
„na miesto činu“. „Je ale para-
doxné, že nielen priehrada, ale 
aj priemyselný park PUNCH 
v Námestove, či kalvária 
v Bobrove sú súčasťou CHKO 
Horná Orava a vzťahuje sa na 

nich 2. ochranné pásmo. Ľu-
dia, ktorí tu teda prichádzajú 
autami, rovnako roky – neve-
dome - porušujú zákon a tak 
vlastne páchajú trestný čin“, 
hovorí spomínaný poslanec 
parlamentu, známy tiež ako 
záchranár Oravského záchran-
ného systému. „Tento legisla-
tívny stav si nutne žiada rie-
šenie, lebo ide proti ľuďom“, 
hovorí I. Janckulík.

„Závod PUNCH i kalvá-
ria pri Bobrove sú súčasťou 
CHKO Horná Orava v 2. stup-
ni ochrany. Závod PUNCH 
bol postavený až po schválení 
nových hraníc CHKO“, upres-
ňuje Dušan Karaska. Potvr-
dzuje tiež, že Správa CHKO 
HO v budúcnosti plánuje re-
víziu hraníc a zonácie tohto 
územia. „Plánujeme predo-
všetkým znížiť jej výmeru vy-
lúčením všetkých intravilánov 
obcí, priemyselných areálov 

a iných urbanistických priesto-
rov včítane rekreačných oblas-
tí v západnej časti Oravskej 
priehrady. V detailoch o tom 
plánujeme rokovať so zainte-
resovanými včítane vedenia 
dotknutých obcí“, potvrdzu-
je budúce zmeny CHKO HO, 
inštitúcie, ktorá si tohto roku 
pripomína 40. výročie svojho 
vzniku, D. Karaska. Súčasná 
CHKO HO, ustanovená Vy-
hláškou MŽP SR č. 420 z roku 
2003 má 58 758 ha. Po tom, 
čo  v roku 1979 došlo k zníže-
niu jej výmery o vyše 11,5 ha, 
ju teda čaká ďalšie zmenšenie 
plochy i zmeny v zonácii. 

keď „pomohol“ až 
Trestný zákon

CHKO za ostatných päť ro-
kov vykonala takmer 459 kon-
trol, viac ako polovicu prí-
padov riešili jej strážcovia 
dohovorom. „Žiaľ, celkovo 

„Na toto miesto chodíme 
my, ale i mnohí rybári, medzi 
nimi rovnako napríklad aj bý-
valí či súčasní policajti. Ry-
bárči sa tu, odkedy bola prie-
hrada napustená, teda od roku 
1953, a nikdy sa nič podobné 
nestalo. Ja sám som vôbec ne-
vedel, že toto obľúbené miesto 
rybárov, ale aj ľudí, ktorí si tu 
dokonca stavajú stany, v lete 
v tejto lokalite parkuje neraz 
i 20 áut, je v II. stupni ochra-
ny“, hovorí rybár Florián. Ry-
bárčim už 40 rokov, ale okrem 
rybárov, ktorých pochytali pri 
Bobrove nedávno, som za celé 
tie roky o niečom podobnom 
nikdy nepočul. Myslím si, že 
celé to bolo šité horúcou ihlou, 
že mal byť na svete exemplár-
ny prípad, a tak sme sa ním 
stali my – štyria sedemdesiat-
nici, ktorí sme v strese a napä-
tí takto strávili celých 12 ho-
dín.“ Po autá rybárov musel 
totiž prísť žeriav až zo Žiliny 
a odťahová služba ich po jed-
nom prevážala do krajského 
mesta...

Paradoxne, nebyť toho, že po 
oznámení políciou, že spáchali 
trestný čin, zdravotné problé-
my – potvrdené lekárom v trs-
tenskej nemocnici  v rámci po-
vinného predvyšetrenia – ich 
zachránili od 48-hodinové-
ho zadržania v celé policajné-
ho zaistenia. „Nedávno som 
sa stretol tu pri vode so star-
ším pánom z Jasenice. Je po 
porážke a túžil si posedieť pri 
tej vode, lebo pre nás starších 

je to naozaj dobre pre zdra-
vie“, zdôrazňuje vplyv situ-
ácie, keď k rybárom nabehla 
polícia, Námestovčan Flori-
án. „Nemocného Jaseničana 
sprevádzala manželka. Vra-
vím si: Chválabohu, že sa to 
nestalo jemu, čo nám, lebo 
okrem odťahovky by tu mu-
selo prísť možno aj pohrebné 
vozidlo...“, zauvažoval nahlas 
spomínaný rybár. 

Dvojaký meter (?)
Kde môžeme rybárčiť, pý-

tajú sa rybári? Pod Slanicou  
smerom k „Stovke“ (miesto 
bez zonácie, pozn. aut.) ne-
máme žiadnu šancu. Tam si 
papaláši postavili penzióny 
a poohradzovali pozemky až 
priamo do vody, pritom rybár-
sky zákon hovorí, že priestor 
dva metre od vody má byť pre 
rybárov. Lesné pásmo je „troj-
ka, štvorka“, v rovnakom pás-
me sú vody od Trstenej... Roč-
ne platíme 150 eur. Načo nám 
to je, keď nikde nemôžeme? 
Odovzdáme papiere a bude 
pokoj... Stotisícovú rybársku 
organizáciu nikto na Sloven-
sku nepočúva. Zákony o nás 
sa pripravujú bez nás. Na prie-
hrade sa rozťahujú iní, my 
sme dobrí tak na zarybňovanie 
a čistenie brehov...

Verejnosti prekáža, že na 
brehoch priehrady sú nastava-
né hausboaty, ktoré podľa ry-
bárov majú vraj, nejeden, mo-
tory zo starej Ávie a iných 
vyradených áut, čo škodí ži-
votnému prostrediu. Ale to 

akoby príslušné kontrolné or-
gány ani nezaujímalo...

Riaditeľa CHKO Horná Ora-
va Dušana Karasku sme sa 
spýtali, či táto inštitúcia má 
evidenciu o počte čiernych 
stavieb na brehoch priehrady. 
V novembri 2017 ich napočí-
tali 113, ale rátali ich iba v 3. 
a 4. stupni ochrany, čiže vo vý-
chodnej časti priehrady. Riadi-
teľ poznamenal, že určite viac 
chát a prístreškov je v západ-
nej – rekreačnej časti. 

V pásme ochrany 
priemysel i kalvária

„Približne 75% nábrežia 
priehrady patrí do 2. – 4. stup-
ňa ochrany“, hovorí Igor Jan-
ckulík, ktorému rodina jed-
ného zo štvorice rybárov 
oznámila, čo sa stalo. Krát-
ko po príchode polície prišiel 
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Odťahové vozidlo postupne odvážalo autá rybárov do Žiliny. 
Rybári ich už medzičasom dostali späť – doviezli si ich sami.  
              Foto: (ij)

Rybári „vylovili“ Pandorinu skrinku
Znepokojených a pobúrených je nielen viac ako dva a pol tisícky rybárov, čle-

nov dvoch MO SRZ v okolí Oravskej priehrady, ale i slovenská verejnosť -  nad 
konaním polície voči štvorici rybárov-seniorov, loviacich ryby neďaleko ná-
mestovského mosta. Dvaja policajti im zablokovali motorové vozidlá, privolali 
zástupcu CHKO, ďalších dvoch policajtov a ešte ďalších piatich z kriminálnej 
polície. Rybári vošli autami na územie II. stupňa ochrany Chránenej krajinnej 
oblasti Horná Orava (CHKO HO) a podľa platnej legislatívy tak spáchali trest-
ný čin, čím im hrozilo nielen prepadnutie vozidiel v prospech štátu, ale i jed-
noročné väzenie.

 CHKO HO plánuje revíziou hraníc a novou  zonáciou územia, aj vrátane rekreačnej oblas-
ti v západnej časti priehrady, znížiť jej výmeru. Môže sa teda stať aj to, že miesto dlhoročné-
ho a bezproblémového rybárčenia blízko námestovského mosta, kde štvorica rybárov v II. pás-
me ochrany nedávno spáchala trestný čin, bude v budúcnosti nechráneným územím a teda bez 
hrozby podobných postihov. Je to však vecou rokovaní zainteresovaných a hudbou budúcnosti.  
               Text: (lá), foto: Igor Janckulík

Zdroj foto: Mapový prehliadač Štátnej ochrany prírody SRMapa oravskej priehrady a okolia, vpravo označenie zonácie tohto územia.
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Pri poliklinike pribudne 
57 parkovacích miest

Žilinský samosprávny kraj 
v týchto dňoch začal výstavbu 
tak dlho očakávaných a po-
trebných nových parkova-
cích miest v areáli polikliniky. 
Pribudne tu 57 parkovacích 
miest, vytvorených s mini-
málnym zásahom do zele-
ne. Súčasne bude vykonaná 
aj zmena dopravného znače-
nia pred budovou polikliniky. 
Zhotoviteľ by mal odovzdať 
dielo do siedmich mesiacov. 
Veríme, že počasie bude ešte 
prijateľné a zhotoviteľ zreali-
zuje čo najviac prác pred zi-
mou a tak skráti termín vý-
stavby.

Koncom mesiaca bude Za-
stupiteľstvo Žilinského samo-
správneho kraja schvaľovať 
zabezpečenie finančných pros-
triedkov vo výške 50 000 € na 
spolufinancovanie predlože-
nia a realizáciu projektu Cen-
tra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS). Ak bu-
deme úspešní, môžeme zís-

kať nenávratné finančné pros-
triedky v hodnote 800 000 €. 
Toto centrum, v prípade úspe-
chu, by bolo vybudované na 
3. poschodí polikliniky. Spo-
mínané poschodie je súčasťou 
ešte nedokončených poscho-
dí v poliklinike (nedokonče-
né poschodia 3, 4, 5,). V CIZS 
by bola vytvorená: všeobec-
ná ambulantná starostlivosť 
pre dospelých, všeobecná am-
bulantná starostlivosť pre deti 
a dorast a špecializovaná gy-
nekologická ambulantná zdra-
votná starostlivosť.

V najbližších dňoch sa tiež 
začnú stavebné práce na ob-
nove chodníkov na Slanic-
kom ostrove umenia. Podarilo 
sa nám získať dotáciu v oblas-
ti podpory regionálneho roz-
voja vo výške 40 000 € na re-
vitalizáciu Slanického ostrova 
umenia – I. etapa.

 Igor Janckulík
autor je poslanec NR SR

a podpredseda ŽSK

Práce na budovaní parkoviska sú v plnom prúde.                 Foto: (ij)

BUDÚCNOSŤ NÁBREŽIA – VÝSLEDKY ANKETY

Potešil záujem mladých 
Z celkového počtu zapoje-

ných (1147) tvorili najpočet-
nejšiu skupinu ľudia v roz-
medzí 25-35 rokov. Je teda 
príjemné konštatovať, že 
presne 450 ľudí má predstavu 
o tom, ako by to malo v bu-
dúcnosti na nábreží vyzerať. 
Bude to práve táto generácia, 
ktorá ju bude využívať spolu 
so svojimi rodinami. Stred-
nú a staršiu generáciu repre-
zentovalo 150 respondentov. 
Ako miesto trvalého bydliska 
uviedlo Námestovo 562, teda 
polovica z opýtaných. Z Ná-
mestovského okresu ich bolo 
421 a z Oravy (mimo okres 
Námestovo) to bolo ďal-
ších 75 ľudí. Možnosť po-
vedať svoj názor využilo aj 

61 respondentov zo Sloven-
ska (mimo Oravy) a ďalší 17 
majú pobyt mimo Sloven-
ska. Väčšina zo zapojených 
navštevuje nábrežie raz týž-
denne, no dotazník oslovil aj 
tých, ktorí nábrežie navšte-
vujú raz za pol roka, resp. ho 
nenavštevujú vôbec.

Nábrežie - ako miesto 
oddychu - sa páči

Ako dôvod návštevy spo-
mínanej lokality uviedlo 
až 829 respondentov oddy-
ch a rekreáciu. Nasledovala 
návšteva zábavných a reštau-
račných zariadení (579), náv-
števy kultúrnych poduja-
tí (510), 184 ľudí uviedlo 
celkovo šport, 109 konkrét-
ne plávanie a vodné športy 
a ďalších 32 uviedlo iný zá-

ujem. V rámci tejto otázky 
mohli respondenti označiť 
viacero možností. Najčas-
tejším hodnotením súčas-
ného stavu bolo označenie: 
celkom sa mi páči (626). 
Nábrežie sa skôr nepáči 272 
ľuďom, 94 sa nepáči vôbec, 

85 sa páči veľmi a 54 z opý-
taných súčasný stav nevede-
lo posúdiť. 

Mestský park a plaváreň 
Azda najdôležitejšou otáz-

kou celej ankety bolo to, čo 
by ľudia na nábreží videli 
najradšej. Z tesného víťaz-

stva sa môžu tešiť fanúšiko-
via mestského parku (538), 
pred tými, ktorí zvolili mož-
nosť plavárne (535). Pres-
ne o 120 hlasov za nimi za-
ostal turistický aquapark. Na 
štvrté miesto  v poradí sa vy-
šplhali verejné grily s pose-

dením (392). 
Ďalšie pora-
die bolo na-
s l e d o v n é : 
detské špor-
toviská 370, 
bežecká trať 
280, požičov-
ňa lodí a vod-
ných atrak-
cií 275, pláž 
s prezliekací-
mi kabínka-
mi 271, ohra-
ničený bazén 
v Oravskej 
p r i e h r a d e 
236, priestor 
pre umenie 
188, spolo-
čenská miest-
nosť 158, 
kaviarne s te-

rasami 141, múzeum 96, ho-
telové zariadenie 59, cvičis-
ko pre psov 49. Možnosť iné 
označilo 32 opýtaných. 

Pre domácich i turistov
Vedenie mesta zaujímalo 

aj to, komu by malo nábre-
žie slúžiť. Majú to byť do-
máci občania alebo turis-
ti? Až 72% z respondentov 
(820) uviedlo, že by sa loka-
lita mala budovať rovnomer-
ne pre obe skupiny, 259 ľudí 
by si však prialo, aby to boli 
prioritne domáci. Viac sme-
rom k turistom by investí-
cie smerovalo 45 ľudí a ďalší 
pätnásti situáciu nevedeli po-
súdiť. Do ankety sa zapojilo 
viac mužov (591) ako žien 
(548).

Dotazník vytvorili projek-
toví zamestnanci mesta, tvo-
rilo ho celkovo 9 otázok, ší-
rený bol prostredníctvom 
mestského webu, sociálnych 
sietí a osobného zberu. Na 
naprogramovanie a vyho-
tovenie výsledkov si mesto 
predplatilo program ty-
peform.          Marián Kasan

V priestore nábrežia by ľudia podľa ankety privítali mestský park a plaváreň.  
       Foto: (msú)

Ľudia tu chcú najmä mestský park a plaváreň
Mesto si uvedomuje dôležitosť budúcnosti nábre-

žia priehrady, preto v druhej polovici septembra po-
núklo širokej verejnosti priestor najmä elektronic-
kou formou vyjadriť názor na túto tému. Dotazník 
vyplnilo celkovo 1147 respondentov. Výsledky anke-
ty budú jedným z podkladov k ideovej súťaží návr-
hov, ktorá by mala byť pre túto lokalitu mesta vypí-
saná v druhej polovici decembra. 

Posledné tohtoročné číslo mestských novín 
Námestovčan vyjde v piatok 20. decembra, 

uzávierka tohto vianočného vydania 
je  9. decembra 2019.

Kontakty: redakcia 0911 920 010, 
e-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk. 

Predseda redakčnej rady 0907 447 411, 
e-mail: peterkolada@yahoo.com

Rivalom všetkých – najmä 
ak ide o rozpočet – je čas

Novembrové mestské zastu-
piteľstvo malo na programe 
najmä schvaľovanie množstva 
dôležitých čísel a treba pove-
dať, že ak si „práca s číslami“ 
vyžaduje pozornosť a sústre-
denosť, tak rokujúci - úradní-
ci i poslanci po stredajšej prvej 
pracovnej zmene a rovnako dl-
hej práci v rokovacej miestnos-
ti mohli byť  už zrejme ťažko 
pozorní a sústredení. Posla-
nec Grígeľ to polovážne-polo-
humorne  komentoval slova-
mi? ...aby sme neprijali niečo, 
z čoho sa nám budú Beňadovci 
smiať. Alebo: Vážení poslanci, 
tak dlho rokovať, to už nie je 
ani hygienické... 

Rokovanie čo rokovanie sa 
výrazne predlžuje aj preto, že  
poslanci priamo na zastupiteľ-
stve požadujú k prerokúvanej 
problematike nezriedka ďalšie 
informácie a vysvetlenia, kto-

ré si, aj podľa vyjadrenia pri-
mátora, môžu na úrade zistiť 
bežne mimo rokovania zastu-
piteľstva, resp. v danej prob-
lematike, ktorá im nie je jasná, 
sa dovzdelať individuálne. Po-
slanci oponujú,  argumentujú, 
že potrebné informácie nedo-
stávajú včas, niektoré prichá-
dzajú rovno na rokovací stôl... 
Tentoraz dĺžku rokovania na-
tiahlo i to, že poslanci - pred-
sedovia komisií MsZ v rám-
ci bodu rôzne predkladajú na 

schválenie zastupiteľstvu aj 
niekoľko návrhov na uznese-
nie, ktoré sú pre prítomných 
taktiež novou, neprediskuto-
vanou témou a tak k nim zas 
svoje názory vyjadrujú ďalší 
a ďalší poslanci. Poslankyňa 
Danica Hollá predložila v rám-
ci prerokovania iniciatívnych 
návrhov a odporúčaní komi-
sií MsZ 8-9 návrhov odporú-
čaných investičných priorít pre 
rozvoj mesta, schválených ko-
misiou pre rozpočet, financie, 
správu a hospodárenie s majet-
kom mesta, ktoré by  sa mali 
zapracovať do pripravovaného 
rozpočtu na rok 2020 a nasle-
dujúce programové obdobie. 
Poslanci s tým „mali prob-
lém“, lebo problémom je jed-
nak enormný objem prostried-
kov potrebných na tieto akcie 
a tiež to, že návrhy dostali pria-
mo na rokovací stôl. Podobne 
prednášali svoje návrhy aj po-
slanci - predsedovia ďalších 
komisií...

 Ak sa povie dane, určite kaž-
dý spozornie, lebo tie sa do-
týkajú každého z nás. A VzN 
o dani z nehnuteľnosti bolo ur-

čite jedným z najdôležitejších 
bodov rokovania poslancov 
20. novembra 2019.

Mestský úrad do návrhu VzN 
o daniach zapracoval polovi-
cu pripomienok komisie pre 
rozpočet. Poslanci schváli-
li VzN s ďalšími, na rokovaní 
predloženými pripomienkami 
predsedu spomínanej komisie 
Štefana Uhliarika veľkou väč-
šinou hlasov – proti boli dva-
ja poslanci.

Podrobnejšie informácie 
k daniam si prečítate v zápis-
nici z MsZ na webovom por-
táli mesta. 

Ďalším, mimoriadne kon-
frontačným a časovo zdĺha-
vým  bodom bolo rokova-
nie o rozpočtovom opatrení 
č. 5/2019 ku ktorému predlo-
žila pripomienky najmä ko-
misia pre rozpočet, financie, 
správu a hospodárenie s ma-
jetkom mesta. Predsedníčka 
Danica Hollá informovala, že 
komisia navrhuje schváliť ten-
to bod s výhradami, týkajúci-
mi sa  najmä navýšenia dotácie  
pre Technické služby, neodpo-
rúčala  navýšenie na prepla-

tenie výdavkov spoločnosti 
ORMO, neodporúčala zaradiť 
do rozpočtu II. etapu budova-
nia oplotenia MŠK a rovnako 
nesúhlasila so zaradením do 
rozpočtu vybudovanie scho-
dov zo spodnej časti cintorína.

Výsledkom dlhosiahlej dis-
kusie bola schválená zmena 
rozpočtu na rok 2019 spomí-
naným rozpočtovým opatre-
ním, úpravu príjmov a výdav-
kov nájdete na webstránke 
mesta.

Rozpočet, najdôležitejší do-
kument mesta, ktorého koneč-
ná verzia by sa mala v týchto 
dňoch finalizovať, lebo schvá-
lenie zastupiteľstvom ho čaká 
už 18. decembra, aktívne za-
mestnáva všetkých kompe-
tentných. Niektorí poslanci 
apelovali, aby sa čo najskôr 
uskutočnilo pracovné roko-
vanie vedenia mesta s posla-
neckým zborom a priamo na 
novembrovom rokovaní si sta-
novili ten najbližší termín: 25. 
november 2019.

Priebeh celého rokovania 
MsZ z 20. novembra 2019 náj-
dete na webstránke mesta. (lá)

Hoci išlo na rokovaní mestského zastupiteľstva o „suché čísla“, diskusia k nim bola mimo-
riadne emotívna.                      Foto: (lá)

Ing. Arch. Danica Holá
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V meste pribúda zeleň 

Vďaka aktivite MŠK Ná-
mestovo sa mestu podarilo 
získať dotáciu vo výške 16 
367 €. Ide o národný projekt 
Zelené obce Slovenska, ktorý 
zastrešuje Slovenská agentúra 
životného prostredia, sídliaca 
v Banskej Bystrici. V mest-
skom športovom areáli bolo 
vysadených 84 nových stro-
mov, z toho 80 hrabov obyčaj-
ných a  štyri javory mliečne. 
Okrem tohto projektu do mes-
ta pribudlo aj 20 kusov javora 
červeného, ktoré boli vysade-
né popri prieťahu pri parko-
visku ICN. Tieto stromy boli 
vysadené ako náhradná vý-
sadba za dreviny, ktoré mu-

seli byť vyrúbané na Slanic-
kom ostrove umenia. Okrem 
spomínaných dvoch projektov 
sa nám ešte podarilo získať fi-
nancie z externých zdrojov aj 
na výsadbu pôdopokryvných 
okrasných drevín, ktoré boli 
vysadené na valy v areáli ska-
teparku. Z mestských zdrojov 
bolo zakúpených 100 kusov 
hrabov obyčajných, ktoré boli 
umiestnené v areáli ZŠ Slneč-
ná a v blízkosti 12-poscho-
dových bytoviek na sídlisku 
Brehy. Dreviny budú v bu-
dúcnosti upravované ako živý 
plot. Pred penziónom Magura 
si našlo miesto aj päť javorov 
poľných.                          (mk)

Stromy vysadené v areáli MŠK.     (Foto: msú)

20 javorov červených bude skrášľovať ostrovček medzi prie-
ťahom a parkoviskom ICN.                     Foto: (mšk) 

OPÄTOVNÉ
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE

KONATEĽ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 5 zákona NR 
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie 

KONATEĽ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Bernolákova 390/14, 
029 01 Námestovo (sídlo obchodnej spoločnosti)
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný 

pomer na dobu neurčitú
Termín nástupu:  predpokladaný termín nástupu 1. 1. 2020
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady: 
Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie technického 
alebo ekonomického zamerania s maturitou
3. Platové podmienky:
Základná zložka mzdy je 1 600,00 EUR v hrubom.
4. Miesto a termín podania žiadosti o účasť 
na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými 

dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej 
heslom „Výberové konanie – konateľ obchodnej spoločnosti 
– NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Námestovo, Cyri-
la a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo alebo podať osobne v 
podateľni Mestského úradu v Námestove, nachádzajúcej sa na 
1. poschodí. Uzávierka prijímania žiadostí je 6. decembra 
2019 do 12:00 h. Žiadosti doručené po tomto termíne a neúpl-
né žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.

5. Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. 
Osobný pohovor sa uskutoční dňa 9. 12. 2019 o 10.00 hod., 
v malej zasadačke Mestského úradu Námestovo.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta 
Námestovo v sekcii oznamy.

Obchodná verejná súťaž
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodný zákonník

Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo so síd-
lom Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 
00314676 ( ďalej aj ako „vyhlasovateľ“)  týmto v zmysle 
§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákon-
ník, opätovne vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie

Nájomnej zmluvy

Predmet súťaže: nájom nebytového priestoru stavebne ur-
čeného na prevádzkovanie obchodu a služieb o výmere 68,5 
m² nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podlaží byto-
vého domu so súpisným číslom 510, postaveného na parcele 
C-KN č. 876/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 265 m², zapísaného na LV č. 1399 k. ú. Námesto-
vo. Predmetný bytový dom s občianskou vybavenosťou sa 
nachádza na Komenského ulici č. 510 v Námestove. 

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením 
„Súťaž na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome 
na Komenského ulici č. 510“ najneskôr do 30. 12. 2019 do 
12,00 hod. Ponuka musí byť doručená na Mestskom úra-
de dňa 30. 12. 2019 do 12.00 hod., nie odoslaná na pošte. 
Ponuka musí obsahovať ponúkanú cenu a tiež účel nájmu. 

Vyhodnotenie ponúk: do 15. 1. 2020.
Viazanosť ponuky: do 30. 4. 2020 musí byť uzatvorená 

Nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena ročného prenájmu nebytového 

priestoru bez energií.
Trvanie nájmu: doba neurčitá.
Predpokladaný začiatok nájmu: 1. 3. 2020.
      Mesto Námestovo si vyhradzuje právo žiadny návrh ne-

prijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
      V prípade obhliadky nebytového priestoru kontaktujte 

prednostu Mestského úradu Námestovo Ing. Dušana Jendra-
šíka počas úradných hodín na telefónnom čísle: 0908607268 
resp. e-mailom na adresu: prednosta@namestovo.sk.

Obchodná verejná súťaž
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodný zákonník
Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo so sídlom Cyri-

la a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676 ( ďalej 
aj ako „vyhlasovateľ“)  týmto v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb., Obchodný zákonník,

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie

N á j o m n e j   z m l u v y
Predmet súťaže: nájom nebytového priestoru o výmere 

28,1 m² nachádzajúceho sa na prízemí stavby -  Domu kultú-
ry Námestovo so súpisným číslom 208, postaveného na parce-
le C-KN č. 384/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 5284 m², zapísaného na LV č. 1399 k. ú. Námestovo. 

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Sú-
ťaž na prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry Ná-
mestovo“ najneskôr do 30. 12. 2019 do 12,00 hod. Ponuka 
musí byť doručená na Mestskom úrade dňa 30. 12. 2019 
do 12.00 hod., nie odoslaná na pošte. Ponuka musí obsahovať 
ponúkanú cenu a tiež účel nájmu. 

Vyhodnotenie ponúk: do 15. 1. 2020.
Viazanosť ponuky: do 30. 4. 2020 musí byť uzatvorená 
Nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena ročného prenájmu 
nebytového priestoru bez energií.
Trvanie nájmu: doba neurčitá.
Predpokladaný začiatok nájmu: 1. 3. 2020.
Mesto Námestovo si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať
alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
V prípade obhliadky nebytového priestoru kontaktujte pred-

nostu Mestského úradu Námestovo Ing. Dušana Jendrašíka 
počas úradných hodín na telefónnom čísle: 0908607268 resp. 
e-mailom na adresu: prednosta@namestovo.sk.

Nie je žiadny rozumný dôvod na masívne 
zvyšovanie daní

Najdôležitejšie je zostaviť 
riadne vyrovnaný rozpočet. 
Za našu vlastnú neschopnosť 
– pripraviť vyrovnaný  rozpo-
čet – zaplatia obyčajní ľudia 
– cez vyššie dane, cez poplat-
ky a úroky, čo je nám všetkým 
jasné. A je jedno, kto sa ako 
podieľa na príprave rozpoč-
tu, všetci sme v jednom vre-
ci – poslanci, pracovníci úra-
du, vedenie mesta. A občania 
sú naši rukojemníci. Zvolili si 
nás pre to, čo sme im sľubova-
li, nie aby sme pri prvej príle-
žitosti zvyšovali dane. V oča-
kávanej recesii je veľkou 
strategickou chybou zadlžiť 
mesto neuváženými investí-
ciami. Nikto ma nebude chvá-
liť, ak sa nezveziem na vlne - 
poďme hneď teraz a najlepšie 
už zajtra stavať športovú halu 
za viac ako 1,8 milióna € a le-
zeckú stenu za ďalších 76 000 
€. Ak sa bezhlavo pustíme do 
investícií, ktoré nie sú vopred 
pripravené a v meste prioritné, 
určite to neprispeje  k dlhodo-
bej udržateľnosti verejných fi-
nancií. Bude to slúžiť len na 
plnenie záujmov a ambícií úz-
kej skupiny občanov. Pracov-
ný  návrh rozpočtu predložený 
mestským úradom sa javí ako 
vyvážený i keď určitá mie-
ra rizika nie je zapracovaná. 
Nevidím tam povinné zvýše-
nie platov učiteľov, zvýšenie 
minimálnej mzdy, niekto-

ré výdavky sú podhodnote-
né. Vcelku je to prvý pracov-
ný návrh, ktorý je potrebné 
dopracovať. Komisia výstav-
by navrhla priority rozpočtu 
pre roky 2020 a 2021 v sume 
2 717 000 €, komisia kultúry 
a športu požaduje zaradiť do 
rozpočtu viac ako 486 230 €,  
ktoré nie sú započítané v pri-
pravenom návrhu rozpočtu 
mesta. 

Zoberme ďalší úver 
vo výške 4 796 280 € 
a dáme budúcemu zastu-
piteľstvu úctyhodných                                                                          
3 203 230 € na investície. 
Máme peniaze a môžeme sta-
vať. HURÁ!

   Tak to určite nie, nie, nie, 
trikrát nie! 

□ □ □                                       
Do mesta pribúdajú  na jed-

nej strane nové povinnosti a 
na druhej strane bude určite 
znížený rast dane z príjmov 
fyzických osôb, čo ohrozí vy-
rovnanosť rozpočtu. Hľadať 
úspory len na strane výdav-
kov nepomôže. 

Za najdôležitejšie v tomto 
období  je potrebné držať na 
uzde výdavky samosprávy!

Výdavky oprávnene nekrá-
tiť, ale ich zameniť za kvalit-
nejšie služby. 

Do rozpočtu dať len reálne 
čísla, o ktorých sme presved-
čení, že sa naplnia.

V oblasti príjmu hľadať 

zdroje, v poplatku za rozvoj 
obmedziť jeho čerpanie len na 
úhradu kapitálových výdav-
kov súvisiacich s výstavbou.

A ako s výstavbou? Na jasnú 
otázku patrí jasná odpoveď! 
Áno, výstavbe zo združených 
prostriedkov - nie bezhlavého 
zadlžovania mesta, nie je to 
absolútna priorita mesta.

To, čo je potrebné v pr-
vom rade riešiť, je priesto-
rové umiestnenie ZUŠ Igná-
ca Kolčáka a Centra voľného 
času do priestorov Základ-
nej školy Brehy. Peniaze na 
úpravu priestorov sú,  skôr sa 
počká s jednou ulicou, ako sa 
máme dvadsať rokov tváriť, 
že nie je problém a nič netre-
ba.

Po presťahovaní sa uvoľnia 
kapacity na definitívne rieše-
nie priestorov pre vyučovanie 
a konečne sa budú môcť žia-
ci učiť  tak, ako sa patrí v 21. 
storočí.

Aj v minulosti sa riešili veľ-
ké projekty cez mimorozpoč-
tové zdroje. Ak by sme v mi-
nulých rokoch  nepracovali 
na projekte za 676 000 € na 

Marián Grígeľ st.

Neschopnosť šetriť v rozpočte maskujeme krea-
tívnym posúvaním jeho položiek. Rozpočet mesta je 
Zákonom roka, to ostatné je už skôr do počtu. Tento 
najbližší rozpočet budú sprevádzať emócie vedenia 
mesta, emócie poslancov.

verejné osvetlenie, ktoré sme 
získali mimo rozpočtu mes-
ta, dnes svietime sviečkami. 
Rovnako výstavba prieťahu 
mestom a úprava komuniká-
cie cez mesto za viac ako šesť 
miliónov €... Nezvyšovali sa 
dane, investície sa vybudova-
li z projektu, bez nároku na 
prostriedky z rozpočtu mesta.

Takýto postup v budova-
ní mesta je stokrát ťažší ako 
len prísť, odhlasovať a zasta-
viť všetko ostatné. Vyžadu-
je si to aj veľa práce na ce-
lom projektovom procese, 
od samotného spracovania 
projektov, ako aj veľa práce 
pri presviedčaní ľudí. Penia-
ze s presvedčením úradníkov 
hľadať na ministerstvách, 
športových zväzoch. Cho-
dením po štátnych inštitúci-
ách - tu sa musím usmiať, tu 
musím podať žiadosť a nie-
len čakať, nielen zvyšovať 
dane... Aj to, že sme sa sta-
li okresným mestom –  nikto 
nám nič nedal zadarmo, nik-
to nám milostivo neponúkol, 
nech sa páči máte to, bude-
te okresom. Ak hovorím, že 
všetci máme chodiť inde než 
v rozpočte mesta hľadať pe-
niaze, tak to tak aj myslím. 
Všetci musia  chodiť, pre-
sviedčať od ,,Šavla k Pavlo-
vi“, hľadať riešenia, pretože 
iná cesta nie je. A že sa to dá, 
vidieť na náučnom chodní-
ku. Čo sa desať rokov neda-
lo, zrazu ide, riešenie sa naš-
lo. Treba len chcieť pracovať. 

Toto  zastupiteľstvo má na 
stole 3 500 000 € na rozum-
né investovanie bez toho, aby 
zvýšilo dane.

Marián Grígeľ
Poslanec MsZ
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Rybári „vylovili“ Pandorinu skrinku
musíme konštatovať, že naša 
kontrolná činnosť a sankcie, 
ktoré nám umožňujú platné 
právne predpisy – sú to rádo-
vo desiatky eur – nedokázali 
ani zastaviť narastajúcu krimi-
nalitu v oblasti ochrany príro-
dy, reaguje D. Karaska. „Na 
Oravskej priehrade sa to poda-
rilo až v tomto roku predovšet-
kým vďaka činnosti enviropo-
lície, ktorá využila jestvujúce 
právne možnosti Trestného zá-
kona, pretože doterajšie sank-
cie sa ukázali ako neúčinné.“

Polícii je to nemilé, ale...
Polície sme sa pýtali na hu-

mánnosť postupu i na to, či na 
Oravskej priehrade robí aj pre-
ventívne akcie, nielen repre-
sívne zásahy.  Z telefonického 
rozhovoru s Rudolfom Gablí-
kom, vedúcim oddelenia envi-
ronmentálnej kriminality KR 
PZ v Žiline vyplynulo, že zásah 
voči rybárom nebola aktivita 
polície, OR PZ v Dolnom Ku-
bíne prijalo oznámenie občana 
(údajne rybára) a tak polícia, 
bola povinná zasiahnuť. Sám si 
uvedomuje, že to nebolo šťast-
né riešenie. "Pre políciu nie je 
milé zasahovať voči dôchod-
com a starším občanom odo-

beraním ich vozidiel," pove-
dal. Prejavil ľútosť, že na to 
takto doplatili títo seniori. Bola 
to podľa neho doposiaľ jedi-
ná represívna akcia, enviro-
polícia, ktorá vznikla 1. apríla 
2019, v okolí priehrady vyko-
nala aj preventívno-bezpeč-
nostnú akciu – po zásahu v 4. 
stupni ochrany. Ľudia sa podľa 
vyjadrenia R. Gablíka dlhodo-
bo naučili na extrémne pohod-
lie a prichádza obdobie, keď je 
už, z hľadiska znečistenia pro-
stredia, v ktorom žijeme, nutné 
aj formou represie výraznejšie 
chrániť životné prostredie, čo 
nám prikazuje aj legislatíva SR 
a EÚ. Polícia podľa R. Gablí-
ka vyvíja iniciatívu, aby bolo 
možné zákonnou cestou, v spo-
lupráci s ďalšími orgánmi vy-
riešiť napr. aj problémy ohľad-
ne čiernych stavieb v blízkosti 
priehrady, pretože zákon v tej-
to oblasti je doposiaľ deravý 
a rovnako treba legislatívne rie-
šiť postupne všetky problémy, 
ktoré sa okolo priehrady nako-
pili za nemálo rokov.
Čo sa týka umiestnenia záka-
zovej značky, aj bez nej rybári 
nemali oprávnenie vstúpiť na 
územie II. stupňa ochrany, za-
parkovať podľa vyjadrenia R. 
Gablíka mali pri hlavnej ceste, 

DHZ Námestovo naďalej
v kategórii A

Krajské operačné stredisko 
v Žiline vyhlásilo 6. novem-
bra 2019 o 11:28 h poplach 
pre Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Námestovo. Ohlá-
sený bol požiar rodinného 
domu v Oravskej Polhore. 
Našťastie išlo len o cvičný 
poplach zameraný na preve-
renie akcieschopnosti zboru, 
zaradeného do celoplošné-
ho rozmiestnenia síl a pro-
striedkov v kategórii A. Áč-
kový zbor je podľa zákona 
povinný do 10 minút od vy-
hlásenia poplachu vyslať k 
udalosti zásahovú jednotku 
v minimálnom počte 4 čle-
nov s požadovanou techni-
kou. Členovia DHZ Námes-
tovo dosiahli limit 4 členov 
za 7 minút a do limitu 10 mi-

nút bolo na zásah priprave-
ných 5 členov jednotky. Ďa-
lej sa kontrola zamerala na 
vybavenosť hasičského zbo-
ru autonómnymi dýchací-
mi prístrojmi (ADP), ško-
leniami a kontrolou v rám-
ci zdravotnej spôsobilosti v 
ich používaní. Taktiež sa za-
ujímali o prostriedky v prí-
pade záchrany na vode čl-
nom, záchrannými vestami 
a prostriedkami na záchra-
nu osôb na vodnej hladine. 
Kontrolný orgán vyhodnotil 
previerku kladne, čím Dob-
rovoľný hasičský zbor Ná-
mestovo spĺňa požiadavky 
na jednotky zaradené do ka-
tegórie A.

Vladimír Ptačin 
Predseda DHZ

Po augustovom cvičení na viacpodlažnej budove, na ktorom 
sa zúčastnili aj hasiči z Vavrečky, zameranom na transport rane-
ného zo strechy po schodisku a dopravu vody na strechu 10-pod-
lažnej budovy sa uskutočnilo ďalšie cvičenie. Bolo určené na 
postup pri záchrane osoby zo zadymeného prostredia a hase-
nie kotolne na tuhé palivo v rodinnom dome.       Foto: ar dhz

Poškodzovanie vozidiel na parkoviskách
Mesto Námestovo sa pri 

navrhovaní parkovacích 
miest vždy riadi normami, 
pričom sa snaží  vytvoriť ma-
ximálny počet parkovacích 
miest. V minulosti to bolo 
aj za cenu ich minimálnych 
povolených rozmerov, čo sa 
dnes v nemalej miere vyu-
žíva ešte na parkoviskách 
pri obchodných centrách. Aj 
napriek tejto skutočnosti je 
v meste stále nedostatok par-
kovacích miest, lebo počet 
vozidiel v okrese každoroč-
ne stúpa a verejné priestran-
stvá v meste majú svoje li-
mity, ktoré sú už teraz „na  
hrane“. Veľkosť parkovacích 
miest určuje predpis STN 73 
6058 z roku 1987 a pri kol-
mom parkovaní je minimál-
na požiadavka na šírku par-
kovacieho miesta 2,25 m, čo 
sa v dnešnej dobe javí už ako 
nepostačujúci rozmer. V sú-
časnosti sa rozmer nových 
parkovacích miest v mes-
te vyznačuje na 2,50 m šír-
ky.  Len pre porovnanie: 
ak v roku 1987 mala bežná 
Škoda 120 šírku 1610 mm, 
dnešná Octavia ju so šírkou 
1820 mm prekračuje o viac 

ako 20 cm a na parkoviskách 
nám neustále pribúdajú SÚV 
vozidlá s rozmermi až 2170 
mm, čiže o vyše pol met-
ra širšie.  Je zjavné, že u po-
dobných vozidiel nastáva 
čoraz väčší  problém s par-
kovaním a ich nadrozmer je 
najčastejšou príčinou „par-
kovacích“ nehôd, v kombi-
nácii s nepozornosťou a ne-
skúsenosťou vodičov.

Na mestskú políciu v Ná-
mestove sa z uvedeného dô-
vodu často obracajú ľudia, 
ktorí po príchode ku vozid-
lu na parkovisku zistia, že ho 
majú poškodené nárazom od 
iného vozidla a chcú vidieť 
kamerový záznam z miesta 
nehody, aby si zistili pácha-

teľa. Mestská polícia však 
nemôže v takomto prípa-
de kamerový záznam vydať, 
lebo tu nastáva právny stav, 
kedy sa z obyčajného malé-
ho „ťukanca“ na parkovisku, 
ktorý väčšinou definuje polí-
cia a poisťovňa ako „škodo-
vú udalosť“ stáva „doprav-
ná nehoda“, ktorú by ste  
mali nahlásiť na polícii, a až 
tá v spolupráci s mestskou 
políciou v danej veci spolu-
pracuje vo veci obrazového 
záznamu. 

Zjednodušene povedané, 
ak pri parkovaní poškodíte 
iné vozidlo, no druhý vodič 
sa na mieste nenachádza a 
vy z miesta nehody odídete 
– máte naozaj „zarobené“ na 

poriadny problém.  Takého-
to páchateľa dopravnej ne-
hody dokážu v mnohých rí-
padoch usvedčiť kamerové, 
mobilné záznamy a prípad-
ní svedkovia nehody. Vlo-
ženie papierika s kontaktný-
mi údajmi za stierač – odkiaľ 
môže ľahko aj uletieť je na-
ozaj chvályhodný počin, ale 
to, bohužiaľ, v tomto prípa-
de nestačí. Ak nedokážete na 
mieste škodovej udalosti zis-
tiť majiteľa vozidla, ste po-
vinní okamžite volať na čís-
lo 158 a opísať policajnému 
operátorovi situáciu. Operá-
tor vyšle na miesto škodovej 
udalosti hliadku a tá sa pokú-
si vyrozumieť majiteľa. 

Tu považujeme naozaj za 
dôležité dôrazne upozorniť 
vodičov vozidiel, že každý 
„ťukanec“ na parkoviskách, 
vzniknutý za spomínaných 
okolností, treba okamži-
te nahlásiť operátorovi po-
lície. Za prehrešok odídenia 
z miesta nehody môže totiž 
vinník aj za relatívne malú 
škodu ľahko prísť o vodič-
ský preukaz! 

Mgr. Miroslav Hajdučík
Náčelník MsP

Novšie autá si vyžadujú viac priestoru na parkovanie.     Foto: MsP

asi 100 m od miesta lovu, takže 
podľa neho nie je namieste 
argumentácia, že nie je kde 
v blízkosti zaparkovať vozidlá.

Slovenské moria 
spoločne

Zásahom polície proti rybá-
rom sa vynorili a ešte viac ob-
nažili uvádzané, ale i mnohé 
ďalšie, početnejšie problémy 
okolo brehov Oravskej prie-
hrady. A keďže podobné prob-

lémy ako my majú aj obce a 
mestá ležiace popri všetkých 
väčších vodných nádržiach na 
Slovensku,  stretli sa 13. no-
vembra ich starostovia a pri-
mátori na Domaši. Z Ora-
vy bol na tomto pracovnom 
stretnutí primátor Námesto-
va Milan Hubík i starostovia 
priľahlých obcí a primátor-
ka Trstenej. Prítomní uvádza-
li konkrétne skúsenosti z pra-
xe i príklady nedostatočnej 
legislatívy, ktorá by upravo-
vala napríklad fungovanie 
rekreačných oblastí. Mestá 
a obce pozdĺž šiestich slo-

venských priehrad trápia rov-
naké problémy: čierne stavby 
a najmä ich efektívna a rých-
la likvidácia – s návrhom kon-
krétnych riešení malo prísť, 
podľa uznesenia vlády, do 30. 
septembra 2019 Ministerstvo 
životného prostredia SR, no 
dodnes sa tak nestalo. Samo-
správy pozdĺž vodných nádr-
ží majú problémy tiež s odpa-
dom, čiernymi skládkami, nie 
je legislatívne jasné, kto by 

mal napríklad zbierať separo-
vaný odpad v rekreačných ob-
lastiach. Niektoré samosprávy 
majú problémy na úseku spo-
lupráce so Slovenským vodo-
hospodárskym podnikom atď.

Výsledkom spoločného 
stretnutia predstaviteľov sa-
mospráv na Domaši je vytvo-
renie neformálneho združenia 
miest a obcí z okolia priehrad 
pod symbolickým názvom 
Slovenské moria.  Jeho cie-
ľom je vytvoriť priestor na od-
bornú diskusiu o problémoch 
samosprávy, pripomienkova-
nie zákonov, príprava legis-

latívnych návrhov zákonov 
s cieľom priniesť pozitívnu 
zmenu a umožniť rozvoj ces-
tovného ruchu v týchto, ur-
čite významných, lokalitách  
Slovenska. Ohľadne rieše-
nia problémov rybárov i tých, 
ktoré rybári  „vylovili“ z vody 
Oravskej priehrady, hodlá pri-
mátor Námestova Milan Hu-
bík iniciovať rokovania na 
pôde ZMOBO a ďalších zain-
teresovaných inštitúcií.

▪ □ ▪
V strede minulého týždňa 

polícia rybárom zabavené autá 
vrátila. „Išli sme si po ne do 
Žiliny. Som rád, že sme ich 
dostali späť a že policajti sa 
k nám správali veľmi slušne 
a citlivo“, vyzdvihuje prístup 
policajtov Námestovčan Flori-
án. „Chcel by som im za to po-
ďakovať, aj tomu poslancovi, 
čo k nám hneď prišiel a pomá-
hal nám. Teraz sa ešte rozho-
duje, či pôjdeme pred súd ale-
bo pred disciplinárnu komisiu. 
Verím, že to dobre dopadne, 
veď čo sme urobili – ani sme 
nevedeli, že sme v nejakom 
ochrannom pásme..“

Nuž, rybačka môže byť aj 
takýto trpký koníček. Ale že 
je to koníček „v dobrom aj 
v zlom“, to potvrdzuje ná-
vrat pána Floriána k vode vzá-
pätí po tom, ako dostal svo-
je auto späť. „Pri pumpe niet 
šance kdesi nablízku zapar-
kovať auto. Postavil som ho 
až k ZVT a odtiaľ som išiel 
k vode pešo... To pre rybára 
v našom veku už nie je. Tre-
ba hľadať spoločne také rie-
šenia,  ktoré budú dobré pre 
všetkých.“

Oslovil nás postoj „potresta-
ného“ rybára, ktorý, paradox-
ne, poznajúc život, hoci mu 
bolo ťažko, je vďačný za dob-
rý prístup. S podobným prístu-

pom by sme sa mali spoločne 
správať aj k tejto prírode, kto-
rú sme dostali ako dar. Zho-
ra, aj od predošlých generá-
cií a ich potomkov, ktorí pod 
priehradu museli obetovať 
svoje polia, domov, všetko. 
Ak tento kúsok oravskej zeme 
prijímame ako dary a obety, 
nemôžeme sa správať nezod-
povedne a s neúctou, rešpek-
tujúc zároveň, že pánom tvor-
stva je človek. A jeho korunou 
zdravý rozum a cit. 

Anna Lajmonová

Dokončenie z 1. str.

Úsek okolo priehrady na Slanickej osade, kde nie je zvýšené 
pásmo ochrany, si „ochránili“ majitelia okolitých objektov 
plotmi, siahajúcimi neraz až do vodnej nádrže, a tak sa tam 
rybárčiť dá asi ťažko...          Foto: (lá)

Facebook je využívaný pre-
dovšetkým mladými ľuď-
mi. Okrem iného aj takto re-
agovali na zásah polície proti 
štvorici starších rybárov na 
Oravskej priehrade:
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Planéta Zem i naše peňaženky žiadajú inovatívne a rýchle riešenia
Pojem klimatická hroz-

ba v ľudovej reči znamená, 
že sme si – všetci -  nezod-
povedným správaním voči 
prostrediu, v ktorom žije-
me, „zasvinili“ Zem, a ak sa 
veľmi rýchlo nespamätáme, 
z následkov sa už nespamä-
táme – bubnujú na poplach 
vedci.

Planéta Zem nás teda vy-
zýva k zodpovednosti. Ur-
čite štáty - Amerika, Čína, 
najväčší znečisťovatelia 
ovzdušia oxidom uhličitým, 
by si to mali zobrať k srd-
cu predovšetkým a nesprá-
vať sa práve opačne – viď 
USA, ktoré aktuálne vycúva-
li z Francúzskej klimatickej 
dohody. Vypúšťanie emisií 
do ovzdušia otepľuje plané-
tu, čím sa zvyšujú extrémy 
počasia – extrémne lejaky, 
horúčavy, povodne, požiare. 
A tak vedci - je ich 11 tisíc 
zo 153 krajín sveta - operu-
jú už nie s pojmom klimatic-
ká hrozba, ale tvrdia, že „pla-
néta Zem jednoznačne čelí 
klimatickej núdzi“. V máji 
vyhlásila klimatický stav nú-
dze Veľká Británia, násled-
ne Írsko, niektoré európske 
mestá, úvahy vyhlásiť tento 
stav sú aj v Bratislave...

Zem ale vzdychá pred kaž-
dým, lebo všetci sme jej 
obyvatelia. Nemôžeme sa 
k prostrediu, kde žijeme, 
správať tak, že nás nikto ne-
vidí. V zmysle – ale veď čo 
ja, ja som len jeden z milió-
nov, miliárd, čo ja môžem 
ovplyvniť budúcnosť pla-
néty... Jeden nezmôže nič, 
ale všetci dokážeme všetko. 
Každý obyvateľ Slovenska 
vyprodukuje denne cca 1 kg 
odpadu. Na Slovensku je to 
vyše 5 tisíc ton denne, vyše 2 
milióny ton ročne. A to hovo-
ríme iba o Slovensku, a iba 
o skládkovaní či spaľovaní 
komunálneho odpadu... Aké 
sú následky znečisťovania 
ovzdušia vplyvom vykuro-
vania pevným palivom, lebo 
nie všetky obce a mestá majú 
šetrnejšie druhy vykurova-
nia, následky vplyvom ne-
šetrného hospodárenia s les-
mi, znečisťovanie vôd, atď. 
Stále však máme na mysli 
iba „malé ryby“, čo sa týka 
globálneho znečisťovania ži-
votného prostredia...

□ □ □
 Podľa vedcov kroky, kto-

rými planéte nepomáhame, 
sú: stále príliš vysoký nárast 
leteckej dopravy, klčovanie 
lesov, príliš vysoká spotre-
ba mäsa a už spomínané zvy-
šovanie globálnych emisií – 
oxidu uhličitého...

Zaváži môj prístup
Vráťme sa však domov – 

k nášmu postoju k životné-
mu prostrediu. Základom je 
náš prístup k odpadu – naj-
mä jeho separovanie, či opa-
kované použitie toho, čo ešte 
môžem z odpadu, napr. oba-
lov opakovane v domácnos-
ti využiť. V tej súvislosti si 
napríklad nemožno, najmä 
starší spoluobčania, nespo-

menúť na využívanie kla-
sických detských plienok 
namiesto dnešných pamper-
siek. (V minulosti sme pranie 
plienok brali ako samozrej-
mosť, a pritom sa rodilo via-
cej detí ako v súčasnosti, a čo 
sa týka pomoci v domácnos-
ti, nebolo toľko technických 
vymožeností ako dnes, pri-
tom obaja rodičia chodili do 
práce...  Stíhali sme vyprať, 
vysušiť i vyžehliť plienky, aj 
v početných rodinách s deť-
mi. Vieme, ľudia by sa vy-
smiali takému spiatočníctvu, 
ale príroda si od nás žiada 
obety – možno iného druhu, 
nie čo sa týka plienok, a nie 
kvôli sebe, ale pre naše dob-
ro. Preto je namieste pri kaž-
dom druhu odpadu, ktorý 
držím v ruke, nekonať me-
chanicky, ale rozumne. Pozn. 
aut.) 

Nekompromisné smerni-
ce sú tu

Pri dennom nakladaní s od-
padom sme prakticky ako 
medzi dvomi mlynskými 
kameňmi: jeden má názov 
CHCEM – to je to naše raci-
onálne –  druhý sa volá MU-
SÍM. Pripravená novela zá-
kona o odpadoch na budúci 
rok, ktorá hovorí o povin-
nosti upravovať (tzn. trie-
diť a inak využívať, pozn. 
aut.) odpad pred skládkova-
ním od júla 2020 i výraznom 
zvýšení odvodu do environ-
fondu za každú tonu odpadu 
je nekompromisná. Súčasnú 
cenu za tonu odpadu zdvihne 
aj na viac ako dvojnásobok. 
Vychádza to tak, že približ-
ne 80 percent obcí a miest 
na Slovensku, ukladajúcich 
svoj odpad na skládky, môže 
tak za každú tonu odpadu už 
v roku 2021 platiť  80 – 90 
€. Od roku 2023 má byť od-
pad pred odvozom od každej 
domácnosti odvážený, a tak 
skryť sa v mase tvorcov od-
padu nebude možné a každý 
subjekt si zaplatí za „svoj“ 
odpad.  Slovensko je súčas-
ťou EÚ a tak sú ciele a zá-
väzky vyplývajúce zo Smer-
nice Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ, záväzné aj pre 
nás. V súčasnosti sme s 29% 
triedenia komunálneho od-
padu na chvoste EÚ. V roku 
2020 už budeme musieť re-
cyklovať 50% komunálneho 
odpadu, v roku 2025 viac ako 
polovicu - 55% a v roku 2030 
budeme musieť opäť využiť 
po recyklácii na Slovensku 
až 60% komunálneho odpa-
du, o päť rokov o päť percent 
viac... Pritom  podľa európ-
skych smerníc by mali byť 
postupne zatvorené všetky 
skládky komunálneho odpa-
du, skládkovať bude možné 
len 10% odpadu. Pri nedo-
držaní percenta recyklácie  
budú samosprávy po roku 
2021 pokutované 70 – 90 € 
za každú tonu odpadu. Mno-
hé zo samospráv na Orave 
už dnes nemajú šancu splniť 
stanovené kritériá. Nezostá-
va nám teda  nič iné, len už 
dnes na odpad myslieť už pri 

nákupoch, racionálne s ním 
narábať a opakovane využí-
vať, čo sa dá použiť, no naj-
mä odpad separovať, lebo od 
množstva separovaného od-
padu nášho mesta je závislá 
výška finančného odvodu do 
štátneho environmentálneho 
fondu, ktorá sa každým ro-
kom výrazne zvyšuje...

Ako na „odpadové 
strašidlo“?

Predstavitelia samospráv 
na Slovensku majú z tých-
to zákonov a čísel určite bo-
lehlav, a tak niet divu, že 
vedenie nášho mesta hľa-
dá možnosti, ako spomínané 
„odpadové strašidlo“ zlikvi-
dovať.  Po medializovaných 
informáciách, že existu-
je vo svete inovatívne rieše-
nie na spracovanie a recyk-
láciu tuhého komunálneho 
odpadu, ktoré dokáže odklo-
niť viac ako 96% odpadu od 
skládkovania a zanecháva 

menej ako 4% už sterilizova-
ného odpadu pre uloženie na 
skládky, vedenie mesta Ná-
mestovo oslovilo firmu Bio-
elektra Group. Tá, po  skú-
senosti s už dlhodobejšou 
spoluprácou s vedením mes-
ta Tvrdošín v tejto oblasti, 
zorganizovala v polovici ok-
tóbra prezentáciu spomína-
ného riešenia pre primátorov 
a ďalších pracovníkov samo-
správ všetkých štyroch orav-
ských miest.

Prezentované inovatívne 
riešenie na spracovanie a re-
cykláciu tuhého komunálne-
ho odpadu so stopercentným 
ekologickým efektom a s na-
plnením cieľov cirkulárnej 
ekonomiky získalo v roku 
2017 prvenstvo na Svetovom 
ekonomickom fóre v Da-
vose  za inovatívne riešenie 
spracovania komunálneho 
odpadu a ako najlepší envi-
ronmentálny projekt v Poľ-
sku v roku 2017 v kategórii 
Zem získalo Nobelovu cenu 
za ochranu životného pros-
tredia. Určite mu tieto oce-
nenia otvárali dvere do sve-
ta – podľa slov prezentérov 
sa technológia etabluje napr. 
v Monaku, technológia vy-
hrala tender v Austrálii, pred 
získaním ocenenia v Davo-

se už mala firma skúsenos-
ti počas 4-ročnej prevádzky 
v Poľsku neďaleko Varšavy... 
A zrejme aj preto Poľsko 
v oblasti šetrenia životného 
prostredia dosahuje podstat-
ne lepšie výsledky ako Slo-
vensko. Za 7 rokov sa údajne 
na tejto technológii v Poľsku 
nevyskytol  ani jeden prob-
lém. 

Ako to funguje?
Táto inovatívna technoló-

gia (pod názvom Roto Ste-
ril Beg 7000)  je založe-
ná na mechanicko-tepelnom 
spracovaní. Ide o jednodu-
chý, čistý proces, na začiat-
ku ktorého stoja sterilizačné 
jednotky umiestnené v pod-
tlakovej hale, v ktorej dová-
žaný odpad zaberá jej malú 
časť. Dovezený odpad sa po-
seká na drobnejšie časti a pu-
tuje do sterilizačných kotlov, 
ktoré riadi umelá inteligen-

cia. Tá vie presne vyhodno-
tiť, v akom zložení odpad 
do kotlov prišiel, podľa zlo-
ženia určí, z ktorého regió-

nu prichádza, ako sa časom 
jeho zloženie v regióne mení 
a pod. Podľa zloženia odpa-
du v sterilizačných kotloch 
umelá inteligencia optimali-
zuje celý priebeh sterilizácie. 
Sterilizačné kotly sa sklada-
jú podľa potreby a objemov 
odpadov dovážaných do haly 
ako lego. Štyri kotly sú po-
trebné na 40 – 50 000 ton od-
padu, pridávajú sa podľa ná-
rastu objemu spracovaného 
odpadu. V kotloch sa odpad 

zbaví pary, ktorá tvorí 17%, 
voda z nej sa ďalej používa 
v procese, teda nikde nevyte-
ká. Z kotlov smeruje hmota 
do separačnej linky, schop-
nej vyseparovať stotisíc ton 
odpadu (čo vyprodukuje roč-
ne 150 tisíc – 200 tisíc ľudí 
ročne, pozn. aut.). Celá táto 
technológia je uzavretá, bez-
komínová, teda do ovzdu-
šia sa nevypúšťa vôbec nič. 
A keďže celá hala, teda aj 
časť, kde sa naváža odpad, 
je pod tlakom, žiaden zá-
pach sa von nedostane. Tie-
to centrá sa teda dajú stavať 
bližšie k obydliam. Prezento-
vaná technológia podľa pre-
zentérov už hravo spĺňa po-
žiadavky recyklácie odpadu 
roku 2035, kde je požiadav-
ka 65% .

Trh „určí“ vyseparované 
frakcie 

V kotle sa nachádza odpad 
cca 3-5 hodín, umelá inteli-

gencia vie 
vyse l ek to -
vať, o aký 
druh odpadu 
ide, podľa 
toho v ňom 
u p r a v u j e 
tlak, teplotu 
a ďalšie pre-
menné, kto-
ré vplýva-
jú na výstup 
viac ako de-
siatky frakcií 
tak, aby sa 
tento sterili-
zovaný ma-
teriál tmav-
šej farby, 
bez akého-
koľvek zápa-
chu, mohol 
ďalej vyu-
žiť. Pri tej-

to technológii zamestnan-
ci, kontrolujúci celý proces 
a chod, neprichádzajú do sty-
ku s odpadom. Separačná 

linka vyseparuje frakcie pod-
ľa potreby trhu – výsledným 
produktom sú rozličné dru-
hotné suroviny (napr, kovy, 
plasty, sklo, ale aj stavebný 
materiál...), organická frak-
cia a tuhé alternatívne pali-
vo. Vyseparované produkty 
sú určené na ďalšie využi-
tie v procesoch a výrobkoch. 
Produkty na ďalšie využitie 
tým, že sú sterilizované a čis-
té, už nemusia prechádzať 
ďalším procesom. Sú sklado-

vateľné, dajú sa teda upotre-
biť aj neskôr.

Nie je nezaujímavé, že po-
kiaľ sa v súčasnosti v Európe 
prísne vyžaduje separovanie, 
triedenie odpadu, táto tech-
nológia nevyžaduje vysepa-
rovaný odpad, čo má výhodu 
aj v samotnom odvoze od-
padu od domácností jedným 
smetiarskym vozidlom. Pre 
porovnanie –  pokiaľ sa, pod-
ľa prezentujúcich, v spaľov-
niach všetky druhy vysepa-
rovaného odpadu zmiešajú, 
podobne ako pri tejto inova-
tívnej technológii, na rozdiel 
od spaľovní, kde splodiny 
smerujú sčasti do ovzdušia, 
pri tejto bezkomínovej tech-
nológii do ovzdušia neod-
chádza nič... 

Lepšie je vidieť...
Firma, ktorá prezentovala 

primátorom uvedené zelené, 
environmentálne riešenie, 
šité pre náš región, s možnos-
ťou šetrenia nákladov ľudí za 
vyprodukovaný odpad, by 
v prípade záujmu oravských 
obcí a miest o tieto služby, 
poskytla know-how a pomoc 
pri financovaní tohto projek-
tu, nazvaného Čistá Orava. 
Je predpoklad, že prostried-
ky na projekty tohto druhu 
budú dostupné aj európskych 
fondov. Predstavitelia samo-
správy by mali nájsť lokali-
tu pre výstavbu. Primátori 
sa na prezentácii zhodli, že 
v zmysle – lepšie raz vidieť, 
ako stokrát počuť - by chceli 
spoločne vycestovať do Poľ-
ska a vidieť, ako Roto Steril 
Beg 7000 funguje v praxi. 

Anna Lajmonová
Zástupcov oravských samospráv prezentácia  novej inovatívnej technológie 

spracovania odpadu zaujala.           Foto: (lá)

Aj takto by mohol vyzerať na Orave nový závod na spraco-
vanie odpadov.

* Technológia znižu-
jú emisie skleníkových 
plynov, znižuje uhlíko-
vú stopu, žiadne úniky 
kvapalín, odstraňuje 
zápach, znižuje nákla-
dy na dopravu a logis-
tiku

* Výsledok 96:4 bol 
zapísaný do Guinesso-
vej knihy rekordov.

* Technológia výhod-
ná pre mesto/región so 
40 000 ton odpadu roč-
ne (Orava vyprodukuje 
ročne cca 60 000 ton)

* Plocha pre výstavbu 
haly: cca 1 ha s prívo-
dom elektriny a vody

* Zamestnanosť 34 
pracovníkov 

* Cena za spracova-
nie odpadu: 15 – 37 €/t

* Návratnosť investí-
cie: 4 – 8 rokov

* Vhodnosť postave-
nia haly: blízko teplár-
ne, s cieľom využívať 
synergetické efekty

* Aj zo skládok doká-
že spracovať odpad, ak 
neobsahuje nebezpeč-
né látky, a tak pomá-
ha riešiť odstraňova-
nie environmentálnej 
záťaže.

* Dĺžka výstavby. 1 – 
2 roky
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Po Večeradle sprievod 
veriacich ulicami mesta

V našej farnosti sa 11. ok-
tóbra, pri príležitosti posledné-
ho zjavenia sa Panny Márie vo 
Fatime,  konalo Večeradlo Ma-
riánskeho kňazského hnutia, 
ktoré už tradične viedol vdp. 
dekan Miloš Pekarčík. Súčas-
ťou Večeradla bolo vzývanie 
Ducha Svätého, čítanie z Mod-
rej knihy a modlitba sv. ružen-
ca, ktorý sa modlili postup-
ne viacerí veriaci. Modlitbou 
jedného Zdravas a podávaním 
mikrofónu ďalším vytvorili 
tak krásny živý ruženec. Na-
sledovala svätá omša, ktorú 
celebroval vdp. kaplán Pavol 
Forgač spolu s vdp. dekanom 
Milošom  Pekarčíkom a po nej 
sprievod so sochou Fatimskej 
Panny Márie a Eucharistiou 
ulicami mesta. Veľmi pomohla 
Mestská polícia, ktorá usmer-
nila účastníkov sprievodu uli-
cami mesta. Trasa viedla od 
fary po Štefánikovej ulici na 
križovatku, okolo MŠ, po Ber-
nolákovej ulici, cez   Bernolá-
kovo námestie popri Makyte, 

po Ulici Cyrila a Metoda, po-
kračovala okolo starej fary, cez 
sídlisko Stred ku Lidlu a po 
Štefánikovej smerom späť do 
kostola. Veriaci so zapálený-
mi sviečkami kráčali za Krí-
žom, sochou Fatimskej Panny 
Márie, nesenou členmi Dob-
rovoľného hasičského zboru, 
v sprievode pred Eucharistiou, 
ktorú niesli vdp. dekan Miloš 
Pekarčík a vdp. kaplán Pavol 
Forgáč, kráčali miništranti a s 
nimi aj dospelí, otcovia rodín 
s fakľami a kadidlom. Aj na-
priek poriadnemu vetru svieč-
ky, ktoré si ľudia priniesli, 
alebo zapožičali vo vchode 
kostola, horeli, modlitby a naj-
mä spevy ľudí sa niesli sprie-
vodom i okolím, lebo výrazný 
hlas sestričky Rudolfy účast-
níci sprievodu počuli napriek 
vetru aj bez zosilňovacej tech-
niky.

Na záver prijali účastníci 
sprievodu v kostole eucharis-
tické požehnanie.  

                           Eva Mušáková  

Sochu Fatimskej Panny Márie niesli v sprievode ulicami mesta členo-
via Dobrovoľného hasičského zboru.                            Foto: P. Sestrenek

Spomienka na všetkých zosnulých
V ten deň hnevu, v ten deň 

práva v prach sa zvráti sveta 
sláva, Sibila a Dávid vravia.
Aký strach nás schváti dra-

vý, keď sa pred očami  zjaví 
všetkých skutkov sudca pra-
vý. 
Hlasy trúby, plné čudu, nad 

hrobami  krajín  budú  znieť 
a volať všetkých k súdu.
Príroda, smrť v žase stích-

ne,  keď  sa  každý  mŕtvy 
zdvihne,  k  súdu  príde,  jak 
len stihne.

(Úryvok z „Dies irae“).

Ticho a spomienky
Je chladný novembrový 

deň. Vietor skučal divoko po 
poliach, po horách a dolinách 
sa valili  šedivé hmly, ale 
k poludniu sa hmla zdvihla 
a zasvietilo slnko. V deň spo-
mienky na zosnulých  pri-
šli ľudia na cintorín,  aby si 
v tichosti uctili ich pamiatku, 
pomodlili sa a zapálili svieč-
ku medzi záplavami kvetov 
na hroboch svojich blízkych. 
Niektorí sa každý deň pri svä-
tej omši modlia za svojich zo-
snulých. Obetujú za nich svä-
té prijímanie a často dávajú 
za nich slúžiť sväté omše. 
Iní sa pre dušu nebohého vô-
bec netrápia, alebo si spome-
nú len raz do roka. Bolestný 
je pohľad na hroby opustené 
a zanedbané. Ani na Dušičky 
sa nenájde nikto,  kto by na 
ne položil kvietok, alebo ich 
hrob upravil. Pri pohľade na 
takýto hrob vôjdu do očí slzy 
a človek si pomyslí: Tu leží 
ten, ktorý už nemá na svete 
nikoho, všetci ho opustili. 

Miesto,  kde mŕtvi očaká-
vajú  prebudenie

Cintorín je tiché a sväté 
miesto, dom večnosti, kde 
sa schádzajú živí s mŕtvymi. 
Hrob matky, otca, starých ro-
dičov, priateľov, známych 
a aj posledná stanica nášho 
života. Smrť prichádza často 
ticho a jej hlas znie ako jem-
ný vánok. Nebadane sa stratí 
v hluku každodenného živo-
ta a naša duša to ani nespo-
zoruje. Hoci smrť je vo sve-
te nevyhnutná, predsa sa jej 
hrozne bojíme. Z kresťanské-
ho hľadiska vieme, že smrť je 
narodenie pre iný život, a v to 
pevne aj veríme. Modlíme sa 
za rozličné ciele, ale urči-
te málo sa modlíme za šťast-
nú hodinu smrti, lebo smrť 
v dnešných časoch berie ľudí 
zo sveta za okolnosti, o kto-
rých doteraz nebolo ani chý-
ru.    

Prechádzka po cintoríne 
Keď prekročíme masívnu, 

pekne kovanú bránu námes-
tovského cintorína, pred oča-
mi sa nám otvorí čarokrás-
ny pohľad: horiace sviečky, 
množstvo kvetov a rôznych 
ozdôb na hroboch. Člove-
ka hlboko zasiahne nesku-
točné ticho uprostred mest-
ského zhonu, ktorý pulzuje 
za novým vysokým plotom. 
Cintorín je pomerne starý, 
sú na ňom hroby z 19. a 20. 

storočia, ale veľa pribudlo už 
v novom storočí. Nachádzajú 
sa tu malé i veľké náhrobky, 
niektoré ohraničené kovový-
mi reťazami ako znak bohat-
stva, ale aj iba drevené kríže. 
V strede cintorína stojí sta-
rý kamenný kríž, pri ktorom 
horia plamene nespočetných 
sviec. V jeho tieni je pocho-
vaný národnokultúrny pra-
covník, redaktor a  publicista 
Martin Hamuljak a osveto-
vý pracovník Ján Gaburják. 
Pomník Martina Hamulja-
ka stojí od roku 1873. Záslu-
hu na zhotovení pomníka ma 
jeho osobný priateľ, námes-
tovský rodák, lekár Vavrinec 
Miklošica, ktorý odpočíva 
neďaleko jeho hrobu. Vojde-
me do domu smútku – býva-
lej kaplnky rodu Murínov-
cov, pod ktorou je ich rodinná 
hrobka. Rod Murínovcov pat-
ril medzi najväčšie a najstar-
šie dynastie plátenníkov na 
Orave. Boli tiež zakladateľmi 
mnohých lekární vo vtedaj-
šom Rakúsko-Uhorsku. Dr. 
Karol Murín, syn Vendelína 
Murína, bol počas Slovenskej 
republiky (1939 – 1945) ta-
jomníkom prezidenta Dr. Jo-
zefa Tisa. 

Oživujú sa spomienky na tu 
odpočívajúcich kňazov: Ľu-
dovít Oriešek, Jozef Tylka, 
Ján Murín, Roman Grígeľ, 
Ján Miklošica, Mikuláš Lac-

ko, Jozef Danielak... Zasta-
víme sa na hroboch vojakov, 
ktorí v období mieru v 50. ro-
koch  minulého storočia za-
hynuli pri výkone vojenskej 
služby – Rudolf Novocký, 
vojak základnej vojenskej 
služby a vojak z povolania 
Ladislav Stankievič, usmrte-
ní na západnej hranici s Ne-
meckom. Bolestná spomien-
ka je aj na tých,  ktorí mali 
tŕnistú životnú cestu, boli ne-
spravodlivo prenasledova-
ní  komunistickým režimom.  
Spomenieme aspoň niekto-
rých: Štefan Mušák, Pavol 
Zaťko, Michal Šulek, Ľu-
dovít Oriešek, Michal Plško 
– dlhoročný organista v ná-
mestovskom kostole, Ľudovít 
Kucka a jeho manželka Ka-
rolína a mnoho ďalších, väč-
šinou roľníkov. Medzi svieč-
kami vysvätenými hrobmi je 
aj hrob Floriána Hrkľa, kto-
rý pracoval ako pokladník 
v Ľudovej banke, doma vy-

kupoval lesné plody a zao-
beral sa aj predajom vína. 
Za ušetrené peniaze si posta-
vil na Hviezdoslavovej uli-
ci obchod so železným to-
varom – Technokov. Ten po 
jeho smrti spravovala man-
želka a neskôr   zať Šte-
fan Olexa. Florián Hrkeľ sa 
v meste angažoval vo viace-
rých spolkoch a združeniach. 
Zúčastnil sa na plebiscite a 
spolupodieľal sa aj na zho-
tovení pamätnej tabule P. O. 
Hviezdoslavovi, na dome, 
kde býval básnik. 

Nenápadní hrdinovia
Plamene sviečok horia aj na 

hrobe roľníka Štefana Kru-
šinského – deda správcu cin-
torína. Bol to spravodlivý, 
šetrný a dobrý gazda, vlast-

nil dva páry volov a radil sa 
medzi najväčších roľníkov v 
Námestove. Pretože bol čest-
ný a spravodlivý,  ľudia ho 
zvolili do viacerých  výborov 
ako Vodné družstvo, Urbár... 
Pri ústupe nemeckej vojen-
skej mašinérie v roku 1945 
z Námestova, bol prinútený 
svojím jedným párom volov 
viezť vojenské veci a záso-
bovací materiál až na Mora-
vu do Veľkých Karlovíc. Tam 
už voly ďalej nevládali, rati-
ce mali krvavé a zodraté až 
do mäsa, predal ich tamoj-
ším mäsiarom a peši  sa vrá-
til do Námestova. Jeho syn 
Jozef Krušinský ako tvrdé 
Slováčisko bol počas druhej 
svetovej vojny a tzv. sloven-
ského štátu lesníkom Orav-
ského komposesorátu v ka-
tastri obce Oravská Polhora 
v blízkosti štátnych hraníc 
v lesnom obvode Beskyd. 
V týchto pohnutých rokoch 
v hlbokých a tmavých horách 

prežíval veľa krušných chvíľ. 
Popri svojej lesníckej činnos-
ti podával pomocnú ruku rôz-
nym osobám. Prechádzali ta-
diaľ ozbrojené polovojenské 
bandy, utečenci zo zajatia, 
partizáni a iné skupiny sme-
rujúce na západ. Každému 
sa prihovoril a podľa svojich 
možností ich podporil jed-
lom, šatstvom a pod. Nie je 
možné zmieniť sa o každom  
zosnulom, a tak len krátky 
výťah z množstva odpočíva-
júcich. Česť ich pamiatke! 

Pochovávanie v súčasnosti 
Pri hlavnej bráne cintorí-

na, pri základe veľkého mra-
morového kríža ako symbole  
kresťanstva, tiež bliká množ-
stvo zapálených sviec, mož-
no aj za nenarodené deti, na 
znak tých,  ktorí zahynuli vo 
svetových vojnách. Netreba 
zabudnúť ani na našich ro-
dákov, ktorí sa vysťahova-
li za väčším krajcom chle-
ba do  ďalekej cudziny a tam 
spia spánkom spravodlivých. 
Na južnej strane cintorína sú 
pochovaní občania zo Slani-
ce, z bývalej filiálky Námes-
tova, ktorí už nemohli byť 
pochovaní vo svojom rodis-
ku, lebo ho  už zalievali vody 
Oravskej priehrady. V súčas-
nosti sa veľa pochováva ved-
ľa dávnych zabudnutých mŕt-
vych, väčšinou rodinných 
príslušníkov. Voľná je parce-
la zo strany od mesta, kde sa 
bude  pochovávať najmenej 
desať rokov, možno aj dlh-
šie... 

 Byť pripravený na smrť je 
povinnosťou každého kresťa-
na. Porekadlo hovorí: „Aký 
život,  taká smrť“. K večernej 
modlitbe pridajme teda jeden 
Otčenáš za dobrú smrť, lebo 
dobrá smrť je darom Božím 
a Božou milosťou, ktorú si 
musíme vyprosiť. 

Vladimír Kolada

Hrob Martina Hamuljaka, v pozadí najstarší kríž na cintorí-
ne.           Foto: (kol)

Nie neznámou osobnosťou Námestova, odpočívajúcou na na 
miestnom cintoríne je Florián Hrkeľ. Spolu s príbuznými od-
počíva v rodinnej hrobke.

Kňaz Jozef Tylka je jedným 
z mnohých duchovných, na 
ktorých si nielen počas Duši-
čiek spomínajú občania Ná-
mestova.               Foto: (kol)

Do Námestova prídu relikvie sv. Vincenta

Námestovská farnosť dostá-
va vzácny duchovný dar. Tri-
násteho decembra, dva týžd-
ne po tom, čo si pripomíname 
výročie Združenia Zázračnej 
medaily na Slovensku (27. no-
vembra,) prídu do Námestova 
relikvie otca Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky –  sv.  Vin-
centa de Paul, (nar. 1581). K 
relikviám svätca poputujú do 
našej farnosti stovky veriacich 
z celej Oravy. Pripomeňme, že 
členkou Spoločnosti dcér kres-
ťanskej lásky (založenej 29. no-
vembra 1633) sa stala sv. Kata-
rína Labouré (jej sviatok sme si 
pripomenuli v pondelok 25. no-
vembra), ktorej sa v roku 1830 
v kaplnke zjavila Panna Má-
ria. Odovzdala jej vzácny dar – 
svoju medailu, na ktorej sa oko-
lo postavy Panny Márie utvoril 
nápis: Bez hriechu počatá Pan-
na Mária, oroduj za nás, ktorí 
sa k tebe utiekame. Sv. Katarí-
na počula „Dajte raziť medailu 

podľa toho vzoru. Osoby, kto-
ré ju budú nosiť s veľkou dô-
verou, dostanú mnohé milosti. 
Na druhej strane medaily bolo 
písmeno M s krížom a pod ním 
dve srdcia. Ježiš a Mária..., dve 
spojené utrpenia pre našu spá-
su. Panna Mária Zázračnej me-
daily (Zázračnou ju nazvali 
ľudia pre nespočetné milosti, 
ktoré prostredníctvom nej ude-
ľoval Boh) už 10 rokov prichá-
dza formou podomovej náv-
števy v kaplnke. V súčasnosti 
putuje po Slovensku 750 kapl-
niek do 21 tisíc rodín, ktoré sú 
v Združení Zázračnej medaily. 
A pribúdajú ďalšie.

Združenie Panny Márie Zá-
zračnej medaily v Námesto-
ve pozýva v sobotu 30. no-
vembra osláviť sviatok P. 
Márie  Zázračnej medaily 
duchovným programom, 
ktorý sa začína v kostole sv. 
omšou o 15.30 h.

(lá)

V Pastoračnom centre v Ústí sa 15. – 18. novembra konala du-
chovná obnova, ktorej sa zúčastnilo cca 150 členov ZZM z hor-
nej Oravy, medzi nimi aj z Námestova. Súčasťou trojdňovej obnovy  
boli prednášky pátra Františka Honíška CM a sestier Spoločnosti 
dcér kresťanskej lásky, sv. omše, adorácie pred Oltárnou sviatos-
ťou, spoločné modlitby a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Prítomní duchovnú obnovu veľmi ocenili.           Foto: (lá)



Ľudová múdrosť hovorí: „Každý 
deň  jablko, od lekára ďaleko … “

Docenenie jabĺk, ich odrôd a ovoc-
ných sadov patrí medzi hlavné nápl-
ne osláv Dňa jablka, známeho aj ako 
Deň pôvodných odrôd jabĺk. Deti z 
Materskej školy Veterná v Námes-
tove si tento sviatok pripomenuli 
tento rok trochu netradične. Okrem 
toho, že v  rámci  témy  „Ovocie”, 
rozvíjali svoju fantáziu v kreslení ja-
bĺčok, maľovaní, vystrihovaní a ro-
bení ovocných šalátov, sme naše ak-
tivity obohatili o tvorivú spoluprácu 
so Súkromnou ZUŠ Pierrot Námes-
tovo. Pani učiteľka Janka Babulia-

ková uskutočnila s deťmi tanečný 
workshop, do ktorého sa zapojilo 
všetkých 130 detí. Deti boli prekva-
pené, keď medzi ne vstúpila v kroji 
a s košíkom plným červených jabĺk. 
Zaujímavým spôsobom ich  motivo-
vala piesňou Červené jabĺčko v ob-
lôčku mám, a vtom sa jabĺčka roz-
sypali po triede. Kým ich zbierali, 
museli navzájom spolupracovať - 
malé s veľkými, chlapci s dievčata-
mi. Mali uhádnuť, v ktorej rozprávke 
zjedla hlavná postava otrávené jabĺč-
ko a koľko trpaslíkov žilo so Snehu-
lienkou. Naučili sa, že lienky liečia 
jablone keď požierajú vošky, kto-

ré hryzú listy. S radosťou sa zahra-
li  hru na lienky a motýle. Veľmi ľa-
hučko zvládli choreografiu na pieseň 
Červené jabĺčko  a nakoniec  si zvo-
lili medzi sebou Elišku, ktorá nebola 
pyšná a chcela sa s deťmi hrať. 

Na záver boli všetky deti obdarova-
né jablkovými koláčikmi,  ktoré nám 
upiekli starostlivé mamičky.

MŠ Veterná Námestovo
Bc. Katarína Kristofčáková

Božena Bolibruchová
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CVČ Maják pozýva

■ Určite sa všetky deti te-
šia na Mikuláša, ktorý aj tento 
rok prijal naše pozvanie, aby 
si spolu s deťmi z CVČ Ma-
ják užil toto predvianočné po-
poludnie. Zavíta k nám s bato-
hom plným sladkých odmien 
5.12.2019 o 15.30 hod. do 
Domu kultúry v Námestove. 

■ Od Lucie do Vianoc, kaž-
dá noc má svoju moc.. 13.- 14. 
12. 2019 na vás v CVČ Ma-
ják čaká noc plná rozpráva-
nia o vianočných tradíciách 
a zvykoch. Napečieme spolu 
oplátky, vyzdobíme medov-
níčky, navaríme halušky lás-
ky, vymetieme kúty...  (CVČ)

V ZŠ Komenského mali milú návštevu
Posledné dni pred jesen-

nými prázdninami sme na 
našej škole opäť privítali 
predškolákov, ktorí počas 
ich prvého stretnutia  na-
vštívili našich prváčikov. 
Na úvod si pozreli krátku 
scénku o usilovných včiel-
kach a potom im prváci 
ukázali, čo sa už dokázali 
naučiť.

Ani škôlkari sa nene-
chali zahanbiť. Pomáha-
li nám hľadať písmenká, 
správne poukladať čísla 
a, samozrejme, nám aj pekne 

zaspievali a zarecitovali.             
Svojimi znalosťami doká-

zali, že na školu sa svedo-
mito pripravujú. Návštevu 
sme ukončili prehliadkou 
školy. Nazreli sme do škol-
ského klubu, oddýchli  si 
v školskej knižnici a po-
zdravili sme aj naše zvie-
ratká. Na pamiatku dosta-
li predškoláci darček od 
štvrtákov v podobe malej 
omaľovánky a sladučkého 
medovníka. 

Ďakujeme za návštevu, 
milí škôlkari!               (zš k) Predškoláci zašli do triedy za prvákmi.

Bezpečne do cieľa!
Pre žiakov 1. stupňa Zá-

kladnej školy na Komen-
ského ulici bol piatok 18. 
októbra 2019 tak trocha vý-
nimočný aj vďaka návšte-
ve policajta kpt. Mgr. Tibo-
ra Šándora. Spoločne sme si 
pripomenuli pravidlá sprá-
vania sa chodcov a cyklis-
tov na vozovke.

Kapitán Šándor zaujal deti 
okrem  dopravných pomô-
cok, ktoré si so sebou prinie-
sol, najmä svojimi názornými 
ukážkami o prechádzaní cez 
cestu a o chodení po správ-
nej strane cesty. Deťom znova 

pripomenul, že pre chodcov je 
veľmi dôležité hlavne viditeľ-
né označenie, primerané tem-
po chôdze a poznanie základ-
ných dopravných značiek.  

Zaujímavé rozprávanie sme 
ukončili peknou rozprávkou, 
v ktorej aj zvieratká dodržia-
vali dopravné predpisy. Naj-
mladší žiaci dostali  aj odme-
nu v podobe reflexnej vesty. 
Dúfame, že vďaka tejto náv-
števe a dobrým radám po-
licajného odborníka na túto 
problematiku sa stanú cesty 
pre nás bezpečnejšie.

ZŠ na Komenského ulici

Takto sústredene počúvali naši žiaci zaujímavý výklad kpt. 
Tibora Šándora o správaní sa chodcov a cyklistov v cestnej 
premávke.                       Foto: (zš k)

Deti z Námestova navštívili dopravné ihrisko
Deti zo zmiešaných 

tried Materskej školy na ulici 
Komenského v Námestove 
navštívili začiatkom októbra 
dopravné ihrisko v Dol-
nom Kubíne, ktoré je súčas-
ťou areálu ZŠ Petra Škrabá-
ka. Už od rána sprevádzala 
všetky deti dobrá nálada, ra-
dosť z očakávaného prekva-
penia. Cestu  autobusom sme 
si vychutnávali pozorovaním 
dopravných značiek a do-
pravných prostriedkov. Pri 
vstupe do areálu školy nás 
už čakali pán policajt  Mgr. 
Dušan Medzihradský s pani 
policajtkou Ivetkou Lupák. 
Oboznámili deti s pravidla-
mi, ako sa pohybovať na 
ceste, rozdali nám štvorkol-
ky, zapli svetelnú signali-
záciu a šlo na cestu ihriska. 
Deti si ujasnili pravidlá cest-
nej premávky, uvedomili si 
význam reflexných a ochran-
ných prvkov pri jazde na ko-
lobežke a pohyb chodov na 

ceste. Páčilo sa im aj to, že to 
bolo všetko pod prísnou kon-
trolou pani policajtky, ktorá 
ich na záver pochválila za 
disciplínu a vedomosti z ob-
lasti dopravnej výchovy. Po 

dobrom a chut-
nom občerstve-
ní sme sa opäť 
vrátili celí a 
zdraví do ma-
terskej školy, 
kde sme sa po-
delili s kama-
rátmi a rodičmi 
o super zážitok.

Na záver len 
malá prosba 
či otázka:  Čo, 
keby sa také 
dopravné ihris-
ko vybudova-
lo aj v Námes-
tove? Aby sme 
mohli s deť-
mi intenzív-
nejšie praco-
vať na rozvoji 
všetkých zmys-

lov, ktoré ako účastníci cest-
nej premávky budú využívať 
celý život.

Jana Adamcová
MŠ Komenského

Deťom sa na dopravnom ihrisku páčilo.  
       Foto: (mš k)

Deň jablka spojili s ľudovými tradíciami - v MŠ Veterná

Aj táto akcia nám pripomenula, 
že jabĺčko denne prospieva zdraviu 
detí.

Na návšteve u seniorov

Každý človek sa raz ocitne v jeseni života a v spomienkach sa pozerá do minulosti. Starší ľudia 
si zaslúžia úctu, lásku a porozumenie. A preto aj v tomto roku v rámci „Mesiaca úcty k starším“ 
si ich deti z MŠ Komenského uctili v Dome seniorov v Námestove pestrým programom plným 
básní, piesní a scénok. Klienti si program užívali s radosťou a deti na záver každého obdarova-
li detsky vyrobeným darčekom.       MŠ Komenského
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Život našej školy
V CZŠ sv. Gorazda sme 

sa 2. septembra po dvoj-
mesačnom  oddychu vrá-
tili na cestu vzdelávania. 
Začali sme tradične slá-
vením svätej omše v kos-
tole, kde sme prosili náš-
ho patróna sv. Gorazda 
o múdrosť, silu, radosť, 
pokoj a lásku na celý 
školský rok.

Počas prvého týždňa, keďže 
návrat do školských lavíc po 
prázdninách je náročný, pri-
pravili pani učiteľky pre žia-
kov prvého stupňa didaktic-
ké hry. Na nábreží Oravskej 
priehrady mohli žiaci  vidieť 
názorné ukážky hasičského a 
záchranného zboru a tiež ukáž-
ky činnosti mestskej polície. 

Žiaci druhého stupňa sa v ten 
istý deň na účelovom cviče-
ní v prírode  mohli zdokonaliť 
a preveriť  si svoje vedomos-
ti a praktické návyky z učiva o 
ochrane človeka a prírody.

September nám  ponúkol nád-
herné počasie, ôsmaci a devia-
taci vymenili školské tašky za 
ruksaky a zúčastnili sa prírodo-
vednej exkurzie na jednej z naj-
krajších túr vo východnej čas-
ti Západných Tatier – Roháčske 
plesá. V ten istý slnečný deň  
zdolali šiestaci a siedmaci naj-
krajšiu a najobľúbenejšiu časť 
Krivánskej Malej Fatry – Já-
nošíkove diery v katastri obce 
Terchová. Keďže chceme ob-
javovať a obdivovať krásu aj 
iných krajín, tak sa naši žiaci 
v rámci vyučovania aspoň na-
chvíľu mohli premiestniť  do 
Iránu, a to vďaka geografic-
kému vzdelávaciemu projektu 
Svet okolo nás, ktorý je tradič-

ne prezentovaný v Dome kultú-
ry v Námestove.

Netradičným spôsobom pre-
niknúť do sveta histórie mohli 
žiaci siedmeho a ôsmeho roč-
níka počas dejepisnej exkurzie 
na Oravskom hrade s názvom 
História bližšie deťom a mlá-
deži. Išlo o tradičnú prehliad-
ku hradu s odborným výkla-
dom, obohatenú o prezentáciu  
spôsobov obliekania v najstar-
ších dobách, o tom, ako si ľudia 
zhotovovali odev, aké nástro-
je a spôsoby pri tom používali. 
Deviataci počas hodiny dejepi-
su navštívili Židovský cintorín 
v Námestove, ktorý je pamiat-
kou na oravskú židovskú ko-
munitu. Na cintoríne viedli roz-
hovory o obetiach holokaustu a 

rasového násilia, prezreli si pa-
mätník vo forme symbolických 
náhrobkov a tiež jednotlivé ná-
hrobné kamene. Počas pre-
hliadky bol cintorín ponorený v 
hmle, ktorá umocňovala pietnu 
atmosféru. Návšteva cintorína 
mala pre žiakov nielen eduka-
tívny,  ale aj sociálno-psycholo-
gický rozmer. 

Žiaci ôsmeho ročníka v sprie-
vode triednych učiteliek nastú-
pili na dobrodružnú cestu Proti-
drogovým vlakom v Tvrdošíne. 
Domov odchádzali poučení, že 
všetci  sa v živote rozhodujeme, 
na ktorý vlak nastúpime – či na 
vlak závislosti alebo vlak slo-
body. Je to naša slobodná voľba 
a aj keď je niekedy ťažké pove-
dať: „Nie!“, môže nám to za-
chrániť život.

V rámci duchovných akti-
vít našej školy sme sa zapoji-
li do celosvetovej ružencovej 
iniciatívy Milión detí sa mod-

lí ruženec, ktorá sa koná kaž-
dý rok 18. októbra. O devia-
tej hodine sme sa spoločne cez 
školský rozhlas modlili Ruže-
nec Svetla za jednotu a pokoj 
vo svete. Niektoré dievčatá na-
šej školy sa v  jeden októbro-
vý piatok opäť vrátili do školy, 
aby v nej strávili noc. Po špor-
tovom začiatku na ihrisku na-
sledovalo duchovné stretnutie 
s Pannou Máriou formou prá-
ce so Svätým písmom, kto-
ré prehĺbili scénkami na tému 
Svadba v Káne Galilejskej. 
Domov si odniesli vlastnoruč-
ne vymodelované malé hline-
né džbány, ktoré im budú pri-
pomínať toto milé stretnutie. 

Mesiac október  vyhlásil pá-
pež František za mimoriadny 
misijný mesiac. Práve v tom-
to duchu sme naplnili na našej 
škole misijný odkaz a zorga-
nizovali sme už po dvadsiaty-
krát misijný jarmok. Začal sa 
sv. omšou vo farskom kosto-
le, ktorú celebroval vdp. Miloš 
Pekarčík. V kázni pripomenul, 
že svätý je ten, kto je prežiare-
ný svetlom. Potom nasledoval 
jarmok, kde žiaci školy pre-
dávali vlastné výrobky, slad-
kosti, koláče atď. Výťažok 
z jarmoku bol venovaný orga-
nizácii Mary´s Meals. Vďaka 
dobrým ľuďom a deťom našej 
školy dostanú tí  najmenší šan-
cu na vzdelanie a lepšiu budúc-
nosť. Podarilo sa nám zabez-
pečiť stravu na celý školský 
rok až pre 370 detí, čo predsta-
vuje 82 615 porcií jedla.

Krátko pred jesennými 
prázdninami sme pre našich 
žiakov zorganizovali zaují-
mavý workshop. Vzdelávacie 
aktivity workshopu boli za-
merané na využitie fyzikál-
nych vlastností v technike. 
Vedecké popoludnie prebie-
halo v priestoroch novozriade-
nej knižnice. Žiaci z bádateľ-
ského krúžku so svojou pani 
učiteľkou pripravili pre mlad-
ších spolužiakov zaujímavé 
interaktívne aktivity. Deti sa 
na workshope dobre zabavi-
li, a tiež sa niečo nové naučili. 
Veríme, že workshop podnie-
ti v žiakoch záujem o techni-
ku a budú sa do knižnice často 
vracať. 

Ďakujeme všetkým pedagó-
gom a zamestnancom za ich 
obetavú prácu.    Vedenie CZŠ

Osvetový program v protidrogovom vlaku absolvovali žiaci 
ôsmeho ročníka. 

Žiaci objavovali čaro romantizmu
Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy Slneč-

ná vycestovali koncom októbra do Banskej 
Štiavnice, aby tam spoločne spoznali čaro 
romantizmu Andreja Sládkoviča a zároveň 
tiež kus vzácnej histórie tohto mesta. 

“Nadchla nás myšlienka vytvoriť z chátra-
júceho Domu Maríny celosvetové pútnické 
miesto pre ľudí, ktorí veria v Lásku,” pove-
dal jeden zo zakladateľov unikátneho projek-
tu Banka lásky v Banskej Štiavnici. Práve tu 
sa začal písať príbeh lásky Maríny Pischlo-
vej a Andreja Sládkoviča, ktorú básnik ne-
skôr zvečnil v básni Marína. Báseň sa zrodila 
zo skutočnej lásky dvoch mladých ľudí a od 
roku 1846 až dodnes je to najdlhšia ľúbost-
ná báseň sveta.      Mgr. Zuzana Trabalíková

ZŠ, Slnečná

Týždeň vo Fantázii
Žiaci 3. ročníka ZŠ Slnečná 

si spríjemnili úvod školské-
ho roka. Posledné septembro-
vé ráno ich autobus odviezol 
priamo do Fantázie – školy 
v prírode. 

Fantastické bolo nielen uby-
tovanie v Rekreačnom za-
riadení Stará Myjava, ale aj 
animátori, program a s tým 
spojená zábava. Okrem toho 

si žiaci v rámci rôznych ak-
tivít preverili aj svoju odva-
hu, zdatnosť a zručnosť. Spo-
lu s kamarátmi sa tiež zabávali 
v rôznych kluboch, hrali tur-
naje v stolnom futbale, biliar-
de, či stolnom tenise. Progra-
mom dýchali aj večeri, tretiaci 
si zasúťažili v talente, Miss 
and boy, ale aj tipovaní a po-
čas diskoték samozrejme aj na 

tanečnom parkete. 
Aj napriek tomu, že každý 

deň v škole v prírode bol výni-
močný a plný zábavy, po týžd-
ni nastal čas vrátiť sa do zná-
mych školských lavíc. Veríme 
však, že tento neobyčajný čas 
plný krásnych spomienok a zá-
žitkov dobil tretiačikom bater-
ky pre mnoho ďalších dní.  

ZŠ, Slnečná, Námestovo

A už patria medzi nás...
Slávnostná imatrikulácia 

prvákov Základnej školy 
Slnečná bola nepochybne 
veľkým dňom nielen pre 
nich samotných, ale tiež 
pre ich rodičov a najbliž-
ších príbuzných.  

Vstupnou bránou do škol-
ského sveta bol pre prváči-
kov veselý program plný 
spevu, tanca, recitácií, ale 
aj počítania. Slávnostnou 
imatrikuláciou sa následne 
prváci stali súčasťou veľ-
kej rodiny žiakov Základ-

nej školy na 
Slnečnej uli-
ci. Atmosféru 
podčiarkla aj 
pani riaditeľ-
ka, ktorá kaž-
dého z prvá-
kov pasovala 
za skutočné-
ho žiaka ško-
ly. Tento sláv-
nostný deň im bude 
pripomínať aj tričko s lo-
gom školy, ktoré dostali 
ako dar. 

Prváčikom prajeme 
úspešné kroky pri vstupe 
do študijného života, plno 
odhodlania a chuti učiť sa.

   Mgr. Renáta Kollárová

Pomáhame už 20 rokov
Začiatky misijných  dní v Cir-

kevnej základnej škole sv. Go-
razda v Námestove  siahajú do 
roku 2000, kedy s krásnou myš-
lienkou podpory misií prišla sr. 
Oľga Weissová, ktorá vtedy pô-
sobila na našej škole. Odvte-
dy sa v priestoroch školy každý 
rok v októbri, ktorý je tradič-
ne venovaný misiám, uskutoč-
ňuje misijný jarmok. Predchá-
dza mu beseda s kňazmi alebo 
dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia 
v misijných krajinách. Samot-
ný jarmok sa začína účasťou na 
sv. omši a potom pokračuje pre-
dajom výrobkov, koláčikov, dar-
čekových predmetov atď., vlast-
ne všetkého, čo vytvorili šikovné 

ruky žiakov, rodičov, starých ro-
dičov a priaznivcov školy. Výťa-
žok z jarmoku smeruje na mies-
ta, kde najefektívnejšie pomôžu 
tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Zorganizovali sme už dvadsať 
misijných dní.

História misijných dní v na-
šej škole:

1. misijný deň – sr. Františka 
Olexová, pôsobila v Južnej Af-
rike;

2. misijný deň – vdp. Miloš 
Krakovský, pôsobil na Sibíri;

3. misijný deň – páter Quirín 
Barník, pôsobil v južných Če-
chách;

4. misijný deň – páter Ján Kuš-
nír, verbista, pôsobil v Mexiku;

5. misijný deň – don Peter Ku-
chár, pôsobil v Japonsku a na Ša-
lamúnových ostrovoch;

6. misijný jarmok – páter Ľu-
dovít Feja, verbista, pôsobil 
v Ekvádore;

7. misijný deň – vdp. Jozef 
Červeň, pôsobil na Luníku IX. 
v Košiciach;

8. misijný deň -  sr. Anna Ci-
ganpalová zo Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky, pôsobila na 
Haiti;

9. misijný deň – vdp. Anton 
Kasan, pôsobil v Lidečku pri 
Vsetíne v ČR;

10. misijný deň – vdp. Viktor 
Jakubov, riaditeľ Pápežských 
misijných diel;

11. misijný deň –  Dominik 
Felber, SBD, výťažok z misij-
ného jarmoku bol venovaný ako 
pomoc ľuďom postihnutým po-
vodňami;

12. misijný deň – páter Quirín 
Barník, pôsobil v Brazílii; 

13. misijný deň  - MUDr. Zuza-
na Vrábľová, pôsobila v Ugande; 

14. misijný deň – páter Sta-
nislav Bindas, vincentín, pôsobil 
v Hondurase v Latinskej Ameri-
ke;

15. misijný deň – podporili sme 
misie v Angole;

16. misijný deň –  vdp. Vik-
tor Jakubov, riaditeľ Pápežských 
misijných diel;

17. misijný deň – sr. Vincenta, 
satmárka, pôsobila v Albánsku;

18. misijný deň – výťažok pu-
toval na Pápežské misijné diela;

19. misijný deň -  páter Róbert 
Balek, verbista, misionár v Rus-
ku,

20. misijný deň – podporili sme 
Mary´s Meals.

Misijný deň spája  naplnenie 
misijného odkazu – pomáhať 
podľa svojich možností, veno-
vať  čas, veci, peniaze a modlit-
bu  tým, ktorí to najviac potre-
bujú. 

Ďakujeme všetkým štedrým 
ľuďom, ktorí „si otvorili srd-
ce“ a prispeli počas 20 rokov 
trvania misijných dní v CZŠ 
sv. Gorazda na tieto dobré die-
la!

Mgr. Zuzana Ružvoňová

Na tohtoročnom misijnom jarmoku bolo rušno.
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Podujatia DKN - november - december 2019

december 2019

Kino KULTÚRA 
Námestovo
november 2019

5 € 2D28. 11. štvrtok
o 18,00 h

29. 11. piatok
o 18,00 h

VALHALA: RÍŠA BOHOV

Fantasy/Dobrodružný 5 € 2D

5 € 2D27. 11. streda
o 18,00 h

CESTA DO NEMOŽNA 

Dobrodružný

5 € 2D6. 12. piatok
o 16,00 h

8. 12. nedeľa
o 16,00 h

22. 12. nedeľa
o 16,00 h

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 

Animovaný

6 € 3D

6 € 3D

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.

* FK – Filmový klub – vstupné pre členov filmo-
vého klubu je 3 €, pre ostatných návštevníkov 
kina 4 €.

5 € 2D29. 11. piatok
o 16,00 h

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

Animovaný

LEGENDA 
O ZAKLIATOM 

MESTE
30. 11. 2019 Sobota 17:00
1. 12. 2019 Nedeľa 15:00

Vstupné: 10 €

Muzikálová rozprávka od 
tvorcov muzikálov "Príbeh 
z Tammiru", "Farár z (M)
ARSU" a "Volajte ma Meg-
gi".

Produkcia: Divadlo AD1, 
Hlavní partneri: Tanečné di-

vadlo BODIES, NESTaudio-
ONE

MIKULÁŠ V MESTE
5. 12. 2019 Štvrtok

CVČ Maják Námestovo

VIANOČNÝ 
KONCERT

11. 12. 2019 Utorok
SZUŠ Fernezová

VIANOČNÝ 
KONCERT

17. 12. 2019 Utorok
SZUŠ Pierot

TALKSHOW JAKUBA 
PTAČINA 

& PRIATEĽOV 5

21.12. 2019 Sobota 19:00
Talkshow.

8. VIANOČNÝ 
BENEFIČKÝ 
KONCERT

28. 12. 2019 Sobota 19:00

Vstupné: 5 €
MUSIC CAMP v spoluprá-

ci s Domom kultúry v Ná-
mestove a Námestovským 
anjelom už po ôsmy raz orga-
nizujú vo vianočnom období 

benefičný koncert, ktorý je aj 
tento rok venovaný zdravotne 
postihnutému dieťaťu z Ora-
vy. Dňa 28.12.2019 sa vám 
okrem domácich hudobníkov 
a lektorov z hudobného tábo-
ra predstaví aj vokálne zo-
skupenie Elegance. Koncert 
vyvrcholí vystúpením Slávky 
Tkáčovej, ktorá bude prezen-
tovať jej nové, druhé CD.

Vstupenky si kúpite v Mest-
skej knižnici v Námestove

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 € 2D6. 12. piatok
o 18,00 h

LAST CHRISTMAS

Komédia

5 € 2D7. 12. sobota
o 18,00 h

VODA ČO MA DRŽÍ NAD 
VODOU

Hudobný/Dráma

5 € 2D8. 12. nedeľa
o 18,00 h

S CHUŤOU TOSKÁNSKA

Komédia

5 € 2D12. 12. štvrtok
o 18,00 h

VÝNIMOČNÍ

Komédia/Dráma

5 € 2D13. 12. piatok
o 16,00 h

15. 12. nedeľa
o 16,00 h

20. 12. piatok
o 16,00 h

TROLL: 
PRÍBEH O CHVOSTE 

Animovaný

5 € 2D

5 € 2D

5 € 2D12. 12. štvrtok
o 18,00 h

VÝNIMOČNÍ

Komédia/Dráma

5 € 2D13. 12. piatok
o 18,00 h

ČIERNE VIANOCE

Horor

6 € 3D14. 12. sobota
o 18,00 h

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL

Dobrodružný/Komédia

5 € 2D15. 12. nedeľa
o 18,00 h

29. 12. nedeľa
o 18,00 h

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

Romantický/Komédia 5 € 2D

6 € 3D19. 12. štvrtok
o 18,00 h

20. 12. piatok
o 18,00 h

22. 12. nedeľa
o 18,00 h

STAR WARS: VZOSTUP 
SKYWALKERA

Sci-Fi/Dobrodružný

6 € 3D

5 € 2D

6 € 3D27. 12. piatok
o 16,00 h

29. 12. nedeľa
o 16,00 h

MASKOVANÍ ŠPIÓNI 

 Animovaný 6 € 3D

5 € 2D27. 12. piatok
o 18,00 h

AMUNDSEN 

Životopis/Dobrodružný

Festival jazzovej hudby na Orave oslávil 10. výročie
Začiatkom októbra sa v Ná-

mestove uskutočnil už 10. 
ročník jazzového festivalu 
OravaJazz. Už tradične pri-
niesol množstvo výbornej 
hudby v podaní skvelých in-
terpretov. Špeciálnym hosťom 
festivalu bol tento rok Erich 
Boboš Procházka - najlepší 
bluesový hráč na ústnej har-
monike. Nechýbali však ani 
legendy slovenského jazzu – 
Peter Lipa, ktorý vystúpil spo-
lu s Milanom Lasicom, alebo 
Juraj Burian Band. Festival 
ponúkol tiež zaujímavé kom-
binácie, napríklad maďar-
sko-slovenské akustické duo 
Duška či hudobnú skupinu 
Hanka G NYC QUARTER, 
ktorá spája slovenské ľudové 
piesne s americkou kultúrou. 
Lákadlom bol aj projekt Gyp-
sy Jazz SK, ktorý spája štýly 
rómskej hudby z celého sve-
ta. Priestor na prezentáciu do-
stali aj žiaci a učitelia zo ZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námestove, 
a to nielen prostredníctvom 
hudby, ale aj umenia, ktoré si 
mohli návštevníci prezrieť vo 
vestibule Domu kultúry v Ná-
mestove. 

OravaJazz však nezname-
ná iba predstavenie nadaných 

hudobníkov a spevákov, ale 
tiež kvalitnú organizáciou. 
O tom, ale tiež o počiatkoch 
festivalu sme sa rozprávali 
s jedným z jeho zakladateľov 
a organizátorov, Mgr. Andre-
jom Namislovským.

Ako a kedy vznikol nápad 
OravaJazz festivalu? Prečo 
ste sa rozhodli usporiadať 
tento koncert?

Zlomový bol rok 2007. Bol 
som na Bratislavských jaz-
zových dňoch, kde som sa 
stretol so známymi, s ktorý-
mi sme sa rozprávali o hu-
dobnom dianí na Orave. A tak 
sme začali postupne organizo-
vať rôzne malé koncerty, až to 
nakoniec vyústilo do festivalu 
OravaJazz. 

V roku 2010 ste pripravo-
vali festival ako jednorázo-
vú akciu. Tento rok to bol 
už desiatykrát. Čo si myslí-
te, čo je najväčším ťahačom 
tohto podujatia?

Najväčším lákadlom festi-
valu je kvalitná hudba. Kaž-
doročne pozývame vynikajú-
cich svetových aj domácich 
umelcov. Častokrát nezáleží 
na mene. Naši návštevníci sa 
tak môžu spoľahnúť na kva-
litu, pretože každý koncert na 

festivale je na veľmi vysokej 
úrovni. 

Aký to bol pocit organizo-
vať OravaJazz už po toľký 
raz? Čo je najťažšie zorga-
nizovať?

Je to výborný pocit. Predsa 
len desať rokov nie je málo a 
človeka poteší, keď niečo, čo 
založí len tak pre radosť, vy-
drží fungovať desať rokov. 
Najťažšie je, samozrejme, 
každoročne zháňanie financií. 

Je ťažké osloviť a získať 
hudobníkov? Majú nejaké 
špeciálne priania?

Vôbec nie, v dnešnej dobe 

nie je problém osloviť hudob-
níkov. Navyše, každý umelec 
je rád, keď môže vystupovať. 
U nás nevystupujú komerč-
ní hudobníci, preto nemajú 
špeciálne požiadavky. Každý 
umelec si však vyžaduje veľ-
mi kvalitné ozvučenie a ná-
stroje. 

Máte ešte nejaké esá v ru-
káve, ktorými by ste ďalší 
ročník posunuli znova o le-
vel vyššie?

Samozrejme, ešte ich je 
dosť. S niektorými už aj roku-
jeme, ale to si zatiaľ nechám 
pre seba...      Sára Večerková

Mnohé zvučné mená, ako Peter Lipa Band, Milan Lasica a 
mnohí ďalší hudobníci vystúpili na 10. ročníku OravaJazz.

Námestovské Impulzy opäť inšpirovali aj povzbudili
Nádherné jesenné poča-

sie nám do Námestova pri-
nieslo už ôsmy ročník Im-
pulzov – Námestovských 
autorských čítaní. Podujatie 
podporil z finančných zdro-
jov Fond na podporu ume-
nia. Široká verejnosť, rodáci 
ale i študenti so základných či 
stredných škôl mali možnosť 
spoznať a stretnúť sa s autormi, 
ktorí tvoria na domácej ale 
i medzinárodnej pôde. Tento-
krát nám program s umelca-
mi ponúkol stretnúť sa s dvomi 
autormi z našej susednej 
Českej republiky. S Olinou 
Stehlíkovou, redaktorkou, pub-
licistkou a Pavlom Zajícom, 
básnikom, hudobníkom ale 
i publicistom.

■  ■  ■
Tento ročník Impulzov sa ko-

nal v priestoroch Gymnázia 
Antona Bernoláka, na Stred-

nej odbornej škole podnikania 
a služieb a tiež v Dome kultúry 
v Námestove – knižnici. 
Obklopení policami plnými 
kníh, literatúrou, poéziou, a 
umením sme si vypočuli roz-
hovory, vtipné spomienky na 
ranú tvorbu a aj plány do bu-
dúcna. 

Študenti Gymnázia spozná-
vali tvorbu Erika Ondrejičku, 
Valerija  Kupku a Rudolfa Ju-

roleka. Vrátili sme sa v retro-
spektíve a spomínali sme na 
to, ako umelci začínali a tiež 
nám dovolili nahliadnuť do 
tajomstiev tvorby. Prestáv-
ky čítania nám hudobne sprí-

jemnil Miloš Železňák. Jan-
ko Cíger z Medokýša a Peter 
Šrank nás previedli knižka-
mi ale i hudobným humoris-
tickým sprievodom na Stred-
nej odbornej škole podnikania 
a obchodu. Milovníci ume-
nia spoznali s moderátorkou 
Gabrielou Tomajkovou, redak-
torkou rádia Regina, bližšie li-
terárnu tvorbu Oľgy Gluštíko-
vej, Oliny Stehlíkovej a Pavla 
Zajíca.

Ôsme Námestovské Impulzy 
nás opäť inšpirovali aj 
povzbudili. Našli sme nové 
podnety pre vlastnú tvorbu. Ve-
ríme že sa na takomto pestrom 
programe stretneme znovu 
onedlho. Umenie nie je chle-
bom, ale vínom života. Ďaku-
jeme, že ste túto jeseň privítali 
umením spolu s nami.  

Mária Slaničanová, 
účastníčka VIII. Impulzov 
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Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače
Prezentovať tradičné i sú-

časné podoby spracovania 
textilu bolo cieľom cezhra-
ničného projektu, ktorý od 
mája realizoval Žilinský sa-
mosprávny kraj, Oravské 
kultúrne stredisko a Klub 
športu a kultúry vo Vlčno-
ve. Jeho vyvrcholením bola  
7. októbra detská vzdeláva-
cia konferencia v Sobášnom 
paláci v Bytči, ktorá bola ur-
čená pre vyššie ročníky zák-
ladných škôl a zúčastnilo sa  
na nej približne 120 detí zá-
kladných škôl zo Slovenska 
a Čiech. Cieľom konferencie 
i celého projektu bolo aktív-
ne predstaviť podoby a pre-
meny spracovania tradičného 
textilu,  jeho tvorivé využi-
tie a prezentáciu v súčasnos-
ti. V rámci tvorivého stretnu-
tia odzneli v rozprávkovom 
duchu príspevky pani Evy 

Kurjakovej zo Zubrohlavy a  
Miroslava Hajdučíka z Ná-
mestova. Pani Eva Kurjako-
vá – slovenská spisovateľka a 
regionálna historička,  zauja-
la mladých poslucháčov púta-
vým rozprávaním o tom, ako 
sa oravskí plátenníci plavi-
li po moriach a bránili si svoj 
tovar i holé životy pred pi-
rátmi a zbojníkmi. Miroslav 
Hajdučík – nadšenec a pro-
pagátor regionálnej histórie 
Oravy im porozprával o ča-
rovnej truhlici, ktorú si pri-
niesol so sebou, aby im nako-
niec poodhalil poklady, ktoré 
skrývala vo svojich útrobách. 
Týmto zaujímavým podaním 
tak žiakom pootvorili brány 
do sveta plátenníckej histó-
rie a výroby tradičného tex-
tilu, vrátane modrotlačovej 
techniky u nás na Orave. Sú-
časťou konferencie boli prak-

tické ukážky staro-
bylých artefaktov, 
spracovania texti-
lu a tiež  možnosť 
vyskúšať si jednot-
livé technologic-
ké postupy. Deťom 
bol nakoniec pred-
stavený vzdeláva-
cí videofilm a obdr-
žali pracovný zošit, 
ktorý si určite nájde 
uplatnenie na hodi-
nách regionálnej vý-
chovy. Projekt s ná-
zvom Kde bolo, tam 
bolo, v krajine mod-
rotlače je podpore-
ný z Fondu malých 
projektov, programu 
cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A 
Slovensko - Česko 
2014-2020.
Miroslav Hajdučík

Miroslav Hajdučík a Eva Kurjaková priblí-
žili žiakom históriu pláenníctva a modrotla-
če.                                    Foto: (mh)

Burza stredných škôl 
2019 
Centrum pedagogicko-

-psychologického poraden-
stva a prevencie v Námes-
tove sa aj tento rok rozhodlo 
pre študentov končiacich 
základnú školu usporiadať 
,,Burzu stredných škôl“. Je 
to hlavne pomocné kole-
so pre tých, ktorí ešte nie 
sú úplne rozhodnutí, kam 
by chceli ísť a čo by chceli 
robiť. Hviezdoslavovo Ná-
mestie sa premenilo na uli-
cu plnú stánkov, kde si žia-
ci mohli priamo vyskúšať 
praktické činnosti, či opý-
tať sa otázky, ktoré nemali 
zodpovedané. Ani nie prí-
liš vydarené počasie neod-
radilo mladých nadšencov 
pre stredné školy, ktorých 
bolo plné námestie, čo je 
určite dobrý prísľub do bu-
dúcna, či už pre nás ako or-
ganizátorov, ale aj pre bu-
dúcnosť žiakov samotných. 
Odhadom môžeme hovoriť 

o zhruba 1000 žiakoch, kto-
rí sa prišli pozrieť na pre-
zentáciu 28 stredných škôl 
hlavne zo Žilinského kraja, 
ale aj zvyšku Slovenska.

Svoj názor na burzu nám 
vyjadrili: 

Tatiana G. (14) – ZŠ No-
voť – organizácia a všetko 
sa mi páči, ocenila by som, 
keby za každú školu priš-
lo viac žiakov ako učiteľov, 
pretože si myslím, že nám 
to vedia lepšie podať. 

Marián S. (14) - ZŠ Sl-
nečná – som spokojný, 
pretože na burze som na-
šiel stánok s odborom elek-
trikár, ktorý by som chcel 
ísť študovať, ale zaujalo 
ma aj štúdium bezpečnos-
ti a ochrany, čiže mám ešte 
nad čím premýšľať. Celko-
vo môžem povedať, že je to 
dobre pripravená akcia a je 
tu veľa škôl.

(jj)

Do tisícky žiakov si prišlo do Námestova pozrieť prezentáciu 
28 stredných škôl Žilinského kraja.           Foto: (jj)

Putovanie za krásami prírody
Počas jesenných prázdnin 

zorganizovalo Centrum voľ-
ného času Maják dvojdňo-
vý tábor spojený s nocovač-
kou pre všetky deti, ktoré 
majú pozitívny a ohľaduplný 
vzťah k našej spoločnej pla-
néte Zem. Naši mladí ochra-
nári už dobre vedia, že ak sa 
o životné prostredie budeme 
starať a ochraňovať ho, od-
menou nám bude šanca žiť 
ekologický život. V priebehu 
dvoch dní deti získali mno-
hé znalosti ako sa správať k 
prírode, čo všetko by mal ve-
dieť správny ochranár, za-
hrali sme si spoločne envi-
rohry, zajazdili na koňoch, 
či hľadali indície smerujú-
ce k nájdeniu pokladu, ktorý 

bol ukrytý hlboko v lese. Pri 
hrách a súťažiach sme sa nie-
len veľa naučili o ochrane ži-
votného prostredia, ale sme 
sa aj zabavili a spoznali no-
vých priateľov. Príjemným 
spestrením enviroaktivít bola 
návšteva priehradného múru. 
Jeho útrobami nás sprevá-
dzal ochotný pracovník, kto-
rý deťom prezradil množstvo 
zaujímavostí o priehradnom 
múre a tiež o vodnej nádrži 
Oravská priehrada a jej okolí. 
Druhým dňom sme ukončili 
naše enviroputovanie po krá-
sach oravskej prírody. Deti 
sa pobrali domov ako ove-
ľa skúsenejší ochranári s ešte 
väčším odhodlaním chrániť 
našu prírodu.     CVČ Maják

Malí ochranári sa počas návštevy priehradného múru dozvedeli 
mnoho zaujímavostí.                 Foto: CVČ Maják

Námestovo má (aj) virtuálny cintorín
Často si pri návšteve cinto-

rína spomenieme na príbuz-
ného alebo známeho, ktorý 
už dávno nie je medzi nami. 
Radi by sme si uctili jeho pa-
miatku, ale nájsť hrob, v kto-
rom je pochovaný je bez po-
moci a rady iných niekedy 

takmer nemožné, a to hlavne 
pre príležitostných návštevní-
kov v období sviatkov. Takáto 
informácia sa dá však poho-
dlne a rýchlo zistiť aj z domu 
cez internet návštevou virtu-
álneho cintorína.

Naše mesto má v tomto 
roku  spracovaný projekt vir-
tuálneho cintorína, ktorý vzni-
kol nielen ako súčasť širšieho 
riešenia informačného systé-
mu cintorína pre potreby mes-
ta Námestovo,  ale aj v rámci 

rozšírenia cintorínskych slu-
žieb pre občanov. Zdrojom 
podkladov pre virtuálny cin-
torín je evidencia hrobových 
miest mesta Námestovo. 

Projekt bol zrealizovaný 
spoločnosťou: 3WSlovakia 
s.r.o., na portáli: www.virtual-

nycintorin.sk.
Portál slú-

ži nielen obča-
nom mesta Ná-
mestovo, ale aj 
širšej verejnos-
ti ako komuni-
kačné rozhranie 
pre používateľov 
internetu z celé-
ho sveta. Na por-
táli môžu záu-

jemcovia nájsť zomrelých 
podľa mena a priezviska, 
prípadne podľa čísla hrobu, 
môžu si pozrieť polohu hro-
bu na digitálnej mape cintorí-
na a tiež pozrieť si fotografiu 
náhrobku. Súčasťou infor-
mačného portálu sú tiež in-
formačné tabule, ktoré budú 
v blízkej dobe inštalované pria-
mo na cintoríne Námestovo. 
Virtuálny cintorín pre naše 
mesto je prístupný na strán-
ke mesta Námestovo v sek-

cii „občan“ v kolónke „o mes-
te“. Bližšie link: https://www.
virtualnycintorin.sk/cinto-
rin/660.

Nie všetci máme možnosť 
navštíviť hroby osobne. Pri-
pravili sme preto pre vás 
možnosť svojim zosnulým 
blízkym, priateľom či zná-
mym zapáliť virtuálnu svieč-
ku na hrobovom mieste.

Privítame vaše postrehy a 
nápady na funkčnosť portá-
lu. Určite sa budeme zaobe-
rať každým vaším podnetným 
návrhom.

Z dôvodu predĺženia veľké-
ho počtu nájomných zmlúv 
by sme chceli poprosiť ná-
jomcov hrobových miest, 
ktorým uplynie desaťroč-
ná lehota nájmu v mesiacoch 
november a december roku 
2019 o strpenie. Chceme ich 
zároveň informovať, že všet-
ky predĺžené nájomne zmlu-
vy budú každému nájomco-
vi postupne v priebehu roku 
2020 zasielane poštou s mož-
nosťou uhradiť poplatok za 
nájom hrobového miesta cez 
internet banking, resp. v hoto-
vosti do pokladnice Mestské-
ho úradu Námestovo.   (MsÚ)

Nové knihy a zaujímavá beseda  
V roku 2019 Dom kultú-

ry v Námestove – knižnicu 
z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia 
sumou 1 500 €. Pracovníci 
knižnice za ňu zakúpili 135 
kníh. Za tieto financie pri-
budli nové knihy z oblasti 
populárno-náučnej literatúry, 
pôvodnej a zahraničnej belet-
ristickej literatúry pre dospe-
lých, deti a mládež. Vďaka 
rôznorodosti a aktuálnosti za-
kúpených kníh si každý náv-
števník knižnice môže vybrať 
zo zaujímavej a poučnej lite-
ratúry. Nechýba ponuka na 

získavanie nových vedomos-
tí, krásnych čitateľských zá-
žitkov či najnovšie trendy 
a návody na riešenie aktuál-
nych problémov detí a do-
spievajúcej mládeže. Práve 
vďaka financiám z Fondu pre 
umenie je mestská knižnica 
vyhľadávaná, úspešná a dô-
ležitá inštitúcia. S rozrasta-
júcim sa knižným fondom, sa  
zvyšuje počet čitateľov a tak 
sa stáva komunitným cen-
trom poznávania a vzdelá-
vania pre celý región hornej 
Oravy. Nové knihy sme aktu-
álne vystavili v propagačnom 

kútiku, aby boli v centre po-
zornosti návštevníkov a či-
tateľov, tiež pri rôznych ak-
tivitách a besedách, ktoré sa 
pravidelne v našej knižnici 
konajú. V októbri sa v kniž-
nici stretli študenti Súkrom-
nej Spojenej školy EDUCO 
Slanická osada so známym 
spisovateľom, autorom mno-
hých článkov, štúdii, noviel, 
románov a najmä kníh o ma-
fii Gustávom Murínom. Ten-
tokrát im priblížil najúspeš-
nejších Slovákov v zahraničí. 
Poukázal na to, ako dokázali 
vo svete nielen prežiť, ale aj 
uspieť. Dozvedeli sa, ako títo 
úspešní Slováci významne 
prispeli k rozvoju disciplín, 
v ktorých vynikli a vynikajú 
na svetovej úrovni. Študen-
tov v pútavej besede zaujali 
osudy talentovaných a cieľa-
vedomých slovenských ved-
cov, umelcov, športovcov, ale 
aj podnikateľov a remeselní-
kov.               Medard Slovík                          

Zástupkyne pedagogického zboru zo Súkromnej Spoje-
nej školy EDUCO Slanická osada so známym spisovateľom 
Gustávom Murínom.          Foto: (ms)
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NAPOLEON:

Ak robí súper chyby, nerušte ho.
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H. P. Halek:
Nie veľký...

...požiera malého, ale rýchly pomalého

35
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Veselo na rybách
Chytil rybár zlatú rybku a na-

hlas rozmýšľa:
- Budeš na masle so šalviou, 

trochu tymianu.
Rybka ho preruší:
- Keď ma pustíš, splním ti že-

lanie.
- Chcel by som, aby sme mali 

v parlamente len samých sluš-
ných, poctivých a inteligent-
ných poslancov.

Rybka sa smutne pozrie a spý-
ta sa:

- Povedal si - na masle so šal-
viou a tymiánom?

- Včera som chytil rybu ako 
moja ruka.

- Netáraj, také špinavé ryby 
neexistujú.

- Pol hodiny som s tou rybou 
bojoval, kým som ju vytiahol! - 
chváli sa rybár kamarátovi.

- Hm... to aj ja poznám. Tiež 
mám problémy s otváračom na 
konzervy!

Policajt sa rozhodol, že si uloví na 
vianoce rybu. Začal sekať do ľadu, 
príde k nemu pán a hovorí, aby pre-
stal sekať.

Policajt sa spýta: - A akým právom 
mi to zakazujete? 

Pán odpovedá: - Právom zimné-
ho štadiónu.

Veliteľ sa pýta policajta:

- Prečo ste neboli v práci?
- Mal som zápal stredného 

ucha.
- Netárajte, veď uši sú len dve 

- ľavé a pravé!

Vstúpil starší muž do krčmy a 
povedal:

- Teraz vám budem rozprávať 
dobré vtipy o policajtoch.

- Pozor, ja som tiež policajt, - vy-
hlásil mladý muž od piva.

- Tak dobre, - povedal prichá-
dzajúci. - Budem rozprávať po-
maly a dvakrát.

Koncom augusta vytiahli dva-
ja policajti utopenca z jazera. 
Niesli ho na lúku, aby mohli za-
čať oživovanie a poskytnúť mu 
prvú pomoc. Babička, ktorá ich 
sledovala, náhle povedala: 

-  Toho už neoživíte, chlapci!
- Čo nám do toho hovoríte, 

rozčúlil sa policajti, - my máme 
odborné lekárske kurzy posky-
tovania prvej pomoci.

- Môžete mať tisíc kurzov, 
smiala sa babička, - aj tak ho 
neoživíte 

- Naposledy vám hovoríme, 
aby ste nezasahovala do úrad-
ného výkonu a nerušila nás.

- A ja vám naposledy hovorím, 
že robíte zbytočnú prácu, - ne-
dala sa babička a pokračovala:

- Veď sa naňho poriadne po-

zrite! Má na nohách korčule! 

Chytil rybár zlatú rybku a tá ho 
oslovila ľudským hlasom:

- Pusť ma späť do vody, splním 
ti tri želania!

Rybár rybku zasieťkuje a po-
pod nos si zamrmle:

- To určite! V tejto republike sa 
toho už nasľubovalo!

Policajt prichytí na potoku 
pytliaka, ako chytá chráne-
ných rakov:

- Tak to bude riadna poku-
ta! - Aká pokuta? - čuduje sa 
pytliak. Veď som nič neurobil. 
Tieto dva raky sú moji miláči-
kovia a ja som s nimi na pre-
chádzke.

- Nevymýšľajte!
- Je to pravda! Pustím ich, 

aby si zaplávali a keď zapís-
kam, tak sa vrátia.

- No to chcem teda vidieť! - 
povie pochybovačne policajt.

Muž teda hodí obidva raky do 
vody.

- Fajn. Teraz zapískajte a som 
zvedavý, či sa tie raky vrátia.

- Raky? - čuduje sa pytliak. - 
Aké raky?

Sedia dvaja rybári na brehu. 
Zrazu jeden z nich vyberie udi-
cu z vody a začne s ňou mávať. 
Druhý nato:

- To čo robíš?
- Keď neberú ryby, tak skúsim 

vtáky!

Kamže,         kam?
Na ryby, 

     na ryby...
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Hokejisti odštartovali novú sezónu
HK Námestovo nastupu-

je v novej sezóne takmer 
v identickej zostave. Do brá-
ny sa po ročnej pauze spôso-
benej zranením vrátil Jozef 
Socha. V poli sa musia Ná-
mestovčania zaobísť bez naj-
užitočnejšieho hráča minulej 
sezóny, Richarda Uhliarika, 
ktorý sa upísal tímu z Lip-
tovského Mikuláša a teda 
ako registrovaný hráč nemô-
že nastupovať v regionálnej 
súťaži. Rovnaká situácia na-
stala aj u obrancu Martina 
Jendroľa, ktorý pre zmenu 
nastupuje v druholigovom 
Dolnom Kubíne. Tohtoročná 
sezóna bude oproti minulým 
výrazne kratšia, keďže sa do 
nej prihlásilo len päť druž-
stiev. Hrať sa plánuje dvoj-
kolovo, no v prípade dohody 
mužstiev prichádza do úva-
hy aj tretie kolo. Všetko uká-
že čas. 

Aktuálne majú za sebou 

hráči HK Námestovo úvod-
né tri kolá. Hneď v tom 
úvodnom narazili na minu-
loročného finalistu z Liesku. 
Po vyrovnanej partii pod-
ľahli domáci súperovi po ná-
jazdoch. Ostatné dva zápasy 
však mali úplne iný priebeh. 
V derby Námestovo zdola-
lo Slanicu jednoznačne 7:1. 
Zaujímavý duel odohrali 
naši hokejisti proti Vavreč-
ke. Po druhej tretine bol stav 
vyrovnaný 7:7. V posled-
nej tretine však prišiel gó-
lový uragán v podaní našich 
chlapcov a na konci sa mohli 
tešiť z triumfu 13:7. V troch 
zápasoch na seba najviac 
upútal Roman Huľo, ktorý 
dokázal nazbierať 14 bodov 
za 8 gólov a 6 asistencií. Na 
krk mu dýcha obranca Matej 
Záhradník s 10 bodmi za 5 
gólov a 5 nahrávok. 

            (jj) Hneď úvodný zápas proti Liesku bol mimoriadne kvalitný 
a atraktívny.       Foto: HK Námestovo

TOMÁŠ TOHOL, mladý 
chlapec s veľkým talentom  

Naše mesto sa môže po-
chváliť viacerými úspešnými 
a talentovanými športovcami. 
Jedným z nich je aj 14-ročný 
Tomáš Tohol. Sympatický 
deviatak má na svojom kon-
te 2 tituly majstra Sloven-
ska, je tiež dvojnásobným ví-
ťazom prestížnych pretekov 
Local HERO a patrí mu aj ti-
tul víťaza slovenského pohá-
ra BMX za roky 2018 a 2019. 
Je pracovitý, skromný a jeho 
snom je účasť na olympiáde, 
keďže z BMX sa stal olym-

pijský šport. Za jeho úspe-
chom treba hľadať neustálu 
chuť sa zlepšovať, obrovský 
potenciál a tiež hodiny tré-
ningu strávené v našom ska-
te/bike parku. V tomto smere 
treba vysloviť vďaku aj všet-
kým tým, ktorí stoja za vybu-
dovaním jedinečného areálu, 
patriaceho medzi najlepšie 
v rámci celého Slovenska. 
Tomášovi prajeme hlavne 
veľa zdravia, chuti a radosti 
z toho, čo robí.

(mk)

Tomáš Tohol prijal z rúk primátora mesta, Milana Hubíka 
ďakovný diplom za mimoriadnu reprezentáciu mesta.   
                       Foto: (msú)

Nezabudnuteľný zážitok športovcov 
zo ZŠ Komenského

Za vzornú reprezentáciu 
školy v športových súťažiach 
a 1. miesta vo futbale mlad-
ších a starších žiakov v okre-
se Námestovo dostali špor-
tovci zo Základnej školy na 
Komenského ulici nezvyčaj-
ný darček.  Päťdesiat  špor-
tovcov  a 5 učiteľov (zároveň 
aj trénerov v jednej osobe)  
bude mať na toto milé pre-
kvapenie ešte dlho  spomien-
ky. Prečo?

Slovan dostal  od Európskej 
futbalovej únie za rasistic-
ké prejavy svojich fanúšikov 
v predchádzajúcich zápa-
soch trest v podobe už druhé-
ho zápasu bez divákov. Klub 
sa však rozhodol využiť nové 
pravidlo UEFA, ktoré na zá-

pase umožňuje  účasť detí do 
14 rokov. Jedinou podmien-
kou tohto pravidla je, že na 
desať detí pripadne jeden do-
spelý ako dozor. 

Školy si vstup na zápas ob-
jednávali vopred, záujem bol 
enormný. Už týždeň pred sú-
bojom klub pozastavil rezer-
váciu vstupeniek a vyhlásil, 
že 24. októbra zaplnia Tehel-
né pole v Bratislave deti z ce-
lého Slovenska. Na Sloven-
sku tak vznikol detský rekord 
v návštevnosti na športovom 
podujatí. Na Tehelné pole pri-
šlo celkovo 20 500 fanúši-
kov, z toho až 19 300 detí.

Štvrtok podvečer zaplavi-
li hlavné mesto deti z rôz-
nych kútov Slovenska. Všet-

ky chceli naživo vidieť 
medzinárodný futbalo-
vý zápas medzi domá-
cim Slovanom a anglic-
kým Wolverhampton 
Wanderers. Už samot-
ná cesta po diaľnici na-
svedčovala, že žiakov 
čaká výnimočný a ne-
opakovateľný zážitok. 
V najvyššej povolenej 
rýchlosti sme míňali 
ďalšie a ďalšie preplne-
né autobusy a s blížia-
cim sa cieľom rástlo 
naše očakávanie.

Národný futbalový 
štadión  na Tehelnom 
poli nám vyrazil dych. 
Našich mladých špor-
tovcov okamžite pohl-
tila atmosféra a svojím 
hlasom a potleskom 
prispievali k burcujú-
cej atmosfére. Tesne 

pred začiatkom zápasu mali 
šťastie v podobe cenných su-
venírov – šálov s logom ŠK 
Slovan, ktoré „Slovanisti“ vy-
streľovali z diel. Keď futba-
listi Slovana vybehli na tráv-
nik, z detských hrdiel sa ozval 
spontánny jasot a ihrisko za-
plavilo svetlo z mobilných te-
lefónov. Bolo to efektné a je-
dinečné, Angličania krútili 
hlavami. Brankárovi Anglic-
ka dokonca nabehli zimo-
mriavky. Čosi podobné vide-
li na Slovane prvýkrát. 

Celý zápas bol jedna veľ-
ká diskotéka. Nebolo minúty, 
kedy by bola atmosféra udu-
sená tichom. Mexické vlny 
sa valili jedna za druhou. Po-
krik „SLOVAN!“ znel  šta-
diónom prakticky nepretržite. 
Zo všetkého bolo cítiť úprim-
nú detskú radosť. Keď slo-
vinský útočník strelil jediný 
gól Slovana, detskí fanúšiko-
via skákali a výskali. Naopak, 
keď Slovan dvakrát inkaso-
val, pískali a smútili. Napriek 
tomu však povzbudzovali ďa-
lej.

Hoci futbalisti bratislavské-
ho tímu prehrali 1:2, po zápa-
se im deti tlieskali, čím hráčov 
odmenili za ich bojovnosť. A 
možno boli iba vďačné za to, 
že mohli naživo vidieť zápas, 
aký by si v budúcnosti chce-
li niektoré z nich zahrať. „Je 
to nezabudnuteľný moment. 
Deti do toho dali srdce a veľ-
kú pozitívnu energiu. Na ih-
risku sme to cítili,“ reagoval 
po zápase kapitán Slovana 
Vasil Božikov.

Skrotiť nakopené emócie na-

šich športovcov v autobuse 
cestou spať domov bolo takmer 
nemožné. Hoci nám cesta tam 
aj späť trvala takmer 14 hodín, 
neľutovali sme. Veď niečo také 
zvláštne možno zažili naši žia-
ci prvý a posledný raz v živote. 
Naši športovci s nadšením roz-
právali o tom, ako Slovan hral, 
komu držali palce, kto bol naj-
lepší, či ako sa im páčila celko-
vá strhujúca atmosféra.

Bez ohľadu na výsledok Slo-
vana ĎAKUJEME! Výchovný 

efekt tohto športového zážitku 
bol na nezaplatenie. Naša vďa-
ka patrí aj primátorovi mesta 
Námestovo, ktorý školu pod-
poril sumou 250 eur, vďaka 
čomu si výlet do Bratislavy 
mohli dovoliť viacerí. Poďa-
kovanie patrí aj učiteľom, kto-
rí mali dozor, lebo zvládnuť 50 

Na ihrisko mali naši športovci skve-
lý výhľad.            Foto: (zš k)

Aj napriek prehre Slovana to bol nezabudnuteľný zážitok.                           Foto: (zš k)

športovcov dalo určite zabrať. 
V neposlednom rade ďakuje-
me rodičom, ktorí nám verili 
a zverili nám na zodpovednosť 
svoje deti. 
A najdôležitejšia je sprá-

va, ktorú to malo sprostred-
kovať a veríme, že sa to aj 
podarilo. Deti, ktoré tu boli, 

si uvedomili, z akého dôvo-
du tam mohli byť ony a nie 
dospelí fanúšikovia. Pocho-
pili, že rasizmus nemá svoje 
miesto vo futbale a ani v spo-
ločnosti. Zápas sa tak stal zá-
žitkom, ale aj lekciou pre deti 
aj dospelých.

ZŠ na Komenského ulici
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