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Darovať je snažiť sa podobať Bohu
Všetci chceme žiť v dob-

rej a usporiadanej rodine, 
v peknom meste, pracovať 
v príjemnom kolektíve, učiť 
sa v dobrej škole a triede. 
A vieme si predstaviť ideál-
nu rodinu, mesto, pracovis-
ko. Možno by sme vedeli aj 
povedať, čo by mali tí druhí 
urobiť preto, aby bolo vša-
de lepšie a príjemnejšie. 
Aká by mala byť naša man-
želka, manžel, aké by mali 
byť deti alebo rodičia, akí 
by mali byť tí, ktorí sa stara-
jú o naše mesto. Aký by mal 
byť zamestnávateľ alebo 
kolegovia, akí by mali byť 
učitelia alebo spolužiaci.  
Ale najdôležitejšie je vedieť, 
čím my môžeme tento svet 
urobiť krajším.

Stojíme bezprostredne 
pred vianočnými sviatka-
mi, počas ktorých je všetko 
akési iné. V rodinách sme 
k sebe ohľaduplnejší a po-
zornejší, naše mesto je kraj-
šie a pokojnejšie, v práci 
a v škole máme viac voľna a 
atmosféra je iná. Prečo je to 
tak. Jednoducho preto, že sa 
všetci viac snažíme. Nech-
ceme tieto dni radosti a po-

koja nejako 
p o k a z i ť . 
Všetci sme 
viac ako 
i n o k e d y 
o c h o t n í 
pre dru-
hých urobiť 
niečo len 
tak, niečím ich obdarovať. 
Vianoce sú neodmysliteľne 
spojené s darmi a obdaro-
vávaním. A je to správne. 
Vianocami, sviatkami naro-
denia Pána si pripomíname 
a ďakujeme za ten najväčší 
dar, ktorý sme od Boha do-
stali – Jeho Syna. Boh nám 
dáva seba len tak, zadarmo. 
A chce, aby sme ho prijali 
a aby sme aj my vedeli tak-
to dávať. Nielen dary veci, 
ale aj dary neveci, ba aj 
seba samého. Boh nám ne-
odkázal z neba, čo máme 
urobiť, aby sme mohli prísť 
do neba, ale prišiel tu sám 
a urobil to On, cez svojho 
Syna, Ježiša Krista. On sám 
žil medzi nami, On sám učil 
ľudí Božej pravde, On sám 
prejavoval lásku ku každé-
mu, On sám robil zázraky, 
On sám zomrel za každého 

z nás a chce, aby sme ho na-
sledovali.

Prežívať Vianoce ako kres-
ťan znamená nepremýšľať 
nad tým, čo by mohli urobiť 
tí druhí, ale premýšľať nad 
tým, čo by som mohol a mal 
urobiť ja. Čo ja mám urobiť 
pre  svoju rodinu, pre svoje 
mesto, pre svoje pracovis-
ko, pre svoju školu, pre svoj 
kolektív... A že sa mi bude 
niekedy zdať, že si to tí druhí 
nezaslúžia? Veď dar sa nedá-
va za zásluhy, za tie sa dáva 
odmena. Dar sa dáva len tak, 

pre radosť obdarovaného ale 
aj pre radosť darcu.

Prajem nám všetkým, aby 
sme dobre pochopili, aký dar 
sme na Vianoce od Boha do-
stali a aby sme sa z neho ve-
deli naozaj tešiť. Ale aby sme 
sa vedeli tešiť aj z každého 
daru, ktorý sme my dali tým 
druhým, aj keď si ho možno 
nebudú vedieť vážiť. Vtedy 
nech nás teší to, že sa as-
poň trochu snažíme podobať 
Bohu.

Blažej Dibdiak
dekan

Vykročme šťastne!
Čas neúprosne plynie a opäť 

si uvedomujeme, že  je tu ko-
niec roka. 

Aký vlastne bol rok 2011?
 Som presvedčený, že úspešné 

dni vysoko prevyšovali nad tými 
menej úspešnými. Verím, že na 
zlé rýchlo zabudneme a na to 
dobré budeme spomínať veľmi 
dlho. Čo bolo, už nezmeníme. 
Preto je pre život nás všetkých 
podstatné, čo bude, aká bude 
budúcnosť, teda aký bude rok 
2012. Všetkým Vám, vážení 
spoluobčania, v ňom želám 
veľa pevného zdravia, nemenej 
šťastia a lásky. Nech sa Vám 
naplnia všetky sny a plány. 
Spokojnosť  v práci a pohoda 
v rodinách nech nechýba ani 
jeden deň. 

Žijeme v období recesie eko-
nomického a hospodárskeho 
života. O to viac  sa žiada tole-
rancia a vzájomné pochopenie 
medzi občanmi. Ústretovosť, 
úprimnosť, prirodzená pomoc 

n i e l e n 
tým naj-
bl ižš ím, 
úsmev na 
p e r á c h 
nech ve-
die k opti-
m i z m u 
c e l e j 
našej ob-
čianskej 
spoločnosti. Žime tak, aby dob-
ro víťazilo nad zlom, pravda 
nad lžou, dobrosrdečnosť nad 
zákernosťou a intrigami.                            

Nezabúdajme ani na hrdosť 
a národné povedomie k našej 
domovine. Prvý január  je ok-
rem Nového roka aj štátnym 
sviatkom, kedy si pripomíname 
vznik samostatnej Slovenskej 
republiky. 

Tak – vykročme šťastne do 
toho prvého i všetkých 366 dní 
roka 2012!

Ing, Ján K a d e r a
primátor  Námestova

Coca-Cola kamión v Námestove 
Hviezdoslavovo námestie pod-

večer v nedeľu 11. decembra pras-
kalo vo švíkoch. Opäť po roku 
navštívil naše mesto ako jediné na 
Orave Vianočný kamión známej 
svetovej fi rmy. Ľudia z Námes-
tova, Tvrdošína  a okolitých obcí 
prišli privítať Mikuláša v nádher-
ne vyzdobenom a vysvietenom 
kamióne. Okrem komerčného 
účelu má táto akcia aj humanitný 
cieľ. Výťažok z predaja suvení-
rov a ostatných predmetov počas 
akcie fi rma odovzdá organizácii, 
ktorá ich použije na humanitné 
účely. Vlaňajší výťažok putoval 

Námestovskému anjelovi, ktorý 
podporuje sociálne slabšie rodiny. 
Mestský úrad odporučil tohtoroč-
ný výťažok rozdeliť dvom organi-
záciám, Námestovskému anjelovi 
a Rodinnému centru Drobček. 
Výťažok z akcie nakoniec putoval 
pre neinvestičný fond Námestov-
ský anjel. 

Ako nás informoval Tomáš Kočí  
z Omnipublic Consulting, Santovi 
a jeho pomocníkom sa vďaka 
všetkým návštevníkom, ktorých 
bolo odhadom až 7 000, podarilo 
na jeho podporu vyzbierať 1339 
eur.                          Milan Rentka

BENEFIČNÉ PODUJATIA

O benefi čnom koncerte s rozprávkovými bytosťami viac na str. 5

Mládežnícky zbor Námestovo každoročne pred vianočnými sviatkami pripravuje pre 
Námestovčanov Živý betlehem – pásmo piesní a scénok o zvestovaní a narodení Je-
žiška. Tohto roku mimoriadne zaujal obyvateľov mesta, pred dom kultúry prichádzali 
v hojnom počte, najmä po  dvoch nedeľných svätých omšiach. Súčasťou scény spred 
dvoch tisíc rokov boli aj zvieratká, osol a ovečka z Ranča u Edyho, ktoré vzbudzovali 
živý záujem najmä u detí.

Členov Mládežníckeho zboru zas potešilo, že ich živé predstavenie o príchode spa-
siteľa na svet v malom dieťati úprimne oslovilo Námestovčanov, ktorí piesne a scénky 
odmeňovali častým potleskom.                   Foto: Tibor Kitaš



na priechode pri kostole,  je podľa 
slov primátora aj pri Lidli a na 
ďalších miestach v meste. Ľudia 
nerešpektujú priechody a cez cestu 

prechádzajú často mimo nich. Po-
sun priechodu nie je riešením, je 
iba zbavením sa zodpovednosti. V 
každom prípade je za bezpečnosť 
chodcov nachádzajúcich sa na 
priechode zodpovedný vodič.

● Tému znečistených sídlisk 
i mesta od exkrementov a po-
žiadavku riešiť problém formou 
zabezpečenia košov na tento účel 

nastolil poslanec Ferdinand 
Bolibruch. Po širokej diskusii 
sa   poslanci zhodli na tom, že v 
čase nedostatku finančných pros-
triedkov sa súčasný systém meniť 
nebude, treba ho však zo strany 

majiteľov psov dodržiavať, t. j. 
exkrementy v umelých vreckách 
hádzať do kontajnerov k ostatné-
mu odpadu. Problém znečisteného 
mesta exkrementmi nie je podľa 
zástupcov mesta v košoch, ale v 
ľuďoch, majiteľoch psov a znečis-
tené mesto je ich vizitka. 

● S požiadavkou úpravy, vyrov-
nania, násypu cesty na ulici Šípo-
vej prišiel na zastupiteľstvo jeden 
z jej obyvateľov pán Paholek. 
Fekálne vozidlo, ktoré zo žumpy 

podľa jeho slov aj deväťkrát týž-
denne  vyváža jej obsah, pretože 
ulica nemá vybudovanú kanali-
záciu, vplyvom mäkkého povrchu 
poškodzuje vozovku a obyvatelia 
ulice si na nej ničia svoje vozidlá. 

Primátor prisľúbil zabezpečiť 
aspoň provizórne riešenie. 

Podľa informácií z mestského 
úradu je už situácia v poriadku 
- Technické služby Námestovo na 
cestu doviezli a zrovnali približne 
50 ton makadamu.         Redakcia

2 Námestovčan

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Námestove
V poradí siedme zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 
v Námestove sa konalo  7. 
novembra. V úvode  boli 
poslanci oboznámení so sta-
vom projektov financovaných 
z fondov Európskej únie. Sk-
ládka odpadov v Zubrohlave 
a rekonštrukcia Materskej 
školy na ulici Bernolákovej 
sú stavebne aj finančné ukon-
čené. Zberný dvor a rekon-
štrukcie objektov Základnej 
školy na ulici Komenského, 
MŠ a ZŠ na Brehoch a verej-
ného osvetlenia sú stavebné 
ukončené. Očakáva sa už len 
finančné ukončenie. Pri re-
vitalizácii nábrežia a stavbe 
Domova pre seniorov prebie-
hajú stavebné práce. Ukonče-
nie stavebných prác má byť 
v roku 2012. 

V oblasti sociálnych služieb 
bolo prijaté nové všeobecne 
záväzné nariadenia mesta, kto-
rým sa okrem iného aj zvýšili 
úhrady za úkony sociálnych 
služieb. Úhrada za opatrova-
teľskú službu je v čase od 7,00 
h do 15,00 h vo výške 1 €/1h, 

po 15,00 h vo 
výške 2 €/1h 
a cez víkendy 
a sviatky vo 
výške 3 EUR/
1h. Taktiež 
boli schvá-
lené zmeny 
príslušných 
v š e o b e c n e 
z á v ä z n ý c h 
n a r i a d e n í 
mesta. Pre 
ž i ada t e ľov 
dotácií z roz-
počtu mesta 
sa doplnili 
povinné prí-
lohy k žia-
dostiam. Ná-
jomné za prenájom mestského 
pozemku sa premenovalo na 
dočasné parkovanie motoro-
vých vozidiel. Výška úhrady 
však ostala nezmenená. Zme-
nil sa cenník služieb prevádz-
kového poriadku cintorína. Od 
1. januára 2012 sa nájomné za 
miesto na dvojhrob stanovilo 
na 12 €/rok a za miesto na jed-
nohrob 3 €/rok. Nájomné je 

potrebné zaplatiť na dobu 10 
rokov. 

Zmenený bol aj poriadok od-
meňovania poslancov. Poslan-
ci sa vzdali odmien za mimo-
riadne zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, ktoré nebudú 
trvať dlhšie ako 2 hodiny. 

Rozpočet mesta na rok 2011 
sa zmenil rozpočtovým opat-
rením. Na objasnenie inžinier-

sko-geologických pomerov 
časti územia Čerchle, ktoré 
je evidované ako zosuvné 
územie, sa vykoná inžinier-
sko-geologický prieskum. 
Zákazku vo výške 11 661,60 
€ vrátane DPH zrealizuje ví-
ťaz verejnej súťaže Mgr. Peter 
Vrábeľ Geo-p. Do rozpočtu 
bol zahrnutý aj výdavok na 
projekt verejného osvetlenia 
na ulici Poľanovej. Práce sa 
uskutočnia do konca tohto 
roka. Najlacnejšiu z piatich 
cenových ponúk predložila 
miestna firma ELSPOL – SK, 
s.r.o., a to vo výške 11 183,11 
€ vrátane DPH. 

Predaj mestských pozem-
kov bol z rokovania stiahnu-
tý. Stanovenie pravidiel na 
určovanie ceny pozemkov pri 
prevodoch bude predmetom 
najbližšieho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva. 

 Viac informácií o uznese-
niach a hlasovaní poslancov 
nájdete na www.namestovo.
sk.

Mgr. Ferdinand Bolibruch
poslanec

Spolupráca pri tvorbe znenia uznesenia.

Mestský kalendár oslavuje 
piate narodeniny

Mestský úrad sa pred pia-
timi rokmi uchádzal o finan-
čné prostriedky na zlepšenie 
informovanosti občanov 
s cieľom zefektívniť sepa-
rovaný zber v meste. Vtedy 
vznikla myšlienka poskyto-
vať tieto informácie formou 
stolového kalendára. Pred-
pokladali sme, že rôzne le-
táky nakoniec vždy skončia 
aj tak len v smetnom koši, 
a stolové kalendáre sa v do-
mácnosti „uživia“ aj dva. 
Mesto financie zo štátu na-
koniec nezískalo, napriek 

tomu sa rozhodlo kalendár 
pripraviť, zafinancovať a vy-
dať. Bol doručený do každej 
domácnosti zdarma. Reakcie 
občanov boli veľmi priazni-
vé a tak kalendár na rok 2012 
je už piatym v poradí. Mest-
ský úrad používa kalendár 
aj ako propagačný materiál. 
Má však jednu nevýhodu 
– aktuálny je len jeden rok, 
aj to nie celý. Veď darujte 
niekomu kalendár na daný 
rok niekedy v novembri...

Milan Rentka
prednosta MsÚ Námestovo

Zemné úpravy za Saleziánmi

Nelegálne skládky nazý-
vané aj environmentálne zá-
ťaže sa v súčasnosti stávajú 
veľkým problémom.  Podob-
ný problém sa vyskytol aj v 
Námestove za budovou Sale-
ziánov. Ľudia na toto miesto 
vyvážali odpad, čo spôso-
bovalo vylievanie sa potoka 
a nepríjemný zápach. Preto 
sa  Mestský úrad Námesto-
vo rozhodol tento problém 
vyriešiť vyhlásením verej-

nej súťaže na úpravu zemnej 
komunikácie za Saleziánmi. 
Tento priestor sa upravoval 
presúvaním zeminy od ihris-
ka na plánovanú komuniká-
ciu. Svah sa upravoval sme-
rom ku potoku Klinec, kde 
bola ukladaná betónová suť 
na kraj koryta potoka, aby sa 
upravil jeho tok. 

Po úpravách je tento pries-
tor vhodnou obytnou oblas-
ťou bez špiny a zápachu.

Zatápaniu zabráni rúra
 V závere septembra vyhlá-

sil Mestský úrad Námestovo 
súťaž verejného obstarávania 
na dodávku stavebných prác 
– vybudovanie dažďovej ka-
nalizácie pod ihriskom ZŠ 
Brehy.

Vybudovanie kanalizácie 
bolo pre túto oblasť potrebné, 
pretože počas dažďov dochá-
dzalo k zatápa-
niu domov pod 
ihriskom. Aby 
sa tomu zabrá-
nilo, bola popod 
zeleň okolo ih-
riska zakopaná 
plastová rúra s 
dĺžkou 113 m 
do hĺbky 1,4 m, 
ktorá prechádza 
aj popod panelo-

vý chodník s rozmerom 2 m. 
Ku kanalizácii vedie revízna 
šachta z betónových prefabri-
kátov s liatinovým poklopom. 
Vybudovaním kanalizácie sa 
podarilo problém so zatápa-
ním domov odstrániť a tým 
aj skvalitniť život obyvate-
ľov žijúcich pod ihriskom ZŠ 
Brehy.   Katarína Kenderová

Čo sme urobili (neurobili) pre mesto
Ako basketbal, ktorý sa hrá na 

štvrtiny, môžeme aj volebné obdo-
bie rozdeliť na takéto časové úseky. 
Tak, prvú štvrtinu už máme za se-
bou a môžeme sa úprimne ako po-
slanci zamyslieť v duchu nadpisu 
tohto príspevku. Nechcem hovoriť 
za všetkých,  budem osobný.

Mestský úrad nie je firma posta-
vená na zelenej lúke, ale je, obrazne 
povedané, vlak, ktorý už nejaký 
čas putuje rokmi  a po tradičnej 
zastávke po štyroch rokoch doňho 
naskočili noví pasažieri. Naskočil 
som spolu s ďalšími kolegami do 
už rozbehnutého vlaku. 

Len pre informáciu, poslanec 
MsZ okrem tradičných  rokovaní 
zastupiteľstva pracuje  minimálne 
v jednej komisii a takisto sa zúčast-
ňuje pracovných stretnutí s pánom 
primátorom. To, čo sa deje na zastu-
piteľstvách, máte možnosť vidieť 
prostredníctvom stránky mesta. 
Prácu v komisiách budú, myslím, 
bilancovať jednotliví predsedovia 
aj prostredníctvom týchto novín. 
No a pracovné stretnutia slúžia na 
prediskutovanie a predprípravu 
niektorých problémov, najčastejšie 
týkajúcich sa investičných akcií v 
meste. Okrem toho nás oslovujú 
so svojimi problémami a otázkami 
občania priamo.

Je to dobré, lebo je potrebné, aby 
sa v meste riešili veci, ktoré ľudí 
trápia. A takisto ľudia majú potom 
pocit, že sú súčasťou tohto mesta a 
rozhodovania v ňom. V komuniká-
cii s občanmi som  sa stretol aj  s 
kritikou, a to aj z radov ľudí, ktorí 
stoja na strane vedenia mesta, aj 
z radov tých, ktorí vedenie mesta 

vidia skôr v 
negatívnom 
svetle. Nie-
ktorí nám 
v y č í t a j ú , 
že ideme 
- noví po-
s l a n c i 
-  proti pá-
novi primá-
torovi, iní, že nerobíme nič, aby 
sme zmenili doterajšie fungovanie 
v meste.  Sto ľudí, sto názorov, sto 
problémov, je mi jasné, že všetkým 
sa vyhovieť nedá. Myslím si, že 
každý sa pozerá na veci v meste 
tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie 
pre väčšinu ľudí. A fakt, že niekedy 
majú ľudia rôzne názory na jednu 
vec, by som dokonca vnímal pozi-
tívne, pretože toto môže vniesť do 
spoločného rozhodovania vyššiu 
pridanú hodnotu. Ale pár konkrét-
nych slov na konkrétne otázky pre 
tých druhých, pre ktorých sme prí-
liš loajálni k vedeniu mesta.

Ako je to s prístavbou kultúr-
neho domu?

Tejto téme sme venovali mini-
málne dve pracovné stretnutia a aj 
sme schválili uznesenie, že do toho 
mesto pôjde, a že by to aj finančne 
zvládlo. Ale z mne neznámych dô-
vodov sa tento projekt opäť otvoril 
cez stavebnú komisiu a vznikol v 
poradí, myslím, už tretí variant a 
celé to akosi zamrzlo. Neviem, kto 
je autorom tejto myšlienky, ale táto 
takmer polmiliónová investícia (v 
Sk) do projektu bola pôvodne ob-
jednaná na nejaký europrojekt. Žia-
dosť však bola neúspešná. Mesto 
určite potrebuje dôstojnú estrádnu 

sálu, čo v podstate ponúkala prí-
stavba. Potrebuje však aj zrekon-
štruovať pôvodnú stavbu, pretože 
sú problémy so strechou a vysoké 
náklady na energie. Určite je na 
diskusiu, čo potrebuje mesto viac. 
Či cesty, či lyžiarske stredisko, či 
športovú halu, či tanečnú sálu.

Prečo som nedal návrh odvolať 
vedúceho oddelenia výstavby?

Táto otázka, či už priamo alebo 
nepriamo, zarezonovala niekoľko-
krát pri rozhovoroch s občanmi. 
Každý mal zrejme aj svoj dôvod. 
Je to logické, toľko rokov v takej 
funkcii, človek si vytvorí aj nepraj-
níkov. Treba si však uvedomiť, aké 
kompetencie má poslanec MsZ a 
aké štatutár mesta a tiež akú zodpo-
vednosť nesie poslanec a akú pán 
primátor. Poslanci pracovníka MsÚ 
odvolať nemôžu a pán primátor, 
ktorý jediný má túto kompetenciu, 
a ktorý zodpovedá za svojich pod-
riadených, za jeho prácou stojí. Ná-
vrh z radov poslancov na odvolanie 
vedúceho oddelenia výstavby by v 
tomto kontexte vyznel ako zúfalé 
volanie do tmy.

Téma výberové konanie na 
funkciu riaditeľa Technických 
služieb mesta Námestovo (TS).

Tu treba odkryť genézu tejto 
skutočnosti. Finančná komisia na 
základe prognózy krátenia podielo-
vých daní dospela k záveru, že skú-
si pohľadať určité rezervy na strane 
príjmov a tiež na strane výdavkov. 
Z tých výdavkov sa zamerala na TS. 
Takým, naozaj len námatkovým, 
auditom došlo k zisteniu istých úč-
tovných nezrovnalostí. Pretože sme 
však dostali informáciu, že riaditeľ 

TS už končí a  zdá sa, že problé-
mov je na TS viac, logicky z toho 
vyplynulo, že potrebné zmeny musí 
už urobiť nový človek – nový ria-
diteľ. Preto sme  s nádejou privítali 
vypísané výberové konanie. To, že 
sa to zaseklo na poslaní prihlášok, 
s tým ako poslanci neurobíme nič. 
Ten vlak, ktorý som spomínal, riadi 
primátor a ten v tejto veci potrebo-
val zhodu s poslancami. Pretože k 
nej nedošlo, využil svoju zákonnú 
moc a jednoducho poverí vedením 
TS nového človeka. A to je ďalší 
fakt, kde akékoľvek výkriky by boli 
výkrikmi do tmy. Nič by na situácii 
nezmenili.

Nie je priestor na to, aby som 
reagoval na ostatné vaše otázky, s 
ktorými som sa stretol, ale vypichol 
som z môjho pohľadu tie najčas-
tejšie a najproblematickejšie, a sa-
mozrejme ide  o môj pohľad.

Možno sme toho fakt veľa ne-
urobili, ale treba spomenúť aj to, 
čo sme urobili. Myslím si, že sme 
dosť podstatne zatiahli výhybku 
cesty nášho vlaku smerom k tran-
sparentnosti. Určite máme ešte čo 
vylepšovať (napr. elektronické sú-
ťaže, výberové konania), to vieme, 
dúfam, že bude dobrý vietor, a že sa 
to podarí. 

Na záver tejto bilancie by som 
chcel  poďakovať za akúkoľvek 
konštruktívnu kritiku, lebo to po-
hýna veci dopredu a za akýkoľvek 
dobrý nápad, čo by zlepšil život v 
meste.

S prianím požehnaného prežitia 
sviatku narodenia Ježiša Krista 

Rastislav Zanovit
poslanec MsZ

Znečistené mesto je vizitkou majiteľov psov

Z interpelácií a bodu rôzne 
na zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva v Námestove zo 7. no-
vembra: 

● Poslanec  Tomáš Kucharík 
upozornil na ohrozujúcu strechu 
novinového stánku pri reštaurá-
cii Papuča, problém bezpečnosti 
výjazdu vozidiel z ulice Ľ. Štúra 
na Sládkovičovu, nebezpečie na 
priechode pre chodcov pri kosto-
le navrhol eliminovať posunutím 
„zebry“ o niekoľko metrov sme-

rom k centu mesta. 
Dvojročný problém stánkov dalo 

mesto riešiť jeho majiteľovi, v prí-
pade, že nezareaguje, dá strechu 
objektu opraviť na vlastné nákla-
dy na opravu majiteľovi prefaktu-
ruje.

Podľa slov Vladimíra Natšina sa 
problém výjazdu z ulice Ľ. Štúra 
dá vyriešiť vybudovaním kruhové-
ho objazdu.

Podobná situácia, čo sa týka ne-
bezpečnosti prechádzania chodcov 
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Nová tvár nábrežia Oravskej 
priehrady

Mestská oddychová zóna 
na nábreží Oravskej prieh-
rady v Námestove za viac 
ako pol roka prešla výraz-
nou rekonštrukciou, ktorej 
hlavnou úlohou bolo skráš-
lenie okolia a skvalitnenie 
života obyvateľov. Mesto 
na túto rekonštrukciu zís-
kalo nenávratný príspevok 
z eurofondov. 

V apríli tohto roka sa 
mesto Námestovo pus-
tilo do nového projektu 
- rekonštrukcie nábrežia 
Oravskej priehrady. Mes-
to na tento projekt použilo 
viac ako 1,25 milióna eur. 
Z tejto sumy 95% uhradila 
Európska únia z eurofon-
dov a 5% prispela radnica 
zo svojho rozpočtu. Za se-

dem mesiacov sa vzhľad 
nábrežia značne zmenil. 
Amfiteáter, ktorý je hlav-
ne v letných mesiacoch 
centrom kultúrneho diania, 
prešiel úplnou rekonštruk-
ciou, ktorej súčasťou bola 
aj oprava lavíc, položenie 
novej dlažby, vybudovanie 
šatní a verejného WC. Za 
posledné týždne na nábreží 
pribudli dve detské ihriská, 
osvetlenie, zeleň, chodní-
ky a terasy na opaľovanie, 
ktoré umožňujú jednodu-
chý prístup k vode.

Veríme, že obyvateľov 
Námestova, ale aj okolitých 
obcí rekonštrukcia nábrežia 
potešila, a že skvalitní ich 
voľný čas strávený v tomto 
prostredí.

      Katarína Kenderová

Proti alkoholizmu a vandalizmu 
kamerami

Žijeme v dobe, kedy sa 
stále viac v médiách, ale 
aj na verejnosti stretávame 
s negatívnymi skúsenosťa-
mi, ktoré sa týkajú alkoho-
lu a s ním spojeného van-
dalizmu. Piatok či sobota 
večer je pre mladých ľudí 
čas, kedy spolu s priateľmi 
navštevujú bary a diskoté-
ky. Sú to miesta, kde bez 
ohľadu na vek požívajú 
alkohol a neuvedomujú 
si, aké následky to môže 
mať. 

V poslednom čase po 
víkendových diskotékach 
nábrežie Oravskej prieh-
rady pripomína skladisko 
rozbitých fliaš a papiera. 
Pretože toto priestranstvo 

prešlo za posledné mesia-
ce  rekonštrukciou, mesto 
Námestovo sa rozhodlo 
zabrániť ničeniu a poško-
dzovaniu verejného prie-
stranstva namontovaním 
nových kamerových systé-
mov, ktoré budú dohliadať 
na poriadok práve v okolí 
diskoték a barov na nábre-
ží Oravskej priehrady. Ka-
merovým systémom chce 
mesto zabezpečiť bezpeč-
nosť svojich obyvateľov. 
V prípade, že sa situácia 
aj po namontovaní kame-
rového systému nezlepší, 
mesto uvažuje o skrátení 
prevádzky barov a disko-
ték. 

      Katarína Kenderová

Uvítanie do 
života

„Dieťa je živý kvet zeme.“ 
                  (Maxim Gorkij)

Príchod dieťaťa na svet je 
jedinečnou udalosťou, kto-
rá prináša radosť a šťastie 
do rodín. Okrem toho no-

vorodenci predstavujú veľ-
ký prínos aj pre budúcnosť 
mesta Námestovo. Mesto ani 
v tomto roku nezabudlo na 
svojich najmenších obyvate-
ľov a ich príchod na svet si 
uctilo ich uvítaním. Podujatie 
Uvítanie detí do života sa v 
Námestove koná dvakrát do 
roka – v letných a zimných 
mesiacoch. Na  4. decembra 
boli na túto akciu pozvaní 
rodičia 54 detí, zúčastnilo 
sa jej 35 detí. Pre rodičov s 
deťmi bol pripravený kultúr-
ny program, ktorý sa začal 
príhovorom primátora Ing. 
Jána Kaderu a pokračoval 
pohostením. Na záver bol pre 
rodičov pripravený darček od 
mesta Námestovo v podobe 
poukážky v hodnote 17 eur, 
ktorú možno využiť na nákup 
vo vybraných predajniach.

Takže, milé mamičky a otecko-
via, aj touto cestou vám chceme 
zaželať veľa šťastia a krásnych 
zážitkov s vašimi deťmi. Nech 
každý ich krok v krajine detstva 
je pre vás potešením.

         Katarína Kendralová

Kde dobrovoľník skončil, 
Lesy pokračujú ...

Už som o tom písal, tak 
len pripomeniem, že celá 
akcia vznikla pri príle-
žitosti Bambiriády, kedy 
svoje sily spojili Lesy 
SR, Námestovo-inak, Sa-
leziánski dobrovoľníci, 
Skauti, dobrovoľníci oko-
lo Bambiriády a Technic-
ké služby mesta Námes-
tovo. Výsledkom bolo 
vyčistenie dlhšieho úseku 
náučného chodníka, čím 
sa dobrovoľnícka aktivita 
skončila a hoci sme ďalej 
plánovali v obnove chod-
níka pokračovať, tento rok 
ostalo už len pri plánoch. 
Aspoň ja som si to mys-

lel.
 Iného názoru ale 

boli pracovníci Le-
sov SR, ktorí bez 
toho, aby o tom nie-
kto vedel, v prácach 
pokračovali tam, kde 
dobrovoľníci skon-
čili. Pán Rudolf Traj 
z Lesov SR mi trochu 
sklamane povedal, že 
chceli urobiť viac, no 
pre pracovnú vyťaže-
nosť sa zatiaľ nedalo. 
Napriek tomu urobili 
kus práce – podložili 
drevom úseky, ktoré 
podmokali a premos-
tili menší potok i vo-

du odtekajúcu z čističky. 
Ostáva urobiť veľký most, 
dočistiť zostávajúcu časť 
chodníka a osadiť tabule 
náučného chodníka.

 V čom je táto akcia pre 
mňa taká výnimočná? 
Veľakrát som sa stretol 
s dobrovoľníckymi akti-
vitami, ktoré sa skončili 
tam, kde skončili dob-

rovoľníci. Preto by som 
rád vyzdvihol prácu Le-
sov SR, Námestovo a ve-
rím, že obnova náučného 
chodníka je už len otáz-
kou času a že všetky prob-
lémy, ktoré ešte môžu stáť 
tejto aktivite v ceste, sa 
spoločnými silami podarí 
prekonať.

Marián Bránický

V poslednom čase sme v Námestove svedkami 
viacerých aktivít, do ktorých sa pustili mladí ľudia 
s cieľom niečo zmeniť, alebo na niečo poukázať. 
Rád by som spomenul aspoň saleziánsku akciu 
72 hodín bez kompromisu, kedy sa podarilo na-
trieť námestovský most, obnovu Židovského cin-
torína, alebo pokus o obnovu náučného chodní-
ka v rámci Bambiriády, akcie, ako Míľa pre mamu, 
sadenie kvetov a podobne. Jedna táto aktivita je 
ale pre mňa osobne v niečom výnimočná. Je to 
obnova náučného chodníka.

Zastupiteľstvo o rozpočte 
i prístavbe domu kultúry...

V pondelok 19. decembra za-
sadalo Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove, ktoré malo na 
programe informácie o činnos-
ti mestského úradu a kontrolu 
plnenia uznesení, správu o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení, pre-
zentáciu štúdie prístavby domu 
kultúry, schválenie rozpočtu 
mesta na rok 2012 a roky 2013 
až 2014, voľbu prísediacich 
Okresného súdu v Námestove 

a ďalšie 
témy. In-
formácie 
z roko-
vania 8. 
zasadnutia 
Mestského 
zastupiteľ-
stva, ktoré 
bolo posledným v tomto roku, 
prinesieme v nasledujúcom vy-
daní novín.

                   Redakcia

Prvý rok je za nami
V decembri uplynul jeden 

rok, čo komisia pre mlá-
dež, vzdelávanie a kultúru, 
podobne ako ďalšie komi-
sie, začala pracovať v no-
vom zložení. Patrí sa teda, 
aby som aspoň v krátkosti 
zhodnotil jej  činnosť a zá-
mery. Mesto Námestovo 
je zriaďovateľom dvoch 
základných  škôl, základ-
nej umeleckej školy, 3 
materských škôl a centra 
voľného času. Hlavnou 
úlohou tejto komisie je 
spolupráca so školami, 
školskými a kultúrnymi za-
riadeniami v správe mesta 
s cieľom podieľať sa na ich 
rozvoji.

Prvým dôležitým krokom  
komisie bolo otvorené po-
menovanie najzávažnejších 
problémov, s ktorými tieto 
zariadenia bojujú. Podob-
ne ako v iných mestách na 
Slovensku aj u nás medzi 
najvypuklejšie patria: kle-
sajúci počet žiakov, podvy-
živené školstvo a kultúra, 
nedostatok  miesta v škôl-
kach, materiálne vybave-
nie alebo havarijný stav  
niektorých budov.  Snažili 
sme sa preto hľadať rieše-
nia a prijímať také opat-
renia, ktoré by v rámci fi-
nančných možnosti mesta 
tieto problémy postupne 
riešili. Za sebou máme 
prvý rok a som rád, že sa 
nám podarilo posunúť nie-
ktoré veci dopredu. Prijali 
sme napríklad uznesenie 
týkajúce sa rozšírenia škôl-
ky o ďalšiu triedu formou 
rekonštrukcie už existujú-
cich priestorov. Ide o naj-
lacnejšie a najdostupnejšie 

riešenie, a 
práve ten-
to krok 
by mohol 
v y r i e š i ť 
n e d o s t a -
tok miesta 
v prepl-
n e n ý c h 
predškol-

ských zariadeniach a po-
môcť mamičkám, ktoré na-
stupujú do práce. Podporili 
sme dokončenie amfiteá-
tra, odporučili sme viaceré 
drobné, ale dôležité rekon-
štrukcie v školských za-
riadeniach, a zároveň sme 
otvorili diskusiu týkajúcu 
sa prístavby kultúrneho 
domu. Keďže však v tom-
to poslednom prípade ide 
o finančne náročný projekt,  
názory sa rôznia a riešenie 
sa hľadá ťažko, bude po-
trebná oveľa širšia diskusia 
a alternatívne riešenia.   

Jednou z priorít komisie 
bolo taktiež zlepšenie in-
formovanosti občanov, aby 
sme sa ako samospráva 
viac otvorili obyvateľom 
mesta. Môžem povedať, že 
prostredníctvom mestských 
novín a videozáznamov zo 
zasadnutí MsZ  sa podarilo 
priblížiť aktivity samosprá-
vy občanom tak ako nikdy 
doteraz. To, že o tieto infor-
mácie je záujem svedčí aj 
fakt, že jedno zasadnutie si 
pozrie v priemere viac ako 
1000 ľudí. Oveľa viac sa 
tiež začali propagovať ak-
tivity našich škôl, škôlok, 
kultúrneho domu a do po-
vedomia sa začínajú dostá-
vať mnohé talentované deti 
v našom meste, o ktorých 

doteraz mnohí ani netušili.  
Venovať väčšiu pozornosť 
práve naším talentovaným 
a šikovným deťom je jed-
nou z mojich priorít aj do 
budúceho roku. Záleží mi 
na tom, aby naše deti ne-
trávili všetok voľný čas 
po krčmách a baroch a aby 
sme v rámci komisie do-
kázali vytvoriť aktívnejšiu 
podporu amatérskej kultú-
ry v Námestove. V našom 
meste máme mnoho šikov-
ných detí a mladých ľudí, 
ktorí dokazujú svoj talent 
či už v oblasti hudby, di-
vadla, výtvarného umenia, 
fotografie alebo tanca a bo-
la by škoda nevytvoriť im 
v rámci možnosti čo naj-
lepšie podmienky na rozvoj 
a propagáciu ich aktivít. 

Už o pár dní tu máme 
Vianoce, sviatky, ktoré na-
zývame sviatkami pokoja, 
radosti, rodinnej pohody 
a svornosti. Želám preto 
čitateľom Námestovčana 
krásne prežitie vianočných 
sviatkov a úspešný vstup 
do nového roku. Aj keď 
v poslednej dobe neustá-
le počúvame, že nás čaká 
ťažký rok, všade sa hovorí 
o kríze, špekuluje sa o bu-
dúcnosti Európy, želám si, 
aby sme aj v ďalšom roku 
mali viac krajších dní ako 
tých pochmúrnych, viac ra-
dosti ako smútku a predo-
všetkým, aby sme ho celý 
prežili v atmosfére lásky, 
pokoja a medzi ľuďmi, na 
ktorých nám záleží. 

                Ján Kozoň
predseda komisie 

pre  mládež, vzdelávanie 
a kultúru

Po diskotékach na nábreží priehrady zostávajú odpadky a 
rozbité fľaše z alkoholu. 



Základná umelecká škola 
Ignáca Kolčáka usporiadala 
pre rodičov, priateľov a priaz-
nivcov školy v polovici  de-
cembra Vianočný koncert. 
Po ňom si 5. decembra mohli 
žiaci výtvarného odboru z 
triedy Mgr. Janky Sýkorovej 
pozrieť Vianočnú výstavu, 
nainštalovanú na 4. poschodí 
OD Klinec. Výstava potrvá 
do 9. januára.

V Kultúrnom dome v Rab-
či je nainštalovaná vianočná 
výstava prác žiakov výtvarné-
ho odboru z pobočky v Rabči 
z tried Mgr. Janky Brišovej, 
Mgr. Evy Mladej a Mgr. Zla-
tice Staníkovej. Výstava po-
trvá do 23. decembra.

Žiaci  hudobného a lite-

rárno-dramatického odboru  
ZUŠ Ignáca Kolčáka účinko-
vali na Vianočných koncer-
toch pre MŠ a žiakov 1. - 5. 
ročníka ZŠ na Ul. Slnečnej. 
Žiaci hudobného odboru - 
akordeónisti a heligónkari 
z triedy PaedDr. Petra Ko-
zoňa a ľudový súbor žiakov 
(huslisti) pod vedením  Mi-
chala Ďaďa zas účinkovali na  
Vianočných trhoch v Námes-
tove.

Kolektív ZUŠ Ignáca Kol-
čáka praje čitateľom Námes-
tovčana príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov a všet-
ko najlepšie do nového roku 
2012. 

 Mgr. Viola Trabalíková, 
riaditeľka školy
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K sviatku sv. Alžbety

My, deviataci z Cirkevnej 
základnej školy sv. Goraz-
da v Námestove sme si toho 
roku zvolili za patrónku trie-
dy sv. Alžbetu.  Jej sviatok 
slávime 17. novembra. Preto 
sme18. novembra  putovali 
do Košíc, kde je katedrálny 
chrám zasvätený tejto veľkej 
milovníčke biednych a chu-
dobných – Dóm sv. Alžbety. 
Tento sviatok sme oslávili sv. 
omšou, ktorú celebroval ta-
jomník o. arcibiskupa  ThLic. 
Jozef Kmec. 

Večer nás čakalo príjemné 
prekvapenie. Prišiel medzi 
nás finalista z talentovej sú-
ťaže – Česko-Slovensko má 
talent – Tomáš Buranovský. 
Zaspieval nám pár piesní zo 
svojho repertoáru. Má nád-
herný hlas a preto mu veľmi 
fandíme! Tomáš, vyhráš!!!

V sobotu 19. 11. 2011 sme 
obdivovali krásy Košíc – Staré 
mesto, potom sme si išli zblíz-
ka pozrieť zvieratká do ZOO. 

Neobišli sme ani obchodné 
centrá, 3D kino a večer sme 
sa nevedeli dočkať koncertu 
v košickej Steel Aréne úžasné-
ho poľského skladateľa Piotra 
Rubika, ktorý nám cez agen-
túru Amadeo a podpredsedu 
vlády SR J. Figeľa zabezpečil 
voľné vstupenky. Všetkým 
sme nesmierne vďační!

Cantobiografia SANTO SU-
BITO predstavuje dôležité ži-
votné okamihy bl. Jána Pavla 
II. Hudba Piotra Rubika je 
geniálna! Všetci sme odchá-
dzali užasnutí a dojatí z tohto 
monumentálneho diela. Ďa-
kujeme, Piotr!

Počas týchto dní sa o nás 
staralo a pomáhalo nám veľa 
ľudí, ktorým ďakujeme a pro-
síme Pána Boha, aby im na 
príhovor sv. Alžbety odpla-
til všetku štedrosť i námahu 
a zahŕňal ich svojím požeh-
naním.

Dominika Murínová, 
Kristínka Murínová

Tešíme sa z krásnej škôlky
Na jar sa ukončila rekon-

štrukcia našej materskej 
školy. Veľmi sa tešíme z vy-
novených priestorov, hlavne 
preto, že sa zväčšila hracia 
plocha, ktorá vznikla z pô-
vodných terás. Keďže už boli 
pre deti skôr nebezpečné ako 
prospešné, prijali sme návrh 
na ich zamurovanie. Nové 
okná a nábytok 
našu materskú 
školu zmenili 
a hlavne zútul-
nili  zvnútra 
a nová fasáda ju 
zmenila zvonka 
– na sídlisku 
svieti ako „sl-
niečko na briež-
ku“. Sme šťast-
ní, že nám už 
nefúka cez staré 
okná a deti sa 
môžu spokojne 
hrať, získavať 
a rozvíjať skú-
senosti. 

V rámci pro-

jektu Informačná technika 
do škôl sme z MPC – Me-
todicko-pedagogického 
centra Bratislava získali 
informačnú techniku, ktorú 
využívame pri edukačných 
činnostiach. 

Z nevyužitých skladových 
priestorov sme zriadili 
krúžkovú triedu, kde si deti 

rozvíjajú jazykové, pohy-
bové a výtvarné zručnosti. 

Pani učiteľky pestujú 
a rozvíjajú u detí individu-
álne vyjadrovacie a tvorivé 
schopnosti. 

Našu MŠ denne navštevu-
je v priemere sto zo stotrid-
siatich zapísaných detí. 

V oblasti emocionálnej, 

etickej a estetickej v spo-
lupráci s CVČ sa deti obo-
znamujú s anglickým ja-
zykom, navštevujú krúžok 
Z rozprávky do rozprávky, 
Mažoretky. Na hudobno-
pohybové kurzy pre deti od 
útleho veku využíva naše 
priestory aj súkromná škola 
Yamaha. 

Vo vzťahu k rodine MŠ 
uznáva dominantnú rolu 
rodiny v rozvoji dieťaťa 
a v spolupráci s rodinou sa 
usiluje o partnerstvo prípra-
vou spoločných akcií. 

Adventný čas sme začali 
vianočnou výzdobou a prí-
chodom Mikuláša v MsKS. 
Pečenie medovníkov, via-
nočné ikebany a vianočná 
besiedka sú naše najaktu-
álnejšie predvianočné akti-
vity. Všetko, čo sa v našej 
materskej škole deje, zvidi-
teľňujeme na našej webovej 
stránke http://skolkabrehy.
meu.zoznam.sk/. 

MŠ na Veternej uliciMalí Mikulášovia...

Výstava v OD Klinec potrvá do 9. januára.

Vianočné koncerty a výstavy

Učitelia na biskupskom úrade
Po uplynutí nie-

koľkých mesiacov 
od začiatku školské-
ho roka sa  začínajú-
ci učitelia Cirkevnej 
základnej školy sv. 
Gorazda v Námes-
tove  zúčastnili na 
privítaní a prijatí 
začínajúcich uči-
teľov, ktoré sa us-
kutočnilo v aule 
Biskupského úradu 
v Spišskom Podhra-
dí. Toto stretnutie sa 
konalo pod vedením 
diecézneho biskupa 
J.E. Mons. ThDr. 
Štefana Sečku, jeho 
pomocného biskupa 
J.E. Mons. Andreja 
Imricha a riaditeľa školského 
úradu PaedDr. Jána Dravec-
kého, PhD. Každý z nich si 
pripravil motivujúce slovo, 
ktoré bolo zároveň veľmi 
povzbudivým k vykonávaniu 
náročného učiteľského povo-
lania. Jedným z cieľov stret-

nutia bolo tiež informovať 
všetkých začínajúcich učite-
ľov a učiteľov prestupujúcich 
na katolícke školy zo štát-
nych škôl o stave cirkevných 
škôl Spišskej diecézy. Snažili 
sa týmto učiteľom povedať 
aj o tom, ako treba podávať 

učivo v rámci 
jednotlivých 
predmetov vo 
svetle viery 
a samozrejme 
v katolíckom 
duchu. Po 
skončení prog-
ramu nasle-
dovala krátka 
prehliadka bis-
kupského úra-
du a katedrály.

 Mgr. Milan 
Hojo

Vypustili lampióny šťastia
V ZŠ  Slnečná sme 15. no-

vembra prvýkrát zorganizo-
vali slávnostnú 
imatrikuláciu 
pre prvákov. Po 
ich pasovaní 
za žiakov na-
šej školy zložili 
najmladší žiaci 
školy sľub, za-
spievali hymnu 
a dostali  dekrét 
prváka, tričko 
s logom školy 
a sladkosť. Po 

slávnostnej imatrikulácii sa 
všetci žiaci 1.- 4. ročníkov 

spolu s rodičmi zapojili do 
lampiónového sprievodu. Na 
úvod sa pred školou vypustili 
lampióny šťastia za prvú A a 
prvú B triedu, pričom si žiaci 
mohli niečo priať. Potom sa 
lampiónový sprievod zlože-
ný zo žiakov 1. - 4. ročníkov, 
rodičov a triednych učiteľov 
vybral v sprievode po Sever-
nej, Veternej a Slnečnej ulici.                                                                                              
 Ďakujeme aj organizátorkám, 
pani učiteľke Borovkovej 
a Bútorovej.  

ZŠ Slnečná

Zrekonštruovaná škola 
Základná škola na ulici Slneč-

ná v Námestove prešla  v uply-
nulom období rekonštrukciou 
a obnovou. Bola vynovená 
vďaka prostriedkom Európ-
skej únie a vlastným zdrojom  
zriaďovateľa – mesta Námes-
tovo v celkových investičných 
nákladoch 953 889,96 €. 

Ku skvalitneniu výchovno-
vzdelávacieho procesu v škole 
prispieva aj kultúrne, estetické 

prostredie školy,  vnútorné vy-
bavenie, technicky modernejšie, 
aktuálnejšie pomôcky a vyučo-
vacie programy. 

Obnova zahŕňala zateplenie 
budov ZŠ, výmenu okien a von-
kajších dverí, zriadenie odbornej 
počítačovej učebne a jazykovej 
učebne, každá je vybavená 16 
počítačmi pripojenými na in-
ternet, interaktívnou tabuľou 
s dataprojektorom a vizualizé-

rom,  vybudovanie bez-
bariérového vstupu do 
školy  pre imobilných 
žiakov, výmenu náklad-
ného výťahu v budove 
školy za osobný výťah 
vyhovujúci paramet-
rom imobilných žiakov 
pohybujúcich sa na 
vozíčku, vybudovanie 
školskej bežeckej drá-
hy, dvoch multifunkč-
ných ihrísk s umelým 
povrchom  a futbalové 
ihrisko s umelou trávou 

prebudovaním trávnatého futba-
lového ihriska.

Pri bilancovaní obnovy školy 
je nutné pripomenúť, že okrem 
investícií do školských budov, 
ich materiálneho vybavenia,  sa 
škola a jej zriaďovateľ aktívne 
podieľali i na vnútornej výchov-
no-vzdelávacej zmene, moder-
nizácii vzdelávacích postupov, 
metód a foriem. 

Rekonštrukčnými a moder-
nizačnými prácami sa prispelo 
predovšetkým k zníženiu  tepel-
nej náročnosti budov a kvalita-
tívnemu zlepšeniu podmienok 
realizácie výchovno-vzdeláva-
cieho procesu v škole.

           (rnt)

Odborná počítačová učebňa.

J. E. Mons. Andrej Imrich (zľava), J. E. 
Mons. Štefan Sečka a PaedDr. Ján Dravecký.



27. decembra  
9.00 – 15.00  h Malý ku-
chťo – príprava silves-
trovských špecialít 
9.00 – 17.00 h Posilňov-
ňa, stolové hry v herni
17.30 - 19.00 h Dance 
aerobic – cvičenie

28. decembra  
9.00 – 15.00 h Silves-

trovské tvorivé dielne 
9.00 – 17.00 h Posilňov-
ňa, stolové hry v herni
17.30 - 18.45 h Body 
Work – cvičenie
18.45 - 20.00 h Jumping 
– cvičenie

29. decembra 
9.00 – 15.00 h Posilňov-
ňa, stolové hry v herni
9.00. – 11.00 h Regis-
trácia, príprava na súťaž 
Break Battle
11.00 h Súťaž Break 
Battle, Šachový turnaj

30. decembra 
9.00 – 15.00 h Stolno-
tenisový turnaj, turnaj 
v herni a posilňovanie
17.30 - 20.00 h Jumping 
– cvičenie

          2. januára 

9.00 –  17.00 h Posil-
ňovňa, festival hier v 
herni

17.30 - 19.00 h  J u m -
ping – cvičenie

          
3. januára 

9.00 – 17.00 h  P o s i l -
ňovňa, festival hier v 
herni
17.30 - 19.00 h Dance 
aerobic – cvičenie
        
4. januára: 
9.00 – 17.00 h Posilňov-
ňa, festival hier v herni
17.30 - 18.45 h  B o d y 
Work  – cvičenie
18.45 - 20.00 h  J u m -
ping – cvičenie

          
5. januára 

9.00 – 15.00 h P o -
silňovňa, stolové hry 
v herni, stolný tenis

Mgr. Marta Slovíková
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Na budúcich prváčikov ZŠ Komenského  čakajú pani učiteľ-
ky Mgr. Dana Serdelová  a Mgr. Scarlett Salajová s rozpráv-
kovým zápisom V kráľovstve včielok. Zápis sa uskutoční  od 
16. do 18.  januára 2012. Pani učiteľky sľubujú jeho atraktív-
ny priebeh. Žiačikovia budú plniť zaujímavé úlohy vo včeľom 
kráľovstve spolu s rozprávkovými včielkami. Úspešné zapísa-
nie sa do školy bude deťom pripomínať milý darček. Nechajte 
sa prekvapiť, je sa na čo tešiť. 

Prvýkrát v histórii školy dostanú rodičia budúcich prvákov 
zapísaných na ZŠ Komenského darček od riaditeľa školy. 
Predstavujú ho pomôcky, školné a zošity v hodnote 25 eur, kto-
ré dostanú ich ratolesti zadarmo. 

Mgr. Dana Serdelová

Tvorivá činnosť malých Mikulášov a ich rodičov i učiteliek.

Advent – čas očakávania Vianoc
Džavot detí, šum, smiech 

a veľké očakávania sa niesli 
28. novembra chodbou  v bu-
dove Materskej školy na Ko-
menského ulici. Chystal sa 
veľký týždeň tvorivých dielní. 
Do škôlky prichádzali rodi-
čia, súrodenci, dedkovia, staré 
mamy, ujovia, tety a vlastne 
každý, kto sa  chcel niečo na-
učiť, prípadne niečo ukázať 
a podeliť sa o svoje zručnosti. 
Túto tvorivú atmosféru podfar-
bovala krásna vianočná hudba 
a vôňa vianočného punču pre 
deti. No musíme priznať, že 
chutil výborne a každému. 
Prečo by aj nie, veď ho varili 
naše mamičky s tou najväčšou 
láskou. Ukážky zručnosti boli 
skvelé. V pondelok sme si 
mohli vyskúšať zdobenie me-
dovníkov, skladanie origami, 
prácu s drevom - vyrezávanie 
rytierskeho meča, navliekanie 
korálikov a vyrábanie vianoč-
ných ozdôb. V utorok sa nám 
niesla po chodbe vôňa pečenia 
oblátok, pečenia koláčikov 
rôznych tvarov. V stredu sme 
sa učili skladať hviezdičky zo 
stužiek, deti si mohli vyrobiť 
zvieratko z plastovej alebo 
sklenenej fľaše, vyskúšať si 
servítkovú techniku, alebo 
vymaľovať anjelika zo sad-

ry. Štvrtok  sa odlievali rôz-
ne figúrky z včelieho vosku, 
umelecký drotár nám ukázal 
svoje zručnosti s drôtom, 
zručné mamičky nám vyrobi-
li adventný veniec a ikebany, 
naučili sme sa vyrábať dar-
čekové tašky. V piatok sme si 
spoločne vyzdobili stromček. 
Bol  to skvelý týždeň, preto-
že sa  každý na chvíľu zasta-
vil, vrátil sa do detských čias 
a pocítil iný svet. Svet plný 
lásky, šťastia, porozumenia, 
radosti. Skutočný čas adven-
tu, ktorý nám predznamenáva 
príchod narodenia JEŽIŠKA. 
A kto u nás bol, ten sa s tým 
„Ježiškom“ aj stretol. Myslí-
te, že nie?  Tak potom aj vy  
na chvíľku spomaľte, otvorte 
svoje srdcia a rozhliadnite sa 
naokolo, možno pôjde aku-
rát oproti vám. Možno bude 
ukrytý v milej starenke, mož-
no v ujovi, ktorý vám zakýva 
a usmeje sa a ak ho ani tam 
neuvidíte, tak sa zadívajte do 
rozžiarených detských očí, 
tam ho zaručene uvidíte. 

Krásne prežívanie adventu 
a požehnané vianočné sviatky 
praje kolektív Materskej školy 
Komenského  v Námestove. 

Jana Adamcová, 
učiteľka MŠ

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK  PRE KAŽDÉHO PRVÁKA 
                              V HODNOTE 25 EUR 

DO NOVÉHO  ŠKOLSKÉHO ROKU 2012/2013
DARUJE ZŠ, KOMENSKÉHO 495/33, NÁMESTOVO 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
PF 2012

Vianočná ponuka CVČ Maják
Je tu čas vianočný a celý 
kolektív CVČ Maják želá 
všetkým svojim členom, aj 
čitateľom Námestovčana 
príjemné vianočné sviatky 
plné spokojnosti, porozu-
menia a lásky. V novom 
roku  nech vás sprevád-
za  zdravie a zmysel pre 
radosť z malých i veľkých 
veci života. 
Ak náhodou nebudete 
vedieť, čo s voľným časom 
počas sviatočných dní, 
príďte do CVČ Maják. Tu 
je naša ponuka:

SOŠ Námestovo vychováva obchodníkov, 
manažérov, podnikateľov

Postupný pokles, ba dokon-
ca až útlm odevníctva v regi-
óne a na Slovensku spôsobil 
zásadné zmeny  v štruktúre 
študijných a učebných od-
borov SOŠ Námestovo. 

Na požiadavky trhu práce 
zareagovala škola zavede-
ním do siete nových štvor-
ročných študijných odbo-
rov: Obchodné a informačné 
služby – informatika a in-
formačné systémy – školské 
vzdelávacie programy sprá-
va počítačovej siete a tech-
nik informačných techno-
lógií pripravujú absolventa, 
kvalifikovaného odborného 
pracovníka, ktorý pozná fun-
kcie, princípy činnosti a zák-
lady správy sústav informač-
ných a komunikačných 
technológií (IKT). Ob-
chodné a informačné 
služby – medzinárodné 
obchodné vzťahy - Ab-
solvent tohto študijného 
odboru sa môže uplatniť 
na oddelení domáceho 
a zahraničného obchodu, 
ako obchodný zástup-
ca zahraničných firiem, 
manažér obchodných ro-
kovaní, pracovník v štát-
nej správe a samospráve 
v rámci zahraničného 
styku. Manažment re-
gionálneho cestovného 
ruchu je ďalší študijný 
odbor, ktorý sa teší veľ-
kej obľube u žiakov ZŠ. 
Absolvent získa také 
schopnosti, vedomos-
ti a flexibilitu svojich 
schopností, ktoré umožňujú 
uplatniť sa na pracovnom 
trhu na Slovensku a v rámci 
Európskej únie v podnikoch 
služieb, v cestovných kance-
láriách, apod.

Škola je zapojená do prog-
ramu Podnikanie v cestov-
nom ruchu a Aplikovaná 

ekonómia  pod záštitou ne-
ziskovej organizácie Junior 
Achievement SR – Mládež 
pre budúcnosť. Žiaci majú 
možnosť vyskúšať si pod-
nikanie na vlastnej koži, 
zakladajú si skutočnú firmu, 
simulujú akciovú spoloč-
nosť a musia prejsť všet-
kými krokmi podnikania 
od založenia, plánovania 
činností, cez marketingový 
prieskum trhu, vlastnú čin-
nosť až po likvidáciu firmy 
a rozdelenie zisku. Učia sa 
tak nielen ekonómiu, ale aj 
byť zodpovednými, vedieť 
sa rozhodovať a viesť firmu. 
Svoju činnosť prezentujú 
na celoslovenskej súťaži 
„Vitajte v našom regióne“ a 

„Veľtrhu študentských spo-
ločností“. 

O tom, že vychovávame 
nádejných obchodníkov, 
manažérov či podnikateľov 
svedčia aj úspechy na kraj-
ských či celoslovenských 
súťažiach – 1. miesto v sú-
ťaži „Vitajte v našom regi-

óne“, 2. a 4. 
miesto v sú-
ťaži „Banky 
v akcii“, 2. 
miesto v sú-
ťaži „Mladý 
líder“ a 2. 
a 4. miesto v  
súťaži „Môj 
nápad pre re-
gión“.    

O d b o r n í -
kov – vizá-
žistov vycho-
vávame v študijnom odbore 
kozmetik. Žiačky svoju ši-
kovnosť predvádzajú na rôz-
nych podujatiach a súťa-
žiach zameraných na módu, 
kozmetiku a vizáž napr. 
súťaž Esthetiques, Módna 

línia mladých, JUVYR a po-
dobne, kde nás úspešne re-
prezentujú. 

Experti na vlasovú kozme-
tiku a vizáž študujú v 3-roč-
nom učebnom odbore kader-
ník. Okrem strihania vlasov, 
tvorby rôznych účesov žiaci 
zvládnu diagnostiku a re-

generáciu vlasov a vlasové 
poradenstvo. 

S veľkou hrdosťou sme 
prijali umiestnenie našej 
žiačky, majsterky Sloven-
ska v účesovej tvorbe, Da-
jany Chlustinovej, aj na 
svetovej súťaži kaderníkov 

WORLD HAIRDRES-
SING CHAMPIONSHIP 
– MILÁNO. Tešia nás 
aj úspechy žiačok v os-
tatných súťažiach, napr. 
v súťaži „Rolandov hre-
beň“, „SKILLS Slova-
kia“ a pod. 

Hlavným zámerom 
koncepcie rozvoja školy 
je  vyprofilovať odborné 
zameranie školy na eko-
nomiku, obchod, podni-
kanie, služby a IKT podľa 
záujmu žiakov ZŠ regió-
nu Orava, poskytnúť vyš-
šiu úroveň všeobecného 
a odborného vzdelania 
a vytvoriť predpoklady 
aj pre ďalšie štúdium na 
vysokej škole. 

Cieľom vzdelávacích a 
školských aktivít školy 

je ich prepojenie s politikou 
zamestnanosti a prispôsobe-
nie sa požiadavkám európ-
skeho trhu práce a zároveň 
ich súlad  s regionálnymi po-
trebami trhu práce a rozvo-
jovými potrebami regiónu. 

Ing. Erika Šušková, 
riaditeľka školy

Výsledok práce vizážistiek...

Dajana Chlustinová (v strede), majsterka Slovenska v účesovej tvorbe 
školu reprezentovala aj na svetovej súťaži v Miláne.

Koncert  potešil 
i pomohol

Občianske združenie (OZ) Život 
– Nádej za pomoci OZ Misia mla-
dých zorganizovali v Námestove 11. 
decembra benefičný koncert, počas 
ktorého plná sála účastníkov v dome 
kultúry spolu s  účinkujúcimi vstúpila 
do rozprávky. Predstavenie moderoval 
princ, herec Roman Večerek, hosťami 
koncertu boli talentované dievčatá so 
zlatom v hrdle – účastníčky súťaže 
Česko-Slovensko má talent, Klaudia 
Varadiová a Gyondi Bodišová.

Ako nás informovala hlavná organi-
zátorka podujatia Barbora Kapičáková, 
výťažok zo vstupného a darov sponzo-
rov organizátori venujú na zaplatenie 
pobytu v rehabilitačnom zariadení 
mamičke nemocného Gabrielka Luka-
šáka z Rabče, ktorý ide na liečenie, aby 
ho mamička mohla sprevádzať. Chlap-
ček má mozgovú obrnu a epilepsiu, v 
rodine Lukašákovcov  majú päť detí, 
otec im zomrel. 

Na koncerte sa zúčastnili aj deti zo 
Združenia postihnutých detí z Oravy 
i nemocný Gabrielko, ich úprimná ra-
dosť pôsobila veľmi emotívne. Orga-
nizátori ďakujú všetkým účastníkom, 
sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí im 
pri tejto činnosti pomohli.

            Redakcia   
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Kino KULTÚRA Námestovo
január  2012

 4. 1. Streda    
 

Tintinove dobrodružstvo
Animovaný, dobrodružný film

2,20 €
U

USA NZ
   107´

  7. 1. Sobota    
  8. 1. Nedeľa    

Viditeľný svet
Dráma, thriller

2,30 €
od 15 rok.

SR
   100´

11. 1. Streda
Artur zachráni Vianoce

Animovaná rozprávka

2,20 €
U

  USA
    98´

14. 1. Sobota    
15. 1. Nedeľa

Oceľová päsť
Akčný Sci-fi, slov. titulky

2,30 €
od 12 rok.

  USA
  127´

 18. 1. Streda
Dom

Dráma, slovensky

2,00 €
od 12 rok.

SR
   100´

 21. 1. Sobota    
 22. 1. Nedeľa

Strom života
Dráma, české titulky

2,20 €
od 15 rok.

   USA
   139´

 
 25. 1. Streda    

Dlh
Thriller - české titulky

2,30 €
od 12 rok.

   USA
    114´

Začiatok filmových predstavení je o 18.00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť 
hodinu pred začiatkom predstavenia v kine. Zmena programu vyhradená! 

Programy kina nájdete aj na www.dkno.sk

vybrané Podujatia na január a február v dome kultúry
ENERGIA 3.  TISÍCROČIA

10. 1. - 7. 2. 2012
EkoFond, neinvestičný 

fond zriadený SPP, pred-
stavuje netradičnou formou 
témy spojené s energiou. 
Žiaci, pre ktorých je expozí-
cia určená predovšetkým, sa 
môžu interaktívnym spôso-
bom, pomocou exponátov, 
hier, pokusov a praktických 
ukážok, oboznamovať s aktu-
álnymi témami ako napr. od-
kiaľ získavame energiu, aký 
je jej vplyv na životné pro-
stredie, ako dosiahnuť úspory 
energie, čo sú to alternatívne 
zdroje energie a pod.

Čítanie mám  rád
11. 1. 2012 10:00 (Streda)
Deti z Cirkevnej základnej 

školy sv. Gorazda v Námes-
tove si prídu do knižnice čítať 
zo svojich obľúbených kníh, 
ktoré si samy prinesú.

Novorčný koncert 
oravských ROCKOVÝCH 

kapiel
20. 1. 2012 17:00 (Piatok)

Benefičný koncert 

na podporu Dobrého anjela
27. 1. 2012 (Piatok) o 9.30 

a 11,00 pre žiakov ZŠ

Zachráňte Kvinga 

Divadlo Maska Zvolen
27. 1. 2012 16:00 (Piatok)
Vstupné: 2 €
Príbeh špinavého a nepo-

riadneho prasaťa Kvinga, 
ktorý hľadá po svete nieko-
ho, kto by mu upratal vlastný 
dvor. Stretáva opicu, papagá-
ja, potkana, sovu, leva, krtka, 
smetiara aj človeka.

Casting oravských umelcov
 K&F PROJECT pozýva 

všetkých oravských umel-
cov na casting. Vybratí štyria 
budú zapojení do projektu 
Umelče prezentuj sa, ktorý 
znamená možnosť pre všet-
kých oravských umelcov 
a fotografov ukázať sa, čo 
v nich je. Vďaka projektu zís-
kajú možnosť prezentovať sa 
širokému okoliu. Príďte a vy-
užite jedinečnú šancu ukázať 
svoj talent ostatným!

LA GIOIA

10. 2. 2012 18:00 (Piatok)
Vstupné: 8  €
Vznikla v roku 2008. Pre-

zentuje hudobný štýl, pop 
operu, ktorý spája populár-
nu hudbu a operný spev. LA 
GIOIA je zoskupenie troch 
spevákov, ktorí interpretujú 
populárne piesne v štýle bel-
canta. Vstupenky sa začnú 
predávať od januára 2012

ČARO VESMÍRU

13.2. - 17.3.2012
Výstava amatérskej foto-

grafie s astronomickou tema-
tikou od rôznych autorov zo 
zbierky Kysuckej hvezdárne.

Pozývame vás na jej návšte-
vu v pracovné dni od 8:00 do 
15:30.

ČÍTAČKA SO SPISOVATEĽOM 
MICHALOM HVORECKÝM

24. 2. 2012 12:00 (Piatok)
Mestskú knižnicu v Námes-

tove 24. 2. 2012 o 12:00 hod. 
navštívi publicista a spisova-
teľ  Michal Hvorecký, ktoré-
ho literárnu tvorbu predstaví 
básnik Andrej Hablák, pochá-
dzajúci z Námestova. Prekla-
dy kníh Michala Hvoreckého 
vyšli v Nemecku, Taliansku, 
Poľsku a v Českej republike. 
Pravidelne píše publicistiku 
pre rôzne denníky a časopisy. 
Žije v slobodnom povolaní v 
Bratislave. Na čítačke zazne-

jú aj úryvky z jeho poslednej 
knihy Dunaj v Amerike.

Princezná so zlatou hviezdou 
– divadlo Clipperton Ban-

ská Bystrica
24.2.2012 16:00 (Piatok)
Vstupné: 2 €
Klasická rozprávka, kto-

rá má všetko, čo má dobrá 
rozprávka mať: je tu krásna 
princezná Lada s hviezdou 
na čele, jej otec - dobrý, ale 
tak trochu povoľný panovník, 
zlý kráľ Kazisvet, ktorý žia-
da o ruku princeznej. Múdra 
a dobrá pestúnka, rozpráv-
kový myšací kožúšok a tiež 
kráľovstvo princa Radovana 
s kráľovskou kuchyňou, kde 
princezná Lada našla azyl. 
Nechýba ani princ, ktorý sa 
zaľúbi do krásnej Lady, a ďa-
lej už neprezradíme.

PRIPRAVUJEME MUZIKÁL 
ÔSMY SVETADIEL

29.4.2012 19:00 (Nedeľa), 
30.4.2012 18:00 (Pondelok)

Vstupné: 30  €

Prvý Česko – Slovenský 
hit muzikál „Chráň nás ôsmy 
svetadiel, krajinu prázdnin. 
Zem večnej mladosti, sveta-
diel lásky. Život je šanca mať 
rád“

Nový Česko – Slovenský 
muzikál ôsmy svetadiel sa 
odohráva v súčasnosti. Mladé 
dievča sa zriekne doterajšie-
ho rodičmi podporovaného 
vzťahu s mužom z lepších 
kruhov. Prežíva s novým mi-
lencom čistú a úprimnú túžbu 
bez ohľadu na spoločenské 
predsudky, zdravie či dôsled-
ky. Ich ľúbostná idyla síce 
dosiahne naplnenie, no ich 
šťastie môže byť pominuteľ-
né. Hudba najlegendárnejšej 
československej kapely všet-
kých čias umocňuje pútavé 
texty Borisa Filana a Pet-
ra Pavlaca pod režisérskou 
taktovkou Jána Ďurovčíka. 
V Námestove sa predstavia 
známe i neznáme hviezdy 
československého muzikálo-
vého neba.

Vstupenky sa začnú pre-
dávať od januára 2012.

O vianočnej ponuke i vplyve krízy
Pre Námestovčanov pri-

pravil Dom kultúry spolu s 
mestom už 5. Vianočné trhy, 
súčasťou ktorých boli Re-
meselnícke Vianoce. Na nich 
prezentovali svoje zručnosti 
najmä námestovskí remesel-
níci. Pozná ich verejnosť? 
Mohli by ste niektorých bliž-
šie predstaviť? 

R i a d i t e ľ k a 
Eva Mušáková: 
Vianočné trhy 
alebo aj Reme-
selnícke Viano-
ce sa tohto roku 
konali už po 
piatykrát. Názov 
Remeselnícke 
Vianoce je opod-
statnený, pretože 
svojimi výrobka-
mi, ktoré vychá-
dzajú z našich 
tradícií, sa pre-
zentujú remesel-
níci a výtvarníci 
z Námestova a 
okolia. Katarína 
Žabková ponú-
kala krásne kera-
mické drobnosti, 
Adriana  Florková a Štefan 
Smržík výrobky z drôtu, Ľubo 
Orság drevené hračky, misy, 
plastiky, drevené dekoračné 
predmety Michaela Bačová, 
olejomaľby a leptané obrazy 
Mira Gnidiaka, drevené ma-
ľované dekoračné predmety 
Michaely Bačovej, voskové 
sviečky Evy Jatyelovej, med 
a medovinu ponúkal tradič-
ne  Ján Jaňák, Ján Mikuláš a  
Smolka zasdrobné vianočné 
pečivo, oplátky a trubičky na-
piekla rodina pani Anny Flor-
kovej a iní. 

Tohto roku ponúkali svoje 
výrobky aj klienti charitných 
domov Charitas sv. Hildegar-

dy z Bigenu z Rabče a Chari-
tas Matky Terezy z Námesto-
va. Predvianočnú atmosféru 
umocnili hudbou, spevom a 
koledami žiaci ZUŠ Ignáca 
Kolčáka v Námestove. 

Ktoré z predvianočných 
podujatí z „dielne domu 
kultúry“ by nemali ujsť po-
zornosti verejnosti počas 

vianočného a novoročného 
obdobia?

Vianoce sú sviatkami rodi-
ny a preto je počas nich a tiež 
medzi nimi a Novým rokom 
komplikovanejšie zohnať ne-
jaké podujatie, ale  pozývame 
na detské filmové predstavenie 
Medvedík Yogi, 28.  decembra 
o 15.00 h a potom na našej 
internetovej stránke informu-
jeme o všetkých podujatiach, 
na prezentáciu ktorých tu nie 
je dostatok priestoru.

Vo verejnosti zarezono-
vala medzinárodná súťaž 
Tradičná detská hračka, 
z ktorej si cennú trofej na 
Oravu tvorkyňa z Oravskej 

Jasenice? Výstava je sprí-
stupnená v Dome kultúry do 
30. decembra. Ako by ste ju 
predstavili, čo na nej zaují-
ma najviac najmä detského 
návštevníka?  

Tradičná detská hračka je 
výstava hračiek, ktoré do 9. 
ročníka medzinárodnej súťaže 
pre dospelých a detských tvor-

cov v Bielsko Bialej  v Poľsku 
poslalo v niekoľkých kategó-
riach 332 ľudových tvorcov 
a detí (spolu 692 prác) z Poľ-
ska, Českej republiky, Slo-
venska, Maďarska a Srbska. 
Oravské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne, organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho 
kraja a organizátor súťaže za 
Slovenskú republiku poslal do 
výberu 62 hračiek. Slovenská 
republika sa prezentovala uce-
lenou kolekciou, kde domino-
vali hračky z dreva, textilu ale 
aj šúpolia a drôtu. Všetky prvé 
miesta u dospelých tvorcov 
získali Slováci. V kategórií 

Hračky sveta rozprávky a le-
giend  zvíťazila Viera Farská 
z Oravskej Jasenice , ktorá 
svoju tvorbu zo šúpolia pravi-
delne prezentuje aj na našich 
Remeselníckych Vianociach. 
V kategórii tradičná ľudová 
hračka získal prvenstvo Miro-
slav Jaroš zo Žiliny a v kate-
górii súčasnej hračky Blažena 
Kriváková zo Žiaru nad Hro-
nom. Ocenení boli aj trnavskí 
hračkári Anna Burakovská a 
Marek Urbanský, ako aj deti 
zo Súkromnej ZUŠ Jánoš v 
Dolnom Kubíne. Výstavu 
si možno pozrieť do 30. de-
cembra v pracovných dňoch 
v čase od 8.00 do 15.30 hod. 
Všetky hračky sú funkčné, 
prispôsobené veku a chápaniu 
dieťaťa, samozrejme, že sa dá 
s nimi hrať a vychádzajú z tra-
dičných podôb hračky, prírod-
ných materiálov a farebností.  
Na výstavu pozývame detí 
spolu s rodičmi a možno nie-
ktoré hračky budú inšpiráciou 
pre šikovné ruky otcov alebo 
mamiek.

Do všetkého  už dnes zasa-
huje hospodárska kríza. Ov-
plyvní aj kultúrne podujatia 
v Námestove v priebehu bu-
dúceho roka? 

To všetko závisí od  toho, aké 
priority si občania nastavia. 
Okrem tradičných podujatí, 
ktoré sú väčšinou financované 
cez projekty a sponzorov, sa 
vo všeobecnosti  snažíme, aby 
predstavenia hrané v našom 
zariadení boli porovnateľné 
s inými mestami, ba aj viac. 
Zatiaľ máme na 10. februá-
ra dohodnutú La Gioiu  a na 
29. - 30. apríla muzikál Osmy 
svetadiel. Vstupenky na jed-
notlivé predstavenia budú 
v predaji od januára 2012. 

Anna Lajmonová

28. 1. Sobota    
29. 1. Nedeľa

Jana Eyrová
Romantická dráma, čes. titulky

2,30 €
od 12 rok.

  USA
    120´

4. 2. Sobota    
5. 2. Nedeľa

Majstrovský plán
Komédia, slov. titulky

2,30 €
od 12 rok.

USA
  100´

 11. 2. Sobota    
 12. 2. Nedeľa

Sherlock Holmes 2: Hra tieňov
Akčné dobrodružné krimi, slov. tit.

2,50 €
od 12 rok.

   USA
   115´

 18. 2. Sobota    
 19. 2. Nedeľa

Silvestrovská noc
Komédia, sloven. titulky

2,30 €
od 12 rok.

   USA
    128´

 15. 2. Streda
Intímna pasca
Dráma thriller, čes. titulky

2,20 €
od 15 rok.

USA
    91´

 25. 2. Sobota    
 26. 2. Nedeľa

Twilight sága: Úsvit I. časť
Fantasy romantic-thiller od 12 rok.

   USA
   111´

Tohtoročné vianočné trhy v Námestove.                               Foto: (ms)

 február 2012



Kto prišiel s myšlienkou 
dať vyrobiť sochu bl. ses-
try Zdenky? Čo bolo cie-
ľom?

Myšlienka to bola moja 
a bol som rád, že si ju osvo-
jila aj farská rada. Hlavným 
cieľom  bolo  dostať  viac 
do  povedomia  našich  ľudí 
túto  vzácnu  blahoslavenú 
z Oravy.

Prečo bola socha blaho-
slavenej sestry Zdenky 
umiestnená práve v Ná-
mestove a práve pred kos-
tolom?
V Námestove preto, že Ná-

mestovo  je  významné  cen-
trum  hornej  Oravy  a  pred 
kostolom preto, lebo tam si 
ju  asi najviac  ľudí všimne. 
Každému, kto príde do ná-
mestovského kostola, určite 
padne do oči a „prinúti“ ho 
zamyslieť  sa  nad blahosla-
venou Zdenkou.

Kto je autorom sochy a 
kto urobil návrh?
Autorom  sochy  je  mladý 

sochár  zo  Zákamenného, 
Juraj  Brišák,  ktorý  uro-
bil  návrh  aj model  z  hliny 
a potom zo  sadry a hotová 
socha z bronzu bola odliata 
v Krakove.  Som  rád,  že  je 
to dielo oravského umelca.

Pri posvätení sochy do-
stala námestovská farnosť 
do daru aj relikviu sestry 
Zdenky. Kde bude relik-
via uložená a čo tento dar 
pre farnosť znamená?

Som veľmi  rád,  že  sestry 
sv.  Kríža  nám  darovali  re-
likviu blahoslavenej. Zden-
ky,  čiastočku  z  jej  kosti. 
Relikvia  bude  uložená  vo 
farskom  kostole  a  bude 
možnosť  si  ju  kedykoľvek 
uctiť.  Pre  našu  farnosť  aj 
mesto  to  znamená,  že  nám 
táto  blahoslavená  bude  aj 
takýmto  spôsobom  bliž-
šie  a  že  si  ju  budeme  viac 
uctievať  a  cez  ňu  od  Pána 
Boha  vyprosovať  potrebné 
milosti pre náš život. Mys-
lím si, že my, Oravci, máme 
u nej v nebi „protekciu“.

Aký odkaz by mala niesť 
socha a život blahoslave-
nej sestry Zdenky pre Ná-
mestovčanov?
Blahoslavená Zdenka bola 

jednoduchá  rehoľná  sestra, 
ale žena silnej viery a veľ-
kej  lásky  k  Bohu  a  k  sv. 
Cirkvi. Pre záchranu kňaza 
riskovala  svoj  život. Môže 
byť  pre  nás  vzorom  nebáť 
sa  za  dobrú  vec  prinášať 
aj  veľké  obety  a  veriť,  že 
Boh  každé  zlo môže  obrá-
tiť na veľké dobro. Nech je 
pre  nás  príkladom  a  moc-
nou  orodovníčkou  u  Pána 
Boha.            Tibor Kitaš

7Námestovčan

 – noviny občanov Námestova •  VYDÁVA – Mesto Námestovo •  VYCHÁDZA – každý druhý mesiac • REDAKČNÁ RADA - PaedDr. Ján Kozoň PhD. - predseda, členovia - Mgr. Ferdinand 
Bolibruch, PaedDr. Tibor Kitaš, Ing. Marián Bránický, Mgr. Ľubomír Jaňák, Ing. Milan Rentka, Mgr. Ivan Veljačik, redaktorka a členka redakčnej rady PhDr. Anna Lajmonová • Z DODANÝCH 

PODKLADOV zhotovilo PhDr. Anna Lajmonová – vydavateľstvo, sadzba a grafika – Anton Lajmon • TLAČ – Petit Press, a.s. • DISTRIBÚCIA  – do každej domácnosti v Námestove. • KONTAKTY: na 
vydavateľa – prednosta@namestovo.sk, tel. 043/550 47 03, 0904 669 831,  na predsedu redakčnej rady -  jankozon@hotmail.com, tel. 0908 273 998, –  na redakciu – oravec.namestovo@mail.t-com.sk, tel. 0905 
742 138 •  NEPREDAJNÉ • EVIDENČNÉ ČISLO -  EV 4388/11 • AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ •Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie obsahu novín možné len so súhlasom vydavateľa.

Za mrakmi je moje milované Slnko!
Na sviatok Krista kráľa za-

vítali  do  námestovskej    far-
nosti  sestry  sv.  kríža.  Pred 
svätou  omšou  oboznámili 
farníkov  so  životom  blaho-
slavenej  sestry  Zdenky  na 
základe  autentického  sve-
dectva  Heleny  Kordovej 
– Wildeovej. Hlavným celeb-
rantom  sv.  omše  bol  spišský 
pomocný  biskup  Mons. An-
drej  Imrich.  Po  sv.  omši  na-
sledovalo  požehnanie  novej 
sochy blahoslavenej Zdenky, 
umiestnenej  pred  kostolom. 

 Deň po posviacke sochy priš-
li   žiaci Cirkevnej základnej 
školy  sv. Gorazda  v Námes-
tove k  soche Zdenky i do ná-
mestovského kostola, kde sú 
vystavené  jej  relikvie.  Túto 
našu  slovenskú  mučeníčku 
charakterizuje  jej  dobrota  a 
optimizmus. Vďaka jej láske 
k  Bohu  a  blížnym  nestratila 
úsmev ani v utrpení. Aby ani 
nám nezmizol úsmev z tváre, 
často i úprimne sa na ňu ob-
racajme v našich modlitbách 
a  povzbudzujme  sa  tiež    jej 

slovami:  „S  úsmevom  za-
krývaj všetko, čo ťa bolí ..., s 
úsmevom kráčaj ku Golgote, 
tam nájdeš toho, ktorý všetku 
lož...  poznal  prv,  ako  ty....“ 
Sestry sv. Kríža navštívili 24. 
novembra aj CZŠ sv. Gorazda 
a počas besedy priblížili  život 
blahoslavenej sestry Zdenky, 
život,  hodný  nasledovania. 
 Blahoslavená sestra Zdenka, 
oroduj za nás a pomáhaj nám 
nasledovať príklad tvojho ži-
vota!  

Mgr. Zuzana Ružvoňová

Sochu blahoslavenej sestry Zdenky vysvätil pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.

Oravci majú v nebi „protekciu“
V nedeľu 20. novembra bola pred Kostolom sv. Ši-

mona a Júdu posvätená socha oravskej blahoslave-
nej sestry Zdenky Schelingovej, rodáčky z Krivej. Na 
podrobnosti  sme  sa  opýtali  dekana  námestovskej 
farnosti Blažeja Dibdiaka.

  

    Dátum:                 Čas:          Službukonajúca 
                                               lekáreň:                                  

 24. 12. 2011     8.00-19.00   AGAPÉ
 25. 12. 2011     8.00-19.00   AGAPÉ
 26. 12. 2011     8.00-19.00   MAtky terezy
  28. 12. 2011     7.00-19.00   zelená lekáreň
 29. 12. 2011     7.00-19.00   zelená lekáreň
 30. 12. 2011     7.00-19.00   zelená lekáreň
 31. 12. 2011     8.00-13.00   AGAPÉ
  31. 12. 2011   13.00-19.00   MAtky terezy 
   1.    1. 2012   08.00-19.00   MAtky terezy

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb
 v Námestove: (december)

ZELENÁ LEKÁREŇ   Červ.kríža130/29   PharmDr.H.Harmatová    
  043/5522220
FARMÁCIA   Červ.kríža 62/30 RNDr.M.Košovanová   
  043/5522214
AGAPÉ   Nábrežie 765/1 PharmDr.P.Kšenzuláková    
  043/5524626
ORAVA   Čer. Kríža 62/30 Mgr. V. Blahútová    
  043/5503265
MATKY TEREZY   Štefánikova 210 Mgr. A. Paliderová    
  043/2388128

Adresy a kontakty na lekárne v Námestove:

október 2011

Samuel Farský
Sarah Graňáková

Matúš Uhliarik
Alexandra Polerecká

Tamara Dlábiková
Elly Wijnenová

Simona Siveková
Tatiana Kozáková

Filip Krupa
Vanesa Košútová

Tatiana Smolárová

noveMber 2011

Nadine Šubjaková

október 2011

Ján Brňák 56
Bernardeta 
Gogoláková 63

noveMber 2011

Angela Šuleková 78
Zuzana 
Melicherčíková 50
Mária Murínová 89
Pavol Čelovský 79

Vítame ich 
medzi nami

oDišli z nAšich 
rADov

Poklady dejín a kultúry Oravy – 
tabletový klenot hodnôt a krásy
Námestovo  sa 
určite môže hrdiť, 
že je v popredí slo-
venských  miest,  
usilujúcich  sa  o  
zachovanie  regi-
onálnej  histórie 
formou  vydávania 
kníh.  Vďaka  ľu-
ďom,  ochotným 
venovať  tejto 
záslužnej  činnosti 
svoj čas, energiu i 
peniaze.  Tandem 
Maťovčík – Grígeľ 
– Kubík, spolupra-
cujúci na  tvorbe a 
vydávaní  literatú-
ry faktu z prostre-
dia hornej Oravy a 
Oravy sa nedávno 
opäť  vyznamenal: 
v  Tlačiarni  Kubík 

vyšla  koncom  októbra 
v  „tabletovom  formáte“ 
250-stranová  obrazovo-
textová  publikácia  pod 
názvom  Podklady  dejín 
a  kultúry  Oravy.  S  auto-
rom, vedeckým pracovní-
kom Slovenskej národnej 
knižnice  v  Martine  doc. 
Augustínom  Maťovčí-
kom  spolupracujúci  tvo-
rivý tím – Marián Grigeľ 
st.,  pracovníci  štátnych 
archívov,  Oravskej  galé-
rie,  fotografi,  Tlačiareň 

Kubík – vytvorili knižné dielo 
o  histórii  a  súčasnosti Oravy, 
ktoré  určite  obohatí  a  poteší 
ducha.
Poklady dejín a kultúry Oravy 
– tento tabletový klenot  hod-
nôt a krásy nášho regiónu mal 
2. decembra svoju prezentáciu 
v  Oravskej  galérii  v  Dolnom 
Kubíne, v stredu 14. decembra 
ho autori, Augustín Maťovčík 
a Marián Grígeľ st. predstavili 
odbornej verejnosti v Sloven-
skej národnej knižnici v Mar-
tine.                          Redakcia

Súčasťou prezentácie knihy v Oravskej Galérii v Dolnom Kubíne bola 
aj autogramiáda. Možnosť získať podpis s venovaním editora Mariána 
Grígeľa a autora Augustína Maťovčíka využili všetci, ktorých nová, krásna 

kniha zaujala.               Foto: (mapa)

Ďalšie číslo mestských novín námestovčan vyjde 
v druhej polovici februára 2012.

Príspevky do mestských novín možno zaslať na adresu: oravec.namesto-
vo@mail.t-com.sk. Redakcia si vyhradzuje právo na ich krátenie.

využite možnosť plošnej inzercie v námestovčanovi 
už od 0,30 eur/cm2. viac info na tel. č. 905 742 138, 
alebo  oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Cenník inzercie nájdete na www.namestovo.sk  



8 Námestovčan

futbal - mšk námestovo

Lepšie výsledky potrebujú čas
Družstvo žien je nováčikom 
v druhej najvyššej súťaži na 
Slovensku. Vzhľadom na to, 
že ho tvoria prevažne mladé 
hráčky, má reálne ciele. Dopo-
siaľ v dvoch prípadoch zdolali 
len poslednú Novoť. Ostatné 
tímy majú vyššiu kvalitu. Nap-
riek tomu, naposledy podľahli 
tímu z Turca v úvodnom súboji 
9. kola len 2:3. Predtým dva-
krát uchmatli K. N. Mestu po 
dva sety. Snaživé volejbalistky 
z metropoly Bielej Oravy musia 
hráčsky dozrieť, aby mohli hrať 
s tabuľkovo lepšie postavenými 
súperkami vyrovnanejšiu partiu. 
V skupine Stred I. ligy žien 
dominujú Martinčanky. Hneď 
za nimi sú volejbalisti z Kysúc 
a Horehronia.

Výsledkový servis žien: I. 
liga Stred

1. kolo - 15. 10.: Brezno - 
Námestovo 3:0 a 3:0
2. kolo - 22. 10.: Námestovo 
malo voľno,
3. kolo - 29. 10.: Námestovo - 
Kysucké Nové Mesto  0:3 a 2:3
4. kolo - 5. 11.: Martin - Námes-
tovo 3:0 a 3:0 
5. kolo - 12. 11.: Námestovo - 
Novoť 3:1 a 3:2 
6. kolo - 19. 11.: Námestovo - 
Brezno 0:3 a 1:3
7. kolo - 26. 11.: Námestovo 
malo voľno,

8. kolo - 3. 12.: Kysucké Nové 
Mesto - Námestovo 3:2 a 3:0 
9. kolo - 10. 12.: Námestovo - 
Martin 2:3 a 0:3
Priebežné poradie: 1. Martin 
40:12 - 37 bodov, 2. Kysucké 
Nové Mesto 36:16 - 32 bodov, 
3. Brezno 35:22 - 30 bodov, 4. 
Námestovo 13:39 - 8 bodov, 5. 
Novoť 7:42 - 1 bod.
Hráčsky káder žien: Martina 
Hadová, Jana Kolcunová, Viera 
Kurťáková, Zuzana Kurťáko-
vá, Adriana Lúchavová, Lucia 
Mlázovská, Soňa Pavlíková. 
Tím v prípade potreby dopĺňa-
jú juniorky a kadetky Katarína 
Hojová, Dominika Kozáková, 
Jana Kurťáková, Zuzana Kurťá-
ková, Radka Lúchavová, Lenka 
Somorová. Trénerom je Tomáš 
Lúchava.

Pri pohľade na doterajšie 
výsledky kadetiek z Námesto-
va je zrejmé, že v oblastných 
majstrovstvách patria do stredu 
desaťčlennej tabuľky. Porazili 
všetky kolektívy od 8. miesta 
nadol. Dokonca aj Žilinčanky, 
ktoré sú piate. Naopak, neuspeli 
proti najlepším štyrom celkom 
súťaže. Bilanciu im kazia dve 
kontumačné prehry s rovesníč-
kami z Prievidze. Súťaži kraľujú 
Liptáčky. Na čelnú priečku si 
brúsia zuby i hráčky z P. Bystrice 

a Čadce.
Výsledkový 

servis kade-
tiek: M SR, 

oblasť Stred 
- sever

1. kolo - 9. 10.: 
Žilina - Námes-
tovo 2:3 a 0:3  
2. kolo - 16. 
10.: Novoť - 
Námestovo 0:3 
a 0:3 
3. kolo - 23. 
10.: Námesto-
vo - Liptovský 
Hrádok 1:3 
a 0:3  
4. kolo - 30. 
10.: Prievidza - Námestovo 3:0 
kontumačne a 3:0 kontuma-
čne, 
6. kolo - 13. 11.: Kysucké Nové 
Mesto - Námestovo 1:3 a 0:3  
7. kolo - 27. 11.: Námestovo - 
Tvrdošín 3:2 a 3:0 
8. kolo - 30. 11.: Považská Bys-
trica - Námestovo 3:0 a 3:0 
9. kolo - 4. 12.: Námestovo - 
Čadca 0:3 a 1:3 
dohrávané 5. kolo - 11. 12.: 
Stretnutia Námestovo - Martin 
boli pre chorobu hráčok hostí 
odložené.
Priebežné poradie: 1. Liptov-
ský Hrádok 52:10 - 49 bodov, 
2. Považská Bystrica 47:15 

- 43 bodov, 3. Čadca 45:20 
- 43 bodov, 4. Martin 39:21 - 
33 bodov, 5. Žilina 34:33 - 29 
bodov, 6. Námestovo 26:29 - 20 
bodov, 7. Prievidza 26:36 - 20 
bodov, 8. Tvrdošín 16:45 - 12 
bodov, 9. Kysucké Nové Mes-
to 16:46 - 10 bodov, 10. Novoť 
7:53 - 3 body.
Hráčsky káder kadetiek: 
Katarína Hojová, Mária Hrkľo-
vá, Viera Hupková, Dominika 
Kozáková, Jana Kurťáková, 
Radka Lúchavová, Barbora 
Móriová, Petra Rejdugová, Len-
ka Somorová, Martina Stahoňo-
vá. Trénerom je Jozef Somora, 
jeho asistentom Václav Nečas.

Milan Švába

volejbal - tj oravan námestovo

Súťažné zápasy už aj v neďalekom ALTIS-e
V poradí už 27. ročník Oravskej 
hokejovej súťaže odštartoval 22. 
októbra. Do ligy sa prihlásilo až 
jedenásť tímov. Námestovo v nej 
zastupuje tunajší HK a HK Slani-
ca. Niektorí hokejisti z metropoly 
Bielej Oravy pôsobia aj v tíme HK 
MTS, ktorý je akýmsi pokračova-
teľom HK z Krivej. Potešiteľnou 
správou je, že majstrovské zápasy 
sa už neodohrávajú len na zim-
nom štadióne v D. Kubíne, ale aj 
v Oravskej Lesnej a v novovy-
budovanom stánku HK Altis pri  
Oravskej priehrade.

Výsledkový servis
1. kolo: Liesek - Námestovo 
3:9, MTS - Trstená 2:5, Pucov 
- Slanica 5:2. 2. kolo: Trstená - 
Slanica 2:1, Podbiel - MTS 0:4, 
Námestovo - Or. Poruba 0:5 kon-
tumačne. 3. kolo: Or. Podzámok 
- Námestovo 2:5, MTS - D. 
Kubín (odložený zápas), Slanica 
- Podbiel 3:1. 4. kolo: D. Kubín 
- Slanica 7:0, Námestovo - MTS 
4:4. 5. kolo: MTS - Or. Lesná 1:4, 
Slanica - Námestovo 5:5. 6. kolo: 
Námestovo - Pucov 4:8, Or. Lesná 
- Slanica 5:2, Liesek - MTS 3:1. 

7. kolo: MTS 
- Or. Poruba 
1:0, Slani-
ca - Liesek 
3:3, Trstená 
- Námestovo 
4:6.
Námestovča-
nia majú aj 
v tejto sezóne 
m e d a i l o v é 
ambície. Pod 
ich výsledky 
sa podpísal aj 
fakt, že útoč-
níci Sluka so 
Stašiniakom 
majú dobrú 
streleckú for-

mu. Po 7. kole mali na svojom 
konte len dve prehry, aj to jednu 
z toho kontumačnú.
Naopak, MTS zatiaľ dopláca na 
slabšiu koncovku. Zakončova-
telia Štilec s Grígeľom sa zatiaľ 
výraznejšie gólovo nepresadili. 
V každom prípade tento posilne-
ný tím má šancu pohybovať sa 
minimálne v strede 11-členného 
pelotónu.
Slanica, kolektív z najmladšou 
históriou, už nie je po prvom 
zoznamovacom ročníku odsúdená 
na úlohu obetného baránka. Hoci 
body nezbiera pravidelne, dno 
tabuľky rozhodne nechce okupo-
vať.

Priebežné poradie
1. Draci D. Kubín 33:7 - 12 bodov, 
2. Or. Lesná 28:9 - 10 bodov, 3. 
Or. Podzámok 24:17 - 8 bodov, 
4. Trstená 19:15 - 8 bodov, 5. 
Námestovo 33:31 - 8 bodov, 6. 
Pucov 25:16 - 6 bodov, 7. MTS 
13:16 - 5 bodov, 8. Slanica 16:28 
- 4 body, 9. Liesek 14:26 - 4 body, 
10. Or. Poruba 12:20 - 3 body, 11. 
Podbiel 8:30 - 0 bodov.

Hráčske kádre
HK MTS: M. Bolibruch (b), B. 
Ďobek, Ľ. Ďobek, M. Florek st., 
T. Grígeľ, T. Chudý, J. Kotúľ (b), 
Š. Ligas, J. Lipničan, J. Maslan, P. 

Maslan, M. Matúš, E. Panči, B. 
Podhajský, J. Štilec, M. Vankúš, 
A. Veselovský, J. Vojtaššák.
HK Námestovo: Ľ. Adamec, V. 
Degan, M. Ferleťák, M. Florek 
ml. (b), M. Hucík, P. Janičák, J. 
Jankuliak, T. Koval, J. Kyseľ, M. 
Madleňák, V. Madleňák st., M. 
Makoš, P. Nižník, P. Panek (b), P. 
Potočan, R. Reguly, L. Sluka, A. 
Stašiniak, A. Štefaničiak, M. Šte-
faničiak, T. Štefaničiak.
HK Slanica: P. Bartha (b), M. 
Bolek, M. Červeň, M.Farský, B. 
Ferenčík, M. Glonek, F. Jancek, 
J. Jančo, M. Jančo, J. Jendroľ, I. 
Korytár, Š. Kozák, M. Lipničan, F. 
Planeta, M. Prielomek, J. Sivoň, P. 
Šoch, P. Uhliarik, D. Večerek, M. 
Večerek.

Strelci gólov
HK MTS: 3 - T. Grígeľ, J. Štilec, 
1 - M. Florek st., T. Chudý, J. Lip-
ničan, B. Podhajský.
HK Námestovo: 11 - L. Sluka, 
A. Stašiniak, 4 - M. Ferleťák, 2 
- V. Madleňák st., T. Štefaničiak, 
1 - M. Hucík, M. Madleňák, R. 
Reguly.
HK Slanica: 5 - P. Šoch, 3 - M. 
Lipničan, 2 - M. Farský, B. Feren-
čík, M. Jančo, 1 - M. Červeň, P. 
Uhliarik.

Milan Švába

hokej - ohs

Mužov čaká náročná jar
Ani zostávajúce dve jesenné 

stretnutia nevyšli námestovským 
mužom tak, ako by si predstavo-
vali. Z dvojzápasu s relatívne pri-
jateľnými súpermi z východného 
Slovenska si zaknihovali jediný 
bodík. Málo na to, aby mohli svoje 
nelichotivé postavenie v tabuľke 
aspoň mierne vylepšiť. Výsledky 
mrzia o to viac, že obaja súperi 
boli zdolateľní. Navyše, doma i 
v Lipanoch boli Námestovčania 
lepším mužstvom. Bohužiaľ, opäť 
sa prejavila stará bolesť nielen 
MŠK - premieňanie vytvorených 
šancí. Okrem toho, keď chýba 
klasický útočník, góly sa dávajú 
veľmi ťažko. Aj preto sú najlepší-
mi strelcami žlto-čiernych obran-
ca Šalipur a stredopoliar Marián 
Čiernik.

Nový člen realizačného tímu 
Hornooravcov, asistent trénera 
Pavol Strapáč k tomu pozname-
nal: „Z hry svojich zverencov 
mám dobrý pocit. Nemáme však 
typického koncového hráča a to 
je našou veľkou slabinou. Napriek 
tomu, tento hráčsky káder má svoj 
potenciál. Treba ho ale posilniť 
jedným futbalistom do útoku, kto-
rý vie dať gól a ďalším do stredo-
vej formácie.“

Ďalší negatívny poznatok je, že 
mužstvo približne po hodine hry 
„odchádza“ fyzicky. Všetky uve-
dené nedostatky sa však dajú po-
stupne vyriešiť. Zimná prestávka 
je obdobím, kedy možno začať so 
zmenami k lepšiemu. Veríme, že 
na jar nás kolektív mužov poteší 
nielen dobrou hrou, ale i priazni-
vejšími výsledkami.

Výsledkový servis dospelých
14. kolo - 30. 10.: Námestovo - 

Stará Ľubovňa 1:1 (0:0)
Gól domácich: Marek Jaworek.
15. kolo - 5. 11.: Lipany - Ná-

mestovo 2:0 (1:0).
Strelci gólov dospelých v je-

sennej časti
3 - Bojan Šalipur, Marián Čier-

nik, 2 - Marián Kasan, Marek Ja-
worek, 1 - Marek Kubala.

Bilancia námestovských druž-
stiev v jesennej časti

DOSPELÍ: III. liga, skupina 
Východ

16. miesto, 16 zápasov, 2 výhry, 
2 remízy, 12 prehier, skóre 11:34, 
8 bodov.

Vedie Bardejov s 37 bodmi. Na 
poslednom mieste je Stará Ľubov-
ňa s 1 bodom.

STARŠÍ DORAST: II. liga (U 
18), skupina Východ

6. miesto, 15 zápasov, 7 výhier, 
1 remíza, 7 prehier, skóre 28:27, 
22 bodov.

Na čele tabuľky je Spišská Nová 
Ves s 30 bodmi, na poslednom 
mieste rebišov s 13 bodmi.

MLADŠÍ DORAST: II. liga (U 
16), skupina Východ

8. miesto, 15 zápasov, 6 výhier, 
3 remízy, 6 prehier, skóre 20:20, 
21 bodov.

Vedie Banská Bystrica B s 35 
bodmi. Na poslednom mieste je 
Liptovský Mikuláš so 7 bodmi.

STARŠÍ ŽIACI: I. liga, skupi-
na Stred, A-družstvá (U 15)

8. miesto, 13 zápasov, 5 výhier, 
1 remíza, 7 prehier, skóre 26:20, 
16 bodov.

Tabuľku vedie Žilina s 37 bodmi. 
Na poslednom mieste je Rimavská 
Sobota s 5 bodmi.

STARŠÍ ŽIACI: I. liga, skupi-
na Stred, B-družstvá (U 14)

8. miesto, 13 zápasov, 6 výhier, 
1 remíza, 6 prehier, skóre 28:17, 
19 bodov.

V čele tabuľky je Žilina s 39 
bodmi. Na poslednom mieste sú 
bez bodu Podlavice.

Peter Bartha stráži už druhú sezónu svätyňu HK 
Slanica. Predtým pôsobil v HK Námestovo.   

Ženské družstvo volejbalového oddielu TJ 
Oravan Námestovo zbiera v stredoslovenskej 
I. lige skúsenosti. Neskôr by ich chcelo zúročiť 
a dosahovať lepšie výsledky.        Foto: (TL)

Námestovské mužstvá uzavreli 
jesennú časť aktuálnej sezóny Mest-
skej hokejbalovej ligy v Liptovskom 
Mikuláši vzájomným zápasom. Aj 
v ňom sa potvrdilo, kto má momen-
tálne väčšiu hráčsku kvalitu a lepšiu 
športovú formu. Panteri z doterajších 
desiatich duelov vyhrali šesť a patrí 
im pokojný stred tabuľky. Na stret-
nutia chodievali prakticky v nezme-
nenom zložení. V bránke dostával 
prednosť J. Kotúľ. Obrancu T. Bo-
leka, majúceho problémy s členkom, 
na určitý čas zastúpil F. Slaničan, po 
ňom v závere jesene aj J. Novák. Zo 
zostavy sa vytratil útočník M. Levák. 
Ten začal hrávať OHS v drese dolno-
kubínskych Drakov.
Horšie umiestnení Orli uspeli iba 

raz a dvakrát sa rozišli so svojím sú-
perom nerozhodne. Väčšinu zápasov 
v ich drese odchytal I. Jendrušák, 
hoci jednotkou mal byť M. Bolib-
ruch. Obranné a útočné formácie sa 
často menili. Vzadu pravidelne na-
stupoval iba T. Iskierka a do zranenia 
aj P. Janičák. V útoku hral stabilne I. 
Galko. Vcelku dobrú dochádzku na 
súťažné duely mali tak isto univerzáli 
J. Jankuliak a M. Glonek spolu s D. 
Bolekom.

Výsledkový servis námestovských mužstiev 
7. kolo: HbK Orli - Old Stars 11:7 
Góly HbK Orli: J. Kyseľ 6, D. Bolek 

2, Mário Melicherčík 2, A. Kordiak.. 
Dallas - HbK Panteri 4:11 
Góly HbK Panteri: J. Migra 3, L. 

Pavlák 2, J. Pucheľ 2, F. Slaničan 2, P. 
Košťál, P. Novák.
8. kolo: HbK Orli - Mikuláš24.sk 6:6 
HbK Panteri - Absinth 5:8 
Góly HbK Panteri: L. Pavlák 4, J. 

Novák.
9. kolo: HbK Orli - Black Devils 9:9 
Góly HbK Orli: Mário Melicherčík 

3, I. Galko 3, Ľ. Iliev, D. Bolek, T. 
Iskierka.
Mikuláš24.sk - HbK Panteri 4:7 
Góly HbK Panteri: J. Pucheľ 3, J. 

Migra 2, J. Kozaňák 2.
10. kolo: HbK Orli - Cannons 0:5 

kontumačne
Námestovčania na zápas nevycesto-

vali.
Klietka - HbK Panteri 8:7 
Góly HbK Panteri: J. Kozaňák 5, J. 

Migra, J. Pucheľ.
11. kolo: HbK Orli - HbK Panteri 3:7 
Góly: D. Bolek, J. Jankuliak, M. 

Farský - J. Kozaňák 2, J. Pucheľ 2, J. 
Migra 2, L. Pavlák.      
                      Milan Švába

hokejbal - mhbl l. mikuláš

Námestovský futbal sa dožil osemdesiatin
Aj keď december nie je typic-

kým mesiacom pre futbal, toto 
slovo sa v sobotu 17. decem-
bra skloňovalo v našom meste 
vo všetkých pádoch. A to nie 
náhodou. Najmasovejšie špor-
tové odvetvie v Námestove si 
v priestoroch kultúrneho domu 
pripomenulo 80. výročie svoj-
ho vzniku. Mohli sme tam vi-
dieť viaceré významné, nielen 
futbalové osobnosti. Do met-

ropoly Bielej Oravy tak isto 
zavítali predstavitelia SsFZ 
- Ladislav Matejka a Jaroslav 
Jekkel, či súčasní ligoví hráči 
z MŠK Žilina - Miroslav Bar-
čík s Martinom Dúbravkom. 
Nechýbali ani tí, ktorí si his-
tóriu námestovského futbalu 
pamätajú viac-menej podrob-
ne. Ako to bolo kedysi, si radi 
zaspomínali žijúce legendy 
MŠK Anton Sivoň a Július 

Kocúr. V takmer trojhodino-
vom programe si prítomní 
vypočuli a pozreli prierez de-
jinami nášho futbalu. Všetci, 
čo sa doň zapísali výraznými 
písmenami, si odniesli ďakov-
né listy a spomienkové pred-
mety. Bývalí hráči, tréneri, 
funkcionári a spolupracovníci 
klubu boli rozdelení do troch 
vekových kategórií. Osobitnú 
kategóriu tvorili 90. roky až 

po súčasnosť, mládežnícka ka-
tegória a najužitočnejší hráči 
MŠK za rok 2011. Nezabudlo 
sa ani na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Dovedna odznelo 
približne 150 mien ľudí, ktorí  
tvorili a tvoria dejiny žlto-čier-
neho oddielu. Vydarené kul-
túrno-spoločenské podujatie 
spestril tanečný súbor z Centra 
voľného času Maják.

             Milan Švába


