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Pri príležitosti 10. výročia 
vydávania mestských no-
vín Námestovčan bolo 31. 

augusta 2021 v Dome kul-
túry v Námestove slávnost-
né stretnutie ich spolupra-

covníkov a prispievateľov. 
Históriu novín priblížil 

prítomným primátor Mi-
lan Hubík, 
ktorý poďa-
koval aktív-
nym spolu-
pracovníkom 
a prispieva-
teľom za ich 
d l h o r o č n ú 
spoluprácu. 
Najaktívnej-
ším tvorcom 
a spolupra-
c o v n í k o m 
o d o v z d a l 
zväzky no-
vín Ná-
m e s t o v č a n 
2011 -2021 
a ďakovné 

listy, venované tiež redakciou 
novín. 

Za veľmi dobrú spoluprácu 
poďakovala tvorcom, členom 
redakčnej rady, minulému i sú-
časnému vedeniu mesta, ale 
tiež spolupracovníkom z radov 
poslancov, distribúcii a tlačiar-
ni zodpovedná redaktorka Ná-
mestovčana Anna Lajmonová. 

Slávnosti, prebiehajúcej v mi-
moriadne srdečnej atmosfére, 
sa zúčastnili bývalí poslanci, 
ktorí iniciovali vznik mest-
ských novín a v začiatkoch do 
nich pravidelne prispievali, tiež 
aktívne spolupracujúci súčasní 
členovia poslaneckého zboru, 
bývalí i súčasní zástupcovia ve-
denia mesta, riaditelia námes-
tovských škôl, domu kultúry, 
vedenie mestskej polície, MšK, 

Celých desať rokov prináša do poštových schránok obyva-
teľov mesta noviny Námestovčan, ale aj iné druhy zásielok 
z mestského úradu, adresované občanom, kolportér Jozef Laj-
ta. Za túto dlhoročnú činnosť mu na slávnosti poďakoval pri-
mátor mesta Milan Hubík.                   Foto: Pavol Sestrenek

Námestovčan má 10 rokov

Projekt Živé nábrežie sľubuje atraktivitu

„Považujeme za nevyhnutné 
posunúť túto časť nášho mes-
ta do ďalšej fázy prostredníc-
tvom realistickej vízie a oča-
kávame, že prostredníctvom 
nekonvenčných, kreatívnych 
a predovšetkým odborných 
návrhov získa Námestovo 
vlastnú identitu,“ povedal pri-

mátor Námestova Milan Hu-
bík pri vyhlásení súťaže. Pri-
hlásilo sa do nej celkovo 29 
uchádzačov, z ktorých porota 
vybrala troch postupujúcich a 
tí ďalej rozpracovali svoje ná-

vrhy. V konečnom hodnotení 
sa za víťazným návrhom Ing. 
arch. Tomáša Hanáčka, PhD. 
a kolektívu umiestnili návr-
hy BALEK ARCHITEKTI 
a N/A s.r.o. 

Víťazný návrh zmeny 
nábrežia počíta s vytvorením 
promenády, pozdĺž ktorej sa 

má ťahať park s oddychový-
mi plochami, ihriskami, lú-
kami a skejtparkom. Brehy 
nábrežia si majú zachovať 
prírodný charakter, čím sa má 
zabezpečiť prirodzené včle-

nenie priehrady do mestskej 
infraštruktúry. Autori navr-
hujú tiež rozsiahlu výsadbu 
stromov, ktoré majú byť zá-
kladom budúceho parku. Ten 
má vyúsťovať do novonavr-
hovaného prístavu s lodeni-

cou, ako dominantného prvku 
pri vstupe do mesta.

Nábrežie má v budúcnosti 
ponúkať viac zelene a kon-
taktu s prírodou. Súčasťou 
plánovaného parku preto 
majú byť aj mokrade, ze-
leň z okrajov lesa, vsakova-
cie zóny, dažďové záhony a 
lagúny. Podľa návrhu by tu 
v budúcnosti mali kvitnúť tr-
valky, trávy a kvitnúce lúky, 
pričom súčasťou plánu sú aj 
samostatne stojace a alejové 
stromy, popínavá zeleň a ze-
lené strechy.  

Dôležitý aspekt zmeny po-
doby nábrežia je aj infraš-
truktúra. Autori navrhujú 
výstavbu objektov s kultúr-
no-spoločenským význa-
mom: informačno-edukačné 
centrum a knižnicu vrátane 
možnosti zapracovania spo-
ločenskej sály. Počítajú tiež 

s lodenicou, apartmánovým 
bývaním, službami, obchod-
mi či so sídlom inštitúcií sú-
visiacich bezprostredne s 
Oravskou priehradou, ako na-
príklad záchranári, ochranári 
a správa Oravskej priehrady. 
Otvorenou možnosťou je aj 
umiestnenie vodného sveta.

Parkovanie na nábreží má 
prejsť reguláciou tak, aby sa 
sčasti presunulo do menej za-
ťaženej časti mesta, pretože 
väčšina nábrežia má slúžiť 
chodcom, cyklistom a inej 
rekreačnej mobilite. Tomuto 
účelu má slúžiť aj navrho-
vaná cyklotrasa. Rekreačné 
účely má podporiť tiež ná-
vrh ďalších ihrísk, zázemie 
so šatňami, tribúnou, ako aj 
pláže, bary alebo kaviarne. 
Novinkou má byť prístav pre 
rekreačné lode, či memento 
na zatopenú Slanickú cestu 

v podobe rampy klesajúcej 
pod hladinu. 

Ďalším krokom v realizá-
cii novej tváre nábrežia, po 
vyhodnotení súťaže návr-
hov je, podľa slov vedúcej 
OV MsÚ Sone Medveckej, 
uzavretie zmluvy o dielo na 
dopracovanie urbanistickej 
štúdie podľa víťazného ná-
vrhu, ktorá bude slúžiť ako 
územno-plánovací podklad. 
Následne má mesto Námesto-
vo pristúpiť ku krokom, ktoré 
premenia urbanistickú štúdiu 
na realitu. V prvých krokoch 
by išlo o prípravu verejných 
priestranstiev, infraštruktú-
ry a následne o individuálnu 
výstavbu jednotlivých „blo-
kov“. Medzi prvé aktivity 
z urbanistickej štúdie bude, 
samozrejme, zaradená aj vý-
sadba zelene a terénne úpra-
vy.                              (msú, red.)

Nábrežie Oravskej priehrady ukrýva skrytý poklad – 
jedinečný potenciál, ktorý doposiaľ nebol naplo roz-
vinutý. Už čoskoro sa však zrejme dočká zásadnej 
zmeny. Jeho budúci vzhľad navrhli architekti Tomáš 
Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Gloneková a kolek-
tív. Ich návrh s názvom Živé nábrežie sa stal víťazom 
architektonickej súťaže mesta Námestovo. Víťazný 
projekt zaujal porotu najmä flexibilitou, no zároveň 
jasným a komplexným riešením územia. 

Nábrežie si má zachovať prírodný charakter s množstvom stromov a rôznych druhov zelene.

mesta i priehrady

DhZ, Jednoty dôchodcov Slo-
venska, prispievatelia z radov 
občanov, dlhoročný distributér 
novín, členovia redakčných rád 
i redakcie...

Nasledujúcim vydaním no-
vín, ktoré držíte v rukách, vstú-
pil tak Námestovčan do 11. 
roku svojho vychádzania.     (r)

Viac o téme aj na 7. str. 

Vizuál budúceho parku s oddychovými plochami, ihriskami, lúkami a skejtparkom.
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Aktuálne k jednoduchým 
pozemkovým úpravám

Projekt jednoduchých 
pozemkových úprav 
(JPU) v Námestove sa 
po zvolení predstaven-
stva na ustanovujúcom 
zhromaždení účastníkov 
pozemkových úprav v lo-
kalite Brehy a Vojenské II.  
naplno rozbehol. 

V rámci projektu JPÚ lo-
kality Brehy vydal Okresný 
úrad v Námestove, pozem-
kový a lesný odbor 13. sep-
tembra 2021  rozhodnutie 
o schválení registra pôvod-
ného stavu. Toto rozhod-
nutie sa na 15. deň po jeho 
vyvesení na úradnej tabu-

li považuje za doručené. 
Popritom sa 7. septembra 
prvýkrát stretlo novozvo-
lené predstavenstvo, ktoré 
sa zišlo za účelom prero-
kovania všeobecných zá-
sad funkčného usporiada-
nia územia, t. j. navrhnutia 
spoločných a verejných za-
riadení a opatrení v obvo-
de pozemkových úprav a v 
rokovaní pokračovalo 27. 
septembra. 
Projekt jednoduchých 

pozemkových úprav, loka-
lita Vojenské II. sa po zdĺ-
havom doručovaní rozhod-
nutia o ustanovení znalca, 

ktoré sa doručuje všetkým 
známym účastníkom vráta-
ne domnelých dedičov, ko-
nečne môže posunúť ďalej. 
V ďalšej fáze bude všetkým 
účastníkom zaslaný výpis 
z registra pôvodného stavu 
a po prerokovaní prípad-
ných námietok bude môcť 
byť vydané rozhodnutie 
o schválení registra pôvod-
ného stavu a projekt prejde 
do etapy prípravy a schva-
ľovania všeobecných zásad 
funkčného usporiadania 
územia. Medzitým sa 21. 
septembra uskutočnilo prvé 
rokovanie novozvoleného 
predstavenstva. 

Jednoduché pozemkové 
úpravy v lokalite Vojenské 
I., ktoré sú v rámci pozem-
kových úprav v Námestove 
najďalej, sa po schválení 
všeobecných zásad funkč-
ného usporiadania územia 
posúvajú do svojej ďalšej 
fázy. Tou je prerokova-
nie zámerov s nakladaním 
s pozemkami v novom sta-
ve, ku ktorému budú po-
stupne pozvaní všetci zná-
mi účastníci, o čom budú aj 
včas informovaní. 

JUDr. Kristína 
VRANOVÁ

MsÚ, správa majetku

Z dvoch rokovaní MsZ sa stihlo iba jedno. 
Obsah navrhli ôsmi poslanci

Prvý bod predkladala hlav-
ná kontrolórka JUDr. Elena 
Krausová a jeho predmetom 
bola kontrola plnenia uzne-
sení. Poslanci sa postupne 
informovali u vedenia mesta 
a vedúcich zamestnancov na 
stav plnenia uznesení. Bola 
to pomerne rozsiahla debata 
týkajúca sa mnohých tém.

Druhým bodom programu 
bolo Vyjadrenie sa Mestské-
ho zastupiteľstva v Námesto-
ve k obsahu žaloby Okresnej 
prokuratúry Námestovo zo 
dňa 18. 6. 2021. Toto vyjad-
renie si vyžiadal Krajský súd 
v Žiline, keďže potrebuje po-

znať stanovisko MsZ vo veci 
uznesenia č. 111/2020 z 11. 
novembra 2020, potvrdené 
uznesením Mestského za-
stupiteľstva mesta Námesto-
vo č. 138/2020 z 9. decem-
bra 2020, ktoré bolo po jeho 
nepodpísaní primátorom 
a následnom preschválení 
podané na preskúmanie na 
Okresnú prokuratúru v Ná-
mestove. Po rozprave k tej-
to téme poslanci prijali nimi 
pripravený text uznesenia, 

ktoré bude zaslané na Kraj-
ský súd v Žiline.

Tretí bod bol v gescii vedú-
cej oddelenia výstavby. Priblí-

žila a vysvetlila tu poslancom 
stav všetkých kapitálových 
výdavkov plánovaných v roz-
počte na tento rok. Následne 
mali poslanci priestor na otáz-
ky, ktoré im vedúca oddelenia 
výstavby zodpovedala.

V posledných dvoch bodoch 
poslanci kládli vedeniu mes-
ta a vedúcim zamestnancom 
otázky z rôznych oblastí, na 
ktoré im boli zodpovedané.

O 19:15 h primátor, po vy-
čerpaní všetkých bodov, 
ukončil rokovanie 6. zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva.

Na programe rokovania 
7. mestského zastupiteľstva 
v Námestove 29. septembra 
2021 (po uzávierke novín) 

bol: návrh na schválenie Do-
datku č. 3 k VZN č. 1/2017 
o poskytovaní sociálnych 
služieb a o výške úhrady za 
poskytované sociálne služ-
by, návrh a schválenie VZN 
č. 2/2021 o poskytovaní jed-
norazových dávok v hmotnej 
núdzi a mimoriadnych dávok 
mesta Námestovo, ďalej ná-
vrh na schválenie Dodatku č. 
1/2021 o určení času predaja 
v obchode a času prevádz-
ky služieb, téma Európske 
mesto kultúry, prevody, náj-
my a výpožičky, vyjadrenie 
k žalobe – Krajský súd Žili-
na, plnenie rozpočtu a moni-
torovacia správa k 30. júnu 
2021, výročná správa za rok 
2020, informácia primátora 
k rozpočtovému opatreniu 
5/2021, informácia k inves-
tičnej akcii – Modernizácia 
umelej trávy MŠK, pred-
stavenie zámeru nadstavby 
MŠ Veterná z mimoroz-
počtových zdrojov, správa 
o výsledku kontroly dodr-
žiavania a uplatňovania vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov a interných no-
riem mesta v oblasti zmlúv 
uzatvorených mestom Ná-
mestovo a vybraných prí-
spevkových organizácií 
zriadených mestom Námes-
tovo na dodávku tovarov, 
služieb a stavebných prác 
v 2. polroku 2019 a eviden-
cie nadobudnutého majet-
ku do majetku mesta. Na 7. 
rokovaní MsZ prednesú po-
slanci aj iniciatívne návrhy 
a odporúčania komisií MsZ, 
nasledovať budú ich inter-
pelácie na vedenie mesta či 
vedúcich pracovníkov MsÚ. 
Posledným bodom rokova-
nia zastupiteľstva býva tra-
dične bod Rôzne.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK
prednosta MsÚ

Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré 
žiadali zvolať ôsmi poslanci na 8. septembra 2021 
pre neprítomnosť primátora zvolané nebolo. V tom-
to prípade zákon určuje konanie MsZ na 15. pracov-
ný deň od podania žiadosti, čo bolo 16. septembra 
2021.

Nedostatočný počet (6) poslancov 16. septembra 
na spomínanom zasadnutí posunul konanie 6. ro-
kovania mestského zastupiteľstva na 22. septembra 
o 13:30 h. Bol predpoklad rýchleho priebehu tohto 
rokovania s 5-bodovým obsahom vytvoreným ôsmi-
mi poslancami, a preto na 14:30 h zvolal primátor 
riadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa ale z dôvodu 
neukončenia spomínaného 6. rokovania  poslanec-
kého zboru presunulo na 29. septembra.

Letecký pohľad na lokalitu Brehy.                Foto: (ar msú)

Momentky z rokovania MsZ, 
               zdroj: youtube (sž)

V čísle 3 Námestovčana z 30. 6. 2021v článku Riešenie prob-
lémov v školských zariadeniach mesta, došlo pri prezentácii 
počtu detí v základných školách, omylom k výmene počtu žia-
kov medzi ZŠ Komenského a ZŠ Brehy. Správne počty žiakov 
sú uvedené v tabuľke. 

Autor článku sa za chybu ospravedlňuje.
Podiel detí v ZŠ v Námestove  
  počet podiel
Cirkevná ZŠ 339 35%
ZŠ Komenského 328 33%
ZŠ Brehy 314 32%
Spolu 981 

Oprava/spresnenie



Oprava oporného múru
Pre nevyhovujúci stav (porušený základ) sa začala oprava 

lokálnych častí oporného múru za bytovým domom 161 na 
Slnečnej ulici. Oprava pozostáva z odkopávky terénu, rozo-
bratia lokálnych častí 
múru, vybúrania poruše-
nej časti betónu základu, 

vybetónovania nové-
ho základu, z uloženia 
pôvodných častí múru 
na rovnaké miesto do 
nového základu, vlo-
ženie novej drenáže 
s napojením na exis-
tujúcu drenáž a spät-
ný zásyp opravených 
častí múru. 
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INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

Náučný chodník 
Stavebné práce na výstavbe náučného chodníka boli ukonče-

né a dielo odovzdané. Predmetom ďalšieho postupu je kolau-
dácia stavby, aby sa mohli obyvatelia mesta i turisti po chod-
níku pohybovať bezpečne a aby boli splnené všetky zákonne 
postupy. Veríme, že dokončené dielo bude na osoh všetkým 
nám, ktorí chceme obdivovať faunu a flóru okolia Oravskej 
priehrady.

Rekonštrukcia Kliňanskej cesty 
a dažďová kanalizácia 
Taká rozsiahla a náročná rekonštrukcia, ako je tá, ktorú sme 

práve dokončili na Kliňanskej ceste, sa nezaobíde bez problé-
mov v doprave, nadmerného hluku či prachu. 

Po položení dažďovej ka-
nalizácie, osadení obrub-
níkov a uličných vpusov 
nasledovala finálna fáza po-
loženia asfaltových vrstiev, 
čo už bola čerešnička na tor-
te práce oddelenia výstav-
by MsÚ, keďže ako každá 
iná stavba takéhoto rozsa-
hu, aj táto priniesla mnoho 
nepredvídateľných situácií, 
ktoré museli byť vyriešené 
operatívne prostredníctvom 
stavebného dozoru, projektanta a vedúcej oddelenia výstavby. 

 Veríme, že o pár týždňov, keď už budeme jazdiť po zrekon-
štruovanej komunikácii,  zabudneme na peripetie, ktoré pri vý-
stavbe vznikli.

Detské ihrisko na Brehoch
Naši najmenší obyvatelia a tiež ich mamičky a oteckovia sa 

môžu tešiť z novovybudovaného detského ihriska na sídlisku 
Brehy, ktoré tu naozaj 
chýbalo. Vzhľadom na 
hustotu obývanej ob-
lasti, počet detí, či blíz-
kosť materskej školy 
je táto lokalita naozaj 
veľmi vhodná.

Po verejnom obstará-

vaní začala firma 
realizovať stav-
bu moderného 
detského ihriska 
s kvalitnými a 
bezpečnými det-
skými prvkami 
pre radosť všet-
kých, ktorí ho 
budú využívať.

Počas prázdnin sme pristúpili k 2. fáze rekonštrukcie kniž-
nice s názvom Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné 
vynovenie Námestovskej knižnice –  II. etapa. Projekt bol pod-
porený Fondom na podporu umenia (42 000 €) a z mestského 
rozpočtu (15 000 € na spolufinancovanie). V tejto fáze sa nám 
podarilo opraviť omietky v celej knižnici, vymeniť nábytok 
v častiach beletria, náučná literatúra, detské oddelenie, čitáreň 
a internetová študovňa. Súčasťou druhej etapy bola aj výmena 
kresiel a repasovanie stolíkov. Vo viacerých častiach knižnice 
sa položil nový koberec. Zároveň sa demontovali staré vyku-
rovacie telesá a nahradili sa novými.

Prvá fáza modernizácie mestskej knižnice prebiehala už 
od roku 2019 –  Dom kultúry v Námestove sa vtedy zapojil do 
výzvy Komplexná infraštruktúra knižníc, ktorú vyhlásil Fond 
na podporu umenia s cieľom podporiť estetické skvalitnenie 
interiérového a nábytkového vybavenia knižníc pre zvýšenie 
komfortu používateľov rôznych vekových kategórií. V tejto 
fáze sa  podarilo získať 60 000 € z FPU, o spolufinancovanie 
(10 000 €) sa aj napriek veľmi zlej finančnej situácii postaral 
Dom kultúry v Námestove. V tejto etape sa podarilo vymeniť 
stropný podhľad, zriadilo sa auditórium, pribudlo premietacie 
plátno, ozvučenie, vymenilo sa nábytkové vybavenie časti pre 
deti a mládež a zázemie pre zamestnancov. Zároveň sa v kniž-
nici vymenila elektroinštalácia a vzduchotechnika. Výmenu 
vzduchotechniky financovalo mesto Námestovo. Samotná rea-
lizácia projektu prebiehala v roku 2020.

Celkovou rekonštrukciou získala knižnica nový moderný 
dizajn. Vďaka nej vznikla možnosť lepšie využívať priestory 
knižnice aj na iné podujatia –  besedy, diskusie, premietania 
a hranie divadiel. O lukratívnosti a flexibilite tohto priestoru 
svedčí fakt, že sme tu už hostili divadelné predstavenia miest-
nych ZUŠiek, performancie v rámci festivalov Tanečno či Sla-
nický ostrov divadla.     (DK)

Mestská knižnica po rekonštrukcii.      Foto: (msk)

Rekonštrukcia mestskej knižnice

Inteligentný priechod za pomoci MAS
Na Štefánikovej ulici bol zmodernizovaný priechod pre 

chodcov v časti pri schodoch k domu kultúry.
Súčasný priechod bol nahradený novým – inteligentným. 

Osadilo sa tu nové osvetlenie, vodorovné značenie, signalizá-
cia a elektronika. Tento projekt sa nám podarilo realizovať za 
pomoci miestnej akčnej skupiny (MAS), po podaní žiadosti 
nám bol schválený projekt vo výške cca 12 000 eur.      (MsÚ)

Detské ihrisko v areáli MŠ Bernolákova
Dobrou správou pre detičky v Materskej škole na Ulici 

Bernolákova, no i pre všetkých obyvateľov mesta je, že 
sa nám podarilo získať mimorozpočtové zdroje z miestnej 
akčnej skupiny na nové detské ihrisko v areáli spomínanej 
materskej školy, ktoré bude využívané hlavne v popolud-
ňajších hodinách i širokou verejnosťou. Ihrisko bude pozo-
stávať z viacerých detských prvkov i kvalitnej podlahy pod 
nimi. Realizácia prebehne ešte tento rok.

Príjazdová komunikácia na Nábrežie
Nábrežie Oravskej priehrady bude opäť atraktívnejšie. Pro-

jekt, ktorý sme podávali ešte v roku 2019 nám bol schválený 
až tento rok a spočíva v rekonštrukcii prístupovej komunikácie 
v lokalite, kde sú športoviská.

Výška investície, ktorá bude mestu poskytnutá z mimoroz-
počtových zdrojov, je cca 41 000 eur. Práce budú pozostávať 
z výmeny podložia, osadenia obrubníkov, zámkovej dlažby v 
určitých častiach a nového asfaltového krytu. Prístup do danej 
lokality bude teda už túto jeseň bezpečnejší a kvalitnejší.

Vynovený dom smútku
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2021 bola realizo-

vaná výmena a čiastočná oprava mobiliáru v dome smútku na 
miestnom cintoríne.

Oprava spočívala vo výmene stoličiek, obnovení časti nábyt-
ku, svietnikov, podstavcov a tiež v opravách a maľovaní stien 
a stropu.

Už prvý dojem pri vstupe do upraveného priestoru je oveľa 
lepší, ako to bolo pred spomínanými úpravami.

Stavebné úpravy miestnych komunikácií
Po enormnom úsilí oddelenia výstavby z hľadiska prípravy, 

tvorby projektovej dokumentácie, príprav verejného obsta-
rávania sme sa dostali do konečného štádia pred realizáciou 
opráv miestnych komunikácií, a to je podpis zmluvy s víťaz-
ným uchádzačom.

Novú tvár dostanú ulice Slnečná, Slobody, Lazová, Mirka 
Nešpora a SNP.

V skvalitňovaní miestnych komunikácií pokračujeme aj ten-
to rok a veríme, že aj táto veľká stavebná akcia prinesie obyva-
teľom bezpečnejší a pohodlnejší pohyb po meste.



Riaditeľ TS Námestovo 
Martin Miklušičák: O ne-
pripravenosti nemôže byť ani 
reč, pretože TS mesta Námes-
tovo majú pripravené do bu-
dúcnosti tri alternatívy. 

⃝ Skládka TKO v Zub-
rohlave má síce súhlas na pre-
vádzkovaie zariadenia platný 
do februára 2022, ale uza-
tvorenie skládok sa riadi buď 
naplnením kubatúry, alebo 
skončením stanoveného ter-
mínu pre trvanie skládky. My 
sme mestská a regionálna, nie 
komerčná skládka, máme teda 
záujem, aby skládka fungo-
vala čo najdlhšie. Každý rok 
si robíme meranie kubatúry 
skládky a máme ešte voľnú 
kapacitu cca 49 tisíc m3, to 
znamená, že pre celý región 
na 5 a iba pre potreby mesta 
na 14 rokov. A že sa mení le-
gislatíva? Ona sa mení stále, 
veď Zákon o odpadoch z roku 
2016 má už 9 novelizácii, no-
velizoval sa teda v priemere 
každého 3,5 mesiaca. 

Skládka v Zubrohlave je 
funkčná od roku 1991, po-
stupne prechádzala zmenami, 
vybudovala sa tak, aby spĺňala 
všetky parametre vyplývajúce 
z príslušných smerníc. A ona 
ich aj spĺňa. V roku 2016 sa 
rozširovala, aby bola maxi-
málne využitá. Dnes nasypá-
vame jej rozšírenú časť, ktorá 
bola riadne skolaudovaná, je 
riadne monitorovaná a vyho-
vuje všetkým legislatívnym 
podmienkam. Je teda nezmy-
sel, aby sa zatvárala, aby sme 
smeti prevážali z bodu A do 
bodu B celým Slovenskom, 
keď máme v lokalite Námes-
tova voľnú kapacitu vlastnej 
skládky. A čo vlastne máme 
z hornej Oravy, kde sa od ok-
tóbra do mája kúri pevným 
palivom, prevážať do trie-
diacich liniek, na prekladiská 
alebo do spaľovní? Popol? 
Naša skládka nie je skládka 
nebezpečného odpadu, ale 
takmer spolovice slúži na 
skládkovanie popola, a pre 
tento druh odpadu je sklád-

kovanie ideálna forma.  
⃝ Druhou alternatívou je 

vybudovanie ďalšej skládky 
– povolený zámer realizácie 
južnej kazety, ktorý od roku 
2017 visí  na stránke MŽP a 
ktorú máme komplet pripra-
venú. Čakáme len pre prípad, 
ak by sa zmenila legislatíva, 
aby sme nevyhodili peniaze 
na jej vybudovanie. Dokým 
dosypeme súčasnú napĺňa-
nú kazetu, vybudujeme novú 
južnú kazetu, ktorá má objem 
takmer 35 tisíc m3. Kapaci-
ta tejto kazety nám umožní 
uskladňovať odpad pre mesto 
na 18 rokov. Nie sme teda po-
zadu, ale 20 rokov vpredu.

⃝ Treťou alternatívou je 
prekládková stanica. Ak by 
nebolo možné pokračovať 
v napĺňaní súčasnej skládky, 
či budovaní novej, južnej ka-
zety, budeme využívať pre-
kládkovú stanicu. Formou 
verejného obstarávania sme 

oslovili všetkých možných 
odberateľov na Slovensku, 
aby sme vysúťažili najvýhod-
nejšiu cenu a vytriedený od-
pad z Námestova odvážal ví-
ťaz tejto verejnej súťaže.

Čo sme teda zanedbali? 
Máme reálne k dispozícii tri 
alternatívy nakladanie s TKO. 
A k tomu ešte tvoríme zákon-
nú finančnú rezervu na  za-
krytie a rekultiváciu skládky 
a následný dlhodobý monito-
ring rekultivovanej skládky. 

Sme teda pripravení na všetky 
tri alternatívy.

Napriek všetkému - MŽP 
tvrdí, že skládka nespĺňa 
požiadavky slovenskej ani 
európskej legislatívy, čo sa 
týka tesniaceho systému, 
ktorý by mal zabraňovať 
úniku nebezpečných teku-
tín.

Martin Miklušičák: My 
sme pri výstavbe a rozší-
rení skládky vždy dodržia-

vali všetky smernice na jej 
bezpečné pevádzkovanie. 
Skládka Zubrohlava je riad-
ne monitorovaná, priesakové 
kvapaliny sú riadne zachytá-
vané, po celú jej prevádzku sú 
riadne monitorované. Vzorky 
týchto tekutín sú riadne odo-
vzdávané, riadne laboratórne 
skúmané a podľa odborných 
vyjadrení vyhovujúce. Sklád-
ka TKO je riadne zabezpeče-
ná proti úniku tekutiny. Sklád-
ka TKO Zubrohlava nie je na 
nebezpečný odpad. 

Aké návrhy dostali tie 
mestá a obce, ktoré čaká za-
tváranie skládok?

Primátor Milan Hubík: 
Zatiaľ žiadne! MŽP vydalo 
rozhodnutie o uzavretí nie-
ktorých skládok na Sloven-
sku, ale nerozhodlo, čo ďalej. 
Nedáva usmernenia, ani roz-
hodnutie – jediné, čo poču-
jeme, že je to povinnosť obcí 
a miest. Je to úder pod pás. 
Hovorili sme o tom aj na ne-
dávnom ZMOS-e a panuje 
veľká nespokojnosť všetkých 
vlastníkov skládok. Verím, 

že aj na Slovensku sa nako-
niec prijme múdre rozhodnu-
tie ako v Čechách, totiž, že 
každá skládka sa uzavrie až 
po jej naplnení. U nás vzišlo 
rozhodnutie uzavrieť skládku. 
Máme ju zaviezť hlinou, keď 
ju môžeme zaviezť odpadom? 
Okres Námestovo v objeme 
40 % komunálneho odpadu 
tvorí popol. Ten nám neodo-
berú ani spaľovne. Onedlho 
ho nebudeme môcť ani sklád-
kovať, a nikto zo životného 
prostredia nám nevie povedať, 
kam ho budeme voziť. Kam 
ho dáme? Budeme vytvárať 
čierne skládky, ktoré potom 
budeme nútení likvidovať? 
Je teda otvorených a nezod-
povedaných veľmi veľa otá-
zok, na ktoré slovenské obce 
a mestá čakajú odpovede, jed-
noznačné rozhodnutie. Mesto 
Námestovo urobilo všetko 
pre to, aby naša skládka, pri 
dodržaní všetkých predpisov 
a nariadení, mohla plniť svo-
ju funkciu čo najdlhšie, aby 
sme ako región, Námestovský 
okres, mohli najefektívnejšie 
slúžiť ľuďom tak, aby celý 
systém  nakladania s odpadmi 
bol v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami a čo najmenej 
zaťažoval peňaženky občanov 
Námestova i hornej Oravy.

V prípade, že vo februá-
ri 2022 sa naplní negatívny 
scenár zatvorenia skládky 
v Zubrohlave, ako to budete 
riešiť?

Ak nám skládku zavrú, spô-
sob nakladania s odpadom, 
ktoré budeme musieť prijať, 
bude preprava a spracovanie 
odpadu nie niekoľko desia-
tok, ale stoviek kilometrov. A 
či to bude Bystrica, či to budú 
najbližšie spaľovne – Košice, 
Bratislava, alebo Ladce, toto 
riešenie v žiadnom prípade 
neprospeje zlepšeniu životné-
ho prostredia, ale naopak. 

Finančné prostriedky bu-
deme v takomto prípade mu-
sieť vynakladať jednak na 
prekládku, lebo odpad bude-
me  zo zákona musieť triediť  
a potom ho posúvať na ďal-
šie spracovanie. To znamená, 
že niektorá spoločnosť, ak 
uzavrie s nami zmluvu, bude 

odpad odoberať. Po ukonče-
ní súťaže a vybratí uchádzača 
s najnižšou ponúkanou cenou 
budeme musieť túto cenu pre-
mietnuť do výšky poplatku, to 
znamená, že aj občan sa bude 
podieľať na zvýšení ceny za 
spracovanie komunálneho od-
padu.

Ak budeme pokračovať 
v tejto možnej budúcej re-
alite, dôležité pre výšku po-
platku bude, aby občania 
separovali čo najviac, čo 
poskytuje, zatiaľ ako jedi-
né odporúčanie MŽP. Robí 
mesto pre to nejaké moti-
vačné aktivity?

Samozrejme, dlhodobou 
osvetou si občania zvykli trie-
diť všetky komodity a robia 
tak už niekoľko rokov. Ve-
ríme, že nastavením ďalších 
dobrých foriem triedenia by 
sa situácia ešte mohla zlepšiť. 
Mesto Námestovo je, aj vďa-
ka separovaniu odpadu ob-
čanmi a ďalšiemu nakladaniu 
s ním, na poprednej priečke 
medzi obcami a mestami Slo-
venska, ktoré pracujú najefek-
tívnejšie, čo sa týka vytvára-
nia a uskladňovania odpadu. 
Občania sú teda zodpovední 
a odpad už roky triedia. Ne-
hovorím, že sa to nedá robiť 
lepšie, lebo vždy sa dajú robiť 
veci lepšie. Na našu sklád-
ku ukladáme iba pretriedený 
odpad, ostatný odpad ďalej 
dotrieďuje Združenie Biela 
Orava, s ktorým máme veľmi 
dobrú spoluprácu. Združenie 
triedi 90 – 96 % odpadu, kto-
rý od mesta odoberá a spraco-
váva ho. Na skládku smeruje 
teda iba časť odpadu. Stále 
však opakujem, že ak dôjde 
k zatvoreniu našej skládky v 
Zubrohlave, na ktorej je ešte 
voľných 50 tisíc kubíkov, je 
to absolútne nerozumné a ne-
efektívne. Bude to veľmi zlé 
rozhodnutie pre občanov náš-
ho regiónu, a súčasnú cenu 
za komunálny odpad, ktorá 
je najnižšia v okolí, možno 
i v rámci Slovenska, nebude-
me môcť udržať. 

Máme alternatívy riešenia 
a občanom chceme zabezpečiť 
odber komunálneho odpadu. 
Ak nám teda skládku zavrú, 

budeme sa snažiť s takouto 
skutočnosťou vyrovnať čo naj-
lepšie, ako vieme.

Ako vnímajú aktuálnu 
situáciu v nakladaní 
s TKO občania?

Jozef, 43 rokov: Predpokla-
dám, že po zatvorení skládky 
v Zubrohlave bude jediným 
riešením odvážať odpad do 
vzdialenejších skládok, čo lo-
gicky zvýši cenu komunálne-
ho odpadu. Potom sú len dve 
možnosti. Buď budú obce, kto-
rých sa to týka, stratu dotovať 
z vlastného rozpočtu, alebo to 
v konečnom dôsledku budú 
musieť zaplatiť ľudia. Nie je 
to šťastné riešenie, ale asi ne-
zvratné. Samosprávy by teraz 
mali hľadať spoločné riešenia 
s cieľom vyjednať čo najro-
zumnejšiu cenu. Smutné je, že 
štát po zatvorení skládky ne-
ponúka žiadnu alternatívu, čo 
ďalej, ale celá ťarcha ostáva na 
pleciach samospráv. 

Ing. Juraj Kurtulík – po-
slanec MsZ: Dôležitej téme 
životného prostredia, konkrét-
ne zberu a separácii tuhého 
komunálneho odpadu (TKO) 
je potrebné venovať veľkú po-
zornosť. Samozrejme, hlavná 
iniciatíva by mala ísť od na-
šich technických služieb, ktoré 
zabezpečujú zber tohto odpa-
du. Nestačí kritizovať minis-
terstvo, že nám ide zatvoriť 
skládku v Zubrohlave. Predsa 
už dávnejšie vieme, že na časti 
skládky máme nevyhovujúcu 
fóliu. Myslím, že veľa obča-
nov Zubrohlavy, ale aj naši ob-
čania bývajúci v námestovskej 
časti Zubrohlavy, sa tešia, že 
sa skládka uzavrie. Uzavretie 
skládky berme ako míľnik, aby 
sme zvýšili úsilie v separácii 
TKO. My nepotrebujeme vy-
mýšľať, ako postupovať v se-
parácii TKO. Stačí,  aby sme 
kopírovali samosprávy, ktoré 
sú v tejto oblasti pred nami. 
Určite treba zvýhodňovať na-
šich občanov, ktorí sa správa-
jú v separácii odpadu zodpo-
vedne. Je dôležité informovať 
nás všetkých, ako separovať 
a odpovedať napr. na otázky: 
Treba umývať plastový odpad 
z mäsa a mlieka? Môžeme vy-
lievať olej z vyprážania do ka-
nalizácie? Nemal by sa kovový 
odpad (plechovky) z nápojov 
a konzerv separovať samostat-
ne? Ako postihnúť občanov, 
ktorí pália plastový odpad vo 
svojich peciach? 

Je iste ešte mnoho otázok 
k téme separácie, na ktoré tre-
ba v našich novinách odpove-
dať.

Vidíme z praxe, že rodinné 
domy separujú odpad lepšie 
než bytovky. Preto je potrebné 
v novinách chváliť tie bytové 
domy, ktoré separujú dobre 
a hľadať pre nich motiváciu, 
ako sa v separácii zlepšovať. 
Motiváciou by mohlo byť na-
príklad aj finančné zvýhodne-
nie bytoviek, ktoré k separácii 
TKO pristupujú zodpovedne. 

Anna Lajmonová
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Bude mesto musieť zatvoriť skládku v Zubrohlave?
Hovorí sa tomu „zlé jazyky“, ak niekto šíri negatív-

ne správy. Také hovoria o nepripravenosti mesta Ná-
mestovo na blízku budúcnosť v súvislosti s naklada-
ním s odpadmi, čo má vyústiť do výrazného zvýšenia 
ceny  za komunálny odpad. Súvisí  to s uzatvorením 
skládky  TKO  v  Zubrohlave  k  februáru  2022,  čo  zas 
nie je výplodom zlých jazykov, ale oficiálnych doku-
mentov, najnovšie aj vystúpenia zástupcov MŽP SR 
v médiách.

Skládka v Zubrohlave má rozlohu 2,5 ha, čnie do výšky 11 metrov, z oboch strán je pokrytá 
trávnatým kobercom, takže prakticky splýva s okolím a prechádzajúci okolo vďaka množstvu 
zelene možno ani nezistia, že vstupná brána blízko cesty je vchodom „ku smetisku“. Foto: (lá)

Priestor po pravej strane budovy je pripravený pre budúcu 
prekládkovú stanicu.             Foto: (lá)

⃝V Námestove sa vyprodukuje ročne 2 700 ton TKO
⃝ zaplatené ročné platby od občanov:  190 tisíc €
⃝Poplatok za komunálny odpad na obyvateľa za rok
Námestovo: 14,92 €, Trstená 23 €, Tvrdošín 25 €, Dolný 

Kubín 29,2 €, Vrútky 35 €...
⃝Slovensko skládkuje dvakrát viac odpadu, ako je eu-

rópsky priemer: 435 kg/ obyv. (údaj z r. 2019)
⃝Jeden z návrhov ceny vzišlej z prieskumu trhu na bu-

dúceho odberateľa odpadu: vyše cca 130 €/t
⃝Od 1.1 2023 možno na skládky ukladať iba upravený 

odpad. Do konca roka 2022 sa za úpravu odpadu považuje 
aj triedenie odpadu.

⃝Podľa medializovaných informácií čaká Slovensko 
uzatvorenie cca 24 skládok. Ak nie, SR dostane za každú 
skládku/jeden deň 2 mil. € pokutu.              (r)
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3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale: 

...
riaďte sa pravidlami svojej obce.

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.

len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.4.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.

trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.

obal označeNý  patrí do triedeného zberu. 

5.

6.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

poplatKY Za oDpad
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?  

POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatNé? 
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov 
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú 
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ 
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA 

UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), 
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad  
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V  ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE 
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU. 

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším 
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. 

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh 
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych 
vreciach či kontajneroch.

€

€

Nejde o fazuľky, ale o zem-živiteľku
V zasadačke MsÚ už za 

roky existencie námestov-
skej samosprávy a budo-
vy radnice odznelo kadečo, 
ale na niečo podobné, čo sa 
v sále dialo 10. septembra 
2021 si určite nikto z Ná-
mestovčanov z minulosti 
nepamätá. Mal sa tu s vlast-
níkmi, správcami a nájom-
cami prerokovávať zámer 
zaradiť podhorské lúky na 
hornej Orave do národného 
zoznamu území európske-
ho významu. Predmetom 
ochrany majú byť predo-
všetkým prioritné biotopy 
európskeho významu – vy-
sokohorské a horské psico-
vé porasty, lužné lesy, nížin-
né a podhorské kosné lúky, 
obojživelníky – mloky, žaby 
–, kvety... Envirorezort pri-
pravuje zaradenie do spo-
mínaného zoznamu chráne-
ných území okrem lokalít 
v 14 obciach na hornej Ora-
ve aj ďalšiu približne stovku 
lokalít na Slovensku.

* * *
Prerokovanie mal z povere-

nia MŽP SR viesť odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie 
v Žiline.  Ľudia v sále mali na 
„prerokovaní tohto zámeru“ 
dostať základné údaje a odô-
vodnenie zaradenia územia 
podhorských lúk na hornej 

Orave do národného zozna-
mu, spôsob náhrady za obme-
dzenie bežného obhospoda-
rovania a posledným bodom 
malo byť vyjadrenie sa vlast-
níkov k návrhu. Prerokova-
nie sa „začalo“, a aj skončilo 
posledným plánovaným bo-
dom, netypickým vyjadrením 

sa vlastníkov k spomínanému 
návrhu. Zástupcom CHKO 
Horná Orava, ktorí stretnu-
tiu „predsedali“ do príchodu 
úradníkov zo Žiliny, nedo-
volili povedať nič! V sále sa 
strhla mela, slovné útoky na 
pracovníkov CHKO strie-
dali dokonca fyzické ataky 
na samotných vlastníkov, až 
musela prísť do sály polícia. 

Krik, päste,  vulgarizmy, ná-
bytok ako prostriedok útoku 
či obrany... Podnetom na od-
súdeniahodné slovné i fyzické 
útoky boli hoci slová žiadajú-
ce kľud aj z radov vlastníkov 
lúk. Skrátka, sála plná výhrad 
a nepokoja.  Úradníci napo-
kon vyhlásili  „konanie pre-

rokovania tohto zámeru za 
nekonané“ pre „preplnenú ka-
pacitu miestnosti, vzhľadom 
na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu“. Ak by však takto 
mala končiť správa o tejto 
udalosti, nebolo by to úplné, 
ale určite ani korektné. 

* * *
Svoje výhrady voči uvede-

nému zámeru ministerstva ži-

votného prostredia nám počas 
kriku davu, v časovom chvate 
popísal  65-ročný Ignác. Má 
deväť detí, dvadsať vnukov, 
okrem vlastných 30 hektárov 
tiež prenajatých niekoľko de-
siatok hektárov lúk, na kto-
rých pasie 40 kusov dobytka... 
Na poli, ktoré ich živí, pracu-
je celá Ignácova rodina. Má 
obavy, že štát mu bude určo-
vať a prikazovať, čo a kedy 
bude môcť na svojej pôde ro-
biť, pretože treba ochraňovať 
žaby a iné živočíchy, ktoré tak 
budú mať prednosť pred po-
trebami ľudí, ktorí v podhorí 
z pôdy žijú. Tento 65-ročný 
oravský gazda má ešte v živej 
pamäti časy kontingentov zo 
60. rokov minulého storočia, 
ktoré sa mu vybavujú i v tejto 
súvislosti. Každoročne museli 
napríklad zemiaky za 50 Kčs 
za metrák  (v prepočte za 0,02 
€ za 1 kg)  povinne odovzdá-
vať štátu, rovnako štát určil 
súkromným roľníkom objem 
povinných dodávok mlieka, 
mäsa, vajec, sena, vlny za ceny 
priam symbolické... Ignácov 
otec vlastnil a obrábal 34 hek-
tárov, z tejto výmery mal na 
kontingent  odovzdať 90 q 
zemiakov – vozil ich (k va-
gónom) do Tvrdošína. Takýto 
objem povinných dodávok sa 
nedalo splniť, hoci rodina žila 

na „kuľaši a kyslom mlieku“. 
Keď nesplnil,  fotografovali 
ho a dávali na pranier, vyšet-
rovali, z domu ho zobrali ná-
silím. Nakoniec im preorali 
všetku pôdu, aby statok nebo-
lo čím nakŕmiť. Ignác, tento 
súčasný pamätník násilného 
združstevňovania na Orave, 
si ešte pamätá, že ako 8-roč-
ný musel hnať na porážku ho-
vädzí dobytok po ceste. Do 
školy nechodil, má iba štyri 
základné. Ako 15-ročný išiel 
do Čiech učiť sa, inšpekcia 
ho vypátrala a vrátili ho do-
mov, že treba majetok podpí-
sať štátu, inak nemôže užívať 
výhody štátu, akože pokračo-
vať v štúdiu. Mama povedala 
– zoberte si pole násilím, ale 
ja nepodpíšem... A toto, čo za-

mýšľa s ich lúkami štát teraz, 
si pán Ignác dáva nepriamo 
do súvisu i s popísanou mi-
nulosťou. On i ďalší vlastníci 

podhorských lúk v spomína-
ných 14 obciach na Orave, ale 
i v ďalších častiach Slovenska 
majú v dnešných „neistých“ 
časoch, keď sa zákony menia, 
že to "ani nestíhaš sledovať", 
obavy o svoje polia. Aj preto 
tie ich, na mnohých miestach 
neprirodzené reakcie. Na na-
šich pozemkoch nám má pri-
kazovať, čo a ako, opäť štát? 
Máme chrániť žaby a kviet-
ky? A čo my? Koho zaujíma-
me my? Nech si dajú svoje 
majetky na zoznam chráne-
ných území! Takto to vní-
majú, a aj to vykričali v sále 
rozjedovaní chlapi. V závere 
aj prítomní úradníci priznali, 
že rezort životného prostredia 
mal v tejto oblasti dlhodobej-
šie celoplošne urobiť lepšiu 

osvetu, vy-
volať verejnú 
diskusiu na 
margo spo-
mínaného zá-
meru. A áno, 
g a z d o m , 
ktorí zámer 
MŽP poňali 
zo skúsenos-
tí z minulosti 
po svojom, 

nemožno uprieť ich právo na 
obavy.  Lebo veď z ich zorné-
ho uhla nejde o fazuľky, ale 
o ich zem-živiteľku.          (lá)

V námestovskej zasadačke MsÚ chlapi z okolitých oravských 
obcí  10. septembra „rokovali“ aj takto – ručne-stručne...  
            Foto: (lá)
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Pri Svätom Otcovi to bolo iné Slovensko
Nemálo posolstiev nám 

vyslal počas návštevy 
Slovenska pápež Franti-
šek. Už prvé – neverbál-
ne – to, že pricestoval k 
nám na meno Márie a zo 
Slovenska odchádzal na 
sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie, je veľavrav-
né. Okrem iného nám ad-
resoval, aby naša viera, 
tak ako Mária, kráčajúca 
za Ježišom, bola neustá-
le na ceste. Aby bola živá, 
lebo pohyb je život, a za-
staviť sa znamená ocho-
rieť. To sme počuli v jeho 
homílii v Šaštíne, kde pri-
šlo množstvo ľudí, najmä 
mnoho mladých – stretli 
sa tam mnohí Oravci, z 
mnohých obcí i miest, i z 
Námestova. 

Slová, úsmevy, prekvapenia, 
nečakané bezprostredné a hl-
boko ľudské reakcie Svätého 
Otca  pri stretnutiach s bež-
nými ľuďmi, duchovnými, 
politikmi, ... aj po mnohých 
dňoch rezonujú medzi ľuďmi, 
najmä tesne po návšteve sa im 
venovali mnohé médiá, tak-
že o návšteve pápeža vieme 
toho veľa. To, aké posolstvá 
či výzvy adresoval kňazom, 
Cirkvi, politikom, mladým, 
bohatým, ako sa obracal k 
chudobným... Oslovilo nás, 

ako majú títo všetci konať, 
veľmi dobre sme si to zapa-
mätali a pozorujeme, či sa tie-
to skupiny ľudí tak aj správa-
jú. Ale čo adresoval nám? Čo 
adresoval mne? Lebo pápež 
prišiel na Slovensko aj kvôli 
mne, kvôli nám všetkým. Po-
vedal: „Nech vás Boh žehná, 
nech žehná túto zem. Nech 
Boh žehná Slovensko! 

Viem, aké posolstvo, vý-
zvu teda adresoval mne? Hl-
boko sa mi zapísalo, že mám 
byť hrdý na našu cyrilo-me-
todskú históriu a posilňovať 
sa ňou, že mám svoju vieru 
pretavovať v pomoc, chudob-
ným, chorým a tým najslab-
ším, robiť ľuďom dobre, byť 

ochotný rozdávať 
sa pre iných, ... 
aj modliť sa za 
predstaviteľov... 
Že na ceste za 
Ježišom nemám 
zastať, ale cez 
všetky ťažkosti a 
prekážky kráčať, 
kráčať s Máriou a 
Jozefom... Mno-
hé veľmi silné 
posolstvá pápeža 
sa mi zlievajú v 
jedno: Byť ako 
on. Pripodobniť 
sa mu v ľudskos-
ti. Byť ako náš 
sv. Otec Franti-

šek. Nemožné? Možné! Treba 
len úprimnú modlitbu a pevnú 
vôľu – kráčať...

⸰ ⸰ ⸰
Svätý Otec prišiel do Šaštína 

ako pútnik za našou Sedem-
bolestnou Pannou Máriou. 
Patrónkou Slovenska. Pridali 
sa k nemu tisícky ľudí, najmä 
veľmi veľa mladých. Mnohí 
mu bežali v ústrety – zamá-
vať mu na pozdrav, vidiac v 
diaľke blížiť sa papamobil. 
Ľudia mu chceli byť nablíz-
ku. Nie pre atraktivitu, ale 
pre silnú radosť srdca z tej 
vzácnej blízkosti, z toho, že 
môžu putovať spolu so Svä-
tým Otcom k našej Matke 
v Šaštíne a spolu s ňou k jej 
Synovi. Byť spoluúčastník-
mi pri obetnom oltári... Ten-
to vzácny čas prežitý v Šaš-
tíne, ale rovnako i v Prešove 
či Košiciach sa nám bude iste 
v duchu sprítomňovať roky a 
tiež nás napĺňať zažitým po-
kojom i výnimočnosťou na-
príklad aj v takých maličkos-
tiach a prirodzených veciach, 
ako je napríklad – poriadok. 
Chcela som do odpadového 
koša vyhodiť prázdnu plas-
tovú fľašu z minerálky. Ale v 
areáli neboli žiadne odpadové 
koše! Ale ani žiadne odpadky, 
papiere, nič podobné ste nik-
de na zemi pohodené nenašli. 
Každý, čo si priniesol, to si aj 

odniesol. Aj taká mnohotisí-
cová spoločnosť to v takejto 
spoločnosti dokáže... A ešte 
ma oslovilo, ako táto mnoho-
tisícová spoločnosť prosila za 
Slovensko a jeho predstavi-
teľov... A oslovili ma aj pre-
krásne duchovné piesne Kan-
dráčovcov na záver slávnosti. 
Toto je príklad – vrátiť sa ku 
kultúre, ktorá sa páči tisícom 
a určite aj Nebu... A ešte ma 
oslovilo, ako boli ľudia k sebe 
aj v tlačeniciach ohľaduplní, 
ústretoví, aj zábavní, akí boli 
k ľuďom slušní policajti, o 
vojakoch je to známe už dáv-
no, ako nás v chladnom ráne 
úsmevmi a pozdravmi vítali 
dobrovoľníci... Ako si ľudia, 
vracajúc sa unavení k autobu-
som, v hlúčikoch rozprávali o 
príjemných veciach, usmieva-
li sa na seba... No skrátka – 
iné Slovensko. 

Tie prosby tisícov za Sloven-
sko a svet v Šaštíne, Prešove, 
Košiciach a Sv. Otec Franti-
šek medzi nimi, medzi nami, 
určite nezostanú nevyslyšané. 
Hoci to zatiaľ tak, žiaľ,  nevy-
zerá, ale aj to nám potvrdzuje, 
že sme na ceste. Vystierajme 
ruku k Sedembolestnej Panne 
Márii a modlime sa srdcom, 
ako to na Slovákoch ocenil Sv. 
Otec. Panna Mária nás pozná, 
veď je našou Mamou, a určite 
vie, čo s tým...                      (lá)

V Šaštíne za Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie vítali pápeža Františka tisícky najmä 
mladých ľudí.                      Foto: (lá)

V príhovore vo Vatikáne 22. sep-
tembra Svätý Otec František o svo-
jej ceste na Slovensko okrem iného 
povedal:

„(...) Zhrnul by som to takto: bola to 
púť modlitby, púť ku koreňom, púť ná-
deje. Modlitba, korene a nádej.“

„(...) Modlitbová púť sa skončila na 
Slovensku na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie. Aj tam, do Šaštína, do 
Svätyne Sedembolestnej Panny Márie, 
prišlo veľké množstvo synov a dcér na 
sviatok Matky, ktorý je zároveň národ-
ným náboženským sviatkom. Moja púť 
bola teda púťou modlitby v srdci Eu-
rópy, ktorá sa začala adoráciou a skon-
čila sa ľudovou zbožnosťou. Modliť 
sa, pretože predovšetkým k tomu je 
povolaný Boží ľud: klaňať sa, modliť 
sa, kráčať, putovať, konať pokánie a 
pri tom všetkom cítiť pokoj a radosť, 
ktorú nám dáva Pán. Náš život musí 
byť taký: klaňať sa, modliť sa, kráčať, 
putovať, konať pokánie. A to je zvlášť 
dôležité na európskom kontinente, kde 
prítomnosť Boha oslabujeme – vidíme 
to každý deň: oslabujeme prítomnosť 

Boha – konzumizmom a tzv. „výpar-
mi“ unifikovaného myslenia – je to vec 
zvláštna, no skutočná – ovocie zmieša-
niny starých i nových ideológií. A toto 
nás vzďaľuje od dôverného priateľstva 
s Pánom, od dôverného priateľstva s 
Bohom. Aj v tomto kontexte odpoveď, 
ktorá uzdravuje, pochádza z modlitby, 
svedectva a pokornej lásky. Pokorná 
láska, ktorá slúži. Vráťme sa k tejto 
myšlienke: kresťan má slúžiť. (...) 

A po tejto ceste mi v srdci zaznieva 
jedno veľké „ďakujem“. Ďakujem bis-
kupom, ďakujem občianskym autori-
tám, ďakujem prezidentovi Maďarska 
a prezidentke Slovenska, ďakujem 
všetkým spolupracovníkom pri orga-
nizácii, ďakujem mnohým dobrovoľ-
níkom, ďakujem všetkým, ktorí sa 
modlili. Prosím, pridajte ešte ďalšiu 
modlitbu, aby semienka zasiate počas 
tejto cesty priniesli dobré ovocie. Mod-
lime sa za to. Ďakujem. (...)“

*  *  *Celý príhovor Sv. Otca Františka k 
ceste do Maďarska a na Slovensko náj-
dete na webe Konferencie biskupov 
Slovenska.  

Námestovo nezabudlo 
na svojho rodáka      

V nedeľu 5. septembra 2021  
bola v budove  Oravskej po-
likliniky v Námestove  odha-
lená pamätná tabuľa námes-
tovskému rodákovi MUDr. 
Vladimírovi Sterculovi, ktorý 
by sa bol v tento deň dožil 
100 rokov. Pamätná tabuľa 
bude pripomínať našim oby-
vateľom, a nielen im,  člove-
ka, lekára, manžela, otca, po-
litického väzňa trpiaceho pre 
vieru.

Slávnostný akt odhalenia 
pamätnej tabule otvoril  Mgr. 
František Škapec, oravský 
oblastný predseda  Konfe-

derácie politických väzňov, 
ktorý zároveň privítal prí-
tomných hostí. Úvodnú bá-
seň Moja vlasť od Andreja 
Žarnova a krátky životopis 
MUDr. Vladimíra Sterculu 
predniesol Ing. František Te-
ťák. Tejto slávnostnej chvíle 
sa zúčastnila aj dcéra Vladi-

míra Sterculu, MUDr. Judita 
Kisantalová  so svojím vnu-
kom a pravnukom.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zaslúžili o zhotovenie i 
odhalenie tejto pamätnej ta-
bule.      

             Valéria HLINOVÁ   

Účastníkom slávnosti predstavil krátky životopis MUDr. Vla-
dimíra Sterculu Ing. František Teťák (vľavo).           Foto: (ps) 

Po búrke, keď lode znova pokračujú 
v morskom tanci, tešme sa, že prežili sme, 
aj keď ako stroskotanci.
Napriek slzám, bôľu v srdci 
nech v nás osud nádej živí.
Poďakujme svojmu šťastiu za to, 
že sme ešte živí, a prvého cudzinca, 
čo stretneme, hneď zobjímajme a z toho,
 že priateľa sme znova našli,  
radosť majme.
Zabudnime rátať straty, 
spomienkami nemučme sa, 
čo sme dávno mali vedieť, 
to konečne naučme sa.

Nezáviďme iným nič, 
veď každý musel svoje skúsiť, 
a nebuďme ľahostajní k tým,
 čo stoja o náš súcit, 
a spoločné začnime si vážiť viac 
než svoje vlastné – vždy,
 keď vzrastie naša štedrosť, 
aj odvaha naša vzrastie.

Ó, život je krehký, a tak našim srdciam 
nech sú milí tí, čo ďalej žijú s nami, aj tí, 
ktorí neprežili.
Aj ten starček, čo nás prosil 
o almužnu na jarmoku!
Nevšimli sme si ho, aj keď stále bol 
po našom boku.
Pán Boh to bol možno, 
hoci vyzeral tak ubiedeno, 
a nám na um nezišlo sa opýtať 
na jeho meno.
On zázraky robí – každý naším 
dedičstvom sa stane.
Ľudský život vždy je darom, 
prijímaným z Božej dlane.
Po búrke pred tebou, Pane, 
na kolená s vďakou padám.
Vždy mi vraciaš viac! 
Mne ani nesnívalo sa to hádam.

Obľúbenú báseň Sv. Otca Františka 
prebásnil Ľubomír Feldek

Nádej

Pamätnú tabuľu námestovskému rodákovi odhalili – dcéra 
MUDr. Vladimíra  Sterculu, MUDr. Judita Kisantalová a inici-
átor tejto myšlienky Vladimír Kolada.  Foto: Pavol Sestrenek 

MUDr. Vladimír Stercula 
žil pre vieru a národ do konca 
svojho života 

(Námestovčan č. 2/ 30. aprí-
la 2021): Pri príležitosti nedoži-
tých 100 rokov tejto osobnosti 
sme sa v krátkosti pokúsili po-
dať spomienku o dobrom, lás-
kyplnom človeku, ktorý praco-
val a obetoval sa pre druhých. 
Nemali by sme zabudnúť na 
nášho rodáka, ktorý sa okrem 
iného vyznačil hrdinskou obe-
tavosťou a vynikajúcim spô-
sobom sa zaslúžil o zachova-

nie a zveľadenie dedičstva  sv. 
Cyrila a Metoda v slovenskom 
národe a na poli zachovania ná-
rodných hodnôt. Je na rozhod-
nutí predstaviteľov mesta, či 
ocenia MUDr. Vladimíra Ster-
culu, človeka – hrdinu, ktorý 
žil a pracoval tak, ako najlepšie 
vedel a cítil.  Mal by sa stať le-
gendou, lebo hrdinovia prichá-
dzajú a odchádzajú, ale legenda 
zostáva. Náš rodák, o ktorom 
mladí ani nechyrujú, si zaslúži 
našu vďaku, úctu a obdiv. 

Vladimír Kolada
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Desaťročnou históriou Námestovčana
 Prvé číslo mestských 

novín Námestovčan vyšlo 30. 
augusta 2011 a tak malo mesto 
Námestovo po 20-tich rokoch 
od zániku bývalých mestských 
novín Biela Orava opäť svoje 

mestské noviny. Za iniciatívou 
vydávania mestského period-
ika stála skupina poslancov 
MsZ okolo Jána Kozoňa, kto-
rej návrh privítali a schválili 
na rokovaní MsZ uznesením č. 
87/2011 všetci poslanci, rovna-
ko sa za túto aktivitu postavilo 
i vtedajšie vedenie mesta.
 Vydavateľom Námes-

tovčana – novín občanov Ná-
mestova –  je mesto Námesto-
vo, ich štatutárnym zástupcom 
je primátor mesta. Za vydanie 
novín zodpovedá vydavateľo-
vi zodpovedný redaktor, ktorý 
je zároveň garantom dodržia-
vania príslušných zákonov, 
ako je Zákon o periodickej 
tlači, Zákon o volebnej kam-
pani, Zákon o reklame, Etický 
kódex pre novinársku prácu, 
v neposlednom rade Štatút no-
vín Námestovčan prijatý 27. 
6. 2011, či Redakčnou radou 
Námestovčana prijaté Osobit-
né pravidlá a podmienky pre 
zverejňovanie príspevkov vo 
volebnej kampani z 10. febru-
ára 2016.

 Hlavnou prioritou Námes-
tovčana je informovať obča-
nov najmä o činnosti samo-
správy, aktivitách mestských 
škôl, inštitúcií v meste, či dianí 
v kultúre a športe. V priebehu 
niekoľkých rokov sa však ten-
to jednosmerný informačný 
tok od samosprávy k občano-
vi menil na obojsmerný. No-
viny poskytujú priestor nielen 
radnici, poslancom, školám, 
ale ponúkajú ho všetkým ob-
čanom Námestova, ktorí chcú 
verejne vyjadriť svoj názor, 
alebo informovať o dianí vo 
svojom okolí. A tak vlastne 
cez mestské noviny majú nie-
len samospráva a jej inštitúcie 
možnosť informovať občanov 

o aktivitách mesta, ale tiež 
občania informovať o svojich 
potrebách, problémoch či ak-
tivitách samosprávu – radnicu 
i poslancov.
 Redakčná rada s redak-

ciou pracujú systémom, že 
priestor novín najprv poskyt-
nú práve občanom, tým, že 
zverejnia termín uzávierky 
príspevkov. Následne zostáva-
júci priestor novín, neobsade-
ný príspevkami od občanov, 
zapĺňajú najmä spravodajský-
mi príspevkami už stabilní pri-
spievatelia článkami z radni-
ce, škôl, kultúry, športu a pod. 
A tak v redakčnej kuchyni 
zvyknú s trochou nadsadzky 
hovoriť, že námestovské novi-
ny sú najdemokratickejšie no-
viny minimálne na Slovensku, 
pretože priestor v nich majú 
k dispozícii najprv občania 
mesta, až potom na zostávajú-
com novinovom priestore tvo-
rivý tím Námestovčana. A kto 
je spomínaným tvorivým tí-
mom obsahu každého čísla 
novín – zdôrazňujeme, že bez 
fi nančného honorovania člán-
kov, teda prispievaním zadar-
mo? Sú to pracovníci radnice, 
poslanci samosprávy, učitelia 
i žiaci škôl, organizátori i tvor-
covia kultúrneho a športového 

života v meste a určite tiež Ná-
mestovčania, ktorým leží na 
srdci rozširovanie obzoru spo-
luobčanov, napr. v oblasti his-
tórie, osobností mesta a pod. 
Znalí tvorby novín budú zaiste 
súhlasiť, že takému informač-
nému obsahu, rôznorodým 
textom, aj čo sa týka vyváže-
nosti a kvality, ktorých autormi 
je v každom vydaní približne 
tridsiatka autorov, dať profesi-
onálnu úroveň po stránke for-
málnej ale aj legislatívnej, to je 
pre redakciu a redakčnú radu 
neraz neľahká úloha.  
 Prvá redakčná rada Ná-

mestovčana  sa stretla na pr-
vom rokovaní 1. júla 2011 a 
za predsedu si zvolila vtedaj-

šieho poslanca PaedDr. Jána 
Kozoňa. Boli v nej aj ďalší 
dvaja zástupcovia poslanecké-
ho zboru, tak ako to stanovil 
redakčnou radou vypracovaný 
a mestským zastupiteľstvom 
schválený Štatút novín Námes-
tovčan,– Mgr. Ferdinand Bo-
libruch a PaedDr. Tibor Kitaš, 
dvaja zástupcovia verejnosti 
– Ing. Marián Bránický, Mgr. 
Ľubomír Jaňák a dvaja zástup-
covia MsÚ – Ing. Milan Rent-
ka a Mgr. Ivan Veljačik.
 Do spolupráce na vydá-

vaní mestských  novín vybra-
la táto novozvolená redakčná 
rada v roku 2011 zo šiestich 
oslovených regionálnych peri-
odík a tlačiarní ponuku Anny 
Lajmonovej, keďže táto po-
nuka obsahovala kompletné 
redakčné spracovanie obsahu 
novín z dodaných podkladov, 
vrátane sadzby a grafi ky, tlače 
i  distribúcie novín do domác-
ností a táto cenová ponuka bola 
najnižšia. Mnohí si ešte zaiste 
spomenú, že námestovské do-

mácnosti dostávali v rokoch 
2011 a 2012 okrem mestských 
novín Námestovčan tiež regi-
onálne noviny Oravec. Mesto 
ich zabezpečilo pre občanov 
iba za cenu rovnajúcu sa výške 
tlačových nákladov a tak ob-
čania mali prehľad okrem dia-
nia v meste i o dianí v regióne 
Orava. 
 Keďže Námestovčan bol 

od začiatku dvojmesačníkom, 
v roku jeho vzniku vyšli tri čís-
la novín. Prvé na 8-mich stra-
nách, od roku 2012 už noviny 
vychádzali na 12-tich stranách, 
v mimoriadnych prípadoch na 
16-stich novinových stranách 
a tento stranový rozsah i peri-
odicitu  si noviny udržiavajú 
dodnes.
 Za 10 rokov existencie 

novín sa personálne obsade-
nie redakčnej rady s malými 
obmenami zmenilo trikrát. 
V roku 2011, v roku 2015 a  
k najväčšej výmene členov 
redakčnej rady došlo v roku 
2018. Počas celého 10-ročné-
ho obdobia pracujú v tomto 
poradnom orgáne Ján Kozoň, 
Ivan Veljačik a Anna Lajmo-
nová.

O niečo kratšie v redakčnej 
rade pôsobili či naďalej pôso-
bia:  Marián Grígeľ, Ing. Milan 
Rentka, Mgr. Ľubomír Jaňák, 
štyri roky a kratšie v rade pra-
covali PaedDr. Marián Melišík 
a Juraj Jankuliak.  

Súčasnú redakčnú radu tvoria: 
Ing. Peter Kolada – predseda, 
členovia – Marián Grígeľ a Ing. 

Miroslav Sládek – všetci traja 
zastupujú v nej poslancov MsZ, 
PaedDr. Ján Kozoň a Mgr. Eva 
Kapičáková zastupujú občanov 
mesta a MsÚ v redakčnej rade 
zastupovali Ivan Veljačik a Ma-
rián Kasan, za ktorého po od-
chode poslanci zvolili Ing. Du-
šana Jendrašíka.

Treba poznamenať, že roko-
vania redakčnej rady sú síce 
neverejné, ale na požiadanie 
sa ich môžu zúčastniť záujem-
covia o účasť, napr. poslanci či 
občania.

A ešte jedno načim zdôraz-
niť – aj členovia redakčnej rady 
pracujú v tomto orgáne bez ná-
roku na odmenu. Za desaťročie 
sa zúčastnili vyše stovky zasad-
nutí a do novín napísali desiat-
ky, niektorí stovky rovnako ne-
honorovaných príspevkov. Patrí 
im za to všetkým naša úprimná 
vďaka!

Redakčná rada i redakcia dba-
jú na to, aby obsah jednotlivých 
vydaní Námestovčana spĺňal 
všetky hlavné zásady, ktorými 

sa tvorcovia musia riadiť vo 
svojej tvorbe, a to sú: nestran-
nosť, vyváženosť, objektivita, 
pravdivosť, čestnosť, zodpo-
vednosť a dôsledné overovanie 
faktov. Vydavateľ im zas ga-
rantuje pri ich tvorbe hodnoty 
osobnej slobody, spravodlivosti 
a slušnosti.
 Pri vzniku si noviny Ná-

mestovčan zadali aj jeden ne-
písaný cieľ – spájať. Zvlášť 
v dnešnej dobe to nie je jedno-
duchý cieľ. Ale už spomínaný 
fakt, že tvorcami novín Námes-
tovčan môžu byť všetci obča-
nia, ktorí chcú do novín napísať, 
a tak, že tvorcovia Námestov-
čana sú zároveň čitateľmi a či-
tatelia tvorcami, že sa teda na 
stránkach novín navzájom in-
formujú, často i kritizujú, ale 
najmä vzájomne „počúvajú“, 
resp. čítajú, je niečo, čo zrej-
me hocikde na Slovensku, tak 
ako v Námestove, nenájdeme. 
A potvrdením týchto slov o spá-
janí novinami je aj dnešné naše 
stretnutie na počesť 10. výročia 
Námestovčana.
 Pri tomto okrúhlom vý-

ročí chcem všetkým, ktorí novi-
ny Námestovčan založili, počas 
desaťročia ich tvorili, tlačili, 
roznášali, ale i tým, ktorí novi-
nám fandili a pomáhali, úprim-
ne poďakovať a zaželať našim 
mestským novinám, aby ich 
občania s radosťou čítali i spo-
lutvorili ešte mnohé ďalšie roky.

Z prejavu primátora
 Milana HUBÍKA

(krátené)

Ďakovné listy 
venovalo mesto Námestovo a redakcia Námestovčana za 

aktívnu spoluprácu týmto spolupracovníkom a prispievate-
ľom novín:

PaedDr. Jánovi Kozoňovi PhD.
Ing. Milanovi Rentkovi
Mgr. Ivanovi Veliačikovi
Mariánovi Grígeľovi
Mgr. Ľubomírovi Jaňákovi
Mgr. Ferdinandovi Bolibruchovi
PaedDr. Mariánovi Melišíkovi
Ing. Petrovi Koladovi
Ing. Róbertovi Sládekovi
Ing. Dušanovi Jendrašíkovi
Doc. JCDr. Milošovi Pekarčíkovi PhD.
Mgr. Blažejovi Dibdiakovi
Doc. PhDr. Augustínovi Maťovčíkovi, DrSC.
MUDr. Rastislavovi Zanovitovi
Mgr. Eve Mušákovej
Mgr. Miroslavovi Hajdučíkovi
Jozefovi Lajtovi
Mgr. Alici Kršákovej
Mgr. Kataríne Rusinovej
Mgr. Renáte Fidríkovej
Ing. Mgr. Marte Kurtulíkovej
PaedDr. Monike Kozoňovej
Vladimírovi Koladovi
Mariánovi Kasanovi
Mgr. Eve Kapičákovej
Dorote Mikulášovej
PaedDr. Tomášovi Kucharíkovi
Milanovi Švábovi
Jozefovi Balcerčíkovi
Václavovi Nečasovi
Bc. Tomášovi Plutinskému
Jurajovi Jankuliakovi
Ďakovný list venovaný vydavateľom, mestom Námestovo:
Antonovi Lajmonovi 
PhDr. Anne Lajmonovej

Fotografi e: Pavol Sestrenek
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... a urobíme taký bordeľ, aký Námestovo ešte 

● ● ●
Charakter lokality Nábre-

žia bol pôvodne predurče-
ný pre športové a rekreačné 
účely, kde ľudia majú pri-
chádzať za oddychom a zá-
bavou. Posledné poznatky 
nám však dávajú za pravdu, 
že ponímanie „zábavy“ sa tu 
za posledné mesiace vymyká 
bežným štandardom a treba 
s tým okamžite niečo urobiť. 
Hovoríme to bez akéhokoľ-
vek preháňania, ... pre mesto, 
jeho obyvateľov a rekreantov 
sa víkendové noci a rána sta-
li naozajstnou „nočnou mo-
rou“.

Hluk a rušenie 
nočného kľudu 

To, kedy nás hluk obťažu-
je, závisí od povahy člove-
ka, jeho vnímavosti, schop-
nosti adaptácie, veku, jeho 
zdravotného stavu, ako aj 
okolností. Majitelia noč-
ných podnikov a tí, čo prídu 
do Námestova za zábavou, 
vnímajú nočný hluk úplne 
ináč, ako samotní obyvate-
lia mesta. Pre občanov Ná-
mestova sú víkendové dni 
vytúženými dňami pracov-
ného pokoja po náročnom 

pracovnom týždni, počas 
ktorých chcú načerpať nové 
sily do nasledujúceho týžd-
ňa.

 Máme množstvo nezvrat-
ných dôkazov, že všetky 
činnosti nočného prevádz-
kovania zábavných služieb 
a občerstvenie poskytujú-
cich podnikov na Nábreží 
súvisia s nadmerným hlu-
kom a s množstvom súvi-
siacich problémov.  Počas 
víkendov do Námestova 
prídu tisíce rozptýleniach-
tivých ľudí a mnohí z nich 
sú pod „značným vplyvom“ 
legálnych a nelegálnych 
látok. Hlučne sa správajú-
ci „návštevníci“ spoločne, 
s množstvom prichádzajú-
cich a odchádzajúcich  vozi-
diel, vygenerujú nadmerný 
hluk, ktorý sa nezadržateľne 

rozlieha nočným mestom. 
Obrazne povedané, jednu 
včelu takmer nepočujeme, 
ale v úli to poriadne hučí. 
A aj z tejto uvedenej príči-
ny možno naše nočné mesto 
prirovnať k úľu, kde to na-
ozaj hučí, ... až do svitania.

Mestská polícia dostáva 
od nespokojných občanov 
množstvo telefonátov a pod-
netov pre rušenie nočného 
kľudu, s ktorými nedokáže 
z uvedeného dôvodu vlast-
ne nič urobiť. Najzúfalej-

ším dojmom však pôsobia 
rekreanti, ktorí sa ubytovali 
na Nábreží a priam volajú 
o pomoc, že celú noc nemô-
žu spať, deti im pre neustály 
hrmot plačú.

Mesto má určité kompeten-
cie utvárať a chrániť zdravé 
podmienky a zdravý spô-
sob života jeho obyvateľov, 
ochraňovať životné prostre-
die, ochraňovať majetok obce 
a jeho obyvateľov. Jednou 
z možností je, že určuje napr. 
nariadením pravidlá času pre-
vádzky služieb a predaja.  Ak 
má určitá akcia charakter ve-
rejného kultúrneho poduja-
tia, vzhľadom na hluk, najmä 
ak ide o hudobné a tanečné 
produkcie, tanečné zábavy a 
iné akcie v oblasti spoločen-
skej zábavy, usporiadateľ je 
povinný písomne oznámiť 

zámer usporiadať podujatie 
obci, na území ktorej sa má 
konať. Obec je oprávnená do-
zerať, či sa podujatie koná v 
súlade s oznámením. V tejto 
súvislosti však chceme zdô-
razniť, že obec svojimi naria-
deniami môže ustanoviť čin-
nosti, ktorých vykonávanie je 
zakázané alebo obmedzené 
na určitý čas, alebo na urči-
tom mieste.

V tomto prípade mestská 
polícia navrhla primátorovi 
mesta úpravu pravidiel času 
prevádzky služieb a predaja v 

meste.  Rušenie nočného kľu-
du malo ten menší podiel na 
podaní návrhu riešenia prob-
lematiky nočnej „zábavnej 
turistiky“ v meste.

Všadeprítomný 
neporiadok 

S vychádzajúcim slnkom 
sa obnažuje „kultúrny po-
tenciál“ víkendového noč-
ného života. Ten, kto v skoré 
ráno, po šiestej hodine na-
vštívi okolie Nábrežia, zo-
stane zaskočený a zhrozený, 
že toto, počas dňa inak nád-
herné miesto, v onom čase 
pripomína rozsiahlu skládku 
odpadu. Všadeprítomný ne-
poriadok, porozbíjané fľaše, 
porozhadzované plechovky 
a poháre, cigaretové škatuľ-
ky a ohorky, plastové fľaše 
a poháre, obaly z jedla, ne-
dojedené kusy jedla...  Toto 
všetko nájdete pod lavička-
mi, na detských ihriskách 
a športoviskách, často sú to 
aj ľudské výkaly a zvratky. 

Najprv sa na túto lokalitu 
vrhnú mrákavy čajok a vrán, 
žerúc všetko požívateľné, 
pripomínajúc to kultový ho-
ror Alfreda Hitchcocka Vtá-
ci. Paralelne s vtáctvom  na-
stupuje tím zamestnancov 
technických služieb, ktorý 
niekoľko hodín prácne upra-
tuje túto „spúšť“ a vyváža 
kopy odpadkov. Všetka česť 
týmto ľuďom, lebo o ôsmej 
hodine je na tomto mieste 
opäť čisto tak, ako sme na 
to zvyknutí – ale za cenu 

enormného úsilia a nasade-
nia týchto ľudí. Neraz musia 
čeliť agresivite ľudí, ktorí 
po šiestej ráno opúšťajú bary 
pod značným „vplyvom“ 
a svoje emócie si ventilujú 
na čomkoľvek, čo im skríži 
cestu. Hrubé správanie, bit-
ky a vandalizmus sú častým 
ranným prejavom nastupu-
júcej frustrácie z prehýrenej 
noci.

Agresívne 
a násilné správanie 
Mnohým napadne logic-

ká otázka: Kde sú policaj-
ti? Mestskí policajti sú od 
večera do rána, takmer bez 
prestávky, zavalení rieše-
ním mnohých porušení VZN 
mesta, priestupkov proti 
verejnému poriadku a ob-
čianskemu spolunažívaniu. 
Je absolútne nemysliteľné 
v tejto rozsiahlej a členitej 
lokalite, pri takom veľkom 

počte ľudí dostatočne zabez-
pečiť udržateľný verejný po-
riadok. 

Závažný je však poznatok, 
že oproti minulosti sa vy-

gradovala agresivita ľudí. 
Riešime časté pästné súboje 
či šarvátky medzi návštev-
níkmi nočných podnikov, 
verbálne a fyzické ataky 
voči policajtom. Situácia za-
čína byť naozaj vážna a ne-
raz ide už o zdravie ľudí.  

Plačúci „hrdinovia“
Novodobým „fenoménom“ 

je vyprovokovanie (pokriko-
vaním, vulgárnym správa-
ním) mestských policajtov 
k zákrokom, ktoré už na-
chystaní jednotlivci nahrá-
vajú na video a zverejňujú 
na sociálnych sieťach. Tak to 
bolo aj napríklad v prípade, 
keď jeden z internetových 
„viťúzov“ „očurával“ auto 
mestskej polície a nahrávka 
okamžite skončila na soci-
álnych sieťach. Ale fakt, že 
„cikajúci hrdina“ skončil na 
mestskej polícii, kde, pla-
čúc a ľutujúc skutok, zaplatil 
mastnú pokutu, to už soci-
álne siete neprinášajú. A ta-
kýchto prosiacich a plačú-
cich hrdinov u nás na polícii 
končí čoraz viac.

Hliadkujúci policajti počas 
jednej piatkovej a sobotňaj-
šej noci vyriešia desiatky 
porušení zákonov a udelia 
aj stovky eur pokút. Idú na 
doraz a neraz nad svoje mož-
nosti, neváhajú riešiť kon-
flikty aj za cenu ohrozenia 
svojho zdravia. 

Čo uviesť na záver?
Čas ukázal, že prejavená 

„dobrá vôľa mesta“ umožniť 
ľuďom nočnú zábavu, ako 
aj dôvera v naplnenie sľu-
bov podnikateľov na tomto 
území pre dodržanie urči-
tých pravidiel boli napokon 
hrubo zneužité. Poukázané 

„Zaži tú najlepšiu let-
nú žúrku pri najväčšej 
priehrade na Sloven-
sku... U nás si môžete 
pochutnať na rôznom 
alkohole, či víne ... až do 
šiestej rána... Čaká vás 
mega atmosférou nabitá 
párty...“, takto prezen-
tujú na sociálnych sie-
ťach zábavné podniky 
na Nábreží v Námestove 
svoje rozmanité aktivity 
pre hostí bažiacich po 
nespútanej zábave ... až 
do východu slnka. „Od-
pálime najväčšiu párty 
na Orave a urobíme taký 
bordeľ, aký Námestovo 
ešte nezažilo“, možno 
považovať za najtref-
nejší slogan, ktorý vý-
stižne pomenováva stav 
každej piatkovej a so-
botňajšej noci v našom 
mestečku.

Stanové mestečko počas Ibiza párty –  miesto neporiadku, násilia a nerestí.           Foto: (msp)

Zamestnanci mesta po pár hodinách končia svoju úmornú 
snahu pri nastolení čistoty a poriadku na Nábreží.

 Po nočnej zábave
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Nábrežie – zóna pre zábavné podniky

1. Diskotéky, kaviarne 
a reštaurácie na Nábreží sú od 
jesene  do  jari  jedna  z  mála 
turistických  atrakcií  v  meste 
Námestovo (ak nie jediná). 

2. Nevzdávajme sa kontroly 
nad  zábavou mládeže  – mlá-
dež  totiž  začne  cestovať  za 
zábavou  desiatky  kilomet-
rov,  alebo  budú  organizovať 
párty  na  rôznych  pokútnych 
miestach,  kde  nebudú  na 
očiach  verejnosti,  ako  je  to 
teraz.  

2.  Nenechávajme  rušenie 
nočného  pokoja  na  bežných 
občanov  (žúry  začnú  v  by-
toch,  domoch,  v  pivniciach) 
–  radšej  pomôžme  mestskej 
polícii udržať poriadok.

3.  Nie  je  rozumné  o  01:00 
zatvoriť nočné podniky. Ak v 
jednej chvíli vyhodíme stovky 
zákazníkov do ulíc, ktorí  iste 
nepôjdu  spať,  vieme,  čo mô-
žeme čakať. Pôjdu do ulíc ale-
bo do domov, do bytov. Mladí 
ľudia  sa  bežne  bavia  a  vždy 
bavili  do  skorých  ranných 
hodín. Najlepšie je, ak odchá-
dzajú domov zo zábav postup-
ne a nie naraz vo veľkých sku-
pinách (takýto pokus už zažili 
ľudia v Tvrdošíne).  

4. Nevytvárajme priestor na 
nelegálne nočné kluby, kde sa 
bude  podávať  pančovaný  al-
kohol alebo drogy.

5.  Využime  potenciál  zdru-
ženia podnikateľov, ktoré do-
káže  efektívne  komunikovať 
s vedením mesta a s dosahom 
na celý región.

6. Zábava a aj nočný život (v 
rozumných  medziach)  patria 
k životu na dedine, aj v meste 
a aj k turistickému ruchu.

7.  Naše  združenie  ponúka 
diskusiu  a  pomoc  pri  riešení 
problémov,  starajme  sa  spo-
ločne o naše mesto, kde žije-
me a pracujeme.
Obmedzenie otváracej doby 

do  01:00  h  by  zlikvidovalo 
diskotéky  a  tým  by  poklesla 
návštevnosť  všetkých  prevá-
dzok na Nábreží. Nehovoriac 
o  tom,  že  väčšina  tamojších 
prevádzok  dokáže  prežiť  len 
vďaka  víkendovým  návštev-
níkom.  V  prevádzkach  na 
Nábreží  pracuje  okolo  125  
stálych pracovníkov a cez leto 
a  víkendy  tam  nájde  prácu 
ďalších    65  brigádnikov.  Pre 
samotné budovy, ktoré sú po-
stavené presne pre účely gas-
tro  prevádzok,  by  sa  ťažko 
hľadalo iné využitie. Na tieto 
prevádzky sú napojené ďalšie 
firmy,  ktoré  dodávajú  tovar 
a služby dodávateľským spô-
sobom.
Námestovo  je  obchodným 

centrom  hornej  Oravy  a  aj 
centrom  zábavy.  Nie  všetci 

ľudia chcú pracovať vo fabri-
ke alebo na úrade a nie všetci 
občania Námestova  chcú  cez 
víkend  sedieť  pri  televízore. 
Diskotéky  a  tanečné  zábavy 
na Nábreží navštevujú všetky 
vekové kategórie obyvateľov, 
nielen tínedžeri.
Pri  rozhovoroch  s  vedením 

mesta  alebo  s  občanmi,  ktorí 
neobľubujú  tanec  či  spolo-
čenskú  zábavu  vnímame,  že 
si myslia,  že  skrátením otvá-
racej  doby  zmizne  problém 
so  zábavychtivou  mládežou 
a  prinesie  im  to  viac  poko-
ja.  Lenže  problém  nemizne. 
Zväčší sa, a to násobne. Mladí 
ľudia neprestanú navštevovať 
diskotéky,  budú  za  nimi  ces-
tovať do Nového Targu alebo 
do Dolného Kubína, alebo sa 
presunú  na  súkromné  párty, 
na  chaty  alebo  do  bytov  či 
pivníc. Cestovanie za zábavou 
v  noci  prinesie  len  zvýšené 
nebezpečenstvo  a  obavy  ro-

dičov, či sa  im deti  (myslíme 
od 18 rokov) vrátia v poriad-
ku. Problémy s nočným poko-
jom sa z Nábrežia presunú do 
obydlí občanov a ku susedom 
bývajúcim  vedľa  tínedžerov. 
Ako si s podguráženými ľuď-
mi  poradí  stará  pani?  Alebo 
mladá rodina? 
Aktuálne  legálne  diskoté-

ky  sú  pod  štátnou  kontrolou. 
Kontrolujú  ich  colníci,  hy-
giena,  živnostenský  úrad. Na 
legálnu  diskotéku  na  nábre-
ží  rodič môže hocikedy prísť 
a pozrieť sa, ako sa jeho rato-
lesť zabáva. To sa na nejakej 
chate  ukrytej  v  lese  na  prie-
hrade nedá.   Na  legálnej dis-
kotéke  sa  predávajú  štátom 
overené alkoholické nápoje a 
nikdy tam neboli zaznamena-
né  drogy.  Majitelia  diskoték 
na  to  dávajú  pozor  a  hlavne 
zdrogovaní klienti si už nekú-
pia drink. Kto skontroluje, aké 
látky do seba dávajú tínedžeri 
po pivniciach a chatách?
Najväčšia  diskotéka  Impé-

ria je počas adventu a aj pôstu 
zatvorená  a  niektorí  občania 
Námestova  aj  tak  nevnímajú 

pokles  rušenia  nočného  po-
koja a ďalej si sťažujú na dis-
kotéku,  ktorá  je  v  tom  čase 
zavretá.  Preto  je  zrejmé,  že 
noční  výtržníci  nepochádzajú 
iba  z  diskotéky,  ale  vo  veľ-
kom meste vždy treba očaká-
vať väčší pohyb ľudí aj v noci 
a  potom  adekvátne  reagovať 
na  nespratníkov.  Potrebuje-
me posilniť osvetu a pomôcť 
mestskej  polícii.  Námestovo 
je mesto a nikdy  to už nebu-
de  malá  dedinka  pod  Babou 
horou, kde líšky dávajú dobrú 
noc,  je  to  živé mesto  a  pod-
ľa  toho  by  sme  mali  všetci 
nastavovať  kritériá  a  aj  pra-
vidlá.  Podnikatelia v „gastro“ 
priemysle  aktuálne  prežívajú 
krízu svojho podnikania. Pra-
cujú rovnako ťažko ako ľudia 
v  hociktorom  inom  odvetví.  
Nemajú  už  veľmi  kam  ustu-
povať.
Uvedomujeme  si  však,  že 

aj  podnikatelia  sa  musia  za-
ujímať o  život  v meste  a  ne-
môžeme  sa  schovávať  pred 
problémami, ktoré našich spo-
luobčanov trápia. Konečne na 

Orave vzniklo združenie pod-
nikateľov,  ktoré  dokáže  rie-
šiť  problémy  podnikateľov 
a  efektívne  spolupracovať  s 
mestom.  Chápeme,  že  musí 
byť  rovnováha  medzi  mest-
ským  životom  a  pokojom 
obyvateľov.  Podľa  nás  treba 
spravodlivo  vnímať  funk-
ciu mesta a povinnosti mesta 
a  povinnosti  podnikateľov. 
V každom prípade je najdôle-
žitejšia bezpečnosť našej mlá-
deže, obyvateľov a kvalita ich 
života. Ku kvalite života patrí 
aj pokoj, ale aj zábava a služ-
by.  Prosíme  občanov,  ktorí 
majú  radi  zábavu,  chodia  si 
s priateľmi cez víkend zatan-
covať,  radi  sa  chodia  najesť 
do  reštaurácií,  radi  si  dajú 
kávu  v  kaviarni  na  Nábreží, 
aby podporili svoje obľúbené 
podniky  v  petícii,  ktorú  pri-
pravujeme.
Myslíme  si,  že  problémy 

nemôžeme  riešiť  rušením 
prevádzok.  Ak  sa  vytvárajú 
dopravné  zápchy  pri  Punchi, 
zatvoríme  Punch?  Zrušíme 
futbal, lebo na futbal chodia aj 
výtržníci?  Zrušíme  súd,  lebo 

tam  chodia  vo  vyššom  počte 
ľudia,  ktorí majú  problém  so 
zákonom?
Naše združenie Oravskáprie-

hrada.eu ponúka dialóg a spo-
luprácu.  Vieme  sa  k  problé-
mom postaviť profesionálne.
Niečo  z  histórie:  Festivaly, 

zábavy,  diskotéky  a  hudob-
né  koncerty  rôzneho  druhu, 
cestovný  ruch  boli  neodmys-
liteľnou  súčasťou  Oravskej 
priehrady  už  za  bývalého 
Československa.  Pamätní-
ci  si  iste  pamätajú  davy  ľudí 
prichádzajúcich  každoročne 
z rôznych kútov Česka a Slo-
venska  na  „Mierové  slávnos-
ti“  na  Oravskú  priehradu  za 
zábavou.  Slávna  „Benátska 
noc“, ako tieto slávnosti vola-
li bežní ľudia, trvala niekoľko 
dní. Boli to ohromné slávnosti 
a stali sa uznávanou tradíciou. 
Vystupovať  na  tieto  slávnosti 
prichádzali vtedajšie spevácke 
hviezdy  napr.  Karol  Duchoň 
či Karel Gott. Presne  takto  to 
je  aj dnes,  aj dnes prichádza-
jú aktuálne hviezdy súčasného 
hudobného  neba  vystupovať 
na Oravskú priehradu. 
V  Námestove  na  Nábreží 

bolo  zhruba  pred  15  rokmi 
smetisko  tzv.  „,návoz“  .  Zá-
bavné podniky, bary a reštau-
rácie sa nachádzali v meste na 
námestí,  alebo  v  jeho  okolí.  
Vtedajšie vedenia mesta (časy 
pána  primátora  Krušinského) 
prišlo  s myšlienkou  presunúť 
centrum zábavy a nočné pod-
niky  na  perifériu  mesta.  Vy-
členili pozemkové zóny a par-
cely  pri  amfiteátri  a  ponúkli 
ich  do  verejnej  dražby. V  tej 
dobe  však  bol  problém  ten-
to  nápad  zrealizovať. Záujem 
o  tieto  pozemky  bol  veľmi 
malý. Na nábreží  totiž  neboli  
inžinierske siete a bolo potreb-
né vykonať na každej parcele 
drahý  geologický  prieskum 
a veľmi nákladným spôsobom 
vybudovať  základy  pre    bu-
dúce budovy.  (Pre návoz  tam 
bolo zlé podložie). Toto všet-
ko  odrádzalo  potenciálnych 
investorov.  Nakoniec  sa  však 
našlo pár odvážlivcov, ktorí sa 
pustili do budovania nábrežia 
s tým, že táto zóna bude urče-
ná pre zábavné podniky. Zóna 
bola  vytvorená  mimo  mesta, 
tak,  aby  nočný  život  v  mes-
te  nevplýval  na obyvateľov  a 
zároveň,  aby  okresné  mesto 
neprišlo o tento druh zábavy a 
aby bolo kde organizovať kon-
certy,  festivaly,  tanečné  zába-
vy.  Cieľom    bolo,  aby mesto 
prilákalo  čo  najviac  návštev-
níkov. Vďaka odvážnym pod-
nikateľom, ktorí  sa nebáli  in-
vestovať  na  nábreží  a  vďaka 
vedeniu mesta  sa vybudovalo 
nádherné  nábrežie.  Dnes  už 
hovoríme o Nábreží v Námes-
tove ako o perle hornej Oravy. 

Rastislav ŽULKO 

Reštaurácie, diskotéky, bary a kaviarne do mesta patria – nevzdávajme sa kontroly nad zábavou našej mládeže!

OZ Oravskapriehrada.eu, združenie podnikateľov 
v regióne Oravskej priehrady neodporúča skrátenie 
otváracej doby prevádzok na nábreží v Námestove. 
Takýto krok by zničil „gastro“ podnikanie na Nábreží

nezažilo
skutočnosti  naznačujú,  že 
lokalita  Nábrežia  v  Námes-
tove  je  absolútne  nevhodné 
miesto  pre  doposiaľ  zauží-
vanú  povahu  konanej  zába-
vy a celonočných festivalov. 
Pre  niektorých  jednotlivcov 

a aj skupiny to už dávno nie 
je o zábave, ale o vyvoláva-
ní konfliktov a „nadmernom 
užívaní ... si“.   
Dá  sa  to  jednoducho  po-

chopiť  aj  na  príklade:    Ak 
miestne  poľovnícke  združe-
nie vysype na pole nákladné 
auto  cukrových  odrezkov, 
priláka to divé svine až spod 
Babej hory. A tak je to aj so 
zábavnými podnikmi. Ak ľu-
ďom  sľúbite  najväčšiu  pár-
ty na Orave, tak prilákate ... 
z celého okolia, a tí tu  vždy 

urobia  taký  „bordeľ“,  aký 
Námestovo  zažíva  perma-
nentne každý týždeň.
Je zjavné, že pre tento „zá-

bavný  priemysel“  v  lokalite 
Nábrežie  sa  zákonite    mu-
sia zmeniť pravidlá úpravou 
času,  charakteru  prevádzky 
služieb a predaja. Nie je mys-
liteľné, aby rekreanti a oby-
vatelia mesta  počas  noci  tr-
peli  nespavosťou  a  báli  sa 
v  skoré  ráno    prichádzať na 
toto miesto, pôvodne určené 
hlavne  na  rekreáciu  a  šport. 
Je  neprijateľné  a  priam  ne-

prípustné,  aby  mesto  muse-
lo  vynakladať  enormné  úsi-
lie  na  elimináciu  a  nápravu 
škôd, ktoré s  týmto nočným 
divočením    prichádza.  Kul-
túrny  a  spoločenský  prínos 
pre  mesto  je  v  tomto  ohľa-

de minimálny,  ale  dopady  a 
náklady  sú  skutočne  vyso-
ké.  Predpokladáme,  že  toto 
tu  ...  za  takúto  cenu  naozaj 
väčšina  z  nás  nepotrebuje  a 
nechce! Mesto  týmto  stráca 
na svojej atraktivite, reputá-
cii  dehonestáciou  výnimoč-
nej mestskej lokality určenej 
hlavne  na  rekreáciu  a  šport, 
miesta,  ktoré  sa,  za normál-
nych okolností, naozaj oplatí 
navštíviť.

***
Predpokladáme,  že  navr-

hovaná  úprava  nových  pra-
vidiel  času  prevádzky  slu-
žieb  a  predaja  v Námestove 
bude  predmetom  búrlivých 
diskusií.  Musíme  sa  však 
definitívne  rozhodnúť,  či  sa 
lokalita  Nábrežia  stane  na-
šou  „výkladnou  skriňou“, 
ponúkajúcou  sa  všetkým 
občanom  –  najmä  dôchod-
com,  deťom  i  rodinám,  ale-
bo  naďalej    zostane  hlavne 
„miestom  neobmedzených 
nerestí“. 

Mgr. Miroslav HAJDUČÍK
náčelník MsP

 Po nrannom upratovaní.                           Fotografie: (msp)

Koleno sa o pár týždňov zahojilo, ale deravé oblečenie prís-
lušníka MsP putovalo rovno kontajnera. Aj takúto podobu má-
vajú služby pracovníkov MsP pri ochrane zdravia ľudí.

Foto: (rž)
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Tanečno 2021 – svetový 
tanec na Orave

Už po piatykrát sa 18. – 
22. augusta v Námestove 
uskutočnil multižánrový 
tanečný festival zložený 
z tanečných predstavení 
a lekcií pre všetky veko-
vé kategórie pod názvom 
Tanečno, ktorý je oslavou 
tanca a pohybu vo všet-
kých jeho podobách.

Za päť rokov existen-
cie sa festival stal jednou 
z najunikátnejších akcií 
svojho druhu na Slovensku 
a naďalej sa snaží rozvíjať 
základnú myšlienku - vy-
tvoriť prostredie pre vzá-
jomné zdieľanie rôznych 
foriem tanca a predstaviť 
oravskej verejnosti tanečné 
umenie v celej svojej ino-
vatívnosti, rozmanitosti a 
kreativite.

Počas piatich festivalo-
vých dní sa v Námestove 
predstavila špička sveto-
vého tanca. V rámci hlav-
ného programu mali diváci 
možnosť zažiť špeciálne 
večery plné autentických 
umeleckých výpovedí a 
úžasných výkonov. V prvý 
deň festivalu sa v špeci-
fickom formáte „Jedineč-
no - sólo večer mladých 
umelkýň“ predstavilo v 
netradičných priestoroch 
budovy domu kultúry 5 
autorských sól najmladšej 
generácie slovenských a 
českých tvorkýň. 

Počas dvoch slávnost-
ných večerov pod názvom 
Kultúrno v sále domu kul-
túry sa predstavili rôzno-
rodé diela slovenských a 
zahraničných tvorcov – re-
nomovaní slovenskí taneč-
níci a choreografi ako Mi-
lan Herich, Marta Poláková 
či Liptovské divadlo tanca, 
ale aj zahraničné hviezdy, 
ako napríklad Edivadlo Er-
nesto z Mozambiku. 

Program predposledné-
ho dňa pokračoval aj na 
amfiteátri, kde sa poobede 
konal hip-hopový tanečný 
battle a večer tradičný fes-
tivalový formát: „Tanečno 
Show, na ktorej sa predsta-
vil zázračný mix lokálnych 
i profesionálnych taneč-

ných zoskupení (úryvky z 
predstavenia Malý princ, 
zoskupenie spicylicious či 
folklórny mág Vlado Mi-
chalko).

Súčasťou festivalu boli aj 
workshopy – tanečné lek-
cie, ktoré prilákali množ-
stvo ľudí z rôznych kútov 
Slovenska, ako aj zo za-
hraničia. Počas nabitého 
festivalového programu 
sa uviedli workshopy pre 
všetky tanečné úrovne. 
Profesionáli a pokroči-
lí tanečníci mohli využiť 
„masterclassy“ s renomo-
vanými tanečníkmi (Khou-
dia Toure zo Senegalu, 
Edivaldo Ernesto z Mo-
zambiku,  Jade Fehlmann 
z Francúzska, Alex Loftex 
z Rakúska či demisólist-
ka národného Baletu Brno 
Monika Souza). Menej po-
kročilí mohli využiť taneč-
né lekcie pre začiatoční-
kov, alebo rôzne pohybové 
koncepty – každý deň bola 
možnosť vybrať si zo širo-
kej ponuky lekcií, ako ran-
ná Joga na amfiteátri, Pila-
tes, Handstand či špeciálny 
Latino Jazz workshop pre-
biehajúci priamo na ná-
mestí. Festival nezabúdal 
ani na najmenších, pre kto-
rých boli určené detské ta-
nečné lekcie. 

Bohatý program vyvr-
cholil ľudovým tanečným 
domom, predstaveniami v 
netradičnom priestore či 
diskusiami a prednáškami 
o tanci. 

Festival Tanečno aj tento 
rok prilákal veľké množ-
stvo tanečných a umelec-
kých nadšencov – vyše 300 
ľudí, ktorí sa zúčastnili ta-
nečných lekcií a dokopy 
približne 1000 divákov po-
čas piatich dní umelecké-
ho programu. Z oravského 
festivalu tanca a pohybu sa 
stala pre tanečný svet jed-
na z najdôležitejších uda-
losti sezóny a pre oravské 
publikum ďalšia možnosť, 
ako pričuchnúť k profesio-
nálnemu umeniu. 

Andrej Awo ŠTEPITA 
organizátor festivalu 

Tanečníci predviedli svoje umenie divákom aj na amfiteátri.  
         Foto: (aut.)

Námestovo je krásne 
„prímorské mesto“ 

Orava je  hlboko vrytá do 
vašich sŕdc. Vy, pani Oľga, 
ste tu prežili svoje detstvo 
a časť svojej mladosti. vy, 
pán Ľubomír, ste na Oravu 
prišli pracovne, ale vďa-
ka práci ste tu našli svoju  
budúcu manželku, s kto-
rou ste takmer 60 rokov.  
Aký je váš vzťah k Orave, 
Oravskej priehrade a k Ná-
mestovu?

 OF: Aj keď väčšiu časť ži-
vota žijem v Bratislave a aj 
môj otec žil v Bratislave, 
Oravu mám, ako ste správ-
ne povedali, hlboko vrytú 
vo svojom srdci. V Tvrdoší-
ne žije môj milovaný brat so 
svojou ženou a rodinou svoj-
ho syna. Stačí prejsť v duchu 
od Kraľovian po Babiu horu 
a vedela by som o Orave roz-
právať vo dne v noci. Lásku 
k nej som vštepila aj svojim 
deťom a dnes o Orave, ako 
o svojom rodnom kraji, roz-
právajú aj tie vnúčatá, ktoré 
majú korene v Mexiku, alebo 
v Budapešti.

 ĽF: V jednej z mojich bás-
ní sa dočítate:

„... pretože som 
ťa stretol 20. marca 

a ako vraví pieseň,
o deň bol prvý jarný deň 
a o pol roka jeseň.“
Napísal som to veľmi dáv-

no, keď som si  jeseň živo-
ta nevedel ešte predstaviť. 
Lenže tá naozajstná jeseň 
života je už tu, a nie vždy sa 
chce človeku o nej vyspe-
vovať. Veď ktovie, či to už 
v skutočnosti nie je treskú-
ca zima. V tomto zimnom 

veku aj vyjsť z prízemia na 
poschodie je umenie – a nie 
ešte z juhu na sever. To ho-
vorím na vysvetlenie, prečo 
pozdravujem Námestovo iba 
takto písomne. Ale inak – to 
slovíčko „takmer“ vo  vašej 
otázke zapôsobilo na mňa 
omladzujúco. Nežijem totiž 
so svojou Oravkou „takmer 
60 rokov“, ale už vyše 60 
rokov. Toho 20. marca, keď 
sme sa prvý raz na Orave 
stretli, sa písal rok 1960.

 
Čo by si mali obyvatelia 

Oravy  na svojom  regióne 
najviac ceniť a na čo byť 
hrdí?

 
OF: V prvom rade by mali 

byť hrdí sami na seba. Ne-

poznám iný kraj na Sloven-
sku, z ktorého by pochá-
dzalo toľko vynikajúcich 
spisovateľov, maliarov, ved-
cov... Prečo je to tak, to iste 
budú zisťovať zas ďalší ved-
ci. Možno je to v kvalitnej 
vode, vzduchu, alebo o tom 
rozhodol Pán Boh.

ĽF: Keď moja žena za-
čala študovať žurnalistiku, 
prvý článok, čo ešte ako štu-
dentka napísala na začiatku 
šesťdesiatych rokov do ča-
sopisu Predvoj, sa volal Na 
obzore ostrov pokladov. Bol 
to článok o slanickom ostro-
ve, na ktorom práve vtedy 
– z iniciatívy dvoch vzác-
nych ľudí, akademických 
maliarov Márie Medveckej 
a Ctibora Belana, začínala 
vznikať tá nádherná galéria 

sakrálneho umenia, na ktorú 
môže byť Orava hrdá nielen 
dodnes, ale verím, že ešte aj 
o sto rokov.

 
V telefonáte s vami, pani 

Oľga, ma veľmi milo 
prekvapila vaša priateľ-
skosť,  ľudskosť, otvore-
nosť a hlavne slová „my 
nie sme žiadne celebrity“.  

Napriek tomu vás oboch 
všetci poznáme ako osob-
nosti  Slovenska a vnímame 
vás ako umelcov.  V čom je 
život v umeleckej rodine 
iný? 

 
ĽF: Odpovedám prvý – a 

podpisujem odpoveď svojej 
ženy, ktorú ona ešte iba na-
píše.

OF: Rodín ako je naša, je 
na Slovensku neúrekom. 
Naša rodina nie je iná ako iné 
rodiny na Slovensku. (Mož-
no až na niekoľko výnimiek.) 
Máme päť detí, zápasíme 
s chorobami, každodennými 
starosťami i radosťami, te-
šíme sa z jedenástich vnúčat 
a denne sa o ne strachujeme. 
Máme šťastné manželstvo, 
bodaj by sme ani v tom ne-
boli výnimoční!

Čo by ste  odkázali čitate-
ľom Námestovčana,  ktorý 
nedávno oslávil svoje desia-
te výročie?

 
OF: Keď raz za čas zablú-

dim do Námestova, čudujem 
sa, prečo si ľudia dávajú takú 
námahu a cestujú kade-tade, 
aby preležali dovolenku na 
plážach pri mori. Námestovo 
je krásne „prímorské mesto“, 
kde sa dá zažiť to, ak nie aj 
viac, čo v iných destináci-
ách. Toto mesto mám v ob-
ľube ešte viac, odkedy v ňom 
pracuje môj synovec Števko. 
Podobne ako Námestovčan, 
majú desať rokov aj moji 
dvaja vnuci. Je to nádherný 
vek, budeme v rodine spolu 
s vnukmi vaše výročie osla-
vovať.

ĽF: Drž sa, chlapček Ná-
mestovčan, poslúchaj rodi-
čov a pozdravuj svojich čita-
teľov a čitateľky.

Na Orave prebiehal 4. - 12. septembra 2021 divadel-
ný festival.  Pozvaní boli aj manželia Oľga a Ľubomír 
Feldekovci. Známe mená, obaja veľmi plodní v lite-
rárnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti, ale aj rodi-
čia, starí rodičia a milovníci Oravy. Hoci sa nakoniec 
osobne nemohli stretnúť s priaznivcami divadla, vy-
užili online stretnutie v námestovskej knižnici. Táto 
udalosť neunikla ani novinám Námestovčan a man-
želov Feldekovcov poprosila o odpovede na pár otá-
zok Monika Kozoňová.

Ďakujeme za rozhovor. Na záver pripomenieme ešte dve 
významné udalosti v živote Ľubomíra Feldeka: O pár dni,  
9. októbra, oslávi krásne životné jubileum 85 rokov a 16. 
septembra si z rúk predsedu NR SR Borisa Kollára prevzal 
štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.

V mene Námestovčana i Námestovčanov sa zo srdca pri-
pájame k mnohým blahoželaniam. 

Prajeme veľa zdravia, životnej pohody a veľa tvorivej 
energie do ďalších rokov! 

Deti veľmi rýchlo rastú...
Dobrý príklad komunitnej spolupráce 

a spolupatričnosti zažila takmer stovka 
účastníkov a darcov počas trvania Cha-
ritatívneho bazára detského oblečenia 
v Dome kultúry v Námestove koncom 
júla. Pod záštitou Komunitného centra 
Námestovo, ktoré bazár organizovalo, 
sa dva dni zbieralo šatstvo, hračky a 
detská obuv. To následne pracovníčky 
spolu s deťmi, ktoré navštevujú cen-
trum, triedili a ukladali. Ďalšie dva dni 
prebiehal samotný bazár, kedy si ľu-
dia po zaplatení symbolického poplat-
ku mohli odniesť potrebné oblečenie 
alebo hračky. O priebehu sa vyjadrila 
aj niekoľkonásobná matka: „Deti nám 

veľmi rýchlo rastú a mnohé veci ani ne-
stíhajú vynosiť. Toto je skvelý spôsob, 
ako si vzájomne môžeme pomôcť a zá-
roveň sa naučiť veci nevyhadzovať .“

Charitatívny bazár v sebe niesol aj 
prejav solidarity navyše a vyzbiera-
nú sumu zo vstupného poplatku, 181 
eur sme darovali rodine v núdzi. Ko-
munitné centrum Námestovo naďalej 
pokračuje vo svojich aktivitách pre 
celú komunitu a jeho aktivity môžete 
sledovať prostredníctvom FB stránky 
Komunitné centrum Námestovo. 

Mária Červeňová, odborná 
garantka Komunitného 

centra Námestovo

Darovanie vecí pomôže trom: obdarované-
mu, darujúcemu i životnému prostrediu.           
        Foto: (kc no)



Hudobné leto, to je jeden z 
najstarších festivalov klasickej 
hudby, ktorý sa odohráva vo vý-
nimočnom prostredí Slanického 
ostrova umenia! Aj tento rok - na 

44. ročníku - sme vám ponúkli 
tri jedinečné koncerty zvučných 
mien:

27.6. Obrázky zo Slovenska: 
Spectrum Quartett + Wolf Gang 

Amaterus (talentovaný mládež-
nícky orchester z Námestova 
pod vedením Adriána Malova-
níka)

4.7. Pocta Hviezdoslavovi: slo-

venská legendárna herečka Ida 
Rapaičová prednášala Hviezdo-
slavove Básne s doprovodom 
Dvořákových Biblických piesní

11.7. Operný recitál: oravská 

rodáčka, žiačka Luciana Pava-
rottiho, Agneša Vrábľová za-
spievala slávne operné árie a 
piesne spolu s hudobným sprie-
vodom: Zuzana Srogončíková – 
Melicharová - klavír a Michaela 
Žatkuliak – husle.

Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia.                                       
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Zaži leto 2021 úspešne za nami!
Druhý ročník multižánrového festivalu Zaži 

leto 2021 odštartovala akcia na námestí pred 
Domom kultúry – Vitaj leto – deti sa mohli 
povoziť na drevenom kolotoči, pozrieť si ta-
nečné vystúpenia i koncerty žiakov miestnych 
ZUŠiek, vytvoriť si dekoratívne predmety 
spolu s našimi dôchodkyňami, vyhrať tom-
bolu či vyskúšať rôzne aktivity (Lesný klub 
Cestička, Komunitné centrum Námestovo, 
Baletné štúdio Teressa). Pokračovali sme 
festivalom vážnej hudby Hudobné leto na 
Slanickom ostrove umenia, ďalšie poduja-
tia sa konali už na námestovskom amfiteátri 
a Nábreží – gospelový festival Verím Pane, 
Deň v minulosti, tradičný Námestovský 

dychfest, predstavenie Radošinského naiv-
ného divadla (divadelná sála), festival Ta-
nečno, Deň mesta a športu a bodku za kul-
túrnym letom dal festival Slanický ostrov 
divadla. Niektoré podujatia organizoval 
Dom kultúry v Námestove sám, za podpory 
mesta Námestovo, pri niektorých figuroval 
ako partner. Ďakujeme všetkým partnerom 
– ceníme si,  že pre vás kultúra a umenie 
nie sú cudzie pojmy. A ďakujeme za hojnú 
účasť na podujatiach, tešíme sa, že ste pri-
šli a stali ste sa živou súčasťou kultúry v 
našom meste. Veríme, že na týchto jedineč-
ných akciách sa vidíme opäť o rok, dovtedy 
vám držíme miesto v dome kultúry!

Slávnosti hudby

Wolf Gang Amaterus zahrali znelky večerníčkov v originál-
nej autorskej úprave Adriána Malovaníka.

Hra na Boha
Silné momenty na javisku, 

mohutný potlesk vypredanej 
sály domu kultúry a na záver 
raut a diskusie do neskorých 
nočných hodín – aj taká bola 
premiéra 2. autorskej inscenácie 
námestovského divadla dNO 
- Hra na Boha. Mladí divadel-
níci z Námestova po vlaňajšom 
celoslovenskom úspechu svojej 
prvotiny JUDENREIN tento-
krát zdramatizovali inú citlivú 
tému z dejín nášho mesta. 

V roku 1960 celým Sloven-
skom otriasla trojnásobná vraž-
da, ktorá sa odohrala v Kostole 
sv. Šimona a Júdu. Ani čas, dlhý 
60 rokov, ktorý ubehol od tejto 
tragickej udalosti, nezmiernil 
hrôzu a smútok mnohých pa-
mätníkov. „Naším zámerom nie 
je jatriť staré rany, ale nazrieť na 
túto udalosť s generačným od-
stupom bez sentimentálnej zá-
ťaže. Predstavujeme náš pohľad 
na súvislosti, príčiny a dôsled-
ky, ktoré sme objavili dlhým 
bádaním. Chceme poukázať na 
pretrvávajúce nebezpečenstvo 
alkoholizmu, individualizmu, 
odsudzovania a vzájomnej ig-
norácie, ktoré sú zhubné aj pre 
súčasnú spoločnosť a môžu 
končiť podobne tragicky, ako 

v prípade hrozných udalostí z 
roku 1960“, uviedol Lukáš Ku-
bík, spoluautor a režisér diva-
delnej hry. 

Premiéra inscenácie Hra na 
Boha sa konala v sobotu 11. 
septembra 2021 v sále domu 
kultúry. Námetom predstavenia 
je práve spomínaná viacnásob-
ná vražda v námestovskom kos-
tole. Inscenácia je divadelným 
portrétom jednotlivca a štátu, 
ktorí si privlastnili božie právo 
rozhodovať o živote a smrti. 
Autorský tím divadla dNO tvorí 
v zostave Lukáš Kubík, Danie-
la Kubíková, Ivana Kurčinová 
a Dorota Volfová. Tentokrát na 

spoluprácu pozvali tanečníka 
svetového mena Andreja Štepi-
tu, ktorý stvárnil hlavnú posta-
vu a podieľal sa na tvorbe cho-
reografie celého predstavenia. 

Inscenácia bola uvedená v 
rámci festivalu Slanický ostrov 
divadla 2021, ktorý sa tento rok 
venoval ústrednej téme ON. 
Premiéra bola finančne podpo-
rená z rozpočtu mesta Námes-
tovo.

Najbližšia repríza sa bude ko-
nať 31.10. v sále Domu kultúry 
v Námestove. Pre bližšie infor-
mácie sledujte sociálne siete 
divadla dNO: facebook.com/
dNOdivadlonamestovo

Momenty z predstavenia Hra na Boha.      Foto: (dkn)

Námestovský dychfest
Toto legendárne podu-

jatie, ktoré sa koná pod 
záštitou primátora mesta 
Námestovo, sa už tradične 
odohráva v auguste. Aj ten-
to rok sme sa stretli s dy-
chovými hudbami z celej 
Oravy, jubilejný 20. roč-
ník sme obohatili o špe-

ciálneho hosťa Balkan-
sambel. Toto zoskupenie 
je známe fúziou najrôz-
nejších rytmov i nástro-
jov, preto veríme, že bolo 
príjemným spestrením 
Dychfestu. Programom 
sprevádzal Drahoš Da-
loš, ktorý je výrobcom 

hudobných nástrojov i 
interpretom hry na gaj-
dy, fujaru, píšťalky, a 
tak sa diváci dozvedeli 
i niečo nové z danej te-
matiky. 

Podujatie finančne 
podporil Žilinský samo-
správny kraj.

Dvere knižnice sú otvorené

Mestská knižnica v Ná-
mestove zorganizovala 7. 
septembra 2021 besedy so 
študentmi prvého ročníka 
v rámci adaptačného týž-
dňa zo Strednej odbornej 
školy podnikania a služieb 
v Námestove.  Pracovník 
mestskej knižnice Mgr. Jo-
zef Medard Slovík predsta-
vil svoju literárnu tvorbu a 
prečítal ukážku z kníh Goral 
Karol a zázračná bylina a z 
knihy Stretnutia naslepo po-
viedku Chlapci, čo vy viete 
o láske, v ktorej si zaspomí-

nal na svoje študentské časy. 
Študenti si mohli hravou for-
mou obohatiť slovnú zásobu 
o prastaré slová z oravského 
regiónu. Podujatie oživili 
nahrávky goralských pesni-
čiek z obce Rabčice. Kni-
hovníčka Daniela Laštíková 
priblížila študentom históriu 
Mestskej knižnice v Námes-
tove, zároveň predstavila vy-
novenú knižnicu a možnosti 
vyhľadávania informačných 
zdrojov, ktoré im pomôžu 
pri štúdiu. 

Mgr. Jozef Medard Slovík 

Deň mesta a športu
Mesto Námestovo, Dom 

kultúry v Námestove a 
Telovýchovná Jednota 
Oravan Námestovo si pre 
vás v nedeľu 29.8. 2021 
pripravili sviatok športu 
a kultúry. Námestovské 
športové kluby, Centrum 
voľného času Maják, MšK 
Námestovo, Krav maga 
Námestovo, Oravská po-
moc, Orava Rescue Sys-
tem a Dobrovoľný hasič-
ský zbor Námestovo si 
nachystali súťaže, exhibí-
cie a sprievodné poduja-
tia pre malých aj veľkých.   
Športový program bol 
koncipovaný ako súťažný 
okruh na Nábreží, ktorý 

pozostával zo 14 stano-
víšť. Každý, kto ho chcel 
absolvovať, musel sa naj-
prv zaregistrovať, kde do-
stal mapku areálu, násled-
ne musel zdolať jednotlivé 
disciplíny a ten, kto poko-
ril celý okruh úloh, si vy-
zdvihol odmenu. Program 
na amfiteátri odštartovali 
tanečné vystúpenia z ta-
nečného štúdia Teressa, 
pokračovali sme námes-
tovskými kapelami BPM 
Trio a Perfect Band, di-
vadlo na amfiteáter nám 
priniesla ZUŠ I. Kolčáka a 
ich divadelné zoskupenie 
Zuškáčik s krátkou insce-
náciou Quo vadis, divadlo. 

O detský program sa po-
starali dievčatá z Happy 
Monkeys a chodúľové 

divadlo. Deň ukončila 
rocková kapela Lazare-
th. 

Stredoveký festival sa teší veľkej obľube medzi účinkujúcimi 
i návštevníkmi.

Deň v minulosti
Druhý ročník festivalu s 

atmosférou stredoveku pria-
mo na Nábreží Oravskej 
priehrady sa pre nepriazeň 
počasia skoro neuskutoč-
nil. Všetci organizátori a 
účinkujúci sme však verili, 
že sa počasie umúdri a vy-
platilo sa! Poslednú júlovú 
sobotu (31.7. 2021) ste tak 
mohli zažiť remeselný jar-
mok s ukážkami remesiel, 
vyskúšať si prácu kováča v 
kováčskej vyhni, prezrieť 

si dobový tábor, vychutnať 
si sokoliarske vystúpenia 
skupiny Biatec z Banskej 
Bystrice, šermiarske súboje 
Staroslovanov z Podbiela i 
ďalších bojovníkov z celého 
Slovenska, koncerty dobovej 
hudby Valar a Strigôň, luko-
strelecký turnaj i ohňovú šou 
skupiny Eldur... Veľké poďa-
kovanie patrí Kmeňovému 
zväzu Borivoj a námestov-
sko-zubrohlavskej skupine 
Eldur za všestrannú pomoc.

Ida Rapaičová je majster-
kou slova a špeciálne sa ve-
nuje P.O. Hviezdoslavovi.

Knižnica sa stáva priestorom na diskusie, debaty, výstavy či 
divadlo.

Malí, veľkí, kultúra, šport i sprievodné akcie – každý si pri-
šiel na svoje.

Stanu pripravila Daniela Kubíková, 
riaditeľka DK NO
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZUŠ I. KOLČÁKA

Ako sme otvorili nový školský rok v ZŠ na Komenského

Druhého septembra 2021 sa 
na našej škole začal písať úpl-
ne nový školský príbeh pre 

36 prváčikov. Dôveru, ktorú 
do nás rodičia vložili, berie-
me zodpovedne a vnímame 
ako poctu. Milí rodičia, ďa-
kujeme, a verte nám, že sa 
vždy budeme snažiť napĺňať 
víziu našej školy, formovať, 
vzdelávať a viesť žiakov 
k tomu, aby z nich vyrástli 
zodpovední a sebavedomí je-
dinci, pripravení spoznávať 

a pretvárať svet. Ponúkneme 
im možnosť zažiariť a zažiť 
úspechy, malé ale aj veľké… 

Sedemnásť sovičiek z trie-
dy 1. A, 12 chlapcov a 5 diev-
čat na čele s pani učiteľkou 
Adrianou Hrubjakovou sa 
teší, že si nájdu nových ka-
marátov a vzájomne sa pove-
dú k tomu, aby z nich rástli 
múdre, slušné a zodpovedné 
sovy. Devätnásť čerstvých 
školáčikov z 1. B triedy pod 
vedením Scarlett Salajovej 

zase dúfa, že sa im podarí 
splniť sny a stať sa slávnym 
futbalistom alebo múdrou 
vedkyňou.

Začiatok školského roka 
s nami, dúfajme s nadšením, 
tento rok otvorilo 358 žiakov 
v 19 triedach a so 4 školský-
mi klubmi. Sme škola, ktorá 
sa snaží posúvať vpred a vní-

ma a reaguje na 
potreby detí, ro-
dičov, ale aj po-
treby doby. 

V 5. ročníku 
sa nám opäť 
podarilo otvo-
riť „špeciálnu“ 
športovú triedu 
zameranú na 
futbal. 

Tešíme sa, že 
sa nám úspešne 
darí podporo-

vať a rozvíjať po-
tenciál mladých 
nádejných futba-
listov. Víziu špor-
tových tried sa 
darí realizovať už 
niekoľko rokov, 
tento je už 8. v 
poradí. Dvadsať 
chlapcov z triedy 
5. C sa pod vede-
ním pána učiteľa 
L. Gluštíka teší, 
že sa môžu veno-
vať tomu, čo ich 
baví a motivuje 
byť lepším, špor-
tu a futbalu. 

Žiaci športových tried majú 
navýšený rozvrh o 4 hodiny 
športovej prípravy týždenne. 
Celý pedagogický kolektív, 
ale najmä náš oddaný team 
futbalových trénerov a uči-

teľov telesnej výchovy, ktorí 
obetavo a so zanietením pod-
porujú mladých športovcov a 
pomáhajú im, sa teší pozitív-
nej odozve zo strany rodičov 
a žiakov, záujem o športové 
triedy rastie. Športová prípra-

va 5. C  je pod 
vedením  pána 
učiteľa a trénera 
Tomáša Sma-
taníka,  ktorý 
sa môže po-
chváliť mnohý-
mi živými prí-
kladmi žiakov, 
dnes úspešných 
r e p r e z e n t a n -
tov SR vo fut-
balovej repre-
zentácii. Čísla 
žiakov, ktorí sa 
úspešne presa-
dili vo futbalo-
vých kluboch 

Ružomberka, Senice, Žiliny, 
Podbrezovej či Trenčína, sú 
dvojciferné. Naším cieľom je 
vychovať žiakov s aktívnym 
prístupom k športu, tímové-
mu duchu a kolektívnemu 
povedomiu, no bez kompro-
misov voči vzdelaniu a úrov-
ni ponúknutých vedomostí. 

Nie vždy je jednoduché skĺ-
biť záujem študentov a po-
treby či vízie školy. Mnohé 
aktivity a obľúbené činnos-
ti školy boli po minulé dva 
roky pozastavené z dôvodov, 
ktoré my všetci dobre pozná-
me. Celý kolektív školy a ve-
denie verí, že sa nám poda-
rí pokračovať tam, kde sme 
skončili a budeme sa snažiť 
udržať tento optimizmus a 
radosť z návratu do školy po 
celý rok a vždy s úsmevom 
na tvári.

  Kolektív ZŠ Komenského

Vo chvíli, keď po prvýkrát prekročíme prah základ-
nej školy a sadneme si do školskej lavice, neistí a 
plní otáznikov,  rozlúčime sa  s veľkou časťou náš-
ho detstva. Sme odkázaní zažívať vzlety a pády škol-
ských dní celkom sami. Začiatok nášho prvého škol-
ského roka je nepochybne pre všetkých udalosť, 
ktorú si nesieme v spomienkach celý život.

Prvú A triedu tvorí nový kolektív 17 žiakov a pani učiteľka 
Adriana Hrubjaková.

Trieda I. B má 19 žiakov, ktorých do „školských pravidiel“ zaúča pani uči-
teľka Scarlett Salajová.

Piata C trieda – nádejní futbalisti.              Foto: (zš k)

Do nového školského roka s novým ocenením

Cesta k účasti na festivale 
vôbec nebola jednoduchá, 
niektorých potrápil covid 
s jeho následkami, všetci sa 
trápili s dištančnou výučbou 
a fungovanie zboru bolo na 
bode mrazu. Nemohli sme 
sa stretnúť, zborové spie-
vanie cez aplikácie na vy-
učovanie bolo technicky 
nemožné, ostávala nám len 
komunikácia cez skupinu na 
facebooku. Aj keď sme všet-
ci prežívali ťažký čas, naši 
speváci a učitelia nestrácali 
dôveru, že sa ku koncu škol-
ského roka budeme môcť 
stretnúť a konečne si zaspie-
vať. 

S krásnou predstavou 
stretnutia a spoločného spie-
vania po takmer ročnej od-
mlke prichádzala aj obava 
– ako na tom budú hlásky 
našich spevákov, nezabudli 
na správnu hlasovú techni-
ku, bude sa im ešte vôbec 
chcieť (veď pohodlnejšie 
je sedieť doma), nebudeme 

musieť začať od nuly, koľko 
detí nám dá zbohom?...

Ani v najkrajšom sne sme 
si nepredstavovali a nedúfali, 
že by sme mohli ísť do neja-
kej súťaže. 

Naše srdcia podskočili ra-
dosťou, keď sme sa konečne 
mohli stretnúť – ale len tesne 
pred prázdninami. Nacviči-
li sme nový repertoár – ten-
toraz acapella a predstavili 
sa na kultúrnej akcii mesta. 
Mnohí z divákov nás po-
chválili a pobádali, aby sme 
to zas skúsili v nejakej súťa-
ži...

Počas prázdnin prebiehalo 
výberové kolo do medziná-
rodného multižánrového fes-
tivalu detskej a mládežníckej 
umeleckej tvorby Tatras Ta-
lent Cup. Súťaž prebiehala 
online, hodnotili ju porot-
covia zo Slovenska, Ukraji-
ny a Švajčiarska. Súťaže sa 
zúčastnili umelci a zoskupe-
nia zo Slovenska, Ukrajiny, 
Moldavska. Konkurencia 

teda bola veľká. Keď nám 
oznámili, že sme postúpili 
do ďalšieho kola súťaže, boli 
sme všetci v napätí, ako to 
všetko dopadne.

Tesne po začiatku školské-
ho roka, 5. septembra 2021 
sa konala galashow súťaže, 
na ktorú prišli, kvôli pandé-

mii, len slovenskí súťažia-
ci. Náš zbor mohol konečne 
prezentovať súťažné piesne 
naživo. Užili sme si krásny 
koncert na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade a dokonca sme 
si odniesli aj ceny. Zbor zís-
kal na festivale Grand Prize 
v kategórii spev a naši uči-

telia – Ľubka Puchelová, 
Martin Namislovský, Michal 
Puchel a Eva Bucová získali 
ceny za profesionálny prístup 
vo výchove mladých hudob-
níkov a spevákov.

Ďakujeme usporiadateľom 
za pekné poobedie s ume-
ním, zboristom za krásne 

chvíle na javisku aj za to, že 
robia dobré meno našej škole 
a všetkým (učiteľom i spevá-
kom) prajeme veľa sily, úspe-
chov v budovaní a rozširova-
ní repertoáru zboru, nech ste 
dobrý kolektív a nech vám to 
krásne spieva.

Eva BUCOVÁ

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka vstúpila 
do nového školského roka tou správnou nohou. Náš 
spevácky zbor Altebasso sa ešte pred koncom škol-
ského roka 2020/2021 zapojil do súťažného festivalu 
Tatras Talent Cup.

Úspešní a šťastní v Poprade. Spevácky zbor Altebasso si tu vyspieval Hlavnú cenu, ceny si do Námestova doniesli aj učitelia.  
                                       Foto: (zuš ik)



Duchovná príprava na náv-
števu Svätého Otca sa začala 
už v auguste. Okrem iného jej 
súčasťou bola aj modlitba za 
návštevu:

„Dobrotivý Bože, ty si nám 
dal Pannu Máriu a svätého 
Jozefa, aby nás viedli na ces-
te za Ježišom. Prosíme ťa na 
ich príhovor za Svätého Otca 
Františka a za nás všetkých, 
aby sme boli otvorení pôsobe-
niu tvojho Svätého Ducha. Aby 
nás počas svojej návštevy na 
Slovensku pápež ako nástupca 
apoštola Petra posilnil vo vie-
re, predovšetkým v to, že Ježiš 
Kristus je náš Spasiteľ a Vyku-
piteľ a že on, náš Pán, je pre 
každého cestou, pravdou a ži-
votom. O to ťa prosíme, skrze 
Krista, nášho Pána“. 

Mottom návštevy bolo: „S 

Máriou a Jozefom na ceste za 
Ježišom“

„Panna Mária, Božia Matka, 
milovala Ježiša Krista celým 
svojím srdcom a vždy pri ňom 
stála, aj v nebezpečenstve a v 
utrpení. Slovenskí veriaci si hl-
boko uctievajú bolestnú Matku 
a oddávna sa k nej modlia.

Pápež František v apoštol-
skom liste Patris corde upria-
mil pozornosť na otcovské 
srdce svätého Jozefa, ktorého 
príklad nás pozýva obracať sa 
k Ježišovi a hľadať ho v kaž-
dodennom živote. Svätá Rodi-
na nás povzbudzuje kráčať po 
ceste za Ježišom.

Motto vyjadruje prianie, aby 
návšteva pápeža Františka na 
Slovensku posilnila našu vie-
ru a oživila túžbu napredovať 
po stopách Pána Ježiša, kto-
rý „neprišiel dať sa obsluho-

vať, ale slúžiť a položiť svoj 
život“ (Mt 20, 28).“ 

Motto stretnutia je pre našu 
cirkevnú základnú školu o to 
aktuálnejšie, že školská kapln-
ka je zasvätená Sv. Rodine, 
ktorá je pre nás veľkým prí-
kladom a povzbudením, ako 
kráčať v živote za Ježišom, 
ktorý žil v rodine a neprišiel 
sa dať obsluhovať, ale slúžiť. 
Tak isto orodovanie Svätej Ro-
diny nech nám všetkým pomá-
ha byť tu pre iných, obracať sa 
na ňu v modlitbe, posilňovať 
našu vieru a tiež ju odovzdá-
vať iným prostredníctvom slov 
a predovšetkým prostredníc-
tvom životného príkladu.

Nech odkaz a myšlienky 
Svätého Otca Františka ostá-
vajú v našich mysliach i živo-
toch!                   Mgr. Zuzana 

RUŽVOŇOVÁ
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ZŠ SLNEČNÁ

CZŠ SV. GORAZDA

Opäť v škole 
Začiatok školského roka 

2021/2022  bol aj na ZŠ Sl-
nečná opäť trochu iný ako 
predchádzajúce roky. Žiaci 
prichádzali do školy s no-
vými zážitkami z prázd-
nin, pedagógovia a rodičia 
s očakávaniami z nasledu-
júcich dní. Najviac si prvý 
školský deň užili naši noví 
žiaci – prváci. Aj keď rúš-
ka na tvári čo-to pozakrýva-
li, veríme, že veľmi rýchlo 
prekonajú obavy z nezná-
meho prostredia. Ak nám 
to opäť pandémia nenaruší, 
môžeme sa tešiť na vzde-
lávanie hlavne v školských 
laviciach. Poprajme si, nech 
nám na školskom semafore 
čo najdlhšie svieti zelená, 
nech sa stretávame v uči-
teľských a žiackych  kolek-
tívoch po celý školský rok 
a nie pred obrazovkami po-
čítačov. 

ZŠ, Slnečná

Podarilo sa...
V jarných mesiacoch sa rekon-

štruovala strecha na školskej je-
dálni, ktorú financoval náš zria-
ďovateľ – mesto Námestovo, 
čím sa ukončila renovácia striech 

na všetkých šiestich 
blokoch našej školy. 
Z rozpočtu mesta sme 
vymenili aj ďalších 
13 ks protipožiarnych 

dverí. Z toho jed-
ny presklené pri-
budli ako nové 
podľa požiadaviek 
bezpečnostného 
projektu školy. 
Pri výmene bolo 
nutné vybúrať sta-
ré zárubne, osa-
diť nové, obnoviť 
omietky a maľov-
ku. 

Počas prázdnin 
sme z rozpoč-
tu školy vynovili 
ďalšie dve učebne 
na 1. stupni a knižnicu.  Vy-
menili sme podlahovú krytinu 
a priestory sme oživili aj no-
vými nátermi stien. Knižnicu 
sme museli vytvoriť v nových 
– väčších priestoroch. Po zís-

kaní nových titulov z projektu 
Vybavenie odborných učební 
a školskej knižnice (tiež s podpo-
rou zriaďovateľa a prostriedkov 
EÚ) boli staré priestory neposta-
čujúce. 

        Mgr. Renáta FIDRÍKOVÁ

Prvýkrát prekročila bránu ZŠ Slnečná aj 
prváčka Zoja Svetláková. Vidieť, že to bol pre 
ňu naozaj deň slávnostný.             Foto: (rod.)

Výmenné protipožiarne dvere na scho-
dištiach.                 Foto: (zš s)

Nové protipožiarne dvere, ktoré spájajú blok A 
a E.                Foto: (zš s)

Začíname nový rok
A je tu nový školský rok 

2021/2022, chceme ho začať 
s nádejou, že bude lepší ako 
bol predchádzajúci. Myslím 
hlavne v tom, že sa budeme 
viac učiť v škole, ako diš-
tančne z  domu. 

Naša škola, Cirkevná zá-
kladná škola sv. Gorazda 
v Námestove sa opäť roz-
rástla. Pribudla  nám trieda 
„C“ v prvom ročníku, čo sme 
ešte nikdy nemali. Tešíme sa 
a ďakujeme rodičom za pre-
javenú dôveru. Na druhej 
strane sme museli spojiť dru-
hákov do jednej triedy, preto-
že počty v triedach boli men-
šie, bol to slabší ročník. 

***
Tento rok sme zaviedli na 

začiatku vyučovania novú 
aktivitu – ranné kruhy. Tried-
ni učitelia spolu so žiakmi 
začínajú nový deň modlitbou, 
rozhovorom. Chceme budo-
vať jednotu v triede, vzájom-
né spoznávanie sa, počúvanie 
jeden druhého, prijatie sa, 
povzbudenie. Verím, že nás 
to posunie dopredu.

***

Cez projekt „Pomáhajú-
ce profesie“ sme získali pre 
školu nových asistentov. Je 
to veľká pomoc. Mnohí žia-

ci potrebujú pomoc pri vyu-
čovaní, a to nielen zdravotne 
znevýhodnení. Keď je asis-
tent v triede, môže pomôcť aj 
tým, ktorí nestíhajú, nerozu-
mejú, či tým, ktorí majú po-
malšie tempo práce. Toto by 
malo byť samozrejmosťou 

v každej škole, mať toľko 
asistentov, koľko škola po-
trebuje. Ja viem, že pre učite-
ľa je to náročné mať v triede 
ďalšieho pedagóga. Našou 
snahou  je pomôcť deťom. 
Nie je to jednoduché, no spo-
ločnými silami to zvládneme. 

*** 
Triedenie odpadu má 

v tomto čase veľmi dôleži-
tý význam. Dvakrát do roka 
zbierame papier,  raz do roka 
elektroodpad. V škole máme 
na niekoľkých miestach 
umiestnené nádoby na zber 
papiera, plastov, skla. Už nie-
koľko rokov zbierame bater-
ky a žiarovky. Ekoalarm je 
projekt, cez ktorý sme získali 
koše na triedenie odpadu do 
každej triedy. 

***
Cez občianske združenie 

Prvá pomoc sa naši žiaci  už 
stihli začiatkom septembra 
oboznámiť s poskytnutím 
prvej pomoci. Veľmi sa im to 

páčilo, hlavne tým najmlad-
ším, keď si poskytnutie prvej 
pomoci mohli priamo vyskú-
šať na figuríne. Podať pomoc 
v núdzi nedokáže každý, sami 
školitelia mali skúsenosť, že 
ľudia sa radšej prizerajú, ako 
by poskytli pomoc. Všetko, 

čo odovzdáme deťom, je dô-
ležité, každý jeden okamih, 
nové poznatky, úsmev, dobro, 
spoločné chvíle. 

***
Prežívame historický oka-

mih, keď Svätý Otec Franti-
šek navštívil našu krajinu. Je 
to veľkolepé, keď námestník 
Krista je medzi nami. Tešíme 
sa a modlíme sa, aby to bolo 
požehnaním pre nás, povzbu-
dením vo viere. 

Nevieme, čo nás čaká, aký 
bude tento rok, ale vieme, 
že po skúsenosti z minulého 
roka dokážeme ísť dopredu, 
popasovať sa so vzniknutou 
situáciou. Nové príležitos-
ti nám otvárajú cestu rastu 
a vzájomnej pomoci.

 Prajem nám všetkým, čo 
pracujeme v školstve, veľa 
múdrosti, trpezlivosti, jedno-
ty a porozumenia v tomto no-
vom školskom roku.

Marta KURTULÍKOVÁ
riaditeľka školy

Najmä prvákom sa veľmi páčilo poskytovanie prvej pomoci,  
s ktorou žiakov školy zoznámilo OZ Prvá pomoc. 

Na fotografii žiaci 1. A.

Prváčky-„zdravotníčky“.   
              Foto: (czš)

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku
V septembri naše Slovensko navštívil pápež František 

Ranné kruhy
Predstavujeme vám no-

vinku, ktorú sme zavied-
li v novom školskom roku 
2021/2022 na Cirkevnej zá-
kladnej škole sv. Gorazda 
v Námestove. Ide o ranné 
komunity, takzvané ranné 
kruhy, ktoré sú  jedným z dô-
ležitých nástrojov pozitívne-
ho riadenia triedy, vytvárania 
bezpečného a podporujúceho 
prostredia ako predpokladu 
vysoko efektívneho učenia. 

Ranný kruh je stretnutie 
žiakov a učiteľa (prípadne 
pozvaných hostí), ktoré pre-
bieha v kruhu, denne na za-
čiatku vyučovania v čase od 
7:30 – 7:45 h a zúčastňuje 
sa ho celá trieda s triednym 
učiteľom. Kruh vyjadruje 
rovnocennosť vzájomných 
vzťahov (nemá začiatok ani 
koniec, všetci sedia v približ-
ne rovnakej výške, na stolič-

kách, na koberci alebo pod-
sedákoch).

Cieľom ranného kruhu je 
naladiť deti na vyučovanie 
a učenie sa, umožniť im vy-
jadriť svoje pocity i názory 
a tiež ich aktuálne informo-
vať, čo sa cez deň bude diať. 
Žiaci i učiteľ sedia spolu v 
kruhu, majú vzájomný očný 
kontakt a môžu nerušene 
komunikovať, čo výrazne 
rozvíja ich komunikačné 
zručnosti a precvičuje schop-
nosť aktívneho počúvania. 

Ranný kruh poskytuje 
priestor na upevňovanie pra-
vidiel správania sa v triede, 
rozvoj komunikačných zruč-
ností a kritického myslenia 
detí. Slúži na rozvíjanie dô-
ležitých sociálnych zručnos-
tí (dôvera, pravdivosť, úcta, 
aktívne počúvanie a najlepší 
osobný výkon) a vytváranie 

pozitívnych vzťahov v triede. 
Základným cieľom ranných 

komunít je vytvoriť bezpečné 
prostredie, v ktorom sa žiaci 
cítia dobre, prejavujú si úctu, 
rešpektujú sa a necítia sa byť 
ohrození. Očakávame, že v 
takomto prostredí aj vlastný 
proces učenia sa žiakov pre-
bieha efektívnejšie. 

Mgr. Zuzana KASAN 
sociálna pedagogička
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Ako sme na tom s nemocničnou 
starostlivosťou v okrese Námestovo? 

Dnes sa na Slovensku plá-
nuje opäť raz reforma zdra-
votného systému a hlavne 
nemocníc. Keď nemáte zdra-
votný personál pre nemoc-
ničné oddelenie, oddelenie 
sa začne maľovať... Keď nie 
je dostatok personálu pre ne-
mocnicu, problém sa vyrieši 
tým, že nemocnica nesplní 
nejaké formálne definované 
kritériá a ako regulárna ne-
mocnica časom skončí. 

Hovorí sa tomu odborne op-
timalizácia siete nemocníc a 
je to prikryté rúškom tajom-
stva. Nie je to náhoda. Keď 
už bude jasné, ktoré nemoc-
nice si to odskáču a stanú sa 
z nich „doliečováky“, bude 
už neskoro s tým niečo uro-
biť. V Česku konali podobne 
pred rokmi. Mali málo prak-
tických lekárov, tak jedno-
ducho znížili podmienky pre 
ich kvalitu. Dĺžka trvania 
atestačnej praxe po medicí-
ne sa znížila 
zo štyroch 
na tri roky 
a bolo tiež 
„vymaľova-
né“. Zrazu 
bolo prakti-
kov viac. Aj 
takto (naoko) 
sa dajú prob-
lémy riešiť.

Keď sa 
dnes rozho-
duje pacient 
alebo jeho le-
kár v okrese 
Námestovo, 
kam ísť napr. 
s infarktom, 
žiadnu ne-
mocnicu v 
okrese nenáj-
de. Niekto by 
predpokladal, že je teda nor-
málne vydať sa za  kvalitnou 
špecializovanou zdravotnou 
starostlivosťou do susedného 
okresu.

Nuž ale ťažko by ste takéto 
pracovisko, kde vám katetri-
začne cievu na srdci pri in-
farkte vyšetria a v ideálnom 
prípade aj hneď otvoria (čo je 
dnes štandard) hľadali v su-
sednom okrese. Nenájdete ho 
ani v Trstenej, ani v Dolnom 
Kubíne a ani v Čadci. Okres 
Námestovo je navyše prihra-
ničný a do Poľska sa, čo ja 
viem, zatiaľ chodí iba za zub-
nou starostlivosťou...

Pri infarkte ale ide o čas. 
Dobre, poviete si. Ale na 

Slovensku je iba pár miest, 
kde sa môže katetrizačne 
ošetriť infarkt – Bratislava, 
Košice, Prešov, Bystrica, 
Martin, Nitra... Dokonca ani 
v každom krajskom meste to 
dnes ešte nie je štandardom. 
Čo by sme nechceli na Orave 

či na Kysuciach.
Problém je, že dostupnosť 

tejto liečby je nízka celkovo a 
o to viac na to potom dopláca 
periféria.

Niežeby na Slovensku nee-
xistovali kvalitné kardiocen-
trá, naopak. V akútnej situácii 
ide ale aj o dostupnosť liečby 
v regióne. A napr. infarkt nie 
je plánovaná operácia vysko-
čenej platničky, ktorú si mô-
žete naplánovať, kde chcete. 

Napadá mi výrok zo spisu 
Gorila. Budem radšej para-
frázovať: Volič … nevie ab-
solútne nič. 

Na pacienta by sa to dalo 
upraviť v jemnejšej verzii asi 
takto: Pacient nevie, na čo by 
mal mať právo, zvykne si na 
všetko. Na akúkoľvek kvali-
tu zdravotníctva. Kĺže po po-
vrchu. Najviac ho vytočí dlhý 
rad v čakárni a nevrlá prepra-
covaná sestra.

Práve dnes je preto na stole 
otázka, akú kvalitnú (nemoc-
ničnú) starostlivosť budú mať 
do budúcna k dispozícii oby-
vatelia okresu Námestovo. 

Pozitívom je každopádne 
z pohľadu hornej Oravy plá-
novaná nová Univerzitná ne-
mocnica v Martine. 

Ešte dnes si ale pamätám, že 
keď to minulý rok v októbri 
pre covid v nemocniciach ho-
relo (a rodičia mali covid), v 
médiách prebleskli správy, 
že nemocnica v Martine už 
pacientov s covidom z Ora-
vy prijímať nebude, ale bude 
preferovať svoj „región“. 

Pochopiteľne. Bližšia koše-
ľa ako kabát.

Dokonca ani s PCR testo-
vaním na covid to nebolo 
minulý rok ľahké a na testy 
sa chodilo do  Trstenej či do 
Čadce.

Na čo tým narážam je, že 
kvalita zdravotnej starost-
livosti je niečo, čo si musia 

obyvatelia zariadiť sami. 
Ideálne predtým, než sa z 
nich stanú pacienti a mali by 
sa o to zaujímať, aj keď (a 
práve preto) v okrese žiadnu 
nemocnicu nemajú. Aký má 
názor na plánovanú optima-
lizáciu siete nemocníc napr. 
primátor Námestova, ale-
bo starostovia odľahlejších 
obcí, napr. Oravskej Polhory 
či Oravskej Lesnej?

Spoliehať sa na to, že 
niekto, plánujúci reformu 
a hlavne financovanie ne-
mocníc, od zeleného stola 
v hlavnom meste bude brať 

ohľady na špecifiká hornej 
Oravy, je utópia. 

Apropo infarkt. Čo môže-
te urobiť ako občan okrem 
toho, že sa budete pýtať vo-
lených zástupcov na ich po-
stoje? Keď je to zatiaľ tak, 
ako je, je dobré zvážiť, či 
nevyužiť aspoň tú ambulant-
nú kardiologickú zdravotnú 
starostlivosť v okrese, než 
čakať, kým budete potre-
bovať tú nemocničnú mimo 
neho. 

Nakoniec mi napadá už 
iba pesnička z Divadla Járy 
Cimrmana: Píseň proti tru-
domyslnosti. Dá sa vygo-
ogliť na youtube, odporú-
čam si vypočuť celú. Tu je 
ale aspoň refrén ako inšpi-
rácia:

„Tam kde hy-, tam kde hy-
nou vlci, tam kde hy-, tam 
kde hynou sobi, Čech se 
přizpůsobí. Čech se přizpů-
sobí...

MUDr. Ivan VORČÁK

MUDr. Ivan Vorčák
         atestovaný kardiológ

Teória hovorí, že zdravotná starostlivosť nemôže 
byť ideálne dostupná, ideálne kvalitná a zároveň 
lacná. A už vôbec nemôže byť zadarmo. Je dnes ne-
mocničná starostlivosť pre obyvateľov okresu Ná-
mestovo ale dostupná a kvalitná, alebo skôr lacná? 
A ako to bude do budúcna?

Pri infarkte myokardu je síce dôležitá prevencia, ale v akútnej situácii hlavne 
liečba v nemocnici s možnosťou vykonania selektívnej koronarografie  (SKG).

Ilustračné foto: int. 

Dieťa s prelepeným okom v školskej lavici? 
Zrak je základným kaná-

lom, ktorým sa k nám dostá-
vajú informácie. Je považo-
vaný za najdôležitejší zmysel 
človeka. Podľa niektorých 
štúdií viac ako 80 % vnemov 
a informácií zo svojho okolia 
prijímame práve zrakom. 

Mnoho detí obvykle už 
v predškolskom období má 
očným lekárom predpísané 
nosenie okuliarov a zároveň 
aj prelepovanie oka tzv. oklu-
zorom. Pri nástupe do prvej 
triedy však rodič o tejto sku-
točnosti učiteľa neinformuje. 
Často to býva preto, lebo die-
ťa má ťažkosť zvyknúť si vô-
bec na okuliare, nechce oklu-
zor nosiť, odmieta ho, plače, 
prelepenie oka neznáša, je 
z toho nervózne, okluzor si 
strháva. A tak rodič ustúpi 
naliehaniu dieťaťa. Niekedy 
však aj preto, lebo to rodič 
nepovažuje za veľmi dôleži-
té, nie je dostatočne informo-
vaný o tom, načo a prečo le-
kár dieťaťu vlastne predpísal 
prelepovať, zakrývať jedno 
očko – nosiť okluzor. 

Čo by mal vedieť 
rodič a učiteľ 

Oči sú párový orgán – 
máme ich dve. Obe musia  
spolupracovať a pri správ-
nom postavení vytvárať spo-
ločne v mozgu jeden priesto-
rový obraz. Tejto spolupráci 
hovoríme odborne binoku-
lárne videnie. Ak jedno očko 
„ubieha“, jeho postavenie nie 
je také, aké by malo byť, ob-
raz sa v mozgu nevytvára tak, 
ako by sa mal, nevytvorí sa 
schopnosť správneho priesto-
rového videnia. Mozog zís-
kava dva rozdielne obrazy 
– z každého oka iný, preto-
že oči nespolupracujú. Dieťa 
si potom pri čítaní a písaní 
spustí „kompenzačné mecha-
nizmy“ – často sa vrtí, na-
kláňa hlavu do strany, žmúri, 
priviera jedno oko, môže sa 

javiť ako nepokojné, ne-
sústredené, hyperaktívne. 
Učiteľ ho upozorňuje ... a 
ono sa len pravdepodobne 
snaží vytvoriť v mozgu čo 
najlepší, najpresnejší obraz 
písmenka, textu, na ktorý 
sa pozerá. Zrak dieťaťa sa 
takto môže dokonca zhor-
šovať a pritom obvykle sta-
čí tak málo – byť dôsledný 
pri prelepovaní oka podľa 
pokynov lekára, napr. pres-
ne tak, ako sú rodičia dô-

slední pri podávaní antibio-
tík. Pre dieťa je to rovnako 
dôležité.  

Čo je dôležité
Je dôležité preto začať 

s oklúziou čo najskôr – naj-
lepšie do piatich rokov dieťa-
ťa. Rodič musí vedieť, že čím 
je dieťa staršie, tým je liečba 
pomalšia a klesá pravdepo-
dobnosť nápravy. 

Ak je dieťa už v školskom 
veku, je veľmi dôležité vy-
svetliť mu, prečo je nutné 
oko prelepovať. Nie príkazy 
či vyhrážky, ale rozumné vy-
svetlenie, zdôvodnenie pri-
meranou a pre dieťa zrozumi-
teľnou formou. Žiadne dieťa 
nemá rado obmedzenia. 

Začať s navykaním na oklu-
zor postupne. Na podporu 
nosenia zvoliť napr. 10 - 20 
minút každý deň  a s dieťa-
ťom tento čas dohodnúť, od-
komunikovať. 

Postupne čas predlžovať 
a dieťa presvedčiť o tom, že 
mu rodič verí, že to zvládne 
– použiť povzbudzovania, 
prípadne aj nastaviť systém 
primeraných odmien (vydr-

žíš – môžeš si vybrať potom 
rozprávku)

Počas oklúzie ponúknuť die-
ťaťu činnosť, ktorú má rado – 
pozeranie TV, obľúbená hrač-
ka, obľúbená spoločenská hra 
s rodičom, prípadne aj hra na 
PC (existujú programy, ktoré 
sú priamo určené na cvičenia 
pri oklúzii). 

Nedať dieťaťu na výber 
v tom, či oklúzia áno alebo 
nie. O tom rozhoduje rodič 
na odporúčanie lekára. Dieťa 
sa ale môže rozhodnúť – naj-
lepšie medzi dvoma možnos-
ťami: či počas oklúzie bude 
pozerať TV alebo sa zahrá 
na PC, či sa bude hrať spo-
ločenskú hru s mamou alebo 
s otcom, či si bude kresliť do 
zošita alebo do omaľovánky 
a pod. Nemôže síce rozho-
dovať o okluzore, ale aspoň 
o niečom rozhodnúť môže. 

Dohodnúť aj s pani učiteľ-
kou podmienky oklúzie po-
čas vyučovania (ak to odpo-
ručí očný lekár) a rovnako aj 
postup, ako dieťa presvedčiť. 
Pani učiteľky majú v tom-
to vývinovom období u detí 
veľkú moc (všetci poznáme: 
„ale pani učiteľka poveda-
la...“). Obvykle má v tomto 
období väčší hlas ako rodič, 
preto môže byť veľmi dob-
rým spojencom. 

V prípade potreby môže ro-
dič navštíviť naše ABC-špe-
ciálno-pedagogické poradne. 
Špeciálni pedagógovia ve-
dia vybrať vhodné cvičenia,  
ktoré môžu podporiť liečbu 
správneho binokulárneho vi-
denia a poradiť, aký najlepší 
postup zvoliť.

Viac sa dozviete napríklad 
aj na www.naspoklad.sk

Za tím ABC-SCŠPP Ná-
mestovo, Trstená a Tvrdošín 

PaedDr. Tatiana 
GANDELOVÁ 

špeciálna pedagogička

 

Argumenty i podpisy pod petíciou 
zastavili výstavbu vtáčieho ostrova

Až 100 tisíc ton kameňa a 
zeminy, čo je približne 5 ti-
síc plne naložených náklad-
ných áut,  sa malo nasypať do 
vôd Oravskej priehrady, aby 
tu, na ploche viac ako 12 ti-
síc m2 mohol vzniknúť nový 
umelý vtáčí ostrov. 
Mal byť náhradou za 
zdevastované biotopy. 
Proti návrhu MŽP sa 
v decembri 2020 pe-
tíciou postavila najmä 
oravská verejnosť, ale 
i ľudia z celého Slo-
venska, ktorou žiadali 
ministra Jána Buda-
ja, aby tomu zabránil 
(písali sme o tom v č. 
6/2021 z 18. 12. 2020 
pozn. aut.) Iniciátormi 
petície boli zástupco-
via rybárov, ochra-
nárov, poľovníkov, 
ekologických aktivis-
tov, poľnohospodárov 

a zástupcov z oblasti cestov-
ného ruchu, ktorí tvrdenie, 
že nový ostrov prírodu ne-
ochráni, skôr jej uškodí, na 
stretnutí s ministrom životné-
ho prostredia podložili argu-
mentmi. Envirorezort uznal, 

že výstavba vtáčieho ostrova 
na Orave by znamenala zá-
ťaž pre prírodu a zastavil ju 
s tým, že ministerstvo bude 
hľadať iné formy záchrany 
vtáctva v oravskom regióne.          
             (lá)

Ilustračná fotografia.                 Foto: Katka Kozáková



Na prelome júla a augusta 
sa skončil 18. ročník Žilin-
skej mestskej basketbalovej 
ligy (ŽMBL), súťaže, ktorá 
má za sebou sériu odohra-
tých celkovo už viac ako 50 
ročníkov. Účastníkmi tohto 
ročníka súťaže boli aj hráči 
basketbalového oddielu Ora-

va Bears, ktorí sa spomedzi 
ôsmich mužstiev umiestnili 
na krásnom 2. mieste a zaslú-
žia si uznanie. 

Za sedem týždňov odohra-
li účastníci spomínanej bas-
ketbalovej ligy 28 zápasov, 
ktoré mali podľa vyjadre-
nia prezidenta ŽMBL Petra 

Bulla veľmi dobrú športovú 
úroveň a vývoj súťaže pri-
niesol dramatické rozuzlenie 
na medailových pozíciách až 
v poslednom hracom týžd-
ni, ba dokonca až v úplne 
poslednom zápase celej sú-
ťaže. Prezident poďakoval 
všetkým zúčastneným tí-
mom a tiež každému hráčo-
vi – pretože všetci vytvárajú 
silnú komunitu ŽMBL.

Výsledky:
1. Spartans                       14 b
2. Orava Bears         12   
3. EDIS Computers          12  
4. VTJ                               11  
5. Mr. Štefánik Ballers     10  
6. Medik Martin                  9  
7. Kuričova žena                 9 
8. Bad Boyz                        7 

Michal HAJDUČÍK
predseda 

basketbalového oddielu

Soňa Rebrová je na Sloven-
sku známa ako neprofesio-
nálna plavkyňa a ekologická 
aktivistka, ktorá za sebou 
zanecháva obrovskú stopu 
inšpirácie a zvyšuje povedo-
mie o stave slovenských riek, 
ale aj o bezpečnom plávaní.

Kým ostatní si sťažujú 
na špinavú vodu, ktorá im 
znemožňu-
je plávanie, 
Soňa sa roz-
hodla vziať 
to z opačnej 
strany. Plá-
va v znečis-
tených vo-
dách práve 
preto, aby 
poukáza la 
na ich stav 
a podnietila 
ľudí k pre-
vzatiu zod-
povednosti 
a iniciatívy. 

Prečo prá-
ve plávanie s takýmto záme-
rom? 

Pred dvoma rokmi som na 
našom jazere trénovala na 
ženskú plaveckú štafetu cez 
La Manche a dostala som sil-
né alergie, z nich ťažký zápal 
dutín, a to všetko vyústilo až 
v meningitídu. Uvedomila 
som si, že vo vode, v ktorej 
plávame, je aj špina, ktorú vô-
bec nevidíme, antibiotiká, an-
tikoncepcia, rôzne iné látky 
z vypúšťané z okolia, ...voda 
je znečistená a špinavá a s tým 
treba niečo robiť. To si povie 
hocikto, ale čo teda môžem 
konkrétne ja urobiť? Rozmýš-
ľala som... Potom mi jedna 
kamoška ekologička poveda-
la, že existuje SLATINKA – 

združenie, ktoré čistí fyzicky 
vody, ale rozbehli aj kampaň 
ZA ŽIVÉ RIEKY.  Oslovila 
som ich s ponukou spoluprá-
ce a teraz si ľudia môžu kúpiť 
moje preplávané kilometre, t. 
j. prispieť na čistenie vôd. 

K plávaniu máte blízko od-
malička? 

Plávať som začala na staré 
kolená až pred troma rokmi. 
Mnohí ma považovali za ne-
plavca, keďže neplávam od-
malička, o to silnejší je pocit 
víťazstva a motivácie, že sa to 
dá, že ľudia môžu začať robiť 
čokoľvek, čo ich baví, aj v ne-
skoršom veku. 

Nemali ste strach plávať 
nad zatopenými dedinami? 

Ale áno, tŕpla som, či sa ne-
napichnem na nejakú vežu 
kostola...  Verím však v to, 
že plávať treba bezpečne a ne-
hanbím sa využívať bezpeč-
nostnú bójku. Aj vzhľadom na 
to, koľko životov vyhaslo prá-
ve vo vode pri plávaní, nie je 

priestor na hrdinstvá. Do bój-
ky sa dajú dať aj lieky, ak by 
ma napríklad chytil astmatic-
ký záchvat v strede jazera. 

Ktorý váš plavecký zážitok 
vám priniesol najväčšie za-
dosťučinenie?

Najväčšia moja osobná vý-
hra bola Oravská priehrada, 
pretože bola najdlhšia a plá-
vala som v nej najviac hodín. 
Mala som pred ňou najväčší 
rešpekt. Je krásne vidieť po-
sun môjho manžela, od mojich 
začiatkov (200 metrové zaplá-
vanie na ostrovček), pri kto-
rom ma prosil, nech nejdem, 
lebo tam nedoplávam, až po 
pohľad na Oravskú priehradu 
a statočné vyhlásenie: „Naah, 
to dáš, pohoda!“. 

Keď som však po šiestich 
hodinách zdolala priehradu 
a opýtala som sa ho, koľko 
percent mi reálne dával, že to 
zvládnem, priznal sa, že iba 
päť. O to väčšie víťazstvo to 

je. 
Čo bol váš impulz k vzťa-

hu k vode? 
Otužovanie a zimné plá-

vanie. V zime plávate sama, 
nikto tam nie je, jazero patrí 
iba vám. Už som si to Ivanske 
jazero privlastnila, volám ho 
moja bažina.

Čo si myslíte o spoluna-

žívaní rybárov, skútristov, 
plavcov a turistov na vode? 

Veľmi ťažká otázka, väčši-
nou si tieto skupiny robia zle. 
Je fajn, že každý chce využí-
vať vodu, ale treba nájsť ne-
jaké hranice. Ja osobne som 
sa stretla s tým, že najviac 
vodu znečisťujú rybári, mož-
no nie tak priamo do vody, 
ako skútristi, ale v konečnom 
dôsledku oveľa viac odpadka-
mi, ktoré zanechávajú a tie sa 
dostávajú do vody. Riešením 
je iba veľa tolerancie, aby si 
ľudia vychádzali v ústrety, ja 
sa tiež vždy bojím, kedy do 
mňa hodia kŕmidlo– do hlavy, 
už som sa aj zamotala rybáro-
vi do silonu, ale snažím sa byť 
tolerantná, veď tá voda je pre 

nás všet-
kých.  Naj-
lepšie je, 
keď mi ry-
bár nadáva, 
nech plá-
vam doľa-
va, lebo on 
má nahode-
né vpravo. 
Ale akosi 
zabúda, že 
vľavo je 

ďalší rybár, ktorý mi tiež 
nadáva. Takže sa snažím plá-
vať stredom, čo síce nie je 
moc bezpečné, ale inak sa to 
nedá.

Maja KLEINOVÁ 
MARKOVIĆ
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Tím Orava Bears druhý

Úspešný tím Orava Bears – Jozef Hupka, Lukáš Turčák, Mi-
chal Hajdučík, Lukáš Chudoba, Filip Nováki, Miroslav Chu-
doba, Tomáš Závodný, Ján Laššák, Richard Višňovský, Tibor 
Brňák, Marián Škubák, Ján Grebáč.              Foto: Mária 

Beh ulicami mesta Námestovo 2021
Tento ročník BUM - Beh 

ulicami mesta Námestovo 
2021 bol iný ako zvyčajne. 
Pandémia, dlhá zima, zlé 
počasie. Ale ani tieto obme-
dzenia nám nebránili dať 
hlavy dokopy a zorganizo-
vať aj tento rok virtuálny 
beh. Štandardné preteky sú 
vždy príležitosťou, kde sa 
stretávajú bežci ako súperi, 
ale aj priatelia navzájom. 
Fanúšikovia robia nezame-
niteľnú atmosféru, ktorá 
je motiváciou pre každého 
športovca. Aj keď v tomto 
roku to v tejto podobe ne-
vyšlo, využili sme naplno 
sociálne siete. Mnohí, kto-
rí  nás takto sledovali, stali 
sa našimi virtuálnymi fanú-
šikmi aspoň na diaľku. A 
bežci, ktorí sa pochválili 
svojou fotografi ou na Fa-

cebooku alebo 
instagrame, zís-
kavali svoj po-
myselný aplauz 
v podobe lajkov 
a srdiečok od 
ich vlastných 
priateľov či fol-
lowerov. A to 
nás nabilo ener-
giou a nadše-
ním. Možno aj 
takouto malič-
kosťou ste mo-
tivovali svojich známych 
k športu. A najmä o to nám 
išlo.

Pred odštartovaním virtu-
álneho behu Námestovom 
sme pre vás pripravili vý-
zvy, ktoré vás mali rozbe-
hať a vyvolať chuť zapojiť 
sa do týchto virtuálnych 
pretekov. Pre nás to bola 

zábava, lebo 
sme si takto 
sami vytvo-
rili mož-
nosť, ako 
vám ukázať 
p r í j e m n é 
bežecké tra-
sy vhodné 
na akýkoľ-
vek tréning 
v okolí Ná-
m e s t o v a . 
Veľmi nás 
teší, že do 
výziev sa za-
pojili mnohí 
a tým, že sa 
inšpirovali, 
zapojili, od-
behli si tie 
trasy, nám 
urobili veľ-
kú radosť.

Do virtu-
álneho behu 
na rok 2021 
sa zaregis-
trovalo 126 
bežcov, z 
toho splnilo 
kritéria 98, 
čo je úžasne.

V  období 

od 13. do 16. mája sme spo-
lu zabehli viac ako 500 km 
a ty si bol práve súčasťou.

Padol nový rekord 5 km 
trate v Námestove, keď ho 
najskôr  14. mája prekonal 
Štefan Piták a trať prebehol 
za necelých 20:25 minút, 
no na druhý deň ho preko-
nal Pavol Hrubjak, keď trať 
zdolal za 19:00 minút.

Tento 4. ročník mal nový 
dizajn medaily, ktorá na 
zadnej strane ukrýva mapu 
5 km trate. Tohtoročná má 
prvú časť a ďalšie budú na 
ňu nadväzovať. Tak sa po-
kúste v priebehu ďalších 
rokov dokončiť túto kolek-
ciu.

Tým, že sa do nášho behu 
zapájali aj bežci z okolia, 
chceli by sme pomyselnú 
štafetu bežeckých výziev 
podať ďalej. Veríme, že 
bežci z okolia majú mnoho 
zaujímavých lokalít na za-
ujímavé bežecké tréningy. 
A práve po takých sú hladní 
všetci bežci. Všetci máme 
radi nové zážitky, nové vý-
hľady, nové kamarátstva, aj 
keď len virtuálne.

Ďakujeme všetkým za 
účasť, bez vás by sme to 
nedokázali, taktiež BUM 
tímu, ktorý toto celé zor-
ganizoval a rovnako mestu 
Námestovo za podporu.

Veríme, že o rok sa už 
všetci spoločne stretneme 
na štarte a vychutnáme si 
atmosféru pretekov.

váš BUM tím 

Voda jej spôsobila meningitídu, 
plávať však neprestala
Soňa je prvá žena, ktorá zbúrala štyri predsudky a vytvorila nový rekord 
preplávaním Oravskej priehrady.

ZA ŽIVÉ RIEKY – iniciatíva, za ktorou stojí rôznorodá 
skupina, v ktorej sú vodáci, rybári, turisti, miestni podni-
katelia, cyklisti, odborníci rôzneho zamerania, zástupcovia 
samospráv aj mimovládnych organizácií, ale aj „obyčajní“ 
občania.

Žiadajú vrátiť život do našich riek, skutočnú ochranu vôd 
na Slovensku a zelené udržateľné opatrenia.

Prispieť  môžete aj vy a splniť Sonin sen vyzbierať plnú 
sumu, tu: 

https://slatinka.darujme.sk/p2p/92911696-a0a6-4a71-
-aba2-778e41bbfc9a/za-rieky-bez-plastov/

Soňa Rebrová takto upozorňuje na stav slovenských vôd.              Foto: (ar sr)

Oravská priehrada je najväčšou výhrou S. Rebrovej.



Ako došlo k spolupráci vy 
a MŠK Námestovo?

Po zápase pod Dubňom s 
MŠK Žilina B ma oslovil pre-
zident klubu, či by som nechcel 
trénovať v Námestove. V zápa-
se s Košicami som ešte muž-
stvo sledoval ako divák. A ako 
tréner som s mužstvom absol-
voval debut v Bardejove.

Aké sú vaše očakávania, 
ciele s MŠK Námestovo? 
Čo by ste s týmto klubom 

chceli dosiahnuť?
Posunúť klub, čo sa týka naj-

mä hernej stránky a výkonnos-
ti. Ak bude lepšia výkonnosť, 
prídu aj výsledky.

Akým dojmom na vás za-
tiaľ pôsobí klub? Zázemie, 
podmienky a celkové fungo-
vanie klubu? 

Nie je to profesionálny klub, 
ako napríklad Podbrezová, ale 
v podobnom klube som už pô-
sobil, resp. klube, ktorý fungo-

val v podobných podmienkach 
a to MŠK Púchov a dalo sa to 
zvládať, čiže v tomto nevidím 
žiaden problém.

Sú na vás ako na trénera 
mužstva kladené nejaké ciele, 
očakávania zo strany vedenia 
klubu? 

Tak ako som spomínal, sna-
žím sa nastaviť tréningový pro-
ces, zlepšiť výkonnosť muž-
stva. Každý chce, aby sa tá 
druhá liga zachránila. Toto však 
garantovať neviem, ale urobím 
spolu s realizačným tímom pre 
to maximum, aby sa to podari-
lo.

Máte už aký-taký prehľad o 
súčasnom kádri Námestova? 
Ako by ste ho charakterizo-
vali? 

V mužstve je určite veľa sna-
hy, ale trošku mi chýba futba-

lová kvalita. Tím je postavený 
skôr na takých bojovníkoch a 
hráčoch, ktorí majú väčšiu sna-
hu a vôľu, ako futbalovú kvali-
tu a cieľom je práve tú kvalitu 
zlepšiť.

Čo budú prvé veci, ktoré 
chcete v klube a kabíne za-
viesť?

Hlavne dobrú tréningovú mo-
rálku. Aby sa hráči tešili na tré-
ning a aby tam chodili radi. To 
sú veci, ktoré viem ako tréner 
ovplyvniť, lebo niektoré veci 
ovplyvniť neviem.

Aký štýl hry majú fanúšiko-
via od vás očakávať?

Ja som zástanca ofenzívne-
ho futbalu s vysokým napá-
daním, pressingom a dyna-
mikou. Treba ale povedať, že 
toto mužstvo takto zo začiatku 
hrať nemôže, pretože v prvom 

rade musíme nastaviť to, aby 
sme nedostávali veľa gólov. To 
znamená postaviť to na pevnej 
defenzíve a potom nabaľovať 
na to ostatné veci. Dostávame 
veľa gólov (3-4 góly priemer-
ne na zápas). Takto sa nedajú 
vyhrať zápasy s tak veľkým 

počtom inkasovaných gólov. 
V prvom rade musíme byť 
pevnejší v defenzíve a potom 
zlepšiť ofenzívnu kvalitu.

Čo by ste chceli adresovať 
domácim fanúšikom?

Aby boli trpezliví, aby muž-
stvo povzbudzovali aj v prí-
pade negatívneho výsledkov. 
Je to obrovský úspech pre ná-
mestovský futbal hrať druhú 
najvyššiu súťaž. Námestovo 
nikdy predtým takúto súťaž 
nehralo. Celý klub, aj hráči 
budú potrebovať čas, aby sa 
v tom zorientovali, čiže bol 
by som rád, keby fanúšikovia 
boli našim dvanástym hráčom 
v každom zápase.

Aký osobný cieľ si pred svo-
jím pôsobením v klube dáva-
te?

Zlepšiť výkonnosť hráčov, 
čo je pre mňa ako trénera za-
dosťučinenie a aby práca celé-
ho realizačného tímu nevyšla 
navnivoč.

Zoznámili ste sa už s 
mestom?

V meste som ešte moc nebol, 
ale ako prostredie je tu krás-
ne, špeciálne by som zdôraz-
nil nábrežie, ktoré sa mi veľmi 
páči.

Váš obľúbený klub a hráč?
Jednoznačne FC Liverpool a 

z hráčov sa mi páči Virgil van 
Dijk.              Rozhovor pripravil 

Peter KOLADA

FUTBAL – SLOVNAFT CUP
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Najprv musíme zastaviť množstvo inkasovaných gólov a postupne
zlepšovať futbalovú kvalitu

Hráčska kariéra: 
1993-1997 Košice
1997     Sparta Praha
1997-1998 Košice 
1998-2001 AS Trenčín 
2001-2003 Slovan Bratislava
2001-2002  AS Trenčín  
  (hosťovanie)
2002-2003  1. FC Košice  
  (hosťovanie)
2004 Odra Wodzisław 
2004 Crystal Lednické Rovne 
2005 Zemplín Michalovce
2005-2006 ViOn Zlaté Moravce 
2006    Slavoj Trebišov 

2007    Zemplín Michalovce 
2008    Trenčianske Stankovce 
2009–2013 FC Valašské Příkazy 
2013     MFK Stará Turá

Trénerská kariéra:
2013-2017 AS Trenčín  
  (asistent trénera)
2017-2018 AS Trenčín
2018    AS Trenčín   
  (asistent trénera)
2018-2019 AS Trenčín
2019-2020 Púchov
2020     Železiarne Podbrezová

Druholigové futbalové mužstvo MŠK Námestovo má 
nového trénera. Od ôsmeho kola jesennej časti sú-
ťaže ho vedie 46-ročný Vladimír Cifranič, bývalý slo-
venský futbalista, ktorý má za sebou  bohatú hráčsku 
kariéru ako napríklad Sparta Praha, Slovan Bratislava 
alebo AS Trenčín. Trénerskú kariéru začal v Trenčíne 
a naposledy pôsobil v Podbrezovej. Za čitateľov Ná-
mestovčana sme sa Vladimíra Cifraniča opýtali: 

Počas tréningu v MŠK Námestovo.                  Foto: Peter Kolada

Tréner Vladimír Cifranič
               Foto: Milan Švába

Sympatický výkon povzbudením do ďalších stretnutí
V rýchlom slede druholigo-

vých súbojov museli Námes-
tovčania tretí septembrový 
utorok preladiť na poháro-
vú nôtu. V 53. ročníku Slov-
naft cupu sa prebojovali do 
3. kola, v ktorom narazili 
na FK Pohronie, teda celok 
z najvyššej súťaže. 

Fortunaligista bol favoritom 
duelu, no rovnako ako jeho 
súper, mal ďaleko od optimál-
nej formy. Obaja sa totiž na-
chádzali na posledných prieč-
kach priebežného poradia 
svojich súťaží. Tento zápas 
mal byť pre nich odrazovým 
mostíkom k očakávaným lep-
ším výsledkom. Naši hráči si 
výhru zaknihovali naposledy 
v 2. kole Slovenského pohára, 
keď zvíťazili na ihrisku štvr-
toligistu zo Závažnej Poruby 
4:2 (góly: Patrik Chovan 2, 
Martin Habiňák a Marek Žá-
kovič). V úvodnom kole mali 
voľno.

MŠK Námestovo - FK Po-
hronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa 0:3 (0:0)

Góly: P. Mazan, C. Badolo, 
P. Blahút. Bez kariet.

Zostava domácich: M. 
Greššák - V. Terentiev, Ľ. Ja-
ššo, M. Bednár (46. M. Habi-
ňák) od 63. [C], Mi. Čiernik 
- N. Brodziansky - P. Chovan 
(68. Š. Mydlár), S. Farský 

(78. J. Stašák), Cs. Biricz (78. 
M. Chorvát), M. Snovák [C], 
(63. Mar. Čiernik) - M. Žáko-
vič. Tréner: V. Cifranič

Zostava hostí: L. Hrdlička - 
S. Kokovas, P. Čmovš, A. Štr-
ba (64. M. Adamec), T. Záhu-
menský - L. Malle (46. M. T. 
Nguer), D. M. Ściślak (46. A. 
Pajer), P. Mazan [C], M. Vý-
bošťok (60. C. Badolo) - M. 
Lačný, F. Mastiš (46. P. Bla-
hút). Tréner: Š. Zaťko

Domácim futbalistom sa 
doposiaľ nedarili vstupy do 
zápasov, kedy neraz veľmi 
skoro inkasovali. Našťastie, 
tento scenár sa proti Pohroniu 
neopakoval. Námestovčania 
boli od úvodu koncentrova-

ní. Zodpovedne dostupovali 
k protihráčom a nenechávali 
im priestor na spracovávanie 
lopty. Hoci sa hostia snažili 
mať ju pod kontrolou, v pr-
vom dejstve vážnejšie pohro-
zili len raz. Bolo to v 31. mi-
núte, no Greššák po výbornej 
hlavičke predviedol excelent-
ný zákrok.

Po zmene strán musel pr-
voligista preradiť na vyšší 
rýchlostný stupeň, ak nech-

cel pripustiť prekvapenie. Po 
prestriedaní vzrástla jeho sila 
predovšetkým v ofenzíve. Be-
haví Afričania sa vpredu cítili 
ako ryby vo vode. Defenzí-
va MŠK pracovala na plné 
obrátky. Spoľahlivý gólman 

domácich dobre zakročil aj 
v 48. minúte pred prenikajú-
cim Blahútom. Na opačnej 
strane to skúšal Biricz, no 
z uhla mieril len nad bránu. 
V 58. minúte sa vyznamenal 
i hosťujúci Hrdlička, keď re-
flexívne vyrazil Žákovičovu 
hlavičku.

S pribúdajúcim časom sa 
tlak Pohronia stupňoval. Ne-
rozhodný stav vyhovoval viac 
hostiteľom. V 66. minúte na-
priahol z hranice šestnástky 
skúsený kapitán modro-žltých 
Peter Mazan. Brankár Námes-
tova sa natiahol, aký bol dlhý, 
no loptu vyrazil len do siete. 
Favoritovi narástli krídla, vý-
sledkom čoho boli ich ďalšie 
šance a presné zásahy. Na ne-
zastavenie bol legionár z Bur-
kiny Faso Cedric Badolo. Ten 
v 71. minúte zakončil rýchlu 
akciu, keď zblízka prestrelil 
bezmocného Greššáka.

Muž medzi našimi tromi žr-
ďami sa na nedostatok práce 
sťažovať nemohol. Zakrátko 
nato vychytal rovnako nebez-
pečného Lačného. Vydarenú 
13-minútovku podčiarkli Za-
ťkovi zverenci tretím gólovým 
zápisom. Nguer zobral loptu 
Brodzianskemu, založil rých-
lu kombinačnú akciu, ktorú 
zužitkoval Patrik Blahút pres-
nou strelou k vzdialenejšej 
žrdi. Hneď nato vystihol zlú 

rozohrávku hosťujúcej obrany 
Chorvát, no s jeho streleckým  
pokusom nemal pozorný Hrd-
lička problémy. Čestný úspech 
Hornooravcov mal na dosah 
Žákovič. V 82. minúte sa oprel 
do lopty, no ani jeho hlavička 
si cestu do siete nenašla.  

Milan ŠVÁBA

Doterajšie výsledky 
Námestova v II. lige 
v aktuálnom ročníku

1. kolo: Námestovo - Banská 
Bystrica 0:7, 2. kolo: Trebišov 
- Námestovo 1:0, 3. kolo: Ná-
mestovo - Skalica 0:0, 4. kolo: 
Dubnica nad Váhom - Námes-
tovo 4:0, 5. kolo: Námestovo 
- Podbrezová 2:4, góly domá-
cich: Samuel Farský, Matúš 
Snovák, 6. kolo: Žilina B - Ná-
mestovo 9:0, 7. kolo: Námes-
tovo - FC Košice 1:3, gól do-
mácich: Norbert Brodziansky, 
8. kolo: Bardejov - Námestovo 
4:1, gól hostí: Marek Žákovič, 
9. kolo: Námestovo - Šamo-
rín 1:4, gól domácich: Samuel 
Farský (z 11 m), 10. kolo: Slo-
van Bratislava B - Námestovo 
3:0.

Zostávajúci program 
zápasov Námesto-
va v jesennej časti

11. kolo: sobota 2. október 
o 15.00 hod. Námestovo - Pú-
chov, 12. kolo: sobota 9. ok-

tóber o 15.00 hod. Humenné 
- Námestovo, 13. kolo: sobota 
16. október o 14.30 hod. Ná-
mestovo - Komárno, 14. kolo: 
nedeľa 24. október o 11.00 
hod. Rohožník - Námestovo, 
15. kolo: sobota 30. október 
o 14.30 hod. Námestovo - 
Petržalka, 16. kolo: sobota 6. 
november o 13.00 hod. Banská 
Bystrica - Námestovo (vo Zvo-
lene), 17. kolo: sobota 13. no-
vember o 13.00 hod. Námesto-
vo - Trebišov.

Neúplná tabuľka II. ligy po 
10. kole

  1. B. Bystrica 10  7  2  1  22:6  23
  2. Podbrezová 10 7 0 3 20:12 21
  3. Humenné 9 6 2 1 13:5 20
  4. Komárno 10 6 2 2 15:58 20
  5. Skalica 8 5 2 1   8:3 17
  6. Petržalka 9 5 1 3 17:8 16
  7. Žilina B 10 4 3 3 24:15 15
  8. FC Košice 10 4 2 4 21:15 14
  9. Trebišov 9 4 2 3   8:9 14
10. Šamorín 10 4 1 5 19:16 13
11. Dubnica n/V. 10 3 3 4 16:16 12
12. Rohožník 10 3 1 6 12:22 10
13. Slovan B 10 2 2 6   8:23   8
14. Bardejov 9 1 3 5 10:14   6
15. Púchov 10 1 3 6   9:16   6
16. Námestovo 10 0 1 9   5:39   1

Víťaz si zabezpečí priamy po-
stup do Fortuna ligy. Tím na 2. 
mieste bude hrať baráž o postup 
do najvyššej súťaže. Mužstvá od 
13. miesta nadol vypadávajú do 
príslušnej III. ligy podľa geogra-
fického rozdelenia. Ak budú mať 
niektoré celky na konci práve pre-
biehajúcej sezóny rovnaký počet 
bodov, o ich umiestnení rozhodnú 
výsledky vzájomných zápasov.               

Aktéri pohárového zápasu v plnom nasadení.
           Foto: Milan Švába


