Gracák.

1. kolo – voľno
2. kolo 
HK Námestovo - HK Liesek 

6:7 (2:3 – 1:0 – 3:3 - SN 0:1)
3. kolo
HK Slanica – HK Námestovo 

1:7 (0:3 – 1:2 – 0:2)
4. kolo
HK Námestovo - HK Vavreč-

ka 13:7 (3:3 – 4:4 – 6:0)
5. kolo
HK Námestovo - HK Slovan 

Trstená 7:1 (4:0 – 0:1 –3:0)
6. kolo - voľno
7. kolo
HK Liesek - HK Námestovo 

3:2 (0:2 – 2:0 – 1:0)
8. kolo
HK Námestovo – HK Slanica 

6:2 (1:1 – 3:0 – 2:1)
9. kolo

HK Vavrečka - HK Námesto-
vo 0:5 kontumačne

10. kolo
HK Slovan Trstená – HK Ná-

mestovo 2:4 (1:0 – 1:0 – 0:4)
Juraj Jankuliak

132 km ku kostolom hornej Oravy
Skupina nadšencov a ama-

térskych bežcov sa rozhodla 
stráviť sviatočný deň 8. máj 
aktívne. Prevzali myšlien-
ku Juraja Maxa, ktorý kaž-
dý rok precestuje na bicyk-
li celú hornú Oravu, pričom 
v každej obci navštevuje 
miestny kostol. Táto inšpirá-
cia sa stala realitou – bežec-
kou štafetovou akciou. 

Presne o štvrtej ráno sa od 
rabčianskeho kostola rozbe-
hol kolotoč štafiet. Ako prvá 
vyrazila Lenka Mokošáko-
vá v sprievode Juraja Maxu 
a Janka Madleňáka. Smero-
vali do Rabčíc a Zubrohla-
vy, kde prebrala štafetu Jan-
ka Máčalová. Tá pokračovala 
do Bobrova, kde štafetu odo-
vzdala Lenke Skurčákovej, 
ktorá skončila v Kline. Tam 
sa štafety ujal Tomáš Madle-
ňák, ktorý bežal najdlhší úsek 
trasy – z Klina do Námesto-
va, cez Vavrečku do Jaseni-
ce a následne do Ťapešova 
a Lokce. V Lokci už na neho 
čakal Marek Pjenčák, ktorý 
pokračoval do Vasiľova, Ba-
bína, Hruštína a končil vo Va-
ňovke. Čakala ho zaťažkáva-
cia skúška, pretože vzhľadom 
na to, že nie všetky cesty sú na 
mapách, musel sa prebrodiť 
miestnou riekou. Z Vaňovky 
už pokračovali cez kopec do 
Lomnej Braňo Máčala spo-
ločne s Evkou Ferancovou. 
Po Lomnej mali namierené 
do Krušetnice a končili v Bre-

ze, kde už Marek popíjal ká-
vičku. Z Brezy si to namierili 
do Zákamenného Silvia Juri-
gová so synom, ktorý jej ro-
bil garde na bicykli, na kto-
rom sa vystriedali pri prvom 
kostole v Zákamennom. Ďa-
lej do Lesnej už bežal Jarko, 
ktorý sa tam vymenil s Jura-
jom Jankuliakom. Toho z dô-
vodu bezpečnosti pre nároč-
nejšie lesné trasy sprevádzali 
na bicykloch Peter Čierny so 
synom Jakubom. Juraj prebe-
hol krížom cez lesný terén do 
Novote, kde nadviazal Ferko 
Polták. Ten prešiel do Mútne-
ho, odtiaľ do Dúľova, Beňa-
dova a Oravského Veselého. 
Posledný samostatný úsek 
odbehla Monika Bubliako-
vá s kamarátkou Katkou Ti-
mekovou, ktoré bežali cez 
Sihelné do Oravskej Polho-

ry, kde ich pri kostole čaka-
li všetci účastníci. Záverečný 
úsek Oravská Polhora - Rab-
ča už prebehli všetci účastní-
ci spoločne. Do cieľa dobehli 
o 17.00 h, oproti predpokla-
du, teda o hodinu skôr. Úžas-
né teplé počasie a tiež par-
tia ľudí, ktorí dokázali, že 
štafeta má silu. Dohovára-
li sa totiž iba cez chat, avšak 
pocit z ubiehania kilomet-
rov a radosť z fotiek, po-
zdravov a miest, kde sa bež-
ci nachádzali, bol úžasný. 
Sila kolektívu je neuveriteľ-
ná a veríme, že o rok sa takto 
stretneme opäť a spoločne si 
spestríme deň ďalšou skupi-
novou štafetou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí pomohli, na-
plánovali a zúčastnili sa na 
tejto skvelej akcii.                  
        Juraj Jankuliak 

Nadšenci behu ku kostolom hornej Oravy si o rok chcú akciu 
zopakovať o rok.               Foto: (jj)

Hokejový klub Námestova. 

Kde vo vesmíre sme...
Vesmírom nazývame celý 

priestor okolo nás. Astronómo-
via používajú obrovské ďaleko-
hľady na Zemi i vo vesmíre, aby 
zachytili svetelné a rádiové vlny 
objektov vzdialených miliardy 
svetelných rokov. Aj v našej Ma-
terskej škole Veterná v Námes-
tove sa deti dozvedia vedomosti 
o vesmíre, ktoré potom výtvarne 
stvárňujú. Aj v tomto školskom 
roku 2019/2020 boli naše deti 
Emka Vlčáková, Karolínka To-
mulcová a Michaelka Dvorštia-
ková ocenené v okresnom kole 
Dolný Kubín, vo výtvarnej súťa-

ži Vesmír očami detí.
Emka Vlčáková sa stala víťaz-

kou v celoslovenskom kole v 
Hurbanove. Slovenská ústredná 
hvezdáreň jej udelila za jej vý-
tvarnú prácu diplom.

Výtvarná súťaž Živnoostrov-
ské pastelky v Dunajskej Stre-
de má tiež svoju úspešnú maliar-
ku. Svoju prácu s názvom „Moja 
mama“ tu vystavuje Karolínka 
Tomulcová.

Cieľom súťaží je podporovať 
detské výtvarné talenty a tak po-
vzbudiť deti k výtvarnému ume-
niu, k sebauvedomovaniu a za-

žiť pocit úspechu.
Všetkým našim oceneným 

maliarkam gratulujeme.
Kolektív MŠ

Víťazka celoslovenskej výtvar-
nej súťaže  Emma Vlčáková.   
     Foto: mš
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MŠK Námestovo po uvoľnení opatrení COVID-19
Ihneď po uvoľnení opat-

rení sa vedenie mestské-
ho športového klubu roz-
hodlo, že v tréningovom 
procese začne od 4. mája, 
no predovšetkým s prísny-
mi opatreniami, tak ako to 
predpisoval manuál vyda-
ný Slovenským futbalovým 
zväzom. Keďže opatrenia 
dovoľovali trénovať jed-
nému trénerovi maximálne 
5 hráčov, do tréningového 
procesu sme museli zapojiť 
viacerých trénerov. Trénin-
gový proces bol na dobro-
voľnej báze, z tohto dôvo-
du nás prijemne prekvapil 
počet zúčastnených. Bolo 
vidieť, že nielen chlapcom 
ale i našim dievčatám futbal 
veľmi chýbal.  Keďže súťaž 
seniorov bola zrušená, stá-
le sme očakávali, aké sta-
novisko zaujme Slovenský 
futbalový  zväz k dohratiu 
mládežníckych súťaží, pre-
tože tie boli v čase pandé-
mie iba pozastavené. Verili 
sme, že aj napriek pokroči-
lému časovému sklzu bude-
me môcť súťaž mládeže as-
poň čiastočne dohrať. No 
nestalo sa. SFZ zrušil všet-
ky mládežnícke zápasy.

Do nového súťažného 
ročníka 2020/21 s väčším 

počtom družstiev

Keďže predchádzajú-
ci ročník ukázal, že okrem 
mužského futbalu je v Ná-
mestove čoraz väčší záujem 
aj o ženský futbal, rozhodli 
sme sa do nového súťažné-
ho ročníka prihlásiť nasle-
dovné družstvá:

Muži - III. liga STRED, 
Dorast U19 - II. liga Vý-
chod,  , Dorast U17 - II. liga 
Východ,  Starší žiaci U15- 
I. liga Stred, Starší žiaci 
U14, - I. liga Stred, Mlad-
ší žiaci U13 - I. liga Stred, 
Mladší žiaci U12 - I. liga 
stred, Prípravka U11 I. liga 
stred, Prípravka U10 I. liga 

stred,  Prípravka U9 – I. liga 
stred

Dievčatá U13 - mladší žia-
ci Oravského futbalového 
zväzu, Dievčatá U11 - prí-
pravka Oravského futbalo-
vého zväzu. 

Vzhľadom na to, že na 
Orave momentálne nie je 
žiadna dievčenská súťaž, 
naše dievčatá si opäť zme-
rajú sily proti rovesníkom 
opačného pohlavia. Len pre 
zaujímavosť, minulú sezó-
nu zo šiestich zápasov proti 
chlapcom získali 4 body za 
jednu výhru a jednu remízu.

Samospráva Námestova 
dala novej umelej tráve 

ZELENÚ

Trendom vyspelých miest 
je čoraz viac podporovať 
šport a športovú infraštruk-
túru. V tomto nezaostáva 
ani naše mesto.  Presvedčili 
sme sa o tom na mestskom 
zastupiteľstve 24. júna, 
kde sa okrem iného poslan-
ci rozhodovali, či podporia 
výmenu nového trávnatého 
povrchu na veľkej umelej 
tráve v areáli MŠK Námes-
tovo. Aj napriek snahe nie-
ktorých z poslancov odložiť 

rozhodnutie na mimoriadne 
zastupiteľstvo, v závere dis-
kusie sa správne rozhodli a 
nikto z prítomných poslan-
cov nebol proti spoluprá-
ci so Slovenským futbalo-
vým zväzom, ktorý mestu 
Námestovo vďaka našej 
činnosti prispeje na výme-
nu trávnika sumou 120 000 

€ s DPH.  Na základe toh-
to rozhodnutia poslancov 
v meste ešte tento rok bu-
deme behať po novej ume-
lej tráve 4. generácie.

Opäť prichádza čas 
a priestor pre vlastných 

odchovancov

Od uvoľnenia opat-
rení spojených s koro-
navírusom stihlo muž-
stvo dospelých odohrať 
dve nesúťažné stretnutia. 
V prvom dueli sa predsta-
vilo na vlastnom štadióne, 
v druhom zase v Bobro-
ve. V obidvoch prípadoch 
malo rovnakého súpera - 
piatoligový jasenický Ora-
van.

Tento dvojzápas s prívlast-
kom derby bol špecifický 
pre Ivana Rusnáka a Tomá-
ša Hollého. Prvý menovaný 
tréner pôsobil na námestov-
skej lavičke pred príchodom 
Pavla Strapáča koncom sep-
tembra 2018. Druhý je zase 
útočníkom a náš dres oblie-
kal na jar 2013 a celú sezó-
nu 2013/2014.

letná príprava: 1. zápas - 
sobota 13. jún 2020

Námestovo - Oravská 
Jasenica 4:0 (2:0)

Góly: 12. J. Fajčák, 28. J. 
Gelčinský, 60. J. Stašák, 84. 
O. Hušľa

Zostava MŠK: T. Leš-
ňovský - M. Branický, Ľ. 
Jaššo, M. Habiňák, M. Buc-
kulčík - J. Fajčák - Ľ. Zá-
humenský, S. Kurtulík, J. 
Stašák, Š. Mydlár - J. Gel-
činský, striedali: M. Greš-
šák (b), M. Chorvát, O. 
Hušľa, R. Briš

letná príprava: 2. zápas - 
sobota 20. jún 2020

Oravská Jasenica - Ná-

mestovo 0:1 (0:0)
Gól: 69. J. Gelčinský
Zostava MŠK: M. Greš-

šák - Š. Mydlár, Ľ. Jaššo, 
M. Habiňák, M. Buckulčík - 
M. Branický - Ľ. Záhumen-

ský, J. Stašák, Mar. Čiernik, 
M. Snovák - J. Gelčinský., 
striedali: O. Hušľa, Sa. 
Kormaňák, R. Briš

V ani jednom z týchto sú-

bojov nenastúpili bielo-
-čierni v kompletnom zlo-
žení. K dispozícii neboli 
brankár Viliam Kormaňák, 
obranca Michal Čiernik a 
stredopoliari Juraj Siman, 
Lukáš Kubica či Milan 
Hvoľka. Okrem toho sa s tí-
mom nepripravuje ani Lu-
káš Čecho, ktorý odchádza 
pracovne do Nemecka.

Naskytla sa tak príleži-
tosť ukázať sa mladým 
chlapcom prichádzajúcim 
zo staršieho dorastu. Všet-
ci, ktorí nastúpili, nebo-
li len do počtu. Ak budú na 
sebe pracovať, stanú sa po-
stupne pevnou súčasťou zá-
kladnej zostavy. Ján Fajčák 
sa najlepšie cíti na poste de-
fenzívneho stredopoliara, 
avšak nevyhýba sa ani za-
končovaniu. Nevysoký, no 
o to šikovnejší René Briš 
na pozícii ľavého obrancu 
je bojovník na pohľadanie. 
Dôrazne ide do každého sú-
boja o loptu. Univerzálny 
Ondrej Hušľa sa pohybuje 
zväčša na pravej strane, no 
je platný i v ofenzíve. Vý-
borné predpoklady na fut-
balový rast má 18-ročný 
Matej Chorvát, ktorý môže 
ešte hrávať v kategórii U19. 
Ten v sezóne 2017/2018 
obliekal dres Podbrezovej 
U16 v I. lige mladšieho do-
rastu.

Zostávajúce tri zápasy 
v rámci letnej prípravy sa 
uskutočnia v domácom pro-
stredí. 

sobota 4. júl o 11.00 hod. 
- TJ Pokrok Stará Bystri-
ca (V. liga)

sobota 11. júl o 14.00 hod. 
- TJ Tatran Krásno nad 
Kysucou (III. liga)

sobota 18. júl o 16.00 hod. 
- FK Sitno Banská Štiav-
nica (V. liga)

Milan Švába

Námestovčania majú v príprave zatiaľ stopercentnú bilanciu. Päťkrát skórovali a neinkasovali ani raz.    Foto: Milan Švába

Ondrej Hušľa

Matej Chorvát

René Briš

Ján Fajčák


