
Koronavírus sa pred pár týždňami „vydriapal“ aj na dovtedy „čis-
tú“ Oravu a narobil poriadny rozruch nielen v regióne, i na ce-
lom Slovensku. Za okresom Tvrdošín, ako prvým s červeným se-
maforom sa v priebehu týždňa dostali do červenej zóny ďalšie dva 
oravské okresy a koncom minulého týždňa tak navýšili počet čer-
vených okresov s najvyšším počtom ochorení na Covid-19 na 19. 
Kým v Tvrdošínskom okrese sa z jedného postupne vytvorili viace-
ré ohniská nákazy, v Námestovskom okrese sa Covid-19 vyskytoval 
najskôr  u jednotlivcov,  avšak vo viacerých obciach. A Dolnokubín-
sky okres? Červenú preň vyhlásil RÚVZ v Dolnom Kubíne 25. sep-
tembra, deň predtým tu už začali ako ochrana preventívne platiť rov-
naké opatrenia ako v severných oravských okresoch, z veľkej časti z 
obavy zavlečenia ochorenia od svadobčanov, ktorí tu zo severu Ora-
vy hodlali pre obmedzenia „doma“ (30 osôb) robiť svadobné hosti-
ny. Medzičasom sa aj v okrese Dolný Kubín situácia  zhoršila a stav 
chorobnosti na Covid-19 na Orave potvrdzuje, že zvlášť medzi se-
vernými okresmi Oravy je silná prepojenosť. 

Na Orave je k 28. septembru, podľa NCZI celkovo 707 potvr-
dených prípadov ochorenia COVID-19, takmer polovica z nich 
v okrese Námestovo – 340 prípadov (dovtedy rekordný počet 70 prí-
padov práve v nedeľu 27. septembra, predčil aj Bratislavu), v okre-
se Tvrdošín bolo vrátane minulej nedele (11) 294 prípadov, v okrese 
Dolný Kubín (3) 73 prípadov. 
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ORAVA SI POMÁHA aj v ťažkých časoch 
pandémie koronavírusu

Predstavitelia spomína-
ných troch oravských miest 
– primátori Milan Hubík 
za Námestovo, Magdalé-
na Zmarzláková za Trstenú 
a Ján Prílepok za Dolný Ku-
bín si uvedomujú, podob-
ne ako mnohí ďalší predsta-
vitelia oravských samospráv, 
potrebu reagovať na podne-
ty a žiadosti občanov, kto-
rí sa na nich obracajú so žia-
dosťou o pomoc v náročnom 
životnom období a zároveň 
ich prepájať s darcami.

Pomoc je určená pre ľudí, 
ktorí v dôsledku rozšírenia 
ochorenia COVID-19 na úze-
mí Oravy trpia nedostatkom 
potrebného materiálneho vy-
bavenia a fi nančných pro-
striedkov. Formou pomoci 

pre Oravcov v ťažkej situácii 
prostredníctvom internetové-
ho portálu www.oravasipo-
maha.sk je preto peňažná po-
moc (vo výške od 50 € do 300 
€), ako aj materiálna pomoc, 
napríklad pomôcky, prístroje, 
materiál, trvanlivé potraviny 
a podobne. Žiadatelia vyplnia 
na uvedenej webstránke for-
mulár. Ich žiadosti budú ná-
sledne spracované, objektív-
ne posúdené a vyhodnotené 
hodnotiacou komisiou, ktorá 
určí a prerozdelí pomoc. Pro-
stredníctvom webstránky je 
možné nielen požiadať o po-
moc, ale ju tiež poskytnúť. 
Do 26. septembra sa iniciatí-
ve na pomoc Oravcom poda-
rilo vyzbierať už 600 eur. 

Orava v minulosti vždy dr-

žala spolu – ľudia so sebou 
navzájom spolucítili a v rodi-
ne, susedstve, v obci, meste 
si nezištne a ochotne pomá-
hali, keď ich postihla nepred-
vídaná udalosť či nešťastie. 
„Ukázať, že Orava drží spolu 
a myslí na tých menej šťast-
ných je v tejto zložitej dobe 
ešte dôležitejšie ako kedy-
koľvek predtým. Som veľmi 
rád, že sa môžem stať súčas-
ťou tohto projektu a verím, že 
ukážeme skutočnú tvár Oravy 
– láskavú a ochotnú,“ povedal 
Jakub Ptačin z občianskeho 

združenia Na Orave dobre. 
Za iniciatívou stojí tiež ka-
tolícky kňaz a predseda ob-
čianskeho združenia V.I.A.C. 

- Inštitút pre podporu a roz-
voj mládeže Branislav Ko-
žuch, spoluzakladateľ Studia 
Echt a Igor Janckulík, posla-
nec Žilinského samosprávne-
ho kraja, podpredseda zdru-
ženia Orava Rescue Systém, 
90-členného kolektívu dob-
rovoľných záchranárov, kto-
rí už niekoľko mesiacov ini-
ciatívne a nezištne pomáhajú. 
Okrem iných niekoľkoroč-
ne realizovaných činností 
sú v čase pandémie koro-
navírusu nápomocní najmä 
pri prepotrebnej dezinfekcii 

zdravotníckych, sociálnych 
a ďalších spoločenských ob-
jektov.                   (lá), zdroj:  

www.oravasipomaha.sk

Orava si (vždy) pomáhala – ORAVA SI POMÁHA (aj dnes)
Celý svet aktuálne prechádza veľmi nároč-

nou skúškou pandémie koronavírusu. Ide nielen 
o skúšku reakcie vlád, pripravenosti zdravotníctva, 
ale tiež solidarity a ľudskosti v každom jednom z nás. 
Práve mostom medzi ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc 
a ľuďmi, ktorí chcú pomáhať, je v súčasnosti mimo-
riadne potrebná aktivita, ktorú odštartovali tri orav-
ské mestá. Námestovo, Dolný Kubín a Trstená sa na 
ceste za ušľachtilým cieľom spojili s občianskym 
sektorom a aktívnymi obyvateľmi regiónu Orava a 
začiatkom septembra spustili na internete projekt 
ORAVA SI POMÁHA – www.oravasipomaha.sk. Cie-
ľom neformálnej iniciatívy je združovať darcov a pre-
rozdeľovať prostriedky na pomoc v kríze spôsobenej 
dôsledkami ochorenia COVID-19. 

RÚŠKO – ODSTUP – RUKY 

   Námestove najstaršia, vyše tristoročná, najnavštevovanejšia a určite aj duchovne najhodnotnej-
šia stavba – Kostol sv. Šimona a Júdu  – prebieha rozsiahlou rekonštrukciou. Počas nej bol námes-
tovský chrám vymaľovaný, odkryli sa pôvodné fresky anjelov po oboch stranách hlavného oltára,  
kostol má v presbytériu nový, veľmi vzácny sedes, nový, rozsiahlejší monitorovací systém, podlaho-
vé kúrenie, mramorovú dlažbu... 

Rekonštrukcia kostola naďalej pokračuje, pred Vianocami by už mali veriaci sedieť v nových la-
viciach... Návštevníci kostola privítali možnosť stráviť čas v súkromných modlitbách v zadnej časti 
chrámu aj počas dňa – umožnila to výmena pôvodnej mrežovej zábrany za novú i spomínaný moni-
torovací systém. K téme rekonštrukcie Kostola sv. Šimona a Júdu sa vrátime v budúcich vydaniach. 

 Foto vľavo: (mg), Foto vpravo: fotoavideo, Pavol Sestrenek 

Chrám v novom šate

Námestovo

Tvrdošín

D. Kubín

340

29473

Podľa konštatovania českých zdravotníkov v závere minulého týž-
dňa v televíznych reláciách, Covidom-19 už bolo napadnuté 8 per-
cent slovenskej populácie a za Českou republikou v ochorení tak za-
ostávame len o niekoľko dní...

Preto je veľmi dôležité dodržiavania pravidla: RÚŠKA – OD-
STUP – RUKY. Nosiť rúška, dodržiavať 2-metrové odstupy, často 
si umývať ruky, nechodiť na hromadné podujatia. Byť zodpovedný!  
Ak máte podozrenie na ochorenie COVID-19, obráťte sa telefonic-
ky na svojho obvodného lekára, nie na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Dolnom Kubíne.                 Redakcia
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Termín plánovaného vydania nasledujúceho  čísla mestských novín 
Námestovčan je 

20. NOVEMBER 2020, UZÁVIERKA TOHTO VYDANIA BUDE 
9. NOVEMBRA 2020.

Kontakty: Redakcia, tel. 0911 920 010 e-mail: oravec.namestovo@mail-t-com.sk.
Predseda redakčnej rady: tel.0907 447 411, e-mail:peterkolada@yahoo.com

Hasičská zbrojnica ako nová 
V sobotu 19. septembra 2020 

sa konalo slávnostné otvorenie 
a posvätenie zrekonštruovaných 
priestorov budovy Dobrovoľné-
ho hasičského zboru Námestova.

Modernizácia priestorov bola 
realizovaná v rámci projektu Re-
konštrukcia hasičskej zbrojni-
ce DHZO v Námestove z verej-
ných zdrojov Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v celkovom 
objeme  20 739.12 eur. Vďa-
ka projektu boli zrekonštruova-
né priestory zasadacej miestnosti, 
sociálnych zariadení, garáže a vy-
konané maliarske a  elektromon-
tážne práce.

DHZO Námestovo zasahuje pri 
viacerých potrebných záchran-
ných akciách v meste Námestovo 
i v celom Námestovskom okre-
se. Napríklad pri požiaroch v in-
traviláne aj extraviláne mesta, po-

žiaroch lesa, domov, rekreačných 
chát. Taktiež pri  povodniach či 
snehových kalamitách. DHZO sa 
aktívne zapája do pátracích akcií 
po nezvestných osobách, hlavne v 
oblasti Oravskej priehrady. Dob-
rovoľní hasiči Námestova nechý-
bajú ani pri autonehodách a ho-
riacich automobiloch, zasahovali 
aj pri rôznych krízových situáci-
ách v meste, ako odtrhnuté stre-
chy, vytopenie priestorov, požiare 
kontajnerov, prebíjanie kanalizá-
cie, vymknuté byty na sídliskách 
a pod. Viaceré zásahy boli vyžia-
dané Integrovaným záchranným 
systémom. DHZO Námestovo 
je vybavený potrebnou hasičskou 
technikou aj záchrannými člnmi, 
v rámci celoplošného rozmiest-
nenia síl a prostriedkov je za-
radený do vysokej kategórie A.                                                                                                                                               
                    Mgr. Alžbeta Selecká

Hasičské vozidlá už parkujú vo vynovených garážach.
Foto: (msú)

Pohľad na aktuálny stav problémov v meste

Ako poslanci MsZ sme po-
mohli, aby sa v minulom 
roku rekonštruovalo viacero 
ciest, ako pri pošte, Makyte, 
Ul. Miestneho priemyslu (aj 
keď tam sme chceli zacho-
vať chodník), chodníky pri 
dome kultúry, parkovisko na 
Nábreží,  rekonštrukcia MŠ 
Veterná a ZŠ Slnečná. V tom-
to roku rekonštrukcia kultúr-
neho domu, hasičskej zbroj-
nice, ďalšia časť MŠ Veterná, 
podlaha ZŠ Komenského,  
začala sa rekonštrukcia soci-
álnej bytovky a úpravy scho-
dov a chodníkov.

Je tu viacero problémov, 
ktoré sú dnes na stole. Zame-
ral by som sa na niektoré.

▪ Neskorá rekonštrukcia 
ciest –  podľa mestského úra-
du to spôsobil koronavírus. 
Určite mal vplyv, ale niekoľ-
kokrát sme zdôrazňovali pri-
mátorovi a vedúcej oddelenia 

výstavby, aby sa  prípravné 
práce začali realizovať kon-
com predošlého roka. Súťaže 
na realizáciu by potom mohli 
prebiehať na začiatku roka. 
Tým by sa vyhlo tomu, aby 
sa rekonštrukcia ciest robila 
na konci rozpočtového roka, 
kedy je rizikom aj počasie. 

▪ Výstavba náučného chod-
níka – na začiatku roka sme 
boli presvedčení, že cez leto 
to bude hotové. Údajne to te-
raz stojí na podaní sťažnosti 
jedného dotknutého subjektu.

▪ Pomoc CZŠ s priestormi 
– už od začiatku  bolo jed-
nou z našich priorít pomôcť 
deťom a rodičom školy, kde 
chodí najviac námestovských 
detí. V predošlom období 
bola táto škola stále braná 
tak, že nie je naša. Má iného 
zriaďovateľa, ale deti a rodi-
čia sú Námestovčania a pla-
tia tu dane. Určitá pomoc  je 

iste na mieste. Zvlášť keď si 
uvedomíme, koľko financií 
ide z rozpočtu mesta do zák-
ladných škôl v meste. Aj na-
priek veľkej snahe poslancov 
sa zatiaľ nepodarilo pomôcť. 
Pokiaľ primátor a mestský 
úrad budú len deklarovať, že 
chcú pomôcť a nebudú hľa-
dať cesty, ako sa to dá aj re-
alizovať, nič sa nedosiahne.

▪ Problém bytový dom Zá-
hradky –  dnes je tam poža-
dovaná zmena územného plá-
nu. Pred piatimi rokmi prijalo 
minulé MsZ územný plán, 
kde definovalo počet podla-

ží 4+. Terajšie MsZ prijalo 
uznesenie, že sa územný plán 
nebude meniť, pokiaľ nebu-
de dopracovaný generel zele-
ne a dopravy a tiež ukončené 
pozemkové úpravy. V tom-
to prípade požadovaná zme-
na počtu podlaží z 4+ na 6 by 
na jednej strane priniesla viac 
bytov, ale je potrebne si uve-
domiť, že tým nenarastie aj 
počet obyvateľov a prispie-
vateľov do rozpočtu mesta 
cez podielové dane, čo je roz-
hodujúci príjem mesta v roz-
počte. Situácia je tu zatiaľ 
taká, že nové bytové domy, 
ktoré sú skolaudované, z po-
tenciálu, ktoré majú, sú iba  ¼ 
obyvatelia nášho mesta. Zvý-
šením podlaží sa zhorší si-
tuácia s parkovaním na Bre-
hoch ešte viac, ako je to dnes 
a okolo bytových domov sa 
zníži podiel zelene zo 40 % 
na 25% a tým sa zhorší život 
ľudí, ktorí tam budú bývať.

Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ

predseda komisie pre roz-
počet, financie, správu 

a hospodárenie s majetkom 
mesta

Občas počúvam, že sa v meste nič neurobilo a nič sa nerobí. 
Najskôr je potrebné si uvedomiť, aká je úloha primátora 

a mestského úradu ako výkonnej zložky a na druhej strane po-
slancov MsZ ako schvaľovacej, rozhodovacej  a kontrolnej zlož-
ky.  Koľko energie a času ako poslanci dávame do práce, vedia 
posúdiť naše rodiny a sčasti členovia komisií, ktorí sa zúčast-
ňujú na ich zasadaní.

Ing. Štefan Uhliarik

Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove bolo zvola-
né na 23. septembra o 10. 
hodine. Vedenie mesta 
a vedúci pracovníci pri-
šli na rokovanie v stano-
venom čase. Poslanecké 
miesta v rokovacej sále 
však aj po 10. hodine zo-
stali prázdne. Približne 
o 10.15 h jeden z poslan-
cov pred budovou mest-
ského úradu telefonicky 
požiadal primátora, aby 
prišiel pred úrad, kde mu 
časť poslancov ozná-
mila, že boli v kontakte 
s pozitívne testovanou 
osobou, a tak sa kvôli 
zodpovednosti a ochra-
ne ostatných nezúčast-
nia rokovania mestského 
zastupiteľstva. 

*
Presne v čase začiatku roko-

vania námestovských mest-
ských poslancov priniesli mé-

diá správu, že vzhľadom na 
pozitívny test prednostky 
Okresného úradu (OÚ) v Ná-
mestove Danice Hollej sa do-
stal do karantény celý krízový 
štáb okresu Námestovo i hlav-
nú hygieničku Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 

v Dolnom Kubíne. 
*

Pred budovou MsÚ v Ná-
mestove boli po 10. hodine 
traja zo šestice stojacich po-
slancov, ktorí sa kontaktovali 
s poslankyňou MsZ a zároveň 
prednostkou OÚ, ďalší z po-

slancov poslaneckého klubu 
KDH, ktorí s ňou boli rovna-
ko v kontakte tri dni pred ter-
mínom rokovania mestského 
zastupiteľstva, naň z preven-
tívnych dôvodov ani nešli. 

*
Tak ako to ukladá rokovací 

poriadok, následne o 10.30 h 
primátor Milan Hubík ozná-
mil, že MsZ nie je uznášania-
schopné a ukončuje ho, preto-
že na rokovaní nie je prítomný 
ani jeden poslanec mestského 
poslaneckého zboru. 

*
Zastupiteľstvo malo v stre-

du 23. septembra preroko-
vať tri kontrolné správy hlav-
nej kontrolórky, návrh zmeny 
rozpočtu, výročnú správu k 
individuálnej a konsolido-
vanej účtovnej závierke za 
rok 2019, plnenie rozpoč-
tu k polroku 2020, návrhy 
na schválenie troch dodat-
kov k VZN, návrhy na zru-
šenie troch uznesení z rokov 
2012 – 2015, schváliť zmenu 
a doplnok k Územnému plánu 
mesta, doplnok k územnému 
plánu –  Bytový dom Záhrad-
ky, zámer na schválenie soci-
álneho podniku a venovať sa 
tiež tradičným bodom roko-
vania MsZ – prevodom, náj-
mom a výpožičkám majetku 
mesta, iniciatívnym návrhom 
a odporúčaniam komisií MsZ 
a interpeláciám poslancov.

***

Mestské zastupiteľstvo 
s týmto programom má 
byť zvolané do 14 dní, 
jeho termín je stanovený 
na 7. októbra o 10. hodi-
ne.                             (lá, jk)

COVID-19 na okresnom úrade zmaril rokovanie 
poslancov na mestskom úrade

... a tak primátor po tridsiatich minútach oznámil, že mestské zastupiteľstvo nie je uznášania 
schopné a ukončil rokovanie.                                         Foto: Yutube

Primátor Milan Hubík, vľavo prednosta Dušan Jendrašík 
zrejme už šípili, že niečo nie je v poriadku, keď krátko pred 10. 
hodinou boli v rokovacej sále iba pracovníci úradu, ale ani je-
den poslanec...  

ŽSK: V nemocniciach funguje 
program prevencie

Oravský Rescue Systém už 
niekoľko mesiacov takmer den-
ne dezinfikuje nemocnice, školy, 
úrady, DSS, kostoly. Dobrovoľ-
ne a za vlastné, iba za pomoci 
sponzorských darov. V čase me-
dzi 1. a 2. vlnou rozvážal týmto 
zariadeniam dezinfekčné pros-
triedky a rúška, ktoré nezištne 
darovali mnohí darcovia a dar-
kyne. V ostatných týždňoch, 
keď pandémia výrazne zasiahla 
aj Oravu, je kolektív záchraná-
rov viac než isto na konci aj so 
silami, aj s prostriedkami. Tento 
druh služby v tejto ťažkej dobe 
nie je vhodné nechať na pleciach 
dobrovoľníkov, a preto sme  
ŽSK prostredníctvom hovorky-
ne adresovali otázku: 

Orava je  v súvislosti s ocho-
rením Covid - 19 v červe-
nej zóne, sú teda určite opod-
statnené požiadavky aj 
zariadení, ktorých zriaďova-
teľom je ŽSK, o dezinfekciu 
svojich priestorov. Tie o služ-
by tohto charakteru žiadajú 
dobrovoľných záchranárov, 
ktorí dezinfekciu priestorov 
už niekoľko mesiacov robia 
z vlastných prostriedkov, resp. 
darov od sponzorov. V tejto 
nutnej službe občanom suplu-
jú teda štát, ale i župu. Pripra-
vuje, resp. realizuje aktuálne 
ŽSK v tejto veci nejaké opat-
renia na pomoc zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti VÚC, aby tieto a podobné 
služby nestáli a nepadali na 
dobrovoľníctve?

Hovorkyňa žilinskej župy M. 
Remencová: „Zariadenia so-

ciálnych služieb si dezinfekciu 
svojich priestorov realizujú po 
vlastnej linke. Časť dezinfekč-
ných prostriedkov si zaobstarali 
sami, časť im zakúpila župa. Asi 
v dvoch prípadoch im bol po-
núknutý dar - prostredníctvom 
bezplatnej dezinfekcie, ktorú sa-
mozrejme prijali.“

K situácii v nemocniciach sa 
pre Námestovčan vyjadrila riadi-
teľka odboru zdravotníctva ŽSK 
Silvia Pekarčíková: „Nemocnice 
ŽSK  a poliklinika majú  zave-
dený od roku 2018 program pre-
vencie nozokomiálnych nákaz a 
hygieny rúk, súčasne kontinuál-
ne prebiehajú protiepidemiolo-
gické opatrenia, vrátane dezin-
fekcie priestorov v štandardných 
postupoch. Súčasne sme robili 
preventabilné opatrenia vzdelá-
vaním personálu, zastabilizova-
ním nemocničných hygieničiek, 
zaviedli sme značné množstvo 
opatrení pre zníženie rizika šíre-
nia nákazy ako pre zdravotnícke, 
ale aj sociálne zariadenia. Pravi-
delne monitorujeme hygienic-
ky štandard v našich zdravotníc-
kych a sociálnych zariadeniach 
aj prostredníctvom regionálnych 
hygienikov. 

Dobrovoľní záchranári ochot-
ne pomáhajú a doposiaľ nás ne-
žiadali za uvedenú službu zapla-
tiť, za čo si ich skutočne vážim a 
veľmi pekne ďakujem. Snažíme 
sa im na oplátku poskytnúť as-
poň ochranné pomôcky a v prí-
pade, že za svoje služby budú 
požadovať finančnú úhradu, bu-
deme sa v danom čase touto té-
mou zaoberať.“            Redakcia
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Cui bono  –  V čí prospech 
Ku dvom veciam 

naraz
Vždy sme vedeli, že druhá 

vlna príde. Je mi ľúto, že v okre-
se sme dosiahli nebezpečný bod 
obratu. Zobuďme sa, nie je o päť 
minút dvanásť, pán  primátor, 
pani prednostka okresného úra-
du, páni poslanci, je päť minút 
po dvanástej! Je nevyhnutné dať 
dostatočné prostriedky na pre-
sadzovanie nariadení, zriadiť 
funkčné krízové štáby. To naj-
menej, čo vieme urobiť, urobme 
sami. Zamestnanci obchodov 
a vo firmách budú musieť no-
siť rúška na tvári. Ak neurobíme 
nič, môžu prísť ´podstatne väč-
šie obmedzenia´. Čísla ukazujú, 
že je zle. Nedostatočne sa testu-
je, my sa tvárime ako na Titanic-
-u –  loď sa potápa a my sa za-
bávame  a tvárime sa, že sa nič 
nedeje. ´Takže toto je okamih, 
keď musíme konať´.

Ak nebudeme zodpovední 
my všetci, neaplikujeme naria-
denia vlády a ak sa týmito ob-
medzeniami nepodarí znížiť R 
číslo pod 1 bod, v ktorom sa už 
epidémia nešíri, ´nebudeme už 
nič riešiť, budeme len pocho-
vávať´. 

Sami musíme byť ostraži-
tí a trvať na  nosení rúšok, ne-
zhromažďovať sa v skupinách,  
pohostinstvá sa musia zatvárať 
o 22.00 hodine.  Pracovníci ob-
chodu, taxikári a cestujúci mu-
sia mať zakryté tváre, zákazní-

ci v interiéroch budú tiež musieť 
nosiť rúška. Nikto nám nič ne-
vyrieši – musíme sami.

Je čas na  vyhlásenie 
výnimočných opatrení 
aj v oblasti rozpočtu
Neplnenie rozpočtu v kapi-

tálovej časti je chorobou tohto 
mesta. V minulosti, keď sa čer-
pal rozpočet na 37%, považo-
val som to za samé dno, kde až  
mohlo riadenie financií spadnúť.  
Mýlil som sa, k dnešnému dňu 
je čerpanie oveľa horšie, z roz-
počtových 100 % mesto  k 30. 
6. 2020 investovalo 7,58%. Táto 
svojvôľa a nepripravenosť bude 
mať veľký vplyv na  finančnú 
pozíciu mesta a bude príčinou 
prudkého hospodárskeho po-
klesu.

Čo vlastne sme? 
Sme mesto s výbornou geo-

grafickou polohou, mesto ktoré 
zamestnáva a vytvára príležitos-
ti pre silnú ekonomiku. 

Naša samospráva bytostne  
príjmovo závisí od  podielových 
daní (DPFO), ktoré nám pod-
ľa určitých kritérií prerozdeľuje 
štát. Miestne dane sú len dopln-
kovým zdrojom. Je však nevy-
hnuté začať hľadať riešenie, ako 
znovu  reformovať zdroje príj-
mov. Dnešný stav, keď  je mesto 
závislé od jedného príjmu a to 
z dane fyzických osôb, je nut-
né zmeniť.

Čo vlastne chceme? Cyklotra-
sy, parky, chodníky, infraštruk-
túru, opravené cesty, škôlky 
školy, chodníky ako v Pešti, 
parkovanie ku každému domu 
a bytu zdarma... Ale kto to za-
platí? Súčasné príjmy nestačia 
na služby, na ktoré mesto nedo-
stane ani cent, Námestovo platí 
aj za to, že je tu  štátna správa. 
Dane z príjmu právnických 
osôb a daň z pridanej hodnoty 
sa nerozdeľujú spravodlivo. 
Daň z nehnuteľnosti je v po-
rovnaní s cenami nehnuteľnos-
tí nízka a ponúka priestor na vý-
razné zvýšenie príjmov. To však 
musí byť podmienené určitou 
investíciou, musíme vedieť, kde 
a či vôbec je potrebné zvyšovať 
akékoľvek dane a poplatky, keď 
nedokážeme usporiadať to, čo 
máme. Peniaze nám ležia na 
účte a chodíme po blate. Deti sa 
nám učia v nedôstojných pod-

mienkach. Je to ako v tom židov-
skom vtipe – keď sa jeden sťa-
žuje druhému, načo sú mu lode, 
továrne, peniaze, keď mama 
býva v nevykúrenom podkroví. 
Slepí sme, nevidíme, alebo nám 
je to jedno, alebo to nechceme 
vidieť, a to je to horšie. Bojí-
me sa dať z mestského rozpočtu 
peniaze na prerobenie školy na 
Brehoch a umiestniť tam ume-
leckú školu, bojíme sa preorga-
nizovať školstvo, lebo... Záro-
veň sa správame, ako keby sme 
na stole mali každý rok milió-
ny  k dispozícii. Platíme neho-
rázne sumy a mohli by sme to 
riešiť vo vlastnej réžii. Je to nie 
o potopení Technických služieb, 
ale naopak, o ich posilnení. Len 
rekonštrukciou ciest vlastnými 
prostriedkami môžeme ušetriť 
viac ako stotisíc eur ročne,  a to 
by sme určite neasfaltovali ako 
vlani na Silvestra.  

Náš vlastný rozpočet je 
obmedzený, je dôležité mys-
lieť na efektivitu vynaložených 
prostriedkov. V porovnaní s os-
tatnými podobnými mestami 
Slovenska vynakladáme neú-
merne vysoké výdavky na bež-
nú prevádzku, osobne – za po-
sledné roky som nevidel žiadnu 
revíziu vnútorných výdavkov. 
Preto svojvoľné zvyšovanie 
daní a poplatkov za parkovanie 
je na úkor rozvoja mesta a bez 
previazanosti s konkrétnou in-
vestičnou činnosťou to len pre-

jeme. Mesto musí investovať 
do infraštruktúry nie bezhla-
vo, ale premyslene, na viac ro-
kov dopredu.

Za čo to vlastne 
platíme

Daň z  príjmov  fyzických  
osôb  tvorí  podstatnú  časť roz-
počtu: 5 883 988.00 €, čo je  735 
€  na obyvateľa. Z toho:

Každý obyvateľ z toho zaplatí 
108,36 € na platy úradníkov – 
veľa či málo?

Každý obyvateľ z toho zapla-
tí  20,22 € na policajné služby 
– veľa či málo?

Každý obyvateľ z toho zaplatí  
63,79 € na údržbu ciest – veľa 
či málo?

Každý obyvateľ z toho zaplatí 
príspevok 43,12 € na  Dom kul-
túry – veľa či málo?

Každý obyvateľ z toho zaplatí  
0,05 € na Cirkevnú základnú 
školu – málo či veľa?

Mestu chýba 
1,2 milióna

A to len preto, že: 
Príjmy mesta znižujú neprihlá-

sení obyvatelia na trvalý pobyt. 
Neprijali sme však napríklad 
poplatok za rozvoj, kde ten-
to príjem môže výrazne zvýšiť 
rozpočet mesta. Tento poplatok, 
musí byť určený prioritne na 
presne vymedzené investičné 
projekty. 

Prvoradé musí byť zvýšenie 

počtu obyvateľov mesta, vy-
mierame, ubúda nás. Ľudia od-
chádzajú z mesta. Je čas polo-
žiť si otázku – Prečo??? Každý 
nový obyvateľ by priniesol oko-
lo 735  €. Za pracujúcich ľudí 
vo firmách a dochádzajúcich 
študentov do mesta nám uniká 
1 200 000 € z podielových daní. 
To sú ľudia dochádzajúci do 
mesta bez trvalého pobytu.

Zvýšiť dostupnosť služieb je 
jedna z ciest ako dostať do mesta 
obyvateľov. Premyslená parko-
vacia politika s jasne stanovený-
mi kritériami – obyvateľ mesta 
neplatí parkovné, aj to pomôže. 
Služby zvýhodniť len pre oby-
vateľov, materské školy a zák-
ladné školy, parkovanie. Úľavu 
na dani z nehnuteľnosti, dostup-
nosť materských škôl či jaslí len 
pre obyvateľov mesta s trvalým 
pobytom. Služby mesta využí-
vajú ľudia, ktorí v meste nie sú 
prihlásení na trvalý pobyt, ale 
čerpajú mestský rozpočet.    

Veľké investície mesto 
v minulosti financovalo kom-
bináciou eurofondov, úverov 
a prostriedkov zo štátneho roz-
počtu.  Je nutné vytvoriť odbor-
nú kapacitu pre technickú, ale aj 
ekonomickú prípravu projektov. 
Organizačná kultúra mesta musí 
mať cieľ,  je to verejná služba.  
Obyvateľ je na úrade partner, 
nie niekto, kto otravuje.

Marián Grígeľ
poslanec MsZ 

Marián Grígeľ 

Zrealizované aktivity mesta
Povrchová úprava manipulačnej plochy 
– 10 000 € 
Realizácia manipulačnej plochy pomocou terénnych úprav, 

vďaka ktorým vznikla štrková plocha pre široké spektrum vy-
užitia. 

Údržba podlahy hlavnej chodby 
ZŠ Komenského – 36 000 €
Počas letných mesiacov prebehla aj obnova podlahy v hlav-

nej chodbe na ZŠ Komenského, čím sa odstránil havarijný 
stav podlahy. Havarijný stav spočíval v nerovnomernom sada-
ní, pričom v podlahe vznikali trhliny a spôsobovali nerovnos-
ti v podlahe (výškové rozdiely). Práce pozostávali z výmeny 
podlahy a aj s tým súvisiacimi vrstvami až po základy.

K téme bližšie aj na 7. str.

Rekonštrukcia nebytových priestorov na 
Ulici Komenského pre Komunitné centrum 
– 20 000 €
Práce pozostávali najmä z obnovy omietok a výmeny 

podlahovej krytiny. Následne bol kompletne vymenený výklad 
(okenné výplne a vstupné dvere) vrátane parapetov. Priestory 
už slúžia komunitnému centru.

K téme bližšie aj na 4. str.

Realizácia detského ihriska – sídlisko Stred
 – 20 000 €
Pre deti sme na začiatku letných prázdnin zrealizovali nové 

detské ihrisko na sídlisku Stred. Ihrisko sa skladá zo siedmych 
herných prvkov. 

Rekonštrukcia MŠ Veterná – sociálne 
zariadenia, zdravotechnika, el. rozvody 
- 110 000 €
Ďalší blok v MŠ Veterná prešiel kompletnou rekonštrukciou 

sociálnych zariadení, zdravotechniky a rozvodov. Stavebné 
práce pozostávali najmä z výmeny obkladu, dlažby a sanity v 
priestoroch umyvárne a toaliet. V celom objekte boli vymene-
né rozvody kúrenia vrátane radiátorov a tiež celej elektroinšta-
lácie.                                                                  Spracoval: MsÚ

Aktivity, ktoré mesto zrealizuje do konca roka. Ďalšie pripravo-
vané čakajú na rozhodnutie poslancov na mestskom zastupiteľ-
stve. Zverejníme ich v nasledujúcom čísle novín. 

 Oprava strešnej krytiny na bytovom dome č. 509 
 Ul. Komenského
 Údržba schodov Ul. Ľudovíta Štúra
 Údržba schodov Brehy
 Údržba spevnených plôch v areáli MŠK
 Súťaž návrhov „Námestovské nábrežie – 
 dostavba a verejný priestor“
 Finalizácia generelu dopravy
 Údržba steny dejateľov – Námestie 
 P. O. Hviezdoslava



Centrum bolo slávnostne otvo-
rené 25. augusta 2020 za prítom-
nosti zriaďovateľa centra Bra-
nislava Kožucha, predsedníčky 
Žilinského samosprávneho kraja 
Eriky Jurinovej, primátora mes-

ta Námestovo Milana Hubíka 
a hostí z radov poskytovateľov 
sociálnych a edukačných slu-
žieb. Ako vyplynulo zo slov hos-
tí i pracovníčok centra, prostred-
níctvom aktivít a činností KC 

chcú prispieť k tomu, aby sa do 
sociálneho života začlenil každý 
človek z regiónu. „Budeme po-
skytovať rôzne formy sociálne-
ho poradenstva, diskusie na ak-
tuálne témy, ktoré vychádzajú 
z potrieb komunity mesta, SWAP 
dopoludnia. Pre seniorov pripra-
vujeme pravidelné tvorivé dopo-
ludnia, kde nájdu svoje uplatne-

nie a miesto. Tešíme sa však aj na 
deti a mládež, pre ktorých by sme 
chceli vytvoriť miesto, kde môžu 
zmysluplne tráviť svoj voľný čas 
a rozvíjať svoju tvorivosť a kre-
ativitu,“ upresnila odborná ga-
rantka Komunitného centra Má-
ria Červeňová.

Komunitné centrum sa na-
chádza na Komenského ulici 
510/10 a jeho individuálne so-
ciálne poradenstvo a pravidelné 
aktivity je možné využívať denne 
od 8:30 do 14:30 hod. Bližšie in-
formácie o aktivitách nájdete na 
stránke www.facebook.com/kc-
namestovo. Ďalšie podrobnos-
ti získate aj telefonicky na tel. 
č. 0904 539 283 alebo e-mai-
lom na kcnamestovo@ozviac.
sk. Už teraz pripravuje centrum 
aj aktivity na zimné mesiace, ako 
napríklad rodičovské večery, kto-
ré budú sústredené na vzájomné 
upevňovanie vzťahov medzi ro-
dičmi a deťmi. Komunitné cen-
trum je zároveň otvorené všet-
kým podnetom a nápadom na 
skvalitnenie a rozšírenie jeho čin-
nosti a služieb.     KC Námestovo
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Vždy sa treba nejako rozhodnúť
Tento môj príspevok bude 

trochu aj testom o tom, do 
akej miery sme sekulárna res-
pektíve sekularizovaná ko-
munita.

Predstavte si, že idete au-
tom z bodu A do bodu B. V 
súčasnosti už asi niet člove-
ka, ktorý by pri takejto ceste 
nepoužil navigáciu, ktorá mu 
navrhne trasy a on sa rozhod-
ne podľa toho, ktorá z tých 
trás je z nejakého dôvodu 
najvýhodnejšia. Ešte keď ne-
boli navigácie, riadili sme sa 
podľa máp. Niekedy sa preto 
mohlo stať, že sme na križo-
vatke odbočili zle a namiesto 
bodu B sme prišli do bodu C. 
Ak  sa dalo, mohli sme po-
kračovať do bodu B, ale trva-
lo to oveľa dlhšie. Alebo sme 
sa museli jednoducho vrátiť 
naspäť do bodu A.

Analogicky i v živote člove-
ka na jeho časovej osi prichá-
dzajú momenty, keď sa musí 
nejako rozhodnúť. Rozhodu-
je sa na základe nejakej vlast-
nej mapy pozostávajúcej zo 
skúseností, poznatkov, men-
tálnych schopností a neviem 
čoho ešte. A aj keď si to mno-
hokrát neuvedomujeme, vždy 
je v našich rozhodnutiach as-
poň štipka viery. Viery v dob-
ro, možno spravodlivosť, 
možno dokonalosť zákona, 
možno všemocnosť peňa-
zí, možno v x iných vecí. Ak 
sme veriaci kresťania, tak  pri 
našich rozhodnutiach by sa 
mal prejaviť nejakým spô-
sobom aj Boh. Konkrétne 
myslím Ducha Svätého, kto-
rý funguje ako vietor, ktorý 
poháňa na mori loďku z jed-
ného brehu na druhý. Sú ľu-
dia, ktorí aj pri rozhodovaní 
sa, ktorou cestou sa majú vy-
dať pri presune z bodu A do 
bodu B a ak sa aj riadia navi-
gáciou, žiadajú Ducha Sväté-
ho o pomoc, aby sa rozhodli 
ísť tou cestou, ktorú pre nich 
pripravil Pán Boh. No sú v ži-
vote oveľa vážnejšie rozhod-
nutia, ktoré musíme urobiť 
okrem tých, ktorú trasu pri 
ceste autom si zvoliť. Či to 
už je výber školy, výber za-

mestnania, či výber životné-
ho partnera, kresťan by pri 
každom takomto rozhodova-
ní mal požiadať o spoluprácu 
Toho, komu uveril. Takýmto 
spôsobom sa nikdy nedá roz-
hodnúť zle, lebo Duch Svätý 
nás v konečnom dôsledku na 
ten druhý breh spoľahlivo do-
vedie. Možno sme to niekedy 
zažili, že sme po niečom túži-
li a urobili sme všetko pre to,  
čo bolo v našich ľudských si-
lách. Niekedy sme na tej ceste 
boli tak upnutí na ten náš sen 
(cieľ), že sme nevideli potre-
by našich blížnych, respektí-
ve scenériu okolo cesty. Do-
šli sme do cieľa, čiže splnili 
sme si vlastnú túžbu, ale ten 
výsledok/pocit na konci ne-
bol taký, ako by sme čaka-
li. A možno sa vám stalo, že 
ste mali nejakú túžbu, neja-
ký sen, ten virtuálny bod B, 
kam sa chcete dostať a dali 
ste v úprimnosti srdca Bohu 
priestor, nech On je tým, kto-
rý vedie váš život a odovzdali 
ste mu vládu nad tou túžbou 
či snom. A zrazu jedného dňa 
zistíte, že máte, čo ste chce-
li. To, čo platí o jednotlivco-
vi, platí aj o skupine jednot-
livcov, či už je to komunita na 
úrovni obce, mesta či štátu. 
Ak sa rozhodujeme vo viere, 
že Boh najlepšie vie, ako nás 
dostať z bodu A do bodu B, 
tak hoci to možno v tom oka-
mihu tak nevyzerá, rozhodu-
jeme sa najlepšie ako vieme a 
môžeme. Ako som to už spo-
menul, v rozhodovaní každé-
ho je vždy štipka viery, či už 
si to je schopný priznať ale-
bo nie.

No a teraz si položme otáz-
ku, či sme my, Námestovča-
nia, už sekulárna, či sekula-
rizovaná spoločnosť, či ešte 
vôbec chceme, aby naše roz-
hodnutia sprevádzal Duch 
Svätý. 

Ja si myslím, že v námes-
tovskom parlamente určite 
áno. 

MUDr. Rastislav Zanovit
zástupca primátora,

poslanec MsZ
(prevzaté z blogu autora)

Nové Komunitné centrum Námestovo ponúka 
verejnosti širokú škálu služieb a poradenstva

Pravidelné aktivity KC Námestovo 
 8:30 - 11:30 12:30 - 14:30 14:30 - 16:00
Pondelok SOCIÁLNE PORADENSTVO

(pracovné, rodinné, sociálne)
PRÍPRAVA NA ŠKOLSKÉ 
VYUČOVANIE 

KREATÍVNE POPOLUDNIE 
Tvorivé dielne

Utorok KLUB MAMIČIEK S DEŤMI (do 6 r.) 
SOCIÁLNE PORADENSTVO

PRÍPRAVA NA ŠKOLSKÉ 
VYUČOVANIE

Streda DOPOLUDNIE SO SENIORMI
(ručné práce)
SOCIÁLNE PORADENSTVO

PRÍPRAVA NA ŠKOLSKÉ 
VYUČOVANIE

ČÍTANIE S POROZUMENÍM
(Kozmo a jeho dobrodružstvá)

Štvrtok SWAP DOPOLUDNIE 
(výmena vecí, ktoré sú 
nepoškodené a funkčné, 
oblečenie, knihy)
SOCIÁLNE PORADENSTVO

PRÍPRAVA NA ŠKOLSKÉ 
VYUČOVANIE Podporná skupina žien, 

matiek samoživiteliek

Piatok SOCIÁLNE PORADENSTVO PRÍPRAVA NA ŠKOLSKÉ 
VYUČOVANIE 

Námestovská i mimonámestovská verejnosť môže od augus-
ta využívať služby a poradenstvo nového Komunitného centrum 
(KC) Námestovo, ktoré vzniklo zásluhou OZ V.I.A.C – Inštitútu 
pre podporu a rozvoj mládeže a mesta Námestovo. Realizuje sa 
v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na 
komunitnej úrovni z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu ľudské zdroje.

Posledný prázdninový týždeň pred nástupom detí do škôl si 
pre ne komunitné centrum pripravilo tvorivé a športové doo-
bedia.               Zdroj: facebook.com/kcnamestovo

Komunitné centrum v Námestove slávnostne otvorili pre-
strihnutím pásky (sprava) predseda združenia OZ V.I.A.C  
Branislav Kožuch, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primá-
tor Námestova Milan Hubík a odborná garantka KC Mária 
Červeňová.            Foto: (kc)

ámestovčanN
Noviny občanov mesta Námestovo

   

Už sme 10. rok
spolu
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NÁZOR MAJITEĽOV BYTOV ZÁHRADKY I.

V ochrane životného prostredia nehrať „mŕtveho chrobáka“
Triediť odpad je to najme-

nej, čo by sme mali pre našu 
planétu urobiť. Len správ-
ne vytriedený odpad na jed-
notlivé zložky možno recyk-
lovať – teda vrátiť späť do 
obehu. Okrem triedenia od-
padov pre recykláciu by 
sme však mali vzniku odpa-
dov predchádzať. Opätov-
ným používaním výrobkov 
a obalov alebo obmedzova-
ním zbytočnej spotreby mô-
žeme ušetriť ešte viac ener-
gie a prírodných zdrojov, 
ako ušetríme recykláciou.

Absolútnym lídrom v sepa-
rácii odpadu medzi mestami 
na Orave je Dolný Kubín, na-
opak, na chvoste je Námes-
tovo.

Aby Slovensko splnilo re-

cyklačné ciele EÚ, musí zvý-
šiť recykláciu odpadu. Do 
roku 2025 má recyklovať 55 
percent komunálneho odpa-
du, v roku 2030 to má byť 60 
percent.

Aktuálne poplatky za sklád-
kovanie patria medzi najniž-
šie v rámci celej EÚ, vďaka 
čomu sa zo Slovenska sta-
la skládková veľmoc, keďže 
až dve tretiny odpadu končia 
na skládkach.

Podľa údajov Eurostatu 
patrí Slovensko medzi člen-
ské štáty s najnižším podie-
lom recyklovaného či kom-
postovaného komunálneho 
odpadu (približne 23 per-

cent). Väčšina komunálne-
ho odpadu sa na Slovensku 
skládkuje (66 percent) alebo 
spaľuje (11 percent) a len 23 
percent sa recykluje či kom-
postuje.

Paušálny, množstevný 

zber alebo ich 
kombinácia?

Mesto môže vyberať od ob-
čanov poplatky tromi spôsob-
mi:

 
 1. Paušálny poplatok 

na osobu na rok 
Momentálne ho máme za-

vedený v meste. Nerozlišu-
je však úroveň separácie, či 
občan vytriedi 0 alebo 80 % 
komunálneho odpadu, stále 
platí fixnú sumu 14,93 eura 
za celý rok. Treba však zdô-
razniť, že mesto dotuje v roz-
počte sumou 103 tisíc eur 
za služby, uloženie a likvi-
dáciu odpadu. Ak by mesto 
túto dotáciu zrušilo, poplatok 
pre občana by bol na úrovni 
približne 30 eur za rok. Tre-
ba podotknúť aj to, že čosko-
ro má vstúpiť do platnos-
ti zákon, ktorý bude obciam 
a mestám zakazovať dotovať 
služby súvisiace s uložením a 
likvidáciou odpadu. Treba si 

teda povedať pravdu, že zo-
stať na úrovni takéhoto po-
platku sa z dlhodobého hľa-
diska javí ako utópia. 

2. Podľa objemu vyprodu-
kovaného odpadu za daný 
čas (tzv. množstvový alebo 
žetónový zber)

Zavedenie tohto princípu 
je pravdepodobne najjedno-
duchším opatrením, ktorým 
môžeme dosiahnuť zníženie 
množstva zmesového odpa-
du. Zrušením paušálneho po-
platku a zavedením systému 
platieb, ktorý by zohľadňoval 
v cene skutočnú produkciu 
odpadov pôvodcom odpadov. 
Podobne ako je to v prípade 
vody, plynu alebo elektriny. 
Na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí je množstvo príkladov, 
ktoré ukazujú, že tento sys-
tém motivuje domácnosti k 
lepšiemu triedeniu odpadov, 
k domácemu kompostovaniu 
biologických odpadov a pri 
dobrej informačnej kampani 
aj k zmene návykov pri na-
kupovaní a vyhadzovaní od-
padov. 

3. Kombináciou paušálne-
ho poplatku a množstevné-
ho zberu

Ak by bol zavedený maxi-
málny a minimálny strop po-
platku s tým, že by na zákla-
de podielu vyseparovaného 
množstva odpadu mesto v na-
sledujúcom roku vyrubilo po-
platok, ktorý by zohľadňoval 

úroveň separácie z predchá-
dzajúceho roka, ľudí by to 
podobne motivovalo k vyš-
šej miere triedenia. Vyžado-
valo by si to investície naj-
mä do novej technológie a 
softwaru. Pracovník technic-
kých služieb by pomocou čí-

tačky zoskenoval QR-kód, 
ktorý by mala každá domác-
nosť k dispozícii a takto by 
sa dali zhromažďovať údaje 
o každej domácnosti, vyhod-
nocovať mieru a podiel sepa-
rácie a tým znížiť fixný po-
platok. Znamená to, že čím 
viac by domácnosti triedili, 
tým menej by zaplatili. Ak 
by pri sume 30 eur ako ma-
ximálny strop a pri sume 11 
eur ako minimálny strop bolo 
nastavené, že pri 75 % úrov-
ni vytriedenia komodít by sa 
štvorčlenná domácnosť do-
stala na minimálny strop po-
platku, ušetrila by za rok 76 
eur. 

Na ceste k „nulovému 
odpadu“

Na prvý pohľad sa môže 
zdať myšlienka „nulového 
odpadu“ ako utopický sen. 
V skutočnosti je však tento 
cieľ nielen dosiahnuteľný, 
ale postupne sa prakticky za-
čína realizovať v stále väč-
šom množstve štátov, miest, 
obcí a firiem po celom sve-

te. Na začiatok si je dôleži-
té uvedomiť, že pod pojmom 
„nulový odpad“ sa nemyslí 
zníženie tvorby odpadov na 
nulu – to v spoločnosti za-
meranej na spotrebu nie je 
možné. Myslí sa tým odklo-
nenie od súčasného spôsobu 

nakladania s odpadmi zame-
raného na zneškodňovanie 
neupravených odpadov (na 
skládkach a v spaľovniach 
odpadov) na nulu, alebo ma-
ximálne priblíženie sa k to-
muto cieľu. Odpady, ktoré 
pri rôznych činnostiach vzni-
kajú, by mali byť opätovne 
vrátené na trh (napr. vďaka 
recyklácii), alebo do prírody 
(biologický rozklad –  kom-
postovanie a pod.) – stávajú 
sa teda surovinou. Koncep-
cia smerovania k nulového 
odpadu je ako pragmatická, 
tak vizionárska. Snaží sa na-
podobniť trvale udržateľné 
prírodné cykly, kde sa všet-
ky použité materiály stáva-
jú zase surovinami na ďalšie 
použitie. Implementácia nu-
lového odpadu vylučuje aké-
koľvek ukladanie odpadu do 
zeme, vody alebo vzduchu; 
čo by mohlo ohroziť zdravie 
našej planéty, ľudí, zvierat 
alebo rastlín. Ak chceme žiť 
v zdravom životnom prostre-
dí, je praktická realizácia jej 

princípov nevyhnutnosťou.
Znížiť prevádzkové 

náklady a efektívnejšie 
využiť vlastné zdroje
V súčasnosti a najmä do 

budúcna potrebujeme hľa-
dať riešenia, ktoré by umož-
nili manažovať odpad efek-
tívnejšie. Viackrát sa totiž 
stáva, že odpad sa príde vy-
viezť v čase, keď sú kontaj-
nery poloprázdne. Zbytočne 
sa tak míňa palivo, pracov-
ná sila a blokuje sa premáv-
ka v meste.

To, čo by bolo nevyhnutné, 
sú najmä zobrazovanie a vy-
hodnocovanie dát – predik-
cia naplnenosti kontajnerov, 
vyhodnocovanie efektív-
nosti zvozov, automatizá-
cia plánovania optimálnych 
zvozových trás a ďalšie 
funkcie. Smerovať zvozo-
vé vozidlá len k tým kon-
tajnerom, ktoré skutočne 
vyžadujú zvoz, autá by tak 
zbytočne neblokovali uli-
ce a znižovalo by sa znečis-
tenie životného prostredia 
výfukovými plynmi. Vďa-
ka monitorovaciemu systé-
mu konať operatívne, ak sa 
kontajnery náhle zaplnia, 
napríklad po sviatkoch, keď 
je viac odpadu. Vyžadovalo 
by si to však nemalé investí-
cie, avšak skôr či neskôr sa 
tomu nevyhneme.

Skládkovať donekonečna 
nebudeme môcť aj vzhľa-
dom na pravidlá, ktoré nasta-
vila Európska únia a tak sa 
skôr či neskôr budeme mu-
sieť postaviť voči novým 
možnostiam a technológi-
ám pozitívne a nehrať úlohu 
„mŕtveho chrobáka“.

Ing. Peter Kolada
autor je poslanec MsZ 

Úroveň vytriedenia komunálneho 
odpadu za rok 2019 v jednotlivých 

oravských mestách

Dolný Kubín 42,77 %
Trstená 40,04 %
Tvrdošín 31,19 %
Námestovo 30,07 %

Recyklačné ciele v EÚ
Rok 2025      Min 55%

Rok 2030      Min 60%

Veríme, že výsledkom spolupráce mesta a investora bude spokojnosť obyvateľov

Vo videu investor/stavebník 
uvádza, že všetko stavia pod-
ľa normy. Pre bytový dom Zá-
hradky I. pôvodný projekt 
uvažoval s počtom 23 parko-
vacích miest, pre Záhradky II. 
33, celkovo teda 56 parkova-
cích miest. Údaje sú čerpané z 
dostupných dokumentov, kto-
ré boli poskytnuté investorom 
(dokumentácia pre územné roz-
hodnutie pre bytový dom Zá-
hradky I.), prípadne zverejnené 
na stránke investora (dokumen-
tácia pre Záhradky II). Pred-
pokladáme, že údaj o presnom 
počte parkovacích miest je do-
stupný v príslušných dokumen-
toch k stavebnému povoleniu a 
po prepočítaní zvýšení podlaž-
nosti stavieb tiež došlo k úprave 
počtu parkovacích miest. Žia-
dame, aby bol zo strany mes-
ta preverený počet parkovacích 
miest pre bytovku Záhradky I., 

prípadne aj Záhradky II., keď-
že z videa je zrejmé, že povole-
nie pre Záhradky I. bolo vydané 
na inú podlažnosť. ako je sku-
točnosť (na zastupiteľstve bolo 
investorom uvedené, že stavba 
bola skolaudovaná aj na zákla-
de zmeny stavby pred dokonče-
ním, pravdepodobne z dôvodu 
zvýšenia podlažnosti). 

 Ak vychádzame z pôvodných 
údajov, tak by malo byť po sko-
laudovaní stavby Záhradky II. 
k dispozícii obyvateľom spo-
lu 56 vonkajších parkovacích 
miest (pre Záhradky I. a II.). V 
súčasnosti je pred oboma byto-
vými domami približne 20 par-
kovacích miest. Uvedený počet 
nespĺňa počet parkovacích státí 
v zmysle normy uvedenej v do-
kumentácii ani pre jeden byto-
vý dom podľa pôvodnej pod-
lažnosti. Netušíme. koľko je 
uvažovaných vonkajších par-

kovacích miest pre bytový dom 
Záhradky III., ale veríme, že to 
nebude na úkor priestoru, ktorý 
bol uvažovaný ako parkovacie 
miesta pre bytové domy, ktoré 
sú už postavené.

 Zo strany investora bolo po-
vedané, že parkovacie mies-
ta nie sú zrealizované z dô-
vodu nečinnosti mesta vo 
vybudovaní cesty. Rozumie-
me, že problém s vysporiada-
ním pozemkov, zhotovením 
dokumentácie, výberom zho-
toviteľa a samotným zhotove-
ním cesty nejaký čas trvá. Ne-
rozumieme ale, prečo stavebné 
povolenie bolo vydané v roku 
2016 a prevod pozemkov pod 
cestu zo strany investora na 
mesto sa zrealizoval podpisom 
zmluvy v roku 2018. Rovnako 
nerozumieme skutočnosti, pre-
čo objekt parkoviská/spevnené 
plochy je súčasťou stavebného 
povolenia, ale nie je súčasťou 
kolaudačného rozhodnutia. V 
iných mestách/obciach nevy-
dajú kolaudačné rozhodnutie 
bez vybudovaných komuniká-
cií a parkovacích miest, ak to je 

uvedené v stavebnom povole-
ní. V prípade bytových domov 
by bolo vhodné do budúcna 
vyriešiť túto otázku (prístupo-
vé cesty, parkoviská) ešte pred 
vydaním povolenia. Budúci 
obyvatelia bytových domov 
totiž nie sú účastníkmi sta-
vebného konania, a tak nema-
jú možnosť vyjadriť svoje po-
žiadavky ku kolaudácii. Tu by 
malo byť nápomocné mesto/
stavebný úrad.

 Ohľadom zatienenia súhla-
síme s názorom poslanca Ja-
roslava Genšora, že inak sln-

ko svieti teraz v lete a inak v 
zime. Niektoré byty sú otoče-
né iba na severnejšiu stranu. 
Určite by stálo za premysle-
nie/posúdenie otázky zatiene-
nia, hlavne kvôli obyvateľom 
severných bytov.

 Situáciu ohľadom komfortu 
bývania a parkovania v lokalite 
Záhradky ešte môžete – mesto, 
poslanci – ovplyvniť tak, aby 
obyvatelia v danej lokalite ne-
pociťovali problémy ako oby-
vatelia iných ulíc na sídlis-
ku. Každé vaše rozhodnutie 
ovplyvní život obyvateľov.

 Na záver dodávame, že svoj 

názor na tento problém sme 
nenapísali preto, aby vzbudil 
hnev a nezhody, ale aby prispel 
k ozrejmeniu situácie. Veríme, 
že spolupráca mesta a investo-
ra bude prospešná pre všetky 
strany a dôjde k zrealizovaniu/
dodržaniu potrebného počtu 
parkovacích miest tak, aby boli 
normy, spomínané v zázname 
investorom, dodržané.

Eduard Bugala, Dávid Jag-
nešák, Marek Košťál, Michal 

Lipničan, Elena Peťková, 
František Poleta 

obyvatelia/majitelia bytov v 
bytovom dome Záhradky I.

Ako obyvatelia/majitelia bytov v bytovom dome Záhradky I. 
chceme vyjadriť svoj názor na požiadavku investora/stavební-
ka o zvýšenie podlažnosti bytového domu Záhradky III. po tom, 
čo sme si pozreli záznam z rokovania mestského zastupiteľstva 
z 24. júna 2020, ktoré sa tejto problematike venovalo v bode 15.

Pohľad na parkovacie miesta so zaparkovanými autami pred 
bytovými domami z júla 2020.         Foto: (eb)



Je jeseň roku 1920, za plo-
tom kvitnú ruže. Budú dob-
ré na hrob. Na hrob, ktorý na-
vždy pochoval ideály ľudstva. 
Ľudová strana sa 15. septem-
bra 1920 na okresnej pora-
de v Námestove uzniesla zvo-
lať 10. októbra 1920 verejné 
zhromaždenie – predvolebnú 
kampaň. Rozhodli o tom vod-
covia ľudu, slúžny Ferko Sky-
čák, dr. Štefan Hojo a okolité 
duchovenstvo. Dalo sa to na 
vedomie hlavnému slúžnemu 
Ferkovi Skyčákovi ústne i pí-
somne. Desať dní predtým dal 
na známosť veriacim pán fa-
rár Vendelín Schwarz, že služ-
by božie budú slúžené 10. ok-
tóbra o 9:00 hodine. Tak sa aj 
stalo. Svätú omšu slúžil a ká-
zeň mal sám Andrej Hlinka za 
asistencie miestnych kňazov 
i kňazov z okolitých dedín. Bol 
stredobodom pozornosti me-
dzi kňazmi a veriacimi v kos-
tole i mimo neho. Po skončení 
svätej omše sa ľudia presu-
nuli k slúžnemu domu. Zhro-
maždenie začalo hymnickými 
piesňami: Kto za pravdu horí 
a Hej, Slováci za účinkovania 
cirkevného spevokolu. Hlinka 
vystúpil na tribúnu medzi čest-
ných hostí, prečítal prejav a re-
zolúciu, ktorá bola výkrikom 
tvrdého, ale utláčaného národa 
s bohatou históriou.  

Hovorilo sa v nej: Vyhlasu-
jeme, že v tomto štáte chce-
me vidieť svoju budúcnosť 
ako národ rovnoprávny s ná-
rodom českým, ale aj ako ná-
rod svojprávny, ktorý chce sa-
mostatne spravovať svoje veci 
a chce sám riadiť svoj osud. 
Potom dal Andrej Hlinka slo-

vo senátorovi Julovi Klimkovi, 
aby prečítal článok Jána Slávi-
ka z Národných novín: 

Slovenská krv 
do neba volá

To pobúrilo prítomných čes-
kých vojakov prvého horského 
pluku, vytiahli bodáky a ôsmi 
až desiati sa hnali na neho, že 
ho zabijú. Predrali sa hustým 
radom ľudí asi na desať met-
rov od rečníckej tribúny. Tu sa 
naši muži vzopreli a s výkri-
kom, veď aj Slovák je voja-
kom, odzbrojili útočníkov, 
pričom sa im ušlo náležitej od-
platy. Skupina asi desiatich kr-
vilačných vojakov stojacich na 
mostíku sa rozbehla do kasár-
ní, zobrali strojové pušky a za-
čali strieľať do bezbranného 
ľudu. Nastala panika, krik, ná-
rek. Tí, čo mali vozy, nasada-
li na ne a utekali. Vojaci strie-
ľali ako zo zábavy. Neodradila 

ich teplá striekajúca krv obetí 
nevinných ľudí. Vojsko behalo 
ako posadnuté po všetkých uli-
ciach Námestova. Darmo ča-
kali úbohé deti svojich otcov, 
nevrátili sa viac živí domov. 
Ich krv vysal prach námestov-
ských ulíc. 

Desiaty október bude čierny-
mi písmenami zapísa-
ný do dejín Slovenska. 
Na krivdu, ktorej sa do-
pustila bratská láska na 
úbohom oravskom ľude 
v Námestove, ťažko 
možno zabudnúť. 

Na mieste 
zomreli

Anton Jackulík, 
58-ročný otec dvoch 
detí, roľník zo Slanice – 
trafený do hlavy. 

Ignác Fenik, 36-roč-
ný, roľník z Klina, otec 
šiestich detí, najmladšie 
malo tri týždne, man-
želka nemocná.

Českí vojaci ich za-
strelili, keď sa vracali 

domov.

Ranení
Jozef Brija z Bobrova, ktoré-

mu dostrieľali rameno. Maťu-
ga z Vavrečky, ktorého do krvi 
stýrali. Štefana Grebača, bra-
ta kňaza Ignáca Grebáča-Or-
lova vracajúceho sa domov, 
dobil takmer na smrť Jozef J. 
s vojakmi. Okrem toho bolo 
ešte asi desať ranených. 

Kto zapríčinil krvavú 
masakru

Celá táto masakra bola plá-
novite vyprovokovaná. Agrár-
nickí náhončí sa dozvedeli, že 
na 10. októbra budú mať ľu-
dáci zhromaždenie a rozhod-
li sa, že tam zvolajú na ten 
istý deň aj oni predvolebné 
stretnutie. Mal tam prísť Šro-
bár, Vanovič, Moyš, Duchaj 
a iní. Agrárnikov do Námes-
tova nik nevolal a je isté, že 
ani vláda nikoho nepoverila, 
aby štval vojsko proti ľudác-
kym rečníkom. Čo hľadal ag-
rárnik Ján Duchaj medzi voj-
skom? 

Už dopredu pripravovali ag-
rárnickí štváči pôdu a hucka-

li české vojsko proti 
bezbrannému ľudu. 
Do čiernej knihy 
bude zapísané meno 
nešťastných odrodil-
cov: Floriána H., Jo-
zefa J. a senátora ag-
rárnej strany Jána 
Duchaja, ktorí boli 
pôvodcami a zosno-
vateľmi celého zla. 
Jozef J. sám týral na-
šich ľudí a stále ve-
lil vojakom: Hoši na-
pred! Hurá!!  Okrem 
nich ešte jeden poručík od 
štvrtého sibírskeho pluku 
Bedřich Daněk, hnal zbes-
nených vojakov na utekajú-
ce zástupy ľudu. Práve on bol 
postrachom celého Námesto-
va. On prenasledoval katolíc-
ke duchovenstvo, vrieskal, 
že oni ´delají pořádek´, keď 
vraždili bezmocných ľudí. 

V novinách Slovak 
17. októbra 1920 

vyšla výzva
Neprovokujte, nehuckaj-

te už aj tak podráždený ná-
rod. On prirodzeným svojím 
rozumom, čistým neskale-
ným srdcom spozná svojich 
opravdivých vodcov a len za 
tými pôjde.  Dosť už bolo tej 
drahej slovenskej krvi – ne-
vylievajte ju. Lebo beda, keď 
v rozhorčení svojom povsta-
ne ľud proti svojim utláča-
teľom. Hrozná, strašná vina 
o pomstu volá. Beda tomu, 
z koho pohoršenie vychádza. 
Beda agrárnikom a mučite-
ľom Slovenska, ktorí to všet-
ko zapríčinili, trestu božiemu 
neujdú. Tá preliata krv vždy 

ich bude páliť, prenasledovať 
a volať o pomstu do tretieho 
pokolenia.

Predsedníctvo ľudo-
vej strany rozhodlo
Zvolalo na 19. októbra svoj 

exekutívny výbor na plenárne 
zasadnutie a tam rozhodovali 
verejní činitelia, ako si vydo-
byť platnosť v demokratickej 
republike. 

Slovensko v Českosloven-
sku prežilo viacero volieb, no 
nie všetky boli v skutočnos-
ti vždy slobodné a demokra-
tické. Preto prinášame sve-
dectvá, lebo sme pri týchto 
dejinách boli od počiatku. 
Sloboda sa v putách rodí a bez 
krvi niet vykúpenia. K žatve 
úrody sa hlásime plným prá-
vom spoludedičstva a toho, 
z čoho Európa vyrástla a tak 
sa bolestne vykupovala.

Vštepujme hrdosť na národ 
a vieru do každého srdca, ku 
ktorému sa priblížime, lebo 
niet väčšieho daru pre národ, 
ako je vlastný štát. 

Použité články z dobovej 
tlače

Spracoval: Vladimír Kolada
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Aj keď je táto téma vníma-
ná hlavne zo strany vodičov, 
ktorí denne problém s parko-
vaním riešia, je potrebné vi-
dieť ju aj zo strany tých oby-
vateľov, ktorí nie sú majiteľmi 
áut a majú rovnaký nárok na 
verejný priestor, ako aj nárok 
na bezpečný pohyb po chod-
níkoch a cestách. 

Urbanistická výstavba v na-
šom meste umožňuje, aby 
obytné budovy naberali čoraz 
vyššie poschodia a autá roz-

ložené na teréne zaberajú stá-
le väčšiu plochu pri nich. Zo 
životného priestoru nám ubú-
da a bez uskladnenia vozidiel 
do poschodových priestorov, 
či už podzemných alebo nad-
zemných, nebude možné ten-
to problém v našom meste 
v blízkej budúcnosti vyriešiť. 
Existuje množstvo príkladov 
podzemných garáží, na stre-
chách ktorých sú ihriská alebo 
príjemná spoločenská zeleň. 
Rýchlo však opúšťame túto 
víziu utopistickej fantastiky 

a prejdeme do reality dneš-
ka. Parkovacích miest je v na-
šom meste nedostatok, o čom 
niet pochýb. Verejný priestor 
je obmedzený a v minulos-
ti sa nepočítalo, že v rodi-
ne budú niekedy v budúcnos-
ti dve či tri autá a každý bude 
chodiť autom takmer všade. 
Urbanizmus mesta s tým ne-
rátal a dnes nás to prosto „do-
behlo“. Aj to je jeden z dôvo-
dov, prečo sa parkuje tak, ako 
sa parkuje. 

 „Uličníci“
Takzvaní „uličníci“ sú 

asi tým najväčším problé-
mom pre dynamickú dopra-
vu v meste. V mnohých prípa-
doch sú to majitelia rodinných 
domov, ktorí majú prevažne 
k dispozícii vlastný dvor, no 

aj napriek tomu autá parkujú 
na verejných priestranstvách; 
cestách, krajniciach a chodní-
koch pred svojimi nehnuteľ-
nosťami.  Sú prípady, že pred 
jednou nehnuteľnosťou stoja 
2-3 autá a za plotom je veľká 
plocha dôkladne pokoseného 
trávnika, pričom vo vedľajšej 
nehnuteľnosti sú autá vzorovo 
zaparkované na parkovisku 
zriadenom na „vlastnom“, ako 
to vidieť na obrázku z Pláten-
níckej ulice. 

Ak by boli komunikácie rie-

šené tak, ako napríklad spod-
ná časť Štefánikovej ulice, 
ktorej rozmery umožňujú vy-
tvoriť parkovacie miesta popri 
komunikácii, bolo by po prob-
léme. Realita je však taká, že 
komunikácie zväčša nespĺ-
ňajú šírkou požadované pa-

rametre a vozidlá stojace na 
nich porušujú pravidlo cest-
nej premávky o troch metroch 
pre každý jazdný pruh, jedno-
ducho povedané „zavadzajú“. 
Vozidlá prevažne stoja na uli-
ciach cik-cakovito po oboch 
stranách vozovky a  vodič sa 
stáva  účastníkom motoris-
tického slalomu. Pri súčas-
nej frekvencii dopravy začína 
byť priam neúnosné, aby vo-
zidlá parkovali na vozovke.  
Možno si málokto uvedomu-
je, že takto odstavené vozidlá 
na ceste zhoršujú kvalitu ži-
vota v našom meste a svojím 
státím spôsobujú  nielen to, že 
ohrozujú, spomaľujú, či zasta-
vujú dopravu, ale podieľajú 
sa aj na zvyšovaní hlučnosti a 
emisií z dopravy. 

Odstránenie značky 
je trestný čin

Mesto sa snaží  z uvedených 
dôvodov zlepšovať kvalitu ži-
vota jeho obyvateľov rôznymi 
opatreniami, aj keď niekedy 
nepochopenými. V posled-
ných mesiacoch boli napríklad 
v určitých úsekoch ulíc Hatta-
lova, Hamuliakova, Mieru, 
Mila Urbana, ... rozmiestne-
né dopravné značenia záka-
zov zastavenia a státia, niekde 
s časovým obmedzením. Zá-

merom je zaviesť v určitých 
úsekoch mesta plynulú dopra-
vu. To znamená, že v časoch 
od 8. do 16. hodiny nie je prí-
pustné na komunikácii parko-
vať. Našli sa však aj nespoko-
jenci, ktorí od zlosti, že pred 
domom nemôžu parkovať, 
značku aj odstránili. Chceli 
by sme  upozorniť, že tomu, 
kto odstráni, alebo urobí ne-
upotrebiteľnou zákazovú ale-
bo príkazovú zvislú dopravnú 
značku, v prípade usvedčenia 
hrozí väzenie na jeden rok až 
päť rokov. 

Účinný nástroj 
– rezidenčné 
parkovanie

Jedným z účinných nástro-
jov na vyriešenie statickej do-
pravy v mestách je rezidenčné 
parkovanie. Je to účinný ná-
stroj na odstránenie živelného 
parkovania na komunikáciách, 
zeleni a chodníkoch. Nárok 
na rezidenčné parkovanie by 
mala mať každá domácnosť, 
v ktorej žije aspoň jedna oso-
ba s trvalým pobytom v mes-
te, ktorá dovŕšila 18 rokov, je 
držiteľom vodičského preuka-
zu a má vzťah k motorovému 
vozidlu. Ak to kapacita parko-
vacích miest umožňuje, bude 

Mesto potrebuje urýchlene zmenu parkovacej politiky
Všeobecne platí, že bezpečnosť v meste je ovplyvňovaná bez-

pečnostnou na ulici. Súčasťou života v meste je život na uliciach 
a verejných priestranstvách. Jedným z najviac skloňovaných 
problémov Námestova je parkovanie. Mnoho ľudí z okolitých obcí 
a iných miest do Námestova dochádza za prácou, rekreáciou, zá-
bavou, nákupmi, ... prípadne sa tu dočasne nasťahujú bez zme-
ny trvalého pobytu. Tí posledne menovaní - napriek tomu, že vy-
užívajú verejné statky mesta, ako parkoviská, cesty, osvetlenie, 
športoviská, atď., platia dane svojej rodnej obci či mestu, často 
na naše mesto nadávajú, kade chodia, že tu nie je kde zaparkovať, 
prípadne tu musia platiť parkovné a parkujú, ako sa im zachce.

Nehnuteľnosť naľavo má zriadené parkovisko pre tri vozidlá, 
ktoré takto netvoria prekážku cestnej premávky tak, ako je to 
viditeľné u vozidla na pravej strane.        Foto: MsP

Hamuliakova ulica – vozidlá stojace na chodníku a v zá-
kaze bývajú častou prekážkou cestnej premávky. Foto: MsP

Od Krvavej nedele v Námestove uplynulo 100 rokov

Obrázok z dobových novín

Andrej Hlinka – otec národa

Dejiny slovenského národa sú späté s me-
nom Andreja Hlinku. Neúnavne chodil po 
celom Slovensku, rečnil, slúžil sv. omše, 
organizoval ľudové zhromaždenia, na kto-
rých požadoval samostatnosť Slovenska, 
lebo Slovákom sa krivdilo. Z ich mozoľov 
bohatli cudzí príživníci, bez milosti a kres-
ťanského citu. Bojoval proti tejto zjavnej krivde a ubíjaný ľud 
vkladal svoje nádeje do slovenskej piesne ´Príde Hlinka z Ru-
žomberku, donesie nám Slobodienku´...

Milo Urban, ešte vtedy, keď mohol písať tak, ako ozaj myslel 
a cítil, múdro prirovnal Hlinku k povíchrici, ktorá otriasla celým 
slovenským bytím a zasiahla všetky jeho spoločenské vrstvy.

Pokračovanie na str. 8



Pod záštitou primátora mes-
ta Milana Hubíka sa 16. augus-
ta 2020 v amfiteátri na nábreží 
Oravskej priehrady konal už  20. 
ročník festivalu dychových hu-
dieb, ktorý organizovalo mesto 
Námestovo a Dom kultúry v Ná-
mestove. Zúčastnili sa ho dycho-
vé hudby Hamuljak, Rabčanka, 
Kýčera, Tvrdošanka a Námes-
tovský Dixieland. Nechýbal na 
ňom ani jeho zakladateľ Miro-
slav Dušan Rybár a spoluzakla-
dateľ dychoviek v našom okre-
se Anton Sivoň starší. Pán Rybár 
založil v Trstenej aj festival dy-
chových hudieb Trstenská kríd-
lovka a bol prvým kapelníkom 
dychovej hudby Oravanka. Na 
dôchodku sa presťahoval z Trs-
tenej do Námestova a zaujalo 
ho, že v Námestovskom okre-
se bolo v tom čase päť dycho-
vých hudieb - v Oravskej Ja-
senici, Rabči, Lokci, Hruštíne 
a v Námestove. Takto si spomí-
na na založenie festivalu: „Bol 
to môj i Ivana Krušinského ná-
pad založiť dychovku. Oslovila 
ma tiež pani riaditeľka Domu 
kultúry v Námestove. Festi-
val vnímam ako svoje dieťa, 
cítim povinnosť zúčastniť sa 
každého ročníka. Pripravoval 
som ho v spolupráci s dychovou 
hudbou Bernolák v Námestove. 
Prisľúbili mi, že do toho pôjdu, 
dohodol som sa aj s ďalšími dy-
chovkami z celého okresu. Pred 
dôchodkom som učil aj v Poľ-
sku dychové hudby, v Jablonke 
a Malej Lipnici, aj tieto súbory 

som oslovil, neskôr pani riadi-
teľka Eva Mušáková zabezpe-
čila účasť súborov aj z ďalších 
častí Poľska.

Mgr. Eva Mušáková spomí-
na: „Tento festival, hoci nepria-
mo, nadväzoval na prehliadku 
dychových hudieb, ktorá býva-
la súčasťou letnej sezóny v Ná-
mestove. Amfiteáter v tom čase 
ešte nebol postavený, preto sa 
hralo pod lipami pred Magurou. 
Pravdou je, že účastníkmi boli 
oravské dychovky bez účasti za-
hraničných hudieb. Povýšením 
na Dychfest sa festival stal oča-
kávaným spestrením pre náv-
števníkov kultúrneho leta.“ 

Spoluzakladateľom dycho-
vých hudieb v okrese Námesto-
vo bol Anton Sivoň starší. Má 
už 88 rokov, ale stále chodí kaž-
dú nedeľu hrať s muzikantmi 
v Lokci. Keď nemajú akciu, do-
obeda cvičia v kostole alebo na 

nejakých slávnostiach. Je spolu-
zakladateľom dychovej hudby 
v Námestove, Lokci, Tvrdoší-
ne, Oravskej Jasenice a v Rabči. 
Hovorí: „Títo muzikanti sú moji 
žiaci. Vystupuje tu moja dcé-

ra, vnučka, vnuko-
via, synovia. Môj 
otec bol súkrom-
ný kováč a odmie-
tol vstúpiť do ko-
munálnych služieb, 
a preto sa mi ťažko 
zamestnalo za so-
cializmu, nezobrali 
ma preto na vysokú 
školu. Som rodák 
z Trstenej, musel 
som sa však pre-
sťahovať a začal som učiť v Si-
helnom. V Hruštíne som si na-
šiel frajerku a oženil sa s ňou. 
Teraz žijeme v Námestove. Do 
minulého roku som ešte dirigo-
val. V Námestovskom Dixielan-
de hrajú všetky naše deti, okrem 
jedného hudobníka. Námestov-
ská dychovka vymrela a tak cho-
díme do Lokce. Často som bol 
kvôli hudbe z domu preč, mal 
som a mám však skvelú man-
želku, ktorá sa o rodinu vynika-
júco starala, za čo jej veľmi ďa-
kujem.“ 

Pri príležitosti 20 rokov od za-
loženia festivalu dychových hu-
dieb Dychfest v Námestove sme  
kapelníkov dychových hudieb 
požiadali stručne priblížiť his-
tóriu ich súboru a vyjadriť svoj 
vzťah k jubilujúcemu festivalu 
Dychfest. 

Ján Sivoň ml., DH Kýčera:
Lokčianska dychovka Kýče-

ra bola založená Antonom Si-
voňom starším, vznikla z det-
skej dychovky, meno dostala po 
kopci nad Lokcou. Chlapci vy-

rástli a v roku 1972 
sa pretransformova-
la na dychovú hud-
bu  Kýčera. Na Ná-
mestovský Dychfest 
chodíme každý rok, 
je to naše domovské 
vystúpenie pred ľuď-
mi, radi sa tu prezen-
tujeme. 

Ján Adamčík, 
DH Rabčianka:
V roku 1975 Jozef 

Jagnešák s predsedom národné-
ho výboru Janom Maťugom za-
ložili dychovú hudbu s pomocou 
Antona Sivoňa staršieho. Aku-
rát som prišiel z vojny a Jagne-
šák oslovil mladých ľudí z de-
diny, podarilo sa mu ich zohnať 
60. V roku 1975 sme začali cvi-
čiť teóriu, pred Vianocami sme 
si kúpili nástroje a odvtedy hrá-
me bez prestávky. Prvým kapel-
níkom bol učiteľ Anton Brišák. 
V roku 1988 som sa stal vedú-
cim kultúry a aj kapelníkom 
dychovky. Z pôvodne 60 nás 
zostalo 15, z toho 12 muzikan-
tov, spevák a dve speváčky. Na 
Dychfeste sme zakaždým, cho-
díme tu radi. Je tu skvelá partia, 
stretneme sa so starými kamarát-
mi, navzájom sa poznáme. 

Eva Bucová, kapela 
S – band, saxofón, spev:
Nazvali nás Námestovský Di-

xieland, no my sa oficiálne vo-
láme S – band. Názov vznikol 
z toho že sme Sivoňovci, hrá 
s nami ešte pán Milan Rentka. 
Vznikli sme pri príležitosti se-

Slanický ostrov divadla
Prvý ročník festivalu profesionálneho divadla Slanický ostrov 

divadla prebiehal v Námestove a na Slanickom ostrove umenia 
od 9. do 13. septembra. Témou prvého ročníka bol holokaust a 
75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Premietania oce-
ňovaných slovenských filmov Ostrým nožom a Nech je svet-
lo na amfiteátri v stredu a vo štvrtok, v piatok diskusia o holo-
kauste v Kostole sv. Šimona a Júdu, v sobotu Divadlo Aréna 
a ich Tiso v hlavnej úlohe s Mariánom Labudom ml. na Slanic-
kom ostrove umenia a v nedeľu festival vyvrcholil inscenova-
ným pochodom Judenrein od tvorcov z námestovského divad-
la DNO. Súčasťou festivalu je aj výstava na Hviezdoslavovom 
námestí – Príbehy 20. storočia. Slanický ostrov divadla prinie-
sol do Námestova niečo iné, nové, jedinečné, ako aj vrcholnú 
slovenskú divadelnú produkciu a predstavil nový nezávislý di-
vadelný projekt z nášho mesta – divadlo DNO. 
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Multižánrový festival Zaži leto sa vydaril
Zaži leto na nábreží - to bolo heslo leta 2020 v Námestove. Ľudia si mohli vy-

chutnať podujatia tradičné, nové či „oprášené“. Festival Zaži leto odštartovala 
exhibícia námestovských základných umeleckých škôl, pokračoval koncert na 
amfiteátri, Deň v minulosti - Stredovek, Námestovský Dychfest, Športový deň 
2020, Deň s Velikánom vol.1: Hviezdoslav a Gasmuzfest. Tieto  podujatia boli 
v réžii mesta Námestovo, Domu kultúry v Námestove a dobrovoľníkov, ktorým 
ďakujeme za pomoc. V prvé septembrové víkendy sme boli svedkami festiva-
lov Tanečno a Slanický ostrov divadla, ktoré mesto podporilo, za ich organizá-
ciou ale stoja miestne občianske združenia. Všetky podujatia sa konali v súla-
de s protipandemickými opatreniami. Ďakujeme všetkým partnerom festivalu, 
ktorým aktívny život a kultúra v našom meste nie sú ľahostajné.
Deň v minulosti: stredovek
V sobotu 25. júla sa Nábrežie Oravskej priehrady v Námestove 

posunulo o pár storočí späť. Mali ste možnosť zažiť stredovek! Re-
meselný jarmok, drevený kolotoč, chodúle, historický Šaško Fjo-
dor, sokoliari Biatec z Banskej Bystrice, šermiarske súboje Staro-
slovanov z Podbiela, koncerty dobovej hudby Valar a Spod Budína, 
škola malých rytierov, lukostrelci a ohňová šou skupiny Eldur, ko-
váčska vyhňa, bylinková poradňa, dobová kuchyňa... Program na 
celý deň pre malých i veľkých, počasie prialo, žiadne zranenia – 
prvý ročník sa naozaj vydaril. Špeciálne poďakovanie patrí námes-
tovsko-zubrohlavskej skupine Eldur, ktorá sa podelila o svoje typy 
a rady, a Jankovi Farskému za jeho všestrannú pomoc. Veríme, že 
sa s nadšencami histórie uvidíme opäť o rok, s ešte väčším počtom 
účinkujúcich, pretože dobré chýry sa šíria rýchlo a šermiari sa sami 
hlásia o možnosť Zažiť stredovek v Námestove!

Športový deň 2020
Mesto Námestovo a TJ Oravan si pre vás  na nedeľu 23. augusta 

pripravili sviatok športu – Športový deň. Námestovské športové 

kluby a spolky, Centrum voľného času Maják, MšK Námestovo 
a Krav maga Námestovo si nachystali súťaže a exhibície pre ma-
lých aj veľkých športovcov. Program bol koncipovaný ako súťaž-
ný okruh na nábreží, ktorý pozostával z 12 stanovíšť. Každý, kto 
ho chcel absolvovať, musel sa najprv zaregistrovať, dostal map-
ku areálu, následne musel zdolať športové úlohy a ten, kto pokoril 
všetky disciplíny, si vyzdvihol odmenu. O program na amfiteátri 
sa postaral Rasťo Poláčik z RP Studio Harmony, kde ste si mohli 
nielen pozrieť, ale i pridať sa a vyskúšať si zumbu a taebo. Taktiež 
ste mali možnosť vidieť gymnastický oddiel z CVČ Maják či hos-
tí Duo Extend, ktorí predviedli párovú akrobaciu a Born to trick 
s ich akrobatickou exhibíciou. Športový deň sme ukončili detskou 
disco show, o ktorú sa postarali dievčatá z Happy Monkeys. 

Born to trick, hostia športového dňa
 Deň s velikánom vol. 1: Hviezdoslav
Zároveň so Športovým dňom prebiehal na nábreží aj program 

kultúrny, a tak si v nedeľu 23. augusta mohol prísť na svo-

Deň s Hviezdoslavom strávili účastníci podujatia v stane. 
Časť inscenovaného pochodu Judenrein.               Foto: (dk) 

Spracovala: Daniela Kubíková

je naozaj každý. Podujatie, ktoré vzišlo z poľsko-slovenské-
ho projektu Interreg, sa odohrávalo v stane vedľa amfiteát-
ra. Divákom zahrali detské divadelné súbory Úsmev z Babína 
ich jedinečnú bábkovú Zuzanku Hraškovie a Minetrdlo z Ru-
žomberka, ktoré sa predstavilo so skrátenou verziou Hájniko-
vej ženy. V stane prebiehali výtvarné i divadelné tvorivé diel-
ne, zapojiť ste sa mohli do Hviezdoslavovho maratónu v čítaní 
jeho diel a kto chcel, mohol si domov zobrať nejakú tú knižku 
a obohatiť svoju domácu knižnicu. Sme radi, že sa ľudia nie-
len pozerali, ale i aktívne zapájali, pretože živú kultúru dosiah-
neme tvorením, nielen prijímaním.

Festival Dychfest oslávil dvadsať rokov existencie

Lukostrelci, veľkí i malí...

demdesiatin nášho otca Antona 
Sivoňa. Povedali sme si, že keď 
všetci súrodenci vieme hrať na 
nejaký hudobný nástroj, dáme 
sa dohromady. Mali sme aj pre-
stávku a prišlo 75. výročie na-
rodenia nášho otca, skúsili sme 
to teda znovu. Zahrali sme pri 
tej príležitosti úspešný program 
na jeho oslavách, povedali sme 
si, že nás to baví a odvtedy hrá-
me viac-menej stále aktívne.                                                                                                                                         
Dychfest je jedna akcia, kde sa 
môžeme v Námestove prezento-
vať a sme za to vďační a, samo-
zrejme, na všetky, kde nás po-
zvú, prídeme radi. 

Milan Madleňák, DH Ha-
muljak z Oravskej Jasenice:

V roku 1977 bola založená dy-
chová hudba Hamuljak. Skla-
dala sa z 28 zboristov. Pri za-
ložení nášho súboru stál učiteľ 
Anton Sivoň starší, kapelník 
bol Ján Čajka. Kapelu som pre-
bral v roku 2007, väčšina mu-
žov, ktorí v nej hrali, postupne 
vymrela a teraz máme mladých 
nadšených ľudí, ktorých to baví. 

Máme štyri speváčky, dnes tu 
spievajú dve. Na podujatie Ná-
mestovský Dychfest sa vždy 
veľmi tešíme,  je to vyvrchole-
nie našej sezóny. 

Ing. Daniel Koleják, DH 
Tvordošanka:

 Dychová hudba Tvrdošanka 
vznikla v roku 2005, stal som sa 
jej kapelníkom, stihli sme za ten 
čas tri celoštátne súťaže v Led-
nických Rovniach, kde sme 
vždy skončili v zlatom pásme 
a vydali sme dve cédečká, ab-
solvovali sme veľa koncertov po 
dedinách, v kúpeľných mesteč-
kách, najmä v Poľsku. Chodili 
sme do Francúzka s turčiansky-
mi  mažoretkami. História bola 
dosť pestrá za ten krátky čas, čo 
sme na scéne. Vystupujeme tu 
radi, je tu pekné prostredie, hrá-
me vonku, ako na všetkých let-
ných akciách. Túto zvlášť ob-
ľubujeme pri našej Oravskej 
priehrade, sme tu už pravidelný 
stabilný hosť. 

Medard Slovík   

 Miroslav Dušan Rybár

Anton Sivoň starší s manželkou

Dychový súbor Kýčera z Lokce počas vystúpenia. Foto: (ms)



„Tak ako sa písmená spájajú 
v knihách do slov a viet, ktoré vy-
tvárajú príbehy, tak obyčajný kus 
papiera – záložka dokáže priblí-
žiť a spojiť príbehy a životy našich 
žiakov s tými druhými.“

V tomto  školskom roku 
2020/2021 sme sa, celá škola ZŠ 
na Ulici Komenského, zapoji-
li do česko-slovenského projek-
tu – Záložka do knihy spája ško-
ly. Tohtoročná téma má názov 
– Rozprávky, bájky, povesti a prí-
behy nepoznajú hranice. Žiaci 
vyrábali záložky najmä na hodi-
nách výtvarnej výchovy, literatú-
ry a čítania. Mnohí aj v Školskom 
klube detí, alebo si ich dokonči-
li doma. Inšpirácie hľadali na in-
ternete, v knihách, časopisoch, vo 
svojom okolí, alebo využili vlast-
nú fantáziu a tvorivosť. Pri výro-
be záložiek použili rôzne techniky 
a pomôcky. Napríklad  kreslenie, 
lepenie, vyšívanie, batikovanie 
či voskovanie. Z pomôcok naj-

častejšie použili farebné papiere, 
koráliky, bavlnky, pastelky fix-
ky, voskovky či temperové farby. 
Okrem klasických obdĺžnikových 
záložiek vyrobili aj netradičné 
mašličkové, ceruzkové, paličko-
vé... Kvôli pevnosti sme mnohé 
záložky zalisovali do fólie. Starší 
žiaci často na zadnú stranu zálo-
žiek písali svo-
je elektronické 
adresy, adresy 
na facebook či 
messenger. 

Už teraz sa 
tešíme na žre-
bovanie, kto-
ré bude začiat-
kom októbra 
a my sa do-
zvieme našu 
p a r t n e r s k ú 
školu, s kto-
rou potom na-
stane výmena. 
Možno to bude škola na Sloven-
sku a možnože v Čechách. Dúfa-

me však, že so svojou partnerskou 
školou zostaneme v priateľskom 
kontakte aj po skončení projektu 
a že naši žiaci si medzi jej žiakmi 
nájdu nových kamarátov. 

V neposlednom rade chceme 
veriť, že táto aktivita v mnohých 
prípadoch prispeje aj  k zvýše-
niu návštevnosti školskej knižni-

ce a podporí záujem našich žiakov 
o čítanie.                                (zš k)
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Tóny štátnej hymny a prí-
hovor riaditeľa školy si „za-
rúškovaní“ žiaci a pedagó-
govia vypočuli v triedach zo 
školského rozhlasu. Po ofici-
álnej uvítacej časti sa v jed-
notlivých triedach uskutočni-
li triednické hodiny. 

Azda s najväčšími očaká-
vaniami prekročili ako je-
diní  prah školy naši noví 
žiaci – prváci. Do pekne vy-
zdobených tried ich odpreva-
dili rodičia. Zvedavo, niekto-
rí s rúškami až pod noštek, si 
obzerali jeden druhého. Iste-
že sa mnohí poznali zo škôl-
ky, ale to rúško vás predsa 
trošku zneistí. Zo zapísaných 
31 prváčikov, piati požiadali 
o odklad. A tak „veľkí“ prvá-
ci  nedočkavo čakali na svo-
je nové pani učiteľky. Prvákov 
prišiel privítať aj pán riaditeľ 
a pani zástupkyňa. Nechýba-
la ani milá návšteva z mesta, 
pán primátor a vedúci oddele-
nia školstva. Dodajme, samo-
zrejme v rúškach. Po krátkom 
zoznámení sa, usmerneniami 
a s darčekmi v rukách, naši 
prváci – teraz už naozajstní 
žiaci – odchádzali domov na-

tešení s uistením pani učite-
liek, že zajtra prídu zas. 

Nech im tento optimizmus, 
radosť zo školy a túžba spozná-
vať nové vydrží čo najdlhšie!

Nielen prvákom, ale všet-
kým našim žiakom prajeme 
veľa chuti do učenia, pevnú 
vôľu a  od-
hodlanie vy-
dať zo seba 
čo najviac. 
Našim učite-
ľom želáme 
veľa trpezli-
vosti, tvori-
vosti a elánu. 
Vám, milí 
rodičia, pra-
jeme, aby ste 
boli pre svo-
je deti po-
vzbudením, 
oporou a te-
šili sa z kaž-
dého ich 
úspechu. 

Hoci nám 
všetky pred-
pisy a naria-
denia brá-
nia stretávať 
sa vo väč-

ších kolektívoch, určite nám 
však nebránia v tom, aby sme 
sa spolu tešili na nové začiat-
ky, úlohy, výzvy, ktoré máme 
pred sebou. Tiež nám nebrá-
nia veriť, že sa celá situácia 
určite raz zlepší. Preto buď-
me optimisti! 

A aký majú názor naši žiaci 
na nosenie rúšok? 

Jednoznačný. Všetci by si 

ich dali najradšej dole. Ale 
predpis je predpis. Najkrajšie 
to však vyjadrila jedna štvr-
táčka: „Vydržím to, keď mu-
sím. Ale kvôli rúšku nevidím 
úsmev na tvári toho druhé-
ho!“

Tak si  teda vzájomne že-
lajme,  aby sme ten úsmev 
mohli vidieť čo najskôr!

ZŠ na Ulici Komenského

ZŠ KOMENSKÉHO

Začal sa nový školský rok 2020/2021
 Aj v našej Základnej škole na Ulici Komenského 

sme 2. septembra 2020 privítali nový školský rok. 

Naša škola v novom šate 
Počas letných prázdnin v na-

šej Základnej škole na Ulici 
Komenského prebiehala roz-
siahla rekonštrukcia. Už po 
vstupe do budovy nás upúta 
nový vymaľovaný vestibul. 
Dlhodobý problém  –  podla-
ha na dolnej chodbe – je už 
tiež minulosťou. Mesto Ná-
mestovo, ako náš zriaďova-
teľ vysúťažil firmu, ktorej za-

dal zákazku na opravu týchto 
priestorov. A tak sa v júli zre-
alizovali náročné búracie  
a betonárske práce. Násled-
ne bola zhotovená izolácia a 
položená nová podlaha. Ško-
la zo svojich finančných pro-
striedkov zabezpečila vyma-
ľovanie stien chodby a dverí, 
čo veľmi spríjemnilo vnú-
torný priestor chodby. Nové 

miesto na chodbe dostali aj 
skrinky, kde si  žiaci odklada-
jú svoje veci. Po novom sto-
ja uprostred chodby, čím má 
dozor konajúci učiteľ väčší 
rozhľad na všetkých žiakov. 

Na žiakov čakajú aj nové 
učebne. Počas prázdnin sa ko-
nečne podarilo dokončiť pro-
jekt ich modernizácie. Všet-
ky majú zabezpečiť kvalitné 
a zaujímavé hodiny. Čaká na 
nich svet objavovania chémie 
a biológie, nové možnosti in-
formatiky, vyučovanie anglic-
kého jazyka zážitkovým uče-
ním, jeho zdokonaľovanie 
a konverzácia.

Škola sa snažila urobiť vý-
učbu pre deti čo najatraktív-
nejšou a spríjemniť im pros-
tredie, aby sa tu cítili dobre. 
Veríme, že žiaci  i tí, ktorí na-
vštívia našu školu,  našu prácu 
a úsilie ocenia a nové priesto-
ry sa im budú páčiť. 

ZŠ na Ulici KomenskéhoDolná chodba hýri pestrými farbami.                     Foto: žšk

 Naši prváci v prvý deň školského roka v školskej lavici.                          Foto: zš k

Nezabudli sme na 
„BIELU PATELKU“

Biela pastelka aj tento rok 
pomáha. O tejto zbierke, kto 
ju organizuje a komu pomá-
ha sa rozprávali s pani uči-
teľkou žiaci 2. B triedy. Už 
malí druháci si uvedomujú, 
akým dôležitým zmyslom je 
zrak. Bez jeho dokonalého 
fungovania môže byť život 
človeka obmedzený, nie 
však nemožný. Príkladom 
pre nich je ich spolužiačka 
Ela.  Aj napriek ťažkostiam 
so zrakom zvláda školské 
povinnosti. 

Ela  spolužiakom porozprá-
vala, aké to je, keď očká nie 
sú úplne zdravé, čo jej robí 

najväčšie problémy, aké po-
môcky pomáhajú nevidiacim.  
Rôznymi aktivitami sme sa 
na chvíľu ocitli v tme a vži-
li sme sa do náročného života 
slabozrakých a nevidiacich. 
Zahrali sme sa hmatové pexe-
so, so zavretými očami s po-
mocou paličky sme kráčali po 
triede, skúsili sme poznať ka-
maráta len podľa hlasu, aj ur-
čovať písmenká hmatom. Pre 
spolužiakov to nebolo ľahké, 
ale pre Elu to bola maličkosť. 

Pomocou aktivít sme si uve-
domili, aký vzácny dar je mať 
zdravé oči. 

ZŠ na Ulici Komenského

Ela so svojimi spolužiakmi.        Foto: zš k

Záložka do knihy spája školy

Originálne záložky potešia žiakov partnerskej 
školy.                                              Foto: zš k 

môcť byť vydaná na domác-
nosť aj ďalšia rezidenčná kar-
ta, ale v inej - vyššej hodnote. 
Podotýkame, „ak to bude ka-
pacita parkovacích miest do-
voľovať“, a ak nie, domác-
nosť s 2-3 a viac vozidlami 
bude môcť v rezidenčnej lo-
kalite parkovať len jedno vo-
zidlo. Ďalšie vozidlá však už 
len mimo zóny.  Spravodlivé? 
... pre niekoho ÁNO a pre nie-

koho NIE.
Verejný priestor nie 
je nárokovateľný 

Tým, že zákazmi státia na uli-
ciach nútime obyvateľov do-
mov, aby si zriaďovali par-
koviská pre vozidlá na svojej 
nehnuteľnosti, rezidenčným 
parkovaním sa tým dáva do 
povedomia aj fakt, že verejný 
priestor v meste nie je samo-
zrejmosťou, nie je nárokova-
teľný a bude mať svoju „cenu“. 

Výhodou celomestskej parkova-
cej politiky je zvýhodnené par-
kovanie v definovaných mest-
ských častiach. Parkovať sa 
bude môcť na miestach vyhra-
dených pre rezidentov – hlavne 
pre obyvateľov mesta s trvalým 
pobytom, vyznačených vodo-
rovným a zvislým značením – 
bez časového obmedzenia. Re-
zidenčné ulice alebo zóny by 
sa po prípadnom schválení mali 
zavádzať postupne. 

Najbližšie zmeny možno oča-
kávať od budúceho roka aj pri 
platení parkovného, kedy sa 
plánuje rozšíriť počet parko-
vísk s plateným státím. Oby-
vateľov mesta to nejako zvlášť 
neovplyvní, lebo si budú mať 
možnosť zakúpiť výhodne roč-
nú parkovaciu kartu tak, ako 
to bolo aj v minulosti. Roč-
ná parkovacia karta však ne-
bude platiť na všetkých par-
koviskách, lebo ich použitie je 

kontraproduktívne pre účinnú 
parkovaciu politiku mesta v da-
nej lokalite. Predpokladá sa, že 
k témam novej parkovacej po-
litiky bude búrlivá diskusia na 
komisiách, mestskom zastupi-
teľstve i na sociálnych sieťach. 
Inej cesty však niet, ak chceme, 
aby peňažný príjem z parkov-
ného mal zaobstarať vykrytie 
nákladov, spojených s údrž-
bou a zabezpečiť tiež kumulá-
ciu finančných prostriedkov na 

budovanie nových parkovísk 
v našom meste. 

Prostredie človeka tvoria ľu-
dia a vzťahy. Záleží na tom, aby 
sme našli taký celospoločenský 
konsenzus v zavádzaní opatre-
ní na elimináciu negatívnych 
vplyvov cestnej dopravy v na-
šom meste, aby sa kvalita života 
obyvateľov mesta neznižovala, 
skôr naopak, zlepšovala. 

Miroslav Hajdučík 
náčelník MsP

Mesto potrebuje urýchlene zmenu parkovacej politiky
Dokončenie zo 6. str. 



KVARTETO
5.10.2020 Pondelok 

18:00
Vstupné: 16 € 

Divadlo KUMŠT TEATRO 
prináša dojímavý príbeh v po-
daní legendárnych hercov.

Podľa jednej teórie sa začína 
život pri oplodnení 
vajíčka, podľa inej 
narodením dieťa-
ťa a podľa ďalšej 
odchodom detí z 
domu... Ale kedy 
sa život končí?

Nádherná hra o 
sláve, páde, sexe, 
múdrosti a túžbe 
žiť štyroch kedysi 
slávnych spevákov, dnes „od-
ložených” v penzióne pre „ne-
potrebných”. Všetko sa mení, 
keď je ohlásený príchod ich bý-
valej kolegyne, kedysi najväč-
šej hviezdy, ktorej bol jedným 
z niekoľkých manželov jeden z 
nich. Neuveriteľne výstižná hra 
o všetkom, čo do života potre-
bujete a možno aj trošku viac.

Účinkujú: Božidara Turzono-
vová, Zuzana Kocúriková, Du-
šan Jamrich, František Kovár

ORAVA JAZZ
16.-17.10.2020 

JAZZOVÝ FESTIVAL

RANDE 
S HELIGONICOU

24. 10. 2020 SOBOTA 18:00
VSTUPNÉ: 8 € 

Hudobno-zábavný program 
Rande s Heligonicou – vyše 
100 minút skvelej hudby, zá-
bavy, scénok, vtipov, o ktoré 

sa postará ni-
elen trojica z 
He l igon i ce , 
ale aj ich hosť, 
známy rovna-
ko z TV obra-
zovky – Anna 
Šestáková z 
Martina. Ako 
p r e z r á d z a 
názov kapely, 

dominantou v nej je jeden z 
najkrajších nástrojov – heli-
gónka – doplnený rytmickými 
bicími nástrojmi.

Hrajú v zložení: Danuše Bar-
tošová – heligónka, spev, Len-
ka 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 trpaslíkov
Na pozadí búrlivých, 

nevyjasnených rodinných 
vzťahov neúspešného oper-
ného speváka, jeho bývalej 
milenky, večne nespokojnej 
manželky- učiteľky a jej no-
vej zanietenej priateľky nám 
autor trpkej komédie Čo sní-
vajú trpaslíci Stanislav 
Štepka ponúka zau-
jímavú a iste aj vtipnú 
dramatickú konfron-
táciu: možnosť nah-
liadnuť nielen do du-
sného, utápajúceho 
sa manželského vzťa-
hu, ale zároveň hlavne 
nám prostredníctvom 
snaživého speváka 
dáva nazrieť do zákulisia kše-
ftárskej agentúry vyrábajúcej 
a sprostredkujúcej tzv. ľudové 
zábavné umenie pre nenároč-
né vrstvy.

5. VÝROČIE  SMEJKO 
A TANCULIENKA: VŠETKO 

NAJLEPŠIE! 
20.11.2020 PIATOK 16:00

VSTUPNÉ: 10 €
Piate výročie populárnej dvo-

jice Smejko a Tanculienka oslá-
vime najväčšími rozprávkový-
mi a tanečnými hitmi. Pred 
hladným vlkom zachránime 
Kozliatka aj Macka. Zase pri-
letí náš večne opakujúci sa Pa-
pagáj a dedko príde vytiahnuť 

repku. Nových chrobáčikov 
vychováme pesničkou Nonono 
tytyty a tiež ich naučíme nový 
tanec Šlapy šlapy.  Rozpleti-
eme Motáčika Popletáčika a 
vystrašíme Babu Jagu.  Nau-
číme sa maľovať so Sestrička-

mi farbičkami.  Budeme si dá-
vať pozor pred neokrôchancom 
Gundžulundžu a pomôžeme 
našej planéte pesničkou Naša 
Zem. Samozrejme, poriadne 
to roztočíme na nový tanečný 
hit Rozprávkový svet a zatan-
cujeme si aj na overené pecky 
Šeja hoja a Bim, bam, bom. Ne-
budú chýbať motýlik Huncúlik, 
pán Lalalá, Bumbác a macko 
Duško. Smejko a Tanculien-
ka vás v novej sezóne privítajú 
s novým žiarivým svietením, 
veľkolepou scénou a úplne 
novým nadupaným predsta-
vením s najväčšími hitmi: Všet-
ko najlepšie. Tešíme sa na vás. 
Vaši Smejko a Tanculienka.

KULTÚRANámestovčan 30. 9. 2020

Kino KULTÚRA 
Námestovo

október 2020

5 € 2D2. 10. piatok
o 16,00 h

4. 10. nedeľa
o 16,00 h

SCOOB!

ANIMOVANÝ 5 € 2D

5 € 2D1. 10.štvrtok
o 18,00 h

ŽENSKÁ POMSTA 
KOMÉDIA
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Podujatia DKN - október - november 2020

Kino Kultúra v Námestove vynovené, opäť v prevádzke
Dom kultúry v Námesto-

ve získal na modernizáciu 
kina fi nančnú podporu z Au-
diovizuálneho fondu v sume 
41 900 eur a mesto Námesto-
vo prispelo na rekonštrukciu 
ďalšou sumou. Pri modernizá-
cii kinosály boli vymenené se-

dačky, prebehla rekonštrukcia 
podlahy a vymaľoval sa strop. 
Po úspešnej realizácii projek-
tu sa Kino Kultúra v Námes-
tove opäť slávnostne otvorilo 
17. septembra 2020. Riaditeľ-
ka Domu kultúry v Námes-
tove Mgr. Eva Mušáková 

privítala po-
zvaných hos-
ti, menovi-
te primátora 
Milan Hubí-
ka, prednost-
ku Okresné-
ho úradu v 

Námestove Ing. arch. Dani-
cu Holú a podpredsedu Žilin-
ského samosprávneho kraja a 
KDH Igora Janckulíka. Pripo-
menula históriu tohto kultúr-
neho stánku od jeho začiatkov 
až po súčasnosť. Za podpo-
ru poďakovala primátorovi, 
sponzorom, poslancom mesta 
Námestovo a fi rmám HOKO-
-VH s.r.o. a DORSS – Alojz 
Filipčík, ktoré sa podieľali na 
rekonštrukcii.  Primátor Mi-
lan Hubík vyzdvihol význam 
kultúry pre občanov mesta, 
kde sa môžu stretávať pred-
stavitelia rôznych inštitú-
cii, obyvatelia mesta a jeho 

okolia.  Zdôraznil nezastu-
piteľné miesto kultúry v ži-
vote človeka. Prítomní po-
zvaní hostia si mohli pozrieť 
slovensko-nemecký fi lm Let-
ní rebeli, dodržali sa všetky 
hygienické a protipandemic-
ké opatrenia - dezinfekcia 
rúk, rúška a dodržiavali sa 
vzdialenosti medzi sediaci-
mi divákmi. Po fi lmovom 
predstavení nasledovalo ob-
čerstvenie v priestoroch foajé 
Domu kultúry v Námestove.  
Návštevníci kina sa môžu te-
šiť na ponuku ďalších zaují-
mavých fi lmových titulov.                             
           (ms)

Riaditeľka DKN Mgr. Eva 
Mušáková pri príležitosti otvore-
nia zrekonštruovaného kina pri-
blížila prítomným jeho históriu.

 
DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE - KNIŽNICA 
5.OKTÓBRA 2020 

IMPULZY - IX. ROČNÍK 
„NÁMESTOVSKÝCH AUTORSKÝCH ČÍTANÍ“ 

S ILUSTRÁTORSKÝM  WORKSHOPOM – SELFIE AUTOPORTRÉT      
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia 

 
 
 
 
 

KATARÍNA DŽUNKOVÁ        IGOR HOCHEL             MIROSLAV KNAP              JOZEF KAŠČÁK        JANA PLAUCHOVÁ     VERONIKA SEDILEKOVÁ    ELENA HEDVÉGHYOVÁ YUNG   PAUL TIEN YUNG 
 
 8:30 hod.  v  D o m e  k u l t ú r y  v  N á m e s t o v e  i l u s t r á t o r s k ý  w o r k s h o p  –  s e l f i e  a u t o p o r t r é t  b u d e  v i e s ť  M g r .  a r t .  M I R O S L A V  K N A P .  
  9:00 hod.  v priestoroch Strednej  odbornej  školy  v Námestove na Hattalovej ulici  predstavia  svoju  tvorbu  prozaici JOZEF KAŠČÁK a JANA PLAUCHOVÁ. 
10:00 hod.      v priestoroch Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove budú čítať autori VERONIKA SEDILEKOVÁ, ELENA HEDVÉGHYOVÁ YUNG a PAUL TIEN YUNG 
12:00 hod.      v Dome kultúry v Námestove v priestoroch mestskej knižnice budú čítať zo svojej tvorby básnici KATARÍNA DŽUNKOVÁ a IGOR HOCHEL,  hudobne sprevádza MILOŠ    
                        ŽELEZŇÁK. Moderuje PETER ZEMANÍK.    
    
 

5 € 2D2. 10. piatok
o 18,00 h

AFTER: SĽUB 
ROMANTICKÝ

6 € 3D3. 10. sobota
o 18,00 h

MULAN
DOBRODRUŽNÝ

5 € 2D4. 10. nedeľa
o 18,00 h

NÁDEJ
ROMANTICKÝ/DRÁMA

4 € 2D7. 10. streda
o 18,00 h

FK: RAJ NA ZEMI
DOKUMENT

5 € 2D8. 10.štvrtok
o 18,00 h

KRÁLI VIDEA 
DOKUMENT

5 € 2D9. 10. piatok
o 16,00 h

18. 10. nedeľa
o 16,00 h

MALÝ YETI 2

ANIMOVANÝ 5 € 2D

5 € 2D9. 10. piatok
o 18,00 h

NOVÍ MUTANTI
 AKČNÝ/SCI-FI/HOROR

5 € 2D10. 10.sobota
o 18,00 h

KRAJINA VE STÍNU
 HISTORICKÝ/DRÁMA

5 € 2D14. 10. streda
o 18,00 h

FK: NA KRÁSNOM MODROM DUNAJI
KOMÉDIA

5 € 2D15. 10..štvrtok
o 18,00 h

18. 10. nedeľa
o 18,00 h

KAREL

DOKUMENT/ŽIVOTOPIS 5 € 2D

5 € 2D22. 10..štvrtok
o 18,00 h

NIGHTLIFE
KOMÉDIA

6 € 3D23. 10. piatok
o 16,00 h

25. 10. nedeľa
o 16,00 h

TROLLOVIA: SVETOVÉ 
TURNÉ

ANIMOVANÝ 6 € 3D

5 € 2D23. 10. piatok
o 18,00 h

25. 10. nedeľa
o 18,00 h

PRE BALÍK PRACHOV
AKČNÝ/TRILER 5 € 2D

5 € 2D30. 10. piatok
o 16,00 h

100 % VLK
ANIMOVANÝ

Zmena programu vyhradená!
Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-

kom predstavenia v pokladni kina, v pracovné dni 
od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Námes-
tove na 1. poschodí, online na stránke kino.dkno.sk 
alebo cez mobilnú aplikáciu BudíCheck.

* FK – Filmový klub – vstupné pre členov fi lmového 
klubu je 3 €, pre ostatných návštevníkov kina je 4 €
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ZŠ SLNEČNÁ CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 Ako sme začali...
Prvý deň školského roka 

2020/2021 začal chladnejším 
ránom. Vlhký vzduch po daž-
di bol znakom nielen začiat-
ku jesene, ale aj školy. Slnko 
schované  za oblakmi ako-
by sa nechcelo zúčastniť tejto 
udalosti. Avšak postupne od-

halilo svoju tvár a svojimi lúč-
mi rozžiarilo okná školy. 

Žiaci prichádzali postup-
ne do školy. Jedni sa predtým 
posilnili svätou omšou, druhí 
sa naštartovali kvalitnými ra-

ňajkami a tí ešte neprebudení 
ožili až pri stretnutí so svojím 
spolužiakom. 

Tak ako každý rok, aj tento 
rok sa na našu školu upierali 
zvedavé očká prváčat. Spre-
vádzaní svojimi rodičmi spo-
znali novú pani učiteľku, spo-

lužiakov či triedu. Posmeliť 
ich prišiel aj pán primátor, 
ktorý ich obdaroval milým 
darčekom. 

Rezkým krokom vykročili 
naši odhodlaní deviataci, kto-

rí pôsobili, že ich už na našej 
škole nič a nikto neprekva-
pí. Čaká ich však vážny krok, 
ktorý určí, kde budú začínať 
ďalší školský rok.  Pri  správ-
nom vykročení ich s radosťou 
budú usmerňovať všetci uči-
telia, ktorí im popriali veľa síl 
a energie. 

Nový rok začali aj naši pia-
taci. Znova sa stali tými naj-
mladšími, ktorí oživia vyučo-
vanie na 2. stupni. Spoznali 
nové pani učiteľky a zozná-
mili sa s ďalšími predmetmi, 
ktoré určite pozitívne oboha-
tia ich vyučovanie. 

Privítali sme všetkých žia-
kov našej školy i tých nových. 
Popriali sme pevné zdravie 
nielen  im, ale aj celému peda-
gogickému zboru a ostatným 
zamestnancom školy. Preto-
že tento začiatok školského 
roka bol predsa len v niečom 
odlišný od tých minulých za-
čiatkov. Naše úsmevy nám 
zahaľovali rúška, vytratili sa 
objatia a  pribudla dezinfek-
cia. Zásada R-O-R je s nami 
od začiatku septembra a bude 
súčasťou školskej dochádz-
ky. Veríme, že tento školský 
rok bude pre žiakov aj napriek 
mnohým koronavírusovým 
opatreniam bohatý nielen na 
vedomosti, ale aj na zážitky.  

Mgr. Emília Stolárová
 ZŠ Slnečná

Samuel, Adam a Emma Brontvajovci na prahu nového škol-
ského roka pred svojou školou.    Foto: Zuzana Brontvajová

CVČ

Otvorenie školského roka v Majáku  
Letné prázdniny utiekli 

ako voda a deti opäť zasad-
li do školských lavíc. Na-
priek sprísneným hygienic-
kým koronaopatreniam sme 
šťastne a v zdraví zvládli se-
dem turnusov letných tá-

borov, na ktoré nám zosta-
li tie najkrajšie spomienky. 
Prežili sme s deťmi mnoho 
dobrodružstiev a nezabud-
nuteľných  zážitkov s nový-
mi kamarátmi. Učili sme sa 
zdravšie stravovať, viac špor-
tovať, poznávať a chrániť 

prírodu a mnoho 
iných zaujíma-
vých vecí. Pocho-
dili sme stov-
ky ciest, uvideli 
mnoho miest. Na-
vštívili sme hrady, 

z á m -
ky, roz-
p r á v -
kové či 
piesko-
vé mes-
t e č k á , 
z á b a v -

né ale 
aj lano-
vé par-

ky. Spoznávali nové miesta  
našej krajiny, v ktorej je stá-
le čo obdivovať. Školopo-
vinné deti už majú za sebou 
prvé týždne školských povin-
ností, popri ktorých si určite 
nájdu čas aj na obľúbené voľ-
nočasové aktivity. Centrum 

voľného času Maják prichá-
dza s pestrou škálou krúžko-
vej činnosti, ktorá je zverej-
nená na centráckej vynovenej 
stránke www.cvcno.edu.sk, 
na ktorej je  možné online 
sa prihlásiť do záujmového 
útvaru. Kto uprednostňuje 
skôr osobnejší kontakt, toho 
radi privítame priamo v CVČ 
Maják na Komenského uli-
ci. Činnosť v jednotlivých 
krúžkoch začne 1. októbra 
a my budeme pevne veriť, 
že si naše spoločné stretnutia 
s deťmi užijeme v plnej sile 
a v zdraví počas celého škol-
ského roka.  Teší sa na vás         
kolektív CVČ Maják 

V Donovalkove.                      Foto: cvč

 Letný tábor Kde bolo, tam bolo, Zvolenský zá-
mok.                      Foto: cvč

Rekonštrukcia kaplnky
V apríli a máji, keď bola 

naša škola prázdna, pretože 
deti sa učili online doma, sme 
sa rozhodli zrekonštruovať 
školskú kaplnku. Všetko bolo 
konzultované s naším pánom 
dekanom Doc. JCDr. Milo-

šom Pekarčíkom, PhD., ktorý 
tomu dal zelenú.   

Prvá veľká práca bola usku-
točnená na  zásuvné dvere 
medzi kaplnkou a triedou. Sú 
tam namaľovaní naši vieroz-
vestovia – svätí: Cyril, Me-
tod, Gorazd, Kliment, Naum, 
Angelár a Sáva, ktorých tiež 
nazývame Sedempočetníci. 
A jeden z nich, sv. Gorazd je 
patrón našej školy.

Na priľahlej stene je text 
v hlaholike: „Na počiatku 
bolo slovo...“ Jn1,1, ktorý bol 
preložený do staroslovienčiny 
ako prvý text v Svätom Písme. 
Nad Sedempočetníkmi je hla-
holika s legendou. 

Druhá veľká rekonštrukcia  

bola  školská kaplnka, kto-
rá zahŕňa v sebe: nástennú 
maľbu s motívom Sv. rodiny, 
úpravu Bohostánku a vitráže 
na oknách.

Nástenná maľba, ktorá ne-
sie obraz Sv. rodiny, bola re-

alizovaná na ručnej sadrovej 
omietke akrylovými farba-
mi. Nesie na sebe statický vý-
jav Svätej rodiny – Pána Ježi-
ša, Panny Márie a sv. Jozefa. 
Malý Ježiš hľadí priamo na 
deti a požehnáva ich. Mária 
a Jozef s láskou hľadia na Je-
žiša.

Na dvierkach Bohostánku sú 
Ježišove tituly – mená. Zvis-
lo Ježiš Kristus; vodorovne 
– Emanuel, Boží Syn, Vyku-
piteľ, Mesiáš, Pokoj, Eucha-
ristia, Spasiteľ, Láska, Svätý, 
Múdrosť, Ja Som. Cez celú 
plochu je písmeno S  - Slovo 
v hlaholike, ktoré predstavuje 
Ježiša Krista ako Slovo.

V rámci Bohostánku je upra-

vené aj večné svetlo, ktoré ko-
rešponduje s okennými vitrá-
žami.

Na oknách kaplnky je pou-
žitá falošná vitráž, a to pomo-
cou vitrážovej olovenej pás-
ky a vitrážových farieb. Ide 

o symbolické spraco-
vanie témy Najsvätej-
šej Trojice. V ľavom 
okne je ústredný motív. 
Trojuholník s okom je 
symbolom Najsvätej-
šej Trojice, oko je zá-
roveň Eucharistiou, 
ktorá predstavuje živé-
ho Krista. Osoby Naj-
svätejšej Trojice sú 
zachytené v troch zák-
ladných farbách. Mod-

rá – Otec, žltá – Syn, 
červená – Duch Svä-

tý. Náš ľudský svet je zná-
zornený  elipsou, ktorá nesie 
v sebe farby Boha, ale i hne-
dú a ostatné farby spektra, čo 
môže predstavovať našu ľud-
skú prirodzenosť i hriech. 
Trojica – Boh je súčasťou náš-
ho sveta, ale nás presahuje. 

Celý priestor (dvere, nástenná 
maľba i okná) je vytvorený na 
základe spektrálnych farieb, čo 
predstavuje zároveň náš svet, 
rovnováhu, celok.

Autorom je naša pani učiteľka 
Mgr. Veronika Balážecová, sr. 
Rudolfa. Ďakujeme jej za toto 
krásne dielo, ktoré sa nám veľ-
mi páči. Ďakujeme za jej dary, 
ktorými ju Pán Boh obdaril. 
Ing. Mgr. Marta Kurtulíková

Pohľad do kaplnky.           Foto: (czš)

Ministerstvo školstva ocenilo naše aktivity
 Cirkevná základná škola sv. 

Gorazda v Námestove rozví-
ja čitateľskú gramotnosť cez 
projekt  Zvýšenie kvality vzde-
lávania - rozvoj gramotností. 
Žiaci si môžu vyberať zo širo-
kej palety krúžkov, ktoré roz-
víjajú rôzne typy gramotnosti. 
Základnou aktivitou a metó-
dou práce je práve práca s tex-
tom, zaujímavé aktivity rôzne-
ho charakteru, prepájanie teórie 
s praxou a pod.

Tieto gramotnosti a tvorivosť 
žiakov sme sa rozhodli rozvíjať 
v minulom školskom roku za-
pojením sa do Medzinárodného 
dňa materinského jazyka, ktorý 
vyhlasuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

V našom regióne Oravy, ako 
aj našom meste Námestove je 
veľa sôch, pamätných tabúľ, kto-
ré pripomínajú týchto význam-
ných dejateľov či národovcov. 
Na miestnom cintoríne v Ná-
mestove je miesto posledného 
odpočinku Martina Hamuljaka. 
Blízko Námestova, v Oravskej 
Jasenici, je jeho pamätná izba, 
ktorú sme s našimi žiakmi na-
vštívili. 

So žiakmi sme si všimli 
a tiež pozreli kultúrne pamiat-
ky v našom meste - sochu P. O. 
Hviezdoslava, všimli sme si pa-
mätné tabule významných osob-
ností Oravy, dom, v ktorom bý-
val P. O. Hviezdoslav počas 
svojho 20-ročného pobytu v Ná-
mestove. 

Na krúžku žiaci pracovali s re-
gionálnymi periodikami, kde ob-

javili informáciu, že pri príle-
žitosti 170. výročia narodenia 
tohto básnika je vydaná suvení-
rová eurobankovka v nominálnej 
hodnote nula eur, ktorá má zvý-
šiť záujem o turistiku na Orave.

Na Námestí Antona Bernoláka 
je v nadživotnej veľkosti umiest-
nená socha tohto velikána, ktorý 
sa narodil  v neďalekej Slanici, 
dnes už zatopenej obci vodami 
Oravskej priehrady. 
Najväčšie gymnázium 
na Slovensku, v Ná-
mestove rovnako nesie 
meno A. Bernoláka, 
na ktorom tiež študu-
jú naši absolventi, prí-
padne navštevujú tiež 
Štátnu jazykovú školu. 
Nesmieme zabudnúť, 
že naša škola – Cir-
kevná základná škola 
sv. Gorazda, nesie ná-
zov jedného zo žiakov 
sv. Cyrila a Metoda, 
sv. Gorazda.

Druhá časť Medzi-
národného dňa ma-
terinského jazyka, ako to takto 
môžeme nazvať, sa realizovala 
v priestoroch Cirkevnej základ-
nej školy sv. Gorazda v Námes-
tove.

Využili sme priestory školskej 
knižnice, kde sa žiaci zoznámi-
li s jednotlivými publikáciami, 
ktoré odkazujú alebo v ktorých 
sa spomínajú jednotliví tvorco-
via, resp. zakladatelia nášho ná-
rodného jazyka. 

Starší žiaci v priestoroch mest-
skej knižnice besedovali so spi-

sovateľom Jozefom Medardom 
Slovíkom o novej knihe Goral 
Karol a zázračná bylina. 

Do aktivít Medzinárodného 
dňa materinského jazyka sa za-
pojilo približne 100 škôl z celé-
ho Slovenska. Naša škola bola 
tiež ocenená Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
za podnetné aktivity. Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky roz-
hodlo zverejniť aspoň niektoré z 
nich na webovom sídle – v časti 
„Čitateľská gramotnosť“ https://
www.minedu.sk/citatelska-gra-
motnost/.

Veríme, že spomínané aktivity 
podnietia záujem detí o literatú-
ru, budú ich motivovať k tomu, 
aby vzali  do rúk knihu, necha-
li sa previesť svetom fantázie 
a tiež cez  knihy poznávali histó-
riu a odkaz našich predkov. 

Mgr. Zuzana Ružvoňová

Trieda 8. B pri Bernolákovi
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Otužilci otvárajú 8. sezónu

Oravskí otužilci sa v nedeľu 4. októbra o 10.30 hod.  stretnú 
na pláži JAMI pri hoteli Studnička,  aby už po 8. raz slávnost-
ne otvorili otužileckú sezónu 2020/2021.

Radi  privítajú všetkých, ktorí sa zaujímajú o otužovanie, plá-
vanie a  zvýšenie odolnosti proti chladu.         Foto: archív (bc)

Nové multifunkčné športové ihrisko v Námestove 
– s vašou pomocou

Hokejbal je tímový šport, 
ktorý sa hrával organizovane 
v Námestove už v 80-tych ro-
koch. Hokejbaloví nadšenci 
dosahovali v súťažiach veľ-
mi dobré výsledky. Na tré-
novanie využívali ihrisko pri 
gymnáziu, ktoré bolo zrušené 
výstavbou novej školskej te-
locvične. Keďže hráči nema-
li kde trénovať, hokejbalo-
vý šport v Námestove úplne 
zanikol. Myšlienky na nové 
ihrisko sa však hokejbaloví 
nadšenci nikdy nevzdali. Po 
piatich rokoch neúspešných 
rokovaní s vedením mesta sa 
rozhodli prevziať iniciatívu 
do vlastných rúk. Podarilo sa 
im zabezpečiť síce vyradené, 
ale plne funkčné ihrisko zo 
Švajčiarska po rekonštruk-
cii tamojšieho miestneho šta-
dióna. Ihrisko má rozmery 
60 x 30 m, jeho súčasťou sú 
kompletné mantinely s ple-
xisklom a striedačkami. Mul-
tifunkčné je najmä preto, že 
okrem hokejbalu môže po 
osadení slúžiť na rôzne špor-
ty, ako napríklad streetball, 

basketbal, hádzaná, volejbal, 
tenis... Do budúcna je aj mož-
nosť zabezpečiť chladenie s 
plastovou podlahou a ihrisko 
môže využívať na korčuľova-
nie či ľadový hokej široká ve-
rejnosť.

Na nákup ihriska bolo po-
trebných 10 000 €. Športo-
vým nadšencom z TJ Ora-
van Námestovo sa podarilo 
z vlastných a sponzorských 
zdrojov zaplatiť zálohu za-
tiaľ 5 000 €. Zvyšnú čiastku 
na doplatenie sa snažia zís-
kať  formou verejnej zbierky. 
Pomôžte postaviť toto ihris-
ko pre verejnosť v Námesto-
ve aj vy!

Za každé odoslané euro 
vám budeme veľmi po-
vďační.

Prispieť môžete na číslo 
účtu Telovýchovnej jedno-
ty : SK74 5600 0000 0040 
9946 3002

do poznámky pre prijíma-
teľa stačí uviesť meno dar-
cu a poznámku -  mantinely.

Vyzbieranie potrebnej sumy 
na zakúpené ihrisko je však 

iba polovica cesty k vytúže-
nému cieľu. Ale vďaka tejto 
polovici cesty sa predsa len 
jednania s mestským úradom 
pohli vpred. S veľkou podpo-
rou vedenia mesta, mestské-
ho zastupiteľstva a riadite-
ľa ZŠ Komenského  sa našlo 
vhodné miesto. Ihrisko bude 
umiestnené na asfaltovej plo-
che pri Základnej škole na 
Ulici Komenského. V minu-
lom roku na prvotné terén-
ne úpravy poslanci schváli-
li sumu 10 000 €. Táto suma 
postačí na čiastočné terénne 
úpravy pre dočasné osadenie 
ihriska v menšom rozmere a 
na pôvodnom podklade, čím 

sa však bude ihris-
ko môcť využívať už 
v krátkej dobe. Na 
osadenie kompletné-
ho ihriska v rozemre 
60x30m sú potrebné 
väčšie úpravy. Ve-
denie mesta je tej-
to myšlienke naklo-
nené a v súčastnosti 
už dalo vypracovať 
projektovú doku-
mentáciu na predĺ-

ženie plochy pre osadenie, 
jej vyasfaltovanie (pre nerov-
nosť terénu), odvodnenie po-
zemku, osvetlenie a celko-
vú úpravu okolia. TJ Oravan 
verí, že sa podarí celý pro-
jekt dotiahnuť do úspešné-
ho konca a že konečne bude 
v Námestove veľké, voľne 
dostupné multifunkčné ihris-
ko, ktoré budú môcť využí-
vať deti a široká verejnosť na 
rôzne druhy letných aj zim-
ných športov.

Juraj Jankuliak
predseda hokejbalovo-

hokejového oddielu
TJ Oravan Námestovo

Leto pod plachtami na Oravskej priehrade 
Plachteniu na Oravskej prie-

hrade sa venuje oddiel jach-
tingu TJ Oravan Námestovo. 
Začíname na jar, najskôr tré-
ningami na suchu – teóriou 

plachtenia, po-
znávaním čas-
tí lode, nastavo-
vaním plachiet 
a tiež kondičný-
mi tréningami. 
Postupne s tep-
lejšou vodou za-
čiatočníci skú-
šajú stabilitu na 
vode, prvé obra-
ty proti vetru aj 
s vetrom, obrá-
tenie lode hore 
dnom a zažíva-
me veľa zábavy. 
Deti od 7 do 15 
rokov jazdia na 
lodnej triede Op-
timist, pretekári 
majú svoje prete-
kárske lode a za-
čiatočníci skúšajú 

svoje schopnosti na tréningo-
vých lodiach. Juniori už od 14 
rokov trénujú na lodnej triede 
Laser, momentálne na Liptov-
skej Mare, pretože na Orave 
nemajú trénera. Skúsenosti po-
čas leta sme si overili na sied-

mich pretekoch počas troch 
mesiacov a zakončili sme ich 
krásnym 3. miestom Jakuba 
Vlčáka v kategórii starších žia-
kov na Majstrovstvách Sloven-
ska 12. 9. – 15. 9. na Domaši. 
Z Oravy súťažili Matej Bača, 

Viliam Pečarka v triede Laser, 
Samuel Bača, Jakub Vlčák, 
Caspar John Whitehead a Nin-
ka Sophia Whitehead v trie-
de Optimist. Majstrovský titul 
majster Slovenska vo windsur-
fi ngu vo svojej kategórii si od-

niesol z Domaše aj Námestov-
čan Matej Štefaničiak v triede 
BIC Techno 293, ktorý trénu-
je na Liptovskej Mare a na Do-
maši, pretože na Oravskej prie-
hrade zatiaľ nie je vytvorené 
zázemie pre rozvoj mládežníc-
keho jachtingu, windsurfi ngu a 
ostatných vodných športov. 

                  Michaela Bačová 

Matej Štefaničiak, víťaz Majstrovstiev Slovenska vo windsurfi ngu kategória BIC Techno 293. 
Foto: (jacht)
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JACHTING

Trinásťročný Jakub Vlčák, 
v Slovenskom pohári v jach-
tingu získal vo svojej kategó-
rii 3. miesto.

Jakub Vlčák, 3. miesto starší 
žiaci, Michaela Bačová, Nin-
ka Sophia Whitehead - účasť 
na Slovenskom pohári v jach-
tingu.

TJ Oravan oddiel jachtingu, Samko Bača, Jakub Vlčák, Vi-
liam Pečarka, Caspar John Whitehead, Matej Bača, Ninka 
Whitehead, Lenka Bačová, Jožko Bača. 
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Až príliš jednoznačná záležitosť hosťujúceho MŠK

MŠK Námestovo - MŠK 
Žilina 0:7 (0:4)

Góly: D. Kurminowski 3, 
J. Bernát 2, D. Ďuriš, M. 
Rusnák

Zostava domácich: T. 
Lešňovský (45. M. Greššák) 
- Mi. Čiernik, J. Siman, M. 
Habiňák [C], M. Buckulčík - 
M. Branický - J. Fajčák (46. 
L. Kubica), Ľ. Jaššo (46. Š. 
Mydlár), Mar. Čiernik, M. 
Snovák (60. Ľ. Záhumen-
ský) - J. Gelčinský (46. Sa. 
Kormaňák). Tréner: P. Stra-
páč

Zostava hostí: Ľ. Bel-
ko - D. Javorček, T. Nem-
čík, J. Minárik [C] (46. J. P. 
Kiwior), B. Anang - J. Ber-
nát (56. M. Gono), E. Fazla-
gič [C] od 46. min, P. Mys-
lovič (46. M. Gamboš) - D. 
Ďuriš (46. A. Kaprálik), D. 
Kurminowski (56. K. Val-
lo), M. Rusnák. Tréner: P. 
Staňo

Prví záujemcovia o ten-
to atraktívny súboj prichá-
dzali na štadión už s hodi-
novým predstihom. Hoci sa 
opatrenia ohľadom hromad-
ných podujatí sprísňovali, 
cestu do hľadiska si v stre-

du 16. septembra našlo úcty-
hodných 950 divákov. Poča-
sie futbalu prialo.

Žilinčania proti treťoli-
gistovi nič nepodcenili a od 
úvodného hvizdu napĺňali 
úlohu jednoznačného favori-
ta. Boli očividne aktívnejší, 
dôraznejší a loptu mali stále 
pod kontrolou. Hralo sa pod-

ľa ich scenára a prevažne na 
polovici Námestova.

Do zápasu vstúpili najlep-
ším možným spôsobom - 
rýchlym presným zásahom. 
Poľský legionár Dawid Kur-
minowski sa v 5. min dob-
re zorientoval a spoza šest-
nástky strelou k žrdi otvoril 
skóre. Po štvrťhodine mo-
hol byť Lešňovský prekona-
ný druhýkrát, no po koncov-
ke Fazlagiča zachraňoval na 
bránkovej čiare Siman. Ak-
cia na jeden dotyk vyšla hos-
ťom v 29. min. Strelu Rus-
náka ochranca našej svätyne 
ešte zneškodnil, no na ne-
kompromisnú dorážku Kur-
minowského už nemal ná-
rok. 

V 39. min sa lopta poľah-
ky dostala k voľnému Jáno-
vi Bernátovi, ktorý s pomo-
cou brvna upravil na 3:0. 
Zakrátko nato zužitkoval 
presnú kolmú prihrávku Dá-
vid Ďuriš a lopta z jeho ko-
pačky si tiež našla miesto 
v sieti. Pred koncom prvého 
polčasu zradilo koleno našu 
brankársku jednotku. Medzi 
tri žrde sa postavil Greššák, 
avšak ani on sa na nedosta-
tok práce nemohol sťažovať.

Na začiatku druhého dej-
stva zasiahol do hry v hos-
ťujúcom tyrkysovom drese 
i odchovanec Oravskej Ja-
senice Adrián Kaprálik. Aj 
vďaka jeho aktivite sa ži-
linský gólostroj nezasta-
vil. V 51. min prešiel tento 
ľavý krídelník cez Michala 
Čiernika a svoj únik zakon-
čil milimetrovou prihrávkou 
na nabiehajúceho Bernáta, 
ktorý predbehol v zakonče-
ní zblízka rovnako agilného 
Rusnáka.

Šošoni naďalej pokračo-
vali vo svojom dominant-
nom výkone. Tesne pred-
tým, ako Kurminowski 
prenechal miesto na hracej 
ploche Vallovi, 
stihol zazname-
nať hetrik. V 54.  
min mu Bernát 
ponúkol ukáž-
kovú prihrávku 
za domácu ob-
ranu a lobom 
prekonal Greš-
šáka. Pred brá-
nou Hornoorav-
cov bol neustály 
vzruch, no, na-
šťastie, zverenci 
Pavla Staňa mali 
na dlhú dobu vy-
chýlenú mušku.

Siedmy a zá-
roveň posledný 
gólový moment 
prišiel v 82. min. 
Simanovi, stopé-
rovi domáceho 
MŠK vypichol 
loptu v rozohráv-
ke Matúš Rus-

nák. Namieril si to priamo 
k bráne a bez váhania urobil 
z nášho gólmana štatistu. Až 
v úplnom závere jedinýkrát 
vážnejšie pohrozili aj bielo-

-čierni, no striedajúceho Ku-
bicu v dobrej príležitosti vy-
chytal Belko.

Celok spod Dubňa pristú-

pil k tomuto stretnutiu zod-
povedne, o čom svedčí, že 
naň nominoval len hráčov 
zo svojho A-tímu. Voľno 
dostali a do Námestova ne-

pricestovali gólman Samu-
el Petráš, obrancovia Bra-
nislav Sluka a Adam Kopas 
i arménsky tvorca hry Vahan 
Bičachčjan. Pre zranenie ne-
mohol nastúpiť ani útočník 
Patrik Iľko. Na lavičke pre 
náhradníkov ostali iba ná-
hradný brankár Marek Tep-
lan a najskúsenejší Jakub 
Paur.

Hostitelia, disponujúci 
podstatne užším hráčskym 
kádrom, sa museli zaobísť 
bez ofenzívneho stredopo-
liara Jozefa Stašáka a kraj-

ného obrancu Reného Briša. 
Medzi piatich striedajúcich 
futbalistov sa nedostal On-
drej Hušľa. Víťazstvo Žiliny 
znamená, že v Slovenskom 
pohári idú ďalej. V 3. kole 
zavítajú opäť do nášho re-
giónu. Posledný septembro-
vý deň sa predstavia na šta-
dióne ďalšieho účastníka III. 
ligy Stred - v Oravskom Ve-
selom.             Milan Švába

Keď sa priaznivci domácich v polovici júla dozve-
deli, že v 2. kole pricestuje k Oravskej priehrade 
7-násobný majster Slovenska, nevedeli sa dočkať 
tohto prestížneho duelu. Pôvodne bol naplánovaný 
na 19. augusta, no pandémia koronavírusu posunula 
jeho výkop takmer o mesiac neskôr. Aj napriek tomu 
bol oň enormný záujem, a to nielen zo Slovenska.

Striedajúci Lukáš Kubica (vpredu) dô-
razne bránený obrancom z Ghany Benso-
nom Anangom.            Foto: Milan Švába

Na Adriána Kaprálika (pri lopte) boli zvedaví aj futbalisti z jeho rodnej obce.
Foto: Milan Švába

Najstarší hráč na ihrisku Juraj Siman (druhý zľava) bo-
joval proti o viac ako dvadsať rokov mladším protihráčom.

Foto: Milan Švába

Hostia (v tyrkysových dresoch) držali opraty zápasu pevne 
vo svojich rukách.          Foto: Milan Švába

Tréneri, obaja Pavlovia - 
Strapáč (vľavo) a Staňo si 
mali pred zápasom čo pove-
dať.         Foto: Milan Švába

Námestovčania (v bielom) sa dostávali pred žilinskú bránu len sporadicky.
Foto: Milan Švába

Náhradný brankár Námestova Matúš Greššák (vo výskoku) 
inkasoval trikrát.          Foto: Milan Švába


