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Mesto postupne rastie
„Časy na Orave sa podstatne 

zmenili, hospodárskym i spo-
ločenským centrom sa stáva 
Námestovo,“ povedal starosta 
Bobrova Anton Grobarčík. A má 
pravdu. So skupinou ďalších 
neúnavných bojoval za zacho-
vanie sídla súdu v Námestove. 
Podarilo sa. Koncom apríla po-
slanci národnej rady odklepli 
novú súdnu mapu. Podľa nej súd 
v Dolnom Kubíne stratí doterajší 
štatút okresného a hlavné sídlo 
oravského súdnictva bude v Ná-
mestove.

Služby mesta sa tak postupne 
rozširujú. Do dvoch rokov by si 
Námestovčania, ale aj obyvatelia 
okolitých dedín či miest, mohli 
vybaviť všetky potrebné úradné 
doklady pod jednou strechou. 
Z budovy bývalej polikliniky 

vznikne klientske centrum.
Nemenej dôležitou je aj dostup-

nosť zdravotnej starostlivosti. 
Žilinská župa začala v júni s do-
budovaním tretieho poschodia 
Oravskej polikliniky v Námes-
tove. Nový priestor bude patriť 
všeobecným a špecializovaným 
ambulanciám Centra integrova-
nej zdravotnej starostlivosti. 

Okrem týchto ešte prinajmen-
šom jedna mimoriadna správa 
pre Námestovo i okolie – poslan-
ci schválením dodatku k VzN 
skrátili čas otváracích hodín noč-
ných podnikov zo 4. na 1 hodinu 
po polnoci.

O týchto, ale i ďalších aktu-
álnych témach zo života nášho 
mesta sa dočítate vo vnútri tohto 
rozšíreného vydania mestských 
novín.                     (dm)

Káčer dorazil aj do Námestova
Správca Nadácie TA3 Peter 

Káčer po Lučenci, Brezne a 
Dolnom Kubíne dobicyklo-
val poslednú júnovú stredu aj 
do Námestova. „Sme v polke 
cesty a za sebou mám v tom-
to týždni asi 55 kilometrov,” 
povedal. 

V tomto roku ich však za 
sebou už má skoro šesťtisíc. 
Trasou, ktorá začínala na 
brehu Oravskej priehrady a 
končila pri kliňanskej soche 
Rio de Klin, k nim pridal ešte 
ďalších 20 kilometrov. 

V pelotóne ho sprevádzal 
primátor Námestova, náčel-
ník mestskej polície, cyklisti 
z Telovýchovnej jednoty Ora-
van, ale aj Námestovčania či 
obyvatelia okolitých dedín. 
„O tejto akcii som sa dozvedel 
náhodou, som akurát doma, 
tak prečo sa nezúčastniť,” ho-
voril nám o dôvodoch svojej 
účasti jeden z nich.

Tak ako to býva zvykom, 

Káčer do mesta nechodí s 
prázdnymi rukami. Rodinám, 
ktoré to potrebujú najviac, 
venoval dva 500-eurové šeky.

Prvý z nich bol pre Ada-
ma Múdreho, ktorý trpí cho-
robou nervového systému. 
Druhý šek odovzdali osobne 
Ele Banasovej, ktorá má det-
skú mozgovú obrnu. „Vážime 
si to, pretože keby nebolo ta-
kýchto akcií, na rehabilitácie 
peniaze nemáme,“ povedala 
mama malej Ely. Tú dokonca 
prišli podporiť aj spolužiaci 
a učitelia zo Základnej ško-
ly Komenského. Zo Záka-
menného meral cestu Tomáš 
Jakubjak so sestrou Martou, 
tomu totiž Káčer na svojej 
týždňovej akcii vybicykloval 
nový vozík.

Podujatie po celú dobu spre-
vádzali vystúpenia žiakov 
z jednotlivých umeleckých 
škôl v Námestove.

Dorota MIKULÁŠOVÁ Pelotón absolvoval v Námestove 20-kilometrovú trasu.                                                                                              Zdroj foto: DM

Od začiatku júla budú deti voľné ako tieto letiace ba-
lóny. Začínajú sa dvojmesačné letné prázdniny, dúfaj-
me, iné ako tie predošlé – bez protiepidemických obme-
dzení! V Námestove detská radosť z prázdnin v týchto 
dňoch vytryskla z viac ako 3 600 sŕdc žiakov a študen-
tov základných a stredných škôl (cca 2000 stredoškolá-
kov, viac ako 1000 žiakov troch základných škôl a vyše 
600 žiakov Spojenej školy internátnej, vo všetkých ka-
tegóriách).Užívajte si leto, milí žiaci a študenti, ale 

kontrolujte svoj „prázdninový let“, aby vás vietor voľ-
nosti neuniesol do nebezpečných výšav...

Predprázdninovú radosť si už 1. júna, v rámci Olym-
pijského Dňa detí, na štadióne MŠK užili plným prie-
hrštím žiaci ZŠ na Komenského ulici v Námestove.  
   

O tomto veľkolepom vydarenom 
podujatí sa dočítate na 8. strane.

Foto znázorňujúce olympijské kruhy: (zš k), text: (lá)

Čarovné Námestovo a okolie
K príspevkom do pripravo-

vanej publikácie s názvom Ča-
rovné Námestovo a okolie po-
vzbudzuje vydavateľský tím 
zo stredného Slovenska v spo-
lupráci s oravskými fotografmi 
všetkých miestnych nadšencov 
umeleckej fotografi e. Svoji-
mi príspevkami môžu obohatiť 
knihu venovanú regiónu, ktorý 
práve miestni poznajú najlepšie, 
a to vrátane čarovných zákutí 
a momentov. 

Súčasťou publikácie má byť 
viac ako sto unikátnych – naj-
krajších a najneobyčajnejších 
záberov Námestova a jeho 
okolia. Tematická škála je širo-
ká, môže ísť o známe pamiat-
ky, ale tiež nepoznané prírodné 

skvosty, či jedinečné momentky 
z regiónu. 

„Čarovné fotografi e priblížia 
jedinečný kolorit tohto sever-
ného regiónu. Prostredníctvom 
umeleckých fotografi í bude mať 
možnosť spoznať nepoznané 
kúzlo Čarovného Námestova a 
jeho okolia každý,“ približuje 
autor a redaktor pripravovanej 
knihy, Martin Kmeť.

Niekoľko fotografi í do pripra-
vovanej knihy je už k dispozícii, 
môžu poslúžiť aj ako inšpirácia 
pre námestovských umeleckých 
fotografov. Tieto fotografi e, ako 
aj informácie o možnosti po-
dieľať sa na projekte je možné 
nájsť na webovej stránke www.
carovne-slovensko.sk.         (r)

Olympiáda radosti



Ďalšie rokovanie poslan-
cov, ktoré malo ma programe 
16 rokovacích bodov, zvo-
lal primátor Milan Hubík na 
22. júna. Nakoniec poslanci 
stihli prerokovať iba polovi-
cu z nich, mestské zastupiteľ-
stvo bolo pre pokročilý čas 
prerušené a jeho pokračovane 
sa určilo na 29. júna.

V prvom bode hlavná kon-
trolórka mesta Elena Krau-
sová predniesla správu o vý-

sledku kontroly plnenia 
uznesení. Poslanci o uznese-
niach diskutovali s vedením 
mesta, tiež medzi sebou a ná-
sledne vzali správu na vedo-
mie.

Správa o výsledku kontro-
ly hospodárnosti, efektivity 
a účelnosti nakladania s roz-
počtovými prostriedkami 
v rozpočtových organizáci-
ách  ZŠ Komenského a ZŠ 
Slnečná bola predložená tak-

tiež hlavnou kon-
trolórkou –  priblí-
žila obsah správy 
a po krátkej disku-
sii poslanci MsZ 
správu vzali na ve-
domie.

Aj tretí bod bol 
v gescii hlavnej 
kontrolórky, v kto-
rom predložila plán 
kontrolnej činnos-
ti na druhý polrok 
roku 2022. Uzne-
sením poslanci plán 
kontrolnej činnosti 
schválili.
Posledným bo-

dom, ktorý hlavná 
kontrolórka na roko-
vaní predniesla, bolo 
odborné stanovisko 
k záverečnému účtu, 
ktoré poslanci vzali 
na vedomie.

Obsahovo rozsiah-
ly materiál pred-
niesla vedúca fi -
nančného oddelenia 
Katarína Rusinová, 
a to záverečný účet 
mesta Námestovo za 

rok 2021. Po pripomienkach 
a diskusii prítomných ho po-
slanci schválili, aj keď s vý-
hradou, kto-
rú spracovala 
hlavná kontro-
lórka mesta.

Šiesty bod sa 
niesol v zna-
mení zmeny 
rozpočtu. Išlo, 
okrem iného, 
o navýšenie fi -
nančných zdro-
jov na moder-
nizáciu umelej 
trávy pre MŠK, 
navýšenie fi -
n a n č n ý c h 
zdrojov na 
r e a l i z á c i u 
miestnych ko-
m u n i k á c i í 
a schválenie 
fi nančných zdrojov na štúdiu 
cyklotrasy okolo Oravskej 
priehrady. Všetky tieto oblas-
ti poslanci MsZ schválili, čím 
pomohli ďalšiemu rozvoju 
dôležitých aktivít v meste.

Zložitá doba, v ktorej ži-
jeme, priniesla potrebu 
navýšenia cien aj v Cen-
tre sociálnych služieb v 
Námestove, kde poslan-
ci schválili dodatok č. 4 
k VZN č. 1/2017 o posky-
tovaní sociálnych služieb 
a o výške úhrady za posky-
tované služby, ktorým sa 
upravujú ceny za stravné. 
Dodatok pripravil a pred-
niesol vedúci správneho 
oddelenia Martin Panek 
spolu s riaditeľkou CSS 

Máriou Kondelovou.
Náčelník MsP Miroslav 

Hajdučík bol predkladate-

ľom ôsmeho bodu. Návrh 
na schválenie dodatku č. 1 
k VZN č. 1/2021 o určení 
času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb spo-
číval v skrátení otváracích 
hodín nočných podnikov 
do jednej hodiny rannej. Po 
naozaj dlhej a zložitej dis-
kusii poslancov, náčelníka 
MsP i prítomnej verejnosti, 
vrátane zástupcov z oblasti 
cestovného ruchu a prevá-
dzok na Nábreží, napokon 
poslanci dodatok schválili.

Keďže čas už presahoval 
22. hodinu, poslanci, na ná-
vrh primátora, schválili pre-
rušenie rokovania MsZ a jeho 
pokračovania o týždeň.

Dušan JENDRAŠÍK
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Úspešnosť v žiadaní grantov
I keď stále nevieme, či 

budeme úspešní v žiadosti 
o veľký grant na Minister-
stve kultúry SR – 200 000 € 
(vyhodnotenie sa pre veľký 
počet žiadostí presunulo na 
jeseň), s radosťou konšta-
tujeme, že sme boli úspešní 
vo viacerých výzvach. Fond 
na podporu umenia podporí 
nákup kníh v našej knižnici 
domu kultúry krásnou (histo-
ricky najvyššou) sumou 6500 
€ v rámci projektu Atraktívna 
Mestská knižnica v Námesto-
ve s novými knihami. 

Úspešne sme skončili aj 
so žiadosťou v rámci Regi-
onálnych dotácií – náš pro-
jekt Deň v minulosti, ktorý 
sa bude konať 30. júla na 
Nábreží Oravskej priehrady 
– fi nančne podporí Žilinský 
samosprávny kraj.

Premiérovo sme získali i 
grant vo výške 5000 € aj od 

Nadácie Pontis a Nadačného 
fondu Slovenských elektrár-
ní. Ročník 2022 bol zamera-
ný na podporu a rozširovanie 
cyklo dopravy, tvorbu bez-
pečnej infraštruktúry v mes-
tách a obciach v okolí škôl a 
na frekventovaných miestach 
v súlade so zásadami doprav-
ne civilizovaného sídla, s cie-
ľom nielen dopravu upokojiť, 
ale aj podporiť rozvoj cyklis-
tiky ako ekologickej, zdra-
vej, športovej a rekreačnej 
aktivity v regiónoch v okolí 
Slovenských elektrární. Náš 
projekt Bicyklom za kultúrou 
získal plnú podporu a vďaka 
nej bude počas leta pred Do-
mom kultúry v Námestove 
osadený servisný cyklostojan 
a 5 dizajnových stojanov pre 
bicykle. 

Daniela KUBÍKOVÁ
riaditeľka DKN

Piate MsZ aj o súčasnosti a budúcnosti 
Nábrežia Oravskej priehrady

Pre vopred avizovanú ne-
prítomnosť primátora Milana 
Hubíka na rokovaní, viedol 
piate  Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove, ktoré sa konalo 
18. mája, zástupca primátora 
Rastislav Zanovit. 

Po úvode rokovania, pri 
schvaľovaní programu, nepre-
šiel cez poslanecké hlasovanie 
návrh  poslanca Juraja Kurtu-
líka vyradiť jeden z bodov 
programu a tak sa rokovanie 
riadilo bodmi zo zverejnenej 
pozvánky.

Tradičné prvý bod prednies-
la hlavná kontrolórka Elena 
Krausová. Priblížila v ňom 
správu o výsledku kontroly 
plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Námestove. 
Po krátkej diskusii poslanci 
vzali správu na vedomie.

V druhom bode hlavná kon-
trolórka priblížila svoju sprá-
vu o výsledku vybavovania 
sťažností a petícií Mestským 
úradom v Námestove za rok 
2021, kde konštatovala zlep-
šenie vybavovania danej 
agendy s určitými nedostat-
kami. Následne poslanci vzali 
správu na vedomie.

Prednosta MsÚ Dušan Jen-
drašík predniesol v treťom 
bode protest prokurátora pro-
ti uzneseniu 2/2022 Mestské-

ho zastupiteľstva mesta Ná-
mestovo, ktorého predmetom 
bol návrh na zrušenie daného 
uznesenia, pretože nespĺňalo 
zákonné povinnosti. Predme-
tom uznesenia bol prenájom 

priestorov mesta Námestovo 
pre Cirkevnú základnú ško-
lu v Námestove. Poslanci sa 
s daným protestom nestotož-
nili a z tohto dôvodu mu ne-
vyhoveli.

Návrh na schválenie VZN 
Mesta Námestovo  č. 1/2022 
o používaní pyrotechnických 
výrobkov predniesol Mar-
tin Panek a po zapracovaní 
zmien, ktoré vzišli z prísluš-
ných komisií, poslanci VZN 
schválili.

Vedúci správneho odde-

lenia Martin Panek pred-
niesol spolu s náčelníkom 
MsP Miroslavom Hajdučí-
kom návrh VZN Mesta Ná-
mestovo č. 2/2022 o chove, 
vodení a držaní psov –  po-

slanci po krátkej diskusii 
a zapracovaní pripomienok 
z komisií rovnako zahlaso-
vali za schválenie daného 
VZN.

V šiestom bode vedúca od-
delenia výstavby Soňa Med-
vecká priblížila už známu 
tému transformácie Nábre-
žia, kde poslanci po diskusii 
schválili zadanie urbanistickej 
štúdie a tak sa môže v projekte 
ďalej pokračovať.

V ďalšom bode vedúca fi -
nančného odboru Katarína 

Rusinová predstavila návrh 
zmeny rozpočtu mesta Ná-
mestovo na rok 2022 rozpoč-
tovým opatrením č. 3/2022, 
kde boli ešte doplnené zmeny 
v rámci poslaneckého zboru. 
Všetky zapracované zmeny aj 
celkové rozpočtové opatrenie 
boli schválené.

V bode prevody, nájmy a vý-
požičky majetku mesta išlo 
predovšetkým o vecné breme-
ná v rámci inžinierskych sietí 
a aj tie poslanci schválili.

Náčelník MsP Miroslav Haj-
dučík predstavil poslanecké-
mu zboru návrh na vykonanie 
zápisu do kroniky mesta Ná-
mestovo za rok 2020. Po krát-
kom priblížení poslanci daný 
návrh schválili.

V ďalších bodoch boli rie-
šené viaceré témy, a tou po-
slednou bola téma nábrežia. 
Náčelník  MsP spracoval vi-
deo o momentálnej situácii na 
nábreží cez víkendy a v noč-
ných hodinách.

Celé rokovanie MsZ bolo 
zaznamenané zvukovo aj ob-
razovo a pre detailnejšie infor-
mácie si ho možno pozrieť na 
webovej stránke mesta.

Približne o 21:30 h zástupca 
primátora 5. rokovanie MsZ 
ukončil.                                                          

           Dušan JENDRAŠÍK

Rokovanie MsZ viedol zástupca primátora Rastislav Zanovit.                     
Zdroj foto: Youtube (sž)

Pripravovaná zmena organizácie 
dopravy

Očakávaným prínosom z 
pohľadu zlepšenia doprav-
nej infraštruktúry v mes-
te Námestovo je projekt 
realizácie zmeny organi-
zácie dopravy na miest-
nych cestách Ul. 1. mája, 
Bernolákova, Ružová, 
Hattalova a Mieru. Pro-
jekt bol vypracovaný pre 
nevyhovujúci existujúci 
stav organizácie dopravy. 
Tento stav spôsobujú vo-
diči motorových vozidiel 
najmä nerešpektovaním 
pravidiel cestnej premáv-
ky, odstavovaním vozidiel 
na miestnych komuniká-
ciách a chodníkoch, čím 
dochádza k upchávaniu 
miestnych ciest a vzniku 
problémov pri bezpečnom 
a plynulom prejazde vozi-
diel, nielen bežným účast-
níkom cestnej premávky, 

ale aj vozidlám záchran-
ných zložiek, údržby mes-
ta, vývozu komunálneho 
odpadu a pod. Cieľom ná-
vrhu zmeny organizácie 
dopravy v riešených loka-
litách mesta je zabezpe-
čenie bezpečnosti cestnej 
premávky, najmä zabezpe-
čenie bezkolízneho a ply-
nulého prejazdu vodidiel 
po riešených miestnych 
cestách.

Zjednosmernením miest-
nych ciest sa okrem rieše-
nia spomínaných problé-
mov zabezpečí aj možnosť 
parkovania na jednosmer-
ných cestách osobným 
motorovým vozidlám, čo 
bude mať pozitívny vplyv 
aj na vytvorenie potreb-
ných miest na parkovanie. 

Miroslav HAJDUČÍK
náčelník MsP

Nočné podniky budú otvorené do jednej po polnoci

Michal Bugan na MsZ argumentoval, 
že z návštevníkov, ktorí prichádzajú za 
zábavou na Nábrežie, sú problémové iba 
dve percentá ľudí, že v podnikoch pracu-
je cca 200 zamestnancov, prevádzky boli 
dlho zatvorené, zo 7-mich prevádzok 5 
prevádzkujú Námestovčania, že 600 Ná-
mestovčanov súhlasí s dobou prevádzky, 
že vysoké, niekoľkotisícové mesačné ná-
klady dokážu prevádzkovatelia utiahnuť 
iba kvôli víkendom, atď., a že skrátenie 
prevádzkovej doby je pre nich likvidač-
né... Hoci poslanci s mnohými skutoč-
nosťami súhlasili, stav (ne)bezpečnosti, 
ochrany zdravia a kvality života ľudí 
v meste bol silnejším argumentom. 

Náčelník MsP Miroslav Hajdučík prezentoval 
na rokovaní MsZ množstvo argumentov, ktorý-
mi presvedčil väčšinu poslancov schválením do-
datku k VZN skrátiť otváracie hodiny nočných 
podnikov v Námestove. 

            Foto z rokovania MsZ: Youtube – (sž)

Ilustráčný pohľad na mapu znázorňujúcu zmenu organizácie 
dopravy v Námestove.                                             Foto: (mh)
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Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01  Námestovo 

katastrálne územnie Námestovo

Úprava dopravnej premávky - zjednosmernenie ulíc Bernolákova, Hattalova, Ružová a Mieru

Zvislé dopravné značenie

03/2022

1:2000

3xA4

1/1

Navrhované zvislé alebo vodorovné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o doprav-
nom značení, podľa STN 01 8020:2018.

Pri samotnom osadení zvislého dopravného značenia je potrebné dbať na jeho bočné umiestnenie, ktoré v obci určuje 
najmenšiu vodorovnú vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, alebo jej nosnej konštrukcie od vonkajšieho 
okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od hrany zvýšenej obruby na 0,5 m. Najväčšia vzdialenosť od uvedených častí 
vozovky je 2,0 m. Pri výškovom osadení dopravnej značky je potrebné dodržať minimálnu značku spodného okraja opravnej 
značky od roviny vozovky, respektíve chodníka. Táto výška nesmie byť nižšia ako 2,0 m. Uvedená výška sa vzťahuje aj 
na spodný okraj dodatkových tabuliek, ktoré sú umiestnené v kombinácii s dopravnou značkou na spoločnom stĺpiku. 
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Veličná 422, 027 54 Veličná

321-30



Po skončení fut-
balových súťaží 
vymenili športov-
cov stavebné stroje 
a začala sa tak dlho 
očakávaná moderni-
zácia starej umelej 
trávy, ktorá slúžila 
našim futbalistom 
úctyhodných 12 ro-
kov. Vďaka prácam 
sa nielenže vymení 
umelá tráva, ale prí-
de aj k jej rozšíreniu, 
čo rozhodne privíta-
jú športoví nadšen-
ci, ktorí určite oce-
nia aj výber trávy 
najvyššej kvality 
FIFA Quality PRO. 
Modernizácia tohto 
trávnika by sa mala 
skončiť do konca 
prázdnin.

Námestovčan  30. 6. 2022 samospráva 3

K dnešnému dňu sa už vy-
konávajú dokončovacie práce 
v rámci rozšírenia nových od-
berných miest elektriky v pri-
pravovanej IBV Čerchle (za 
strojárňami – pokračovanie Ul. 
Borinovej), kde je investorom 
Stredoslovenská distribučná. 
Týmito prácami sa rozšíri roz-
vodná sieť elektriky o cca 650 
m a vznikne cca 50 nových od-
berných miest. Zároveň mesto 
Námestovo v krátkom čase 
pristúpi k realizácií vodovodu 
a kanalizácie, kde už sme blíz-
ko podpisu zmluvy so zhoto-
viteľom diela. Táto investícia 
bude financovaná z mestského rozpočtu. Zároveň 
časť sietí bude realizovaná v spolupráci s Oravskou 

vodárenskou spoločnosťou, ktorá výstavbu daných 
sietí zaradila do svojho investičného plánu.

V apríli začali stavebné 
práce na výstavbe novej 
prekládkovej stanice ko-
munálneho odpadu, ktorá 
je situovaná v areáli exis-
tujúcej skládky v Zub-
rohlave. Prekládková sta-
nica je z betónu a poskytne 
priestor na zhromaždenie 
komunálneho odpadu, 
ktorý bude následne od-
vezený na koncové zberné 
miesto. Táto prekládková 
stanica bude slúžiť nielen 

mestu Námestovo, 
ale prostredníctvom 
Technických služieb 
mesta Námestovo 
aj okolitým obciam, 
čo je veľmi dôležité 
a strategické v rám-
ci odpadového hos-
podárstva v regióne 
hornej Oravy. Celé 
dielo bude dokon-
čené v priebehu júla 
tohto roku.

Práce finišujú aj na oprave asfaltovej plochy 
v areáli základných škôl na Ul. Komenského. 
Táto plocha je v súčasnosti využívaná najmä 
hráčmi športového klubu TJ Oravan – hokej-
balového oddielu. Stavebnými prácami sa vy-

rovnajú nerovnos-
ti, vymení súčasný 
asfaltový povrch a 
pripraví zakladanie 
pre mantinely. Ve-
ríme, že aj takouto 
formou znovu ob-
novíme hokejbal v 

meste Námestovo, ktorý mal v minulosti veľkú 
tradíciu a širokú hráčsku základňu. Plocha by 
mala byť k dispozícií pre hokejbalových nad-
šencov už toto leto.

INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

REALIZÁCIA INVESTÍCIÍ MESTA V PLNOM PRÚDE
V minulom čísle sme predstavili investície, ktoré boli plánované v meste Ná-

mestovo. Čas pokročil a na niektorých z nich sa už aj začala stavebná činnosť. 
Prinášame preto informácie o priebehu jednotlivých investícií, ktoré sa realizujú 
v našom meste. 

STAVEBNÉ PRÁCE NA PREKLÁDKOVEJ STANICI A HOKEJBALOVOM IHRISKU UŽ FINIŠUJÚ

Príprava plochy 
prekládkovej sta-
nice na betónaž. 

Realizácia asfaltovej vrstvy pre hokejbalové ihrisko v školskom areáli na Ul. Komenského

ZAČIATOK VÝSTAVBY ODDYCHOVEJ ZÓNY NA ČERCHLIACH
V týchto dňoch 

začali stavebné 
práce na oddy-
chovej zóne v 
lokalite Čerchle, 
kde v súčasnosti 
prebiehajú zem-
né práce a reali-
zácia podklado-
vých vrstiev pre 
nový povrch. Ná-
sledne budú osa-
dené herné prvky 
pre deti, fitnes 
prvky pre širokú 
verejnosť ako aj 
ostatný mobili-
ár (lavičky, od-
padkový kôš). 
Táto investícia 
by mala byť do-
končená do kon-
ca leta. Začiatok prác na oddychovej zóne.

Príprava plochy prekládkovej stanice na betónaž.

INŽINIERSKÉ SIETE V LOKALITE IBV ČERCHLE II NAPREDUJÚ

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA – TRANSFORMÁCIA NÁBREŽIA

Minulý rok bola úspešne zrealizovaná ur-
banistická súťaž návrhov na Nábrežie pri 
Oravskej priehrade, kde sa víťazom stal 
ateliér BETWEEN. Na základe víťazného 
návrhu riešenia Nábrežia bolo spracova-
né zadanie urbanistickej štúdie, ktoré bolo 

následne aj schválené mestským zastupi-
teľstvom. Toto zadanie slúžilo zároveň ako 
podklad pre podpis zmluvy s víťazom na 
dopracovanie ich návrhu do urbanistickej 
štúdie, čím sme sa opäť posunuli v otázke 
ďalšieho riešenia výstavby na Nábreží. 

UMELÁ TRÁVA V AREÁLI MŠK SA MODERNIZUJE

Odstraňovanie starého trávnika špeciálnymi strojmi.Texty a fotografie: MsÚ

Realizácia betó-
novej dosky pre-
kládkovej stanice.



V apríli sa podarilo kompletne zrekonštruovať 
priestory na prízemí v bytovom dome na Ul. 
Komenského, ktorého vlastníkom je mesto Ná-
mestovo. Rekonštrukcia pozostávala z obnovy 
podlahy, stien, stropov a sociálnych priestorov. 
V rámci prác sa taktiež vymenili vstupné dve-
re a okná. Celá investícia bola v čiastke cca 24 
000 €. Tieto priestory sa následne dali do náj-
mu komunitnému centru (V.I.A.C – Inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže), ktoré už pôsobí v 
susedstve (vo vedľajšom bloku bytového domu). 
Pevne veríme, že aj takouto formou pomôžeme 
k rozšíreniu tohto diela v našom meste.

Foto a text: (msú)

Na začiatku školského roka 
sa CZŠ sv. Gorazda zapojila do 
separovania odpadu cez pro-
jekt Eko-alarm. V každej triede 
žiaci separujú odpad na papier, 
plasty, bio odpad a komunálny 
odpad. Na chodbách sú umiest-
nené ďalšie špecializované koše 
na batérie, sklo, nedojedenú de-
siatu.  Žiaci mali prednášku ku 
správnemu triedeniu odpadu 
a do každej triedy dostali pla-
gátik s obrázkami, ako správne 
triediť najviac produkovaný od-
pad v škole.

Keďže doteraz nebolo pri škole 
kompostovisko, šikovní deviata-
ci s pánom učiteľom Stoklasom 
jedno vyrobili a jedno plastové 
kompostovisko poskladali. Žiaci 
sa naučia, čo všetko do kompos-
toviska patrí a ako si možno vy-
robiť kvalitný kompost a násled-
ne ho využiť pri pestovaní.

22. apríla, na Deň Zeme, zažili 
žiaci CZŠ sv. Gorazda deň plný 
aktivít a v školskom areáli to 
vyzeralo ako v úli. Výsledkom 
snahy celej školy bolo vysade-

ných deväť ovocných stromov, 
urobená výsadba okrasných dre-
vín a osadenie skál pod vedením 
pani učiteľky Márie Haluškovej, 
zhotovený hmyzí hotel, ktorý 
mal na starosti pán učiteľ Milan 
Hojo a presadené všetky izbové 
kvety pod vedením pani zástup-
kyne Márie Uhliarikovej. Starší 
žiaci si pod vedením pani učiteľ-
ky Kataríny Pitákovej pripravili  
rôzne vedomostné biologické a 
ekologické aktivity pre mladších 

spolužiakov. Učiteľky 
z prvého stupňa pripra-
vili pre žiakov projek-
tové vyučovanie a po-
tom pozbierali odpadky 
okolo školy, v meste, aj 
pri Oravskej priehrade. 
Online bola spustená aj 
rodinná súťaž kahoot 
o triedení odpadu, kde 
žiaci mohli získať pek-
né ceny. Škola ďakuje 
aj aktívnym rodičom 
a starým rodičom (pán 
Juraj Šutý a pán Libor 
Rentka), ktorí odovzda-
li žiakom svoje odborné vedo-
mosti a zručnosti pri výsadbe 
ovocných stromov. Veľmi ďaku-
jú aj fi rme Ekoray za darovanie 
kompostu.

Cez európsku komunitu škôl 
eTwinning sa škola zapojila do 
projektu Nature Mother´s Lap, 
kde so žiakmi robili množstvo 
aktivít v prírode aj v interiéri. 
Napríklad merali stromy v okolí 
školy a zisťovali ich vek a výš-
ku, vyrobili semenné guľky, na-

učili sa robiť v programe canva, 
žiaci komunikovali v angličtine, 
pripravili videá o našej kraji-
ne a škole a prezentovali našu 
krásnu prírodu pred inými kra-
jinami. 

Pod vedením pani učiteľky 
Zuzany Krišovej funguje na 
CZŠ krúžok  s názvom Zdravie 
z Božej lekárne, kde si môžu 
žiaci vyrobiť rôzne liečivé mas-
ti, oleje, tinktúry, sirupy. Učia sa 
poznávať bylinky a ich priaznivé 

účinky na naše zdravie, tiež ako 
a kedy ich zbierať, spracovať 
a uskladniť.

Škola dostala  ako sponzorský 
dar od pána Patrika Košťala - ná-
dobu na záchyt dažďovej vody. 
V lete môžu ňou polievať vysa-
dené stromy a kry. 

Na predmete technika žiaci 
vyrobili vtáčie búdky rôznych 
tvarov, rozmerov, dokonca na 
ich výrobu recyklovali odpad 
a v zime vtáčiky prikrmovali.

Koncom júna boli na biologic-

ko-ekologickej exkurzii v Orav-
skej Jasenici v ich  Zelenej škole, 
kde im pani učiteľka Anna Me-
lišíková pripravila zaujímavý 
program.

Od budúceho školského roka 
sa CZŠ v Námestove zapojí do 
projektu Zelená škola. Chce 
pokračovať v ekologických 
aktivitách, a tým zvýšiť pove-
domie žiakov o environmentál-
nych potrebách v našom živo-
te.                                      (czš)
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Zhotovovanie hotela pre hmyz.

Len STLAČENÝ odpad 
je dobrý odpad

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov.

   Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť.
   Stláčaním odpadu pomôžeme efektívnemu zberu. 
   So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje.

   Nestlačený odpad zaberá veľa miesta a kontajner  
     či vrece sa oveľa skôr naplní. 
   Ďalší odpad sa už doň nezmestí. 
   Zberové spoločnosti zbytočne odvážajú vzduch.

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Pred: Po:

 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 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 triedenia svojej obce. 

 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad  

občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia  
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený patrí do triedeného zberu.

Tulipány pre radosť 
všetkých

Tak ako každý rok, aj tento sme chceli potešiť 
obyvateľov i návštevníkov mesta novou výsad-
bou zelene. Okrem vysadenia stromov a kríkov 
v rôznych lokalitách sme v blízkosti kruhového 
objazdu pri kostole a popri štátnej ceste vysadili  
tulipány. Výhoda okrem naozaj veľkej pestrosti 
druhov spočíva vo viacročnom cykle, kedy tieto 
kvety zakvitnú. Predpokladaný počet rokov, kedy 
sa budeme z tejto prírodnej krásy tešiť, je mini-
málne 5 rokov, no väčšinou to býva aj viac. (msú)

O ekológii nielen teoreticky učiť, 
ale prakticky ju žiť...

Sadenie stromov pod odborným vedením.                         Foto: (czš)

ZREKONŠTRUOVANÉ PRIESTORY SLÚŽIA KOMUNITNÉMU CENTRU

Zrekonštruované priestory v bytovom dome 
na Ul. Komenského – komunitné centrum.

INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA
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Opravy sa dočkal aspoň jeden nenápadný
most. Ďalšie dva čakajú

Popri rozruchu okolo dvoch 
mostov, ktoré sú vo veľmi 
zlom stavebno-technickom 
stave, malý nenápadný most 
pred vstupom do Námestova 
až tak veľa pozornosti nedo-
stával. Aj napriek tomu, že 
bol už sedem rokov  v hava-
rijnom stave, jeho stavebno-
-technický stav bol  teda o 
stupeň horší než zvyšných 
dvoch. Hroziť mu mohlo už 
len zatvorenie, keďže v jeho 
stave sa stupnica končí.

Viac ako polstoročie starý 
most má len 2,8 metra a zaťa-
žiteľnosť 13 ton. Nachádza sa 
na ceste 1. triedy a denne po 
ňom prejdú tisíce osobných 
aj nákladných áut.

Podľa informácii Sloven-
skej správy ciest (SSC), pri-
bližne od apríla mostný ob-
jekt komplexne rekonštruujú. 
Vzhľadom na poškodenie 

prebieha jeho prebudovanie 
na priepust, osadia naň nové 
príslušenstvo a upravia aj 
tok pod ním. Opravu by mali 
stihnúť do konca roka. Stáť to 
bude zhruba 120-tisíc eur.

Zvyšné dva čakajú
V tomto roku by mala začať 

aj čiastočná rekonštrukcia 
vrchnej vrstvy vozovky na 
moste pri Oravskej Jasenici. 
Tá by mala aspoň sčasti pre-
dĺžiť jeho životnosť, no najmä 
ochrániť autá motoristov a ich 
bezpečnosť. Aktuálne pre-
bieha verejné obstarávanie, 
presný termín teda ešte nie je 
známy. Predpokladaná cena 
opravy je skoro 30-tisíc eur.

Komplexnú opravu tohto 
mosta však SSC z roka na 
rok prekladá. Posledný zná-
my termín naplánovali na 
rok 2023 až 2024. Nedávny 

rozruch oravských politikov 
na pôde Národnej rady SR v 
Bratislave tento dátum pri-
blížil a s opravou by mohli 
začať už tento rok. Väčšinu 
prác plánujú urobiť až ten bu-
dúci.

Až po tom ako SSC vô-
bec začne a ukončí práce na 
moste v Oravskej Jasenici, 
spustí Žilinská správa ciest 
veľkú rekonštrukciu mosta 
nad Oravskou priehradou. 
Práve tento mostný objekt 
je aj najväčším strašiakom 
celého regiónu. Riziko po-
škodenia zvyšujú aj bez-
ohľadní vodiči, ktorí jeho 
hmotnostné obmedzenie ne-
rešpektujú.

Aký osud čaká všetky tri 
mosty okolo Námestova a na-
pokon aj život celého okresu, 
ukážu najbližšie mesiace.  mn 
áut, Dorota MIKULÁŠOVÁ

Sedem rokov bol most pred Námestovom v havarijnom stave. 
Teraz ho konečne opravia.

Nenápadný most by mala SSC opraviť do konca roka.                    Zdroj: FB Igor Janckulík

Zdravotná starostlivosť k ľuďom bližšie

Chátrajúce tretie 
poschodie

Kruhová budova Oravskej 
polikliniky, jedna z troch, 
ktorá poskytuje zdravotnú 
starostlivosť, má v súčasnos-
ti dokončené len dve poscho-
dia. Prvé začalo fungovať 
v roku 2014, druhé o štyri 
roky neskôr.

Na treťom nadzemnom 
podlaží, ešte v rámci pôvod-
ného zámeru vybudovanie 
nemocnice, malo vzniknúť 
lôžkové chirurgické odde-
lenie. Rozhodnutie minis-
terstva zdravotníctva v roku 
2001 takýto plán zrušilo. 
Táto časť aj spolu s ďalší-
mi desiatky rokov chátrala. 
Dnes by tam malo vzniknúť 
Centrum integrovanej zdra-
votnej starostlivosti.

 „Ide o model, kde v sú-
časnosti roztrúsená zdravot-
ná starostlivosť po celom 
meste, bude sústredená na 
jednom mieste,“ hovorí ho-
vorkyňa Žilinského samo-
správneho kraja Eva Lacová. 
Zlepšiť sa tak má dostupnosť 
a kvalita poskytovaných slu-
žieb, ale aj energetická hos-
podárnosť polikliniky. 

Na treťom nadzemnom 
podlaží vzniknú tri všeobec-
né ambulancie pre deti a do-
rast a dve pre dospelých, 
stomatologická ambulancia, 
pracovisko dentálnej hygie-
ny, gynekologická aj kožná 
ambulancia.

Práce začali začiatkom 
júna a trvať budú jeden rok. 
Stáť to bude viac ako milión 
eur.

Obavy z nedostatku per-
sonálu však mať netreba. 
Projekt je fi nancovaný z In-
tegrovaného regionálneho 
operačného programu IROP, 
v rámci prípravy oslovili le-
károv s ponukou presťaho-
vania ambulancií do novo-
vzniknutého centra. „Tí, ktorí 
ponuku prijali, sa zaviazali na 
minimálne päťročné poskyto-
vanie zdravotnej starostlivos-
ti v centre.“

Veľké plány
Plány má Žilinská župa aj 

s nepekným a chátrajúcim 
skeletom. Časť z neho chce 
prebudovať na hospic a cen-
trum pre intenzívnu starostli-
vosť. Súčasťou plánovaného 
projektu je aj vybudovanie 
kancelárskych a obslužných 
priestorov, práčovne a žeh-
liarne. Na prízemí by malo 
byť parkovisko s kapacitou 
31 parkovacích miest a v 
okolí edukačno-kognitívna 
záhrada alebo park.

Dorota MIKULÁŠOVÁ

Do jedného roka by mala byť zdravotná starostli-
vosť k ľuďom bližšie. Žilinská župa začala s dobudo-
vaním tretieho poschodia Oravskej polikliniky v Ná-
mestove. Vzniknúť tam má Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. 

Sceľovanie pozemkov beží v troch lokalitách

Vojenské I.
S výmerou 31 hektárov 

je Vojenské I. najväčšou zo 
všetkých troch lokalít, kde 
sceľovanie pozemkov aktu-
álne prebieha. Celkový počet 
vlastníkov pôdy je 398, rátajú 
sa však aj tí neznámi, ktorých 
zastupuje Slovenský pozem-
kový fond. Počet vlastníckych 
vzťahov je 905, pričom jeden 
majiteľ môže byť v podielo-
vom spoluvlastníctve aj na 
viacerých parcelách. „Tak ako 
aj v ďalších prípadoch, dá sa 
hovoriť o pomerne veľkej roz-
drobenosti pôdy.“

Z väčšej časti bude táto zóna 
patriť najmä rodinným do-
mom a rekreačným objektom, 
ale vznikol aj priestor pre ob-
čiansku a technickú vybave-
nosť či výstavbu priemysel-
ných budov. 

„Aktuálne sa nachádzame 
na konci druhej etapy po-
zemkových úprav. Prebieha-
jú rokovania návrhov nové-
ho usporiadania, a to osobne 
s každým vlastníkom pozem-
kov,“ vysvetľuje Kristína Vra-
nová z mestkého úradu. 

Vojenské I. ešte čaká tretia, 
posledná, etapa, a to vykona-
nie projektu pozemkových 
úprav. Ukončiť by ju mali 
v marci, podmienkou je súhlas 
vlastníkov s rozdeľovacím 
plánom. Hoci otázka, kedy 
sa začne samotná výstavba 
ľudí zaujíma najviac, Vranová 
na ňu zatiaľ odpoveď nemá. 
„Všetko to bude závisieť od 
ďalších skutočností, ako na-
príklad vybudovanie inžinier-
skych sietí a podobne.“

Vojenské II.
Len o kúsok vedľa,  na plo-

che 26 hektárov, sa nachádza 

lokalita s názvom Vojenské 
II. Pôdu tu vlastní 184 vlast-
níkov, pričom počet vlastníc-
kych vzťahov je 688. Táto 
časť je ako jediná určená vý-
lučne na výstavbu priemy-
selných a výrobných budov, 
skladov a technickej vybave-
nosti.

Tu už sceľovanie pozem-
kov prišlo do bodu, kedy ich 
spracovateľ spolu s predsta-
venstvom združenia, pripra-
vili návrh všeobecných zásad 
funkčného usporiadania úze-
mia. „To sú technické rieše-

nia, rozmiestnenie a šírka ko-
munikácii a podobne.“

V posledný májový deň 
tieto zásady predstavenstvo 
na svojom zasadnutí schvá-
lilo a v čase našej uzávierky 
už viseli aj na úradnej tabuli 
okresného a mestského úradu. 
Účastníci mohli voči tomu-
to návrhu podávať námietky 
v zákonom stanovenej lehote. 
Po schválení zásad sa pozem-
kové úpravy posunú do svojej 
ďalšej etapy, ktorou je návrh 

nového usporiadania v obvo-
de jednoduchých pozemko-
vých úprav.

Brehy
Poslednou a najmenšou lo-

kalitou, kde prebiehajú po-
zemkové úpravy, sú Brehy. 
Na 16 hektároch vlastní pôdu 
298 majiteľov, celkový po-
čet vlastníckych vzťahov je 
až 823. Táto časť bude patriť 
najmä rodinným domom, no 
z malej časti sa nájde priestor 
aj na výstavbu bytoviek.

„Od druhej polovice júna 
v kancelárii spracovateľa pre-
biehajú s dotknutými vlastník-
mi pozemkov prerokovania 
ich návrhov a požiadaviek na 
určenie nových pozemkov,“ 
vysvetľuje Kristína Vranová. 
Na základe ich požiadaviek 

a v súlade so zákonom navrh-
nú zásady, ktoré prerokujú na 
predstavenstve a následne za-
šlú všetkým známym účast-
níkom pozemkových úprav. 
Námietky voči nim opäť spo-
ločne prerokujú.

Stavebný boom
Takéto sceľovanie pozem-

kov si hradia vlastníci pôdy 
sami. Výška poplatku závi-
sí od ich konkrétnej výmery, 
v každej lokalite je to ale 0,16 
eur za jeden štvorcový meter. 

Mesto však v prípravnom 
konaní muselo preukázať fi -
nancovanie pozemkových 
úprav, teda schválenie fi nanč-
ných prostriedkov na úče-
ly vykonania pozemkových 
úprav v rozpočte mesta, z kto-
rých uhrádza spracovateľovi 
náklady na vykonanie jednot-
livých etáp projektu. Tieto ná-
klady mestu združenie účast-
níkov pozemkových úprav 
uhradí, výnimkou sú len ná-
klady neznámych vlastníkov 
a pozemkov vo vlastníctve 
štátu. 

Koľko pozemkov v ktorej lo-
kalite nakoniec vznikne, zatiaľ 
známe nie je. Zrejmé to bude 
až po schválení rozdeľovacie-
ho plánu. Isté však je, že Ná-
mestovo čaká v najbližších ro-
koch poriadny boom, a nielen 
ten stavebný. Bez priestorové-
ho usporiadania pozemkov by 
to však nešlo. „Bez toho ne-
môže dôjsť k využitiu území a 
brzdí sa tak aj rozvoj mesta,“ 
povedal prednosta mestského 
úradu Dušan Jendrašík. 

Dorota MIKULÁŠOVÁ

Nedostatok stavebných pozemkov a bytov alebo 
ich vysoká cena sú v meste roky problémom. Vyrie-
šiť by to mali jednoduché pozemkové úpravy. Kým 
vedeniam pred tým sa dôveru vlastníkov na ich zača-
tie získať nedarilo, to súčasne ich rozbehlo v troch 
lokalitách. 

Vojenské 1 – jedna z troch lokalít sceľovania pozemkov pod 
výstavbu.         Foto: Peter Kolada

LÍSTKY

SIMA MAGUŠINOVÁ
TOW MEOTKRIŽIACI
DOMINIKA GURBAĽOVÁ
PESNIČKOHRY S MIROM JILOM
KÉFASPETER MILENKY BAND
LCH LIVEKAPUCÍNI
CREDOHEROJETVOJE
MONIKA LIŽBETINMAGNET
VERONIKA HALUZOVÁ
MONI&GABISMAILY
A ĎALŠÍ...

KONCERTY
DUCHOVNÝ PROGRAM
DETSKÝ PROGRAM 
KEMPING

VERIMPANE.SK
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Riešenie hľadali dlhšie
Takmer desať rokov preš-

lo od reformy štátnej sprá-
vy, ktorá zaviedla klientske 
centrá. Kým Dolný Kubín či 
Tvrdošín ho má, Námesto-
vo na to svoje ešte len čaká. 
V minulosti sa v tejto súvis-
losti hovorilo aj o zámene bu-
dov s doplatkom, ten však bol 
v pomere k hodnote stavby 
vysoký. Svoje miesto nako-
niec centrum nájde v budove 
bývalej polikliniky.

Ako na svojom Facebooku 
uviedla prednostka okres-
ného úradu, Danica Hollá, 
rokovania medzi Žilinským 
samosprávnym krajom, kto-
rý budovu vlastní a minis-
terstvom vnútra, pod ktoré 
patria okresné úrady, prebie-
hali už dlho. „Návrhov bolo 
viacero, vždy však narazili na 
nejakú prekážku.“ Rozhodu-
júce bolo nájsť riešenie, ktoré 
zabezpečí prevod objektu, ale 
aj financovanie rekonštruk-
cie. Podarilo sa.

Za skoro milión eur tak mi-

nisterstvo vnútra odkúpi od 
žilinskej župy budovu sta-
rej polikliniky aj  pozemky 
s ňou súvisiace. Odpredaj 
už schválili aj poslanci ŽSK 
na poslednom zastupiteľstve 
koncom mája. „Je to výsled-
kom množstva vynaloženého 
úsilia, preto ma tento posun v 
rokovaniach veľmi teší.“

Predmetom dohody politi-
kov však bola nielen kúpa, 
ministerstvo vnútra priesto-
ry zrekonštruuje a otvorí pre 
ľudí približne do dvoch rokov 
ako klientske centrum. Ako 
uviedol poslanec NR SR Mi-
lan Kuriak, ministerstvo fi-
nancií na tento účel vyčlenilo 
viac ako 5 miliónov eur. Popri 
tom vznikne aj parkovisko, 
ktoré bude slúžiť pre klientov 
centra.

Mesto bude rásť
„Každú podobnú investíciu 

vnímame veľmi pozitívne, 
zlepší život nielen Námes-
tovčanom, ale aj prechádza-
júcim,“ povedal prednosta 

mestské úradu Dušan Jen-
drašík. Roztrúsenie jednot-
livých inštitúcii po celom 
meste nie je pre nich vôbec 
praktické a práve centra-
lizácia pod jednu strechu 
dokáže v mnohom pomôcť. 
O to viac, že budova starej 
polikliniky nebude chátrať 
a nájde svoje nové využitie.

„Samozrejme, treba rátať 
aj s náporom na dopravu, 
keďže koncentrácia ľudí 

tam bude oveľa väčšia. Ak 
sa nám však toto podarí vy-
riešiť, Námestovo čaká pozi-
tívny rast.“

 Na názor sme sa opýtali aj 
miestnych, niektorí klientske 
centrum vítajú, iným na to 
až tak veľmi nezáleží. „Ak to 
takto vyjde a všetko si vyba-
víme na jednom mieste, bude 
to dobré. Ak človek nemá 
auto, musí totiž pendlovať 
po celom meste,“ hovorí dô-

chodkyňa Marta. Pridáva sa 
však aj Jakub, ten auto má, 
problém s roztrúsenými in-
štitúciami však nie. „Oveľa 
viac mi prekáža nedoriešená 
kapacita parkovísk pri jed-
notlivých úradoch, kde sa 
v špičke len horko-ťažko dá 
nájsť voľné miesto. Ak sa ta-
kéto niečo bude dať vyriešiť 
pri bývalej poliklinike, tak 
prečo nie, vítam to.“

       Dorota MIKULÁŠOVÁ 

Vybaviť si osobné doklady či tie k autu, zrušiť živ-
nosť alebo previesť pozemok by sa malo dať v mes-
te pod jednou strechou už do dvoch rokov. Z budo-
vy bývalej polikliniky sa stane klientske centrum. 
Stáť to bude skoro šesť miliónov eur.

ÚRADY BUDÚ POD JEDNOU STRECHOU

V budove bývalej polikliniky má do dvoch rokov vzniknúť klientske centrum.            
                         Foto: (dm)

Rozhodnuté. Súd ostáva doma

Zmobilizovali sily
Nová súdna mapa z dielne 

ministerstva spravodlivos-
ti začne platiť od 1. januára 
2023, podľa nej má z dote-
rajších 54 okresných súdov 
vzniknúť 33 súdnych ob-
vodov. Hoci ich  bude me-
nej, sudcovia by sa takto 
mali špecializovať len na 
jednu agendu, a teda roz-
hodovať rýchlejšie a kva-
litnejšie. Zvýšiť sa takýmto 
spôsobom má aj dôvera ľudí 
v súdnictvo.

Pre Oravcov to znamená 
splynutie dvoch okresných 
súdov v Námestove a Dol-
nom Kubíne do jedného. 
Sídlom Oravského súdneho 
obvodu sa tak stane Námes-
tovo, v prvom aj druhom 
návrhu súdnej mapy to však 
bol Dolný Kubín.

„Všetkých nás to vtedy mi-
moriadne prekvapilo, preto-
že na základe kritérií, kto-
ré zverejnilo ministerstvo 
spravodlivosti, bolo jasné, 
že ním by malo byť od za-
čiatku Námestovo,“ pove-
dal starosta Bobrova, Anton 
Grobarčík.

Združenie miest a obcí 
Biela Orava (ZMOBO) po-
máhalo už pri zakladaní 

súdu v Námestove, teraz 
svoje sily muselo zmobili-
zovať opäť. „Bolo potreb-
né vypracovať a predložiť 
pripomienky k tomuto ná-
vrhu zákona.“ Z poverenia 
vedenia ZMOBO, agendu 
súvisiacu s rozhodovaním 
o sídle Oravského súdneho 
obvodu zabezpečoval práve 
bobrovský starosta.

Vypracoval 14-stranový 
elaborát, v ktorom združenie 
uviedlo viac ako 20 dôvo-
dov, spolu s analýzami, kto-
rými zdôvodňovali, prečo by 
práve námestovský súd mal 
byť sídelným.

Fakty hovorili inak
„Pri tvorbe som vychádzal 

z axiómy, že súdy sú tu pre 
ľudí a nie naopak, ľudia pre 
súdy. Na tom sme postavili 
aj naše argumenty.“

Podľa slov ministerky sa 
návrhom novej súdnej mapy 
snažila vrátiť súdny systém 
späť do roku 1996, kedy bol 
na Orave iba jeden súd, a to 
v Dolnom Kubíne. ZMO-
BO však argumentovalo, že 
odvtedy sa pomery výrazne 
zmenili. V okrese Dolný Ku-
bín za toto obdobie pribudlo 
641 obyvateľov, v okrese 

Tvrdošín, ktorý je súčasťou 
súčasného námestovské-
ho súdneho obvodu, 2.113 
a v okrese Námestovo až 
9.848 obyvateľov.

Ďalším z argumentov bol 
aj fakt, že súdny obvod Dol-
ný Kubín má 39.480 obyva-
teľov, zatiaľ čo ten námes-
tovský, v ktorom je okrem 
Námestova aj okres Tvr-
došín, 97.282 obyvateľov. 
„Z toho vidieť, že Námesto-
vo je dostupnejšie pre pod-
statne väčšiu časť obyvateľ-
stva Oravy, a preto v prípade 
rozhodnutia o sídle v Dol-
nom Kubíne by náklady na 
cestovné za spravodlivosťou 
stúpli prevažnej väčšine jej 
obyvateľstva.“

Okrem iného ZMOBO vo 
svojich pripomienkach k ná-
vrhu zákona spomína naprí-
klad aj to, že námestovský 

súd má vyšší nápad vecí 
v súdnej sústave, je väčším 
súdom, má vyššiu produk-
tivitu sudcov a potrebuje aj 
navýšiť počet sudcov. Rolu 
zohrala aj štúdia demogra-
fického vývoja na Sloven-
sku, ktorá do roku 2040 
predpokladá, že počet oby-
vateľov v okrese Námesto-
vo by mal stúpnuť o 10 % 
a v Tvrdošíne o 2 %, pričom 
Dolnokubínsky okres by 
mal čakať pokles o 5 %.

Podarilo sa
Takýto 14-stranový materi-

ál potom ZMOBO odoslalo 
na ministerstvo spravodli-
vosti ako zásadnú hromadnú 
pripomienku, ktorú podpo-
rilo svojím podpisom 1.490 
občanov. Tieto podpisy boli 
vyzbierané za dva dni, pri-
čom samospráve so zbiera-

ním pomohli aj zamestnanci 
okresného súdu. V zmysle 
pravidiel o medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, 
práve podpisy prinútili mi-
nisterku, aby ZMOBO po-
zvala na prerokovanie pripo-
mienok v rámci rozporového 
konania k navrhovanému 
zákonu.

Dokument s dôvodmi, pre 
ktoré by súd mal ostať v Ná-
mestove, odoslalo ZMOBO 
prezidentke republiky, všet-
kým predsedom koaličných 
strán i poslancovi národnej 
rady Jurajovi Šeligovi. Ďal-
šiemu oravskému poslan-
covi Milanovi Kuriakovi 
odovzdal tento dokument 
starosta Grobarčík. Ten mu 
prisľúbil, že o argumentoch 
bude informovať aj ďalších 
kolegov v národnej rade.

ZMOBO však na rozporo-

Sídlom oravského súdnictva sa od 1, januára 2023 stane Námestovo.               Foto: (dm)

„Poskočilo mi srdce od radosti, že na základe 
logických argumentov ostáva súd u nás doma, 
ale pravda je, že možno ešte o kúsok viac, preto-
že ´Pažravej spod Choča´, konečne niečo nevyš-
lo,“ povedal starší Námestovčan bezprostredne po 
tom, ako vláda koncom apríla odklepla novú súdnu 
mapu. Podľa nej súd v Dolnom Kubíne stratí dote-
rajší štatút okresného súdu a hlavné sídlo súdnic-
tva na Orave bude v Námestove. Cesta za ním však 
jednoduchá nebola.

vé konanie prizvané nebolo, 
napriek tomu, že ministerka 
zástupcom súdu v Námes-
tove tvrdila opak. „Na túto 
chybu som ministerstvo 
spravodlivosti upozornil 
a následne sme na konanie 
boli pozvaní,“ hovorí sta-
rosta.

Na spoločnom rokova-
ní ministerka pripustila, že 
združenie má v mnohých ve-
ciach pravdu, avšak ona roz-
hodla a svoje rozhodnutie 
už meniť nemôže. „Zároveň 
sa však vyjadrila, že ak pre-
svedčíme poslancov v par-
lamente a tí zahlasujú za 
Námestovo, bude to akcep-
tovať“ hovorí Anton Grobar-
čík, ktorý sa tohto rokovania 
zúčastnil spolu s primáto-
rom mesta Milanom Hubí-
kom, predsedom ZMOBO 
Ladislavom Matejčíkom, za 
účasti poslanca Milana Ku-
riaka. 

Úlohou poslanca národ-
nej rady Milana Kuriaka tak 
bolo presviedčať kolegov 
o tom, že o hlavnom sídle 
oravského súdnictva by mali 
rozhodovať nie politicky 
v prospech Dolného Kubína, 
ale na základe racionálnych 
argumentov, ktoré hovoria 
v prospech Námestova. 

Ľudia si to zaslúžia
Nakoniec sa dobrá vec po-

darila a koncom apríla po-
slanci schválili novú súdnu 
mapu, ktorou rozhodli, že 
sídlom Oravského súdneho 
obvodu sa stalo Námestovo. 
„Sme vďační a šťastní, že 
to takto dopadlo. Je to dôle-
žité aj preto, že sme okres-
né mesto a veľká spádová 
oblasť,“ povedal prednosta 
mestského úradu Dušan Jen-
drašík.

Podľa poslanca Národnej 
rady SR Milana Kuriaka si 
ľudia v regióne súd zaslúžia. 
„Robili sme to pre nich a vy-
šlo to. Vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali. 
Zároveň však pripomenul 
nutný prílev investícii, ktoré 
si vyžiada prerábka budovy.

Anton Grobarčík predpo-
kladá, že ustanovenie Ná-
mestova za sídelné mesto 
Oravského súdneho obvo-
du je udalosťou, ktorá bude 
mať pozitívny vplyv na ďal-
ší rozvoj mesta i okresu, kto-
rý týmto získa väčšiu váhu 
v hierarchii slovenských 
miest a okresov. 

V tomto trende však treba 
pokračovať a riešiť ďalšie 
problémy, ktoré tu máme, 
ako napríklad sídla inštitú-
cií v meste na úrovni riadi-
teľstiev či zvyšovanie počtu 
ambulancií v oblasti zdra-
votnej starostlivosti, čo zvý-
ši kvalitu a úroveň života na-
šich občanov. „Týmto sa len 
potvrdí skutočnosť, že časy 
na Orave sa podstatne zme-
nili – hospodárskym i spolo-
čenským centrom Oravy sa 
už stáva Námestovo“ dodal 
Anton Grobarčík.

Dorota MIKULÁŠOVÁ



Dlhodobo neriešený 
problém

 Nevkusné prístrešky, chatr-
če ba priam honosné sídla, le-
mujú brehy Oravskej priehra-
dy cez 20 rokov. Ich výstavba 
bez povolenia a navyše na cu-
dzích pozemkoch je nelegálna 
nielen z hľadiska ochrany prí-
rody, ale aj v zmysle pravidiel 
stavebného zákona, zákona o 
lesoch či vodného zákona.

Nie je však príbytok ako 
príbytok. „Rozlišujeme me-
dzi nelegálnou stavbou a ob-
jektom,” spresňuje hovorca 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku (SVP) Marián 
Bocák. Stavba je pevne spo-
jená so zemou a má naprí-
klad elektrickú prípojku. Na 
starosti ju má stavebný úrad. 
Za objekt sa považuje všetko 
ostatné, teda rôzne móla, zbité 
prístrešky či búdy alebo nepo-
jazdné karavany.

Podľa pasportizácie je na 
pozemkoch v správe SVP za-
meraných až 115 nelegálnych 
objektov. Patria prevažne ry-
bárom. „Najviac v časti Osa-

da, Oravské Hámre a Bobrov, 
čo sú lokality, kde je jedno-
duchší prístup z komuniká-
cií.” 

Vodohospodári ich budova-
nie a umiestňovanie v blízkosti 
vôd označili za fenomén a dl-
hodobo neriešený problém. Po 
Slovensku ich evidujú tisíce. 
„Je veľmi náročné zamedziť 
takúto výstavbu a náš podnik 
nemá zákonné možnosti, ako 
sa s tým vysporiadať.” 

Až doteraz pri nelegálnych 
objektoch, ktoré majú známe-
ho majiteľa, túto skutočnosť 
oznamovali príslušným sta-
vebným úradom, ktoré majú 
v tejto veci konať v zmysle 
zákona. Vo väčšine prípadov 
je však vlastník neznámy, pre-
to aspoň vylepovali na takéto 
objekty výzvy na ich odstrá-
nenie. Zároveň, v spolupráci s 
políciou aj za účasti médií, sa 
pokúšali najmä počas turistic-
kej sezóny, identifikovať vlast-
níkov týchto objektov. „Bohu-
žiaľ, zväčša bezvýsledne.”

Veci sa pohli
Bezútešnú situáciu začal 

SVP intenzívnejšie riešiť až v 
roku 2020, kedy z brehov Veľ-
kej Domaše odstránil až 300 
nelegálnych objektov. Podob-
ne pokračovali aj na vodnej 
stavbe Ružín, Ružiná a na Du-
naji. Teraz prišla na rad Orava.

„V prvom rade bolo treba te-
rén zmapovať, nafotiť a urobiť 

pasportizáciu, aby sme vedeli, 
čo je objekt a čo stavba.” Vlani 
v júni začali vodohospodári na 
objekty lepiť výzvy na ich od-
stránenie. To isté zopakovali 
ešte raz v tomto roku. 

Ročná lehota na ich odstrá-
nenie vypršala koncom júna. 

V čase našej uzávierky už nie-
ktorí majitelia zareagovali a 
svoj objekt si z brehov Orav-
skej priehrady odpratali. Iní 
to mali aspoň v pláne. „Do-
stávame otázky, ako si môžu 
svoj objekt odstrániť alebo či 
môžu autom vojsť do zákazu, 
keďže  častokrát ide o príro-

dovedne mimoriadne cenné 
územia.” Paradoxne. Pred tým 
im porušenie predpisov veľmi 
nevadilo. 

Našli sa ale aj takí, ktorým sa 
počin SVP evidentne nepáči a 
oháňajú sa trestným oznáme-
ním. „Zatiaľ o ničom podob-

nom nevieme, ale ak by niekto 
takúto odvahu mal, radi sa bu-
deme brániť.”

Spotrebujú aj vy-
separujú

Objekty, ktoré na brehoch 
Oravskej priehrady ostali, vo-
dohospodári klasifikujú ako 

opustenú vec. Potom ich 
ohodnotí znalec. „Násled-
ne pripravíme územie na 
ich odstránenie a začneme 
aj s tým.”

Vtedy sa začnú ozývať 
ďalší nespokojní majitelia, 
prídu na rad verbálne aj 
slovné útoky, vyhrážky či 
snaha o legalizáciu. „Po-
važujeme to za minimálne 
zarážajúce od ľudí, ktorí si 
nelegálne postavili objekt 
na cudzích pozemkoch.“

Žiaľ, ani cesta dodatoč-
nej legalizácie objektov 
nebude možná. Vďaka sú-
činnosti s políciou však 
môže iniciatívny majiteľ 
obísť s pokutou, keďže sa 

takto vedia dopátrať k jeho to-
tožnosti.

Keďže nelegálne príbytky 
a odpočívadlá sú častokrát v 
neprístupnom teréne, vodo-
hospodári pri ich odstraňova-
ní budú musieť okrem ťažkej 
techniky použiť aj vlastné 

ruky. Časti objektov potom 
prevezú na vopred určené 
miesto. „Čo sa z toho bude dať 
použiť, spotrebujeme, niečo 
vyseparujeme a zvyšok odve-
zieme na skládku.”

Platíme všetci
S vypratávaním nelegálnych 

objektov chce SVP začať v 
júli. Zaplatí za to nielen pod-
nik, ale v konečnom dôsledku 
aj daňoví poplatníci. Koľko to 
bude presne, dopredu povedať 
nevedeli. Isté je zatiaľ len to, 
že sa financie minú zamýšľa-
nému zámeru. „Keďže na to 
nemáme vyčlenené finančné 
prostriedky, musíme to po-
kryť z údržby tokov, čo je na 
škodu.” 

Čas ukáže, ako nelegálna 
výstavba v okolí Oravskej 
priehrady nakoniec dopadne. 
Napríklad na Domaši sa nové 
búdy až doteraz neobjavili. „Je 
to aj preto, lebo si na to dáva-
jú samotné obce aj starostovia 
veľký pozor.”

Hoci nepekné objekty zmiz-
nú, na mieste ešte zostávajú 
čierne stavby. Tie však musí 
riešiť stavebný úrad. Zistiť 
majiteľa, kontrolovať ich uží-
vanie a následne aj sankcio-
novať.

Dorota MIKULÁŠOVÁ
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Čierne búdy z brehov priehrady po rokoch odstránia

Takéto nelegálne príbytky lemujú skoro celú priehradu.           
                                                                                     Zdroj: SVP

Spojili sily pre dobrú vec. Vyupratovali priehradu
Dve sedačky z auta, kľuč-

ka či pánske slipy. Aj o ta-
kéto kuriozity sa podarilo 
dobrovoľníkom odbreme-
niť brehy Oravskej prie-
hrady. Práve jej okolie sa 
poslednú aprílovú sobotu 
rozhodla dať do poriadku 
skoro dvestovka dobrých 
ľudí. Nielen oni zažili takú-
to akciu po prvýkrát.

Dali dokopy hlavy 
aj sily

Iniciátorom jarného upra-
tovania bolo občianske zdru-
ženie podnikateľov Orav-
skapriehrada.eu. „Pôvodne 
sme zamýšľali zorganizovať 
preventívnu akciu, ktorou by 
sme edukovali mládež, aby 
si neporiadok z nábrežia po 
nočnom záťahu odpratávali,” 
povedal predseda združenia. 
Počas príprav však prišli na 
to, že mnoho organizácií po-
dobné akcie pravidelne robie-
va, aj keď po samom. „Tak 
sme dali sily aj hlavy doko-
py a dnes sme tu po prvýkrát 
všetci spoločne.” 

S pomocou oboch blízkych 
samospráv, Námestova i Trs-
tenej, Občianskeho združenia 
V.I.A.C., Domu kultúry v Ná-
mestove, ale aj ďalších orga-
nizácií tak poslednú aprílovú 
sobotu spoločne rozmiestnili 
stanovištia v štyroch loka-
litách okolo Oravskej prie-
hrady. Tam mohol každý, 
kto chcel, jednoducho prísť, 
posilniť sa pripraveným ob-
čerstvením, vziať si vrecia aj 
rukavice a pustiť sa do práce.

„Stačí takto vyzbierať sme-
ti aspoň cestou k ďalšiemu 
stanovišťu a tam odovzdať 
naplnené vrece.” V prípade 
potreby ich však mohli dob-
rovoľníci nechať popri ceste. 
Odtiaľ ich už odviezli tech-
nické služby. „Všetko sme 
sa snažili pripraviť tak, aby 
to bolo pre ľudí čo najjedno-
duchšie a ich jedinou úlohou 
bolo upratať prírodu.”

Buďme veľým svetlom
Na pomoc prišiel aj primá-

tor mesta Námestovo, Milan 
Hubík. Vidí veľký rozdiel 
medzi výchovou staršej ge-
nerácie a tej dnešnej. Dnes 
si ľudia dokážu do ruksaku 
vziať polkilovú fľašu s vo-
dou, no keď jej obsah vypijú, 
párgramový obal už naspäť 
neodnesú, hodia ho na zem. 
„U nás to bolo iné, ak sme po 
ceste nenašli kôš, odpad sme 
doniesli domov,” hovorí.

Aj keď Námestovo máva 
podobné akcie pravidelne, 
takýto rozmer zažilo po prvý-
krát. „Veľmi sa z tohto no-
vého impulzu teším a verím, 
že to bude pokračovať.” Vraj 
je to ako v miestnosti, kde je 
tma. Ak zasvieti malé svetiel-
ko, tma je menšia. Ak to veľ-
ké, tma zmizne. „A tak je to 
aj so smeťami alebo zlom vo 
svete. Ak budeme dostatočne 
veľkým svetlom, dokážeme 
to zvrátiť.”

Vyzbrojená kliešťami na 
smeti, ruku k dielu priložila 
aj primátorka Trstenej, Mag-
daléna Zmarzláková. „Správ-
ny vodca ide príkladom a 
upratuje ako prvý,” povedala 
so smiechom. Vníma to však 
aj ako osobnú príležitosť 
vyjsť medzi ľudí, hýbať sa a 
pomôcť dobrej veci. 

Ani pre Trstenú to nie je prvá 
čistiaca akcia, aj túto však ví-
tajú s radosťou. „Myslím si, 
že kto raz zdvihne zo zeme 

smeť, už ju viac na 
zem nehodí.”

Postupom ro-
kov sleduje, že 
sa ľudia menia. 
Odpadky hádžu 
do prírody me-
nej, pravidelne ich 
zbierajú a dokonca 
upozornia iných. 
„Našou úlohou je 
pomôcť im. Osa-
diť koše tam, kde 
treba, organizovať 
takéto akcie alebo 

zabezpečiť odvoz 
plných vriec.”

Možno chýba prax
Cestou z hlavného stano-

višťa na Nábreží k tomu 
ďalšiemu na Vojenskom, 
sme stretli aj dobrovoľníčku 
Katarínu. Garde jej robil asi 
štvorročný syn. „Prišli sme 
upratať priehradu,” prezradil 
nám hneď na začiatku.

„Som mama, a tak sa sna-
žím ísť synovi príkladom, 
aj ho vychovávať k osobnej 
zodpovednosti za našu pla-
nétu,” povedala Katarína. 
Tú máme len jednu a ak sa 
nespamätáme a nebudeme sa 
o ňu náležite starať, konzek-
vencie sa dostavia.

Katarína je nielen mama, 
ale aj pedagogička. V škole, 
kde pracuje, sa jej dokonca 
podarilo usporiadať exkur-
ziu na skládku v Zubrohlave. 
Tam vraj žiaci mohli vidieť, 
za aký krátky čas sme do-
kázali vyprodukovať neko-
nečné množstvá odpadu. „A 
to sme len my, maličké Ná-
mestovo, no na svete je nás 
omnoho viac.”

Ľudia však k takejto zod-
povednosti a uvedomelosti 
nie sú vedení. „Najväčší im-
pulz má vychádzať najmä zo 
školy a vzdelávacích inštitú-
cií.” Hneď potom nastupuje 
rodina a domáce prostredie.

Pritakáva aj dôchodkyňa 
Božena. „Pokiaľ viem, žiaci 
v škole ekológiu a podobné 
predmety majú. Možno im 
chýba prax a treba ich tu len 
vziať,” hovorí.

Zo svojej mladosti si také-
to zbieranie smetí z prírody 

nepamätá. „Nebolo akých,” 
hovorí. Všetko, čo potrebo-
vali, si dopestovali a docho-
vali doma. Nová doba však 
priniesla nové veci. Plno 
papiera, plastu a množstvo 
nepotrebných obalov. „Ľu-
dia na to nie sú zvyknutí, 
rovnako ako nie sú zvyknutí 
nehádzať ich na zem, ak sú 
mimo domova alebo ďalej 
od košov.” 

Príkladom je nový chodník 
okolo priehrady. Tam smetné 
koše naozaj chýbajú. „Ale 
treba povedať, že veľkú časť 
donesie voda. Aj tak to však 
musia kdesi hodiť ľudia, z 
domu a ani z košov by sa im 
nevyplavili.”

Božena žije v Námesto-
ve už skoro 40 rokov. Sme-
ti chodí zbierať pravidelne. 
Rada sa hýbe, pomáha a je 
medzi ľuďmi. „Ak sa to ešte 
spojí aj s pekným počasím, 
tak z toho nemôže byť zlý 
deň.”

Tesne pred koncom sme sa 

pristavili aj pri usilovnej par-
tii troch dievčat. Za pár minút 
vyzbierali celé vrece smetí. 
Našli pánske slipy, kľučku od 
dverí aj sedačku z auta. „Je 
zaujímavé, čo všetko doká-
žu ľudia vyniesť do prírody,” 
hovoria so smiechom. Aj keď 
vraj takým cez slzy. „Neviem, 
čo takto zanecháme budúcim 
generáciám.”

Spojili sa pre 
dobrú vec

Pilotný projekt dopadol 
nad očakávania. Štyri lokali-
ty okolo Oravskej priehrady 
prišla upratať skoro dvestov-
ka ľudí a spoločnými silami 
vyzbierali 150 vriec odpadu. 
„Dneškom sme nezmenili 
všetko, ale vyslali sme jasný 
signál, že sa dokážeme spojiť 
pre dobrú vec,” povedal je-
den z organizátorov, predse-
da združenia Oravskapriehra-
da.eu. Už teraz plánujú akciu 
do budúcna opakovať.

Dorota MIKULÁŠOVÁ
Veľkou skupinou upratovacej čaty boli 

aj mamy s deťmi.

Dobrovoľníci vyzbierali 150 takýchto vriec.

Jeden celý rok dali vodohospodári majiteľom nevkus-
ných a najmä nelegálnych príbytkov a odpočívadiel na to, 
aby si svoj majetok z brehov Oravskej priehrady odpratali 
beztrestne. Ten vypršal koncom júna. Teraz prišlo na po-
kuty a búranie.
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Olympijský Deň detí
Čo má spoločné Peking, 

Paríž, Tokio a Námesto-
vo? Odpoveď môže nie-
ktorých zaskočiť, ale  sú 

to olympijské hry. 
1. júna 2022 sa mestský 

futbalový štadión v Námes-
tove premenil na olympijský 

štadión pre žiakov 
Základnej školy na 
Komenského uli-
ci. Otvorenie bolo, 
rovnako ako na 
iných olympijských 
hrách, veľkolepé. 
Pán riaditeľ Ľubo-
mír Jaňák si po-
dal horiacu štafetu 
s predsedom MŠK 
Andrejom Staši-
niakom a spoločne 
zapálili symbolický 
olympijský oheň 
našich hier. Olym-

pijské plamene zahoreli a naj-
lepší deň v roku sme otvorili 
spoločným tancom. 

Žiaci všetkých tried si mohli 
vyskúšať svoje športové na-

danie vo viac než pätnástich 
disciplínach. Za každé úspeš-
né zvládnutie disciplíny dosta-
li pečiatku. Samozrejme, pla-
tilo pravidlo – viac pečiatok, 
lepší olympionik. Ale odmenu  
nakoniec dostali všetci zúčast-
není.  

Preťahovanie sa lanom, kon-
centrácia v chodení na cho-
duliach, strieľanie do terča, 
zhadzovanie kolkov, preteky 
v behu a mnohé ďalšie disciplí-
ny pobavili nielen žiakov. 
Najlepší bežci boli odmenení 
a ich pamätný výkon ohod-
notený obrovským aplauzom.  
Tombola bola nachystaná pre 
každého žiaka, veď predsa bol 
Deň detí a odmeňovanie skve-

lých žiakov je pre nás 
radosť a pocta.  

Na priebeh celej 
olympijskej udalos-
ti dozerali aj zása-
hové zložky. Prišiel 
nás podporiť hasič-
ský zbor, policajný 
zbor, ale i námestov-
skí  záchranári. Žiaci 
mohli vidieť ako ha-
sičský zbor zasahu-
je v prípade požiaru 

v rámci 
krátkej kontrolo-
vanej ukážky. Do-
konca si vyskúšali 
hasenie vodou či 
penovými prí-
strojmi. Úspešne 
boli uhasené vo-
dou aj dozerajúce 
pani učiteľky. 

Ani policajný 
zbor neprišiel na-

prázdno a každý mohol vidieť 
a vyskúšať si, ako pracujú ozbro-
jené policajné jednotky v akcii.

Na záver už len patrí ob-
rovské poďakovanie všetkým 
učiteľom, organizáciám a 
sponzorom, najmä MŠK Ná-
mestovo, ktorí pomohli zorga-
nizovať malé olympijské hry 
pre našich žiakov. 

Kolektív ZŠ 
na Komenského ul.

Olympijská pochodeň v ru-
kách riaditeľa školy Ľ. Jaňáka.

Olympijská disciplína – chodúle.

Deň matiek a Deň detí 
V Kultúrnom dome v Ná-

mestove sa 7. mája konalo 
krásne podujatie - Deň ma-
tiek. Podujatie bolo spoje-
né s Míľou pre mamu, takže 
program bol naozaj pestrý. 
Deti zo záujmových útvarov 
CVČ Maják a z námestov-
kých materských škôl -  MŠ 
Bernolákova, MŠ Veterná 
a SMŠ Rozprávkovo  pred-
viedli milý program, ktorým 
mamičkám chceli poďakovať 
za ich staroslivosť a zároveň 
sa pochváliť tým, čo sa nau-
čili. V programe pre mamič-
ky sa predviedli aj deti zo 
ZUŠ I. Kolčáka a z CZŠ sv. 
Gorazda. Po pútavom progra-
me sa mohli deti kreatívne 
vyžiť na tvorivých dielňach 
či vyblázniť na skákacích 
hradoch. Veľmi pekne ďa-
kujeme RC Drobček,  Domu 
kultúry v Námestove, mestu 
Námestovo a Komunitné-
mu centru Námestovo, ktorí 

spoločne s nami organizovali 
toto podujatie.

Aký by to bol deň detí bez 
CVČ Maják? Určite by ne-
bol rozprávkový.  CVČ Ma-
ják pripravilo pre deti roz-
pávkový víkend. V sobotu 
4. júna bol v budove CVČ 
Rozprávkový deň. Bol plný 
zábavných úloh, rozpráv-
kových bytostí a sladkých 
prekvapení. Rozprávkový 
deň rozprávkovo otvoril pán 
primátor Milan Hubík, pani 
riaditeľka CVČ Maják Mgr. 
Andrea Lubasová a pani Mgr. 
Mária Vojtašáková, DiS. art. 
zo ZUŠ I. Kolčáka. Deti si 
mohli pozrieť divadlo o myš-
ke a vypočuť piesne z mu-
zikálu Neberte nám prin-
ceznú. Potom prechádzali 
rozprávkovými svetmi, kde 
si  s indiánkou zatancovali, 
s rytiermi zašermovali, povo-
zili sa a zaspievali si  na koči 
s krásnymi koníkmi a vyrobi-

li si pekné výrob-
ky. Mnohé deti pri-
šli na rozprávkový 
deň v maskách a tí 
odvážnejší mali 

možnosť nakuknúť do per-
níkovej izbičky, kde ich ča-
kala  „skutočná“ Ježibaba. 
Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za skvelé rozprávkové 
popoludnie a taktiež veľké 
Ďakujeme našim sponzorom 
a ZUŠ I. Kolčáka za spolu-
prácu pri organizovaní tej-
to akcie. V nedeľu sme boli 
pozvaní dotvárať program 
na podujatí Detský Slanický 
ostrov umenia, ktoré organi-
zovala Oravská galéria Dol-
ný Kubín spolu so Žilinským 
samosprávnym krajom. Po-
časie nám vyšlo, takže roz-
právkový víkend pokračoval. 
Putovanie za vílou Akvarelou   
a plnenie úloh s vodníkom, 
knihožrútkou Rudkou, kuk-
liarom Krútibajúzom a ďalší-
mi rozprávkovými bytosťami 
sa úspešne skončilo na  Sla-
nickom  ostrove.

Tešíme sa, že nám rozpráv-
kový víkend vyšiel podľa 
našich predstáv a veríme, že 
sa vám páčilo minimálne tak 
ako aj nám a tešíme sa na 
jeho pokračovanie. 

Kolektív CVČ Maják                                            

Už dve skupiny detí sa 
zapojili do  prvého  kola 
súťaže Námestovský po-
klad.

Deti v skupinke plnili 
rôzne úlohy, aby nazbie-
rali čo najviac indícií, na 
základe ktorých hľadali 
ukrytý poklad. Aj napriek 
vekovému rozdielu detí v 
skupinke, úlohy plnili bez 
problémov a rýchlym tem-
pom. Správali sa ako sku-
toční rytieri,  boli odváž-
ne, bystré, veľmi šikovné 
a rýchle. Aj napriek tomu, 
že poklad bol starostlivo 
ukrytý, deti ho našli v ča-
sovom limite. Srdečne im 
gratulujeme a ďakujeme 
za účasť. Už teraz sa te-
šíme na ďalších odvážliv-
cov, na ktorých čaká ne-
jedno prekvapenie.

Deti z MŠ Bernolákova 
sa ako prvé  zapojili do en-
viro workshopov. Stretli sa 
s naším ľadovým medve-
ďom Brumbom, spoznali 
množstvo zvieratiek, ktoré 
si mohli  pohladkať a zblíz-

ka poobzerať. 
Naučili sa, ako 
sa treba správ-
ne o  zvieratká 
starať. Tiež si 
vyrobili pekný 
darček. Tešíme 
sa, že sa de-
ťom veľmi pá-
čilo a veríme, 
že workshopy 
budú aj naďa-
lej úspešne po-
kračovať.

Kolektív 
CVČ Maják

Súťaže v CVČ Maják 
a námestovské mažoretky

Počas jarných mesiacov 
sme organizovali rôzne súťa-
že pre deti z materských a zá-
kladných škôl a tiež pre deti 
z umeleckých škôl v okrese 
v Námestovo. Ako prvú sme 
vyhodnocovali literárnu sú-

ťaž Detský literárny Majáčik, 
v ktorej deti súťažili v tvor-
be   poézie, prózy a povestí. 
Ďalšia v  pokračovaní bola 
výtvarná súťaž Námestov-
ská rybka. Deti kreslili sú-
ťažné práce na témy Rodina 
ako miesto domova a Krajina 
ako miesto, kde žijem. Ná-
sledne  ukázali aj svoje jazy-
kové schopnosti v jazykovej 
súťaží ABC variant A, ktorá 
bola zameranýá na anglické 
eseje a variant B na projekty 
jednotlivcov aj skupín detí. V 
poslednej environmentálnej 
tvorivej súťaží Tvorba z od-
padu  sa deti snažili opätov-
ne využiť odpad na umeleckú 
tvorbu. Všetky ich práce  boli 
krásne, nápadité a porota pri 
vyberaní víťazov mala čo ro-

biť. Tešíme sa, že do súťaže 
sa zapojilo veľa detí z okre-
su Námestovo, ale aj iných 
miest Slovenska. Ďakujeme 
všetkým zapojeným žiakom 
a školám a v neposlednom 
rade sponzorom, ktorí nám 

poskytli hodnotné ceny pre 
víťazov. 

Veľký  úspech dosiahli  aj 
Námestovské mažoretky, 
ktoré navštevujú krúžok ma-
žoretiek pod vedením pani 
riaditeľky CVČ Maják  Mgr. 
Andrey Lubasovej. Deti sa 
17. júna zúčastnili súťaž-
nej prehliadky MAJORE-
TTE DANCE 2022 v CVČ 
Prievidza. Na súťažnej pre-
hliadke mažoretky súťažili 
v dvoch súťažných kategóri-
ách, ako kadetky a juniorky 
a v obidvoch  získali svojím 
kvalitným vystúpením zlaté 
pásmo. Srdečne im blahože-
láme  a prajeme veľa  úspe-
chov v ich ďalšom pôsobení.

                      Kolektív CVČ  
       Maják

Úspešné námestovské mažoretky.                           Foto: (cvč)

Deň detí bol rozprávkový.

Otvárací tanec. Víťazi behu.

Účastníci olympiády.                                  Fotografie: (zšk)

Ukážka hasičského zásahu. 

            Námestovský poklad. To sú najmä naše deti...

Námestovký poklad
a Enviro worshopy
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● Ste žena, matka troch 

detí, manželka – pre nieko-
ho ťažko zlučiteľná kombi-
nácia s postom primátorky. 
Čo vy na to?

V našom manželstve otáz-
ka nestojí na pozícii, že som 
žena a matka. Ako rodina ži-
jeme v súhre rozdelenia úloh 
a povinností, podporujeme sa 
v osobnostnom raste, podpo-
rujeme deti aj seba navzájom. 
Uchádzať sa o post primátor-
ky je preto pre nás ďalší posun 
v profesionálnom i súkrom-
nom živote. Pre každú prácu, 
poslanie niečo obetujete, nie-
čo získavate, nerobíme v tom 
rozdiel.

● Nepochádzate z Námes-
tova, nepovažujete to za ne-
výhodu?

Za nevýhodu by som to po-
važovala, keby som v Námes-
tove nežila. V Námestove však 
obaja s manželom  pracujeme, 
naše deti tu navštevujú škôl-
ku a školu, trávime tu množ-
stvo voľného času s priateľmi, 
spolupodieľame sa na množ-
stve aktivít. V čase, keď sme 
tu bývali a hľadali pozemok, 
sme ako mladá rodina nema-
li rozpočet na kúpu pozemku, 
pozemky vhodné na okamžitú 
výstavbu ani neboli dostupné. 
Toto je však realita niekoľ-
kých rokov. Námestovčania 
odchádzajú stavať a bývať do 
okolitých obcí, pretože tam tie 
možnosti sú a stavebný rozvoj 
napreduje oveľa väčším tem-
pom. Je to obrovská nevýho-

da, ak nie priamo 
tragédia pre toto 
mesto. Dostup-
nosť bývania je 
jedným zo zák-
ladných paramet-
rov kvality života 
a rozvoja mesta. 
My sme sa v Ná-
mestove zmierili 
s tým, že výstav-
bu nerozvíjame 
ani kvalitou ani 
kvantitou. Územ-
nému rozvoju 
chýba pružnosť a 
dynamika.

● V čom máte 
podľa vás oproti 
mužským pro-
t ikand idátom 
navrch – ako 
žena a osoba ne-
pochádzajúca z 
Námestova?

Nie som ješit-
ná a nenosím v 
sebe to povestné 
mužské ego, kto-
ré dokáže mnohé 
veci skompliko-
vať a zabrzdiť. V 
dnešnej rýchlej 
dobe považu-
jem ženy – mat-
ky za hrdinky. 
Mnohé ukazu-
jeme prirodze-
nú schopnosť 
veci manažovať 
a zachovávať si 
pritom ženskosť 
a cit. Naopak, u 

mužov sa často stáva, že s mo-
cou a vplyvom rastie neocho-
ta počúvať iné názory a dať si 
poradiť. Samozrejme, nemož-
no to paušalizovať. V každom 
prípade, v Námestove mali 
muži už dosť príležitostí do-
kázať, ako vedia veci manažo-
vať a riešiť. Je čas na zmenu. 

● Prečo ste sa rozhodli 
kandidovať za primátorku 
Námestova?

Mestu chýba vízia. Kam 
má Námestovo smerovať? V 
každej oblasti sa stretávam 
s chaosom, či sú to služby, 
podnikanie, turizmus, roz-
voj verejného priestoru, vý-
stavba. Chýba tu komuniká-
cia, prepojenie spolupráce, 
vyvodenie zodpovednosti a 
predovšetkým dlhodobé na-
stavenie, ako by tá ktorá služ-
ba mala vyzerať o niekoľko 
rokov. Pri dnešnom rýchlom 
vývoji už nestačí veci robiť 
prvoplánovo, len aby bolo. 
Potrebujeme jednotlivým ob-
lastiam nastaviť pravidlá, ví-
zie a tie otvorene verejnosti 
predstaviť. Následne môžeme 
na nich začať pracovať a naj-
mä – dotiahnuť ich do konca.

● V čom vidíte najväčší 
problém súčasného vedenia 
mesta?

Toto volebné obdobie výraz-
ne poznamenala „korona“. Jej 
začiatky boli pre samosprávy 
obrovskou výzvou. Dnes už 
môžeme vidieť rozdielnosť, 
ako sa s ňou vyrovnali. Ná-
mestovo mohlo tento čas viac 

využiť na prípravu koncep-
tov a projektov na obdobie po 
nej.  Nestalo sa tak, alebo len 
vo veľmi obmedzenej miere. 
Zasekli sme sa niekde na do-
hadovaní, ako by čo mohlo 
byť, prečo to tak nie je, no 
výsledky sú málo hmatateľné. 
Vidieť to aj v silnom nepo-
mere neefektívneho čerpania 
finančných dotácií z fondov 
oproti iným obciam a mes-
tám. Každý si môže sám za 
seba odpovedať: Cítim, vidím 
posun v rozvoji mesta? Stačí 
mi to?

● Pred štyrmi rokmi, po 
voľbách, mali Námestovča-
nia veľké očakávania, tešili 
sa na zmenu, ktorú novozvo-
lené vedenie samosprávy 
sľubovalo. Môžete priblížiť 
vtedajšiu atmosféru v mes-
te? Prečo ľudia tak bažili po 
zmene?

V škandinávskych krajinách 
existuje pravidlo pre verejné 
a politické funkcie. Tieto po-
zície by mali verejní činitelia 
zastávať dve funkčné obdo-
bia. Počas nich majú dosta-
tok času veci začať, pracovať 
na nich a mnohé aj dokončiť. 
Odpoveďou na potvrdenie 
tohto pravidla je kvalita ži-
vota obyvateľov. Pred štyrmi 
rokmi nastala v našom meste 
prirodzená túžba po zmene. 
Existoval tu systém, ktorý už 
neprinášal mestu rozvoj, na-
opak, Námestovo stagnovalo, 
vedenie bolo netransparent-
né a fungovalo na podivných 
praktikách. Úprimne, ani 
výmena pred štyrmi rokmi 
nepriniesla vytúženú zme-
nu. Tentokrát narazila na zlé, 
priam ukážkovo nefungujúce 
vzťahy. Toto sklamanie me-
dzi obyvateľmi veľmi cítiť. 
Odmietam sa  však vrátiť k 
tomu, čo bolo, len preto, že to 
nevyšlo a vo falošnej viere, že 
to je jediné riešenie pre vede-
nie úradu. Naopak, môže to 
byť pre nás výzva poučiť sa z 
chýb a nebáť sa ambiciózne a 
múdro viesť naše mesto.

● Kde vidíte Námestovo 
za ďalšie štyri roky, ak by 
ste stáli v jeho čele?

Vidím mesto, v ktorom fun-
guje konštruktívna spoluprá-
ca vedenia mesta, primátora, 
poslancov, inštitúcií, podni-
kateľov a všetkých aktívnych 
spoluobčanov. Námestovo 
má ohromný, ale nenaplne-
ný potenciál. Nemôžeme si 
dovoliť plytvať energiu na 
nekonečné nezhody, musíme 
spojiť sily a začať dosahovať 
veci, ktoré zlepšia kvalitu ži-
vota Námestovčanov. O štyri 
roky chcem vidieť Námesto-
vo ako väčšie, významnejšie, 
krajšie, zdravšie, tolerantnej-
šie a kultúrnejšie mesto plné 
spokojných obyvateľov.

● Čo je potrebné riešiť v 
Námestove prioritne?

Plán pre Námestovo, na 
ktorom spolupracujem s tí-
mom odborníkov, obsahuje 
ambiciózne, no uskutočniteľ-
né zmeny v najdôležitejších 

oblastiach života. Niektoré 
zásahy vieme spraviť rých-
lo, iné si vyžadujú dlhší čas 
a musíme si ich trpezlivo od-
pracovať. Počet obyvateľov 
klesá, územný rozvoj mes-
ta stojí a ceny nehnuteľností 
neúnosne rastú. My chceme 
dosiahnuť presný opak – zvý-
šením rastu nových obytných 
častí mesta. Chceme praco-
vať na rozvoji Nábrežia pod-
ľa projektu, ktorý pre naše 
mesto spracovali špičkoví 
slovenskí architekti. Budeme 
robiť všetko pre to, aby sa z 
častí Vojenské či  Čerchle 
stali plnohodnotné mestské 
časti, v ktorých samozrej-
mosťou nebude len základná 
infraštruktúra, ale aj služby 
a občianska vybavenosť. Ne-
dopustíme, aby opravy našich 
ulíc trvali dlhé mesiace a ľu-
ďom strpčovali život. V spo-
lupráci s odborníkmi nájdeme 
najlepšie možnosti pre zlep-
šenie dopravnej a parkovacej 
situácie. Medzi naše priority 
radíme aj životné prostredie, 
vzdelanie a kultúru. Chceme 
mať v Námestove mestský 
park, viac cyklochodníkov a 
možností na rekreáciu. Pod-
poríme rozmach kultúrnych 
podujatí a zlepšíme podmien-
ky na vzdelávanie našich detí. 
O všetkých týchto zmenách 
sa budeme trpezlivo rozprá-
vať s ľuďmi a odborníkmi. 
Aby sme dosiahli tieto plány, 
musíme aktívne získavať pe-
niaze z mimorozpočtových 
zdrojov, medzinárodnej spo-
lupráce a z dotácií. V tomto 
smere má Námestovo veľké 
rezervy. Celý náš Plán pre 
lepšiu budúcnosť Námestova 
nájdete na webovej stránke 

prenamestovo.sk.
● Aké ďalšie plány na pos-

te primátorky máte?
Je to napríklad zmena v 

oblasti komunikácie a spo-
lupráce so samosprávnym 
krajom. Neviem, nakoľko si 
ľudia uvedomujú, aký dôleži-
tý je a čo od neho závisí. Na-
príklad most ponad Oravskú 
priehradu, cesty, poskytova-

nie a dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti. Ak náš hlas 
na kraji nebude dostatočne a 
niekedy aj nekompromisne 
počuť, dostanú prednosť iné 
časti kraja.

Uvediem príklad – budo-
va starej polikliniky a ne-
dostavaný skelet. Už roky 
sa v nich stretáva neplnoletá 
mládež, robí tam neporia-
dok, berie drogy, neriadene 
pácha trestnú činnosť a ničí 
verejný majetok. Namiesto 
riešení počúvame, ako sa to 
nedá ustriehnuť a že v koneč-
nom dôsledku je to budova 
Žilinského samosprávneho 
kraja, preto by to mal riešiť 
kraj. Ale tam predsa chodia 
mestské deti! Naše deti! Ne-
rozumiem, ako je možné, že 
doteraz nevznikol na podnet 
mesta žiadny intervenčný 
tím odborníkov, ktorý by sa 
problémom zaoberal a hľadal 
riešenia.

● Kde má podľa vás 
miesto Námestovo medzi 
štyrmi mestami Oravy? 
Aké sú jeho devízy a kde 
má, naopak, slabiny?

Námestovo má jedinečnú 
polohu a potenciál v najväč-
šej spádovej oblasti s pri-
bližne 62-tisíc obyvateľmi. 
Mám pocit, že tieto fakty 
berieme skôr ako príťaž a nie 
výhodu. Okolité mestá pri-
nášajú svojmu okresu oveľa 
viac príležitostí v porovna-
ní s tým naším. Spomeniem 
len plavárne, športové haly, 
cyklotrasy, občiansku vyba-
venosť, služby. Otočme to, 
buďme lídrom, vzorom roz-
voja a ponuky. Nestane sa to, 
samozrejme, zo dňa na deň. 
Preto o tom treba prestať ho-

voriť a začať na tom naozaj 
pracovať.

● Ako sa pripravujete na 
voľby?

Tímovo. Vďaka môjmu 
skvelému tímu a ľuďom, ktorí 
veria nášmu mestu, zvládam 
toto náročné obdobie dob-
re. Máme za sebou rozsiah-
le debaty, z ktorých vznikli 
konkrétne body programu. 

Program nie je o sľuboch, 
nájdete v ňom presné pome-
novania problémov a ich rie-
šenia. S ľuďmi sa rozprávam 
aj na osobných stretnutiach. V 
súčasnosti zbieram ako nezá-
vislá kandidátka podpisy po-
trebné na kandidatúru. Krôčik 
po krôčiku sa snažím ľuďom 
predstavovať seba ako človeka 
a našu predstavu o budúcnosti 
Námestova.

● Kde vás môžu obyvatelia 
stretnúť, vidieť, aby mohli 
spoznať kandidátku na pri-
mátorku?

Určite ma nájdete každý deň 
v práci,  v Komunitnom centre 
Námestovo. V letných mesia-
coch ma spolu s rodinou stret-
nete na mnohých kultúrnych 
podujatiach. Pripravili sme aj 
tri stretnutia – 3. júla na sídlis-
ku Brehy, 21. augusta na síd-
lisku Stred a 15. septembra na 
Bernolákovom námestí. Vša-
de tam ma môžu obyvatelia 
stretnúť s členmi môjho tímu. 
Už teraz sa teším na plodné 
rozhovory, nápady a stretnu-
tia. Plánované akcie budú vo-
pred zverejnené aj na sociál-
nych sieťach.

● Myslíte si, že vám práca 
aktivistky a šéfky komunit-
ného centra môže pomôcť v 
práci pre mesto a jeho oby-
vateľov? 

Vďaka práci v Komunitnom 
centre Námestovo viem, ako sa 
ľudom v meste žije, čo ich teší, 
čo ich trápi, čo by potrebovali. 
Je to každodenná skúsenosť v 
tom skutočnom živote mesta, 
nie len v tom, čo sa mi zdá. 
Rozprávam sa s ľuďmi a rie-
šim problémy všetkých veko-
vých kategórií. Spolu hľadáme 
cesty, ako sa mať lepšie. Sú to 

pre mňa tie najlepšie skúsenos-
ti pre komplexné riešenia pre 
mesto ako také. 

● Čo povedala na vaše 
rozhodnutie kandidovať za 
primátorku Námestova naj-
bližšia rodina?

V najbližšej rodine mám 
silnú podporu. Keby to tak 
nebolo, do týchto vôd nevstú-
pim.

NÁMESTOVO POTREBUJE VÍZIU A NOVÚ ENERGIU

Nezávislá kandidátka 
na primátorku Námestova

 Mgr. Mária

Červeňov
á

www.mariacervenova.sk

Ľudia už majú dosť hádok a prázd-
nych rečí. Chcú vidieť, že ich mesto 
prosperuje, jeho vplyv v regióne sil-
nie a že poskytuje rodinám dôstoj-
né podmienky pre život. Čeliť tejto 
výzve sa rozhodla ženská kandidát-
ka na primátora Mária Červeňová.

Tím Pre Námestovo zľava: Mgr. Jozef Fúzia, Mgr. Zuzana Brišáková, Ing. arch. Lukáš 
Kubík, Dominik Diko, Mgr. Mária Červeňová, Ing. Marián Čiernik, Mgr. Miška Bačová, 
Ing. Miroslav Červeň.

Objednávateľ: Mgr. Mária Červeňová, A. Kršáka 922/4, Námestovo                          Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo
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Spolupráca, pestrosť, novoty i klasika
Tak sa dá v heslách nazvať 

princíp tvorby pri dramaturgii 
Domu kultúry v Námestove. 
Spolupracujeme s miestnymi 
organizáciami, občianskymi 
združeniami i regionálnymi 
partnermi v oblasti kultúry. 
Prinášame osvedčené tituly 
a mená, ale ponúkame i pre-
miérové projekty. Jedným z 
takých je napríklad projekt 
Kniha, otvor sa!, aktívna 
spolupráca s Chránenou kra-
jinnou oblasťou Horná Ora-

va, Komunitným centrom v 
Námestove, Lesným klubom 
Cestička, či inými kultúrny-
mi aktérmi a organizáciami. 
Medzi osvedčené sa radia 
divadelné predstavenia pre 
deti i dospelých ako Janko a 
Marienka, muzikál Báthory 
či Lúčnica. Samozrejme, trá-
pi nás, že na kvalitné, menej 
známe tituly sa dostaví me-
nej ľudí – tak sa stalo naprí-
klad pri Tatranskom poetic-
kom bifteku – tak si nazval 

obľúbený herec Lukáš Lati-
nák svoje poetické stand up 
pásmo venované slovenskej 
literatúre, pri ktorom ho vý-
borne a trefne hudobne spre-
vádzal Adrián Malovaník. Tí, 
ktorí neboli, môžu len ba-
novať – inteligentný humor, 
brilantne podaná slovenská 
poézia, ale i správna dávka 
irónie –  spravili z júnového 
večera krásny a vtipný večer 
plný zážitkov v dobrej spo-
ločnosti.

Pestrý Deň detí
Už sme si zvykli, že Deň detí 

sa v Dome kultúry v NO neo-
slavuje jeden deň v roku, ale 
venujeme mu celý týždeň. V 
rámci tohtoročných osláv sme 
sa spojili s naším obľúbeným 
partnerom – Základnou ume-
leckou školou I. Kolčáka v 
Námestove a ponúkli tak de-
ťom z námestovských základ-
ných škôl bohatý umelecký 
program v mestskej knižnici. 
Ďalej sa deti z celého okre-
su striedali v našej kinosále, 
aby oslávili svoj sviatok dob-
rým filmom pre celú školu. A 
spojili sme sa aj s Oravskou 
galériou a vytvorili Detský 
Slanický ostrov umenia. V 
nedeľu 5. júna mali malí náv-
števníci možnosť zoznámiť sa 

s jednotlivými 
druhmi ume-
nia. V prístave 
bolo stanovište 
venované li-
teratúre. Jozef 
Medard Slovík, 
oravský spiso-
vateľ, spolu so 
svojou pomoc-
níčkou Dan-
kou Laštíkovou 
dávali deťom 
hádanky, zo-
znamovali ich s 
oravskými po-
vesťami prepo-
jenými s miestami, ktoré boli 
viditeľné priamo zo stanoviš-
ťa. Dom kultúry mal pod pal-
com aj stanovište na samot-

nom ostrove, kde sa deťom 
predstavila divadelná diva so 
svojím miniexkurzom do di-
vadelného sveta. 

Premietanie v rámci vyučovania. Radi vy-
hovieme požiadavkám školy.

Osvety nikdy nie je dosť
Kultúra, to nie je len pre-

mietanie filmov a ponúkané 
osvedčené divadelné tituly, 
kultúra sa musí prejavovať v 
našom každodennom živote a 
jej úlohou je aj osveta. Keďže 
v Námestove nefungujú žiad-
ne iné zriaďované inštitúcie 
(či už mestom alebo vyšším 

územným celkom), dom kul-
túry sa stará aj o túto stránku. 
Spolu s ochranármi z CHKO 
(Chránená krajinná oblasť) 
Horná Orava sme sa veno-
vali v apríli enviro aktivitám 

– celodenným prednáškam 
a tvorivým dielňam pre deti, 
kde si deti samy vyrobili vtá-
čie búdky – od základu až po 
náter, ktoré si potom vzali a 
mohli osadiť na vhodné stro-
my do svojho okolia. Zapojili 
sme aj do veľkého uprato-
vania v okolí Oravskej prie-

hrady a v mestskej knižnici 
si návštevníci mali možnosť 
pozrieť výstavu „Ako vták 
spieva“.

Eko tému sme rozobera-
li aj na podujatí „Diskusia o 

udržateľnosti so Severankou, 
Veronikou Madleňákovou“, 
ktorú si pre vás pripravili ši-
kovné žienky z Lesného klu-
bu Cestička. 

V rámci Medzinárodného 
dňa proti násiliu sme u nás 
hostili vyše 700 študentov z 
celej Oravy na predstavení 
Cyber Cyrano z Bábkového 
divadla na rázcestí v Banskej 
Bystrici, ktorého témou je ky-
beršikana na internete. Súčas-
ťou boli aj krátke prednášky 
so psychológom a policajtom 
o nástrahách v online svete. 
Popoludní skúsený psycho-
lóg Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
prednášal o bezpečnosti detí 
na internete. Celá akcia pre-
biehala v spolupráci s Komu-
nitným centrom Námestovo a 
v rámci NP podpora ochrany 
detí pred násilím. Pre pozitív-
ny ohlas zo strany škôl sme ju 
zopakovali aj v júni, kde sme 
znova hostili vyše 500 žiakov 
z celej Oravy.

Apríl už tradične patrí Dňu Zeme a enviro aktivitám.

Výstavy, výstavy,  výstavy 
Ako to už býva u nás zvy-

kom, stále sa u nás niečo 
deje. Okrem maratónu absol-
ventských výstav miestnych 
ZUŠiek, u nás môžete obdi-
vovať aj výstavy (lokálnych) 
tvorcov a umelcov. Sme 
radi, že sa nám podarilo do 
mestskej knižnice zakúpiť 
závesný systém a rámy, aby 
výtvarné umenie ešte lep-
šie vyniklo. Vďaka podpore 
Fondu na podporu umenia sa 

chystáme zakúpiť ešte nové 
vývesné panely. Momen-
tálne sa v mestskej knižnici 
nachádza výstava Nadeždy 
Hogan Bombjakovej, ab-
solventsky ZUŠ I. Kolčáka, 
ktorá sa k maľovaniu vráti-
la pár rokov dozadu. Jej ori-
ginálne diela plné fantázie 
môžete obdivovať do konca 
júla. 

V spolupráci s Post Bel-
lum pripravujeme na júl a 

august veľkoplošnú výstavu 
na Hviezdoslavovom námes-
tí venovanú hrdinkám druhej 
svetovej vojny – Her story. 
Putovné výstavy dokumen-
tujú spomienky pamätníkov 
kľúčových momentov 20. 
storočia. Zaznamenávajú 
príbehy a snažia sa rozprá-
vať ich ďalej: veríme totiž, 
že konkrétne ľudské osudy 
sú tou najlepšou cestou k po-
znaniu vlastnej minulosti.

Spolu to zvládneme! 
Dom kultúry v Námestove, 

dobrovoľníci, mesto Námes-
tovo, Komunitné centrum Ná-
mestovo a CPPPaP Námestovo 
sa spojili a pripravili komu-
nitné podujatie Deň sloven-
sko-ukrajinského priateľstva, 
cieľom ktorého bolo spoločne 
prejaviť podporu a pomoc na-
šim priateľom z Ukrajiny. V 
rámci poobedného programu 
boli pre návštevníkov pripra-
vené rôzne tvorivé dielne, det-
ské hry, tradičná gastronómia, 
či sprievodný benefičný kon-
cert. Súčasťou podujatia bol aj 
„kontaktný stánok“, v ktorom 
bola poskytnutá pomoc a pod-
pora najmä pre našich priate-
ľov z Ukrajiny. Taktiež ľudia 
mohli prispieť aj dobrovoľnou 
finančnou čiastkou, či už pri 
nákupe pripravených pochutín 
alebo priamo v našom kon-
taktnom stánku. Výťažok bol 

použitý na nákup potravín pre 
ukrajinské rodiny žijúce v na-
šom Námestovskom okrese. 
Bol to deň plný zážitkov – kul-
túrnych, remeselných, kulinár-
skych, tvorivých a  ešte raz 
ďakujeme všetkým partnerom 
i sponzorom.

Každý utorok dopoludnia a 
piatok popoludní sa zmení naša 
klubovňa na učebňu, v ktorej 

prebiehajú kurzy slovenského 
jazyka. Lektorka Zlatka Staní-
ková sa stará nielen o výučbu, 
ale neraz aktívne pomôže pri 
konkrétnych problémoch, či 
pri začleňovaní sa do našej spo-
ločnosti. Tak vznikol aj projekt 
Písmená bez okrajov – kurz 
kaligrafie pre deti,  ktorý u nás 
vyučuje Tetiana Volokh.

Momentka z benefičného koncertu Spolu to zvládneme!

Knižnica plná smiechu, tvorivosti a rýmovania
Projekt „Kniha, otvor sa!“, 

ktorý z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu ume-
nia, pokračoval aj v apríli, máji 
a júni. Bol výnimočný nielen 
hojnou návštevnosťou detí, 
mládeže aj dospelých, ale aj 
netradičnými účinkujúcimi. 
Pozvaní autori tiež výborne 
všetkých pobavili, poučili i in-
špirovali. Okrem projektu sme 
v mestskej knižnici pokračovali 
aj besedami pre školy z celého 
regiónu, zaujímavými disku-
siami na rôzne témy či výstava-
mi tvorivých výtvarníkov.

Prvý ročník festivalu detskej 
knihy projektu „Kniha, otvor 
sa!“, krátka rekapitulácia, i keď 
dalo by sa písať na strany, lebo 
je o čom:

● 11. apríla 2022 na besedu 
so žiakmi zavítal vzácny hosť, 
spisovateľ Michal Hvorecký. 
Záujem o jeho tvorbu bol taký 
veľký, že sa deti usadili v ki-
nosále a prezentácia jeho kníh 
bola veľmi zaujímavá a pútavá. 
Priblížil im svoju tvorbu, po-
rozprával o svojich inšpiráci-
ách i svojich spisovateľských 
plánoch do budúcna. Žiaci 
boli zvedaví a tohto uznáva-
ného autora zahrnuli mnohými 
otázkami. Mnohí odchádzali s 

podpísanou knihou od samého 
autora.

Spisovateľ Michal Hvorec-
ký, ktorého je zaujímavé čítať 
aj stretnúť, navštívil Námesto-

vo po desiatich rokoch, a preto 
sme si neodpustili ani besedu 
pre verejnosť v popoludňajších 
hodinách. V mestskej knižnici 
sa tak stretli náš kolega a spi-
sovateľ Jozef Medard Slovík, 
námestovský básnik Andrej 
Hablák, ktorý programom 
sprevádzal, samotný Michal 
Hvorecký a pár literárnych 
nadšencov.

● 22. apríla 2022 boli deti zo 
všetkých materských škôl po-
zvané na Ministerstvo nápadov, 
ktoré zahralo putovné divadiel-
ko Maťo. Divadlo hravou, inte-
raktívnou formou priblížilo de-
ťom aj dôležité eko témy. Deti 
tak spoločne dotvárali veselú, 
spontánnu atmosféru a odme-
nili netradičného herca veľkým 
potleskom – veď uznajte, za-
hrať 3 predstavenia za 3 a pol 
hodiny, to je iný výkon!

● 16. mája 2022 sme si pri-
pravili besedu so spisovateľkou 
Zuzanou Majdišovou a prezen-
táciu jej trojjazyčnej knižky 
O jahôdke a jej kamarátoch. 
Zúčastnené deti nám prečítali 
ukážky z knihy v ruštine, an-
gličtine i slovenčine. Poduja-
tie obohatilo spevácko-tanečné 
vystúpenie žiakov zo Súkrom-
nej základnej umeleckej školy 
PIERROT v Námestove. Kniž-

ku uviedli do života pracovník 
knižnice Jozef Medard Slovík 
a riaditeľka Súkromnej zák-
ladnej umeleckej školy PIER-
ROT Janka Babuliaková – ako 

inak – symbolicky čerstvými 
jahodami.

● 27. mája 2022 sa uskutoč-
nila ilustrátorská tvorivá diel-
ňa s ilustrátorom, grafikom a 
karikaturistom Miroslavom 
Regitkom. Žiaci kreslili na 
tému škriatok, ich výtvarné 
práce dotvoril pán ilustrátor 
a na spoločne vytvorené ilu-
strácie sa im aj podpísal. Re-
gitko sa ilustrátorsky podieľal 
na tvorbe knižiek obľúbených 
slovenských autorov pre deti a 
mládež. Svoje práce vystavo-
val na výstavách doma i v za-
hraničí a získal za ne niekoľko 
významných ocenení.

● 27. mája 2022 besedova-
li žiaci so spisovateľom Eri-
kom Ondrejičkom, ktorý im 
predstavil svoje literárne poči-
ny. Pán spisovateľ prišiel aj s 
manželkou Hankou, ktorá pra-
cuje v Medzinárodnom dome 
umenia pre deti v Bratislave v 
Bibiane. Žiaci vymýšľali svoje 
vlastné rýmy a tí najúspešnej-
ší boli odmenení pexesami so 
štátmi Európskej únie.

● 6. júna 2022 mestská kniž-
nica privítala vzácnych hos-
tí – pani spisovateľku Ľubicu 
Báthoryovú, Andreu Harma-
novú z vydavateľstva Artis 
Omnis a špeciálne vycviče-
nú fenku Fany pre deti so 
špecifickými potrebami. Spi-
sovateľka sa venuje caniste-
rapii v terapeutickom cen-
tre PHYSIO CANIS. Fany 
očarila druhákov a tretiakov 
svojimi netradičnými vý-
konmi, vedela počítať, podľa 
pachu našla ukrytú loptičku, 
preliezla detským tunelom. 
Autorka čítala zo svojich 
kníh „Pes Timo a doktor Ha-
fbolíto“ a „Pes Timo a fuči-
vírus“. Deti by dokázali v 
takejto spoločnosti stráviť 
aj niekoľko hodín. Nakoniec 
sa museli rozlúčiť a Fany im 
veselo zaštekala.

Malých návštevníkov knižnice počas besedy oslovila netra-
dičnými výkonmi aj Fany, psík vycvičený pre deti so špecific-
kými potrebami.         Foto: DKN
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Naši úspešní zo ZŠ Slnečná, Námestovo
Školský rok 2021/2022 sa 

blíži do finále. Aj napriek 
pandémii, opatreniam a čias-
točnému dištančnému vzde-
lávaniu sa  žiaci našej školy  
pod vedením  skúsených pe-
dagógov zapojili do súťaží a 
pytagoriád  a to vo všetkých 
výchovno-vzdelávacích oblas-
tiach. Ich  úsilie a šikovnosť sa 
prejavili vo vynikajúcich vý-
sledkoch. 

Žiaci ZŠ Slnečná úspešne re-
prezentovali školu v prírodo-
vedných predmetoch v okres-
ných, krajských a celoštátnych 
kolách.

V okresnom kole geografickej 
olympiády sa umiestnili: 

Kategória G (5. ročník):  1. 
miesto Viktória Buganová, 2. 

Nataša Kosmeľová
Kategória F (6. - 7. ročník): 

10. Peter Floriančič (6. B)
Kategória E (8. - 9. ročník): 3. 

Alžbeta Pilarčíková (8. B), 6. 
Zuzana Gereková (8. A)

V krajskom kole geografickej 
olympiády sa na krásnom 12. 
mieste ako úspešná riešiteľka 
umiestila Alžbeta Pilarčíková 
(8. B).

V okresnom kole biologickej 

olympiády sa umiestnila:
Kategória C- TP (8. - 9. roč-

ník): 3. Alžbeta Melišíková (9. 
B)

V okresnom kole Pytagoriády 
sa umiestnili:

Kategória P4: 3. - 4.  Anton 
Barashkin (4. A), 8. - 10. Dá-
vid Vrábeľ (4. B)

Kategória P8: 2. Zuzana 
Gereková (8. A), 4. Barbora 
Hrubjaková (8. A)

V celoštátnom kole Matema-
tického klokana sa medzi úspeš-
ných riešiteľov zaradil Samuel 
Bolibruch.                 

V celoštátnom kole IQ olym-
piády nás úspešne reprezento-
vala Alžbeta Pilarčíková.

V celoštátnom kole Logickej 
olympiády intelektovo nada-

ných žiakov nás úspešne repre-
zentovali:

Kategória B (žiaci 5. - 9. roč-
níka ZŠ a osemročných gym-
názií do 15 rokov): 3. Šimon 
Vrtieľ 

Kategória A (žiaci 1. - 4. roční-
ka): 10. Dávid Vrábeľ 

Športové ocenenia

Majstrovstvá Slovenska 
v šachu:  1. Diana Košútová 

Majstrovstvá Oravy 
v šachu: 2. Diana Košútová, 
2. Viliam Štít

Stolný tenis starších žia-
kov/víťazi okresného 
kola/2. miesto na krajskom 
kole: Alex Vnučák, Miroslav 
Hajdučík, Jozef Žabka

McDonald’s cup/futbal – 

víťazi okresného kola/10. 
miesto na krajskom kole: 
Oliver Bucha, Tomáš Matis, 
Alex Turňa, Jakub Hnojčík, 
Nela Vošková, Marko Pajta, 
Michael Volf, Alexej Holub, 
Sofia Kozáková, Matias Kus

Olympijský odznak vše-
strannosti – krajské kolo: 
5. Alexandra Cvengrošová, 
Zara Horinková, Viliam Štít, 

Paulína Prikrylová, Pavol 
Spuchlák, Nela Špitálová, 
Matúš Voška 

Florbal starších žia-
čok – 2. miesto na okres-
nom kole: Zara Horinková, 
Emma Brontvajová, Šarlota 
Adamčíková, Zuzana Gere-
ková, Nataša Kajanovičová, 
Alžbeta Pilarčíková, Vanesa 
Vnučáková, Katarína Paduš-
ňaková 

Oravská bežecká liga: 
Patrik Spuchlák, Nela Voš-
ková, Ľubomíra Gereková, 
Tomáš Spuchlák, Michal 
Spuchlák, Matúš Voška, Pa-
vol Spuchlák, Nela Špitálová, 
Zuzana Gereková, Šimon 
Voška 

Úspešní vo vedomostných súťažiach
Celoštátne kolo biblickej 

olympiády: 
8. Alžbeta Pilarčíková, Zuzana 

Gereková a Barbora Hrubjáková
Diecézne kolo recitačnej sú-

ťaže Piráti krásy: 3. Barborka 
Hrubjaková 

Okresné kolo Hviezdoslavov 
Kubín: 3. Dávid Vrábeľ

ENGLISHSTAR – medzi-
národná súťaž v anglickom 
jazyku - výborne uspeli, na 

fotografii: Michal Florek, Dá-
vid Vrábeľ, 
Bianka Maj-
cherová, Alex 
Turňa, Alžbeta 
Pilarčíková, 
Andrej Kraj-
čovič, Ale-
xander Čajka, 
Marko Sýkora, 
Sára Gemeľo-
vá, Oliver Bu-

cha, Ema Bejdáková

Vzdelávanie cez počítačové hry
Vzdelávací program Acce-

liumSchool nám bol predsta-
vený ako inovatívna metó-
da vyučovania, založená na 
hrách, ktoré rozvíjajú mys-
lenie, kompetenciea emočnú 
inteligenciu. Je odporúčaný 
pre končiacich žiakov ako 
jeden zo spôsobov, ako sa 
lepšie zorientovať vo svojich 
talentoch, predstavách a plá-
noch a prevziať osobnú zod-
povednosť za aktívne smero-
vanie svojho štúdia.

A tak sme sa do tohto pro-
jektu pustili.

Žiaci 8. ročníka sa na za-
čiatku programu otestovali. 

Ale akým spôsobom? Pomo-
cou počítačových hier. Ume-
lá inteligencia vyhodnotila 
rýchlosť  ich ťahov, strategic-
ké myslenie, chyby a opra-
vy. Každý žiak a rodič získal 
spätnú väzbu, v ktorej zistil 
svoje silné stránky a úroveň 
svojich strategických a logic-
kých schopností. 

Pod  intenzívnym vedením 
svojich triednych učiteľov 
prešli postupne jednotlivý-
mi lekciami, kde sa venova-

li spôsobom rozhodovania, 
reťazovej reakcii, možným 
rizikám pri  rozhodova-
ní, rôznym uhlom pohľadu. 

A všetko podložené na zákla-
de logických a strategických 
online hrách, ako Maxit, 
Blocker či Lockdown. Mar-
tina z 8. B hovorí: „Naučila 
som sa nerobiť veci hneď, ale 
najskôr porozmýšľať - mys-
lieť dopredu.“ „Ja zas, čo je 
to stratégia a ako strategicky 
myslieť.“ Emma, 8. B.

Aktivita sa ešte nekončí,  
žiaci môžu v hraní strategic-
kých hier pokračovať aj bu-
dúci školský rok. 

Či sa takého vzdelávanie 
žiakom páči a ako im to ide, 
mohli zistiť začiatkom júna 
na Medzinárodnej olympiáde 
Accelium 2022. Tentokrát si 
úroveň strategického mysle-
nia overili aj žiaci siedmeho 
ročníka. Prekvapili nás vý-
borné výsledky, hlavne na-
šich siedmakov. Sebastián sa 
v konkurencii skoro 500 žia-
kov umiestnil na 27. mieste 
medzinárodne a na  6. mies-
te na Slovensku. V prvej de-
siatke sa umiestnil aj ďalší 
siedmak Martin. Táto aktivita 
bola pre nich úplne nová, ino-
vatívna a poskytla možnosť 
ukázať svoj talent a schop-
nosti aj tým žiakom, ktorí 
možno v iných súťažiach ne-
získavajú umiestnenia.

Gratulujeme!
(czš)

Počítačové hry programu AcceliumSchool otestovali žiakov 
8. A. Dozvedeli sa o svojich silných stránkach a úrovní svojich 
strategických a logických schopností.                      Foto: (czš)

Oslavovali sme...
Pekný program ku Dňu ro-

diny  si 6. júna pripravili pani 
učiteľky hlavne 1. až 4. roč-
níka so svojimi žiakmi  pre 
svojich rodičov. Program 
bol venovaný rodine, otcom, 
mamkám a starým rodičom 
našich detí. Potešili sme ich 
piesňami, tancom, básnička-
mi a divadielkom. Program 
bol veľmi pestrý a páčil sa 
všetkým zúčastneným. Naše 
moderátorky -  Miška a Te-
rezka boli skvelé, veľmi 
pekne nás sprevádzali celým 
programom.  

Tak ako nám všetkým je 
oporou a veľkým vzorom 
Svätá Nazaretská rodina, tak 
sa aj naši žiaci poďakovali 
svojim rodičom za ich opate-
ru, lásku a starostlivosť, kto-

rou ich denne zahŕňajú.
Deň detí sa oslavuje v 21 

krajinách sveta, vrátane 
Slovenska. Posolstvom Me-
dzinárodného dňa detí je 

myšlienka, aby všetky deti 
mali šťastné detstvo, aby 
netrpeli hladom a smädom 
a  mali domov a dobrých ro-
dičov. 

V posledný májový deň sme 
aj na našej škole oslávili ten-
to deň. Bol dňom radosti, po-
hybu, smiechu, spoločenstva, 
súťaženia, ale aj vzájomnej 
pomoci.

Žiaci 1. stupňa na amfite-
átri a žiaci 2. stupňa pri sa-
leziánskom stredisku zbiera-
li pečiatky za absolvovanie 
vedomostných a športových 
aktivít. 

Poďakovanie patrí žiakom 
8. a 9. ročníka, ktorí si spo-
ločne s učiteľmi aktivity pri-
pravili.                            (czš)

Program detí venovaný rodičom, ktorým sa poďakovali za 
ich lásku a starostlivosť.         Foto: (czš)

Deň detí bol tradične dňom radosti aj na našej škole. 



V piatok 3. júna 2022 sa v Trs-
tenej opäť konala celoslovenská 
súťaž pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Dilongova Trstená. Jubilejný 
tridsiaty ročník sa po pandemic-
kých dvoch rokoch tešil veľké-
mu záujmu. V štyroch kategóri-
ách bolo prihlásených viac ako 
80 recitátorov z celého Sloven-
ska. 

Po slávnostnom otvorení 
a spomienke na jedného zo za-
kladateľov súťaže, pána profeso-
ra Janka Štepitu, súťažiacich po-
vzbudil a svojím vystúpením na 
poetickú nôtu naladil Lukáš La-

tinák, ktorý bol zároveň aj 
členom poroty v kategórii 
pre stredné školy. 

ZUŠ Ignáca Kolčáka 
reprezentovali Martina 
Randjáková a Zoja Cho-
mátová. Zojka v prvej 
kategórii / próza získala 
krásne 2. miesto.  Obe 
dievčatá navštevujú lite-
rárno-dramatický odbor 
a pripravovali sa pod ve-
dením Márie Vojtašáko-
vej. Zojke (na foto) gratu-
lujeme a obom dievčatám 
ďakujeme za reprezentá-
ciu našej zušky.      (MV)                             
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AKTIVITY ZUŠ I. KOLČÁKA

Spevácky zbor Altebasso vystúpil 
na benefičnom koncerte

Altebasso na benefičnom koncerte Oravské srdcia pomáhajú.             Foto: zuš ik
Neinvestičný fond „Oravské 

srdcia“ zorganizoval 1. mája 
2022 v Dome kultúry v Orav-
skej Jasenici už svoj 3. be-
nefičný koncert pod názvom 
„Oravské srdcia pomáhajú“. 
V úvode koncertu sa predsta-
vil so svojím programom aj 
náš spevácky zbor „Altebas-
so“ pod vedením Mgr. Evy 
Bucovej a Mgr. Ľubomíry 

Puchelovej, PhD. Na koncerte 
odzneli štyri skladby, pričom 
v tej záverečnej ich podporili 
aj žiaci a učitelia so svojimi 
hudobnými nástrojmi. Naši 
mladí speváci a hudobníci tak 
dostali jedinečnú príležitosť 
účinkovať na jednom pódiu 
pred známou slovenskou vo-
kálnou skupinou „Fragile“, 
ktorá sa postarala o výnimoč-

ný kultúrny zážitok. Finančný 
výťažok z koncertu išiel na 
podporu a rozvoj Centra so-
ciálnych služieb v Zákamen-
nom a na pomoc civilistom 
vo vojnou zmietanej Ukraji-
ne prostredníctvom organi-
zácie „Človek v ohrození“. 
Sme radi, že sme mohli našou 
účasťou podporiť túto dobrú 
myšlienku.                     (MP)

Dilongova Trstená 2022

Hudobná Biela Orava
Po dvoch rokoch nútenej 

pauzy zapríčinenej pandé-
miou a s ňou súvisiacimi ob-
medzeniami sa podarilo opäť 
zorganizovať súťaž pre mla-
dých hudobníkov zo základ-
ných umeleckých škôl pod 
názvom „Hudobná Biela Ora-
va“. Tento jedenásty ročník 
bol špecifický v tom, že pod-
ujatie prebiehalo online for-

mou, teda účastníci museli na-
hrať audio-vizuálny záznam 
svojho súťažného repertoáru, 
ktorý následne hodnotili čle-
novia porôt jednotlivých sú-
ťažných disciplín. Nás teší, že 
aj napriek tomu sa do súťaže 
zapojilo množstvo šikovných 
žiakov zo základných umelec-
kých škôl, a to nielen z Ora-
vy ale aj širšieho okolia, ktorí 

predviedli svoje umelecké vý-
kony v hre na klavíri, husliach, 
gitare, akordeóne a heligónke. 
Kompletnú výsledkovú listinu 
aj s umiestneniami našich žia-
kov nájdete na našej webovej 
stránke www.zusno.sk a verí-
me, že budúci ročník prebeh-
ne v tradičnej podobe aj s po-
tleskom obecenstva.

(MP)

Deti deťom na Deň detí
Môžu oslavy trvať tri dni? 

Môžu!
V dňoch 1. – 2. júna bolo 

v mestskej knižnici vese-
lo. Rozprávkovo-hudobný 
program pripravili pre žia-
kov námestovských mater-
ských a základných škôl ku 

Dňu detí žiaci zo ZUŠ Ignáca 
Kolčáka. S rozprávkou Gaš-
parkolegenda sa predstavili 
žiaci z divadelného odboru, 
spolu so žiakmi speváckeho 
oddelenia. Detskí diváci ich 
výkony odmenili radostným 
potleskom. 

Oslavy Dňa detí pokračovali 
aj v sobotu 4. júna. Rozpráv-
kou O šikovnej myške spes-
trili malí divadelníci a speváci 
program pod názvom Roz-
právkový deň, ktorý pripravili 
v Centre voľného času Maják 
v Námestove.                      (MV)

K tridsiatke Kvítku

Tridsiatka je krásny, a zá-
roveň prelomový vek. Život 
sa rozbehne na maximum 
a mnohé sa zmení.

S kyticou piesní boli žia-
ci našej zušky z triedy Da-
niely Čiernikovej, s klavír-
nym doprovodom Daniely 
Nezníkovej, zablahoželať 
ku krásnemu jubileu spe-
váckemu zboru Kvítek, 
ktorý oslávil už 30 rokov 
svojej existencie na Zák-
ladnej škole Václava Havla 
v Poděbradoch. 

Koncert sa konal 28. mája 
2022 na pódiu kolonády 
v Poděbradoch a prebe-
hol pod záštitou primáto-
ra mesta. K jubileu prišiel 
Kvítku  zablahoželať, za-
spievať a zahrať aj Felix 
Slováček mladší. 

Naši zuškári spojili prí-
jemné s užitočným a osla-
vy spojili s návštevou 
a prehliadkou stovežatej 
Prahy. 

Spolupráca Kvítku a spe-
váckeho oddelenia Daniely 

Čiernikovej začala v roku 
2014. Speváci spoločne 
pracovali na dvoch pro-
jektoch. Prvým bol detský 
muzikál Neberte nám prin-
ceznú a druhým vlastný 
muzikál Ťažký život tee-
negera. Obe predstavenia 
mali diváci možnosť vidieť 
v Námestove i v Poděbra-
doch.

Kvítku ešte raz prajeme 
veľa dobrých spevákov 
a minimálne ešte ďalších 
tridsať rokov.              (MV)

MŠ BERNOLÁKOVA

Po dlhšej prestávke sa nám znovu podarilo ob-
noviť dlhoročnú tradíciu v našej materskej škole, 
a to súťaž v speve ľudových piesní. Na súťaži sa 
zúčastnili všetky vekové kategórie od tých naj-
menších až po predškolákov. Program nám spes-

trili učitelia a žiaci zo Základnej umeleckej ško-
ly Ignáca Kolčáka v Námestove. Veríme, že aj z 
našich detí raz vyrastú hudobníci a speváci, ktorí 
budú svoju lásku k folklóru a ľudovým tradíciám 
rozvíjať ďalej.              Kolektív MŠ Bernolákova



U nášho dieťaťa sme minu-
le našli kliešťa. Musel som sa 
znova zaoberať touto témou a 
tak tu zhrniem, ako to prebie-
halo u nás. Možno sa s tým po-
tom ľahšie vysporiadajú tí, čo 
to ešte len budú riešiť.

Kto dnes nie je zaočkovaný 
proti kliešťovej encefalitíde, 
reálne hazarduje so svojím 
zdravím. 

A to sa nemusí týkať iba ľudí, 
čo dovolenkujú v endemic-
kých oblastiach jeho výskytu. 
Očkovanie proti tejto chorobe 
som odporučil aj svojej rodine. 

Tak ako dinosaury pravde-
podobne vyhynuli preto, že sa 
neboli v krátkom čase schop-
né prispôsobiť rýchlej zme-
ne životných podmienok, tak 
isto sa, vzhľadom na globálne 
otepľovanie (a nech je už jeho 
príčina akákoľvek), posúva 
životný priestor kliešťov do 
oblastí, kde na ne ľudia v po-
sledných desaťročiach neboli 
zvyknutí. Ten, kto na to neza-
reaguje, bude pravdepodobne 
v budúcnosti konfrontovaný 
s chorobami, ktoré kliešť pre-
náša. Tie sú, ako je všeobecne 
známe, dve.

Naše dieťa bolo, našťastie, 
proti kliešťovej encefalitíde 
očkované. Možno aj preto sme 
situáciu podcenili a na prelome 
apríla a mája sme ho po pobyte 
v prírode na prítomnosť klieš-
ťa dennodenne nekontrolovali. 
Chyba.

Kliešť začína byť podľa do-
stupnej literatúry aktívny pre-
kvapivo už od teploty 5-10 °C.

Kliešťa sme odstránili až 
potom, čo sa ohlásil na hlave 
bolesťou v mieste prisatia. Dú-
fali sme optimisticky, že tým 
je situácia vyriešená, ale „pre 
istotu“ sme miesto prisatia ešte 
dezinfi kovali. Boreliózou býva 
infi kovaných podľa lokality 
rádovo 10-20 %. Po asi týždni 
sme ale na oblasti temena, asi 
5 centimetrov od miesta, kde 
bol pôvodne kliešť, nahmata-
li majú uzlinku asi o veľkosti 
hrášku. To už bol dôvod, aby 

sme nečakali a nasadili ampi-
cilín na 14 dní pri podozrení na 
boreliózu.

Podvedome má človek bo-
reliózu (hlavne v porovnaní s 
kliešťovou encefalitídou, na 
ktorú de facto neexistuje špe-
cifi cká liečba) asociovanú skôr 
s benígnym ochorením, ktoré 
sa manifestuje typickými čer-

venými kruhmi v čase posú-
vajúcimi sa po koži (erythe-
ma chronicum migrans), ktoré 
sa preliečia antibiotikami a je 
hotovo. Pravdou však ale je, 
že aj borelióza môže spôsobiť 
encefalitídu (zápal mozgových 
blán) a napr. aj závažné poru-
chy srdcového rytmu, niekedy 
dokonca vedúce k implantá-
cii kardiostimulátoru (hlavne, 
ak sa ako príčina borelióza v 
akútnej prvej fáze, ale ani ty-
picky po mesiacoch nerozpo-
zná).

Aj z rešpektu pred touto cho-
robou a po malej rešerši, ktorá 
potvrdila, že aj lokálne zdure-
nie uzliny v spádovej oblasti 
miesta prisatia kliešťa môže 
byť prvým prejavom choroby, 
sme sa teda rozhodli pre viac-
-menej preventívnu liečbu. 
Stanovenie diagnózy borelió-
zy v jej prvom štádiu je totiž 
často založené iba na klinic-
kých príznakoch. V prípadoch, 
ako bol ten náš, totiž napríklad 
serologická diagnostika na 
protilátky nepomôže. Protilát-
ky tak skoro (týždeň po prisatí 
kliešťa) v krvi ešte prítomné 
nie sú. A čakať, či protilátky 
dieťa vyvinie, by bolo spoje-
né s nutnosťou čakať ďalšie 2 
týždne, čo by eventuálne o ten 
istý čas oddialilo aj liečbu. Na-
vyše, výsledok by mohol byť 
falošne negatívny. Diskutuje 
sa možnosť vyšetriť kliešťa 
na prítomnosť boreliózy, ale 
toto vyšetrenie ešte nie je tak 
štandardizované, aby bol ten-
to postup súčasťou ofi ciálnych 
odporučení. 

Na antibiotiku sme potom 
absolvovali veľkú detskú osla-
vu v škôlke, ktorú sme si, sa-
mozrejme, v letnej koronaví-
rusovej pauze nemohli nechať 
ujsť. (Asi) následkom toho 
sme za 3-4 dni museli riešiť 
vzniknutú teplotu 38,3°C a bo-
lenie hrdla.

Na 8.-9. deň po nasadení an-
tibiotika sa na koži rúk a nôh 
a potom neskôr aj trupe zača-
la objavovať výrazná červená 
vyrážka. Nevedeli sme, či ide 
o reakciu na spomínaný virál-
ny infekt (do úvahy pripadal 
napr. EBV), imunitnú reakciu 
na interakciu antibiotika s bo-
reliózou (tzv. Jarisch-Herzhe-
imerová reakcia), alebo aler-
gickú reakciu na antibiotikum 
(relatívne typický nástup 8. 
deň, nové balenie síce toho 
istého antibiotika, ale od inej 
fi rmy) a s touto „diferenciál-
nou rovnicou“ sme navštívili 
nášho pediatra. Ten s chladnou 
hlavou rozhodol, že pravdepo-
dobne pôjde o alergickú reak-
ciu na antibiotikum a odporu-
čil v budúcnosti už nepoužívať 
penicilínové antibiotiká. V li-
teratúre je popisovaná aj kožná 
reakcia ako dôsledok účinnej 
antibiotickej liečby spôsobujú-
cej rozpad baktérií, ale rozhod-
li sme sa pediatrovi dôverovať 
a vymenili penicilínové za ce-
falosporínové antibiotikum. A 
vydýchli si. Na chvíľu.

Aby situácia nebola jednodu-
chá, aj po vysadení antibiotika 

a nasadení nového sa kožná 
reakcia nezlepšila, by čo viac, 
zhoršovala sa. Už išlo aj o vý-
sev na trupe, tvári a skoro vša-
de. Vyrážka sa zhoršila čo do 
postihnutých oblastí, ale aj čo 
do veľkosti reakcie na mieste, 
kde už vyrážka bola. To sme 
už boli úplne na nervy. V asi 
10 % sa totiž popisuje existen-
cia skríženej alergickej reakcie 
medzi penicilínmi a cefalospo-
rínmi. To znamená, že keď je 
človek alergický na jedno an-
tibiotikum, je alergický aj na 
druhé. V tom prípade by po-
kračovanie podávania druhého 
antibiotika nebolo možné. Na-
koniec sa ale situácia  na koži 
a aj celkový stav predsa len 3. 
deň po zmene antibiotika zlep-
šili, a tak sme predsa len cefa-
losporínové antibiotikum dob-
rať mohli.

Tým sa ale odysea nekončí a 
keďže stanovenie alergie na pe-
nicilíny by v budúcnosti mohlo 
ovplyvniť terapiu ďalších ba-
nálnych infektov, plánujeme 
alergologické vyšetrenie, ktoré 
by alergiu na penicilíny naozaj 
potvrdilo, a v čo dúfame, vylú-
čilo. Veľmi často je u pacientov 
kožná reakcia na antibiotikum 
uzavretá ako alergická, a často 
to tak nie je. To potom vedie k 
nutnosti používania antibiotík, 
ktoré majú iné nevýhody/nežia-
duce účinky. 

Zhrnutie?
Tak ako ešte stále nie je štan-

dardom pozývať plošne pa-
cientov na screening nádoro-
vých ochorení, nie je vždy 
štandardom plošne ponúkať 
pacientom aktívne očkova-
nie proti kliešťovej encefalití-
de. Časy sa menia, preto si to 
zvážte aspoň sami. 

Borelióza je ale tiež neprí-
jemné ochorenie a jej liečba 
tiež nemusí byť bezproblémo-
vá. Ak teda zaočkovaný nie 
ste, alebo naopak, ak aj ste, 
skontrolujte sa  po pobyte v 
prírode na výskyt kliešťa.

Ak je stanovená indikácia 
na antibiotickú liečbu, zvážte 
kontakty na masových poduja-
tiach typu koncerty a podobne. 
Aj keď sa človek cíti zdravo a 
nič mu de facto nie je, imunit-
ná reakcia pacienta berúceho 
antibiotikum je iná.  A ak vám 
niekto niekedy povedal, že ste 
alergický na penicilín a má to 
pre vás dôsledky pre ďalšiu 
liečbu, preberte to podľa mož-
ností radšej ešte raz s alergoló-
gom. Existuje veľa prípadov, 
kedy nejde o typickú obávanú 
a niekedy naozaj životu nebez-
pečnú anafylaktickú alergickú 
reakciu. 

MUDr. Ivan VORČÁK
(ivan.vorcak@yahoo.com)
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Kliešť – dve choroby, ktoré prenáša 
a dôsledky antibiotickej liečby

Ilustračná fotografi a splýva-
júceho exantému (vyrážky). 

    Foto: (iv)

MUDr. Ivan VORČÁK

Centrum právnej pomoci – právna pomoc 
pre každého

V regióne Orava poskytuje 
Centrum právne služby obča-
nom od roku 2018 v kancelá-
rii v Tvrdošíne a od roku 2021 
aj v konzultačnom pracovisku 
v Dolnom Kubíne. Centrum 
poskytuje základnú právnu 
radu každému občanovi pros-
tredníctvom konzultácie, ktorá 
je spoplatnená sumou 4,50 € za 
hodinu. Konzultácie sú odborné, 
keďže sú poskytované právnik-
mi Centra. Na konzultáciu do 
mesta najbližšie k svojmu byd-
lisku je potrebné sa  vopred ob-
jednať telefonicky na tel. čísle 
Call centra 0650 105 100 alebo 
prostredníctvom rezervačného 
systému na webovej stránke 
www.centrumpravnejpomoci.
sk. 

Od marca 2017 Centrum roz-
šírilo svoju pomoc pre občanov 
o proces oddlženia, tzv. osobný 

bankrot, pri ktorom sa dlžník  
zbavuje svojich dlhov. V zmysle 
zákona je Centrum jediná inštitú-
cia, ktorá môže 
dlžníka pri od-
dlžení zastupo-
vať. Rovnako 
všetky žiados-
ti, ktoré sa tý-
kajú osobného 
bankrotu mu-
sia prejsť Cen-
trom.  Na to, 
aby sa dlžník 
mohol oddl-
žiť, musí spl-
niť určité pod-
mienky a to: 
byť platobne 
ne schopný , 
mať minimálne jednu exekúciu 
trvajúcu dlhšie ako jeden rok, 
mať poctivý zámer a  mať cen-
trum hlavných záujmov v Slo-

venskej republike, t. j. musí žiť 
na Slovensku. Centrum sa snaží 
všetkým občanom poskytovať 
kvalifi kovanú a odbornú po-
moc. Všetky informácie o Cen-
tre a jeho službách nájdete  na: 
www.centrumpravnejpomoci.
sk. Naši právnici sú k dispozícii 
aj v Call centre na tel. čísle 0650 

105 100. Sme aj na facebooku. 
Centrum právnej pomoci – 

právna pomoc, ktorú si môže 
dovoliť každý.

Aj nudiť sa je užitočné
Čonevidieť sa blížia prázdniny 

– pre deti sladký čas bez učenia 
a školy. Obdobie, kedy má každý 
viac priestoru na seba, na svoje 
záľuby, záujmy. Všetci sme však 
už zažili, že to môžu byť aj chví-
le nudy, chvíle, kedy najmä deti 
nevedia, čo by robili, ak im ich 
čas nezorganizujeme. Tak ako to 
teda je? Potrebuje dieťa, aby mu 
jeho čas niekto dopodrobna a ne-
ustále organizoval, alebo nie? 

Niekedy majú naše deti od nás 
dospelých tak zorganizovaný 
čas, že nevedia, ako si s nudou 
poradiť, ak náhodou nastane. Ak 
sa nudí dospelý, musí si s tým 
pomôcť sám.  Ak sa to však ne-
naučí v detstve, potom to má 
v dospelosti ťažšie. Nuda je pri-
rodzená súčasť nášho života, deti 
sa s ňou neraz stretnú –  v čakár-
ni u lekára, pri dlhej jazde v do-
pravnom prostriedku, na nechce-
nej návšteve alebo pri nejakej 
monotónnej činnosti. Nuda často 
prichádza, keď musíme naprí-
klad dlho čakať. 

• Prečo nudiť sa môže byť 
pre dieťa prospešné? 

Ktosi múdry povedal, že nuda 
je prestupná stanica k dobrým 
nápadom. Niekedy máme pocit, 
že naše deti ani nemajú šancu 
nudiť sa v dnešnom svete, plnom 
podnetov z internetu, z TV. Ale 
práve takto prestimulovaným de-
ťom môže nuda pomôcť. 

Nuda u dieťaťa podporuje 
tvorivosť, posilňuje jeho samo-
statnosť v rozhodovaní o sebe 
samom. Nuda učí vlastnej zod-
povednosti za trávenie voľného 
času, núti dieťa myslieť trochu 
inak, nespoliehať sa na to, že 
niekto to za neho vyrieši. Podpo-

ruje rozvíjanie vnútornej motivá-
cie, hľadanie skrytých možností 
v sebe samom. Iba vtedy sa za-
čnú prejavovať záujmy, dieťa si 
začne uvedomovať, čo ho vlast-
ne baví. Učí sa rozvíjať svoje ná-
pady, organizovať si vlastný čas, 
dáva priestor na vlastné plánova-
nie a nespoliehanie sa na iných. 
Zvládnuť nudu je dôležitá skú-
senosť –  ak deťom stále niečo 
organizuje niekto iný, nikdy sa 
nenaučia rozhodnúť sa samé. Aj 
len tak snívať a leňošiť môže byť 
užitočné – vytvára to priestor na 
uvažovanie nad vlastnými plán-
mi, priestor na sny a fantáziu. 

• Môže byť nuda nebezpeč-
ná?

Ak je dlhodobá a nezvládnutá, 
ak s ňou dieťa nevie zaobchá-
dzať, môže viesť až k apatii či 
depresii, k neschopnosti pociťo-
vať radosť, k rezignácii, k nad-
mernému prejedaniu sa, alebo 
môže ústiť až do závislostí (napr. 
na hrách) a k  väčšiemu riziku 
k problémovému správaniu.  

• Čo môže teda urobiť rodič? 
Dieťa sa naučí poradiť si s nu-

dou najmä tak, že mu dovolíme 
nudiť sa. Ak mu nebudeme plá-
novať  každú voľnú chvíľku – 
život predsa nepredstavuje iba 
nekonečný prúd zábavy. Rodič 
nemusí byť „vynálezca nápa-
dov“ alebo animátor – zabávač. 

Mal by dieťaťu dať príležitosť, 
aby sa nudilo, aby si mohlo za-
žiť, aké to je – nudiť sa. Dôleži-
tou úlohou rodiča je však nasta-
viť pravidlo, koľko času môže 
dieťa stráviť pri PC, na telefóne 
alebo pri TV a následne aj do-
zrieť, aby dieťa pravidlo dodr-
žiavalo. Môže pomôcť dieťaťu 
povzbudzovaním: „Ty si istotne 
niečo vymyslíš“,  „Som presved-
čený, že si niečo nájdeš, čo ťa za-
baví“, „Istotne ti niečo napadne 
celkom samému.“ Môže (a mal 
by) oceniť, že to dieťa zvládlo 
samé, že nepotrebovalo rodičo-
vu asistenciu ku každej činnosti. 
Môže sa porozprávať s dieťaťom 
a v krajnom prípade mu dať aj 
námety, ale ponechať výber na 
dieťa, ponechať na dieťa rozho-
dovanie a rozhodnutie, nechať 
ho prevziať zodpovednosť.  Inak 
má dieťa pocit, že rodič je tu na 
to, aby mu vždy všetko zorgani-
zoval, aby ho zabavil, aby rozho-
doval za neho.

Za tím SCŠPP ABC Námesto-
vo, Tvrdošín, Trstená vám praje-
me leto plné zdravia a oddychu. 

PaedDr. Tatiana Gandelová 
 riaditeľka, špeciálna 

pedagogička 

Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) je štát-
na rozpočtová organizácia, ktorá funguje už 16 ro-
kov. Jeho základným poslaním je poskytovať právnu 
pomoc občanom v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú 
právnika, ale pre nedostatok peňazí si ho nemôžu do-
voliť. Poradiť a pomôcť vie Centrum vo všetkých ob-
lastiach práva, okrem trestného práva. 

Najčastejšie pomáha v rodinnoprávnych veciach 
napr. platenie výživného, zverenie dieťaťa do starost-
livosti, rozvod, v občianskoprávnych veciach napr. vy-
sporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manže-
lov, nezaplatenia pôžičky, uplatňovania náhrady škody, 
v pracovnoprávnych veciach a mnohých iných. 

Sídlo Centra právnej pomoci v Tvrdošíne je 
v budove okresného úradu na sídlisku Med-
vedzie.  

SÚKROMNÉ CENTRÁ ŠPECIÁLNO–PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Námestovo  Hviezdoslavovo  nám. 213, OC Klinec, č.dv.612
          0948 878 873
Trstená  Ul. železničiarov 266/8                    0948 878 874
Tvrdošín  Trojičné nám. 191                            0948 878 875
E-mail:  riaditelstvo@euporadna.sk, 
              www.euporadna.sk , www.naspoklad.sk
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INZERCIA

MŠ VETERNÁ

Za obdobie od 30. marca do 14. júna 2022 nás navždy 
opustili títo občania Námestova s trvalým pobytom v na-
šom meste.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Odišli z našich radov

Karol Benček  53 rokov
Vladimír Brtko  83 
Jozef Černák  64
Stanislav Malík  69
Vlasta Hrkľová  75
Jozef Melek  89
Albína Paholeková  66
Vladimír Svetlák  67
Milan Štupendek  58
Roman Tichoň          68

Príbuzní zosnulých súhlasili so zverejnením, podľa zák. 
373/2021.

Na poslednom zastupiteľstve, 
poslanci (okrem pani Hollej, 
pána Grígeľa, pána Dunčiča) 
na návrh veliteľa pána Hajdu-
číka skrátili otváraciu dobu 
prevádzok do 01:00 h a terás 
v týždni do 22:00.h Diskoté-
ky to zlikviduje a do ostat-
ných prevádzok príde menej 
návštevníkov. V čase fi nanč-
nej krízy chce vedenie mes-
ta v Námestove menej zá-
kazníkov. Zaujímavé. Mesto 
má ročný príjem z prenájmu 
pozemkov a nehnuteľnos-
tí 124 000 €, z parkovania 
80 000 €, z dane z ubytova-
nia 6 000 €. Menej zákazní-
kov v Námestove však bude 
znamenať menej záujemcov 
o prenájom tohto majetku. 
Samozrejme, nie dnes, ale 
o rok, o dva. Proces degradá-
cie sa však už začal. Ja neve-
rím, že občania Námestova 
chcú menej služieb, že chcú 
slabšiu dostupnosť k obcho-
dom a k tovarom. Lenže už 
sa to deje. Na nábreží skon-
čili minulý rok 2 prevádzky. 
Na námestí končia tento rok 
4 prevádzky. 

V čase krízy predsa tre-
ba zabrať a poriadne „ma-
kať“, spolupracovať a po-
máhať si. Obmedzenia pre 
pohyb zákazníkov sa musia 
zjemňovať,  a nie sprísňo-
vať. Myslíte si, že bary ne-
súvisia s obchodom, napr. 
na Brehoch? V tomto meste 
súvisia, lebo súčasné vedenie 
bojuje proti podnikateľom na 
všetkých frontoch. Viete, že 
je tu stále snaha zlikvidovať 
obľúbený drevený obchodík 
na Slnečnej? Pamätáte sa, že 
sa obmedzilo parkovanie pri 
Tempe? Viete, že sa popla-

tok za parkovanie na nábreží 
vyberá aj v noci a je to mož-
no svetová rarita? Viete, že 
niektorí občania nemajú radi 
napr. LIDL, lebo ich obme-
dzuje veľký počet zákazní-
kov tohto obchodu a už som 
počul návrh, aby pán primá-
tor vyzval LIDL na presťa-
hovanie? Aj mňa obmedzuje, 
že sa tam vytvárajú zápchy, 
ale ak si mám vybrať ob-
časné obmedzenie dopravy, 
alebo či budem mať lacný 
obchod na dosah ruky, tak si 
vyberám obchod. Viete, že sa 
pripravuje obmedzenie par-
kovania na ďalších uliciach 
a práve tam, kde sú obchody 
a veľkosklady? Fakt občania 
chcú mať služby a obchody 
ako v Sihelnom? Fakt chcete 
cestovať do Tvrdošína, ale-
bo Kubína? Možno budeme 
mať šťastie a v Rabči alebo 
v Polhore bude LIDL, Kauf-
land, kúpalisko, športoviská, 
„cyklotrasy“. Tieto dediny 
na rozvoji makajú a raketovo 
vystrelili. 

Poslanecký konzervatív-
ny buldozér, vedenie mes-
ta a veliteľ mestskej polície 
premárnili skvelú príleži-
tosť nastavovať a meniť veci. 
Podnikatelia boli naklonení 
akémukoľvek návrhu zlep-
šenia verejného poriadku, 
ich návrhy však boli odmiet-
nuté ako smiešne a detinské 
a mesto neponúklo žiadne! 
Mesto hodilo prevádzky na 
nábreží cez palubu. Odstre-
lili ich týždeň pred letnou 
sezónou. Desiatky zamest-
nancov prídu možno o prá-
cu. 600 podpisov občanov v 
petícii (iba Námestovčanov), 
ktorí boli proti obmedzeniu, 

ide do koša. A verte mi, že 
toto nie je koniec. Obmedze-
nie prevádzok nevyrieši chu-
ligánov. Chuligánov totiž ani 
teraz nikto nerieši, nikto ich 
netrestá a ani sa nič také ne-
pripravuje. Podnikatelia pri-
pravili „black list“ a títo ľudia 
nebudú na nábreží obslúžení. 
Žiaľ, po 01:00 h nebudú ob-
slúžení ani tí, ktorí sa chcú 
len slušne zabaviť. Keďže 
skutočné problémy mesto ne-
rieši, tak predpokladám, že na 
ďalšom zastupiteľstve 31. 8. 
príde návrh na skrátenie otvá-
racej doby do 22:00 h. 

Za mňa žiadam podnika-
teľov, aby nerezignovali na 
združenie. Aby moja/naša 
ročná práca spájania a snáh 
o zlepšenie prostredia pre 
turizmus nevyšla nazmar. 
O pol roka budú voľby, mu-
síme občanov presvedčiť, že 
všetko, čo robíme, je služba 
pre nich. Nie pre všetkých 
politikov sme nepriatelia. 
Napr. pani primátorka Trs-
tenej, pani Zmarzláková, vy-
jadrila nášmu OZ podporu. 

Pre občanov Námestova: 
„Podnikatelia nežijú z toho, 
že  okrádajú zákazníkov a 
vykorisťujú zamestnancov. 
Spolu so zamestnancami žijú 
z priazne zákazníkov. Ak si 
všetci robia prácu dobre, ľu-
dia ich ocenia a úspech sa 
prejaví aj v peniazoch. Pod-
nikať môže každý. Vy, vaše 
deti, vnuci.“

 
Pár hlášok 

zo zastupiteľstva:
▪ Poslanci: Mesto nemá pe-

niaze na policajtov. 
▪ Podnikatelia: Pomôžeme 

mestu vybrať 50 000 € ročne, 

ak tu budú chodiť turisti.

▪ Poslanci: Rok čakáme na 
zmenu chovania zákazníkov. 

▪ Podnikatelia: Dva roky 
sme boli zatvorení, teraz sme 
otvorení od apríla, žiadny 
rok nečakáte. 

▪ Poslanci: Neviem si pred-
staviť, že by mi niekto zatvo-
ril fi rmu na dva roky, ale hla-
sujem za vaše obmedzenie.

▪ Veliteľ: Kríza a zmena 
je šanca na nové zameranie 
podnikania.

▪ Podnikatelia: Ako máme 
zmeniť fungovanie prevádz-
ky od budúceho týždňa?

▪ Podnikatelia: Na letnú se-
zónu sme pripravení a prijali 
sme dvojnásobné množstvo 
pracovníkov.

▪ Mesto: Na leto sme nepri-
jali žiadneho nového policaj-
ta a ešte jeden dal výpoveď, 
technickým službám sme 
znížili rozpočet a prijali sme 
jedného brigádnika na čiste-
nie. 

▪ Poslanci: Pripravte sprá-
vu a návrhy riešení.

▪ Podnikatelia: Tu je správa 
a návrhy.

▪ Poslanci: Ďakujeme za 
dobrú prácu, táto správa 
a návrhy sú dobré, mesto by 
sa nimi malo zaoberať.

▪ Tiež poslanci: Nedali ste 
žiadne relevantné návrhy 
a aj tak by to nepomohlo, 
chceme len skrátiť pracovnú 
dobu.

Rastislav ŽULKO
Predseda OZ 

Oravská priehrada.eu

Likvidácia podnikateľov pokračuje

Objednávateľ a zhotoviteľ: Rastislav Žulko, Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo

Seniori si zmerali sily a presnú mušku 
Koncom apríla sa v Trste-

nej po dvojročnej prestávke 
uskutočnil 7. ročník Orav-
ského regionálneho turnaja 
seniorov v kolkoch o pohár 
primátorky mesta Trstená. 
Celkovo sa na ňom zúčast-
nilo 12 štvorčlenných druž-
stiev – z okresu Námestovo 
sa zúčastnilo 6 družstiev, 
z toho 4 reprezentujúce zá-
kladné organizácie JDS. 
Okres Tvrdošín reprezen-
tovalo 5 družstiev a šiestym 
súťažným družstvom bolo 
domácim družobné české 
mesto Hořice v Podkrko-
noší. 

Farby Mestskej organizá-
cie JDS Námestovo hájili 
Jozef Pindjak, Rudolf Ben-
cúr, Marta Bencúrová a Šte-
fan Pisarčík. Za Okresnú 
organizáciu JDS Námesto-
vo súťažili Václav Nečas, 
Ján Pindjak, Anna Jindrová 
a František Gender.

Súťažilo sa v dvoch ko-
lách po 25 hodov s výme-
nou dráh po prvom kole. 

Body z jednotlivých kôl sa 
sčítavali pre súťaž jednot-
livcov a zároveň aj za druž-
stvo. Zloženie družstiev 
bolo ľubovoľné s podmien-
kou, že za družstvo musela 
hrať minimálne jedna žena. 

Atmosféra turnaja bola už 
tradičné vynikajúca, a to aj 
napriek tomu, že tentokrát 
bola komornejšia. Nechý-
balo však hlasné povzbu-
dzovanie a potlesk po čis-
tom zásahu presnej mušky. 

Domáci tím Trstenej po-
tvrdil svoju suverenitu aj 
v tomto ročníku víťazstvom 
a zároveň 50-bodovým ná-
skokom pred druhou Mest-
skou organizáciou Námes-
tovo a ďalších 10 bodov 
pred tretím tímom z Vavreč-
ky. Avšak, druhý aj tretí tím 
získali cenné úspechy – Ná-
mestovo si oproti posledné-
mu ročníku polepšilo o jed-
nu priečku a tím Vavrečky 
sa stal najväčším prekva-
pením a zároveň skokanom 
turnaja - z desiatej na tretiu 

priečku. 
Družstvu Okresnej orga-

nizácie JDS Námestovo sa 
v tomto ročníku turnaja ne-
darilo, a to najmä v prvom 

kole, keď skončilo na 7. 
mieste. 

V súťaži jednotlivcov do-
šlo oproti minulému roční-
ku k prekvapeniu, keď sa 
na prvých štyroch miestach 
umiestnili ženy. V predchá-

dzajúcom ročníku bola prvá 
žena až na štvrtom mieste 
v celkovom poradí.

Navyše, ženy tento rok 
dosiahli aj najlepšie umiest-

nenie spomedzi námes-
tovských družstiev v sú-
ťaži jednotlivcov - Marta 
Bencúrová na 4. mieste, 
Anna Jindrová na 8. mies-
te. Z mužov sa najlepšie 
umiestnili Jozef Pindjak na 
12. mieste a Rudolf Bencúr  

Účastníci regionálneho kolkárskeho turnaja.

Sme šťastní...
Pomaly sa končí ďalší škol-

ský rok 2021/2022 a my bude-
me už len s láskou spomínať na 
krásne chvíle, ktoré sme spolu 
s deťmi v našej škôlke prežili. 

Materská škola v Námesto-
ve na Brehoch sa opäť vrátila 
do starých veselých koľají, ako 
mnoho ďalších škôl a škôlok 
po covide. Sme šťastní, že sme 
mohli opäť začať organizovať 
množstvo akcií pre naše deti 
a tak spestriť ich život v škôl-
ke. 

Jednou takou bola aj oslava 
sviatku Deň Zeme, ktorú sme 
však museli prispôsobiť poča-
siu. Zúčastnili sa jej všetky deti 
našej MŠ  a spolu so svojimi 
pani učiteľkami posadili krás-
ne kvietky na rôzne miesta do 

areálu MŠ. Vďaka patrí aj ro-
dičom, ktorí nám pomohli pri 
zrealizovaní tejto kvetinkovej 
akcie darovaním tvárnic, hliny 
a rastliniek. Deti mali z práce 
veľkú radosť a každý kvietok 
im pripomína aj kúsok svojej 
rodiny.

Triedy predškolákov sa v 
máji zúčastnili akcie Envi-
ronmentálne hry, ktoré or-
ganizovala správa Chránenej 
krajinnej oblasti Horná Orava 
v spolupráci s Domom kultú-
ry v Námestove. Deti sa prešli 
po nábreží Oravskej priehrady, 
kde plnili rôzne úlohy a do-
zvedeli sa mnoho zaujímavých 
vecí z oblasti ochrany životné-
ho prostredia. Za šikovnosť 
a aktivitu boli odmenené kríč-
kami ríbezlí a egrešov, ktoré 
si potom spoločne zasadili do 
záhradky v areáli našej MŠ. 

Nedá sa zabudnúť ani na 
oslavu sviatku Deň mlieka, 
ktorú organizujeme v našej 
škôlke už niekoľko rokov. De-
ťom sa to veľmi páči a rady 
sa zapájajú do rôznych súťaží 
a kvízov, za ktoré vždy dosta-

nú aj nejakú mliečnu odmenu. 
Tak to bolo aj tento rok a de-
ťom veru úsmev na ich tvárič-
kách nechýbal.

Najväčším sviatkom pre deti 
nielen v našej MŠ, ale na ce-
lom svete je oslava MDD. Tá 
naša bola tento rok trochu iná,   
netradičná a konala sa pod 
názvom Bosonohá olympiá-
da. Prvého júna si všetky deti 
zobuli papučky a ponožky, čo 
sa im veľmi páčilo a postup-
ne plnili zaujímavé úlohy za-
merané na motoriku, logiku, 
no, samozrejme, s dbaním na 
bezpečnosť a hygienu. Prechá-
dzali rôznymi stanovišťami 
a navliekali si cestovinky na 
„bosonohé náramky“, čo sa im 
veľmi páčilo. Unavené a plné 
zážitkov si domov odniesli 
sladký balíček ako darček 
k ich sviatku, no hlavne kopec 
nezabudnuteľných zážitkov.

Život detí v našej MŠ je nao-
zaj pestrý. O necelý týždeň po 
MDD k nám zavítalo Sférické 
kino, ktoré majú deti veľmi 
rady. Podľa vekových skupín 
si vo veľkej kupole pozreli po-
učnú rozprávku o zvieratkách 
sveta, čo pasovalo aj ku našej 
celotýždňovej téme Zvierat-
ká ZOO.

Už po druhýkrát navští-
vili našu MŠ pani učiteľky 
z družobnej MŠ v Čechách 
- z Orlovej. Išlo nielen o náv-
števu, ale aj o vzájomnú vý-
menu edukačných poznatkov 
v predprimárnom vzdelávaní. 
Tešili sa aj deti, ktoré sa mohli 
pochváliť svojimi aktivitami 
a ukázať, čo sa v našej MŠ na-
učili.

...a predškolské triedy si pri-
pravujú koncoročné rozlúč-
kové vystúpenia... My im 
prajeme krásne spomienky na 
našu MŠ a úspešný nástup do 
školy.

Poďakovanie patrí všetkým 
deťom, rodičom, no hlavne 
všetkým pedagogickým aj 
nepedagogickým zamestnan-
com našej MŠ, lebo len vďa-
ka nim bol tento rok v škôlke 
krásny, veselý a úspešný.

S prianím slnečných a bez-
pečných letných dní sa 
s vami lúči celý kolektív MŠ 
- SLNIEČKO NA BRIEŽ-
KU - Veterná 159, Námesto-
vo - Brehy 

kolektív učiteliek 
MŠ – Veterná



O umiestnení sa pritom roz-
hodovalo do poslednej chvíle, 
keďžte námestovský tím bol 
v rovnakej pozícii ako HK 
Trstená. Napokon rozhodli 
vzájomné zapasy v prospech 
HK Námestovo, ktoré sa tak 
mohlo tešiť zo striebornej me-
daily. 

Mužstvo, ktoré sa omladilo 
pod vedením kapitána Richar-
da Uhliarika, hralo celú se-
zónu skvelý hokej. Hlavným 
hnacím faktorom bol po ná-
vrate po zranení Roman Huľo, 
ale tiež Daniel Zajac, ktorý 
mu sekundoval. Pod úspechy 
mužstva sa podpísali aj ďal-
ší hráči, zásluhy si tak môžu 
právom pripísať všetci. Väčši-
nu sezóny odchytal Mário Hu-
rák, ktorý podával vyrovnané 
výkony. 

Zostava HK Námestovo 
pre sezónu 2021/22:

Brankári: Mário Hurák, 
Daniel Polťák 

Hráči: Matúš Bolek, To-
bias Farský, Tibor Grígeľr, 
Adam Haluška, Roman 
Huľo, Adam Jagnešák, Fran-
tišekJancek, Juraj Jankuliak, 
David Maris, igor Olber, 
Štefan Piták, Martin Slovík, 
Tomáš Štefaničiak, Richard 
Uhliarik, Juraj Vojtkuliak, 
Daniel Zajac, Matej Záhrad-
ník

Výsledky zapasov HK Ná-
mestovo:

13. kolo
HK Námestovo – HK Slo-

van Trstená  9:7 (4:2, 1:4, 
4:1)

Góly HK Námestovo: Daniel 
Zajac a Adam Jagnešák (obaja 
po 3), Igor Olbert, Richard Uh-
liarik, Matej Záhradník

14. kolo
Hviezda Dolný Kubín – 

HK Námestovo  8:3 (4:0, 

2:1, 2:2)
Góly za  HK Námesto-

vo: Igor Olbert (2), Roman 
Huľo

15. kolo
HK Námestovo – HK 

Liesek  4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Góly za HK Námestovo: 

Roman Huľo (2), Tobias 
Farský, Daniel Zajac

16. kolo
Orawa Senators Oravský 

Podzámok – HK Námesto-
vo  3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Góly za HK Námestovo: 
Daniel Zajac (2), Dávid Ma-
tis, Roman Huľo

           Juraj JANKULIAK
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HK Námestovo zavŕšilo sezónu 2. miestom

Por.    Názov tímu            Z     V    R    P      Skóre       B
1.  HK PUCOV   14   10   1   3   71:34    21
2.  HK NÁMESTOVO  14   8   1   5   75:75   17
3.  HK SLOVAN TRSTENÁ  14   8   1   5   69:58    17
4.  HK LIESEK   14   7   2   5   52:43    16
5.  TJ. OR. LESNÁ A  14   6   2   6   43:41    14
6.  HVIEZDA D. KUBÍN   14   4   3   7   48:54    11
7.  OS OR. PODZÁMOK   14   3   3   8   46:93     9
8.  HK VAVREČKA    14   3   1   10   65:93     7

Počas prebiehajúcej sezóny sme informovali o boji 
našich hokejistov o prvenstvo v lige. Po nevydare-
ných posledných zápasoch nasledovalo pre nich 
úspešné posledné kolo, ktoré im zabezpečilo koneč-
né 2. miesto. 

HK Námestovo získal v sezóna 2021/22 2. miesto.

KONEČNÁ TABUĽKA SEZÓNY 2021/2022

POZVÁNKA

TJ Oravan a oddiel Otužilcov vás pozývajú 
2. júla 2022 na

 Diaľkové plávanie Oravská priehrada 2022 

HOKEJ
na 16. mieste. 

Prví traja, umiestnení 
v hodnotení družstiev aj 
jednotlivcov, boli odme-
není vecnými cenami, po-
három a diplomom z rúk 
primátorky mesta Trstená. 
Odmenu však získal aj naj-
väčší  „smoliar“ turnaja, 
v tomto ročníku to bol ZO 
Bobrov. 

Veľká vďaka patrí organi-
zátorom, ktorí zabezpečili 
celý program na výbornú 
vrátane skvelej starostli-
vosti o všetkých účastní-
kov (a tých bolo aj s orga-
nizačným štábom približne 
75).

Konečná tabuľka
1. Trstená 984 bodov
2. MsO Námestovo 934
3. Vavrečka 924
4. OO Tvrdošín 910
5. Skalka Tvrdošín 877
6. Podbiel                        841 
7. OO Námestovo 830
8. Hořice v Podkrkonoší    810
9. Nižná              741
10. Rabča 682
11. Oravská Jasenica 615
12. Bobrov 492

Václav NEČAS 

Súťaž bez porazených – Beh ulicami mesta Námestovo

Na štartovnú čiaru sa po-
stavilo celkovo 231 zare-
gistrovaných bežcov, z toho 
89 detí, pričom 63 odbehlo 
kratšiu 5 km trať a 79 si trúf-
lo na trať 10 km.

Na úvod absolvovalo svoj 
súťažný bez až 89 žiakov. 
Predškoláci (2017 a mladší) 
bežali trať 100 m a z víťaz-
stva sa tešili Zuzana Šime-
ková z Námestova a Richard 
Jurčák z Mútneho.

Mladší žiaci boli rozdelení 
do troch kategórií 6 až 8 ro-
kov, 9 až 11 rokov a 12 až 13 
rokov. Medzi 6 až 8-ročný-
mi, ktorí bežali 200 metrov, 
boli najrýchlejší Dorota Hol-
míková z Vavrečky a Vladi-
mír Mikula z Námestova. V 
kategórii 9 až 11-ročných 
žiakov, ktorí bežali trať 300 
metrov, si víťazstvo vybo-
jovali Nela Vošková z Ná-

mestova a Viktor Chajdiak 
z TT Vavrečka. V poslednej 
kategórii 12 až 13-ročných 
žiakov, ktorí bežali trať 500 
m, zvíťazili Ema Hajdučíko-
vá z Námestova a Richard 
Miklušák z TT Vavrečka. 
Starší žiaci (14 až 15-roční) 
bežali trať 1 000 metrov a 
najrýchlejšie ju zvládli Len-
ka Malinková zo Zákamen-
ného a domáci pretekár Ši-
mon Voška.

Po žiakoch sa na hromad-
ný štart všetkých ostatných 
kategórií postavilo celkovo 
141 bežcov. Ako prví začali 
do cieľa prichádzať bežci z 
5 km trate. Najrýchlejšie ju 
odbehol dorastenec Samuel 
Florek z BK Dolný Kubín, 
ktorý zdolal druhého Ľubo-
míra Záhumenského z klubu 
ActiveLab (Muži I.) a tre-
tí skončil ďalší dorastenec 

Martin Buc z TT Vavreč-
ka. Najlepšou dorastenkou 
bola Alexandra Jadroňová z 
Ťapešova. Medzi juniormi sa 
z víťazstva tešili Alžbeta Bu-
cová z TT Vavrečka a Matúš 
Štraus z Oravskej Polhory. 
Kategóriu Ženy I. 
ovládla Lucia Sirotiaro-

vá, v kategórii Ženy 
II. zvíťazila Erika 
Majdišová z Tvr-
došína a v kategórii 
Ženy III. sa z víťaz-
stva tešila Ľubomí-
ra Maxová z Rabče. 
Kategórii Mužov II. 
dominoval Marián 
Chajdiak z TT Vav-
rečka a v kategórii 
Muži III. zvíťazil do-
máci pretekár Peter 
Čučka.

Na hlavnej 10 km 
trati sa očakával tes-
ný súboj najlepších 
oravských bežcov. 

Naša najväčšia 
hviezda Mário Košút z TT 
Vavrečka však hneď od za-
čiatku nastolil tempo, kto-
rému sa ostatní bežci nedo-
kázali prispôsobiť. Majo tak 
časom 33 min. a 35 sek. vy-
hral s náskokom 2:40 min. 
pred Tomášom Smolkom 
z ŠK Bziny a o ďalších 10 
sek. pred Dávidom Matisom 
z klubu 4runners Námesto-
vo (všetci kategória Muži I.). 
Najrýchlejšou ženou bola s 
časom 43:55 min. Miroslava 
Strežová z BK Dolný Kubín 
(Ženy I.), ktorá zdolala Jar-
milu Kakusovú z KB Breza 
(Ženy II.) 44:57 min. a tretiu 
Dominiku Valkovú z Rabče 
(Ženy I.) 45:51 min. 

Medzi juniormi na hlavnej 
trati zvíťazil celkovo sied-
my Matej Graňák z Orava-
nu Oravská Jasenica.

V kategórii Muži II. jasne 
dominoval Andrej Páleník z 
Dolného Kubína, ktorý zdo-
lal Mareka Vošku z KB Bre-
za a Petra Malinku zo Záka-
menného. V kategórii Muži 
III. si už tretie tohtoročné 
víťazstvo v OBL-ke pripí-
sal Patrik Skurčák z klu-
bu James, ktorý predbehol 
druhého Ladislava Sventeka 
zo Skalitého a tretieho Jána 
Jankolu z Jankola Run Te-
amu. Medzi mužmi nad 60 
rokov bol najrýchlejší Šte-
fan Verníček, pred Pavlom 
Florekom a Jiřím Malinkom 
(všetci zo Zákamenného). 
V kategórii Ženy II. zvíťa-
zila už spomínaná Jarmila 
Kakusová, ktorá porazila 
druhú Adriánu Kormaňáko-
vú z KB Breza a tretiu Jozefí-
nu Mikolajčíkovú z Novoti.  
V kategórii Ženy III. zvíťa-
zila domáca pretekárka Be-
áta Medžová.

Víťazmi sú však všetci, 
ktorí sa zapojili do zdravej 
športovej aktivity. Veríme, 
že skvelý priebeh aj atmo-
sféra budú motiváciou pre 
účasť na ďalšom podujatí. 
Motiváciou im môže byť aj 
ďalšia medaila do zbierky. 
Spojením medailí z pred-
chádzajúcich dvoch roč-
níkov a tých nadchádzajú-
cich si vytvoria mapu mesta 
Námestovo. Organizátori 
z BUM Tímu srdečne ďa-
kujú všetkým za podporu 
a účasť, ale tiež za pomoc. 
Vďaka patrí aj partnerom 
podujatia - mestu Námes-
tovo a sponzorom, ktorí 
prispeli a podporili túto ak-
ciu.

O rok sa spoločne opäť 
postavíme na štart.

                   Váš BUM tím

Sobota 21. mája bola priam ideálnou pre ďalší ročník 
bežeckého podujatia s názvom Beh ulicami mesta Ná-
mestovo. Počasie tomuto športovému podujatiu prialo 
a množstvo účastníkov z okolia si tak mohlo vychutnať 
beh naším mestom. Tohtoročná trasa bola zmenená, 
pričom na atraktivite jej pridal aj novovybudovaný cyk-
lochodník popri Oravskej priehrade. Táto trasa poskyt-
la bežcom príjemný chládok a úkryt pred slnkom. 

7. miesto pre Oravské 
medvede

Víťazmi sezóny 2021/2022 
Žilinskej mestskej basket-
balovej ligy (ŽMBL) sa stal 
tím Jánošíkov dvor, za kto-
rým sa na 2. mieste umiestnil 
tím Kuričova žena a 3. miesto 
obsadil tím Spartans. Tím TJ 
Orava Bears uzavrel sezónu 
na 7. mieste. 

Veľmi náročná bola už prí-
prava sezóny v auguste mi-
nulého roka. Vzhľadom na 
obavy z nútených prestávok 
v súvislosti s protipandemic-
kými opatreniami pre CO-
VID-19 len málokto dúfal 
v tak hladký a úspešný prie-
beh, aký nakoniec sezóna 

2021/2022 mala. 
Uplynulá sezóna sa napo-

kon určite zapíše do už viac 
ako 50-ročnej histórie súťa-
že a zaiste bude mať svoje 
významné miesto medzi 19-
timi ročníkmi modernej éry 
súťaže. Všetky družstvá v nej 
preukázali športovú kvalitu 

a svojím prístupom prispeli k 
bezproblémovému priebehu 
a zdarnému koncu.

Juniori z basketbalového 
oddielu TJ Oravan Námes-
tovo sa 13. júna v Trstenej 
zúčastnili Športfestu, kde sa 
umiestnili na 1. mieste.

Michal HAJDUČÍK

Orava Bears so Spartans po poslednom vzájomnom zápase.

Martin Uhliarik, Marek Krupa, Radovan Mores, Jakub Uhliarik, 
Damián Jancek, Marek Buška, Miroslav Gáll, Šimon Labaj
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26.6. _ DEŇ MESTA A ŠPORTU
 DEŇ PLNÝ POHYBU, HIER, SÚŤAŽÍ, ZÁBAVY A KULTÚRY NA NÁBREŽÍ ORAVSKEJ PRIEHRADY
 DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, TJ ORAVAN, MESTO NÁMESTOVO

30.6. _BENEFÍCIA VITAJ LETO!
PODPORTE DOBRÚ VEC A OSLÁVTE ZAČIATOK LETNÝCH PRÁZDNIN
VEĽA KULTÚRY, ZÁBAVY, RELAXU I ADRENALÍNU NA NÁMESTÍ PRED DOMOM KULTÚRY
 DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO V NÁMESTOVE

2.7. _ DIAĽKOVÉ PLÁVANIE 
VYTRVALOSTNÉ NESÚŤAŽNÉ PLÁVANIE V ORAVSKEJ PRIEHRADE, PODUJATIA SA ZÚČASTNIA
LEN  REGISTROVANÍ PLAVCI, KTORÍ SA ZAREGISTRUJÚ NA MIESTE V DEŇ PODUJATIA
ORAVA OTUŽILCI, TJ ORAVAN NÁMESTOVO, MESTO NÁMESTOVO

3.7. / 10.7. _ HUDOBNÉ LETO 2022
45. ROČNÍK FESTIVALU KLASICKEJ HUDBY - KONCERTY NA SLANICKOM OSTROVE UMENIA 
ODCHOD LODE: 17:30 _ ZAČIATOK KONCERTOV: 18:00
DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, ORAVSKÁ GALÉRIA

9.7.-10.7. _ DIVADNO
TVORIVÉ DIELNE A WORKSHOP PRE ZÁUJEMCOV O DIVADLO S NAJLEPŠÍM NEPROFESIONÁLNYM
DIVADLOM NA SLOVENSKU
DNO_DIVADLO NÁMESTOVO, DOM KULTÚRY NÁMESTOVO

16.7. _ SK POHÁR FREESTYLE BMX
SLOVENSKÝ POHÁR FREESTYLE BMX V DISCIPLÍNACH BMX PARK A BMX STREET 
V NÁMESTOVSKOM SKATEPARKU NA NÁBREŽÍ 
TJ ORAVAN NÁMESTOVO  - ODDIEL EXTRÉMNYCH ŠPORTOV

16.7.-17.7. _ INTERPOHÁR 2022
SÚŤAŽ V JACHTINGU, NÁBREŽIE ORAVSKEJ PRIEHRADY
TJ MOTOR- YACHT NÁMESTOVO

22.7.-24.7. _ VERÍM PANE
FESTIVAL GOSPELOVEJ HUDBY NA AMFITEÁTRI
VERÍM PANE, TV LUX, DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, MESTO NÁMESTOVO

mul t ižánrový l e tný fes t i va l
 

30.7. _ DEŇ V MINULOSTI
 FESTIVAL STREDOVEKU NA NÁBREŽÍ 

ŠERMIARI, RYTIERSKA ŠKOLA, KAUKLIAR, LUKOSTREĽBA, 
KONCERTY, REMESELNÝ JARMOK S UKÁŽKAMI REMESIEL, OHŇOVÁ ŠOU 

 DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, ELDUR, STAROSLOVANIA
 

7.8. _ KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
 FETIVAL PRE DETI AJ RODIČOV NA NÁBREŽÍ 

VYSTÚPENIA, KONCERTY, VZDELÁVANIE, ŠPORTOVÉ AKTIVITY, VARENIE,
 KAUFLAND, AGENTÚRA 8P, AGENTÚRA BE COOL, MESTO NÁMESTOVO, DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE

 

14.8. _ NÁMESTOVSKÝ DYCHFEST
TRADIČNÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB

 DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE, MESTO NÁMESTOVO
 

17.8.-21.8. _ TANEČNO
ORAVSKÝ FESTIVAL TANCA A POHYBU

 BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM V DOME KULTÚRY A NA NÁBREŽÍ
 O.Z. TANEČNO

 

1.9. _ MIRO JAROŠ
MIRO JAROŠ - TOBOGAN TURNÉ SO SEDITKAMI

 MIRO JAROŠ MUSIC
 

5.-11.9.  SLANICKÝ OSTROV DIVADLA
 MULTIŽÁNROVÝ DIVADELNÝ FESTIVAL PRINÁŠA RÔZNE FORMY UMENIA DO NÁMESTOVA A OKOLIA

 KULT.1629, DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE
 

23.9. _ FÍHA TRALALA
17:00 DETSKÉ PREDSTAVENIE V  DOME KULTÚRY V NÁMESTOVE

DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE
 

25.9. _ RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO 
19:00 PREDSTAVENIE PÁN STROM V DOME KULTÚRY V NÁMESTOVE

DOM KULTÚRY V NÁMESTOVE


