
Oravské cesty sú dlhodobo 
veľmi zaťažené. Problémom 
sú najmä nákladné auta. Ko-
labujúca doprava, zhusťujúca 
sa premávka a upchaté cesty 
jednoznačne znižujú kvali-
tu života ľudí v regióne. Si-
tuáciu by do veľkej miery 
mohla odbremeniť výstavba 
rýchlostnej cesty R3. Pláno-
vaná rýchlostná cesta sa má 
ťahať  až k poľským hrani-
ciam a mala by byť dôležitým 
severojužným prepojením 
stredného Slovenska. Aj keď 
táto cesta neprechádza pria-
mo Námestovským okresom, 
výstavba R3 by jednoznač-
ne pomohla aj nám. Jednak 
by sa odklonila nákladná do-
prava a tranzitná doprava na 
Poľsko a na druhej strane by 
sa zjednodušil prístup z juž-
nej strany aj do nášho regió-
nu. Či už hovoríme o rozvoji 
priemyslu, pracovných príle-
žitosti alebo turizmu. 

 Orave však doteraz ten-

to dopravný kameň nespa-
dol zo srdca. Tempo prípra-
vy a výstavby nenasvedčuje, 
že ide o prioritu z programo-
vého vyhlásenia vlády. Na 
jednej strane množstvo sľu-
bov, na strane druhej neko-
nečné posúvanie termínov. 
Zatiaľ sa nepodarilo pohnúť 
ani s obchvatom Tvrdoší-
na, ktorý mal byť už dávno 
postavený. Príprava aj rea-

lizácia stále viaznu, a preto 
sa ani nemožno čudovať, že 
pohár trpezlivosti pretiekol. 
Od marca sa preto spustila 
iniciatíva so špeciálnymi po-
hľadnicami s tematikou chý-
bajúcej rýchlostnej cesty R3 
a zlej dopravnej situácie na 
Orave. Špeciálne pohľadnice 
budú môcť obyvatelia zapo-
jených oravských obcí pod-
písať zväčša na obecných 
úradoch zhruba do polovice 
mája a 23. mája budú doru-
čené premiérovi a ministrovi. 

S iniciatívou prišiel posla-
nec NR SR a podpredseda 
Žilinského samosprávneho 
kraja pre dopravu Igor Jan-
ckulík. Cieľom iniciatívy je 
nielen upozorniť na tento dl-
hodobý problém, ale aj do-
siahnuť to, aby sa problémom 
začala seriózne zaoberať vlá-
da a ministerstvo dopravy. 
Už po pár týždňoch táto ini-
ciatíva dokázala spojiť  nie-
len množstvo starostov a pri-

mátorov po celej Orave, ale 
aj doslova desiatky tisíc ľudí 
naprieč celým regiónom. Ľu-
dia si uvedomujú, že iba spo-
ločne môžu dokázať pohnúť 
vecí dopredu.

„Touto akciou chceme upo-
zorniť, že aj Orava patrí na 
mapu Slovenska. Dlho som 
zvažoval, akú zvoliť formu. 
Nechceli sme začať s tvrdý-
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Rýchlostná cesta R3 
sa týka aj Námestova

Sviatky našej spásy...
Naše ľudské túžby a žela-

nia smerujú jednoznačne k 
určitej plnosti života. Túžime 
pochádzať zo šťastnej rodi-
ny, mať úspech, chceme byť 
zdraví, milovať a byť milova-
ní – to všetko je pre človeka 
najväčším životným šťastím. 
Šťastie nezriedka zakalí exis-
tencia smrti. Človek často 
uvažuje, aký zmysel má všet-
ko ľudské namáhanie, keď v 
okamihu smrti musí všetko 
opustiť. Skutočný význam 
má iba to, čo prekonáva smrť 
a trvá navždy. V tom spočí-
va aj skutočné šťastie člove-
ka. Cestu k nemu naznaču-
je posolstvo veľkonočných 
sviatkov: Kristus premohol 
smrť svojím zmŕtvychvsta-
ním! Toto posolstvo dáva 
človeku pevnú istotu, že má 
u Boha budúcnosť. Veriaci 
človek teda očakáva, že po-
sledné slovo pri umieraní má 
Boh a nie smrť. A tak viera vo 
vzkriesenie patrí k podstate 
kresťanskej viery. Istá novi-
nárka sa podujala urobiť an-

ketu na tému: Čo pre vás zna-
mená Veľká noc? Náhodne 
vybraní ľudia na ulici dávali 
rozličné odpovede: „Niekoľ-
ko voľných dní... nákupy... 
šibačka... stres... veľké upra-
tovanie... dovolenka... trápne 
sviatky.“ Odpovede spomí-
nanú novinárku neuspokoji-
li. Už sa chcela vzdať, keď 
zbadala malé dievčatko vy-
chádzajúce s  kyticou z kveti-
nárstva. Spýtala sa teda aj jej: 
Čo pre teba znamená Veľká 
noc? Dievčatko po chvíľ-
ke rozmýšľania povedalo: 
„Veľká noc pre mňa zname-
ná toľko ako nový život. Je-
žiš Kristus zomrel za nás na 
kríži a na Veľkú noc vstal z 
mŕtvych. Tým nám povedal, 
že aj my raz vstaneme z mŕt-
vych a budeme mať nový 
život. Na Veľkú noc máme 
myslieť aj na to, že smrťou sa 
všetko nekončí.“ Novinárku 
zarazila zrelá odpoveď die-
ťaťa. Pokračovala: Poveda-
la ti to azda tvoja mamička? 
Dievčatko prikývlo: „Áno, 

povedala mi to ona krátko 
predtým, ako minulý rok, 
práve na Veľkú noc zomre-
la.“ Dieťa chvíľu zápasilo so 
slzami a pokračovalo: „Te-
raz jej idem na hrob odniesť 
kvietky, ale ja viem, že je stále 
v mojej blízkosti! Žije ďalej, 
aj keď zomrela.“ Novinárka 
ešte dlho premýšľala o tých-
to slovách. Zreteľne cítila, že 
toto dieťa najlepšie pochopilo 
zmysel veľkonočných sviat-
kov. Ako chápeme posolstvo 
Veľkej noci my? Ak nám to 

azda doteraz unikalo, máme 
novú príležitosť, radostnú 
zvesť prijať a pevne v sebe za-
kotviť. Len viera v zmŕtvych-
vstanie dá totiž zmysel našej 
každodennej námahe. Jedi-
ne v jej svetle pochopíme, čo 
je pomíňajúce a čo večné, čo 
bezvýznamné a čo dôležité. A 
tak sa veľkonočné posolstvo 
pre nás stane cestou ku sku-
točnej plnosti života – k več-
nému životu s Bohom. Môže-
me mať veľa túžob, no všetky 
nech sú podriadené tej najdô-
ležitejšej – túžbe po novom ži-
vote. Preto žime tak, aby sme 
boli hodní naplnenia túžby po 
novom, šťastnom a radostnom 
živote s Ježišom. Prajem nám 
všetkým, aby sviatky Veľkej 
noci boli spojené s veľkou 
radosťou z veľkonočného ví-
ťazstva, aby Ježiš zvíťazil nad 
mojím, tvojím, našim životom  
a daroval nám svoj pokoj.  

Požehnané veľkonočné sviat-
ky!

Mgr. Pavol Garbiar, 
kaplán Pokračovanie na 2. str.
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Podarilo sa nám nastaviť 
prácu v komisiách. Pripravi-
li sme nový rokovací poria-
dok, ktorý by mal pomôcť 
viac profesionalizovať  prá-
cu komisií. Vytvorili sa spo-
ločne komisie, ktoré majú 
blízko k sebe z pohľadu 
vplyvu na život v meste, ako 
školstvo, šport a kultúru, 
resp. cestovný ruch a tech-
nickú činnosť. Podarilo sa 
nám vtiahnuť viac ako 40 
obyvateľov mesta do prá-
ce v komisiách. Sú to ľudia, 
ktorí profesionálne pracujú 
v daných oblastiach, a väč-
šina z nich má skúsenosti 
aj zo súkromnej sféry. Ve-
rím, že ich pohľad a návrhy 
budú prospešné pre poslan-
cov MsZ, keďže komisie sú 
hlavne poradný orgán MsZ 
a  taktiež budú prínosom pre 
rozvoj mesta.  Je potrebné si 
uvedomiť, že ich práca v ko-
misii, tak ako aj  poslancov 
MsZ je dobrovoľná. Výsled-
ky sa dostavia až vtedy, keď 
pracovníci mestského úradu 
budú pracovať profesionál-
ne a plniť úlohy a  ciele, kto-
ré sú definované. Výsledok 
práce mestského úradu, kde 
sú  výkonní zamestnanci,  je 
následne aj výsledkom práce 
poslancov a členov komisií. 

Tu verím, že po niekoľkých 
diskusiách a stretnutiach do-
šlo ku spoločnému nastave-
niu medzi poslancami  a pra-
covníkmi mesta.

Podarilo sa nám navýšiť fi-
nančne prostriedky pre škol-
ské zariadenia v meste, či 
už mestské alebo súkromné. 
Určite budeme v maximál-
nej miere podporovať tých, 
ktorí dokážu nájsť spolu-
financovanie cez projekty 
a je tam potrebná spoluúčasť 
mesta. Tak ako teraz stre-
cha na ZŠ Slnečná, aktivi-
ty v kultúrnom dome, alebo 
v budúcnosti priestory v are-
áli MŠK Námestovo. Je dô-
ležité pomôcť tým, ktorí sú 
aktívni, resp. dobrovoľne 
organizujú v meste aktivity 
pre ostatných  obyvateľov 

O našom školstve sa hovo-
rí, že sa mu nedarí prekonávať 
sociálne rozdiely. Znamená to, 
že ak sa žiak narodí do chudo-
by, zvyčajne v nej bude žiť aj v 
dospelosti. Tento problém ne-
vyriešime tým, že dáme deťom 
jesť, ale tým, že ich pripravíme 
do života tak, aby sa z chudoby 
raz dostali a mohli dôstojne žiť.

Ako hovorí to príslovie: Daj 
človeku rybu a nakŕmiš ho na 
deň. Nauč ho loviť a nakŕmiš 
ho na celý život. Obedy zadar-
mo riešia tú prvú vec, ale ani 
to nie je úplne pravda. Už dnes 
máme systém sociálneho stra-
vovania – štát prepláca obedy 
tým deťom, ktorých rodina na 
ne nemá peniaze. Ak systém 
nezachytáva všetky deti, rozši-
rujme ho a podporujme ho. Ale 
prečo míňame milióny eur na 
niečo, čo väčšina detí nepotre-
buje?

Štát prispieva na stravovaciu 
jednotku 1,20 €, ale pri tom 
cena obedu v školských jedál-
ňach je 2,30 eur. Po vstupe le-
gislatívy do platnosti rodičia 
prídu do školy a budú namietať: 
„Veď máme obedy zo zákona 
zadarmo, my nemáme čo pla-
tiť“. Zostáva však 1,10 € a tieto 
zaplatí kto? Mesto? A kto je to 
mesto? Veď to sme my, všetci 
občania! Pretože týmto vlád-
nym opatrením sa mestu zvyšu-
jú náklady na prevádzku škol-
ských jedální - pomocné sily, 
kuchárky, nový inventár, hygie-
nické pomôcky a podobne. Na 
toto už asi navrhovatelia tohto 
druhu „pomoci“ nemysleli.

A to nepíšem o kvalite stravo-
vania v jedálňach. Predstavme 
si situáciu, že v jedálni pri ZŠ 
Komenského, kde je cca 800 
stravníkov zo ZŠ Komenské-
ho, CZŠ a z materskej školy, sa 
bude musieť každý deň pripra-

viť približne 800 jedál, no prí-
de v skutočnosti aj toľko detí 
na obed? Záleží od typu stra-
vy, niekomu chutí to, a inému 
ono!!! Budú vznikať odpady 
za neodobrané alebo nedojede-
né obedy a za pomyje zaplatí-
me ďalšie finančné prostriedky. 
Kto? Mesto. A čo deti, ktoré 
majú diétnu a bezlepkovú stra-
vu, myslelo sa aj na ne?

A nezabudnime, že po štyroch 
hodinách sa z hotového jedla 
stáva odpad (podľa vyhlášky) 
a teda nezjedené obedy si nikto 
neodkúpi a ani ich škola nemô-
že nikomu darovať, pretože sa 
stávajú odpadom.

Namiesto tohto celého „hum-
buku“ mal štát zvýšiť rodinné 
prídavky a nech sa rodičia slo-
bodne a sami rozhodnú, kde tie-
to finančné prostriedky dajú.

Naše školy majú XY problé-
mov. Nezaplatení učitelia, ne-
pedagogickí pracovníci, kvalita 
vzdelávania alebo samotné vý-
davky rodičov na vzdelanie ich 
detí, hoc naša ústava hovorí o 
bezplatnom školstve.

Toto nie je sociálne opatre-
nie, je to zásterka pred rieše-
ním skutočných problémov 
školstva a rodinnej politiky.  
A to treba jasne pomenovať.

Peter Kolada
poslanec MsZ
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vyjde v stredu 28. júna 2019.
Uzávierka príspevkov a inzercie 

je v pondelok 18. júna.

E-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Čo sa nám podarilo za prvých 100 dni práce MsZ?      Rýchlostná cesta R3 
sa týka aj Námestova
mi formami protestu a spôso-
biť  niekoľkohodinové čaka-
nia v kolónach a motoristom 
strpčovať životy. Navyše by 
sa nielenže brzdila premávka, 
ale aj paralyzoval priemysel 
a zásobovanie. Napokon by 
kompetentní na druhý deň na 
blokádu zabudli a upadla by 
do zabudnutia ako ďalšia blo-
káda v poradí. Tieto pohľad-
nice budú odovzdané cez 
podateľne, aby boli riadne 
zaevidované a archivované, 
aby podpis každého jedné-
ho občana pod pohľadnicou 
nevyšiel nazmar. To zname-
ná, že neblokujeme cesty, ale 
blokujeme podateľne. Preto 
som sa rozhodol pre takúto 

formu protestu týkajúcu sa 
cesty R3,“ uviedol Igor Jan-
ckulík. 

 Ako ďalej dodáva: „V kaž-
dom prípade je to prvá forma 
protestu, ktorou chceme na 
problém upozorniť. Politi-
ka by sa nemala robiť podľa 
toho, či ste opozičný, alebo 
koaličný. Mrzí ma, že za tri 
roky sa nenašlo tri a pol mi-
lióna, aby sa v projektovej 
príprave pokračovalo. Pritom 
je to v programovom vyhlá-
sení vlády medzi prioritami. 
Ak sa kompetentní neprebe-
rú, budeme robiť ďalšie for-
my protestu, ale tie už budú 
tvrdšie. Nechceme nič navy-
še, iba to, čo nám patrí.“

Zaujímavosťou celej ak-
cie  je, že každá obec si dáva 
vlastné pohľadnice a tým pá-
dom každý občan, ktorý pod-
pisuje pohľadnicu, ju posiela 
za svoju obec. Pohľadnice sa 
však nebudú posielať poštou 
individuálne, ale spoločne sa 
odnesú priamo kompetent-
ným. Ušetrí sa tak množstvo 
peňazí aj na poštovnom. „Ja 
očakávam, že tých podpísa-
ných pohľadníc bude približ-
ne 50 000, ak nie viac, pre 
ministerstvo dopravy a rov-
naký počet pre Úrad vlády 
SR, lebo starostovia to dávajú 

podľa počtu obyvateľov nad 
18 rokov. Chceme ukázať, 
že neriešime problém týkajú-
ci sa len pár obcí, ale niečo, 
čo sa bezprostredne dotýka 
desiatok tisíc ľudí v našom 
regióne. Vyzbierané pohľad-
nice spoločne so starostami 
a primátormi odnesieme na 
úrad vlády a ministerstvo do-
pravy,“ vysvetlil I. Janckulík.

Aj keď Námestovo neleží 
na trase budúcej rýchlostnej 
cesty, problémy so zhustenou 
dopravou sa týkajú aj náš-
ho mesta. Tranzitná doprava 
neraz komplikuje dopravnú 
situáciu  mnohým ľuďom, 
ktorí sa potrebujú presúvať 
v rámci mesta. Do akcie sa 
preto už čoskoro aktívne plá-

nuje zapojiť aj Námestovo a 
obyvatelia budú môcť svo-
jím podpisom túto iniciatívu 
podporiť. Na potrebu rých-
lostnej cesty upozorňuje aj 
námestovský primátor Milan 
Hubík. „Bolo by krátkozraké 
si myslieť, že ako obyvatelia 
Námestovského okresu s tým 
nemáme nič spoločné. Keďže 
nemáme vybudovanú želez-
ničnú  infraštruktúru, výstav-
ba rýchlostnej cesty je pre nás 
strategickým krokom.  Navy-
še som presvedčený, že pri 
takejto dôležitej veci  by mala 
Orava držať spolu ako celok. 
Chceme sa preto do protestu 
zapojiť a umožniť Námestov-
čanom vyjadriť svoj názor,“  
vysvetlil primátor Milan Hu-
bík.

Ostáva teda dúfať, že veci 
sa nakoniec rozhýbu a aj 
Oravci sa čoskoro dočkajú 
optimistickejšieho scenára, 
ktorý odľahčí a skvalitní do-
pravu v našom regióne.

Zberne miesta kde budú 
môcť Námestovčania vhodiť 
do pripravených urien pod-
písané pohľadnice, budú  v 
predajni Tempo, v predaj-
ni COOP Jednota Brehy a 
COOP Jednota Čerchle. Zber 
pohľadníc bude prebiehať do 
15. mája.              Ján Kozoň

Dokončenie z 1. str.

Mestský úrad v Námestove 
vyhlásil vo februári a marci  
výberové  konania na obsade-
nie dvoch novovzniknutých 
pracovných pozícií.   

Pozíciu referenta oddelenia 
výstavby, životného prostre-
dia a rozvoja obsadila Ing. 
Michaela Gnidová z Orav-
skej Polhory. Vedomosti v 
oblasti stavebného zákona,-
získala štúdiom na Žilinskej 
univerzite, Stavebnej fakulte, 
odbor geodézia, kartografia 
a kataster.  Počas tohto štú-
dia sa zúčastnila ŠVOČ, kde 
vytvorila rôzne druhy turis-
tických máp regiónu Orava, 
za ktoré získala ocenenie na 
súťaži v Prahe. Pokračovala 
v Inžinierskom štúdiu na Slo-
venskej technickej univerzite 
v Bratislave, katedre geodé-
zie, kde získala vedomosti z 
inžinierskej geodézie. Pra-
covné skúsenosti nadobudla 
praxou pre geodetickú firmu 
v Tvrdošíne, kde pracovala 
na pozemkových úpravách 
v obci Zuberec. Taktiež má 
skúsenosti vo  vysporiadaní 
vlastníckych práv k pozem-
kom na verejnoprospešné 
účely, v  obstarávaní územno- 
plánovacích podkladov pre 
projekty obce Oravská Pol-
hora. Ing. Michaela Gnidová  
pracovala aj na spracovávaní 
ROEP v Oravskej Polhore. 

Pozíciu rčeferent pre verej-
né obstarávanie, projektové 
riadenie a ambasádor ces-
tovného ruchu obsadila Mgr. 
Alžbeta Selecká-Čadecká zo 
Žiliny. Vyštudovala odbor 
etnológia a etnomuzikológia 
na UKF v Nitre, absolvova-
la magisterský študijný po-

byt  na Jagelovskej univerzi-
te v Krakove.  Počas svojho 
štúdia praxovala vo Výcho-
doeurópskom vzdelávacom 
centre, absolvovala kurz mie-
rotvornej antropológie v po-
st-konfliktných krajinách na 
Ukrajine, taktiež kurzy práce 
s mládežou a dobrovoľník-
mi v Moldavsku či vzdelá-
vacie kurzy prostredníctvom 
Nadácie pre deti Slovenska. 
Počas bakalárskeho štúdia 
založila občianske združe-
nie Spojené huky Slovenska, 
prostredníctvom ktorého or-
ganizovala vzdelávacie a tvo-
rivé  workshopy zamerané 
na ľudovú hudbu. Pôsobila 
v Cechu slovenských gajdo-
šov, v ktorom spolupracova-
la na zápise kultúrneho prvku 
gajdy a gajdošská kultúra do 
zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Sloven-
ska. Dnes sú slovenské gajdy 
vďaka tomuto zápisu zapí-
sané v UNESCO. Na Orave 
Alžbeta Selecká pôsobí v OZ 
Vjecna, ktoré sa zaoberá za-
chovávaním hornooravských 
tradícií.  Pracovala v Orav-
skom kultúrnom stredisku 
v Dolnom Kubíne, spolupra-
covala s MAS Orava v Orav-
skom Podzámku a neskôr 
s obcou Oravská Polhora, 
hlavne na cezhraničných kul-
túrnych projektoch a v ces-
tovnom ruchu.    

Veríme, že mestu Námes-
tovo prinesú nové posily po-
zitívnu zmenu a svojou ak-
tivitou naštartujú viaceré 
projekty. 

V práci im budeme držať 
palce.

Marián Kasan

Mesto obsadilo nové pozície

Obedy zadarmo, ktoré 
skončia v koši?

mesta.
V oblasti kapitálových vý-

dajov, kde patria investične 
akcie, ktoré obyvatelia mes-
ta najviac vnímajú a podľa 
ich plnenia  hodnotia prácu 
mesta a taktiež poslancov, 
sme niekde na začiatku. Je 
potrebné si tu uvedomiť, že 
bez dobre fungujúceho od-
boru výstavby v meste nie 
je možne  byť v tejto oblas-
ti úspešný. Zatiaľ sa  pri-
mátorovi, aj za pomoci po-
slancov, podarilo nastaviť 
fungujúci systém, ale pre 
naplnenie očakávaní je veľ-
mi dôležité plnohodnotne 
obsadiť pozíciu vedúceho 
odboru. 

Spolu s primátorom sme 
sa zhodli na prioritách na  
najbližšie obdobie. V pr-
vom rade sú to pozemko-
vé úpravy, kde sa pokra-
čuje v ďalších krokoch už 
rozbehnutej lokality Vojen-
ské I a rozbehli sa aktivi-
ty s pozemkovými úprava-
mi na Vojenské II, Čerchle 
a Brehy. Ďalej je to náuč-
ný chodník okolo Oravskej 
priehrady, opravy ciest Prie-

myselnej a Kliňanskej ulice, 
aby mohlo dôjsť k spojeniu 
s novou cestou v katastri 
obce Klin. Samozrejme, 
bude potrebné dokončiť 
opravy ciest, ako cestu pred 
poštou a Makytou, chodník 
od kostola až po križovat-
ku k Lidlu. Ďalej rozbeh-
núť ďalšie opravy ciest, vý-
stavbu nových, ktoré už boli 
v minulosti komunikované. 
Tu je dôležité, aby sme vy-
chádzali z určitej paspor-
tizácie ciest, ktorá bude 
obsahovať  stav cesty, roz-
sah potreby rekonštrukcie 
a pod. Pri určovaní priorít 
by sme mali z toho v budúc-
nosti  vychádzať.  Budeme  
požadovať, aby sa pravidel-
ne kontroloval časový har-
monogram plnenia a stavu 
investícií, s cieľom realizá-
cie v definovanom čase.

Verím, že vzájomnou spo-
luprácou medzi pracovník-
mi mesta a poslancami MsZ 
sa budú postupne napĺňať 
očakávania obyvateľov Ná-
mestova.

Štefan Uhliarik
poslanec MsZ
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Z ROKOVANIA KOMISIÍ MSZ

Na stole komisie dlhodobo pálčivé témy
Program druhého za-

sadnutia Komisie výstav-
by, územného plánova-
nia, dopravy a životného 
prostredia MsZ priniesol 
viaceré témy, ktoré oby-
vatelia Námestova dlho-
dobo vnímajú ako pálči-
vé. 

Komisia sa venovala prí-
prave realizácie náučného 
chodníka, najmä majetkovo-
-právnemu vysporiadaniu po-
zemkov, aby bolo možné čo 
najskôr začať s jeho výstav-
bou. Problematický je úsek 
pri zátoke pána Brontvaja 
a koniec trasy pri Studnič-
ke. Je dôležité, aby sa chod-
ník nekončil medzi chatami, 
ale aby priamo sprístupnil 
miestnu pamiatku – židov-
ský cintorín. Komisia navrhla 
riešenia, ako by bolo možné 
vysporiadať sa s oboma prob-
lematickými úsekmi.  

Ďalšou témou bolo vyspo-
riadanie pozemkov na Brezo-

vej ulici, ktoré je potrebné na 
to, aby sa zrealizovala tech-
nická infraštruktúra. Keďže 
v tejto oblasti sa rozbiehajú 
pozemkové úpravy, vznikajú 
nové vhodné podmienky na 
rokovanie s vlastníkmi pred-
metných parciel, ktoré umož-
nia vytvoriť záruky, že vlast-
níci neprídu o väčšiu plochu, 
než je v lokalite obvyklé. 
V tomto duchu je sformulo-
vané aj odporučenie komisie. 
Pri ústretovosti oboch strán 
(vlastníkov aj mesta) je mož-
né v pomerne krátkom čase 
dospieť k dohode. 

Komisia sa zaoberala aj uli-
cami Miestneho priemyslu 
a Kliňanská ceta a projektom 
rozvoja nemotorovej dopravy 
do zamestnania, teda cyklis-
tickým chodníkom. Tieto dve 
cesty sú v dezolátnom stave 
a je potrebné čo najskôr uro-
biť rekonštrukciu. Podľa in-
formácie zamestnanca sta-
vebného oddelenia, ktorý má 
na starosti zaobstarať projek-

tovú dokumentáciu, príprava 
projektov rekonštrukcie ciest 
už prebieha. Projekty budú 
počítať aj s trojmetrovou šír-
kou na cyklistický chodník, 
ktorý bol v minulosti navrh-
nutý v rámci Projektu roz-
voja nemotorovej dopravy 
do zamestnania. Komisia na-
vrhla, aby sa trasa B cyklis-
tického chodníka (od križo-
vatky s Hattalovou ulicou po 
odbočku na Punch) zrealizo-
vala súčasne s rekonštrukciou 
ciest. Ak by si tento návrh ko-

misie  osvojilo aj zastupiteľ-
stvo s vedením mesta, získa-
li by sme bezpečnú trasu pre 
cyklistov aj pre chodcov, kto-
rá by viedla popri strojárňach 
a nadväzovala by na už exis-
tujúci cyklo-chodník zreali-
zovaný susednou obcou Klin. 
Na zvyšné etapy cyklo-chod-
níka by sa hľadali zdroje fi-
nancovania z grantov. Reálne 
je aj prepojenie s plánovanou 
cyklotrasou pozdĺž štátnej 
cesty 1/78. 

Komisia výstavby preroko-
vala aj otázku súťaže návrhov 
na riešenie zóny Námestov-
ské nábrežie – dostavba a ve-
rejný priestor. Členovia komi-
sie sa zhodli na tom, že súťaž, 
na základe ktorej mesto získa 
podklady na vyčlenenie ve-
rejných priestranstiev, verej-
nej zelene a určenie najvhod-
nejšej parcelácie na zástavbu, 
je viac ako potrebná. Pomôže 
mestu vytvoriť koncepciu na 
reguláciu intenzity zástav-
by a tým chrániť verejné zá-

ujmy obyvateľov. Potom už 
bude jasné, kde presne môže 
stáť plaváreň, aj aký veľký 
pozemok potrebuje, kde budú 
umiestnené ostatné budovy 
a iné objekty, ktoré prispejú 
k rozvoju cestovného ruchu, 
koľko zelene budeme mať na 
nábreží.

Členovia komisie boli in-
formovaní aj o skutočnos-
tiach týkajúcich sa činnosti 
stavebného úradu, oddelenia 
výstavby a práce komisie vý-
stavby, ktoré vyplynuli z ne-
dávneho stretnutia vedenia 
mesta a poslancov s odborní-
kom na stavebné právo a prá-
vo v oblasti verejnej správy. 
Výsledkom je usmernenie, že 
komisia nie je oprávnená vy-
jadrovať sa ku konkrétnym 
projektom na územné alebo 
stavebné konanie. Potvrdilo 
sa teda, že v minulosti nebo-
lo v súlade so zákonom, ak 
stavebný úrad, alebo odde-
lenie výstavby presúvali na 
komisiu výstavby zodpoved-

nosť za vyjadrenie sa Mes-
ta Námestovo k projektom v 
konaniach vedených staveb-
ným úradom. Toto je dôležitá 
informácia pre budúcich sta-
vebníkov a zároveň potešu-
júca správa pre obyvateľov 
mesta. Uplatnením zásady, 
že posudzovanie súladu pro-
jektov s územným plánom, 
je vecou stavebného úradu, 
odbudne oddeleniu výstav-
by množstvo práce. Pracov-
níci oddelenia výstavby sa 
tak budú môcť plne venovať 
príprave investičných akcií 
mesta, napríklad rekonštruk-
ciám ciest, stavebnej údržbe 
a rekonštrukciám budov vo 
vlastníctve mesta, či príprave 
verejných obstarávaní na do-
dávateľov stavebných prác. 
Snáď to bude dobrým signá-
lom aj pre uchádzačov o po-
zíciu vedúceho oddelenia vý-
stavby, na ktorú je vypísané 
výberové konanie.

Danica Hollá
poslankyňa MsZ

O nedostatku lekárov dať vedieť v Bratislave
Ľudia sa pozastavujú nad sku-

točnosťou, že od 1. marca 2019 v 
Námestove nefunguje očná ambu-
lancia pre dospelých. Táto otázka 
padla aj na poslednej komisii pre 
sociálnu oblasť, zdravotnú starost-
livosť a občianske záležitosti. V 
zdravotnom systéme na Slovensku, 
čo sa týka dostupnosti občanov k 
určitým druhom zdravotnej starost-
livosti, spravodlivosť neexistuje. 
Aby bežný občan pochopil súvis-
losti, je potrebné povedať niekoľko 
faktov. Samosprávny kraj, v rámci 
prenesených kompetencií štátu v 
oblasti zdravotníctva, vydáva po-
volenia na poskytovanie ambulant-
nej zdravotnej starostlivosti (okrem 
výnimiek). Je to obdoba toho, čo 
robí živnostenský úrad. Musíte spl-
niť odbornosť, bezúhonnosť, mate-
riálno-technické vybavenie a VÚC 
povolenie vydá. Na to, aby ambu-
lancia mohla fungovať, potrebuje 
financie. A tu vstupujú do hry pois-
ťovne, najmä štátna VšZP a.s., ktorá 
má v rámci Slovenska 62%, v na-
šom kraji odhadom cca 80%-ný po-
diel poistencov. Poisťovňa má po-
vinnosť pokryť špecializovanými 
ambulanciami tzv. minimálnu sieť 
a tá sa počíta na územie celého sa-
mosprávneho kraja. Konkrétne pre 
odbornosť oftalmológia (čiže očné 
lekárstvo), ktorá zahŕňa aj detskú, 
je minimálna sieť pre celý kraj 37.7 
lekárskeho miesta (LM). Keď si 
pozrieme zmluvy na stránke VšZP 
a.s., tak vidíme, že je tam 39 po-
skytovateľov, pričom sú tam aj ne-
mocnice a polikliniky, ktoré majú 
aj viac ako 1 LM. Ak by sme uro-
bili jednoduchý priemer, čiže počet 
obyvateľov okresu/ počet poskyto-
vateľov, tak Námestovo  jednoznač-
ne vedie s počtom 31067 obyvate-
ľov na 1 LM (Turčianske Teplice a 
Bytču tam nenájdete, ale zravotnú 
starostlivosť zabezpečujú posky-
tovatelia zo Žiliny resp. Martina). 
Pre zaujímavosť som urobil aj pre-
počet spotreba VšZP a.s. na 1 pois-
tenca v odbore očné lekárstvo. Ten-

to výpočet je však 
skreslený, keďže 
nevieme presne 
podiel poistencov 
VšZP a.s. podľa 
okresov a taktiež 
spotreba špeciali-
zovanej zdravot-
nej starostlivos-
ti v nemocniciach 
a poliklinikách sa 
nedá presne vypo-
čítať, keďže tam 
ide  "balík" peňazí, 
ktorý nie je viaza-
ný na tú ktorú od-
bornosť, ale je na 
vedení zariadenia, ako to nastaví. 
Ak ľudia boli v minulosti nespokoj-
ní s dlhými čakacími dobami na oč-
nej ambulancii v Námestove, mali 
na to objektívny dôvod. Nebolo to 
optimálne, ale teraz je to ešte hor-
šie. Poskytovateľovi odišiel lekár a 
teraz tu nie je nikto. Na celý okres 
ostala jedna lekárka, ktorá sa venuje 
hlavne deťom. Situácia sa rieši, ale 
dokedy? 

Samosprávny kraj v rozhodnutí, 
ktoré vydáva, určuje aj rozsah po-
skytovania, najčastejšie, ak žiada 
jednotlivý lekár, tak 1, 00 LM. To 
je zasa definované rozsahom ordi-
načných hodín, t.j. času, ktorý le-
kár venuje pacientom - pre 1,00 
LM - minimálne 30 hodín týžden-
ne. 

Druhý vážny problém, na ktorý 
pacienti - občania okresu Námes-
tovo dlhodobo poukazujú, je urolo-
gická ambulancia. Preto si môžeme 
podobnú analýzu urobiť aj pre túto 
špecializáciu. Verejná minimálna 
sieť na ŽSK je 14,7 LM. VšZP a.s. 
má zazmluvnených 21 poskytovate-
ľov, samosprávny kraj eviduje 20,93 
LM. Čiže vidíme, že sieť je naplnená 
na 150%. Tu je problém trochu inde. 
Okres Námestovo má podľa VšZP 
úväzok 1,06, čiže minimálne by sa 
lekári tejto odbornosti mali veno-
vať pacientom 31.8 hodiny týžden-
ne. Reálne chodia v utorky a piatky. 

Napr. pre okres Tvrdo-
šín je úväzok 0,4 a cho-
dia tiež 2 dni: pondelok 
a štvrtok. Pričom zmluv-
ný objem pre Námes-
tovo je 4874 eur a Tvr-
došín 2887 eur. Toto sú 
fakty.  Okrem toho exis-
tuje v súčasnosti bezli-
mitné prostredie, t.j., že 
VšZP a.s. zaplatí aj vý-
kony nad rámec zmluv-
ného objemu. VšZP a.s. 
som o tejto situácii in-
formoval, vie o  tom, ale 
nemá dôvod poskytova-
teľa prinútiť, aby to zme-

nil. Máme byť vraj radi, že tu niekto 
chodí aspoň tie dva dni. Ja to chá-
pem a som rád, že kolegovia, ktorí 
tu chodia, sú odborníci európskeho 
formátu. Len aj občania Námestov-
ského okresu sú občania európskeho 
formátu a nemali by sa cítiť ako ob-
čania  druhej prípadne tretej triedy. 

Pomenoval som najvypuklejšie 
problémy. Riešenie?

Ak je úlohou štátu zabezpečovať 
spravodlivosť pre všetkých občanov, 
tak ak sa to nedá v rámci podmienok, 
ktoré vytvorí, je jeho úlohou zobrať 
opraty do vlastných rúk. Keď si štát  
môže dovoliť (alebo mohol) nepla-
tiť odvody, dokonca aj dane (vo svo-
jich zdravotníckych zariadeniach), 
tak prečo by nemohol dotovať po-
skytovanie zdravotnej starostlivos-
ti? Napr. jeden alebo dva dni očného 
lekára alebo urológa? Podobne ako 
to Oravská poliklinika urobila s al-
geziologickou ambulanciou, kde mi-
nimálna sieť pre celý kraj je 1,7 LM 
a OPNAM má úväzok 0,6 LM, tak 
by mohla zamestnať aj iných odbor-
níkov. Len ich nájsť a vytvoriť pod-
mienky. Na nás, občanoch už je len 
malý detail, a to, aby sa o tejto si-
tuácii dozvedeli aj v Bratislave, aby 
zmluvný objem prispôsobili potre-
bám nášho okresu.  Myslím si, že 
ďalšia petícia by nebola márna. 

Rastislav Zanovit
poslanec MsZ

Situácia s očným lekárom 
pre dospelých sa rieši

Od marca tohto roku chýba 
v Námestovskom okrese očná 
ambulancia pre dospelých. Po-
sledných dva a pol roka po-
krývala túto oblasť lekárka 
z Ukrajiny, ktorá bola zamest-
nankyňou súkromnej očnej am-
bulancie. 

Tá istá situácia, v ktorej sa 
tento rok  ocitli oční pacien-
ti v Námestove, tu bola pred 
zhruba tromi rokmi. „Keď od-
chádzala doktorka Mucho-
vá, nemala žiadnu alternatívu 
za seba, VUC-ka to nerieši-
la promptne a v Žiline oslovi-
li práve nás, či by sme nema-
li záujem a možnosť potiahnuť 
ambulanciu v Námestove,“ ob-
jasňuje situáciu MUDr. Michal 
Králik, konateľ spoločnosti 
prevádzkujúcej súkromnú očnú 
ambulanciu. V tom čase mal 
Námestovský okres iba jedné-
ho očného lekára. 

Danú situáciu riešili aj s ve-
dením námestovskej polikli-
niky, a keďže spomedzi oslo-
vených slovenských lekárov 
nemal o prácu v Námestove nik 
záujem, oslovili očnú lekárku 
z Ukrajiny, s ktorou komuniko-
valo aj vedenie polikliniky.

„Podarilo sa nám ju presved-
čiť, aby prišla pracovať do 
Námestova. Prešla vstupnými 
pohovormi, vybavili sme jej 
potvrdenie lekárskeho diplomu 
z Ukrajiny, zaškolili ju, pomá-
hali pri atestácií, investovali 
sme čas i financie do jej vzde-
lávania a zvyšovali jej kvali-
tu,“ vysvetľuje MUDr. Michal 
Králik, ktorý bol jej zamest-
návateľom. Táto očná lekár-
ka pracovala v Námestovskom 
okrese dva a pol roka. V decem-
bri 2018 však podala výpoveď 
a zamestnávateľovi vytvori-
la veľmi málo času na nájde-

nie vhodnej náhrady. „Keď jej 
skončila výpovedná lehota, 
ambulanciu sme museli zatvo-
riť, keďže za dva mesiace sme 
neboli schopní nájsť sloven-
ského lekára, ktorý by mal zá-
ujem v ambulancii v Námesto-
ve pracovať.“

Riaditeľka odboru zdravotníc-
tva z Úradu Žilinského samo-
správneho kraja, PhDr. Silvia 
Pekarčíková potvrdila, že ak-
tívne hľadajú očného lekára pre 
dospelých a predbežný prísľub 
už majú. „Momentálne však 
pripravujeme kroky na stabili-
záciu očného lekára v Námes-
tove. Je nevyhnutné ambulan-
ciu zastabilizovať v najkratšom 
čase a zabezpečiť tak dostupnú 
starostlivosť pre obyvateľov 
okresu Námestovo.“ 

MUDr. Michal Králik dopĺ-
ňa: „Máme informácie, že sa 
situáciu novému vedeniu VÚC, 
hlavne zásluhou PhDr. Silvie 
Pekarčíkovej, podarilo vyriešiť. 
Vyzerá to tak, že ambulancia 
bude fungovať zhruba tri dni 
v týždni. My ako súkromné pra-
covisko VÚC vyjdeme v ústre-
ty - zapožičiame im diagnostic-
ké vyšetrovacie prístroje, ktoré 
sú potrebné na fungovanie oč-
nej ambulancie. Verím, že v ho-
rizonte dvoch-troch mesiacov 
by to mohlo byť zrealizova-
né. I napriek riešeniu zo strany 
VÚC budeme naďalej pracovať 
na tom, aby mal okres Námes-
tovo kvalitnú očnú zdravotnú 
starostlivosť zabezpečenú via-
cerými očnými lekármi – po-
kračujeme v práci na zabezpe-
čení ďalšieho očného lekára pre 
región“, doplnil MUDr. Michal 
Králik na margo blízkej budúc-
nosti.

Eva Kapičáková
Adriána Boldovjaková



Takmer 50 ľudí z Námesto-
va a jeho okolia prišlo posled-
nú marcovú sobotu na nábrežie 
Oravskej priehrady, aby po-
mohli s jej čistením. V tú sobotu 
krásne svietilo slnko a bolo prí-
jemné jarné počasie, ako stvo-
rené na prácu v záhradke a oko-
lo domu. No aj napriek tomu sa 
našli dobrovoľníci, ktorí sa spo-
ločne podujali vyčistiť nábrežie 
a vyzbierať odpadky na zhruba 
kilometrovom úseku. Prišli ro-
diny, členovia organizácií, ale aj 
dobrovoľníci z iných miest Slo-
venska.

„Ide o štvrtý ročník zberu. 
Tento rok však nie sú ideálne 
podmienky, lebo je dosť vyso-
ká voda. Plánujeme aj výsadbu 
valov pri detskom ihrisku, vy-
rovnávanie terénu a budovanie 
náučného chodníka.  Predpokla-
dám, že tento rok bude brigád 
trocha viac,“ upresnil Marián 
Kasan, iniciátor tejto akcie.

Čistenie sa realizovalo väčši-
nou popri brehoch, keďže tam 
býva zachytených najviac od-
padkov. Minulý rok vyzbierali 
100 vriec odpadu, tento rok ich 
tak veľa nebolo pre vysokú hla-
dinu. Ten najväčší neporiadok 
voda ešte len vyplaví.

„Každý rok nám pomáhajú 
parkourový oddiel, oddiel ex-
trémnych športov a je tu veľa 
ľudí z verejnosti. Minulý rok nás 
podporovali aj dôchodcovia, ale 
tento rok nemohli prísť. Prvý-
krát sa do tejto iniciatívy zapojil 
aj novovzniknutý mládežnícky 
parlament,“ doplnil Marián. 

A čo všetko nachádzajú medzi 
vyzbieraným odpadom? „Domi-
nuje plast a sklo. Chcem upozor-
niť na to, že len včera sme našli 
skládku pvc parkiet v návoze, na 
nábreží Oravskej priehrady, čo 
je veľmi smutné.“ Marián nám 
ukazoval skládku a spoločne 
sme sa zamýšľali nad environ-
mentálnym cítením ľudí, keď 

nás vyrušil sympatický mla-
dík: „Prosím vás, rád by som si 
od vás požičal rukavice, chcem 
vám pomôcť, lebo sa tu nudím 
na hoteli. Som z Nitry, večer 
moderujem akciu. Keď som vi-
del takú krásnu aktivitu, musel 
som prísť.  Ktoré vrece si mám 
zobrať?“ Takto nás prekvapil, 
príjemne zaskočil Nitran Peter. 
Podali sme mu tri vrecia vo far-
bách červenej, modrej a zelenej 
a po presnom vysvetlení, do kto-
rého koša čo patrí, začal zbierať 

smeti aj on.
Kráčame popri brehoch prie-

hrady smerom na Ranč u Edy-
ho a stretávame skupinku mla-
dých. Stoja dookola, v rukách 
držia nejaký objekt a obzerajú si 
ho. Chalani, čo ste našli?, pýta-
me sa. „Vy to nevidíte? Veď to 
je unikát!“, smejú sa. „Písmo 
otlačené na skalu,“ komentujú  
a pokračujú v nadšenom obzera-
ní si úlovku. Priznáme sa, veľmi 
tomu nerozumieme, ale teší nás, 
že aj generácia starších žiakov 
prišla a objavuje čaro prírody 
v realite. Hneď za nimi stretáva-

me Michaelu Pazúrikovú, ktorá 
šéfuje klubu Parkour a Workout 
Námestovo.

„... už tretí rok chodíme zbie-
rať. Chceme deti učiť vzťahu 
k prírode.“ Na otázku, aký od-
pad dominuje a či našli neja-
ké zaujímavé veci, odpovedá. 
„Dnes  sme nenašli nič špeciálne, 
ale minulý rok sme z priehrady 
ťahali gauč, podprsenky a iné 
veci.“  

Na margo toho, čo motivovalo 
deti, aby prišli pomáhať, Micha-
ela dodala: „Všetci sú tu dobro-
voľne. Máme takmer 100 detí, 

ale je veľká hanba, že prevažná 
väčšina z detí, ktoré sú tu, nie sú 
z Námestova. Je to veľká hanba 
Námestovčanom.“

„Dobrý deň,“ kričí na nás pán 
medzi 40 až 45. Prezradil, že je 
Peter, pochádza z Banskej Bys-
trice, na Oravskej priehrade má 
chatu. „Cítil som,  že je to moja 
povinnosť, keď som sa o tej-
to akcii dozvedel.“ Nestačíme 
sa čudovať: Ako to, že ste v ta-
kúto krásnu sobotu prišli sem. 
„V piatok som si všetko urobil 
a dnes mám voľno. Na interne-
te som videl správu o tejto akcii, 
tak som považoval za potrebné 
to pozbierať.“ Peter bol ďalším 
dôvodom, prečo sa nám tak dob-
re odchádzalo z nábrežia. Len 
je smutné, že je to opäť človek, 
ktorý nebol tunajší.  
Táto krásna akcia poukazuje na 
náš vzťah k prostrediu, v ktorom 
bývame a je úžasné, že aj ľudia 
z iných miest sa zapojili. Stretli 
sme množstvo obetavých ľudí, 
detí a rodín, ktorí sobotňajšie 
„volebné“ dopoludnie venovali 
spoločnému dobru. Dobrá sprá-
va pre tých, ktorí neboli, no radi 
by pomohli je, že brigád bude 
tento rok viac. Takže sa priprav-
te a príďte pomôcť dobrej veci!               
           Eva Kapičáková

V roku 2010  sa zaviedla  
povinnosť pre všetky obce 
a mestá na Slovensku, aby  
zabezpečili kontajnery na  
separovaný zber štyroch dru-
hov odpadov (plasty, kovy, 
sklo a papier). Biologicky 
rozložiteľný odpad pribudol 
k ostatným zložkám v roku 
2013.

 Rok čo rok sa na Slovensku 
vyprodukuje čoraz viac od-
padu. A triedenie nie je silnou 
stránkou Slovákov.  

Ak by sme vysypali všetok 
komunálny odpad v Sloven-
skej republike na zem do výšky 
jedného metra, zaplnili by sme 
880 futbalových ihrísk. 

Pri separácii  vyhodená, ne-
potrebná vec nie je považovaná 
za odpad, ale za surovinu, kto-
rú je možno recyklovať a opäť 
použiť. 

Treba si uvedomiť, že každá 
nevyseparovaná zložka (plast, 
papier, sklo...) zaťažuje naše 
životné prostredie. A okrem 
toho nás všetkých stojí aj ne-
malé fi nančné prostriedky.

V odpadoch, ktoré vyha-
dzujeme, sa nachádza veľké 

množstvo takých druhov od-
padov, ktoré vieme technolo-
gicky upraviť, využiť a vyro-
biť z nich nové výrobky, ktoré 
po použití znova vyseparujeme 
a znova využijeme na výrobu 
nových výrobkov.

Oslovili sme riaditeľa Tech-
nických služieb v Námestove 
Martina Miklušičáka: 

Separujú odpad ľudia 
v Námestove? 

Áno, separujú.
Odkiaľ sú informovaní 

o tom, ako správne separo-
vať?

Spolupracujeme s fi rmami, 
ktoré organizujú zber na celom 
Slovensku a tie nám poskytujú 
informačné letáky, ktoré dostá-
va každá domácnosť. 

Čo  by sa stalo ak by ľudia 
neseparovali?

Čím bude vyššie percento se-
parovania v meste, tým bude 
nižší poplatok za odpady.  Te-
raz vyšiel nový zákon – čím má 
mesto vyšší koefi cient separo-
vania, tým bude nižší poplatok 
za smeti. 

Upratovanie okolo priehra-
dy malo spoluprácu  aj s tech-

nickými službami? 
Áno, zabezpečovali sme im 

kontajner, vrecia.
Kde sa nachádzajú kontaj-

nery na separovanie? 
Máme ich rozdelené po síd-

liskách a na zberných dvoroch.
Keď sa čistí okolie, kontak-

tujú vás ľudia? 
Áno, zatelefonujú, že mali 

takúto akciu. A my si prídeme 
po odpad.  Obyvatelia sídlisk 
spolupracujú. Aj po zimnej se-
zóne, keď chceme  strojmi vy-
čistiť chodníky, preparkujú si 
autá. 

Sú takéto akcie dopredu 
ohlasované? Lebo veľa ľudí 
parkuje autá na chodníku.

Áno. Organizujeme upratova-
nie na sídliskách a oni už dopre-
du týždeň/dva vedia. Nám stačí, 
ak zabezpečia, aby preparkovali 
autá z parkovísk, aby prietor bol 
dostupný. Občania sú iniciatív-
ni, zapájajú sa a pomáhajú nám. 

 
*  *  *

Aj malým pričinením, v rám-
ci svojich možností, dokážeme 
spolu veľké veci. 

Adriána Boldovjaková
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Vo firmách Visteon 
a Yanfeng mzdy porastú

Viac ako štyri mesiace sa 
snažili zamestnanci fi riem Vis-
teon Electronics Slovakia s.r.o 
a Yanfeng dohodnúť na zvý-
šení miezd a vyjednaní novej 
kolektívnej zmluvy. V marci sa 
vyjednávanie skončilo úspeš-
ne. Zamestnanci oboch fi riem 
majú mať od apríla 2019 vyš-
šie platy. 

V obidvoch spoločnostiach 
došlo v marci 2019 k do-
hode pred sprostredkovate-
ľom. Kolektívne zmluvy sa 
po viac ako štyroch mesia-
coch rokovaní podarilo pod-
písať.  Marián Cvanciger, 
predseda Základnej organi-
zácie OZ KOVO Nižná, kto-
rý zastupoval zamestnancov 
pri vyjednávaní informoval: 
„V obidvoch fi rmách sme 
mali návrh navýšenia miezd 
o 10 percent. V priemere sme 
sa dohodli na tých 10 percen-
tách v najnižších triedach, vo 
vyšších triedach o trochu me-
nej. V základe je to okolo 8.4 
percenta rast miezd priemer-
ne vo fi rmách Visten a Yan-
feng.“ 

Nová časť kolektívnej 
zmluvy pre Yanfeng a kom-
pletná kolektívna zmluva pre 
Visteon sú pre rok 2019, od 
31. marca 2019 do 31. marca 
2020 uzavreté.

Na otázku, či je M. Cvan-
ciger spokojný s výsledkom, 
reagoval: „Celý proces ko-
lektívneho vyjednávania bol 
dlhý a náročný. Nemám byť 
prečo nespokojný, pretože 
náš  návrh, až na malé od-
chýlky, bol prijatý. Pre za-
mestnancov to znamená, že 
majú rast miezd na slušnej 
úrovni.“

Zuzana Bušková, členka 
odborovej organizácie vo fi r-
me Visteon tiež vníma výsle-
dok pozitívne. „Ľudia sú spo-
kojní. Navýšenie je také, aké 
sme si určili hneď na začiat-
ku. Akurát došlo k preroz-
deľeniu tej navýšenej sumy 
- 50 centov. Tridsať centov 
naviac dostaneme od apríla 
a ďalších 20 centov od júna. 
Štrajk nám určite pomo-
hol k tomu, aby sme dospeli 
k dohode.“  Eva Kapičáková

Prvé jarné slnko vyhnalo do ulíc ľudí, ktorí si spoločne uprato-
vali svoje ulice a sídliská. Upratovali deti i dospelí. Takéto upra-
tovanie bolo na sídlisku Brehy, na sídlisku Stred, ale aj na nie-
ktorých uliciach na Čerchľoch. Ľudia čistili, utužovali susedské 
vzťahy a pritom učili svoje deti aj láske k prírode a k prostrediu, 
v ktorom žijú. Takto sa upratovalo aj na Borinovej ulici.

Minulý rok ťahali z priehrady gauč, tento rok našli 
skládku parkiet

Priložme všetci ruky k dielu
 

 

 

ČO SEM PATRÍ: 
sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, 
fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené 
črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo 
z okuliarov, sklo z potravín 

 

ČO SEM NEPATRÍ: 
Keramika,  porcelán, sklenené obaly 
znečistené chemikáliami, žiarivky, 
obrazovky televízorov a počítačov, sklo s 
obsahom kovov, sklobetón, autosklá, 
poháre a kuchynské nádoby 

ČO SEM PATRÍ:  
PET fľaše farebné a biele, obaly zo 
saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z 
jogurtov a masla, potravín, destilovanej 
vody a podobné obaly  

ČO SEM NEPATRÍ: 
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi 
a chemikáliami, mikroténové vrecká a 
tašky, plasty s obsahom kovu, iný plastový 
odpad z domácností, komunálny odpad 

ČO SEM PATRÍ: 
Konzervy, nápojové plechovky, kovové 
obaly, alobalové a hliníkové časti obalov 
bez plastov alebo papiera, zbavené 
zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté 

ČO SEM NEPATRÍ: 
Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov 
materiálu, komunálny odpad 

ČO SEM PATRÍ: 
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, 
poskladané krabice a kartóny, reklamné 
letáky  

ČO SEM NEPATRÍ: 
Použité hygienické potreby, mokrý, 
znečistený, mastný, asfaltový a voskový 
papier, celofán a komunálny odpad 

 

Foto: Eva Kapičáková
Protestné zhromaždenia zamestnancov dopomohli k zvýšeniu 

platov vo fi rmách Visteon a Yanfeng.     Foto: (ar ek)



Sú veci – udalosti – roz-
hodnutia, pri ktorých sa ťaž-
ko jednoznačne  odpovedá na 
otázku prečo a taktiež na otáz-
ku - čo to prinieslo, aké sú dô-
sledky či odkaz. Nie preto, že 
by odpovede neexistovali, ale 
preto, že je ich viac a ich dô-
ležitosť  v určitej  hierarchii sa 
akoby časom menila. Tak to je 
aj v prípade svätojakubských 
ciest.  Moje svätojakubské 
desaťročie sa začalo najskôr 
asi  zvedavosťou vplyvom la-
konických informácií z ciest 
mojich synov, pokračovalo 
búraním bariér vo mne týka-
júcich sa veku, rôznych ob-
medzení a vnútorných stra-
chov, ktoré bránili vytrčiť nos 
za vlastný prah a bolo ukon-
čené rozhodnutím „ísť“. To 
všetko bolo sprevádzané sil-
nou túžbou vypadnúť z vlast-
ného uponáhľaného života, 
každodenného zhonu a zažiť 
ešte niečo nevšedné. Nad tým  
sa akoby vznášalo mystérium 
- tajomstvo slávnej stredo-
vekej kresťanskej pútnickej 
cesty. Vtedy som o nej neve-

del takmer nič – pár elemen-
tárnych informácií o sv. Jaku-
bovi apoštolovi, jeho hrobe 
v Santiagu de Compostela a 
hmlisto o ťažkostiach a „zá-
zrakoch“ na nej po celé stá-
ročia. Takže tu sa nachádza-
jú moje prvé motívy – určite 
by som tam priradil aj mnohé 
ďalšie - poznať nové krajiny, 
ľudí, miesta, kde v histórii sa 
stretávali rôzne kultúry a čo 
po nich zostalo a podobne. 
No a niektoré rýdzo  osobné, 
ktoré človek moc nahlas ani 
nevyslovuje a ktoré súvisia 
so samotnou podstatou  pút-
nictva. Veď kedysi a určite aj 
teraz je jej súčasťou pre mno-
hých pokánie, cesta za odpus-
tením či hľadanie vnútorného 
pokoja a vyrovnanie sa s rôz-
nymi životnými ťažkosťami 
a problémami. Takže motívy 
a príčiny - z každého rožka 
troška a mnohé mi pred ces-
tou ani nenapadli, objavovali 
sa akoby postupne.

  Nasledovala prvá pútnická 
cesta a po nej ďalšie. Každá 
bola výnimočná a iná so spo-

ločnými črtami. Tou asi naj-
dôležitejšou bolo to, že som 
mal dosť času na zamyslenie 
sa nad sebou samým. Tak ne-
plánovite, pozvoľna. Napadla 
mi nejaká epizóda zo života a 
dotierala na mňa tak dlho, až 
som sa ňou niekedy aj množ-
stvo hodín zaoberal a nano-
vo prehodnotil. Aj tie, ktoré 
som dávno starostlivo zamie-
tol pod koberec. Taká inven-
túra bez sebaklamu. Počas 
cesty sa udeje množstvo uda-
lostí, ktoré majú analógiu v 
reálnom živote. Ja som si z 
toho vytváral takzvané podo-
benstvá, ktorých výsledkom 
bolo obnovenie – posilnenie 
takých „obyčajných“ hod-
nôt ako je pokora, tolerancia, 
vzájomná pomoc, dobré slovo 
a podobne.  Ani si nepamä-
tám, kedy som si tak intenzív-
ne uvedomil  a aj prežil slo-
vo „sloboda“. Takmer každý 
môj krok bol výsledkom môj-
ho rozhodnutia, a ak bolo zlé, 
hneď som niesol zodpoved-
nosť (strata smeru, precene-
nie síl, ranná lenivosť a pod.) 
Určite veľkým prínosom bolo 
spoznanie množstva ľudí, 
ich osudov  a najmä vzťahu  
spolupatričnosti, vzájomnej 
pomoci. Veď už taký obyčaj-

ný pozdrav – každý každé-
ho pozdravil a ak bolo treba, 
aj pomohol. Iba s nostalgiou 
som si spomenul, že to tak 
kedysi bolo aj u nás (na de-
dine: idete?, robíte?, atď..). 
Aj poznanie iných krajín sa 
akoby nieslo v inom duchu. 
Človek si pri pešom precho-
de krajinou od rána do večera 
intenzívnejšie uvedomuje jej 
krásu a zvláštnosti. Nie raz 
som v nemom úžase ďako-
val Bohu, že mi bolo v mo-
jom veku dopriate vidieť a 
počuť (nádherné Alpy, spev 
chrámových zborov v Sal-
zburgu, jodlovanie Tyrolákov, 
hojdajúce sa kadidlo v kated-
rále, západ slnka na konci sve-
ta – Finisterra a tak podobne). 
Dosť dôležité bolo porovna-
nie nášho Slovenska a iných 
krajín.  Vlastnú výnimočnosť  
a krásu krajiny, ale aj veľké 
nedostatky. Ťažko povedať, 
čo všetko mi dali tieto cesty.  
Mám dojem že veľmi veľa.  
No či a ako ma zmenili, to 
môžu povedať skôr iní.

... možno by som ešte dopl-
nil, že tieto cesty mi dali nie-
len duševný pokoj a obnovili 
vnútornú rovnováhu, ale dosť 
zásadne ovplyvnili môj vzťah 
k svojmu okoliu, i k sebe sa-

mému. Moji najbližší mi boli 
ešte vzácnejší a k ľuďom oko-
lo som pristupoval  a aj sa 
snažím pristupovať s väčším 
rešpektom a možno aj pocho-
pením. K sebe samému – zba-
vil som sa mnohých bariér a 
obmedzení. Zistil som, že aj 
vo vyššom veku možno mať 
nielen odvážne sny, ale ich aj 
napĺňať. Aj to ma posilnilo v 
mojich cestovateľských akti-
vitách, ale aj v realizácii mo-
jich rôznych záľub, napr. hra 
na heligónke, fotografovanie 
a vytváranie fotokníh, skúšam 
to s robením videa, spracúva-
ním hudby a podobne. A viac 
si vážim skutočnosť, že to 
môžem robiť (relatívne zdra-

vie, pohoda, duševná svie-
žosť a pod.) a snažím sa tiež 
celkom účinne potláčať zried-
kavé stavy apatie, pesimizmu 
i nechute, ktoré sú často sú-
časťou života  v mladšom, ale 
najmä v  pokročilom veku...

        Adriána Boldovjaková

*  *  *

... ak sa chceš stretnúť 
s Ježišom,
choď do Jeruzalema,
ak sa chceš stretnúť 
s pápežom,
choď do Ríma,
ak sa chceš stretnúť 
sám so sebou,
choď do Santiaga ...
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Píš o mojom milosrdenstve utrápeným dušiam   

V Denníčku svätej Faus-
tíny sa dozvedáme, čo Je-
žiš Kristus hovorí o svojom 
milosrdenstve: Dnes som 
počula slová: „V Starom 
zákone som posielal k svoj-
mu ľudu prorokov s výstra-
hami. Dnes posielam teba 
k celému ľudstvu so svo-
jím milosrdenstvom. Nech-
cem trestať ubolené ľud-
stvo, ale túžim ho uzdraviť 
a privinúť k svojmu milo-
srdnému srdcu. Tresty po-
užívam len vtedy, keď ma  
sami  k tomu nútia. Moja 
ruka neochotne berie meč 
spravodlivosti. Pred dňom 
spravodlivosti posielam deň 
milosrdentsva.“ Odpovedala 
som: Ó môj Ježišu, ty sám 
hovor k dušiam, lebo moje 
slová nič neznamenajú: 
(Denníček1588)

 „Zapíš, dcéra moja, tie-
to slová: Všetky duše, kto-
ré budú zvelebovať moje 
milosrdenstvo, šíriť jeho 
úctu a povzbudzovať iné 
duše k dôvere v moje mi-
losrdenstvo, v hodine smrti 
nezakúsia strach. Moje mi-
losrdenstvo ich bude chrá-
niť v tomto poslednom boji“  
(1540).

„Dcéra moja, píš o mojom 
milosrdenstve utrápeným 
dušiam. Duše, ktoré sa od-
volávajú na moje milosrden-
stvo, mi spôsobujú radosť. 
Takým dušiam dávam viac 
milosti, než si želajú. Ne-

môžem trestať, hoci by bol 
niekto aj najväčším hriešni-
kom, ak sa odvoláva na moje 
zľutovanie, ale ospravedlňu-
jem ho vo svojom nepo-
chopiteľnom a nevyspy-
tateľnom milosrdenstve. 
Napíš: skôr ako prídem 
ako spravodlivý sudca, 
najprv otváram doko-
rán dvere môjho milo-
srdenstva.

Kto nechce prejsť 
dverami môjho milo-
srdenstva, musí prejsť 
dverami mojej spravod-
livosti“(1146).

„Píš a hovor o mojom 
milosrdenstve, Povedz 
dušiam, kde majú hľa-
dať útechu – v tribunáli 
milosrdenstva, tam sa 
dejú najväčšie zázraky, 
ktoré sa ustavične opa-
kujú. Aby sme tento zá-
zrak dosiahli, netreba ísť na 
ďalekú púť ani vykonať ne-
jaké vonkajšie obrady. Stačí 
pristúpiť s vierou k nohám 
môjho zástupcu a povedať 
mu o svojej úbohosti a zá-
zrak  Božieho milosrdenstva 
sa prejaví v celej plnosti. Aj 
keby duša bola ako rozkla-
dajúca sa mŕtvola, aj keby 
z ľudského pohľadu už nebo-
lo pre ňu vzkriesenia a všet-
ko bolo už stratené, nie je 
tak u Boha. Zázrak Božie-
ho milosrdenstva vzkriesi 
takú dušu  v celej plnosti. 
Ó, úbohí, ktorí nečerpáte 

z tohto zázraku Božieho 
milosrdenstva, nadarmo 
budete volať, keď už bude 
neskoro“ (1448).

„Božie milosrdenstvo ne-
raz zasahuje  hriešnika v po-
slednej chvíli zvláštnym 
a tajomným spôsobom. Pod-

ľa vonkajších znakov sa nám 
zdá, akoby všetko bolo stra-
tené, ale nie je to tak. Duša 
osvietená lúčom poslednej 
mocnej Božej milosti sa 
v poslednej chvíli obracia 
k Bohu s takou silou lásky, 
že v jednom okamihu do-
stáva od Boha odpustenie 
vín aj trestov. Navonok ni-
čím neprejavuje ani ľútosť, 
ani skrúšenosť, pretože na 
vonkajšie veci už nereagu-
je. Ó, aké nepochopiteľné je 
Božie milosrdenstvo! Hroz-
né však je, že sú aj  duše, 
ktoré dobrovoľne a vedome 

túto milosť odmietajú a po-
hŕdajú ňou. Hoci už zomie-
rajú, milosrdný Boh dáva 
duši jasný vnútorný okamih 
a ak duša chce, má mož-
nosť vrátiť sa k Bohu. Často 
sú však duše také zatvrdi-
lé, že sa vedomé rozhod-

nú pre peklo, maria   všet-
ky modlitby, ktoré za nich 
prednášajú Bohu iné duše, 
a dokonca aj samotné úsilie 
Boha“ (1698).

Človek má slobodnú vôľu 
a môže pohrdnúť Božím 
milosrdenstvom, môže ho 
odvrhnúť. Dôsledkom ta-
kéhoto rozhodnutia je totál-
ny egoizmus a večné peklo. 
„Svojím milosrdenstvom 
prenasledujem hriešnikov 
na všetkých ich cestách 
a moje srdce sa raduje, keď 
sa vracajú ku mne. Zabú-
dam na horkosť, ktorou na-

pájali moje srdce, a teším sa 
z ich návratu. Povedz hrieš-
nikom, že nikto neujde pred 
mojou pravicou. Ak uteka-
jú pred mojím milosrdným 
srdcom, padnú do mojich 
spravodlivých rúk. Povedz 
hriešnikom, že vždy na nich 
čakám, načúvam úderom 
ich srdca, kedy začne biť 
pre mňa.

Napíš, že sa im prihová-
ram cez výčitky svedomia, 
cez neúspechy a utrpenia, 
cez búrky a hromy, hovo-
rím hlasom Cirkvi, a ak pre-
márnia všetky moje milosti, 
začínam sa na nich hnevať, 
ponechávam ich samých na 
seba a dávam im to, po čom 
túžia“ (1728).

„Túžim, aby kňazi ohla-
sovali toto moje veľké mi-
losrdenstvo voči hriešnym 
dušiam. Nech sa nebojí ku 
mne priblížiť nijaký hrieš-
nik. Spaľujú ma plamene 
milosrdenstva, chcem ich 
vyliať na ľudské duše“ (50).

Sviatok Božieho 
milosrdenstva

Ježiš Kristus žiadal, aby sa 
prvú nedeľu po Veľkej noci 
slávil sviatok Božieho mi-
losrdenstva. „V istej chví-
li som počula tieto slová: 
„Dcéra moja, hovor celému 
svetu o mojom nepochopi-
teľnom milosrdenstve.

Túžim, aby sviatok mi-
losrdenstva bol úkrytom 
a útočišťom pre všet-
ky duše, zvlášť pre úbo-
hých hriešnikov. V ten 
deň je otvorené vnútro 
môjho milosrdenstva. Vy-

lievam celé more milosti 
na duše, ktoré sa priblí-
žia k prameňu môjho mi-
losrdenstva. Duša, ktorá 
pristúpi k svätej spovedi 
a svätému prijímaniu, do-
siahne úplné odpustenie 
vín a trestov. 

V tento deň sú otvorené 
všetky Božie pramene, cez 
ktoré plynú milosti. Nech 
sa nebojí priblížiť ku mne 
žiadna, hoci by jej hriechy 
boli ako šarlát. Moje milosr-
denstvo je také veľké, že za 
celú večnosť  ho nepocho-
pí nijaký rozum, ani ľud-
ský, ani anjelský. Všetko, 
čo jestvuje, vyšlo z vnútra 
môjho milosrdenstva. Kaž-
dá duša bude po celú več-
nosť rozjímať o mojej láske 
a o mojom milosrdenstve. 
Sviatok milosrdenstva vy-
šiel z môjho vnútra. Tú-
žim, aby sa slávnostne 
slávil na prvú nedeľu po 
Veľkej noci. Ľudstvo ne-
nájde pokoj, kým sa nevrá-
ti k prameňu môjho milosr-
denstva“ (699).

„Túžim, aby mi moje stvo-
renia dôverovali. Povzbu-
dzuj duše k veľkej dôvere 
v moje nekonečné milosr-
denstvo. Nech sa nebojí ku 
mne priblížiť slabá, hrieš-
na duša. Hoci by mala viac 
hriechov, ako je piesku na 
zemi, všetko utonie v prie-
pasti  môjho milosrden-
stva“ (1059). 

Zdroj: Milujte sa! 3/2015 
(43) str. 39-41 www.miluj-
tesa.org. 

            Krátené

Pútnická cesta býva aj inventúrou bez sebaklamu...

Putovanie, to je aj poznávanie samého seba... Foto: (ar fp)

Zdroj: int.

Zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil svätej Faustíne prav-
du o svojom nekonečnom milosrdenstve a ona 
mala odvtedy jedinú túžbu: aby ho všetci poznali 
a s detskou dôverou sa mu odovzdali.

PhDr. Floriána Pilarčíka, o ktorom sme písali v minulom čísle Ná-
mestovčana v súvislosti s absolvovaním pútí do Santiaga de Com-
postela - rozprával o nich pred vyše mesiacom ľuďom v plnej sále 
Domu kultúry v Námestove - sme sa dnes opýtali, čo mu tieto cesty 
dali predovšetkým po duchovnej stránke.
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My však chceme poodhaliť 
z jej pedagogickej praxe jed-
nu jej špecifickú vlastnosť, 
ktorá, súc drilovaná, najmä 
v poslednej pätine jej pro-
fesionálneho života, zadala, 
minimálne pre nás, dôvod 
nazvať R. Fidríkovú riadi-
teľka-budovateľka. Pred pri-
bližne dvomi týždňami, teda 
týždeň pred termínom,  bola 
na ZŠ Slnečná dokončená re-
konštrukcia bloku E strechy 
tejto školy, školy o úctyhod-
ných rozmeroch, 7000 m2. 
A celkový prínos pre školu na 
opravu strechy vrátane i prá-
ve prebiehajúcej rekonštruk-
cie strechy nad sociálnymi 
zariadeniami a telocvičňou 

(blokov C a D), teda prínos 
financií z mimomestských 
zdrojov za roky 2016 – 2019 
je úctyhodný: 245 tisíc eur! 

„Som skôr technický typ, 
a tak si rozumiem aj so škol-
níkom, viem, o čom je reč, 
keď ide o technické problémy 
na budove školy. Postupne 
ich pribúdalo – od zatekania 
cez deravú strechu, cez rekon-
štrukciu telocvične, jedálne... 
Bola to najmä moja vlastnosť 
– technický typ – ale aj postoj 
zriaďovateľa, čo ma primälo 
pustiť sa do opravy školy do-
slova na vlastnú päsť. Zrekon-
štruovať strechy na škole v de-
zolátnom stave som si dala za 
úlohu na začiatku ostatného 

volebného obdobia. Rozpo-
čet, projekty, výkresy, peniaze 
z eurofondov a ministerstva, 
cestičky, ako sa k nim dostať, 

túto púť som si preš-
la sama, bez akejkoľ-
vek pomoci mesta. Na 
úrad som išla, mimo 
objektu telocvične, 
na ktorý muselo dať 
projekt mesto,  iba 
po potrebný podpis 
primátora na dokla-
dy, potvrdzujúce ha-
varijný stav strechy“, 
spomína, podstatne 
podrobnejšie ako pí-
šeme, na túto približ-
ne štvorročnú kalvá-

riu riaditeľka 
Renáta Fidrí-
ková.

„Mám za to, 
že zrekonštru-
ované strechy 
budovy ško-
ly ponúkajú 
ďalšie možné 
priestory na 
rozvoj škol-
stva v Námes-
tove. Zatiaľ tu 
sídli naša zák-

ladná škola a ďalšie priestory 
využíva ZUŠ I. Kolčáka, časť 
CVČ Maják, no tento kom-
plex budov s nevyužitými 
priestormi s novou strechou, 
do ktorých už nezateká, ponú-
ka oveľa väčšie možnosti.

Posledná rekonštrukcia, kto-
rá nás ešte čaká, je rekonštruk-
cia jedálne, na tú však nie je 
možné dostať žiadnu dotáciu, 
a preto ju bude potrebné – to 
pravdepodobne na budúci rok 
–  dokončiť z peňazí samo-

správy. Toto dielo bude stáť 
približne 50 tisíc eur. Teraz je 
pre nás prioritou vymeniť po-
žiarne dvere rozpočtované na 
16 tisíc eur a neskôr sokel na 
budove školy“, komentuje in-
vestičné potreby školy riadi-
teľka R. Fidríková...

Vraví sa, že odriekaného 
chleba sa človek najviac naje 
a aj to, že nikto nebýva doma 
prorokom. K tomu prvému 
prísloviu: Renáta Fidríková 
sa pred 25 rokmi mame smia-
la, keď jej „prorokovala“ pô-
sobenie v škole na Brehoch, 
veď svet je veľký... Za tie roky 
jej však táto škola s výbor-
ným pracovným kolektívom 
prirástla k srdcu tak, že ju be-
rie ako vlastnú firmu: „Ak by 
som 25 rokov budovala vlast-
nú firmu tak ako túto školu, už 
som milionárka“, zasmiala sa. 
A k tomu druhému prísloviu? 
Veď to poznáte, to nepotrebuje 
komentár.

Anna Lajmonová 

Aj história ponúka návod ako na to
Vo dne i v noci uvažuj 
o pamiatkach otcov, 
spytuj počiatky 
národa svojho,
pozoruj deje 
a pomníky zápiskov,
lebo ohavnou vecou 
je chodiť vo svojej vlasti 
ako cudzinec.
                         Cassiodorus 

Týmto citátom latinského 
učenca, neskôr mnícha si po-
máham na úvod.

Minulosť zaujme každého 
z nás, lebo určite  niečo tajom-
né, niečo nepoznané nás láka. 
Študovaním histórie  sa do-
stávame k poznaniu, čo nám 
predkovia v starých dokumen-
toch nechali, aké riešili veci, 
čo ich radosti ale aj ťažkosti.

Dovolím si tvrdiť, že nič 
sa nezmenilo, riešili to isté.  
Oprávňuje ma k tomu „listo-
vanie“ v Kanonickej vizitácii 
farnosti Námestovo z roku 
1794  ktorú, vtedajším jazy-
kom písanú, „vo farnosti ma-
terskej cirkvi v Námestove 
a filiálky v Slanici vykonával 
najctihodnejší a najdôstojnejší 
pán Ján Révaj, pochádzajúci 
z dedičných županov v Skla-
bini a Blatnici, z vôle Božej 
a z vôle Apoštolskej stolice 
biskup spišský 5. júla roku 
Pána“. 

Pred 225 rokmi riešili to isté 
čo my, tak uberme trochu zo 
svojho ega. Tak ako my, aj oni  
riešili infraštruktúru, pravda 
vtedy to bola oprava kostola, 
ktorý bol postavený na mies-
te  zbúraného pôvodného v r. 
1656 a v roku 1716 vysväte-
ný. Uvedomme si, aké mali 
príjmy a čo dokázali z toho 
mála postaviť. My máme plný 
hrniec a nie a nie sa dohod-
núť... 

Jasenický kopec Roškov 
patril vtedy námestovskej 
fare, dnes nám ho asi už ne-
dajú.  Zaujímavosťou je aj po-
chovávanie  mŕtvych v okolí 

kostola. Cintorín bol umiest-
nený vlastne tak, ako je dnes 
v Lokci alebo v Babíne - hneď 
vedľa kostola.  Pán učiteľ, 
vtedy, a dovolím si tvrdiť, aj 
dnes, patril k najvzdelanejším 
občanom mesta - ovládal la-
tinský, nemecký, maďarský, 
samozrejme slovenský jazyk. 
Táto slovenčina bola už cibre-
ná, a nie je pravdou, že pred 
Štúrom sme nepísali po slo-
vensky. Je k dispozícii veľa 
dokumentov, ktoré môžeme 
študovať, aj dnes sú písané aj 
po  slovensky. 

Na ozrejmenie uvádzam ta-
buľkový prehľad obyvateľov 
v roku 1792  tak, ako je ve-
dený vo vizitácii, a to vtedy 
nemali žiadny program excel. 
Takto presne je to tam uvede-
né:

„O sto rokov neskôr sa už 
dramaticky zvýšil počet ži-
dovského obyvateľstva v Ná-
mestove a okolí.

Farár Ján Nepomucký Há-
morník má v roku 1794 šty-
ridsať rokov. Na kráľovskej 
univerzite v Budíne študoval 
teológiu 3 roky. Ovláda ma-
ďarský, slovenský a nemec-
ký jazyk. Tretieho decembra 
to bude plných 14 rokov, čo 
je kňazom. V r. 1780 bol pri-
jatý na cirkevný dvor jeho 
excelencie spišského biskupa 
Karola Salbeka, kde pôsobil 
najprv ako dvorný kaplán, ce-
remoniár a archivár, neskôr 7. 
marca 1781 bol preložený na 
post sekretára  Prísažnej kan-
celárie a notára Konzistória 
Svätej stolice. Tu pôsobil do 
9. júla 1784. Potom z podnetu  
kniežaťa Mikuláša Esterházi-

ho, direktora oravského pan-
stva, bol menovaný jeho ex-
celenciou biskupom Karolom 
Salbekom kanonikom a túto 
funkciu vykonával 2 roky.“ 
Dozvieme sa tú aj jednu zau-
jímavosť, ktorá nám ozrejmí 
pivničné klenby pri kostole. 
V kanonickej vizitácii sa do-
slova uvádza ,,dom má päť 
izieb, dve pivnice, z ktorých 
jedna sa nachádza v časti pod 
cintorínom, jednu sýpku pri 
ohrade cintorína a dve komo-
ry.“ Tak s určitosťou môžeme 
povedať, že pivnica pod kos-
tolom je staršia ako z roku 
1794.

Oveľa zaujímavejšou in-
formáciou je zoznam kníh na 
fare. Z toho zoznamu je jasné, 
odkiaľ čerpali naši predkovia 
vedomosti - z týchto kníh sa 

určite učil aj Bernolák.
Zo 44 titulov kníh, u niekto-

rých je aj po 12 zväzkov, uvá-
dzame štvrtinu názvov týchto 
kníh:

1. Giovanni Maria Chierica-
to, Opera, 3 zväzky

2. Paul Laymann, Theologia 
moralis (in quinque libros par-
tita), 1 zväzok

3. Patricius Sporer, Theolo-
gia moralis (super decalogum 
et sacramenta), 1 zväzok

4. Philipp Hartung, Concio 
tergemina (rustica), 1 zväzok

5. Joannes a Jesu Maria, 
Conciones, 1 zväzok

6. (Samuel Timon), Purpu-
ra Pannonica (sive vitae et res 
gestae Cardinalium), 1 zväzok

7. Matthias Faber, Concio-
num Opera Tripartita, 7 zväz-
kov

8. Heinrich Penzinger, Fe-

tivalis (Bonus Ordo Triplicis 
Formatae), 1 zväzok

9. András József Illyés, 2 
zväzky

10. Synonyma, 1 zväzok
Z uvedenej kanonickej vizi-

tácie farnosti sa ďalej dozve-
dáme, že: „Farský kostol má 
učiteľa a zároveň zvonára Jána 
Stefanidesa (Stephanides) 
a kostolníka Michala Hrab-
čáka (Hrabcsák). Obaja žijú 
slušne a príkladne. Učiteľ má 
plat z celej farnosti od každej 
usadlosti 6 denárov a pol me-
rice pšenice, pol merice jač-
meňa a pol merice ovsa. Kos-
tolník dostáva za svoje služby 
v kostole od každej usadlosti 
vo farnosti 6 denárov. Hrobá-
rom je Ján Dlaňák (Dlanyak). 
Jeho plat je za kopanie hrobov 
v zime 45 denárov, v lete 30 

denárov.  Spomínaný uči-
teľ sám učí deti metódou 
prijatou Uhorským krá-
ľovstvom, ktorej sa  na-
učil v Bratislave. Ovláda 
latinský, slovenský, ma-
ďarský a nemecký jazyk. 
Kresťanskú  náuku vyu-
čuje v stredu a v sobotu 

od druhej do štvrtej hodiny 
poobede podľa článkov viery, 
ktoré opakuje v nedeľu spo-
lu s vysvetlením aktuálneho 
evanjelia. Menšie deti učí len 
z predpísaných kníh (učeb-
níc). Svoj úrad zastáva patrič-
ne a chvályhodne.  Všetok ľud 
hovorí po slovensky a je kato-
líckeho náboženstva.  Zmieša-
né manželstvá nie sú žiadne. 
Nenachádza sa tu verejné po-
horšenie, nenávisť, zneužíva-
nie a mravná skazenosť. Nie 
sú tu pozorované osoby pes-
tujúce úžeru, cudzoložstvo, 
smilstvo, či buričstvo, ani oso-
by podporujúce nepriateľstvo.  
Neboli tu pozorované žiadne 
podozrivé stretnutia obidvoch 
pohlaví, v zakázanom čase sa 
nepestuje tanec, vzbudzujúci 
pohoršenie, ani nie sú žiadne 
previnenia voči patrocíniu ale-

bo posväteniu 
kostola. Ak by 
sa niekto niečím 
takým previnil, 
je v krátkom 
čase miestnym 
m a g i s t r á t o m 
a farárom sve-
domite potres-
taný. Nenachá-
dza sa tu žiadny 
verejný hriešnik 
ani zneuctené 
ženy. Vo farnos-
ti nie sú žiadne 
majere ani hos-
tince.“

Na záver je 
o s v e d č e n i e 
o pravosti do-
kumentov.

„Túto nami 
vykonanú kano-
nickú vizitáciu 
potvrdenú naším vlastnoruč-
ným podpisom a pod ochra-
nou našej pečate sme vydali 
v Námestove dňa 5. júla roku 
Pána 1794, gróf  Ján  Révaj, 
biskup spišský.“

*  *  *
Áno, dnes už 

doba priniesla 
trochu iné spo-
ločenské problé-
my, ale podstata 
– úprimná snaha 
vložiť svoj ruko-
pis do pozitívne-
ho vývoja nášho 
mesta má byť tá 
istá ako vtedy aj 
dnes. Dnes už 
teda, pochopi-
teľne,  riešime 
úplne iné veci 
a to je len, ale-
bo až 225 rokov 
rozdiel. Čo budú 
riešiť o 225 ro-
kov v roku 
2244?  My tu už 
nebudeme, niek-
torí zhora, niek-
torí zdola sa po-
zrieme, čo to tu 

tí naši pravnuci - o čom uva-
žujú, čo riešia, čo majú na prá-
ci. Myslíme na to. Rýchlo nám 
to  pripomenie, čo sme a kam 
patríme.       Marián Grígeľ st.

poslanec MsZ

Foto: Michaela Nováková

Dokument podpísaný richtárom a prísaž-
nými...Farnosť 

Námestovo
Počet duší 

celkom
Počet ka-
tolíkov

Spovede Židov Manžel-
stváSchopní neschopní

Matka Námestovo 1259 1223 918 305 36 244
Slanica 930 922 668 254 18 158
Jasenica 1081 1062 744 318 19 195
Vavrečka 493 486 386 100 7 97
Spolu 3763 3693 2716 977 80 694

Počet duší farnosti Námestovo

Riaditeľka–budovateľka

Riaditeľka R. Fidríková pri expo-
nátoch na výstave žiackych modelár-
skych prác.                       Foto: (zš s)

Keď stavali školu na Brehoch, bola vysokoškolskou študentkou. 
Mama jej vraví: Renáta, stavajú ti školu, v ktorej budeš učiť. Smiala 
sa tomu, veď mladý človek má k dispozícii celý svet, hoci vtedy to 
neplatilo celkom až tak ako dnes. Skončila prírodovedeckú fakul-
tu a – nastúpila do jedinej ZŠ v Námestove ako učiteľka, do ZŠ na 
Slnečnej prestúpila po jej otvorení. Tohto roku uplynie štvrťstoro-
čie odvtedy, z toho celých dvadsať rokov tu pôsobí ako riaditeľka. 
Pravdaže, všetci viete, že reč je o Mgr. Renáte Fidríkovej.

Rekonštrukcia strechy - škola má 6 
blokov, 1. etapa bola realizovaná v mar-
ci 2016 na bloku A a F, v 2. etape na blo-
ku E, ktorá prebehla v marci 2019 (na 
foto),  momentálne sa realizuje 3. etapa 
blok C a D (telocvičňa) a ostáva dokon-
čiť posledný blok B - jedáleň. Foto: zš s
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Zaujímavá aktivita pre 
všetkých Námestovčanov: 
Súkromná spoločnosť v so-
botu 4. mája 2019 uskutoční 
výkup odpadového papiera 
formou výmeny za toaletný. 
Počas úvodného zberu, ktorý 
sa konal 6. apríla sa podari-
lo vyzbierať pekných 500 kg. 
V prípade záujmu zo strany 
verejnosti, pôjde o pravidel-
nú aktivitu v mesačných in-
tervaloch.

Hodnoty výkupu sú takéto:

50 kg - 8 roliek toaletného 
papiera

25 kg - 4 rolky toaletného 
papiera 

10 kg - 2 rolky toaletného 
papiera

***
4. mája bude výkup na 

týchto miestach: 
V čase od 10:00 hod. do 

10:30 hod. ČERCHLE – 
budova COOP Jednoty

V čase od 10:30 hod. do 
11:00 hod. Námestie Antona 
Bernoláka - parkovisko

A v čase od 11:00 hod.do 
11:30 hod. BREHY – parko-
visko za Papučou

Vykupuje sa takýto pa-
pier: noviny, letáky, časopi-
sy, knihy, kancelársky pa-
pier previazaný špagátom. 
Pri väčšom množstve je od-
ber možný aj na vami zvo-
lenom mieste na základe te-
lefonickej dohody na tel. č. 
0918 748 661.         PS Plus

V  sobotu  4.  mája  vám  vymenia 
odpadový papier za toaletný

Foto: Internet

Pri areáli MŠK vznikne 40 nových parkovacích miest
Technické služby 

Mesta Námestovo za-
čali s výstavbou nové-
ho oplotenia a vstupnej 
brány do športového 
areálu MŠK. V rámci 
týchto úprav vznikne 
aj zhruba 40 nových 
parkovacích miest, 
ktoré budú počas týž-
dňa slúžiť pre náv-
števníkov blízkeho 
Daňového úradu, či 
súkromnej materskej 
školy Rozprávkovo. 
Počas víkendu ho pre 
zmenu naplnia autá 
rodičov, hráčov a fa-
núšikov v rámci fut-
balových zápasov detí 
a dospelých. V aktuál-
nom období prebiehajú 
terénne úpravy. Ukon-
čenie realizácie je na-
plánované najneskôr 
na koniec júna.                   

               (mk) V spomínanej lokalite aktuálne prebiehajú terénne úpravy.             Foto: MsÚ

Čistenie a úprava chodníka smerom na Slanicu
Naše mesto sa v spoluprá-

ci s Lesmi SR a Strednou 
odbornou školou lesníckou 
v Tvrdošíne posledný marco-
vý týždeň pustilo do čistenia 
a úpravy už existujúceho 
chodníka smerom na Sla-
nicu. Víziou je, aby tento 
chodník znova využíval čo 
najväčší počet ľudí, tak ako 
to bolo v minulosti. Mesto 
si je vedomé veľmi náročné-
ho prístupu cez vysoko frek-
ventovaný most, no v súčas-
nej dobe nie je schopné túto 
situáciu riešiť. Most je totiž 
vo vlastníctve VÚC, ktorý 
v najbližších rokoch plánuje 
jeho rekonštrukciu. V minu-
losti bol vypracovaný projekt 

na vlastné premostenie, kto-
ré by však stálo takmer 2 mi-
lióny eur. Existuje možnosť 
získania dotácie z prostried-
kov na podporu nemotorovej 
dopravy, ktorá by prepojila 
cyklochodníkom nový a sta-
rý Punch, vrátane premoste-
nia, no výzva ešte nebola vy-
písaná. Všetky podklady má 
teda vedenie mesta priprave-
né na stole, no či sa podarí 
získať finančné prostriedky 
z externých zdrojov je otáz-
ne. 

           (mk)

Študenti Strednej odbor-
nej školy lesníckej pri čistení 
chodníka.“              Foto: MsÚ

Parkovanie vozidiel sa 
dotýka takmer každého vo-
diča a stalo problémom, 
ktorý za posledné roky 
prerástol do nepríjemných 
rozmerov aj v meste Ná-
mestovo. Policajti Mest-
skej polície sa počas výko-
nu služby najviac zaoberajú 
sťažnosťami na nespráv-
ne parkovanie vozidiel na 
miestnych komunikáci-
ách, ktoré svojím státím 

ohrozujú plynulosť a bez-
pečnosť cestnej premávky. 
Ide hlavne o úseky značne 
frekventovaných ulíc Čer-
veného kríža, Bernolákova, 
Hattalova, Slanická, Mieru, 
Hviezdoslavova a ďalších. 
V niektorých hodinách dňa 
sú tieto ulice naozaj obťaž-
ne prejazdné a vzniká tu 
nemálo nebezpečných si-
tuácií, kedy sú ohrozované 
zdravie a životy všetkých 

účastníkov cestnej premáv-
ky.  

„Najkaždodennejším“ 
priestupkom v meste (vy-
skytujúcim sa denne v stov-
kách a mesačne v tisícoch 
porušení) sa stáva STÁTIE 
VOZIDIEL (parkovanie 
vozidla, keď sa vodič  pri 
vozidle nenachádza), keď 
vodič neponechá voľný as-
poň jeden jazdný pruh ši-
roký najmenej tri metre 

pre každý smer jazdy, t. j. 
6 metrov medzi vozidla-
mi alebo od okraja cesty. 
Z toho vyplýva, že ak pri 
parkovaní vozidla na ces-
te nezostane voľný jazdný 
pruh vedľa vozidla 6 met-
rov, vozidlo na ceste ne-
smie parkovať! V takomto 
prípade vozidlo musí byť 
zaparkované vo dvore ro-
dinného domu, parkovisku 
alebo mimo cesty - nie však 

na chodníku a verejnej 
zeleni. Pri ZASTAVE-
NÍ VOZIDLA (ide o 
krátkodobé zastavenie, 
napríklad na nastúpe-
nie alebo vystúpenie, 
alebo naloženie a zlo-
ženie nákladu, ak sa 
vodič nachádza pri vo-
zidle) musí zostať voľ-
ný aspoň jeden jazdný 
pruh, široký najmenej 
3 metre pre oba smery 
jazdy medzi vozidla-
mi, alebo od okraja 
cesty.  

Vzhľadom na to, že 
situácia v prejazdnos-
ti cestných komuni-
kácii v meste sa pre 

nesprávne parkovanie vo-
zidiel stáva viac než kri-
tickou, takéto parkovanie 
Mestská polícia hodno-
tí ako porušenie zákona 
o cestnej premávke, čo je 
považované za doprav-
ný priestupok. Za poruše-
nie dopravných predpisov 
bude tak nútená sankciono-
vať páchateľov priestupkov 
a pri forme sankcie sa bude 
zohľadňovať, či páchateľ 
priestupku je už evidovaný 
v elektronickej evidencii 
priestupkov.

Je dôležité si uvedomiť, 
že pri rapídnom náraste 
počtu vozidiel za posledné 
roky sa súčasný nedostaču-
júci priestor na parkovanie 
v meste naozaj nedá umelo 
nafúknuť z dňa na deň a je 
nutné pochopiť, že zapar-
kovať vozidlo sa nedá vša-
de, kam si zmyslíme. Pre-
to mestu nezostáva nič iné, 
len parkovanie kontrolovať, 
regulovať. či už poplatka-
mi alebo časovými limitmi 
a pri novovzniknutých si-
tuáciách nachádzať nové - 
vhodnejšie riešenia, ktoré 

sa možno nie každému budú 
páčiť. Treba si však do bu-
dúcna jasne zadefinovať, či 
si môžeme dovoliť, aby nie-
kto mal priamo pod oknami 
zaparkované dve-tri autá, 
či vozidlo s ročnou parko-
vacou kartou za 10 € po-
čas pracovného času môže 
v centre blokovať miesto, 
kde má možnosť medzitým 
zaparkovať osem áut a nie 
len to jedno. Jednoznačne 
sa musí vychádzať z toho, 
aký je v danej lokalite tlak 
na parkovanie a aká je efek-
tívnosť využitia miesta. Z 
tohto pohľadu je to naozaj 
veľmi citlivá téma a tým sa 
zvyšuje aj tlak na tých, ktorí 
nakoniec musia vo veci roz-
hodnúť.

Pre Mestskú políciu po-
vinnosť kontrolovať bez-
pečnosť a plynulosť cestnej 
premávky v súvise s par-
kovaním vozidiel vyplý-
va nielen z jej základných 
povinností, ale aj tlaku ve-
rejnosti a záverov komisií 
mestského zastupiteľstva.

Miroslav Hajdučík
náčelník MsP

Parkovacia situácia v Námestove sa stáva kritickou aj pre nesprávne parkovanie

Nesprávne parkovanie vozidiel si verejnosť všíma a upozorňuje naň Mestskú políciu.        Foto: ar mp
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Mŕtvi, ranení, 
nezvestní...

V lete - 13. júla 1917 - štát 
zrekviroval zvony námes-
tovského kostola. Za zvuku 
zvonov sa pochovávajú mŕt-
vi, zvony vítajú biskupa, zvo-
lávajú na sv. omše, večiereň, 
zvony ohlasovali požiar. Tie 
kusy drahého kovu zhodili 
z veže kostola, rozbili a pre-
tavili ich na gule do kanónov 
a zbraní. Vojna postupne bra-
la ľuďom úrodu, za obeť pad-
li aj kone s postrojmi a voz-
mi, dobytok a rôzne náradie. 
Bol obmedzený predaj potra-
vín, nápojov a tabaku. Ľudia 
sa hrozili vyliatej krvi milo-
vaných otcov a synov. Podľa 
dostupných záznamov zahy-
nulo na bojiskách I. svetovej 
vojny z Námestova 10 mužov 
a dvadsiati traja sa vrátili ako 
vojnoví invalidi. Pri potlačení 
vzbury vojakov v Kragujeva-
ci bol 8. júna 1918 popravený 
Karol Miklušičák. 

V légiách na viacerých fron-
toch Európy bojovali Ignác 
Janoviak, Ján Janček, Šte-
fan Kolada, Vendelín Hutira, 
Karol Sučák, Alojz Marcoň, 
rodák z Oravského veselého 
zomrel 3. júna 1919 v ame-
rickej nemocnici Červeného 
kríža vo Vladivostoku. Náš 
rodák, katolícky kňaz a odu-
ševnený vlastenec Ignác Gre-
báč – Orlov ako poľný kurát 

na východnom fronte, ma-
šírujúc, náhodou prišiel na 
hrob vojaka – svojho bratran-
ca Štefana Hanaja, ktorý pa-
dol na Foľvarkoch pri Zloc-
zowe (súčasť ľvovskej oblasti 
Ukrajiny, „zlatá zem Galície“). 
Rozhodol sa zložiť mu báseň 
Nad bratrancovým hrobom. 
Pri sviečke s ceruzou v ruke 
si zapísal do svojho denníka 
všetky štyri odstavce. 

Keď sa blížil koniec vojny, 
ľudia akoby cítili, že spravod-
livosť treba zobrať do vlast-
ných rúk. Ožobračení ľudia 
a vracajúci sa vojaci z voj-
ny rabovali, čo im prišlo pod 
ruky, najmä židovské obcho-
dy. Aby sa zamedzilo ďalším 
rabovačkám, bola vytvorená 
Národná rada, ktorej pred-
sedom sa stal Ferko Skyčák 
a podpredsedami Florian Hr-
keľ a Florián Kovalík. Po šty-
roch rokoch zlovestnej vojny 
zavládol opäť pokoj. Ľudia 
s radostným a vďačným srd-
com privítali prvý deň slobo-
dy a potešili sa svojim blíz-
kym, vracajúcim sa z bojísk. 
Po rokoch sa zo zajatia ešte 
vrátili – Pavol Chudiak a Ši-
mon Sipoš.

Sloboda – Slovensko 
volať vlastným 

menom

Koniec vojny oslavova-
lo celé mesto. Jeseň otvori-
la svoje náručie a sladkým 
voňavým teplom pobozkala 
zvráskavené čelá ubiedených 
ľudí. Nech sa zachová pa-
miatka tých, čo položili svo-
je mladé životy za slobodu 
a práva slovenského národa. 
Slovenský národ cez stáročia 
utrpenia nezahynul, práve na-
opak, stal sa silným a zdra-
vým. 

Slovenskí predstavitelia sa 
zišli 30. októbra 1918  v Tur-
čianskom sv. Martine na zhro-
maždení, kde Slovenská ná-
rodná rada v mene Slovákov 
prijala Deklaráciu o vstupe 
slovenského národa do spo-
ločného útvaru s národom 
Českým a na tomto základe 
sa utvorila Česko-Slovenská 
republika. Každý úprimný 
vlastenec cítil veľkosť dejin-
nej chvíle. Vážme si túto slo-
bodu! Slováci, utláčaní Ma-
ďarmi  začali ožívať. Boli 
obnovené politické strany 
a zavedená pozemková re-
forma. Zmizli maďarské ná-
pisy a vývesky v maďarči-
ne. Vo všetkých školách sa 
začalo vyučovať po sloven-
sky a úradnou rečou sa stala 
slovenčina.  Slováci, neskôr 
utláčaní a diskriminovaní 
Čechmi, doma i v zahraničí 
verili, že jediná cesta k slo-
bode vedie cez vytvorenie 
samostatnej Slovenskej re-
publiky. Veď sloboda, to zna-

mená vládnuť si sami, rozho-
dovať sami za seba a svoju 
krajinu si nazývať vlastným 
menom.  

Na slovenských 
úradoch Česi...

Životná situácia po vojne 
nebola veľmi dobrá. Kríza sa 
prejavila najmä nedostatkom 
potravín, šírením rôznych epi-
démií ako španielska chrípka 
(španielka a červienka). Ľudia 
žili v strachu, báli sa, koho to 
zasiahne. Tí, čo pracovali na 
poliach, boli svedkami, ako 
smerom na Oravskú Polho-
ru a do iných dedín viezli na 
konských povozoch aj niekoľ-
ko truhiel naraz. Červený kríž  
ako jedna z najkrajších ustano-
vizní ľudstva, bol v Námesto-
ve založený v roku 1917. Spo-
lok mal 48 členov a vlastnili 
miestnosť so šiestimi lôžkami. 
Zabezpečoval lekárske pre-
hliadky, prednášky, kurzy pre 
občanov a získaval peniaze 
pre chudobných obyvateľov. 
V našom meste sa natrvalo 
usadili utečenci z Ruska, aby 
tu našli svoje útočište. V mat-
rike pribudli nové mená – Fe-
tisov, Stankievič. Následkom 
maďarizácie Slováci nemali 
dostatok vlastnej inteligencie 
na vedenie školstva a štátnej 
správy. Na Slovensko  pri-
chádza inteligencia z Čiech, 
aby obsadila dôležité miesta 
učiteľov, úradníkov, financov, 
četníkov... Musíme oceniť ich 
prácu, ale na druhej strane nie-
ktorí českí spoluobčania pod-
ceňovali Slovákov a v oblasti 
náboženského cítenia urážali 
našich predkov. 

Nepríjemné životné pod-
mienky, hospodárska kríza 
boli dôvodom pre mnohých 
Námestovčanov hľadať si 
nový domov v cudzine. Vy-
sťahovalectvo postihlo naj-
viac mladých ľudí, ale i celé 
rodiny. Česko-Slovensko sa 
v roku 1920 pripravovalo na 
voľby. V Žiline bola 19. de-
cembra 1918 oficiálne obno-
vená Hlinkova Ľudová stra-
na a za jej predsedu zvolili 
Andreja Hlinku. Ľudovci sa 
na okresnej porade v Námes-
tove uzniesli zvolať 10. ok-
tóbra 1920 verejné zhromaž-
denie  - predvolebnú kampaň, 
na ktorej hlavným rečníkom 
bol Andrej Hlinka. Po uvíta-
ní čestných hostí na verejnom 
zhromaždení vystúpil A. Hlin-
ka na tribúne, prečítal prejav 
a rezolúciu, ktorá bola výkri-
kom tvrdého národa s bohatou 
históriou. To pobúrilo prítom-
ných českých vojakov a za-
čali strieľať do bezbranných 
ľudí. Na mieste vtedy zomreli 
Anton Jackulík – 58-ročný zo 
Slanice a 36-ročný Ignác Fe-
nik z Klina. Deviaty október 
1920 bol tak čiernymi písme-
nami zapísaný do dejín Slo-
venska... 

Ulice, čo prežili 
režimy

Zásluhou milodarov veria-

cich pribudli do kostola nové 
zvony, zrekvirované pred 
siedmimi rokmi. Ich sláv-
nostná vysviacka sa konala  
8. 9. 1924. Bola veľkou uda-
losťou pre veriacich z Ná-
mestova a okolitých farností.

V roku 1919 bolo vydané 
nariadenie o názvoch ulíc, 
námestí a iných pomeno-
vaniach. Predtým boli uli-
ce pomenované skôr podľa 
zvykového charakteru, osôb, 
alebo časti chotára, napr. 
Pod Mutniankou, Nižný ko-
niec, Vyšný koniec, V teh-
lovom jarku, Na deputáte, 
Zaulica, Pod cihlou, Mata-
šová, Habanská, Hrubjako-
va ulica, Alžbetina ulica... 
Nové názvy ulíc a námestia 
už niesli aj mená význam-
ných osobností. Hlavná ulica 
mestom sa nazvala Štefáni-
kova a námestie nieslo ná-
zov Námestie slobody. Ná-
zov ďalších ulíc: Kapitulská, 
Nová ulica, Mrzačka, Kri-
vý kút, Mláka či Hviezdo-
slavova ulica, ktorá prežila 
všetky politické zmeny až 
do súčasnosti. Po Štefániko-
vi, ktorého život je reťazou 
práce a utrpenia a ktorého 
meno lepšie poznala cudzina 
než otčina, máme v Námes-
tove tiež historickú ulicu. 
Od tragickej smrti Štefáni-
ka uplynie tento rok 4. mája 
100 rokov. Nedožil sa ovo-
cia svojej životnej práce, za-
hynul pri prvom kroku počas 
návratu do slobodnej vlas-
ti. V medzivojnovom ob-
dobí sa v predvečer 4. mája 
v mestách a dedinách pra-
videlne konali spomienkové 
slávnosti na pamiatku M. R. 
Štefánika, ktorých organi-
zátormi boli vždy väčšinou 
učitelia. Pri príležitosti 20. 
výročia jeho tragickej smr-
ti bola napr. vydaná publi-
kácia M. R. Štefánik, ktorú 
zostavil riaditeľ Meštianskej 
školy v Námestove Andrej 
Zemančík. Obsahuje pred-
nášky, básne, divadelné hry 
a zhudobnené básne o tom-
to našom slovenskom veli-
kánovi.

Štefan Krasuľa – 
naša pýcha

V týchto pohnutých časoch, 
keď sa lámali politické sys-
témy a menila sa politická 

mapa Európy, neoceniteľ-
né zásluhy treba pripočítať 
nášmu veľkému rodákovi, 
apoštolskému protonotárovi 
Msgr. Štefanovi Krasuľovi. 
Tento štedrý darca, filantrop, 
spisovateľ pracoval na kaž-
dom národnom poduja-
tí. Predovšetkým bol kňaz 
s veľkým srdcom bijúcim 
za rodákov v ďalekej Ame-
rike. Organizoval návštevy 
delegácií zo Slovenska, na 
ktorých bol usporiadateľom, 
hostiteľom a zapisovateľom. 
Zapisovateľom bol aj na 
historickej  schôdzi sloven-

ských kňazov s generálom 
Štefánikom v New Yorku. 
Účinkovanie Msgr. Krasuľu 
je rozsiahle a bolo zvečnené 
vo viacerých pamätniciach. 
Jeho zásluhy na šírení dob-
rého mena nášho národa vo 

svete sú nezmazateľne zapí-
sané do dejín, spolu s ďalší-
mi našimi velikánmi doma 
i vo svete.

* * *
Vo chvíli, keď sme dočíta-

li tieto riadky, prenesme sa 
v mysli z tejto ťažkej histórie 
do súčasnosti, pomyslíme si 
na svoje rodiny, na svoju vlasť 
a sľúbme si - každým svojim 
činom v celom našom živo-
te sa snažiť, aby vo svete bol 
chránený a zachovaný najväč-
ší poklad – mier!  

Vladimír Kolada 

Ohromný vojnový požiar ničil i Námestovo
Každá vojna je smutnou epizódou v ľudských dejinách. Jej 

peklo postihlo aj Námestovo a úplne narušilo život obyvateľov 
mesta. Veď na bojiskách I. svetovej vojny zomierali naši ľudia, 
ktorí častokrát ani nevedeli, za koho bojujú. Ľudia sa vtedy bliž-
šie zomkli k Bohu, modlili sa za svojich synov a manželov, aby 
sa vrátili domov živí a zdraví.

Nad bratrancovým
hrobom

Ignác Grebáč Orlov

Ach, tvoj hrob ďaleko,
ďaleko z domu,
v širokom, spustnutom poli,
kde ste priam ukrytí boli – 
tu snívaš ďaleko, 
ďaleko z domu...

Srdce ti ranila guľa
i život vyhasol mladý,
čo neznal hriechu 
a neznal zrady –
veď si priam vyletel 
z rodného úľa...

Či to možné?
Veď si mal široké, 
mohutné plecia
a bol si vysoký, 
štíhly jak svieca –
a predsa si padol 
trafený guľou...
Či to možné?...
ach, rany hrozné! 

I ležíš ďaleko, 
ďaleko z domu,
vširokom spustnutom poli,
kde ste priam ukrytí boli –
nečuješ guliek svist 
ani diel hromu...
--
Kto na vine tomu?
Kto na vine tomu?

Slávnostné vyťahovanie nových zvonov do veže kostola v roku 1924.

Hviezdoslavova ulica.

Svadba na Štefánikovej ulici v roku 1961.           Foto: ar vk



Každý mesiac nám  pri-
nesie nejaké víťazstvo. Po 
úspešne zvládnutej febru-
árovej  súťaži Daj si čas 
sa darilo našim žiakom aj 
v marci a našej škole pri-
niesli ďalšie ocenenia  zo 
súťaží. 

Sme radi, keď sú naši žia-
ci úspešní. Radi by sme 
vám preto predstavili ich 
úspechy, na ktoré sme hrdí 
nielen my, ale môže byť na 
ne  pyšné aj naše mesto. ZŠ 
Komenského je škola, ktorá  
patrí mestu a mesto Námes-
tovo je naším mestom. 

Chceme sa preto pochvá-
liť úspechom našich diev-
čat, ktoré získali 3. miesta 
v obvodovom kole ume-

leckého prednesu poézie 
a prózy v recitačnej súťa-
ži Hviezdoslavovho Kubí-

na. O pekné umiestnenia sa 
postarali  piatačka Laura 
Turňová a deviatačka Mi-

chaela Revajová.   
Dievčatá, ešte raz blaho-

želáme!
Podobne sme pyšní aj na 

nášho deviataka Mateja 
Štefaničiaka, ktorý vďa-
ka svojim výborným vedo-
mostiam a zručnostiam zís-
kal  1. miesto  v okresnom 
kole chemickej olympiády.

Matej, veľa šťastia 
v okresnom kole!

Ani naši športovci neza-
háľali a zbierka víťazných 
pohárov na strednej chod-
be  je  opäť bohatšia o ďal-
šie medaily a ocenenia. Pri-
budol pohár z víťazstiev  vo 
futbale či z gymnastiky.  Je 
nádherné sledovať, koľ-
ko talentov máme medzi 

nami. Sme na nich právom 
hrdí. Robia dobré meno na-
šej škole a aj nášmu mestu. 
Vďaka nim rastieme a ich 
úspechy nás  povzbudzujú, 
robia silnejšími a ženú nás 
dopredu byť ešte lepšími. 

Ďakujeme tiež všetkým 

pedagógom, ktorí žiakov 
pripravujú  a vedú. A nepo-
slednom rade patrí vďaka 
aj  rodičom, ktorí nás vždy 
podporujú a vo všetkom 
s nami spolupracujú. 

  
ZŠ na Ulici Komenského

Začiatkom apríla bol na na-
šej základnej škole zápis do 
prvého ročníka. Po vstupe 
detí do školy aj z tých najbo-
jazlivejších opadla počiatoč-
ná neistota a strach, pretože 
ich privítalo príjemné roz-
právkové prostredie priesto-
rov školy. Usmiatym pani 
učiteľkám deti mohli pred-
viesť svoju tvorivosť, zruč-
nosť a fantáziu. Nakoniec si 
so sebou odniesli aj malú po-
zornosť, ktorú pre budúcich 
spolužiakov a kamarátov pri-
pravili školáci s pani učiteľ-
kami a malý darček venovalo 
aj vedenie školy.

Do našej školy bolo zapí-
saných 36 prvákov. Ďakuje-
me všetkým rodičom, ktorí 
si vybrali práve tú našu ško-
lu za svoju školu. Budeme sa 
snažiť spolupracovať a vytvá-
rať ich deťom slnečnú budúc-
nosť. Ďakujeme!

Rodičom sme ponúkli aj 

možnosť výberu písaného pís-
ma. Mali dve možnosti, Co-
menia Script - nespojité písmo 
a klasické spojité písmo. Keď-

že dnes je aj sloboda v písaní, 
rodičia si mohli vybrať. 

 Mgr. Renáta Fidríková, 
ZŠ Slnečná 
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Poďakovanie rodičom budúcich prvákov
V dňoch 3. – 4. apríla 2019 

sa v našom meste konal zápis 
budúcich prvákov. Naša ško-
la na Ulici Komenského  pri-
pravila pre malých  „námor-
níkov“  zápis s množstvom 
aktivít, prekvapení, súťaží a 
darčekov. Ako riaditeľ ško-
ly sa chcem veľmi pekne po-
ďakovať všetkým rodičom, 
ktorí nám prejavili svoju dô-
veru a zapísali svoje ratolesti  
k nám.

Vaše deti sú to najvzácnej-
šie, o čo sa môže naša škola s 
láskou starať. Sme šťastní, že 
ste sa rozhodli svoje deti odo-
vzdať do našich rúk. Už te-
raz sa na ne tešia budúce pani 
učiteľky, ktoré im zabezpečia 
maximálnu starostlivosť, lás-
ku, pohodu i komfort. Veľmi 
si to vážim a pevne verím, že 
vašu dôveru, vážení rodičia, 
určite nesklameme.

Ďakujem aj pani učiteľkám 
námestovských materských 
škôl  za skvelú a profesio-
nálnu prípravu predškolákov 
a spoluprácu s našou základ-

nou školou počas uplynulých 
mesiacov.

Vďaka patrí aj našim pani 
učiteľkám 1. - 4. ročníka, 
ktoré sa postarali o príjemný 
priebeh zápisu a jeho dlhodo-
bú prípravu.

Sme poctení, že môžeme 
nasledujúcich deväť rokov 
vzdelávať práve vaše deti 
a už teraz sa tešíme  na vzá-
jomnú spoluprácu.

         Ľubomír Jaňák
riaditeľ ZŠ 

na Ul. Komenského

Daj si čas vyhrali šiestaci zo ZŠ na Komenského ulici 
Milan Ambróz a Moni-

ka Zázrivcová sú mode-
rátori zábavno-súťažnej 
relácie, v ktorej v piatich 
súťažných kolách do-
kazujú žiaci z rôznych 
kútov Slovenska svoju 
fyzickú zdatnosť a vedo-
mosti na vybranú tému 
z histórie. 

Šiestaci zo Základnej školy 
na Komenského ulici v Ná-
mestove dostali 26. februá-
ra 2019 príležitosť súťažiť 
priamo pred kamerou a uká-
zať celému Slovensku, akí 
sú dobrí. Štúdio 3 RTVS  
v Mlynskej doline bolo  
miesto, kde vstupovali s veľ-
kým napätím a zvedavosťou. 
Súťažnú  tému sa dozvedeli 
tesne pred nakrúcaním. Tý-
kala sa  roku 1919. Červený 
tím tvorili  Gabriela Zboňá-
ková, Zuzana Matejčíko-
vá, Martin Kurtulík a On-
drej Šimurda. Ich súperom 
bola Základná škola Nenince 

z okresu Veľký 
Krtíš. Boli to 
snaživí súperi, 
o čom svedčil 
aj vyrovnaný  
priebeh súťa-
že. Súťaž nebo-
la len o histórii, 
ale aj o zruč-
nosti, zdatnos-
ti, rýchlosti 
a šikovnosti. 
V jednotlivých 
d i sc ip l ínach 
sa vystrieda-
li všetci a kaž-
dý bol dobrý 
v niečom inom. 
Šiestaci  zvlád-
li  úlohy s pre-
hľadom, rozva-
hou, pokojom 
a tímovou prácou, čo  nako-
niec prinieslo  víťazstvo našej 
škole. 

Atmosféra pri nakrúcaní 
bola výborná, plná napätia, 
zábavy a radosti. Za podporu 
ďakujeme aj nášmu  „žltému“ 

publiku zloženému zo žiakov 
šiestych a piatych ročníkov, 
ktorí červený tím  skvele  po-
vzbudzovali a podporovali. 

Domov si naši žiaci odniesli 
nezabudnuteľné dojmy a zá-
žitky z nakrúcania a, samo-

zrejme, neopísateľnú radosť 
z 1. miesta.

Blahoželáme a ďakujeme 
za peknú reprezentáciu našej 
školy nielen v Námestove, ale 
aj na celom Slovensku. 

ZŠ na Ulici Komenského 

Radosť z víťazstva.                                                  Foto: zš k

Skvelé úspechy našich žiakov v súťažiach

Mateja Štefaničiaka chémia naozaj baví, a preto jeho úspe-
chy veľmi tešia, a možno už ani neprekvapujú...        Foto: zš k

Na obvodnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín skončili na pódiovom 3. mieste výborné 
recitátorky,  piatačka Laura Turňová a deviatačka Michaela 
Revajová.            Foto: zš k

Fašiangy naveselo aj u nás
Fašiangy sú symbolom ve-

selosti, zábavy, osláv a hlav-
ne obdobím karnevalov.  Aj 
naši žiaci sa na karneval dob-
re pripravili, o čom svedčili 
masky, ktorými nás prekvapi-
li. Fantázii sa hranice neklád-
li. Čarodejnice, princezné, 
indiáni, šašovia, bojovníci, 
cigánky, policajti, ba aj hasi-
či sa stretli v dobrej nálade. 
Pozvané boli aj deti z blízkej 
materskej školy, ktoré naše 
pozvanie s radosťou prijali. 
O veselú náladu sa postarali 
naši starší spolužiaci tancom, 
zábavou, súťažami. Všade, 
kde ste sa pozreli, ste mohli 
vidieť úsmev a žiarivé očká 
žiakov. Ďakujeme tvorivým 
mamičkám a oteckom, ktorí 
im pomáhali masky vytvoriť.

 Koniec fašiangového obdo-
bia sme teda veselo zavŕšili aj 
my.

Mgr. Renáta Kollárová
ZŠ Slnečná

S deťmi zo ZŠ Slnečná sa schuti zabávali aj škôlkari z blízkej 
materskej školy.          Foto: (zš s)

Tešíme sa na prváčikov

Do ZŠ Slnečná zapísali rodičia pre budúci školský rok 36 
detí-prváčikov.          Foto. (zš s)
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CZŠ SV. GORAZDA
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Ako sme si šli zaspievať do Dánska
Počas školského roka sme 

mohli cestovať na sever Eu-
rópy vďaka projektu Erasmus 
Plus, do ktorého je naša škola, 
Cirkevná základná škola sv. 
Gorazda v Námestove, zapo-
jená. Pestrá činnosť spojená 
s projektom veľmi obohacuje 
našu školu aj všetkých zúčast-
nených.  

Projekt má názov „Music 
shapes Europe“ (Hudba tva-
ruje Európu) a jeho cieľom je 
naučiť žiakov spievať ľudové 
piesne v piatich európskych 
jazykoch. Komunikačným 
jazykom je angličtina, ktorú 
sa všetci žiaci učia v škole, 
a teda sa ňou dokážu dorozu-
mievať s rovesníkmi z iných 
krajín. 

Od 17. do 23. marca sme 
spolu s ôsmimi deviatakmi 
z našej školy strávili čas v 
Dánsku, kde sme sa stretli so 
všetkými zapojenými tímami. 
Hostitelia - Dáni privítali vo 
svojej krajine Francúzov, Ta-
lianov, Španielov a nás, Slo-
vákov. Žiaci boli ubytovaní 
v dánskych rodinách, ktoré 
ich srdečne prijali a mali tak 
možnosť vidieť a spoznať 
špecifický životný štýl hyg-
ge, čo je vlastne akýsi dánsky 
spôsob zabezpečovania poho-
dy a spokojnosti. 

Každý pracovný deň sme 
spoločne začínali v hosťujú-
cej škole Anna Trolles Sko-
le v mestečku Brenderup. 
V priateľskej pracovnej atmo-
sfére sme absolvovali dánsky 
workshop, kde sa deti učili zá-
kladné frázy v dánčine, kto-
rá je, mimochodom, pre nás 
veľmi náročná na výslovnosť. 
Iný deň sme zase my, Slová-
ci, viedli slovenský workshop, 

a tak mohli naučiť prítomných 
Európanov slovenský pozdrav 
ahoj! či „čarovné“ slovíč-
ko ďakujem! Úspech malo aj 
učenie našej regionálnej pies-
ne Na Orave dobre, pri ktorej 

sa mnohým poriadne zaplie-
tol jazyk. V škole sme nacvi-
čovali, či už spoločne alebo 
v tímoch, vybrané národné 
ľudové piesne, zlepšovali vý-
slovnosť alebo sa učili slo-
vá piesní spamäti. Svoje spe-
vácke umenie sme  predviedli 
na záverečnom koncerte pred 
dánskymi žiakmi aj rodičmi. 
Bol to veľmi príjemný a uži-
točný čas, ktorý sme vďaka 
hudbe a spevu nevnímali ako 
učenie a prácu. 

Naši dánski kamaráti nám 
počas nášho pobytu pripravi-
li veľmi bohatý program, na 
ktorom sme sa s radosťou a 
chuťou zúčastňovali. Známe 
dánske mestá Odense a Aar-
hus sme si prezreli naozaj s 
obdivom, zahrali sme sa v Le-
gohouse, prijali pozvanie do 

prezentačnej sály na stretnu-
tie so starostom mesta Mid-
delfart. 

Hudba, spev a tanec nás 
sprevádzali celým naším po-
bytom a spolu s novými ka-

marátmi z rôznych európ-
skych krajín sme si užili kopec 
zábavy, no veľa sme sa toho aj 
naučili. Strávili sme v Dán-
sku skvelý týždeň plný neza-
budnuteľných zážitkov. Sme 
veľmi vďační najmä našim 
dánskym kolegyniam Tine 
Højmose a Signe H. Holm za 
starostlivosť o našu slovenskú 
výpravu, výbornú organizáciu 
a veľmi vrúcne prijatie. 

Projekt Erasmus Plus je vý-
bornou možnosťou ako po-
znávať náš domov - Európu. 
Učí nás byť sebavedomejšími, 
vnímavejšími a otvorenejšími 
ľuďmi, a to je v dnešnej dome 
veľmi dôležité.

Mgr. Zuzana Balcerčíková 
Mgr. Katarína Škombárová 

Lubasová

Darčeky pomocníkmi aj odmenou
Zápis budúcich prváčikov 

sa na Cirkevnej základnej 
škole sv. Gorazda v Námes-
tove uskutočnil 3. a 4. apríla. 

Tento školský rok sa zápis 
niesol v pokojnom duchu 
Dobrého pastiera a jeho 
ovečiek. Pre budúcich prvá-
kov sme mali pripravené 
pestré aktivity,  ktorými si 
overili svoju školskú zdat-
nosť. Ovečky sprevádzali 
budúcich žiakov pri mod-
litbe, speve, písaní, kres-
lení a matematike. Po spl-
není všetkých úloh si žiaci 
odniesli darčeky, ktoré im 
od septembra budú veľký-
mi pomocníkmi. Sladkou 
odmenou im bola mafinka 

s ozdobou ovečky.
Do našej školy sa tento rok 

zapísalo 47 detí.

Ďakujeme Pánu Bohu za 
pomoc a rodičom za dôveru.

Mgr. Helena Parišková

Pri mori v Dánsku.       Foto: (czš)

Veľkonočná kraslica je u tvorcov doma
Kraslica, jeden z výrazných 

symbolov veľkonočných 
sviatkov. Ženy a dievčatá pri-
pravovali kraslice na Veľko-
nočný pondelok svojim šiba-
čom alebo oblievačom ako 
dar lásky. Ozdobené vajíčka 
neboli určené iba oblieva-
čom. Na strednom Sloven-
sku bolo zvykom posielať 
ich krstným deťom predškol-
ského veku. Prostredníctvom 

šikovných rodičov sa snaží-
me o to, aby sme prebudi-
li u deti záujem o naše hod-
notné tradície. A tak sme si 
pozvali pani Zuzku Vargo-
vú, maminku nášho škôlkara 
Miška, aby sa prišla  s nami 
podeliť o svoje zručnosti.  
Umožnila deťom zo strednej 
triedy, Materskej školy na 
Komenského ulici aspoň sčas-
ti spoznať jednu z ľudových 

tradícií  a to zdobenie vajíčok. 
Predviedla im viaceré techni-
ky zdobenia, ktoré si mohli 
nielen deti, ale aj ich rodičia 
vyskúšať. Jednou z techník 
bolo perforovanie – dierko-
vý vzor vytvorený malou vŕ-
tačkou, ktorý kombinovala 
zdobením voskom. Potom si 
deti spolu s rodičmi vyzdo-
bili vajíčka. V súčasnosti sa 
kraslice uplatňujú najmä ako 

dekoratívne pred-
mety počas veľ-
konočných sviat-
kov, a preto si deti 
svoje vyzdobené 
kraslice zobrali do-
mov. Celým popo-
ludním, ktoré sme 
spolu strávili, sa 
niesla veselá, tvori-
vá a pokojná atmo-
sféra. 

Ďakujeme rodi-
čom  za spoluprácu 
a prajeme pokojné 
prežitie veľkonoč-
ných sviatkov.

PaedDr. Jana 
Herudová 

Frančáková
učiteľka MŠ

Deti mali radosť zo zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré ich budú tešiť 
i  doma počas celých sviatkov Veľkej noci.                       Foto: (jhf)

Škôlkari oslávili Deň poézie!
Keď som začínala s prípra-

vou tohto článku, stále mi ví-
ril v hlave citát z  Biblie: „hľa-
dajte a nájdete, klopte a bude 
vám otvorené“. Nám to sku-
točne takto funguje. Kam prí-
deme a o niečo poprosíme, tak 
sa dejú zázraky. S kolegyn-
kou Jankou Herudovou sme 
si premysleli plán ako osláviť  
mesiac knihy. Zaklopali sme 
na dvere Gymnázia A. Ber-
noláka v Námestove a to ste 
mali vidieť, čo sa všetko dia-
lo. Do nášho programu všet-
ko zapadalo tak, že sme sa 
nestačili čudovať. Boli sme 
požiadať (samozrejme, celá 
trieda stredniarov), či by nám 
študentky gymnázia neprišli 
prečítať rozprávky do kníhku-
pectva Libresso. Termín sme 
si dohodli na 21. marca, čiže 
na Deň poézie. Nevedeli sme 
sa dočkať, kedy ten deň príde. 
Tešili sa deti, rodičia, aj pani 
učiteľky. Svet kníh je očaru-
júci. Vôňa kníhkupectva, fa-
rebnosť ilustrácii, rôzne žán-
re, ale veď milovníci  kníh to 
dobre poznajú. Keď sa deti na-
sýtili prezeraním kníh, čakalo 
ich prekvapenie. Prvú roz-

právku z knihy 
Rozprávky pre 
neposlušné deti 
a ich starostli-
vých rodičov 
nám prečítala 
Radka Tomov-
číková. Roz-
právka o Paľ-
kovi a zmrzline 
bola veľmi po-
učná a deťom 
sa páčila. Ale aj 
druhá rozprávka 
bola zaujímavá: 
Lietajúce pa-
tizóny z knihy 
Deduška Večer-
níčka. Tú nám 
však už prečíta-
la Angelika Tu-
racová. Zistili 
sme, že deti si 
čítanie v podaní 
študentiek uží-
vali. Pozorne 
a tíško si vypočuli rozprávky 
a že pozorne počúvali, sme si 
overili v kvízových otázkach, 
ktoré nám Angelika a Radka  
na záver pripravili. Čo dodať 
na koniec? Snáď len taká malá  
výzva, a opäť si pomôžem ci-

tátom: Rozprávka nevznikla, 
aby sme ňou uspávali deti, ale 
aby sme ňou prebúdzali do-
spelých (M. Rúfus). Preto pra-
jeme malým aj veľkým krásne 
prežitie s knihou aspoň 20 mi-
nút denne.

Jana Adamcová

Škôlkari sa medzi rozprávkami a gymna-
zistkami, ktoré im niekoľko z nich prečítali, 
cítili ako v rozprávke...

Celkom prvý, zápisový deň v škole, bol príjemný i zábavný.

Rozprávková „nocovačka“ s Andersenom
Žiaci 3. A a 3. B s triedny-

mi učiteľkami Sklarčíkovou 
a Maťaťovou prežili v piatok 
22. marca v škole rozprávko-
vý večer a ostali spať v škol-
skom areáli.

Keďže  marec je mesiacom 
knihy, rozhodli sa zábavnou 
formou spoznávať dánskeho 
spisovateľa Hansa Christiana 
Andersena a jeho tvorbu. 

V úvode si žiaci pozre-
li prezentáciu o svetozná-
mom rozprávkarovi, potom 
boli rozdelení do zmieša-
ných družstiev, spoločne 
skladali názvy rozprávok, 
obrázkové puzzle, pomáha-
li Jankovi Hraškovi prejsť 
suchou nohou cez rozvod-
nenú rieku, riešili tajničku, 
v ktorej sa dozvedeli výrok 
H. CH. Andersena: „Niet 
krajšej rozprávky ako tá, 
ktorú napíše sám život.“ Po 

splnení mnohých ďalších 
úloh bolo vyhodnotenie, 
spoločný florbal, vybíja-
ná a nasledovala večierka. 
V teplých spacákoch si deti 

pozreli peknú rozpráv-
ku a zaspali až v sobotu... 
Ráno sa im ani nechcelo ísť 
domov. 

Mgr. Dana Maťaťová

Družstvá žiakov  mali za úlohu aj poskladať názvy rozprávok 
H. Ch. Andersena.         Foto: (czš)
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Narodila sa 5. júna 1965 vo 
Zvolene. Podpísala sa pod nie-
koľko tisíc článkov i pod no-
vinovedné štúdie. Píše poéziu 
a prózu pre deti i dospelých. 
V roku 1966 získala cenu Slo-
venských pohľadov za poéziu. 

V marci 2019 prišla do Kultúr-
neho domu v Námestove, poroz-
právať žiakom o svojej tvorbe. 
A zodpovedala im všetky otázky, 
na ktoré sa deti pýtali. 

My sme sa jej opýtali:
Kedy ste sa začali venovať li-

teratúre a písať knihy?
Vyštudovala som žurnalisti-

ku a pracovala som v denníkoch 
Práca a Hospodárske noviny ako 
ekonomická redaktorka. No po-
pritom som písala do literárnych 
a detských časopisov. Písanie 
žurnalistických článkov a lite-
ratúry je odlišné, no oboje ma 
priťahovalo už od detstva. Vy-
mýšľala som si básničky a prí-
behy a už ako žiačke základnej 
školy mi uverejnili prvé sprá-
vičky a textíky v detských ča-
sopisoch. Profesionálne som sa 
k písaniu vrátila ako dospelá. 
Z literárnych textov začali po-
stupne vznikať knihy. Prvá vyš-
la v roku 1996, bola adresovaná 
deťom a volala sa Tramtaríček. 

Prvou knihou pre dospelých bola 
zbierka básní Hľadám sa v sebe. 
Dodnes ich je asi tridsať -  pre 
deti aj pre dospelých. Niektoré 
z nich majú svoje cudzojazyčné 
preklady. Prvý bol preklad knihy 
Maxík a kamaráti do arabčiny, 
vyšiel v Sýrii. Teraz práve vyšiel 
preklad  knihy Príhody uja Hr-
motku v esperante. 

Čo vás inšpiruje, motivuje pí-
sať knihy? 

Literatúra je predovšetkým  ko-
munikácia autora s čitateľmi. 
V tomto prípade je to zväčša ne-
priama komunikácia, bez priamej 
spätnej väzby, toto je pre spiso-
vateľa náročnejšie odhadnúť, čo 
jeho text prinesie adresátovi, aký 
postoj či náladu v ňom vyvolá. 
Je to akási hra na diaľku. Často 
však o realite, ktorú pozná autor 
i čitateľ.  Len spisovateľ si všim-
ne niečo, čo majú iní ľudia ten-
denciu prehliadať. Zaregistruje 
ich, inšpiruje sa nim a v ďalšom 
kroku  musí nájsť vhodnú formu 
na ich spracovanie. Inšpirácia je 
všade. A motivácia je pretave-
nie inšpirácie do komunikácie 
s čitateľmi. Knihy sú pre nich, 
oni, čita-
telia,  sú 
pre spi-

sovateľa energiou, hnacou silou 
k písaniu. 

Spomínali ste, že vaša sta-
rá mama bývala v Námestove. 
Máte spomienky na Námesto-
vo?

Stará mama tu dlhé roky žila, 
učila hru na klavíri a bola riadi-
teľkou Ľudovej školy umenia, 
čo sú dnešné ZUŠ-ky. Moje spo-
mienky patria do raného detstva, 
keď som ešte nechodila do školy, 
patrí k nim veľká Oravská prie-
hrada, môj nafukovací čln, pa-
mätníček s loďkou a čokoládový 
puding, ktorý ma čakal...

Čím by ste boli, ak by ste ne-
boli spisovateľkou? 

Spisovateľstvo síce s mojou 
prácou veľmi úzko súvisí, ale  
samotná  práca je redaktorská – 
kedysi v denníkoch, v súčasnos-
ti vo vydavateľstve DAXE, pri 
vydávaní kníh a príprave dvoch 
časopisov pre deti, Maxíka 
a Zvončeka. Všetko sa to v mo-
jom živote prelína. Moje záujmy 
však boli vždy oveľa širšie, mám 
rada poznanie v akejkoľvek po-
dobe. 

         Adriána Boldovjaková

Kino KULTÚRA 
Námestovo

apríl 2019

4 € 2D17. 4. streda
o 18,00 h

FK: TRABANTEM TAM 
A ZASE ZPÁTKY –
Dokument, Road movie

5 € 2D21. 4. nedeľa
o 16,00 h

23. 4. utorok
o 16,00 h

HĽADÁ SA YETI 

Animovaný 5 € 2D

5 € 2D21. 4. nedeľa
o 18,00 h

TERORISTKA

Komédia

5 € 2D23. 4. utorok
o 18,00 h

AFTER: BOZK

Romantický

6 € 3D
2. 5. štvrtok
o 18,00 h
3. 5. piatok
o 18,00 h

4. 5. sobota
o 18,00 h

AVENGERS: ENDGAME

Sci-fi, akcia

5 € 2D

Podujatia DKN -  apríl - jún 2019

Danuša Dragulová – Faktorová

Spisovateľka Danuša Dragulová – Faktorová prišla v marci na pozva-
nie DKN v Námestove porozprávať námestovským deťom o svojej tvor-
be.                              Foto: (ab)

DVERE DOKORÁN

28. 3. - 26. 4. 2019

Fotoklub Orava vás pozýva 
na kolektívnu výstavu orav-
ských fotografov, ktorá po-
trvá od 28.3. do 26.4. 2019. 
Výstava je prístupná v pra-
covné dni od 8:00 do 15:00 
vo výstavnej sále Domu kul-
túry v Námestove.

THE DUCHON “S

27. 4. 2019 Sobota 18:00
28. 4. 2019 Nedeľa 18:00

Vstupné: 29 €

Pocta legendárnemu slo-
venskému spevákovi Karolo-
vi Duchoňovi.

Hudobno-tanečno-diva-
delná show, kde zaznejú ne-
smrteľné hity interpretované 
Karolom Duchoňom v no-
vom šate, v podaní špičko-
vých mladých slovenských 
umelcov na čele s Patrikom 
Vyskočilom, v aranžmánoch 
Antona Popoviča.

V réžii a choreografii Jána 
Ďurovčíka.

Dni Martina 
Hamuljaka

29. 4. 2019 Pondelok

Spomienkové podujatie pri 
príležitosti 230. výročia na-
rodenia a 160. výročia úmrtia 
Martina Hamuljaka.

VEREJNÝ HOVOR 
K JEDNODUCHÝM 
POZEMKOVÝM 

ÚPRAVÁM
 

6. 5. 2019 Pondelok 15:00

DEŇ MATIEK

2. 5. 2019 Nedeľa 14:00

ČARODEJNICE

17. 5. 2019 Piatok 17:00

Vstupné: 7 €

Divadlo Actores Rožňava

Pre divákov od 5 rokov

Výpravný muzikál na mo-
tívy rovnomenného die-
la britského autora Roalda 
Dahla, najobľúbenejšieho au-
tora kníh pre deti i dospelých 
20. storočia, podľa ktorých 
boli sfilmované aj hollywo-
odske filmové trháky. (Char-
lie a továreň na čokoládu, 
Fantastic Mr. Fox, Matilda, 
The Gremlins…)

V príbehu chlapca, ktoré-
ho čarodejnice premenia na 
myš, zažijete scény, kde te-
mer tuhne krv v žilách, ale aj 
množstvo komických situácií 
či ponaučení. Rozhodne sa 
však nikto báť nebude!

Hlavnou postavou je chla-
pec Jack, ktorému stará 
mama často rozprávala o 
zlých čarodejniciach – naj-
väčších nepriateľkách detí. A 
čarodejnicou môže byť kto-
koľvek, predavačka, uprato-
vačka, teta z „telky“, suseda, 
ba i vaša učiteľka… Aká-
si zvláštna náhoda nastane v 
čase, keď sa obaja ubytujú v 
hoteli Magnificent, kam zá-
roveň pricestujú dámy z Krá-
ľovskej spoločnosti na ochra-
nu detí pred týraním…

ORAVA MÁ TALENT 

26. 5. 2019 
Nedeľa 14:00

TANEČNO

1. 6. 2019 Piatok

Oravský festival tanca a po-
hybu

GORAZDOVO 
VÝTVARNÉ 

NÁMESTOVO

13. 6. 2019 Štvrtok

XXIV. ročník celosloven-
skej výtvarnej súťaže detí a 
mládeže zameranej na národ-
nú históriu.

CEZ MÁRIU 
K JEŽIŠOVI

15. - 17. 6. 2019

Duchovná obnova s pátrom 
Eliasom Wellom, ďalší pred-
nášajúci: o. Dušan Hricko, o. 
František Trstenský a o. Ľu-
boš Vaclavek

4. TALKSHOW 
JAKUBA PTAČINA 

& PRIATEĽOV

22. 6. 2019 Sobota

ORAVA MÁ TALENT 

26. 5. 2019 Nedeľa 
14:00

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

5 € 2D24. 4. streda
o 18,00 h

25. 4. štvrtok
o 18,00 h

ZAMILOVANÁ GORILA 

Romantický, dráma 5 € 2D

MÁJ 2019

6 € 3D

5 € 2D3. 5. piatok
o 16,00 h

CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALEKO OD DOMOVA

Animovaný

5 € 2D5. 5. nedeľa
o 16,00 h

MIA A BIELY LEV

Rodinný, dobrodružný

5 € 2D5. 5. nedeľa
o 18,00 h

LÁSKA NA DRUHÝ 
POHĽAD

Rodinný, dobrodružný

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-
kom predstavenia v pokladni kina, v pracovné dni 
od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Ná-
mestove na 1. poschodí, online na stránke kino.
dkno.sk alebo cez mobilnú aplikáciu BudíCheck.
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ma daj spáliť a rozsyp ma po 
záhrade. 

A on na to: 
- To asi nopôjde. Zafúka 

vietor a mám ťa zasa v ku-
chyni!

Babička ide k lekárovi na 
vyšetrenie. Ten ju prehliad-
ne, vyšetrí a povie: 

- Babička, vy sa mi nepá-
čite. 

- Pán doktor, veď ani vy 
nie ste veľký fešák! - odvetí 
babka.

- No vypi do druhej nohy. 
- Jooj, zas vošlo do tej istej.

Východniar vojde do baru 
a hovorí: 

- Dajte mi fľašu whisky. 
Barman vytreští oči: 
- Ešte nikto tu nevypil fľa-

šu whisky a stavím sa s tebou 
o sto eur, že ani ty nevypiješ. 

Východniar sa otočí a odí-
de. O pätnásť minút sa roz-
letia dvere, v nich Východ-
niar a hovorí: 

- Prijímam tvoju stávku! 
Zoberie fľašu whisky a vy-

pije ju za päť minút. Bar-

man je v šoku: 
- Ešte v živote som to nevi-

del a ani by som neveril, že 
sa to dá. 

Východniar na to: 
- Ja som si tiež nebol istý, 

tak som si išiel najprv vyskú-
šať do baru naproti.

Každé ráno vchádza pyšný 
kohút do kurína. Nežne po-
bozká deväť z desiatich slie-
pok a tej desiatej vytrhne jed-
no pierko. Takto to ide deň za 
dňom. Na 14. deň má však 
desiata sliepka toho dosť, po-
staví sa kohútovi do cesty a 
zlostne na neho kričí: 

- Každé ráno pobozkáš de-
väť mojich kolegýň, ale mne 
zakaždým vyšklbeš jedno 
pierko! Čo to má znamenať? 

Kohút jej ticho pošepká do 
uška: 

- Teba chcem vidieť nahú, 
moja milá!

Na malý statok príde náv-
števník. 

- Dobrý deň, chováte pra-

satá? 
- Áno. 
- A čím ich kŕmite? 
- Čím asi? Dávame im všet-

ko možné, zvyšky, pomyje, 
zhnité ovocie. 

- Tak to bude pokuta 1000 
eur! 

- Preboha, prečo? 
- Pretože ja som zo Spolku 

na ochranu zvierat! 
Sedliak teda zaplatí. O pár 

dní sa na statku objaví ďalší 
neznámy hosť: 

- Chováte tu prasatá? 
- Áno chováme. 
- A čím ich kŕmite? 
- Čím? - zamyslí sa pouče-

ný sedliak - No žena im varí 
vynikajúce plnené mäsové 
prílohy, pečie tvarohový zá-
vin, deti im dávajú čokoládu. 
U nás najskôr jedia prasiat-
ka a my až po nich. 

- Že sa nehanbíte! To bude 
pokuta 2000 eur! 

- A prečo? 
- Pretože ja som z Unice-

fu. Nemôžeme sa pozerať 
na to, ako niekto takto môže 
plytvať jedlom, zatiaľ čo vo 
svete umierajú tisíce detí od 
hladu. 

Sedliak opäť zaplatí. O pár 
dní príde ďalšia návšteva. 

- Dobrý deň! Chováte tu 
prasatá? 

- Chováme! - odvrkne vyto-
čený sedliak 

- A čím ich kŕmite? 
- Nekŕmime ich! Kaž-

dé ráno im dám po dvacke, 
nech si kúpia, čo chcú!

Babka s dedkom sedia v 
kostole na omši. Babka sa na-
kloní k dedkovi a hovorí:

- Potichu som si prdla. Čo 
mám robiť?

Dedko:
- Vymeň si baterky vo svo-

jom načúvacom prístroji!

Bavia sa dvaja chlapi a je-
den hovorí:

- Vieš o tom, že k nám priš-
la svokra po svadbe len raz?

A druhý na to: - Tak to máš 
šťastie, nie?

- Nie, nemám, ona ešte ne-
odišla!

Stranu pripravil: (al)

IJALA, ISA, 
KORŇA

uľahčil si čínska tráva modla mužské meno lovkyňa perál

Uriáš 
v Kyjeve

hrana (zdrob.)

MAJO modrý 
nerast

ZAČIATOK 
TAJNIČKY planétka 4. ČASŤ 

TAJNIČKY

spojka
cudz. žen. 

meno
Tausend (skr.)

pristavil 3. ČASŤ
TAJNIČKY väčšina (kniž.)

objasnia
skr. 

decimetra
špan. výrob-

ca áut

solmz. 
slabika

dieser Klasse
predstavená 

kláštora

Erika

Adela

značka 
kvality

rob 
asanáciu

švajčiarsky 
kantón

posvätný 
zákaz

štát v USA

darček

AAM, ADI, 
ALSO, 
ENASA

valeriána

pôda

Asýrčan

zľaknutie

medzitým

cudzia predpo-
na (rastina)

5. ČASŤ
TAJNIČKY

nad (lek.)
časť noža

(zastar)
tak, po ne-

mecky

franc. spojka
anglické muž. 

meno

Michaela
obec na Kysu-

ciach
holandská 
dutá miera

kmeň 
v Nigérii

1001 v Ríme
EĆ 

Malaciek
tu máš hliník

neón 2. ČASŤ
TAJNIČKY

amerícium ohmatal 
(expr.)

Na Veľkú noc...

...najem a napijem sa moc, na druhý deň hľadám pomoc.

Idú dvaja policajti a jeden 
nájde plechovku. Popozerá 
si ju a zahodí ju na druhú 
stranu rieky. 

Druhý sa ho pýta, prečo ju 
vyhodil a on mu odpovedá: 

- Vieš bolo tam napísané 
otvoriť na druhej strane.

Prečo vyrábajú bielu čoko-
ládu ? 

- Aby si rómovia neodhryzli 
z prstov. 

Chuck norris išiel do krč-
my a pri bicykli si nechal pa-
pierik, - neodporúčam krad-
núť CHUCK NORRIS.

O hodinu vyšiel z krčmy a 
uvidel lístok - neoporúčam 
naháňať, PETER SAGAN.

Francek ide domu po diaľ-
nici. 

Z rádia sa ozve: 
- Mimoriadna správa! Je-

den blázon ide z Bratislavy 

do Malaciek po diaľnici v 
protismere! 

Francek sa rozčúli: 
- Ná kdyby jeden ale fsecá!

Viete, prečo teraz chodia 
Záhoráci do krčmy oknom? 

Pretože pred dverami je 
Velká noc.

Aký je rozdiel medzi podni-
kateľom, politikom a obyčaj-

ným občanom? 
Podnikateľ má nos na dob-

rý kšeft, politik má nos, aby 
ho do všetkého pchal a nos 
občana je iba na to, aby mu 
pred ním ušiel vlak.

- Náš poslanec je obetavý 
muž. 

- To máte šťastie... 
- Ani nie! Všetkých nás 

obetoval pre svoju kariéru!

Minule sa jeden poslanec 
pochválil, že sa živí prácou 
svojich rúk... 

- Vážne? A čo robí? 
- Tlieska v parlamente svojim 

nadriadeným...

Pýta sa politik čašníka: 
- Kde je môj obed? 
- Prepáčte, zabudol som na 

vás. Vy ste ten pán s teľacími 
mozočkami?

Poštár príde k dedovi a ho-
vorí: 

- Dedo, už ma nebaví cho-
diť každý mesiac za vami 15 
km od dediny kvôli dôchod-
ku. 

- Milý môj, - dedko nato, - 
nemusíš čakať mesiac, ob-
jednal som si dennú tlač.

Stará žena leží na smrteľnej 
posteli a hovorí: 

- Muž môj, ak zomriem, tak 

Máme radi smiech, ved´ to nie je hriech.

Zasa si ukazoval na nedostatky
             v našej samospráve

Kresby: Anton Lajmon
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Mesto Námestovo chce rásť!  

Do dotačného systému Žilin-
ského samosprávneho kraja sa-
mospráva predložila tri žiados-
ti. Prvá žiadosť je zameraná na 
získanie fi nančných prostried-
kov pre slávnostné otvorenie 
moderného  Skateparku. Pod-
ujatie  privíta svetovo zná-
mych  športovcov z rôznych 
kútov sveta. Skatepark na bre-
hoch Oravskej priehrady spá-
ja mladú generáciu a pozitívne 
prezentuje naše mesto.  Druhá 
žiadosť sa zameriava na pod-
poru kultúrneho podujatia pre 
všetkých obyvateľov. Prípad-
ná fi nančná dotácia zo ŽSK 
by bola použitá na realizáciu 
podujatia Dni mesta Námesto-
vo 2019. Tretia žiadosť sa sú-
stredí na vybudovanie zelenej 
oázy, v priestoroch tzv. Účka, 
na Oravskej priehrade. Finan-
cie z tejto žiadosti by boli po-
užité na vysadenie okrasných 
rastlín, estetizáciu zemných va-
lov či vybudovanie mestského 
grilu na brehu priehrady. 

Podobný projekt s názvom  
Účko do života mesta, ktorého 
cieľom je vytvoriť zelené oddy-
chové zóny na brehu Oravskej 
priehrady,  bol tento rok predlo-
žený Nadácií Ekopolis. 

Ďalšie dôležité projekty boli 
vypracované do grantovej sché-
my Úradu vlády Slovenskej re-
publiky. Z prípadnej úspešnej 
podpory by Mesto Námesto-
vo vybudovalo bezpečné det-
ské ihrisko v časti Staré mesto 
v areáli MŠK Námestovo. Na 
úrad vlády sa taktiež predkladal 

projekt s názvom Športová vý-
bava pre všetkých, ktorého pri-
oritou je zabezpečiť nové alebo 
vymeniť poškodené časti špor-
tovísk v najľudnatejších čas-
tiach nášho mesta. 

Reagovali sme aj na výzvy 
ministerstva fi nancií, z ktorého 
dotačných prostriedkov sa sna-

žíme získať fi nancie na rekon-
štrukciu a modernizáciu Ma-
terskej školy na sídlisku Brehy 
v Námestove.

Nezabúdame ani na bezpeč-
nosť mesta! Reagovali sme 
na výzvu k prevencií krimina-
lity,  Ministerstva vnútra SR. 
V predloženej žiadosti sa po-
kúsime získať fi nancie na inte-
ligentný prechod pre chodcov, 
ktorý by bol umiestnený medzi 
Domom kultúry a sídliskom 

Stred. Zaslali sme takisto žia-
dosť  do Nadácie Allianz, kde 
žiadame o podporu na nákup 
merača rýchlosti, ktorý by bol 
umiestnený na frekventovanej 
Hamuljakovej ulici pri Horno-
oravskej poliklinike.     

Predložené sú aj projekty tý-
kajúce sa ľudovej kultúry. Fond 
na podporu umenia žiadame 
o podporu pre mužskú spevác-
ku skupinu Oravskí  pútnici 
a Nadáciu Poštovej banky na 
realizáciu nového folklórneho 

podujatia Babie leto pod Babou 
horou. 

Výsledky spomínaných do-
tačných schém ešte nie sú zve-
rejnené, veríme však, že sa 
nám podarí fi nančné prostried-
ky získať a postupne vybudo-
vať  z Námestova moderné živé 
mesto.             Alžbeta Selecká 

Mesto Námestovo od začiatku roku 2019 pracuje na získa-
ní viacerých externých fi nančných zdrojov. Získavanie dotácií  
a nenávratných fi nančných príspevkov pomáha k zvyšovaniu ži-
votnej úrovne obyvateľov mesta, okresu i turistike v našej ob-
lasti.

Štvrté pokračovanie obľúbeného sviatku piva vypukne už 
18. mája 2019. Prezentáciu viac ako 100 druhov pív navšte-
vuje viac ako 5000 návštevníkov z celého Slovenska. Pripra-
vený je skvelý program, v rámci ktorého vystúpia Kollárov-
ci, Vidiek či Slobodná Európa. Tešiť sa môžete aj na bohatú 
tombolu. Lístky sú dostupné v predpredajovej cene 10 €. Za-
kúpiť si ich môžete v Extreme computers na Hviezdoslavo-
vom námestí, v kaviarni Colour coff e v Klinci a tiež v Bare 
74 a kaviarni Twix na nábreží. Cena lístka na mieste je 14 €.               

Námestovský pivný festival 

Oravská priehrada otvára novú atrakciu

Bude to už štvrtý rok, odkedy tvorcovia toh-
to projektu dostali myšlienku vytvoriť vod-
ný vlek v Námestove. Nasledovala zdĺha-
vá administratíva, povolenia až po samotnú 
náročnú realizáciu tohto wakeboardového sna.
Táto snaha bude 29. júna 2019 zavŕšená ofi -
ciálnym otvorením, ktoré bude ako samot-
ný projekt vo veľkom štýle. Pozvaní sú pro-
fesionálni jazdci, DJ-i a tým pozývame aj 
vás. Príďte, určite sa bude na čo pozerať. (wd)

Veľkonočné trhy v špeciálnej škole rúcali bariéry
pokračovali žiaci 
zo špeciálnej zák-
ladnej školy a spo-
ločenským tancom 
všetkých pozdravili 
najstarší žiaci z od-
borného učilišťa. 

„Všetci žiaci na-
šej školy ponúkali 
veľkonočné výrob-
ky vytvorené s lás-
kou. S pomocou 
dospelých vedeli 
kupujúcim vysvet-
liť pracovný  postup 
a s kalkulačkou  boli 
dokonca aj úspeš-
ní obchodníci,“ po-
kračuje v rozhovore 
Ľubica Glombová. 

Sortiment predá-
vaných výrobkov 
bol bohatý. Žiaci 
špeciálnej základ-
nej školy ponúkali 
veľkonočné krasli-
ce, zajačiky, kviet-
ky a iné dekorácie. 
Z praktickej ško-
ly predávali vtáčie búdky. Naj-
starší žiaci z odborného učilišťa 
zaujali drevenými kvetináčmi, 
veľkonočnými prestieraniami, 
či dokonca chutnými domácimi 
cestovinami.   

Gabika Holubjaková, učiteľ-
ka špeciálnej Základnej ško-
ly z elokovaného pracovis-
ka v Mútnom dodáva: „Aj my 
zo špeciálnej triedy v Mútnom 
sme ponúkali výrobky, ktoré 
sme si so žiakmi vyrobili. Vní-
mam to tak, že u detí rozvíjame 
fi nančnú gramotnosť, pracov-
né zručnosti a jemnú motori-
ku. Deti si to tvoria, takže je to 
pre nich iná forma vyučovania 
– taká zábavná. Vyrábali sme 
vajíčkové zapichovačky do 
kvetináča, zdobili sme veľko-
nočné kraslice a rôzne iné de-
korácie. Žiaci sa vždy na tie-

to akcie tešia, pretože deň pred 
týmito akciami máme tvori-
vé dielne a tie deti naozaj mi-
lujú,“ hovorí s úsmevom Ga-
bika Holubjaková. Podľa slov 
Ľubice Glombovej, vyvrcho-
lením veľkonočných trhov je 
duchovný program u saleziá-
nov. Veľká noc znamená pre 
celú školu slávnostný a požeh-
naný čas. 

Prioritou školy je prizývať aj 
námestovské základné školy. 
„To sú tie mosty, ktoré stavia-
me medzi našimi deťmi a širším 
okolím. Deti zo základných škôl 
k nám pravidelne prichádzajú, 
tešia sa k nám, a my sa rovna-
ko tešíme na ne. Z týchto akcií 
sa stávajú spoločenské udalosti, 
ktoré rúcajú bariéry a prekoná-
vajú priepasti,“ dodáva Ľubica 
Glombová.

Eva Kapičáková

Aj deti a žiaci s mentálnym 
a viacnásobným postihnutím ve-
dia tvoriť krásne veci. O tom sa 
mohli Námestovčania presved-
čiť týždeň pred Veľkou nocou. 
Spojená škola internátna v Ná-
mestove zorganizovala veľko-
nočné trhy pre rodičov a priate-
ľov školy, rovesníkov z bežných  
základných škôl a širokú verej-
nosť.

Cieľom tejto krásnej akcie bolo 
prepájať, integrovať a budovať 
„mosty“ medzi ľuďmi k sebe na-
vzájom.

Ako konštatuje riaditeľka Spo-
jenej školy internátnej v Námes-
tove, PhDr. Ľubica  Glombová: 
„V každom veľkonočnom vý-
robku predávanom žiakmi na-
šej školy treba vidieť viac ako 
samotný výtvor. Treba vidieť 
dlhú cestu motivácie, pokusov 
a omylov. Množstva vyučova-
cích hodín, či už pracovného 
vyučovania, výtvarnej výchovy, 
logopédie a v neposlednom rade 
aj matematiky. Všetky zručnosti 
a kompetencie našich detí s men-
tálnym postihnutím sa budujú 
pomalšie, postupnými krokmi. 
Ale o to viac máme všetci veľ-
kú radosť práve z takýchto krás-
nych stretnutí, ktoré obohacujú 
nás všetkých navzájom, pričom 
si uvedomujeme, že sme jeden 
pre druhého darom.“  

Aktívnymi tvorcami veľkonoč-
ných dielní v škole boli všetci 
žiaci so svojimi učiteľmi, peda-
gogickými asistentmi a rodičmi. 
Slávnostným programom - spe-
vom a tancom otvorili  trhy naj-
mladšie deti zo špeciálnej mater-
skej školy. Úsmevným pásmom 

Žiaci zo Spojenej školy internátnej 
v Námestove sa pravidelne stretávajú 
na trhoch, ktoré sa konajú pred Veľkou 
nocou, ale aj pred Vianocami. 

Foto: archív Spojenej školy internátnej 
v Námestove

V okolí  Účka sa plánuje vybudovanie zelenej oázy, ale aj 
ďalšie aktivity mesta, s ktorými sa uvažuje v priestore nábrežia. 

Foto: int. Mesto Námestovo



Súťažilo sa v troch súťažných 
disciplínach – hra na malom bub-
ne a súprave bicích nástrojov, hra 

na melodických bicích nástro-
joch a hra v súbore. Jednotli-
vé umelecké výkony boli zvlášť 

vo vyšších vekových kategóri-
ách na vysokej úrovni a odbor-
ná porota, ktorá  bola v zložení 
Mgr. Peter Solárik, MgA. Miro-
slav Greman a Bc. Martin Švec, 
to pri rozhodovaní nemala jed-
noduché. ZUŠ Ignáca Kolčáka 
v Námestove na tejto súťaži re-
prezentoval Jakub Turác, žiak z 
triedy pána učiteľa. Mgr. Micha-
la Puchela. Vo svojej C kategórii 
(od 13-16 rokov) zaznamenal v 
silnej konkurencii skvelý výsle-
dok v podobe 2. miesta v zlatom 
pásme v hre na malý bubon a bi-
ciu súpravu. V druhej súťažnej 
disciplíne sa prezentoval hrou na 
xylofón spolu s klavírnym sprie-
vodom pani učiteľky Mgr. Ľubo-
míry Puchelovej, PhD., za ktorú 
získal strieborné pásmo. 

Tiež nás veľmi teší, že náš žiak 
úspešne absolvoval prijímacie 
skúšky na Konzervatóriu Jána 
Levoslava Bellu v Banskej Bys-
trici, kde bude v budúcom škol-
skom roku pokračovať v štúdiu 
hry na bicích nástrojoch.

(zusik)

Námestovčania vo výbere Oravy

Námestovský Mestský 
športový klub patrí v práci 
s futbalovou mládežou me-
dzi najlepšie kluby v kraji. 
Prejavilo sa to aj vo výbe-
roch Oravského futbalové-
ho zväzu. Ten zareagoval na 
pozvanie z Čiech a pripravil 
družstvá starších a mladších 
prípraviek, ktoré sa vybrali na 
turnaj do Kamenice nad Li-
pou, mestečka medzi Pelhři-
movom a Českými Budějovi-
cami. Hráči MŠK Námestovo 
tvorili väčšiu polovicu repre-
zentantov Oravy. Na turnaji 
sa viac darilo starším prí-
pravkám, ktorých družstvo 
zvíťazilo vo všetkých devia-
tich zápasoch a stalo sa su-
verénnym víťazom turnaja. 
Cenné sú víťazstvá s druž-

stvami Jihlavy či Českých 
Budějovíc. Za družstvo na-
stupovali dve päťky, pričom 
celú jednu tvorili hráči MŠK. 
V mladších prípravkách sme 
mali ešte väčšie zastúpe-
nie (viď obrázok). Výberu 
mladších chlapcov sa darilo 
trochu menej, keď skončil 
na šiestom meste. Vynikajú-
co zorganizovaný turnaj, na 
malé mestečko vo fantastic-
kom areáli, ozdobila radosť 
z pohybu a oduševnené vý-
kony malých futbalistov. 
Všetkým chlapcom treba na 
jednej strane poďakovať za 
reprezentáciu klubu, mesta 
aj Oravy a na druhej strane 
držať palce v ďalšom futba-
lovom snažení.

Ivan Doroš

Chlapci z MšK vo výbere Oravy.         Foto: (id)

Úspech ZUŠ I. Kolčáka na súťaži bubeníkov
Pod názvom Borákova Prievidza 2019 sa 28. marca usku-

točnil 4. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch, ktorej sa 
zúčastnili žiaci ZUŠ z celého Slovenska. Toto podujatie ne-
sie meno prievidzského rodáka, vynikajúceho hudobníka a 
pedagóga Jozefa Boráka, ktorý bol v roku 1985 zakladate-
ľom oddelenia bicích nástrojov vo vtedajšej Ľudovej škole 
umenia.

Talentovaný Jakub Turác okrem úspechu v Prievidzi slávi aj ďalší 
– bol prijatý na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bys-
trici.                                 Foto: (zuš ik)

Erasmus plus a Hercules spájajú stredoškolských 
študentov z EÚ

Vo februári 2019 vycestovalo v rám-
ci projektu Erasmus+ KA229 HERKU-
LES päť študentiek spolu s dvomi peda-
gógmi reprezentovať našu školu, krajinu 
a jazyk do mesta Velingrad v Bulharsku. 
Stretli sa tu všetky zapojené školy z Bul-
harska, Cypru, Litvy, Poľska, Portugal-
ska a Slovenska s cieľom prezentácie na 
tému objavovanie kultúrneho dedičstva 
skrytého v jazyku. 

Študentky Gymnázia Antona Bernolá-
ka sa na prezentáciu pripravovali niekoľ-
ko týždňov, čoho výsledkom bola vyni-
kajúca prezentácia nielen Slovenska, ale 
aj našej školy. Náročné prípravy zároveň 
pomohli aj samotným študentkám, kto-
ré si tak výrazne posilnili svoje tímové, 
prezentačné a komu-
nikačné zručnosti aj 
v cudzom jazyku, ke-
ďže študenti pracovali 
na rôznych zadaniach 
aj v medzinárodne zlo-
žených tímoch. 

Partnerská škola vo 
Velingrade pripravi-
la pre všetkých účast-
níkov mobility zau-
jímavý a rôznorodý 
program. Študenti a pe-
dagógovia sa dozvedeli 
veľa o kultúrnom a prí-
rodnom dedičstve hos-
ťujúcej krajiny v rámci 
exkurzií do mesta Plov-
div, ktoré je vyhlásené 
za Európske mesto kul-
túry pre rok 2019, ale 
aj v Rupite - prírodnej 
rezervácii sopečného 
pôvodu s výhľadom na vyhasnutú sopku 
a v neposlednom rade v meste Melnik, 
ktoré je počtom obyvateľov najmenšie 
bulharské mesto a je vyhlásené za kul-
túrnu pamiatku.  

Počas pobytu mali študenti aj učitelia 
možnosť nadviazať nové priateľstvá a 
tak lepšie spoznať mentalitu a kultúru zá-
stupcov partnerských škôl. Pre študentky 
bol pobyt v bulharských rodinách mož-
nosťou zažiť inú kultúru, tradície, zvy-
ky a jazyk, ale aj gastronómiu a spoznať 
každodenný život domácich. Boli núte-

né komunikovať, učiť sa riešiť vzniknuté 
problémy a spoznávať atmosféru v rodi-
nách a v škole, keďže absolvovali aj nie-
koľko vyučovacích hodín.

Následne v dňoch 25. – 29. marca 
sme privítali 13 pedagógov a 32 štu-
dentov všetkých partnerských škôl 
u nás na Gymnáziu Antona Bernoláka 
v Námestove. Počas celého týždňa sme 
ich sprevádzali prírodnými a kultúrnymi 
pamiatkami Oravy a blízkeho okolia, ke-
ďže témou nášho projektu HERCULES 
je kultúrne a prírodné dedičstvo Euró-
py. Po 2 mobilitách na Cypre (novem-
ber 2018) a v Bulharsku (február 2019) 
sme sa stali treťou hosťujúcou školou 
v rámci dvojročného školského partner-

stva v rámci programu ERASMUS+. Pe-
dagogickí i nepedagogickí zamestnanci 
gymnázia si pripravili bohatý program aj 
v priestoroch školy – hostia sa naučili zá-
kladné výrazy v slovenčine a zúčastnili 
sa na pár vyučovacích hodinách. 

Najcennejšou skúsenosťou podľa slov 
zahraničných študentov bola interakcia 
v triedach, v rodinách študentov a mož-
nosť navštíviť jedinečné miesta - Demä-
novskú jaskyňu Slobody, slovenskú prí-
rodu v okolí Vysokých a Nízkych Tatier, 
areál tradičnej architektúry skanzenu 

v Brestovej, dielne tradičných remesiel, 
či spoznať kuchyňu nášho regiónu a tra-
dičné remeslá všetkých zúčastnených 
krajín. Zaujímavou bola aj prehliadka 
Oravského hradu spojená s vyučova-
ním o rašeliniskách v Oravskom múzeu 
a dreveného kostola v Tvrdošíne.  Hostia 
si pochvaľovali aj pohostinnosť a ústre-
tovosť všetkých zainteresovaných.  

Pridanou hodnotou nášho projektu 
je aj účasť študentov na dobrovoľnej 
aktivite za účelom údržby a starostlivos-
ti o miesta, ktoré sú v regiónoch pova-
žované za kultúrne alebo prírodné de-
dičstvo. Naši študenti sa od septembra 
2018 zapájajú do starostlivosti o rašeli-
niská pod správou CHKO Horná Orava. 

Keďže počasie zatiaľ 
neumožnilo prácu v te-
réne, študenti sa spolu 
so svojimi rovesníkmi 
z projektu HERCULES 
zapojili do údržbových 
jarných prác v areáli 
skanzenu v Brestovej. 

Posledný deň stretnu-
tia sme zavŕšili sláv-
nostnou akadémiou pri 
príležitosti Dňa uči-
teľov, ktorý bol tento 
rok naozaj medziná-
rodný. Poďakovanie 
a uznanie v tento deň 
patrilo nielen skvelým 
súčasným i bývalým 
pedagógom, študen-
tom, ktorí si pre nich 
ako darček a poďa-
kovanie pripravili zá-
bavný program, ale aj 

všetkým účastníkom projektu HERCU-
LES, ktorí svoje zážitky sprostredkujú 
späť vo svojich 
školách, v rodi-
nách a pozitívny 
obraz našej školy 
a regiónu tak na-
ozaj prekročí hra-
nice Slovenska.

Žaneta Hrbková,      
 Janka 

Puschenreiterová

Aj čistenie miest považovaných za prírodné dedičstvo bolo v programe poby-
tu študentov z EÚ na Orave.             Foto: (gab no)
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Šiesteho apríla 2019 vyvr-
cholil XXV. ročník Mestskej 
volejbalovej ligy zmiešaných 
družstiev - VúML v Námes-
tove.

O putovný pohár bojova-
lo od novembra 2018 osem 
družstiev v telocvični ZŠ Sl-
nečná v Námestove. V zá-
kladnej časti súťaže hrali 

družstvá po dva zápasy kaž-
dý s každým, na dva víťazné 
sety. Nasledovalo štvrťfinále, 
kde sa družstvá stretli podľa 
umiestnenia v základnej časti 

systémom: 1-8, 
2-7, 3-6 a 4-5. 
Po odohratí 
dvoch vzájom-
ných zápasov 
postúpili do se-
mifinále víťazi 
štvrťfinálových 
súbojov. Semi-
finále sa hralo 
systémom na 
dva hrané zá-
pasy a na tri ví-
ťazné sety. Zo 
semifinálových 
duelov vzišli 
dvojice druž-
stiev, ktoré hra-
li o tretie a prvé 
miesto.

O tretie 
miesto bojo-
vali družstvá 
Basket a Ce-
lebrity. Druž-
stvo Celebrity 
bolo nakoniec 
úspešnejšie po 
výsledku 3:1 
(20,-19,16,22). 
Putovný pohár 
víťaza mest-
skej ligy získa-
lo druhýkrát v 

histórii družstvo CENCÚ-
LE, ktoré vo finále porazilo 
TAKTIC 3:1 (-21,17,19,23).

Konečné poradie XXV. 
ročníka: 1. Cencúle, 2. Tak-
tic, 3. Celebrity, 4. Basket, 5. 
Gymnik, 6. Zamakamené, 7. 
Cucaj, 8. Novoť.

Slávnostné vyhodnotenie 
XXV. ročníka mestskej vo-
lejbalovej ligy spojené s odo-
vzdávaním cien sa uskutočni-
lo 6. apríla 2019 v réžii Ivetky 
Kramarčíkovej aj vďaka 
sponzorom, za čo im patrí 
veľké poďakovanie. Za naj-
lepšieho volejbalistu sezó-
ny si družstvá vybrali Ľuba 
Bredu (Cencúle) a najlepšiu 
volejbalistku Táňu Boldovja-
kovú (Gymnik). Spomienka 
patrila aj veľkému fanúšikovi 
a podporovateľovi volejbalu 
v Námestove Milanovi Čier-
nikovi, ktorý už nie je medzi 
nami.

Mestská volejbalová liga 
v Námestove funguje od 
roku 1994 a jej hlavným cie-
ľom vždy bolo pritiahnuť čo 
najširšiu verejnosť k športu, 
hlavne mladých ľudí. Verí-
me, že sa nám to všetkým, 
ktorí robíme okolo volejbalu 
v Námestove, podarilo.

Za organizačný výbor 
VúML a volejbalový oddiel

Marián Melišík

VOLEJBAL
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Volejbal seniorov a dôchodcov
Základná organizácia Jed-

noty dôchodcov v Zubrohla-
ve (ZO JDS) v spolupráci 
s Okresnou organizáciou JDS 
v Námestove a obcou Zub-
rohlava, pod záštitou starostu 
obce Pavla Bugeľa zorgani-
zovali 4. marca 2019 už 12. 
ročník volejbalového turnaja 
seniorov a dôchodcov okre-
su Námestovo a Tvrdošín. 
Ako hosť sa turnaja zúčast-
nilo družstvo z obce Čeľadná  
(okres Frídek Místek), ktorá je 
družobnou obcou Zubrohlavy.   

Turnaj sa uskutočnil v telo-
cvični ZŠ Zubrohlava za účas-
ti šiestich družstiev seniorov 
-dôchodcov. Boli to družstvá 
seniorov z Čeľadnej, Nižnej, 
Oravského Veselého, Orav-
skej Jasenice, Námestova 
a domácej Zubrohlavy.  

Družstvá boli v turnaji roz-
delené dodvoch skupín. Sku-
pinu A tvorili Nižná  (víťaz 
vlaňajšieho turnaja), Zub-
rohlava a Oravské Veselé. 
Skupinu B družstvá Námes-
tova (druhé vo vlaňajšom 
ročníku), Čeľadná a Oravská 
Jasenica. V skupinách hral 
každý s každým na dva vyhra-
té sety do 21 bodov, prípad-
ný tretí set do 15 bodov. Ví-

ťazi skupín hrali o 1. miesto, 
druhí v skupinách o 3. miesto 
a tretí v skupinách o 5. miesto. 
Podmienkou pre štart družstva 
bola účasť minimálne dvoch 
žien na ihrisku v každom sete.

Celý turnaj prebiehal v pria-
teľskom duchu, nebola núdza 
ani o humorné situácie, tak, 
ako to býva, keď hrajú ama-
téri. Na druhej strane boli aj 
zápasy solídnej hernej úrov-
ne. K takým patrili stretnutia 
Zubrohlava – Nižná, Čeľad-
ná – Námestovo, Námestovo 
– Zubrohlava a Nižná - Če-
ľadná.

V tomto ročníku turnaja 
hralo družstvo MsO Námes-
tovo oproti minulému roční-
ku podstatne lepšie a všetky 
svoje zápasy vyhralo 2:0. Aj 
keď začiatky setov s Čeľad-
nou a potom aj vo finále so 
Zubrohlavou  boli ako chôdza 
do schodov, družstvá strieda-
vo bodovali, ale Námestovo 
postupne získavalo náskok 4 
až 6 bodov, ktoré si udržiava-
lo až do konca setov. Zákla-
dom úspechu bola solídna hra 
v poli a podstatne menej poka-
zených podaní.  

Konečné poradie:

 1. Námestovo
 2. Zubrohlava
 3. Čeľadná
 4. Nižná
 5. Oravské Veselé
 6. Oravská Jasenica
 Víťazné družstvo získalo 

putovný pohár starostu obce 
Zubrohlava už štvrtýkrát.

Po skončení turnaja nasle-
dovalo spoločné posedenie 
pri guláši, zákuskoch a iných 
dobrotách. Nechýbala ani har-
monika a tak si mnohí aj schu-
ti zaspievali a všetci sa tešíme 
na budúci – 13. ročník tohto 
turnaja.              Václav Nečas

 Účastníci volejbalového turnaja seniorov v Zubrohlave.                 Foto: Ján Pindjak

Víťazné družstvo Mestskej organizácie JDS Námestovo na turnaji repre-
zentovali Božena Pavlíková, Kristína Mikušková, Dáša Kanovská, Rudolf 
Bencúr, Štefan Pisarčík, Jozef Páleník, Daniel Harmata a Václav Nečas.         
                                 Foto: Ján Pindjak

XXV. ročník Mestskej volejbalovej ligy v Námestove

Milí priatelia,
osemnásteho mája 2019 

sa uskutoční druhý ročník 
Behu ulicami mesta Námes-
tova, v spolupráci s TJ Ora-
van, mestom Námestovo a 
Oravskou bežeckou ligou. 
Beh vytvára príležitosť pre 
občanov nášho mesta v ob-
lasti športového a kultúrneho 
vyžitia, nadviazanie a opä-
tovné obnovenie priateľstiev. 
Beh je vhodný pre deti aj 
dospelých, mladých aj sta-

rých, jednotlivcov, sku-
piny, či rodiny s deťmi. 
Zúčastniť sa môže každý.

Dĺžka trate: 
 5 km
10 km 
detský beh 250 m a 500 m
Ukončenie online regis-

trácie: 16. 5. 2019 o polnoci 
Limitovaný počet účastní-
kov: 350 bežcov

POSTAV SA S NAMI NA 
ŠTART. 

(jj)
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Ako dlho už hľadáte a za-
chraňujete nezvestných? 

Od roku 2008, takže už 11 ro-
kov. Za túto dobu sa nám poda-
rilo zachrániť viac ako 30 živých 
ľudí, ale, bohužiaľ, vyše 30 ľudí 
sme našli mŕtvych. Vypátrať ne-
zvestného mŕtveho je určite to 
najsmutnejšie, ale aj to je vý-
sledok pátracej akcie a smútiaca 
rodina sa so svojím blízkym tak 
môže aspoň rozlúčiť.

Čo predchádzalo vzniku 
ORS? 

Na Orave bývajú v zime pre-
chody na bežkách po dedinách 
a väčšinou sa vždy niečo stalo. 
Zlomeniny, niečo z chrbticou 
a podobné. A keď sa zavolala sa-
nitka, tak sa zdravotníci nema-
li ako dostať na miesto nehody 
s komplikovaným prístupom, 
napríklad na kopec, do hory. 
Nemali ako  raneného zviezť z  
kopca. Vždy sa teda hľadal nie-
kto, kto má snežný skúter, alebo 
štvorkolku. Keďže takýchto situ-
ácií pribúdalo a pribúdalo, pove-
dali sme si, že treba našu aktivitu 
a pomoc raneným ľuďom, ale aj 
zdravotníkom   nejako zorgani-
zovať. Toto bol ten prvotný im-
pulz.  Postupne sa k nám potom 
začali pridávať ďalší a ďalší ľu-
dia, a aj naše aktivity a pôsob-
nosť sme začali rozširovať.. 

Koľko členov má vaše zdru-
ženie?

Momentálne okolo 70. Treba 

ale povedať, že spolupracujeme 
s viacerými dobrovoľnými zá-
chrannými zložkami, aj mimo 
Žilinského kraja. Sú medzi nimi 
napríklad aj kynológovia. Inten-
zívne spolupracujeme s dobro-
voľnými hasičskými  zbormi, 
lebo každá obec má dobrovoľ-
ných hasičov a je s nimi veľmi 
dobrá spolupráca. Stopercentná 
spolupráca je aj s námestovský-
mi hasičmi, tá veľmi dobre fun-
guje. 

Máte priestory, v ktorých sú-
stredíte svoju techniku? Mám 
na mysli záchranárske člny, 
štvorkolky, skútre. 

V tomto má naše združe-
nie veľkú nevýhodu, pretože 
priestory nemáme.  Techniku 
máme rozmiestnenú u niekto-
rých členov po garážach.  Máme 
v nájme aj nejaké priestory,  kde 
ale musíme platiť 200 alebo 300 
eur mesačne. Je to pre naše zdru-
ženie dosť veľa peňazí, keďže 
sme združenie dobrovoľníkov. 
Snažíme sa pomáhať, takpove-
diac, štátu, ale nie je to ľahké. 
Ku dnešnému dňu som rád, že 
predminulú sobotu nám Urbár 
v Oravskej Jasenici schválil po-
zemok do dlhodobého prenájmu. 
Pokúsime sa nejaké fi nancie dať 
dokopy a postaviť tam nejaké 
centrum. 

Ako často sú pátracie akcie 
a spolupracuje s vaším združe-
ním aj linka 112?

Čo sa týka  pátrania po hľada-
ných osobách, niekedy je také 
obdobie, že dva mesiace nemá-
me žiadnu pátraciu akciu. Bo-
hužiaľ, inokedy sa stane, že be-
hom týždňa máme ohlásených 
aj dvoch nezvestných. Teraz už, 

našťastie, niekoľko rokov máme 
zmluvu s integrovaným záchran-
ným systémom,  ktorého súčas-
ťou je aj polícia. To znamená, že 
keď sa niekto stratí, tak nás kon-
taktujú a môžeme rýchlejšie za-
siahnuť. 

Ako dokážete zorganizovať 
a pohotovo zapojiť do pátracej 
akcie taký početný tím členov? 

Niektorí ľudia hovoria, že pre-
čo nezasahujeme hneď. Každý 
náš člen má však nejaké zamest-
nanie, nejakú prácu, povinnosti. 
Väčšinou si teda naši členovia 
musia vybrať dovolenku, zorga-
nizovať si svoj čas. Snažíme sa 
pátračky organizovať tak, aby 
sme do nich mohli zapojiť čo 
najviac ľudí. Napríklad, keď vie-
me, že človek je dlhšie nezvest-
ný, pátraciu akciu zorganizujeme 
cez víkend.  Ak je pátracia akcia 

vyhlásená po maloletom, star-
šej osobe alebo osobe, ktorá trpí 
nejakou psychickou poruchou, 
tak aspoň časť našich členov je 
schopná vyraziť na zásah do jed-
nej hodiny na Orave a potom po-
stupne sa pridávajú ďalší naši 

členovia. Treba povedať, že túto 
našu činnosť, naši členovia vy-
konávajú bez nároku na odmenu, 
na dobrovoľnej báze. 

Aké typy pátračiek máte naj-
častejšie? 

Každý zásah je úplne iný. Kaž-
dá pátračka je aj pre nás pou-
čením. Hľadáme ľudí, ktorí si 
buď úmyselne šli ublížiť, alebo 
trpia nejakou psychickou poru-
chou a sú dezorientovaní, alebo 
je to nešťastná náhoda - človek 
sa stratí na hubách, spadne do 
vody a podobne. Keď si človek 
niečo úmyselne urobí, snaží-
me sa vžiť do tej situácie, čo ho 
k tomu asi viedlo. Samozrejme, 
keď sú  svedkovia, je to veľmi  
nápomocné. Najhoršie je, keď 
nevieme, kde máme hľadať, ako 
sa hovorí, keď sa nemáme čoho 
chytiť. Ďalej sú to pátračky po 

ľuďoch, ktorí nechajú list na roz-
lúčku... Každá pátračka je iná. 

Viete si spomenúť na nejakú 
rýchlu pátraciu akciu so šťast-
ným koncom? 

Výhodou nášho záchranného 
systému je, že máme členov zo 

širokého okolia Žilinského kraja. 
Vždy, keď je vyhlásená pátrač-
ka, najskôr kontaktujeme našich 
členov, ktorí bývajú v blízkos-
ti nezvestnosti. Raz sa stalo, že 
sa jeden pán stratil, bol dušev-
ne chorý a tak som volal nášmu 
členovi, ktorý býval neďaleko, 
kde naposledy nezvestného vi-
deli. Obliekol sa, sadol do auta 
a šiel preveriť nejaké stopy. Po 
pár metroch zbadal dezorien-
tovanú nezvestnú osobu sedieť 
na zvodidlách pri ceste. Popis 
na pána sedel, zobral ho teda 
do auta a pátračka bola vyrieše-
ná za chvíľku. Niekedy je to aj 
o šťastí. 

Prípady končiace sa smutne 
nie sú príjemné.  Spomínate si 
na nejaký? 

Samozrejme, všetky tie tragic-
ké prípady sú smutné, ale ob-

zvlášť, keď ide o deti a mladých 
ľudí. Raz sme hľadali  na Ky-
suciach mladého chlapca, ktorý 
bol dva dni po maturite. Išiel ju 
osláviť a v nočných hodinách, 
keď šiel na toaletu, nešťastnou 
náhodou spadol do potoka. Prúd 
ho odniesol až 25 kilometrov 
a tak sme ho hľadali dosť dlho. 
Keď sme mu išli na pohreb, ob-
čania  obce, odkiaľ pochádzal, 
urobili zbierku. Zbierku pre nás 
- záchranárov. Matka ľuďom to-
tiž povedala, aby nenosili vence 
a kytice, ale nech urobia fi nanč-
nú zbierku pre záchranárov. Vi-
dela naše nasadenie i to, že sme 
na pátracej akcii strávili veľa dní. 
Pri kostole nám odovzdali ška-
tuľku, ktorú sme sa bránili prijať. 
Keď sme to nakoniec boli donú-
tení vziať, navrhol som, že tie pe-
niaze venujeme niekomu, kto ich 
potrebuje. A tak sme aj urobili. 
Bolo tam takmer 4000 eur. Oslo-
vili sme televíziu, ktorá v tom 
čase vysielala reláciu na pomoc 
ľuďom v ťažkých životných si-
tuáciách, že teda máme nejaký 
fi nančný obnos a chceme ho da-
rovať niekomu, kto to potrebu-
je. Televízia vybrala pacientku, 
ktorej boli venované tieto pe-
niaze. Išlo o mladé dievča, ktoré 
trpí chorobou skleróza multiplex 
a potrebuje  zhruba 400 eur me-
sačne na lieky. Tejto pacientke sa 
od tej doby stále snažíme fi nanč-
ne pomáhať a  už je to niekoľko 
rokov.

Vtedy nám aj minister vnút-
ra daroval špeciálny čln, ktorý 
dodnes používame pri záchrane 
ľudských životov. Aj kompetent-
ní si uvedomili, že my to skutoč-
ne robíme kvôli ľuďom, aby sme 
pomáhali.

Adriana Boldovjaková 

ĽUDIA S CHARIZMOU

J. Vojtechovský: Kľúčom k úspechu je pozrieť sa do vnútra a až potom von

Keď si na základnej ško-
le mal vyberať svoj ďalší 
posun, zvažoval viaceré za-
merania – kuchár, všeobecný 
rozhľad gymnázia, až ho na-
koniec, úsmevne, no vychád-
zajúc z vtedajšej doby nad-
chla myšlienka vlastného 
počítača. „Bol to môj sused, 
ktorý ma presvedčil, aby som 
si vybral Obchodnú akadé-
miu v Dolnom Kubíne. Po-
vedal mi, že na hodinách má 
každý študent svoj vlastný 
počítač – a to som chcel tiež.“ 
Následne zistil, že ho infor-
matika baví, a tak si v danom 
obore našiel aj vysokoškolské 
vzdelanie. Po ňom pracoval 
v rôznych oblastiach, preva-
žne ako IT analytik a projek-
tový manažér. Keďže bol do-
pyt naozaj veľký, v krátkom 
čase dokázal rýchlo napredo-
vať a kariérne rásť, no časom 
pocítil únavu a vyčerpanie. 
Počas obdobia „hľadania sa“ 
zakotvil na univerzite, zo za-
čiatku len ako externý lektor, 
no neskôr a až do súčasnosti, 
prednáša na plný úväzok. 

Podporený desaťročnými 

skúsenosťami v obore sa škol-
stvo snažil od začiatku inovo-
vať – na hodinách nikdy ne-
skúšal teóriu, zameriava sa na 
praktické úlohy - spolu so štu-
dentmi tvorí reklamy, weby 
či e-shopy.

 Častokrát sa tak stáva, 
že spolu s ukončením štú-
dia predmetu získava mladý 
človek aj svoj vlastný biz-
nis. „Úspešných príkladov 
poznám mnoho. Je to pre 
mňa obrovská motivácia, 
okrem povinného odučenia 
predmetu dokážem ovplyv-
niť kariéru a do istej miery aj 
ďalší život študentov.“

S pribúdajúcim množstvom 
pozitívnych ohlasov sa zro-
dila myšlienka pomôcť škol-
stvu ešte o čosi viac. Úprava 
predmetov je náročný a dlho-
dobý proces, tak prišiel nápad 
založiť klub, v ktorom sa štu-
denti, propri štandardnej výu-
ke, môžu naplno realizovať. 
„Fungujeme už osem rokov, 
na malých fi rmách a nezi-
skovkách sa učíme tvoriť 
reklamy, weby či spravovať 
kampane. Zo začiatku len pre 

univerzitu, no dnes sme otvo-
rení aj pre verejnosť. Pos-
tupne sa začalo vzdelávanie 
nabaľovať, vznikali digitálne 
obedy, chaty, anjeli, odborné 
prednášky či konferencie a 
dokonca marketingovica, čo 
je najväčšia párty pre mar-
ketérov na Slovensku.“

Jeden z najnovsších Ja-
rových projektov je digi-
tálna univerzita - polročný 
víkendový vzdelávaci pro-
gram, v rámci ktorého si 

študenti osvoja 
základy marke-
tingu, zavŕšený 
vlastným projek-
tom a skúškami. 
Prvý rok dopadol 
nad očakávania,  
a tak je v pláne aj 
ďalší ročník. A čo 
ďalej? „Tento rok 
sme si zakáza-
li plánovať niečo 
nové, no už dnes 
večer nás čaka 
digital chill a na 
stole sú ďalšie ak-
cie ako digitálny 
dom, mnohé zau-
jímavé prednášky 
či  konferencie.“ 

„Pracovať s vy-
sokoškolskými 
študentmi je mo-
tivujúce tým, že 
si už sami vybe-
rajú svoje smero-

vanie, odpadá problém, ktorý 
vzníka pri náročnom publi-
ku základnej alebo strednej 
školy. Netajím sa tým, že si 
s nimi rád zájdem po veče-
roch von, no stále častejšie 
sa  stretávam s tým,  že je 
mnoho z nich frustrovaných 
a depresívnych, častorkát 
vyhľadávajúcich odbornú 
pomoc psychológa. Problé-
mov vidím viacero, okrem 
obrovských možností, v rám-

ci ktorých sa mladí ľudia ne-
vedia nájsť, sú to aj sociálne 
siete – vidia fotky luxusnej 
dovolenky, novej frajerky 
alebo dobrého auta a vzniká 
v nich pocit, že po stužkovej 
je potrebné mať rozbehnutý 
vlastný biznis a vysokú školu 
je nutné končiť na zabezpeče-
nom poste menežéra. Sú de-
formovaní.“

Existuje vôbec liek? „Len 
jeden a častokrát ho opaku-
jem aj svojim študentom - 
pozrime sa najskôr do vnútra 
až potom von. Objavme ta-
lenty a aktivity, ktoré nás 
skutočne bavia –  stavajme na 
nich, rozvíjajme ich a robme 
najlepšie ako sa dá.“

Rovnaká je aj Jarova od-
poveď na recept na úspech: 
„Človek musí robiť to, čo ho 
skutočne napĺňa, je jedno, či 
je to kvetinárka v obchodíku, 
akademik alebo politik – ak 
sa človek ženie iba za peni-
azmi, nikdy nenájde skutočné 
naplnenie a zmysel.“

Paralelou je aj jeho životný 
príbeh: „Z luxusnejšieho ži-
vota, kde som mal približne 
trojnásobný plat, som pre-
šiel do práce, ktorá ma baví 
a napĺňa, no nie je fi nanč-
ne ocenená.“ Oplatilo sa? 
„Nad tým som sa častokrát 
zamýšľal aj ja, pretože moju 
doterajšiu aktivitu vnímam 

skôr ako osobnú charitu, až 
posledné realizované projekty 
sú ziskovo zamerané. V no-
vembri som bol vyhlásený 
za učiteľa roka, neskôr som 
vyhral diplomovú prácu spo-
lu so svojou študentkou a mal 
tak možnosť vycestovať do 
európskej centrály pre Go-
ogle  a Facebook, až nakoniec 
prišlo ocenenie na prestížnej 
marketingovej súťaži DIGI-
TAL Special Awards za výni-
močný prínos v digitálnom 
marketingu. Toto všetko mi 
dalo jednoznačnú odpoveď 
na otázku – oplatilo. Zmysel 
to naozaj má.“ 

A čo je tým, čím popri všet-
kých aktivitách dobíja ba-
terky? „Robím to, čo ma baví. 
Mám veľmi rád prírodu, me-
ditácie, knihy, podniky so 
živou hudbou alebo klavír.
Všade sa hovorí o tom, aby 
človek žil tu a teraz – reál-
ne som to zažil až vo vode, 
ktorá mala jeden stupeň, som 
ľadový medveď.“ Počas blí-
žiacich sa sviatkov Jara Voj-
techovského v priehrade ne-
uvidíme – rešpektoval svoje 
pracovné zaťaženie, no po 
vynechaných dvoch sezóna-
ch sa chce určite vrátiť. „Od-
porúčam to každému. Nikdy 
v živote som nezažil podobný 
reset.“

Dorota Mikulášová

 „Volám sa Jaroslav Vojtechovský, pochádzam 
z Námetova a pôsobím ako učiteľ na univerzite v Bra-
tislave. Popri tom sa venujem množstvu aktivít, ktoré 
s tým súvisia a prostredníctvom ktorých sa snažím 
inovovať a modernizovať školstvo –  to je to, čo po-
važujem za svoje hlavné poslanie...“ 

Úspešný pedagóg Jaroslav Vojtechovský 
so svojou študentkou. Tvrdí, že má zmysel 
robiť to, čo človeka napĺňa.

Pomáhajú nielen pri hľadaní nezvestných v teréne...
V ostatnom čase takmer každý týždeň kolujú sociálny-

mi sieťami fotografi e nezvestných tvárí a prosby o pomoc pri 
ich hľadaní od blízkych. Na Orave bolo vyhlásených 
niekoľko pátraní, na ktorých sa aktívne podieľali aj 
dobrovoľníci z Orava rescue systému (ORS). Nielen 
o tom, čo všetko bežná záchranná akcia obnáša a pre-
čo ORS vznikol, sme sa porozprávali s jeho zaklada-
teľom Igorom Janckulíkom.

Porada záchranárov pred pátracou akciou.               Foto: (ar ij)


