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Najväčšie prírodné klzisko na Orave

Skrátiť otváracie hodiny
pohostinstvám

Od  leta 2008 do konca 
roka 2011 zaevidovala 
Mestská polícia v Námes-
tove 1183 priestupkov, z 
nich 136 bolo riešených 
pokarhaním, ďalších  996 
bolo  prejednaných v blo-
kovom konaní v celkovej 
výške 10 716,50 €. Tie-
to alarmujúce čísla nútia 
mesto hľadať spôsob, ako 
podniknúť niečo v boji 
proti alkoholizmu, ktorý 
je hlavným „spúšťačom“ 
takého konania ľudí. Ďal-
ším vážnym dôvodom 
snáh orgánov mesta v tejto 
oblasti je fakt, že Okresná 
prokuratúra v januári  po-
dala protest proti všeobec-
no-záväznému nariadeniu 
(VZN)  mesta Námestovo 
o zákaze požívania alko-
holických nápojov na ve-
rejných priestranstvách a 

tak mestské zastupiteľstvo 
toto VZN-ko na najbliž-
šom zasadnutí pravdepo-
dobne zruší. 

V rámci kampane proti 
nadmernému požívaniu al-
koholických nápojov dáva 
mestská polícia už po tre-
tíkrát návrh na  skrátenie 
otváracích hodín  v po-
hostinských zariadeniach  
na území mesta, v ktorom 
funguje aj niekoľko ,,non-
stop predajní“ alkoholu.  
Toto opatrenie by malo 
prispieť  k ľahšiemu za-
bezpečeniu  práva na noč-
ný kľud, predísť škodám 
spôsobeným vandaliz-
mom, a nie zabezpečovať 
servis klientom  pohostin-
ských zariadení.

Viac o činnosti Mest-
skej polície v Námestove 

              na str. 3

Zimné paradoxy!
Ľudia kráčajú „po vode“ a 

- sú tam bezpečnejší, než na 
cestách či chodníkoch, lode, 
ktoré prepravujú návštevníkov 
na Slanický ostrov, stoja na 
brehu a za skvostami ostrova 
„putujú“ húfy ľudí v rámci ne-
deľnej vychádzky...

Zamrznutá priehrada láka 
na prechádzky každý rok, ten-
toraz ich však ponúkala tak-

mer bez adrenalínu. Pamätní-
ci hovoria, že priehrada neza-
mrzla v celej jej histórii iba je-
diný raz – bolo to  pred tromi 
-štyrmi rokmi.

Výnimočne, zhruba raz za 
desať rokov zamrzne voda 
tak, že na ľade nie je žiadny 
sneh. Vtedy je plocha na kor-
čuľovanie ideálna, dokonca aj 
na plachtenie na upravených 
plavidlách. Dokumentuje to aj 

fotografia v kalendári Mesta 
Námestovo..

Vypúšťaním vody klesá hla-
dina a niekoľko desiatok cen-
timetrov hrubý ľad ju zákoni-
te nasleduje, čo spôsobuje 
občasné silné zvukové rany a 
praskliny, ktoré „preletia“ krí-
žom aj cez celú priehradu. 

Hĺbka vody v lagúne na náb-
reží  je cca 70 cm, takže je „re-
latívne bezpečná“ a od snehu 

očistená ľadová 
plocha je tak láka-
vým miestom pre 
zimné športy detí a 
mládeže.

Prechádzky a hry na 
ľadovej ploche priehra-
dy sú však na vlastné ne-
bezpečie a s príchodom 
oteplenia ich radšej úplne 
vylúčte. 

                                 (lá, mr)

Oceňovanie športovcov mesta za rok 2011 sa netradič-
ne konalo vo Vavrečke. Dôvodom bolo spojenie oceňova-
nia s Prvým reprezentačný plesom športovcov mesta Ná-
mestovo a vhodný priestor sa našiel v susednej obci. Aj 
to poukazuje na nutnosť výstavby tanečnej sály v meste, 
na príprave ktorej sa začína intenzívnejšie pracovať. Dámy 
v róbach a muži tiež  pekne nastrojení umocnili slávnosť 
oceňovania. Krátka videoprojekcia ku každému ocenené-

mu i vystúpenia športovcov spestrili program plesu. Jedi-
nou chybičkou krásy bola neúčasť zástupcov najväčšej 
športovej organizácie v meste, Mestského športového klu-
bu. Paradoxne, ako sme sa dozvedeli zo správy predsedu 
športovej komisie Martina Jankuliaka, námestovský futbal 
dosiahol v roku 2011 svoje najväčšie úspechy. Verme, že 
išlo len o nedorozumenie a že priaznivci všetkých druhov 
športu nájdu k sebe cestu.                                Milan Rentka
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MUDr. Rastislav Zanovit: 
 Oslo-
vil som 
v mene 
poslancov 
predsedu 
VÚC Ing. 
J u r a j a 
B l a n á r a 
vo veci 
s k e l e t u 
rozostavenej nemocnice, kto-
rý je majetkom VÚC. Súčas-
ne aj pán primátor zisťoval 

niektoré veci. Pretože  však 
nedošlo k transformácii Orav-
skej polikliniky na akciovú 
spoločnosť, ako bolo avizova-
né, kedy by v predstavenstve 
bol aj pán primátor, mesto 
nemá momentálne reálny 
vplyv na rozhodovanie v tej-
to veci, čiže ostal status quo. 
Naďalej však chcem vyvíjať 
tlak na VÚC, aby zastavilo 
chátranie majetku, na ktorý sa 
zbierali občania tohto mesta a 
okolitých dedín!!!

Ďalšou prioritou je rozvoj 
individuálnej bytovej výstav-
by, konkrétne na Čerchliach 
(ale aj napr. Vojenské). Musí 
sa s tým niečo robiť, lebo 
požiadavka občanov  tu je a 
dosť vážna. Predpokladám, že 
sa tento rok určite zvolá stret-
nutie vlastníkov, aby sa veci 
posunuli dopredu. Keby sa 
toto vyriešilo, považoval by 
som to za úspech.

Peter Bolek: 
 V roku 
2011 som 
s v o j e 
poslanec-
ké aktivity  
z a m e r a l 
hlavne na 
zefektív-
n e n i e 
f inanco -
vania potrieb mesta Námes-

tovo. Ako predseda finan-
čnej komisie som spolu s jej 
členmi v priebehu mnohých 
zasadnutí tejto komisie hľadal 
finančné rezervy v rozpočte 
mesta. Naše úsilie bolo úspeš-
né a po niekoľkých cielených 
kontrolách, hlavne v oblasti 
hospodárenia Technických 
služieb mesta Námestovo, sa 
nám podarilo usporiť finančné 
prostriedky cca 400 000,00 € 
oproti pôvodnému objemu, 
ktorý bol požadovaný. Táto 
skutočnosť ma veľmi teší, 
pretože tieto prostriedky sa 
využijú na iné  účely v pros-
pech občanov mesta.
Jednou z hlavných priorít, kto-
rej chcem venovať zvýšenú 
pozornosť v roku 2012, je 
oblasť odpadového hospodár-
stva. Tu je možné pri správ-
nom a racionálnom postupe 
ušetriť nemalé finančné pro-

striedky, pričom sa zároveň 
splní  požiadavka EÚ o sepa-
rácii odpadov a ich následnom 
materiálovom a energetickom 
zhodnotení, ktorú musia mes-
tá a obce Slovenska do určité-
ho termínu naplniť. 
Taktiež sa budem snažiť 
urýchlene aplikovať elektro-
nické aukcie pri výberových 
konaniach mesta, čím by 
mohlo dôjsť k ďalšiemu šetre-
niu finančných prostriedkov.
V nasledujúcom roku bude 
mojou trvalou prioritou sle-
dovať dodržiavanie zásad a 
zmien, ktoré sme navrhli a  
pri dodržiavaní ktorých sme 
našli úspory  v rozpočte tak, 
aby čerpanie rozpočtu bolo 
efektívne a úspory boli trvalé.
 
PaeDdr. Tomáš Kucharík:
Som poslanec MsZ v Námes-
tove prvý rok,  zameral som 

sa na 
veci, kto-
ré človek 
v Námes-
t o v e 
potrebu -
je každý 
deň. Pre-
d o v š e t -
kým sú 
to miestne komunikácie a 
chodníky, ktoré sú v niekto-
rých častiach mesta vo veľmi 
zlom stave . Niekoľkokrát 
som spomenul ulicu Mlynskú 
a Sládkovičovu, ktoré spájajú 
štyri ulice a sídlisko Brehy. 
Taktiež som spomenul chod-
níky  na týchto uliciach, ktoré 
používajú ľudia pri návšteve 
saleziánskeho kostola. Pri 
Základnej škole na Brehoch 
som presadil kamerový systém 
na novovybudovaných  ihris-
kách, ktorý by mal slúžiť nie-

Pohľady poslancov na vlastné aktivity 
Poslancom Mestského zastupiteľstva v námesto-

ve sme položili otázku:
na ktorú oblasť života mesta či problém ste za-

merali vašu pozornosť a vlastnú aktivitu v minulom 
roku, do akej miery ste spokojný s riešením dané-
ho problému a aká je vaša priorita, čo sa týka rieše-
nia problémov občanov v meste námestovo v roku 
2012? 

tu sú odpovede tých poslancov, ktorí do uzávierky 
novín na otázku zareagovali. 

Primátorov pohľad späť i dopredu
„V roku 2011 pre mňa 

bolo najdôležitejšie realizo-
vať projekty z fondov EÚ. 
Bolo potrebné papierovo 
zdokumentovať akcie Re-
konštrukcia Základnej školy 
na sídlisku Brehy, Rekon-
štrukcia Základnej školy na 
Komenského, Rekonštruk-
cia Materskej školy na síd-
lisku Brehy, Rekonštrukcia 
Materskej školy na Berno-
lákovej. Náročná práca bola 
pri zabezpečení prípravy 
Rekonštrukcie cirkevnej 
školy. Dôraz som kládol 
na realizáciu úpravy náb-
režia, pretože stavba bola 
veľmi riziková z hľadiska 
klimatických podmienok. 
V prípade vysokej hladiny 
vody po zimnom období 
by nebolo možné stavebné 
práce zrealizovať. Hrozilo 
vrátenie finančných pros-
triedkov. Mesto Námestovo 
v spolupráci so zhotovite-
ľom stavby počas výstavby 

úspešne vytváralo podmien-
ky na nerušený priebeh kul-
túrnych podujatí v amfiteát-
ri. Nie na poslednom mieste 
sa darilo napĺňať aj ostatné 
stavby z fondov EÚ ako 
Zberný dvor na odpady, ve-
rejné osvetlenie.

 V roku 2012 je prioritou 
zabezpečiť realizáciu Do-
mova pre seniorov. Tento 
projekt z fondov EÚ má 
svoju históriu už pri tŕnis-
tom schvaľovaní v mest-

skom zastupiteľstve v mi-
nulom volebnom období. 
Mesto Námestovo má emi-
nentný záujem na uvedení 
tohto objektu do prevádz-
ky začiatkom roka 2013. 
Svoju pozornosť neúnavne 
venujem realizácii kruho-
vej križovatky a odklonu 
štátnej cesty, čím vzniknú 
autobusové státia na jednej 
strane. Akcia je plánovaná 
v tomto roku. Vzhľadom 
na predčasné parlamentné 
voľby je však jej začatie 
nejasné. 

Veľmi zložitý systém príp-
ravy všetkých projektov, 
ako aj samotnej realizácie si 
vyžiadal nesmierne množ-
stvo času, úsilia a práce. Za 
to sa chcem všetkým, čo na 
projektoch spolupracovali, 
aj touto cestou úprimne po-
ďakovať.“

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Poslanci zahlasovali za rozpočet 2012 jednohlasne.                Foto: (lá)

Schválili rozpočet aj jeho použitie

Časť finančných prostried-
kov z rozpočtu mesta sa použi-
je na rekonštrukcie mestských 
budov, ciest a chodníkov. V 
Materskej škole na Brehoch 
sa opravia dlažby pergól. Re-
konštrukciou prejde aj hospo-
dársky pavilón v Materskej 

škole na ulici Bernolákovej. Za 
Cirkevnou základnou školou 
sv. Gorazda sa vyasfaltuje ná-
dvorie o výmere cca 1000 m2. 
Asfaltovať sa bude taktiež pa-
nelová cesta nad oporným mú-

rom na ulici Mlynskej v dĺžke 
170 m a chodníky po oboch 
stranách cesty. Dokončia sa 
opravy chodníkov na sídlisku 
Brehy, a to smerom na ulicu 
Slnečná pod obchodom COOP 

Najdôležitejším bodom 
na poslednom zasadnutí 
MsZ v Námestove, ktoré 
sa konalo 19. decembra, 
bolo schválenie rozpoč-
tu mesta na rok 2012. 
Zodpovedným hospodá-
rením sa podarilo v mi-
nulom roku vytvoriť finan-
čnú rezervu, ktorú sa po-
slanci mestského zastu-
piteľstva rozhodli v tomto 
roku použiť na  nové in-
vestičné akcie. 

Pozitívne hospodárenie roka 2011
Ako hospodárilo a s pros-

triedkami nakladalo Mesto 
Námestovo v roku 2011? 

Hlavný kontrolór Ing. 
Martin Slovík:

Na otázku by som odpovedal 
asi takto: Výkon práce kontroló-
ra je veľmi náročný. Na druhej 
strane kontrolovaný subjekt sa 
voči kontrolórom často stáva do 
pozície oponenta, nie spolupra-
cujúceho. Najdôležitejšie je uve-
domiť si, že kontrolór napomáha 
pri odstraňovaní nedostatkov do 
budúcnosti a z toho by si mal 
každý zobrať ponaučenie.

Pri mojej práci sa riadim zá-
konom č. 369/1990 o obecnom 
zriadení, ktorý mi to v § 18d ods. 
1 aj ukladá.

V priebehu roka 2011 som 
vykonal podľa plánu kontrolnej 
činnosti ale aj mimo neho viacero 
kontrol. O výsledkoch všetkých 
kontrol som vždy informoval 
mestské zastupiteľstvo, kde som 
oboznámil o priebehu ale aj výs-
ledkoch. Mnohé z týchto kontrol 
boli bez kontrolných zistení, nie-
ktoré nezrovnalosti sa odstránili 
počas vykonávania kontroly. Pri 
niektorých kontrolách som však 
musel konštatovať nedodržiava-
nie zákonov a VZN. Na základe 
týchto porušení zákonov a VZN 
som podal podnet na prokuratú-
ru v zmysle zákona č. 153/2011 
o prokuratúre a vyzval som, aby 
vykonala opatrenia v rozsahu 
svojej pôsobnosti. Okresná pro-
kuratúra v Námestove postúpila 
podklady z uvedených kontrol 
na šetrenie OR PZ v Dolnom 
Kubíne, odboru kriminálnej 
polície. Zároveň mi vyšetrova-
teľka OR PZ v Dolnom Kubíne 
zaslala vyrozumenie o tom, že 
začala trestné stíhanie pre prečin 
zneužívania právomoci verejné-
ho činiteľa. Uvedené je v štádiu 
šetrenia.

Momentálne mám rozpracova-
nú ďalšiu kontrolu, na základe 
uloženého uznesenia MsZ. Pri 
tejto kontrole som tiež zistil via-
cero nezrovnalostí, kontrola však 
ešte nie je ukončená a z toho dô-
vodu sa nemôžem vyjadriť, aké 
bude záverečné konštatovanie z 
jej výsledku. Teraz sa vrátim na 
úvod vašej otázky ohľadne hos-

podárenia a nakladania s pros-
triedkami Mesta Námestovo. 

Tým, že som vykonal tieto 
viaceré kontroly, kde boli viace-
ré porušenia zákona a VZN, sa 
magistrát snaží klásť ešte väčší 
dôraz na dodržiavanie prísluš-
ných zákonov a VZN. Musím 
skonštatovať, že po vykonaní 
týchto kontrol sa dodržiava roz-
počtová disciplína, každá zmena 
v rozpočte je predložená poslan-
com MsZ. 

Hospodárenie s prostriedkami 
Mesta Námestovo musím hod-
notiť kladne, predovšetkým mu-
sím vyzdvihnúť veľmi vysoké 
čerpanie prostriedkov z fondov 
EÚ. 

Veľmi pozitívne hodnotím 
všetky investičné akcie realizo-
vané z európskych fondov, lebo 
z vlastných zdrojov by nebolo 
možné zabezpečiť takéto zhod-
notenie majetku mesta. Je prav-
da že aj 5%-ná spoluúčať mesta 
na financovaní týchto projektov 
je niekedy veľmi problematic-
ká, pretože peňazí nikdy nie je 
dosť. Venovanie sa príprave  
a schváleniu  dobrého rozpočtu 
je taktiež veľmi dôležité, pretože 
nesprávne nastavený rozpočet 
môže mesto priviesť do nepriaz-
nivej finančnej situácie, dokonca 
do nútenej správy. To však nie je 
náš prípad.

Konštatujem že hospodárenie 
roka 2011 ukončí mesto s pre-
bytkom, čo v období ekonomic-
kej krízy hodnotím veľmi pozi-
tívne, pretože skončiť s takýmto 
výsledkom nebolo jednoduché. 
Zároveň konštatujem, že ku kon-
cu roka 2011 neevidujeme žiad-
ne bankové úvery a výpomoci 
a teda patríme zrejme k jedným 
z mála miest na Slovensku, ktoré 
nie sú zadĺžené, teda máme nu-
lovú úverovú zadĺženosť. 

Dosiahnutie tohto stavu si vy-
žaduje veľmi zodpovedné a pro-
fesionálne konanie - zo strany 
magistrátu, aj zo strany poslan-
cov MsZ, ktorí sú si rovnocenní 
partneri.

 Na záver uvádzam, že hos-
podárenie a nakladanie s pros-
triedkami Mesta Námestovo za 
rok 2011 hodnotím veľmi pozi-
tívne. 

Jednota a pri 
materskej ško-
le. Zrealizuje sa 
osvetlenie  a cesta 
v dĺžke 260 m na 
ulici Poľanovej. 
Asfaltová úprava 
sa urobí na štr-
kových cestách 
v šírke 3 m aj 
na uliciach Bo-
rinovej, Šípovej 
a Lesnej. Na náb-
reží sa obnoví pó-
dium amfiteátra 
a vytvorí sa bez-
bariérový vstup. 

Pôjde o práce, kto-
ré nebolo možné uskutočniť 
cez projekt revitalizácie náb-
režia. Parkovisko na nábreží 
sa rozšíri o 50 m. Ďalšia časť 
finančných prostriedkov sa po-
užije na nákup pozemkov, na 
projekty a geometrické plány a 
na zavedenie kamerového sys-
tému pri Základnej škole Bre-
hy i na nábreží pri amfiteátri. 
V tomto roku dôjde aj k oprave 
strešného plášťa Domu kultúry 
a k vypracovaniu projektovej 
dokumentácie prístavby Domu 
kultúry. Prístavbou sa rozšíri 
prevádzka kultúrno-spoločen-
ských priestorov, vytvoria sa 
priestory pre komerčný nájom 
a dôjde k teplo-technickej revi-
talizácii stavby. Kompletná ob-
nova Domu kultúry však bude 
prebiehať etapovito a v dlhšom 
časovom horizonte. 

Na zasadnutí bol schválený 
tiež cenník inzercie mestských 
novín Námestovčan. Očakáva 
sa, že inzerciou sa znížia nák-
lady na ich vydávanie. V záve-
re rokovania poslanci schvá-
lili vstup Mesta Námestovo 
do organizácie destinačného 
manažmentu Klaster Orava. 
Vstup do organizácie prinesie 
viac finančných prostriedkov 
do mesta v oblasti cestovného 
ruchu.

Viac informácií o uznese-
niach a rozpočte mesta na rok 
2012 nájdete na www.names-
tovo.sk.

Mgr. Ferdinand Bolibruch
poslanec MsZ
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len na ich ochranu, ale napr. aj 
na odhalenie mládeže konzu-
mujúcej alkohol. Pri detských 
ihriskách boli na môj podnet 
postavené dve lavičky, kto-
ré využívajú matky s deťmi. 
Navrhol som zákaz státia 
na ulici pred cintorínom pri 
výjazde z mesta, pretože je 
tam pomerne veľká premávka 
a zlý prejazd,  hlavne v popo-
ludňajších hodinách. Podobná 
situácia je na ulici Severnej, 
kde nie sú využívané nové 
parkovacie miesta, ale okraj 
hlavnej cesty.
Na niekoľkých zastupiteľst-
vách sa riešila aj otázka  prís-
tavby kultúrneho domu. Môj 
názor je urobiť  prístupové 
komunikácie  v našom mes-
te a zrekonštruovať pôvod-
nú stavbu kultúrneho domu. 
Hlasoval som proti spoplat-
neniu mestských parkovísk 

pre obyvateľov  Námestova. 
Som za to, aby jedna rodina v 
Námestove mala jeden celo-
ročný parkovací preukaz  za 
symbolickú cenu. Zúčastnil 
som sa aj pracovnej návštevy 
v Lipne, bol som prekvapený, 
že v oblasti, ktorá je veľmi 
podobná našej,  sa dá využiť 
celoročná turistika. Čo sa týka 
mojich priorít  do budúcnosti - 
oprava oplotenia na mestskom 
cintoríne, výstavba kruhové-
ho objazdu pri Terne, vybu-
dovanie aquaparku na nábreží 
a výstavba nových bytov pre 
mladých ľudí.
Či som spokojný?  V meste 
je veľa problémov, ktoré tre-
ba riešiť, ale musíme sa pri-
spôsobiť množstvu financií, 
ktorými mesto disponuje.
Zároveň by som chcel pri tej-
to príležitosti zaželať všetkým 
občanom Námestova šťastný, 

pokojný  a úspešný rok 2012, 
spokojnosť v kruhu rodín 
i svojich spoluobčanov, no 
najmä veľa zdravia!

Ing. Eduard Dunčič: 
 Mojou 
prioritou 
bol a je 
cestovný 
ruch, jeho 
rozvoj a 
m o ž n ý 
prínos pre 
mesto aj 
celý regi-
ón. V tomto duchu som inicio-
val návštevu Lipna v Čechách, 
ktoré má podobné podmienky 
ako Oravská priehrada, využí-
va ho však omnoho lepšie ako 
my. Primátor, niektorí poslan-
ci i starosta z obce Vavrečka 
sme na vlastné oči videli, ako 
sa robí cestovný ruch na pro-

fesionálnej úrovni, prezreli 
sme si aquaparky, lyžiarske 
stredisko, korčuliarsku dráhu, 
požičovne, lyžiarsku školu, 
infocentrum, bobovú dráhu,
prístav, penzióny, hotely a 
rôzne iné atrakcie v okolí. 
Stretnutie so starostom Lip-
na bolo veľmi inšpirujúce a 
potvrdil nám, že až vybudo-
vaním lyžiarskeho strediska 
naštartoval cestovný ruch cel-
kom inú dynamiku a návštev-
nosť stúpla niekoľkonásobne. 
Tu by sme mali hľadať inšpi-
ráciu aj pre nás, ako ísť ďalej. 
Inicioval som, aby sa mesto 
Námestovo stalo zakladajú-
cim členom Klastra Orava. 
Takéto združenia cestovného 
ruchu budú môcť na základe 
nového zákona o CR prijímať 
od štátu dotáciu až 90% pro-
striedkov, ktorá sa z poplatkov  
za ubytovanie v  meste vyzbie-

ra. Nové nábrežie je naozaj 
peknou oddychovou zónou 
pre občanov Námestova – ak 
by  sa odtiaľto pokračovalo s 
chodníkom popri priehrade až 
do lesného pásma, bolo by to 
pre mňa osobne splnenie môj-
ho malého sna, ale možno aj 
želania niektorých našich spo-
luobčanov.

RNDr. Marián Melišík:
   Som poslancom vo voleb-
nom obvode č. 3, spolu s ďal-
šími štyrmi kolegami. 
V sľube poslanca mestské-
ho zastupiteľstva som sa 
zaviazal, že pri výkone svojho 
mandátu budem dodržiavať a 
uplatňovať zákony a predpisy 
podľa svojho svedomia. Ako 
zástupca občanov chcem hájiť 
ich záujmy a upozorňovať na 
vzniknuté problémy. 
Je veľa aktivít, ktoré by sa 

v meste 
mali zre-
alizovať. 
Pre mňa 
sú prio-
ritou (a 
v rozum-
nej mie-
re ich 
p o d p o -
rím) stavebné akcie (úprava 
ciest a chodníkov, budovanie 
infraštruktúry, parkovacie 
miesta, rekonštrukcia kultúr-
neho domu, budovanie oddy-
chových zón pre občanov, 
budovanie športovísk – chý-
ba tu napr. športová hala). 
Tak ako všetkých, aj mňa 
trápi bytová otázka v meste 
a budem súhlasiť s bytovou 
výstavbou, ale nie  v niek-
torých lokalitách, ak bude 
ohrozená kvalita života oby-

a ich priority v roku 2012

Pokračovanie na 4. str.

Čo zaujímavé 
z rozpočtu? 

Zatiaľ sa môžeme pochváliť, že vede-
nie mesta hospodári rozumne. V dobrých 
časoch sme si odložili na horšie obdobie 
a keď sa dali získať cudzie peniaze, ani 
na chvíľu sme nezaváhali. To vytvorilo 
predpoklad, aby sa v Námestove inves-
tovalo aj v tomto roku, keď mnohé mestá 
a obce zápasia o holé prežitie. Suma pri-
bližne 700 tisíc eur je vyčlenená v kapi-
tálovej časti rozpočtu, čo v bežnej reči 
znamená, že sú to peniaze na investície. 
V decembri poslanci schválili akcie, 
ktoré ako priority predložil primátor 
s mestským úradom, približne za polo-
vicu uvedenej sumy. Druhú polovicu 
si nechali na rozhodnutie poslanci. Čo 
zaujímavé teda chystáme urobiť v tom-
to roku? Okrem dokončovaných akcií z 
fondov EÚ, ako je napríklad domov pre 
seniorov a cirkevná ZŠ, uvádzaných na 
inom mieste, ideme pokračovať v rekon-
štrukcii existujúcich mestských komuni-
kácií a chodníkov tak, ako ich schválili 
poslanci na decembrovom mestskom za-
stupiteľstve. Chceme rozšíriť parkovisko 
na nábreží prihrady, urobiť bezbariérový 
vstup ku amfiteátru, opraviť jeho pó-
dium. Plánované sú aj ďalšie asfaltové 
úpravy na štrkových cestách sídliska 
Čerchle, ale tiež nádvorie pri cirkevnej 
ZŠ. Nezabúdame ani na prípravu ďalších 
akcií, musíme aktualizovať územný plán 
mesta. Dôležité rozhodnutie padlo, ako 
ďalej s domom kultúry. Plánujeme prejsť 
na digitálne kino, nevyhnutnú opravu 
si vyžaduje strecha kultúrneho domu. 
Na príprave prístavby tanečnej sály sa 
rokovania s architektmi posunuli dopre-
du, upresnil sa rozsah a technické pod-
mienky, poslanci vyčlenili peniaze na 
projektovú prípravu. Chceme začať s po-
zemkovými úpravami v lokalite Čerch-
le a tiež aj Vojenské, ktorých cieľom je 
sceliť pozemky a vytvoriť tak podmien-
ky na ďalšiu výstavbu rodinných domov 
v meste. Možno ako čerešnička na torte 
vyznie zámer postaviť plávajúcu fontá-
nu v strede lagúny na nábreží priehrady. 
Poslanci na túto akciu schválili približne 
tretinu plánovanej sumy, zostatok si za 
úlohu zobral primátor, prostriedky hodlá 
získať od sponzorov.

Plány máme veľké, dúfame, že sa nám 
ich podarí naplniť.                          

           Milan Rentka

Proti zákazu piť alkohol na verejných priestranstvách 
v meste protestovala prokuratúra
Od začiatku  nového roka  sa 
príslušníci Mestskej polície 
Námestovo pre množstvo sne-
hovej nádielky venovali najmä 
vozidlám, ktorých vodiči, nepo-
znajúc či nerešpektujúc zákon,  
parkujú aj v takých miestach, 
kde nezostane voľný jazdný pruh 
široký minimálne tri metre pre 
každý smer jazdy. Sme radi, že sa 
o tomto probléme  začalo hovoriť 
nielen na uliciach, ale aj vo vede-
ní mesta, pretože takéto parkova-
nie spôsobuje nemalé problémy 
pri  zimnej údržbe ulíc mesta. 
Vieme pochopiť, že teraz si ľudia 
narýchlo nevedia pre množstvo 
snehu zabezpečiť parkovacie 
miesta vo svojich dvoroch, pre-
to sme sankcionovali len tých, 
ktorých  autá boli pod hrubou 
snehovou perinou dlhšiu dobu. 
Nezriedka práve vodiči takýchto 

„spiacich“ vozidiel najviac  kri-
tizujú, že mesto nevie  vytvoriť 
parkovacie miesta či robiť zimnú 
údržbu. Pred kúpou vozidla  si 
zabudli položiť otázku,  či  budú 
mať kde parkovať.


 Viackrát  a s potešením, že sa 
ešte nájdu všímaví ľudia, sme 

zasahovali na oznámenia o chatr-
nom pohybe ľudí  pod vplyvom 
alkoholu. V niektorých prípadoch 
aj pomocou násilného odvozu  
domov, prípadne do vykúrených 
priestorov  sa vyhli podchlade-
niu.
Hoci aj negatívna reklama je 
reklama, snažili sme sa jej 
vyhnúť snahou informovať 
všetkých našich  bezdomovcov 
o rozhodnutí radnice poskytnúť 
im prístrešie a teplo  počas mra-
zivých nocí.
 S úsmevom spomíname  na uda-
losť z minulého roka, keď sme 
k opitému mladíkovi so znakmi 
otravy alkoholom privolali rých-
lu zdravotnú pomoc a po vyšetre-
ní  mu  pomočené rifle primrzli  
k zámkovej dlažbe a potrebné  
bolo prekonať nielen gravitá-
ciu...


 Nielen  mestská polícia prijala  
s  nevôľou informácie o exis-
tencii  služieb rôzneho druhu 
v Urbárnom dome. Za chrbtami 
ľudí, ktorí pracujú v tomto biz-
nise, vidieť  nielen špinavé ruky  
pruszkowskej mafie  z Poľska.  


Od  leta 2008 do konca roka 2011 
zaevidovala Mestská polícia v 
Námestove 1183 priestupkov, z 
nich 136 bolo riešených pokarha-
ním, ďalších  996 bolo  prejed-
naných v blokovom konaní v cel-
kovej výške 10 716,50 €. Tieto 
alarmujúce čísla nútia mesto hľa-
dať spôsob, ako podniknúť niečo 
v boji s alkoholizmom. Okresná 
prokuratúra  totiž v januári  poda-
la protest proti všeobecno-záväz-
nému nariadeniu (VZN)  mesta 
Námestovo o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verej-
ných priestranstvách. Mestské 
zastupiteľstvo tak VZN-ko na 
najbližšom zasadnutí pravdepo-
dobne zruší. 
V niektorých krajinách  na západ 
od našich  hraníc musí byť fľaša 
prekrytá  nepriehľadným oba-
lom. V tomto smere by sme si 
mali vziať príklad  od Ameriky - 
na rozdiel od iných preberaných 
príkladov. 
Odteraz nám   mladí nebudú 
vyčítať, prečo ich nútime sedieť  
v zafajčených  krčmách a robiť 

tržby krčmárom, no môžete veriť, 
že sa vám nebude páčiť vidieť  
v meste skupinky mladých ľudí 
s fľaškami alkoholu v rukách, a   
k zvýšeniu pocitu bezpečia  či 
kvality života v Námestove  to 
určite neprispeje.


V rámci kampane proti nadmer-
nému požívaniu alkoholických 
nápojov už po tretíkrát  aj do 
tohoročnej správy o činnosti   
mestskej polície dávame návrh 
na  skrátenie otváracích hodín  
v pohostinských zariadeniach  
na území mesta, v ktorom fun-
guje aj zopár „nonstop predaj-
ní“ alkoholu.  Toto opatrenie by 
malo prispieť  ľahšiemu zabez-
pečeniu  práva na nočný kľud, 
predísť škodám spôsobeným 
vandalizmom, a nie zabezpečo-
vať servis klientom  pohostin-
ských zariadení.  Vyše dvadsať 
rokov je už však všetko dovole-
né, takže dávať veci  do poriadku 
pôjde ťažšie.

Jozef Balcerčík 
náčelník MsP

Vydržia ešte do jari..?          Foto: (MsP)

„Garáž“.              Foto: MsP
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vateľov. V nastávajúcom 
období sa chcem angažo-
vať aj vo sfére  nakladania 
s odpadmi v meste (separo-
vanom zbere čo najväčšieho 
množstva komodít) a v otázke 
športových aktivít.

PaedDr. Ján Kozoň PhD.:
 Mojou 
p r v o u 
p r i o r i -
tou bolo 
vytvor iť 
p o d m i -
enky pre 
čo naj-
prehľad-
n e j š i e 
hospodárenie s majetkom 
mesta. Chýbala mi tiež lepšia  
kontrola  zo strany verejnosti. 
Aby sa s peniazmi mesta neša-
fárilo a aby šli tam, kde majú 
ísť.  Po roku môžem povedať, 

že každé jedno zastupiteľstvo 
sa nahráva, čím sa výrazne 
zvýšila miera osobnej zod-
povednosti nás všetkých.  
Vznikli mestské noviny, aby 
občan nebol  zaujímavý len 
raz za štyri roky a  tento rok 
by sa konečne malo začať 
s elektronickými aukciami. 
Čiže v tomto smere som spo-
kojný. 
Pokiaľ ide o rok 2012,  v roz-
počte sme schválili finanč-
né prostriedky na asfaltové 
úpravy štrkových ciest na 
Čerchliach ako aj na vyštr-
kovanie niektorých nových 
ulíc.  Budem preto venovať 
pozornosť tomu, aby sa to 
v súlade s rozpočtom aj sku-
točne zrealizovalo. Opätovne 
by som chcel otvoriť tému 
spomaľovačov na niektorých 
nebezpečných cestách a tak-
tiež problematiku parkovania 
na sídliskách.  Za komisiu pre 

vzdelávanie a kultúru považu-
jem za dôležité prehodnotiť 
možnosti a formy  podpory 
talentovaných detí v Námes-
tove ako aj formy podpory pre 
aktivity našich škôl a škôlok. 
Bol by som rád, ak by sa 
Námestovo časom stalo sku-
točným centrum kultúry na 
Orave.

Marián Čiernik:
 Na 
položenú 
otázku o 
p r o b l é -
moch v 
n a š o m 
meste ma 
z a u j a l a 
p r o b l e -
m a t i k a  
niektorých miestnych ciest 
a chodníkov. Dosť sa pokro-
čilo v oprave väčších dier na 
cestách zakúpením vlastné-

ho zariadenia na ich opravu 
a jeho využitím. Tým však 
bola vyriešená len jedná časť 
problému, druhou je kvali-
ta prevedenia a dlhodobosť  
trvania tejto opravy. Žiaľ, od 
kompetentných osôb mesta 
pre túto oblasť je počuť názor, 
že ak sú menej kvalitné cesty, 
vtedy netreba robiť spomaľo-
vače rýchlosti. Málo sa pozerá 
na reputáciu mesta a majetok 
bežných motoristov a obyva-
teľov mesta, ktorí z daní platia 
tieto drahé opravy.
Minulý rok bola presadzo-
vaná  výstavba bytovky na 
Slnečnej ulici na Brehoch, za 
čo tí poslanci, ktorí boli pro-
ti, boli často kritizovaní. Ale 
postavenie bytovky na tak 
preplnenom malom priestore, 
kde žije 1400 ľudí, čo je viac 
ako šestina obyvateľov mes-
ta, sa mi nezdá vhodné. Tým 
vôbec nevylučujem výstav-

bu bytových domov v iných 
vhodných lokalitách.
V oblasti života mesta by som 
vyzdvihol spoločenskú oblasť 
života obyvateľov. Chcel by 
som pomôcť pri väčšej pod-
pore a spolupráci mesta a 
jeho úradu pri kultúrnych a 
športových udalostiach spolu 
so združeniami a obyvateľmi 
mesta, ktorí sú ochotní nie-
čo urobiť pre spokojnejší a 
radostnejší život v meste.

PaedDr. Tibor Kitaš: 
 V minu-
lom roku 
som svo-
ju aktivitu 
z a m e r a l 
viac na 
kultúru a 
škols tvo 
ako člen 
komisie. 
Som rád, že máme opäť v 

meste informačné periodikum 
- mestské noviny, cez ktoré 
dostávajú občania jasné infor-
mácie. Sú zároveň akousi kro-
nikou o živote mesta. Myslím 
na to, že v našom meste je 
žiaduce osadiť informačné 
tabule – akési smerovacie 
pútače. Mestu by tiež pomoh-
lo zdigitalizovanie kina, prí-
padne zatraktívnenie jeho 
funkcie na 3Dkino. Častejšie 
využívanie  priestoru v amfi-
teátri na nábreží cez kultúrne 
leto, Dni mesta, prezentácie 
škôl a pod.

Ing. Anton Ťapák: 
  V minulom roku som mal 
záujem, aby sa pokračovalo 
vo výstavbe nových bytov pre 
mladé rodiny na pozemkoch 
mesta, pretože tam je najrých-
lejší spôsob začatia výstavby 
a možnosť získať byty rých-
lo. Mladí nemajú kde bývať 

anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa   

Zimná údržba ciest
Viacero ľudí sa ma pýtalo, 

na koho sa môžu obrátiť,  keď 
nie sú odhrnuté a posypané 
cesty a oni sa nemôžu dostať 
do svojich domovov. Hlav-
ne v časti Čerchle sú mnohé 
ulice príliš strmé a úzke a pri 
čerstvom snehu a mraze sa 
stávajú pomerne rýchlo ne-
prejazdnými. Výsledkom sú 
tak časté kolízie a bezradnosť.  
Práve preto som na januáro-
vom pracovnom stretnutí 
s primátorom  navrhol, aby 
na stránke mesta bol zverej-
nený telefonický kontakt, kde 
občania budú môcť kedykoľ-
vek upozorniť predovšetkým 
na neodhrnuté či neposypané 
cesty, ale samozrejme aj na 
nebezpečné výtlky na cestách 
po zime či iné veci, ktoré zni-
žujú kvalitu života v Námes-
tove. Tu je spomínaný telefo-

nický kontakt: 043/5522750,   
0905 461 520 

Je mi úplne jasné, že s fi-
nanciami to v žiadnom meste 
nevyzerá ružovo – kríza robí 
svoje. Chce to preto vzájom-
nú toleranciu. Avšak úprimne, 
nie všetko je vždy otázkou 
peňazí.  Viac ako trblietavé 
a vyleštené námestia o po-
vahe ktoréhokoľvek mesta 
a jeho obyvateľoch prezradia 
časti a štvrte, ktoré sú mimo 
centier a nie sú tak na očiach. 
Som presvedčený, že ak chce-
me, aby sa ľudia, ktorí tu žijú, 
pracujú a platia dane, cítili 
dobre a bezpečne, je dôleži-
té s nimi diskutovať, vedieť 
o problémoch v jednotlivých 
častiach a hľadať dostupné 
riešenia. 

Ján Kozoň
poslanec MsZ

Pokračovanie z 3.str

„Doprava v kľude“

●  Na Slovensku v prie-
behu jedného  roka pribud-
ne  v priemere 200 000 áut, 
z tohto  počtu sa    len 10 
-15%  spätne recykluje.

● V Západnej Európe pri-
padá na 1000 obyvateľov 
priemerne 470 áut. Počet 
áut v súčasnosti kulminuje 

a mierne klesá. Na Sloven-
sku sa však  ich počet pohy-
buje  na úrovni 300 áut na 
1000 obyvateľov.  Ak sa aj 
Slovensko bude riadiť týmto  
trendom, počet áut  u nás by 
mal vzrásť o 40%.

● Priemerné auto strávi 
takmer 90%  svojho „živo-
ta“ státim a parkovaním. 

● Vo svete sú čoraz čas-
tejšie  nové trendy  – trend 
nevlastniť, ale prenajať si či 
požičať.

● Pri výstavbe nájomných 
nadzemných garáží, kde sa 
priemerná cena za parko-
vanie pohybuje okolo 6000 
€ ročne, sa vráti okolo 40% 
nákladov na túto výstavbu.

● Čím väčší je problém 
s parkovaním, tým väčší je 
výskyt držiteľov preukazov 
ZŤP.

 Prezident Európskej par-

kovacej spoločnosti Nick 
Lester z Anglicka vyzval 
predstaviteľov mestských 
parkovacích spoločností, 
aby chápali problematiku 
parkovania nie ako problém, 
ale ako výzvu. Výzvu,  po-
mocou ktorej  možno správ-
ne vyladeným a vyváženým 

parkovacím systémom zvý-
šiť kvalitu života obyva-
teľov mesta, ako možnosť 
urobiť  niečo pre uľahčenie 
a zjednodušenie parkovania 
na území mesta.

 Dr. Moshe Hirst z Izraela, 
medzinárodný expert v ob-
lasti parkovania, upozornil 
na slovenský unikát, podľa 
ktorého je možné  zriadiť 
vyhradené parkovisko Re-
serve tým, ktorí si to zapla-
tia. Domnieva sa, že vyhra-
dené parkoviská by mali byť 
určené len pre držiteľov pre-
ukazu ZŤP a elektromobily.

Obmena vozidiel by sa 
mala zabezpečovať poplat-
kom, ktorý odráža trhovú 
cenu a aktuálny dopyt.

V špičke v čase o 7.00 h -
19.00 h by sa malo vyberať 
parkovné zo všetkých miest, 
z ktorých sa dá dostať do 

úradu alebo obchodov.
Príjmy z plateného parko-

vania by mali byť spätne in-
vestované do zlepšenia kva-
lity parkovacieho systému.

Viceprezident EPA p. Gan-
nerman prirovnal problém 
s parkovaním k Pascalovmu 
zákonu – tlak v kvapaline sa 
šíri rovnako všetkými smer-
mi. Konštatoval, že najmä 
bývalý východný blok je 
postihnutý zmiešanou vý-
stavbou obytnej a biznis 
zóny a s tým súvisia problé-
my s parkovaním.

Interesujúci model mesta 
Púchov prezentovala Kata-
rína Bradáčová, konateľka 
Mestského športového klu-
bu v  Púchove, ktorý penia-
ze na svoju činnosť získava 
prevádzkovaním  mestské-
ho parkovacieho systému.

Ing. Peter Horský z praž-
skej spoločnosti Parking 
activ (autor návrhu parko-
vacej štúdie pre Námestovo 
z roku 2005) tvrdí, že doba, 
keď sa parkovalo zadarmo, 
sa už skončila. Je potrebné  
to ľudí naučiť.  Musíme si 
pomôcť sami  a hľadať rie-
šenia. EU nám v tom nepo-
môže.

K tomu,  ako a pre koho 
dané územie vyhradíme,  
či bude slúžiť autám alebo 
ľuďom a či to bude vyvá-
žené, je potrebné politické 
rozhodnutie samosprávy. 

Zabezpečenie financovania 
je až   druhý krok.

O tom, že s úsmevom ide 
všetko ľahšie svedčí  fakt, 
že kým my riešime statickú 
dopravu, v Čechách je to 
„doprava v  klidu“.

V námestovskom   centre  
mesta sa  reguluje doprava 
spoplatnením parkovacích 
plôch už od konca roku 
2005, kontroverzné zruše-
nie  spoplatnenia  sa udialo  
iba v prípade  parkoviska 
na Nábreží  Oravskej prieh-
rady. V blízkej budúcnos-
ti  považujem  za potrebné 
zaoberať  sa  spoplatnením 
ďalších lokalít v meste. 
Myslím si, že aj u nás na 
zavedenie služby platenia 
parkovného pomocou SMS 
správy doba dozrela. Rád 
by som zažil dobu, aby ten, 
kto neparkuje auto na svo-
jom pozemku, platil popla-
tok za parkovanie na celom 
území mesta.

O tom, že takto stojace  
vozidlá bránia v realizácii 
riadnej zimnej údržby, po-
rušujú zákon tým, že  ne-
nechajú  voľný jazdný pruh 
v min. šírke 3 metre  pre 
každý smer jazdy,  ani ne-
hovorím.

Taktiež by ma potešila 
pozornosť  kompetent-
ných venovaná pešej zóne, 
vzhľadom  na množstvo 
obchodných  prevádzok  na-
chádzajúcich sa na nej a ab-
sencia možnosti parkovania  
južne od centra mesta. Viem 
si predstaviť regulovanie  
dopravy a obmenu vozidiel  
na  Hviezdoslavovej ulici 
pomocou  primeranej výš-
ky poplatku za vjazd a par-
kovanie na tejto ulici. Je to 
jedna z možností ako urobiť 
niečo pre odľahčenie  par-
kovania  a opätovnú návšte-
vu  nášho mesta. V prípade 
odstránenia možnosti  par-
kovania v rozumnej vzdia-
lenosti od obchodných pre-
vádzok  by sa  mohol život 
a biznis z uvedených lokalít 
pomaly vytratiť.       

                 Jozef Balcerčík

Námestovské ulice týchto dní.                           Foto: (MsP)

Keďže denne prichádzam  do styku s problematikou 
parkovania a dôležitosť parkovania  prudko narastá 
aj v našom meste, koncom minulého roka som sa zú-
častnil 7. konferencie Slovenskej parkovacej spoloč-
nosti. So zaujímavosťami,  ktoré na nej odzneli, sa 
chcem s vami podeliť.

Parkovisko na Bernolákovom námestí je plné takmer po celé dni.               Foto: (lá)

Ďalšie číslo mestských novín Námestovčan vyjde 
17. apríla. 

Príspevky do nich môžete posielať do 4. apríla na 
adresu: oravec.namestovo@mail.t-com.sk. 
Redakcia si vyhradzuje právo na ich krátenie.

Využite možnosť inzerovať v novinách
námestoVčan 

Bližšie informácie na tel. č. 0905 742 138

Cenník inzercie nájdete na



Rovnými nohami ste vzá-
pätí po nástupe do funkcie 
priam vhupli do množ-
stva práce, ktorú si vyžia-
dala snehová nádielka i 
silné mrazy, ale určite aj 
do množstva problémov. 
Ktoré z nich sú na TS v 
Námestove, možno v mes-
te Námestovo v súvislosti 
s technickými službami tie 
najmarkantnejšie?

S problémami technických 
služieb som sa na mestskom 
úrade stretával často a tak pre 
mňa tieto problémy, ale ani 
ich riešenia neboli pri nástu-
pe na tento úsek žiadnou no-
votou. Problémov bolo dosť, 
aj vo vnútri TS, aj s vozovým 
parkom - stále niečo vypadá-
valo. Krátko po mojom ná-
stupe, ako spomínate, prišla 
bohatá nádielka snehu, po 
nej silné mrazy, aké tu dávno 
neboli. Pracovníci technic-
kých služieb sú však šikovní, 
schopní ľudia, mnohí tu robia 
roky. Nebolo teda problémom 
nápor snehu a mráz zvládnuť. 

Hoci, musím povedať, že to 
nemali jednoduché. Náš vo-
zový park – nakladače, honky, 
posýpacie vozidlá, traktory – 
má priemerný vek 30 rokov, 
takže z tohto hľadiska to bolo 
dosť zložité. Možno povedať, 
že stroje dva dni pracovali a 
štyri dni sme ich opravovali. 
Hoci sú garážované, naštar-
tovali sme ich, vyšli na cesty, 

a tam nám zamrzli. Bol teda 
problém vozidlá pri mrazoch 
spojazdniť, ale myslím si, 
že sa nám podarilo v údržbe 
komunikácií uspokojiť celé 
mesto. Veľa snehu z ulíc sa 
vyvážalo, cesty sme posýpa-
li, znovu nasnežilo... Viem, 
nebolo to ľahké ani pre ob-
čanov Námestova. Chcem im 
poďakovať za pochopenie i 
za ich tolerantnosť. Častokrát 
totiž nebolo možné novona-
padnutý sneh z komunikácií 
a chodníkov odhrnúť, pretože 
predošlý protišmykový posyp 
by zostal na krajniciach a bol 
by tak neúčinný. A netreba 
hovoriť, že všetko je o finan-
ciách... Námestovo je mesto 
postavené v kopcoch a tak je 
zimná údržba veľmi náročná. 
Pri zhustenej prevádzke – na 
Brehoch, Čerchliach - je ne-
raz problém našej technike s 
lyžicou prejsť medzi odpar-
kovanými vozidlami a pritom 
sa úspešne vyhýbať nepoš-
kodeniu niektorého auta... 
Chcel by som poďakovať aj 

pracovníkom na VPP, ktorí sa 
počas zimy starajú o údržbu 
chodníkov a schodov v na-
šom meste. 

Hovorí sa, že nová metla 
dobre metie a tak sa pri-
rodzene očakáva, že na TS 
bude tím pracovníkov pod 
Vašim vedením robiť mož-
no efektívnejšie, lepšie... 
Čo by ste teda chceli na TS 

zmeniť či vylepšiť?
Zmodernizovať park ná-

kladných vozidiel zakúpe-
ním zánovných vozidiel, 
čím by sa zefektívnila ľud-
ská práca a výrazne ušetrili 
pohonné hmoty. Technické 
služby by sa tak so svojím 
vozovým parkom mohli zú-
častňovať aj na výstavbe 
mestských objektov a stroje 
by tak boli využité na sto 
percent. 

Od technických služieb 
občania žiadajú najmä 
dobrú údržbu komuni-
kácií... O čo by technické 
služby chceli požiadať ob-
čanov mesta? 

V tomto zimnom období 
najmä o to, aby všetci obča-
nia, ktorí majú garáže,  svo-
je vozidlá parkovali v nich, 
resp. vo svojich dvoroch, 
aby tak komunálna technika 
mohla počas zimnej údržby 
prechádzať ulicami.

A ešte jedna naša dlhodobá 
prosba: Aby občania odpad  
odkladali do smetných ná-
dob, určených na konkrétny 
druh odpadu. Kvalitný sepa-
rovaný zber šetrí mestu i ob-
čanom nemálo prostriedkov. 

Anna Lajmonová

Mechanizmy vyšli na cesty a – zamrzli

práve pre 
nedosta-
tok bytov.
Čo ma 
mrzí, že 
v zastu-
piteľstve 
mesta sa 
n e n a š l a 
o c h o t a 
toto podporiť.
V roku 2012 samozrejme 
budem podporovať, aby sa 
našiel spôsob výstavby bytov 
pre mladé rodiny, aby občania 
tohto mesta mali dobré cesty 
a chodníky, a v neposlednej 
miere, aby sa riešili oddycho-
vé časti občanov na sídlis-
kách.“

Mgr. Ferdinand 
Bolibruch:

 Pozornosť som zameral na 
viacero aktivít. V priebehu 
roka som v spolupráci s člen-

mi ko-
misie le-
gislatívy, 
kontroly 
a dražby 
vypraco-
val nový 
rokovací 
poriadok 
a štatút 
mestských novín a taktiež 
sme prehodnotili viacero vše-
obecne záväzných nariadení 
mesta z podnetov občanov 
a podnikateľov mesta. Ako 
člen sa aktívne podieľam 
aj na práci redakčnej rady 
mestských novín. V minulom 
roku sme v komisii legisla-
tívy pripravili zoznam hnu-
teľných a nehnuteľných vecí  
do evidencie pamätihodností 
mesta a  v tomto roku pri-
pravíme návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
o evidencii pamätihodnosti. 

Mojou prioritou taktiež bude 
schváliť finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta na rozšíre-
nie cesty na ulici Slnečnej, 
podporiť digitalizáciu kina 
v priestoroch Domu kultúry 
a v neposlednom rade inici-
ovať Technické služby k za-
vedeniu separácie viacerých 
nových komodít. Pokračovať 
budem v presadení zmeny 
všeobecne záväzného naria-
denia mesta vo veci stano-
venia pravidiel na určovanie 
minimálnej ceny mestských 
pozemkov.

Martin Jankuliak: 
 Čo sa týka mesta a problé-

mov v ňom, tak ako väčšinu 
ľudí  v tomto meste ma zaují-
ma každá časť, či už je to ze-
leň, kvalita ciest, osvetlenie, 
finančná kondícia mesta, spo-
lunažívanie občanov, čistota 
v meste, kultúra, šport atď. 

O s o b n e 
som sa 
z a m e r a l 
hlavne na 
šport a 
športové 
plochy v 
meste. V 
tejto ob-
lasti naj-
mä na úlohy doriešiť a vyriešiť 
financovanie oddielov z roz-
počtu mesta, aby ho veľmi ne-
zaťažilo, ale aby boli spokojné 
aj oddiely.  V spolupráci s ko-
misiou telovýchovy a športu 
sme v minulom roku prejed-
nali a prerozdelili dotáciu pre 
športové oddiely. S mestským 
úradom sme  vyhodnotili a 
vyhlásili športovcov roka. Pre 
deti zorganizovali športový 
deň deti v meste, na ktorom 
sme mali krásnu účasť - okolo 
1000 detí. Vyhodnotenie špor-
tovcov roka sme pripravili aj 

v tomto roku.Tejto akcii sme 
chceli dať väčšiu noblesu, 
preto  sme ju skúsili spojiť s 
plesom športovcov. Problém, 
ktorý nám stále hádže polená 
pod nohy, je chýbajúca kon-
cepcia rozvoja športu v Ná-
mestove. V najbližšej dobe 
plánujem otvoriť tuto tému a 
navrhnúť MsÚ začať pracovať 
na tvorbe koncepcie, pre mes-
to, pre úrad, ale aj pre športu-
júcich občanov a športovcov 

reprezentujúcich mesto veľmi 
potrebnej. Ako som už spo-
mínal, problémov je dosť aj v 
iných odvetviach, preto som 
otvorený každému nápadu a 
návrhu. Som ochotný podpo-
riť každé rozumne riešenie 
od každého obyvateľa nášho 
mesta, samozrejme všetko v 
rámci ľudských a finančných 
možností.

Pripravila 
Anna Lajmonová
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Vážení občania, aj vy môžete prostredníctvom 
mestských novín Námestovčan vyjadriť svoj ná-
zor na život v našom meste, poukázať na prob-
lémy či navrhnúť ich riešenie. Príspevky môžete 
poslať elektronickou alebo klasickou poštou do 
4. apríla na adresy: oravec.namestovo@mail.t-
com.sk, redakcia Oravec/Námestovčan, ul. Voj-
taššákova 623/64, 027 44 Tvrdošín. 

Zverejníme ich v nasledujúcom vydaní 17. ap-
ríla. 

anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa   

Bohatá snehová nádielka prinútila koncom januára Technické služby sneh z ulíc odvážať. Z 
Kamenickej, Ľ. Štúra, Kukučínovej, J. Kráľa, Mlynskej, Okružnej, Hviezdoslavovej, Slnečnej, 
Bernolákovej ulice a Hviezdoslavovho námestia i všetkých  parkovísk. Neustále narastajúci po-
čet vozidiel si vyžaduje aj zvýšené náklady na zimnú údržbu. Dobrou organizáciou práce a pod 
novým vedením technické služby náročnú situáciu zvládli.                Text a foto: Milan Rentka

Komunálna technika Technických služieb mesta Námestovo 
ešte z čias „hlbokého socializmu“...        Foto: (mm)

Kolektív pracovníkov Technických služieb (TS) od januára riadi Bc. Martin Miklušičák. Fun-
kciou riaditeľa ho poveril primátor mesta po tom, čo ho do nej na primátorov návrh na jednom 
zo zastupiteľstiev koncom minulého roka neschválil poslanecký zbor. Dlhoročný riaditeľ TS 
Jozef Pindiak v januári odišiel do dôchodku. Martina Miklušičáka sme sa opýtali:

Bc. Martin Miklušičák 
nastúpil na mestský 
úrad ako pomocná sila, 
v rámci verejno-pros-
pešných prác (VPP), v 
roku 1997. Po určitom 
čase sa stal vodičom 
primátora Ivana Krušin-
ského. Neskôr mu pri-
budli pracovné povin-
nosti v oblasti civilnej 
ochrany, rady obrany 
a do pracovnej náplne 
dostal tiež správu mest-
ských budov, od roku 
2002 bol na čas aj asis-
tentom primátora. 

Život i voliči zariadili, 
že primátori sa na radni-
ci postupne menili, Mar-
tin Miklušičák tu však 
pracoval súvisle a dote-
raz – takmer 15 rokov. 
Na TS riadi 30-členný 
kolektív zamestnancov 
a ďalších osem pracov-
níkov na VPP.

Gazda dal seno aj pre srnky
O tom, že gazdovia majú dobrý 
vzťah nielen k domácim zvieratám, 
ale aj k divej zveri,  presvedčil 85-
ročný pán Roman Ptačin. Bolo mu 
ľúto zvierat v lese v týchto tuhých 
mrazoch a tak neváhal a dal zo 
svojich zásob na šope peknú fúru 
sena. O dopravu sa postarali tech-
nické služby, ktoré poskytli Aviu, 
svoje svaly zasa napli mladí hasiči 
z dobrovoľného hasičského zbo-
ru, ktorí predminulý víkend seno 
naložili a potom v lese rozdelili 
na niekoľko kôp. Odmenou im 

Chlapi pri nakladaní sena z hospodárskej budovy 
pána Romana Ptačina.            

Len čo chlapi od kopy odišli ďalej, pribehli 
k senu srnky.        Foto: (mm)

bola návšteva skupiny 
srniek, ktorým potrava 
prišla evidentne vhod. 
Určite boli poriadne 
vyhladované, lebo len 
čo sa chlapi presunuli 
od zloženej hromady 
sena o pätnásť metrov 
ďalej, aby urobili ďal-
šiu „jedáleň“ pre zvie-
ratá, už sa k tej prvej 
priblížili vyhladované 

srnky. Nevadila im  
prítomnosť ľudí a na 
kvalitnom, nasolenom 
sene si pochutnáva-
li. Pohľad na ne bol 
potešujúci aj pre chla-
pov z DHZ Námesto-
vo i ľudí, ktorí práve 
prechádzali okolo a 
ochotne pomohli pri 
práci hasičom. 

Milan Rentka
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Vítame 
medzi nami

Odišli z našich radOv

Prečo v meste nepribúda 
obyvateľov?

Zaujímavé skutočnosti zis-
tíme z evidencie obyvateľov 
mesta, ktorú spracúva mest-
ský úrad. Porovnaním počtu 
narodených s počtom zomre-
lých zistíme, že by nás ročne 
malo pribudnúť v priemere 
o 60. Skutočnosť je však iná 
a číslo 8 000 je pre nás stále 
akosi nedosiahnuteľné. Súvi-
sí to z odsťahovanými a pri-
sťahovanými obyvateľmi, 
kde výrazne prevláda počet 
tých, čo sa z mesta sťahujú 
preč. Podrobné preskúma-
nie tohto javu by si vyžiada-
lo prácu špecialistov, to nás 
však nezbavuje povinnosti 
reagovať na to podľa našich 
možností. Je aj v ekonomic-
kom záujme mesta, aby počet 
obyvateľov rástol, pretože 
podľa počtu obyvateľov do-
stávame od štátu podielové 
dane, ktoré tvoria najväčšiu 
príjmovú položku rozpočtu. 
Kde je teda chyba? Za po-
sledné roky pribudli nové 
byty, postavili sa nové rodin-
né domy, pričom žiadne staré 
sa nelikvidovali. Odpoveď je 
matematicky jednoduchá. V 
domácnostiach postupne kle-
sá priemerný počet obyvate-
ľov. Je to celosvetový trend, 
ktorý neobchádza ani nás. 
Situácia spred sto rokov, keď 
v jednej dreveničke žilo desať 
a viac ľudí, sa už asi nevrá-
ti. Ako teda problém riešiť? 
Mesto pre výstavbu pripravilo 
podmienky rozšírením plôch 
v rámci územného plánu, ok-
rem toho veľké prostriedky 
investovalo do výstavby ciest 
a ostatných inžinierskych 
sietí. Jediné, čo nemôžeme 
ovplyvniť, je cena pozemkov, 
ktorú za ne súkromní vlast-
níci požadujú. Skutočnosť je 
taká, že sa predávajú polia za 
cenu stavebných pozemkov. 
Rozdiel v cene poľa a staveb-
ného pozemku spočíva práve 

v nákladoch na vybudovanie 
spomínaných sietí. To však 
vlastníci požadujú od mesta, 
čím „čistý výnos“ z takéhoto 
obchodu zostane vo vrecku 
predávajúceho vlastníka. Vo 
väčších mestách tento prob-
lém vyriešili tým, že mestá 
do sietí neinvestujú, to za 
nich robia developeri, kto-
rí parcely skúpia, zasieťujú, 
vybudujú cesty, rozdelia na 
stavebné parcely a potom ho-
tové predávajú záujemcom 
o výstavbu. Možno nebude 
dlho trvať a bude to tak aj 
u nás. Druhá možnosť na zvy-
šovanie počtu obyvateľov je 
výstavba nájomných bytov. 
Hromadná výstavba prináša 
pre mesto ďalšie výhody. Na 
malom území žije viac ľudí, 
nie sú potrebné také náklady 
na budovanie sietí, ale ani na 
ich následnú údržbu, sviete-
nie a podobne. Vedenie mesta 
prišlo s návrhom na výstav-
bu nájomných bytov, nepo-
chodilo však u poslancov so 
schválením lokality v prípade 
vlastných pozemkov a v prí-
pade schválenej lokality zasa s 
výškou ceny, ktorú požadova-
li vlastníci pozemkov. Ťažká 
úloha pre poslancov. Budú sa 
však musieť rozhodnúť, inak 
bude mesto stagnovať. Čas 
rýchlo beží a odpočet toho, čo 
sa urobilo, bude na konci vo-
lebného obdobia neúprosný.

Milan Rentka
prednosta MsÚ 

január
Martin		 Horváth
Lukáš		 Tohol
Samuel	 Ptačin
Sára	 	 Bolibruchová
Leo	 	 Jagnešák
Eva	 	 Prokopenská
Klaudia	 Barnasová

február
Richard	 Murín
Adam		 Kubolek
Júlia	 	 Nemešová
Natália	 Bušková
Natália	 Murínová

marec
Tobias	 Kocúr
Patrik		 Murín
Jonatán	 Miko
Michaela	 Skočíková
Timotej	 Štipta
Matej	 	 Svetlák
Michal	 Bugan
Ján	 	 Pasztorek
Katarína	 Gnidiaková
Stela	 	 Štilcová
Adrián	 Ptačin
Michal	 Pepucha

apríl
Klára	 Šutá

Diana		 Benčeková
Filip	 	 Tomovčík
Veronika	 Murínová
Matúš		 Portala
Samuel	 Ondrek
Michal	 Spuchlák
Michaela	 Kekeľáková

máj
Alexandra	 Pindjaková
Tomáš	 Barta
Miroslav	 Kysela
Tobiáš	 Sirota
Tobiáš	 Bugan

jún
Karolína	 IIievová
Dávid		 Verček
Michal	 Klušák
Adela		 Pitáková
Lucia	 	 oletová
Michael	 Jaňák
Matúš		 Bolibruch
Tomáš	 Šimurda
Olívia	 	 Ďubašáková
Filip	 	 Tkáč
Patrik		 Lepáček
Marek		 Benček
Nela	 	 Volfová
Sofia	 	 Natšinová
Lukáš		 Skočík

júl
Bernard	 Ružička
Zuzana	 Bugajová
Jozef	 	 Kurák
Dávid		 Žák
František	 Tomulec
Melánia	 Toporová
Dominik	 Milo
Ján	 	 Brandys

august
Nikola		 Sobčáková
Nina	 	 Tarčáková
Sára	 	 Podstrelená
Noemi		 Herudová
Oliver		 Škombár
Anton		 Pisarčík
Marianna	 Ondrošová
Barbora	 Polťáková
Daniela	 Rusnáková
Lukáš		 Vorčák
Jozef	 	 Gerek
Oliver		 Jurčák
Samuel	 Varchol

september
Alexandra	 Stančíková
Sára	 	 Rumanová
Michaela	 Turňová
Evellyn	 Vrábľová
Lucia	 	 Adamíková

Nela	 	 Vošková
Nela	 	 Tylková

október
Samuel	 Farský
Sarah		 Graňáková
Jakub		 Šurin
Matúš		 Uhliarik
Alexandra	 Polerecká
Tamara	 Dlábiková
Elly	 	 Wijnenová
Simona	 Siveková
Tatiana	 Kozáková
Filip	 	 Krupa
Vanesa	 Košútová
Tatiana	 Smolárová

november
Nadine	 Šubjaková
Vladimíra	 Katrenčíková
Matias	 Pisarčík
Adrián	 Zajac
Jakub		 Hnojčík

december
Veronika	 Majdová
Zoja	 	 Záhumenská
Lea	 	 Kviatková
Zuzana	 Kozáková
Ela	 	 Banasová
Milan	 	 Matis
Nina	 	 Crková

Privítali sme ich medzi nami v roku 2011

Najstaršia občianka Námestova má 96 rokov
Podľa evidencie obyvateľov Ná-

mestova by do konca roku 2012 
malo žiť v Námestove 11 občanov 
starších ako 90 rokov, z toho dva-
ja muži a deväť žien. Najstarším 
obyvateľom Námestova je v sú-
časnosti pani Mária Krušinská, 
ktorá sa v januári dožila krásnych 
96 rokov. Mimochodom, je to ma-
mička bývalého primátora mesta 

Ivana Krušinského. Druhým 
najstarším občanom je muž, 
pán Jozef Reguli, ktorý v de-
cembri 2011 dovŕšil vek 94 
rokov. Všetkým aj touto ces-
tou prajeme pevné zdravie 
a radosť zo života vo svojom 
meste a v kruhu svojich naj-
bližších.

                          Milan Rentka

Za 20 rokov sa z Námestova
odsťahovalo 3000 ľudí

Zameral som sa na najhlav-
nejšie ukazovatele demogra-
fického vývoja -  pôrodnosť, 
úmrtnosť, prirodzený príras-
tok (pôrodnosť vs. úmrtnosť), 
počet prisťahovaných, 
odsťahovaných a saldo 
(prisťahovaní  vs. odsťaho-
vaní) a ako sa tieto veličiny 
v konečnom dôsledku po-
dieľajú na konečnom stave 
počtu ľudí žijúcich v na-
šom meste i aký je trend 
a prečo je to vlastne tak.

Od roku 1993 až po rok 
2012 ubehlo dvadsať ro-
kov, a čo sa teda zmenilo?

Pravda je taká, že Ná-
mestovo už päť rokov nie 
je osemtisícové mesto. Počet 
obyvateľov kulminoval v roku 
2001 kedy malo mesto historic-
ky najviac obyvateľov, 8074. 
Trend bol vzostupný najmä od 
roku 1993 až po spomínaný 
rok 2001. Odvtedy počet oby-
vateľov klesá a momentálne je 
na úrovni 7966.

Čo je však viac zarážajúce , to 
je trend počtu narodených detí.

Demografický vývoj v Ná-
mestove ako na celom Sloven-
sku, je výsledkom a zrkadlom 
rôznych faktorov. Niektoré 
parametre životných podmie-

nok vplývajú na vývoj demo-
grafie až matematicky presne 
(zamestnanie, byty, priemerná 
mzda a iné) a niektoré majú 
iba podporný vplyv, ale nie za-
nedbateľný (zdravotný a psy-
chický stav populácie, vývoj 
spoločnosti, ekonomické akti-
vity v danom mieste...).

Keď sa v roku 1993 narodilo 
takmer 200 detí a v roku 2011 

len 100, určite to odráža nie-
len celoslovenský priemer, ale 
keďže ide o 50 % pokles, už te-
raz musíme biť na poplach, pre-
tože v našom meste to mladým 
vôbec neuľahčujeme. Vysoké 
ceny nehnuteľností a nedosta-
tok pracovných príležitostí nie 
sú dostatočne silným stimulom 
pre mladé rodiny.

Ďalej treba zdôrazniť, že  

v rokoch1993 - 2012 sa z Ná-
mestova odsťahovalo takmer 
3000 ľudí. Znie to neuveriteľ-
ne, ale čísla nepustia.  Veľkým 
pričinením tak Námestovčania 
spôsobujú radosť okolitým 
obciam, kde sa, vzhľadom na 
cenovo dostupnejšie nehnu-
teľnosti, zvyknú usadiť a tam 
platiť aj dane.

Cena bytov na Slovensku 

dvadsať rokov nepretržite rást- 
la, až sa zdalo, že to tak bude 
navždy. Prišla kríza a realitná 
bublina praskla, no na ceny 
nehnuteľností v našom meste 
teda táto kríza, zdá sa, nemala 
takmer žiadny vplyv! Prečo je 
to tak? Vysvetlenie je jednodu-
ché. Kým  v 80. a 90. rokoch 
boli dokončené veľké sídelné 
celky ako Brehy a Čerchle, do-

pyt nebol dostatočne nasýtený, 
ten sa nasycoval postupne, až 
dospel do tzv. bodu – maxi-
málny strop, kde došlo k ne-
rovnovážnemu stavu na strane 
ponuky a dopytu. 

Pevne však  verím, že Ná-
mestovo má na to, aby tento 
trend otočilo, je a stále bude 
krásnym mestom na bývanie. 

                        Peter Koľada

Je Námestovo osemtisícovým mestom, alebo nie je? 
Tak túto otázku si už určite kládol nejeden obyvateľ náš-
ho mesta. Aká je teda pravda? Nuž, aj mňa do istej miery 
zaujíma, koľko nás tu teda býva a žije a keďže nielen to, 
pripravil som demografickú sondu za posledných nece-
lých 20 rokov (1993 – 2011).

Žofia Hajdučáková  -   3.1.2012  - 84 r.
Emília Droppová  - 20.1.2012  - 74 r.
Vojtech Veselovský  - 23.1.2012  - 65 r.

január
Berta	 Grebáčová	
František	 Janolek

február
Ján	 Jurkuľák
Rudolf	 Rusina

marec
Milan	 Dendis
Anton	 Kočan
Blažena	 Michalčíková
Izabela	 Topoľská
Anna	 Kozáková
Mária	 Dvoršťáková

apríl
Elena	 Sahuľová
Terézia	 Šipošová
Vladimír	 Prokopenský
Ján	 Pempek

52
90

54
79

45
87
83
84
52
53

54
75
66
75

máj
Ján	 Schwarcz
Ladislav	 Kucharík

jún
Edita	 Schniererová
Jozef	 Jagelka
František	 Masničák
Jozef	 Záhumenský
Jana	 Raganová
Margita	 Ovsáková

júl
Justína	 Kozáková
Anton	 Trabalík
Štefan	 Fabian

august
Margita	 Miklušičáková
Ondrej	 Pempek
Jozef	 Lagin

87
73

86
48
48
69
53
77

78
76
60

89
71
68

Anna	 Ovsáková
Jana	 Záhumenská
Alena	 Náhla

september
Zdena	 Uramová
Žofia	 Murínová
Edita	 Adamčová
Vlasta	 Čučková

október
Ján	 Brňák
Bernardeta	Gogoláková

november
Angela	 Šuleková
Zuzana	 Melicherčíková
Mária	 Murínová
Pavol	 Čelovský

december
Vojtech	 Bročka

20
76
40

58
88
62
61

55
63

78
50
89
79

77

Opustili naše rady v roku 2011

spOlOčenská rubrika
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Počet obyvateľov v Námestove od r.1993 až 2011

Roky 1993 až 2011
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Mesto ďakuje platiteľom dane
Na rok 2012 mesto nezvyšo-

valo dane z nehnuteľností, dane 
za psa ani miestny poplatok za 
komunálne odpady.

Občanom aj tento rok doru-
číme Rozhodnutia na daň z ne-
hnuteľností a miestny poplatok 
za komunálne odpady, ktoré 
môžu platiť bankovým prevo-
dom na účet mesta, bezhoto-
vostnou platbou, alebo platob-
nými kartami prostredníctvom 
platobného terminálu priamo 
v pokladnici na mestskom úrade 
v Námestove.

Zároveň upozorňujeme, že 
všetky doklady k žiadosti o úľa-
vu za komunálny odpad, ktoré 
nie sú v slovenskom alebo v čes-
kom jazyku,  musia byť v zmysle 
zákona č. 563/2009 Z.z. s účin-
nosťou od 1. 1. 2012  na výzvu 
správcu dane predložené spolu 
s úradne overeným prekladom 
do štátneho jazyka. 

Zverejnením zoznamu pla-
tičov za psov sa chce mesto 
poďakovať tým majiteľom 

psov, ktorí si plnia svoje záväz-
ky. Práve podľa zverejneného 
zoznamu platičov nám môžu 
občania pomôcť, keď nahlásia 
každého, koho medzi platičmi 
nenašli a pritom vedia, že do-
tyčný má psa. 

Mesto často nemá ani tú infor-
máciu, že niekto psa vlastní - čo 
následne znamená, že má za 
neho platiť daň. Každý podnet 
občana - aj anonymný - preve-
ríme. Občania môžu podnety  
mailom či telefonicky oznámiť 
na mestskej polícii, príp. na fi-
nančnom odbore mesta.

Žiaľ, ani opatrenia zo strany 
mesta nedokážu celkom od-
strániť to, čo nás trápi najviac 
- porušovanie nariadenia o od-
straňovaní psích exkrementov. 
S týmto problémom bojujeme 
už dlhodobo, ale bez spoluprá-
ce a uvedomelosti obyvateľov 
mesta sa nám nepodarí prinútiť 
majiteľov domácich miláčikov, 
aby sa správali zodpovedne a 
ohľaduplne.

Stavebná činnosť v Námestove za rok 2011
V minulom roku oddelenie 
výstavby v Námestove usku-
točnilo niekoľko verejných 
súťaží,  ktoré boli zamerané 
na rekonštrukciu, obnovu 
a novú výstavbu v meste. Od 
januára 2011 prebiehala v 
meste rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia. Na tieto práce 
získalo mesto nenávratný prí-
spevok vo výške 248 840,91 
€. Najúspešnejšou firmou pri 
verejnom obstarávaní bola 
spoločnosť Elektroinvest zo 
Šenkvíc. Hlavným cieľom 
bolo zníženie spotreby elek-
trickej energie a zvýšenie 
kvality verejného osvetlenia. 
 V apríli 2011 sa uskutoč-
nilo rozšírenie verejného 
osvetlenia a rozhlasu na 
Mlynskej ulici za budovou 
Saleziánov, ktoré pokračo-
valo až na ulicu Ľ. Štúra. 
Z troch cenových ponúk 
zvíťazila ponuka od Elspo-
lu-sk  za 1 956,48 €. V uve-
denej oblasti sa v októbri 
uskutočnila úprava zemnej 
komunikácie. Za Salezián-
mi sa vyrovnal a vyspádoval 
terén a upravil sa breh poto-
ka. Na tieto činnosti bola 
zo šiestich cenových ponúk 
vybratá ponuka z MBM 
– STAV za 2 354,52 Eur. 
Zabránilo sa tak rozširovaniu 
nelegálnej skládky, ktorá za 
budovou Saleziánov vzni-
kala. V apríli 2011 sa začalo 
s rekonštrukciou nábrežia 
Oravskej priehrady za 1,25 
milióna €. Z tejto ceny 95% 
uhradila EÚ a 5% prispela 
radnica z rozpočtu. Práce 
boli dokončené po sied-
mich mesiacoch.V auguste 
sa začala výstavba Domova 
pre seniorov v celkovej hod-
note 1 673 754,70 €, z čoho 
mesto získalo nenávratný prí-
spevok 1 590 066,97 €. Víťa-
zom verejného obstarávania 
sa stala spoločnosť Furmet 
Group  z Považskej Bystrice. 
V súčasnosti sú postavené 
tri poschodia a v prácach sa 
bude pokračovať na jar. Pred-
pokladaný termín dokončenia 
stavebných prác je koncom 
roka 2012. V septembri sa 

začala renovácia Cirkevnej 
školy sv. Gorazda, verejné 
obstarávanie vyhrala spoloč-
nosť Ing. František Jendroľ 
- Stavpoč. Celkové náklady 
na obnovu predstavujú 482 
371,65 €.  Od začiatku roka 
prebiehajú práce v podkroví, 
kde sa budujú nové triedy a 
pokladajú sa podlahy. Práce 
by mali byť dokončené do 
konca februára. Následne sa 
do tried umiestni nový náby-
tok.  V máji 2012 by mali byť 
práce na škole dokončené. Na 
prelome októbra a novemb-
ra sa zrekonštruovala cesta 
a schody pred Materskou 
školou na Brehoch. Z piatich 
cenových ponúk bola vybra-
tá ponuka od Ing. Františka 
Jendroľa – Stavpoč v hod-

note 4 488,86 €. V tomto 
roku sa bude pokračovať 
v ďalšej rekonštrukcii cesty 
okolo škôlky. V novembri sa 
vybudovala nová dažďová 
kanalizácia pod ihriskom ZŠ 
Brehy, kde zo šiestich ceno-
vých ponúk zvíťazila ponuka 
spoločnosti  MBM – STAV 
za 3 431,84 €. Touto kanali-
záciou sa zabezpečilo odvod-
nenie okolitých ulíc, na ktoré 
po dažďoch z kopca stekala 

voda. V Materskej škole na 
Bernolákovej ulici sa v októb-
ri uskutočnila oprava elektro-
inštalácie kuchyne, ktorá bola 
v havarijnom stave. Vyme-
nili sa rozvádzače, spínače, 
zásuvky a svietidlá. Na túto 
činnosť bola vybratá z verej-
nej súťaže cenová ponuka od 
firmy Elspol-sk v hodnote  
5 073,30 €. Na Čerchliach 
bol v novembri a decembri 
urobený inžiniersko-geolo-
gický prieskum časti indi-
viduálnej bytovej výstavby, 
pretože Čerchle zasahujú do 
zosuvnej oblasti. V súťaži na 
uvedený prieskum zvíťazil 
Mgr. Peter Vrábeľ z firmy 
Geo-p s cenovou ponukou 
11 661,60 €. Prieskum bol 
dôležitý pre novú výstavbu 

rodinných domov. V týchto 
mesiacoch sa položilo verej-
né osvetlenie na Poľanovej 
ulici. Na výkop, položenie 
káblov a osadenie ôsmich 
stožiarov osvetlenia zvíťazi-
la z piatich cenových ponúk 
ponuka od firmy Elspol-sk 
s cenovou ponukou 11 183,11 
€. V marci 2011 bola zverejne-
ná na internetových stránkach 
verejná súťaž na realizáciu 
stavebných prác v Zbernom 

dvore v Námestove. Hlavným 
cieľom bolo spevnenie plochy 
na hale, oplotenie, nové elek-
trorozvody a dažďová kana-
lizácia. Z piatich cenových 
ponúk bola najvýhodnejšia 
ponuka Stavebného podniku  
v cene 135 256,02 €. Na zber-
ný dvor bol zakúpený kole-
sový traktor, čelný nakladač 
a jednonápravový trojstranný 
sklápač zo spoločnosti  Ag-
ra z Martina v hodnote 57 
427,60 €. Okrem toho sa 
zakúpil baliaci stroj, pásový 
dopravník, kovové pracovné 
stoly a oceľové kontajnery 
z firmy Omoss  za 64 045,20 
€. V minulom roku prebehli 
aj súťaže na štrkovú úpravu 
miestnej komunikácie na ulici 
Lesná na Čerchliach, na ktorú 

bola z piatich ponúk vybratá 
ponuka od MBM-STAV v cene 
4 988,42 € . Ďalšia štrková 
úprava miestnej komunikácie 
sa má zrealizovať za Salezián-
mi rovnakou firmou v cene 5 
018,14 €. Tieto štrkové úpravy 
budú urobené v závislosti od 
počasia na jar 2012. 

Oddelenie výstavby 
MsÚ Námestovo

spracovala 
Katarína Kenderová

Michal Adamčík
Ivan Artim
Beata Astrabová
Ing. Jozef Balážec
Peter Balušík
Andrea Bandíková
Milan Bereš
Anton Bernaťák
Milan Bestvina
Alojz Bodorík
Marián Brenkus
Janette Brontvajová
Marta Buková
Anna Cagalová
Monika Crková
Miroslav Čajka
Peter Čajka
Roman Čajka
Jozef Čecho
Marián Čecho
Pavol Čelovský
Jozef Červeň
Eva Čierniková
Ján Diškanec
Ivan Dubeň
Ing. Vladimír Dudášik
Milan Ďuriš
Marta Farská
Viera Fileková
Anton Florek

Ľudovít Florek
Vladimír Florek
Lucia Floreková
Ing. Milan Folkmann
Jana Fuziová
Ing. Karol Gandel
František Gender
Barbora Genšorová
Jozef Gerek
Rudolf Gerek
Anna Glončáková
Vladimír Gnidiak
Vladimír Gnidiak
Jozef Graňák
Anna Grebáčová
Miroslav Grieš
Ľubomír Gromada
Silvester Habiňák
Ing. Víťazoslav Henčel
Dušan Hollý
Štefan Horan
Andrea Horeličanová
Karol Hrubjak
Lukáš Huľo
Milan Huľo
Dušan Hurák
Miroslav Chlupáček
Anna Chorvátová
Jozef Jagelek
Róbert Janckulík

Jaroslav Janidžár
Ján Jankuliak
Marián Janolek
Ján Janoľ
Ing. Ľudovít Jaňák
Ing. Peter Juriňák
Štefan Jurkuľák
Ing. Ján Kadera
Ing. Dušan Kanderka
Ing. Karol Kanovský
Milan Katrennčík
Dušan Klamo
Peter Kocúr
Mgr. Alžbeta Kollárová
Anton Kolenčík
Jozef Kordiak
František Košťál
Petra Kotyrová
Ondrej Kovalík
Veronika Kovalíková
DhDr. Dušan Kružeľ
MVDr. Ján Kubašek
Mikuláš Kubica
Ing. Nina Kubíková
Marcela Kumorová
Pavol Lacko
PhDr. Ján Laštík
Jozef Madleňák
František Marčok
Jana Martausová
Michal Matis
Vladimír Matis
Ing. Marián Matušák
Peter Medvecký
Marián Metes
Jozef Miklušičák
Dušan Miškovčík
Ján Miškovčík
Jozef Miškovčík
Igor Murín
Pavol Murín
Vladimír Murín
PaedDr. Mila 
Naništa
Milna Naništa
Richard Naništa
Milan Natšin
Pavol Novák
Žofia Očkajáková
Anton Ončák
Ing. Jozef Pavlík
Jaroslav Pavľák
Jozef Pavúr

ZoZNam platiteľov daNe Za psa:

Domov pre seniorov by mal byť dokončený do konca roka 2012.

Mária Pavúrová
Ján Pindjak
Jozef Pisarčík
Štefan Pisarčík
Štefan Piták
Jozef Pjentek
Ľudovít Planeta
Jozef Ptačin
Peter Ptačin
Gabriela Ptačinová
Rudolf Rusina
Anna Rusinová
Ing. Peter Seč
Milan Sirota
Ing. Peter Sitaš
Anton Sivoň
Ján Skočík
Peter Skočík
Mgr. Peter Sládkovič
Michal Smolár
Milan Spuchlák
Peter Stančík
Darina Stančíková
Juraj Sucháň
Margita Sumegová
Katarína Šalatová
Zdenko Šaradín
Kvetoslava Šimeková
Ing. Alojz Štipta
Karol Šubjak
Eva Šuteková
Ivana Takáčová
PaedDr. Jozef Tarčák
Dušan Tomeček
Ing. Rudolf Trabalík
Emília Trabalíková
Ján Trnka
Jozef Tropek
Pavol Turček
Peter Valek
Jaroslav Václav
Ing. Ján Václavík
Ľubomíra Vernerová
JUDr. Peter Vevurka
Peter Vlčák
Štefan Vojtkuliak
Ján Vorčák
Miroslav Vorek
JUDr. Stanislav Vrana
Augustín Vrábeľ
Pavol Záhumenský

Finančné oddelenie

inzercia



Zima je tento rok štedrá na 
sneh aj na mráz. Ľudia si ve-
dia s mrazmi poradiť. Ale čo 
chúďatá zvieratá? Ani žiakom 
zo ZŠ na Komenského ulici nie 
je ich osud ľahostajný.  Preto 
sa rozhodli pomôcť vtáčatám. 
Za pomoci rodičov a starých 
rodičov vlastnoručne vyrobili 
rôzne kŕmidlá  a vtáčie búdky.  
Pomoc malým operencom je 
len  jednou z aktivít, týkajú-
cich sa ochrany prírody, ktoré 
naši žiaci spolu s učiteľmi plá-
nujú zrealizovať. Už v  naj-
bližších dňoch sa vyberieme 

do lesa, kde budeme prikr-
movať  lesné zvieratá, ktorým  

chceme uľahčiť život  v tomto  
mrazivom období.
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Na Slnečnej 46 prvákov
Do ZŠ na Slnečnej prichá-

dzali 16. - 18. januára milí 
návštevníci. A nebola to ho-
cijakí hostia, ale výnimoční 
- naši budúci prváci. Prišli 
spolu s rodičmi, ktorí ich pri-
hlásili na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 

Každý rok sa tešíme na 
našich najmenších žiačikov. 
Všetci sme sa snažili, aby bol 
prvý krok na pôde našej školy 
budúcich prváčikov čo najp-

ríjemnejší, a preto pre nich 
učiteľky pripravili zaujímavé 
zábavné úlohy. Deti ukáza-
li, ako vedia pekne kresliť, 
správne držať ceruzku, do-
držiavať líniu kresby. Vedeli 
rozoznávať farby a ich kresby 
boli veľmi milé.

Pri vzájomnej komunikácii 
sa učiteľky  presvedčili, že 
budúci prváci vedia rozprá-
vať pekne a čisto. Dokážu 
prerozprávať obsah rozpráv-
ky, aj zarecitovať básničku, 
ktorú sa učili v materskej 

škole a rady o všeličom roz-
právajú.

Ukázali svoje matematické 
schopnosti. Vedeli počítať 
do desať, aj keď nie vždy 
spamäti a naraz. Rozozna-
li, čo je viac a čo menej, čo 
je veľké a čo malé. Poznali 
geometrické tvary, vedeli, čo 
je štvorec, trojuholník, kruh 
a iné.

Tri dni, v ktorých prebie-
hal zápis na našej škole, boli 

plné prekvapení pre rodičov 
a predškolákov, no najmil-
ším prekvapením pre učite-
ľov školy bol počet zapísa-
ných prvákov. Štyridsať šesť 
týchto najmenších žiakov od 
septembra umožní otvoriť 
ZŠ na Slnečnej dve triedy 
prvého ročníka. Ďakujeme 
všetkým rodičom, ktorí si 
vybrali práve tú našu školu 
za svoju školu. Budeme sa 
snažiť spolupracovať a vyt-
várať ich deťom slnečnú bu-
dúcnosť.             ZŠ Slnečná

Predškoláci sa v ich budúcej škole prezentovali svojimi 
schopnosťami a talentom.         Foto: (zšs)

Zimné olympiské hry
„Biela zima s nami letí na 

saniach“ Takto si vyspevo-
vali deti z Materskej školy 
na ulici Komenského v Ná-
mestove. Nezaháľali,  vy-
užili zimnú nádielku 
a v stredu 25. januára sa 
zúčastnili na Olympijských 
hrách, ktoré si pre nich pri-
pravili učiteľky za spolu-
práce majiteľov lyžiarske-
ho strediska SKI ZÁBAVA 
v Hruštíne a rodičov. Otvo-
renie hier sa začalo vypo-
čutím si slovenskej hymny. 
Rovnako ako olympionici, 
aj naši malí škôlkari muse-
li zložiť olympijský sľub. 
V spolupráci s pánom Da-
nielom Kosmeľom, ktorého 
sme si zvolili za predsedu 
olympijského zväzu, deti 
zložili sľub. Potom sme sa 
rozdelili  do družstiev a hor 
sa športovať. Deti medzi se-
bou súperili, nikto nezaháľal 
a všetci sa snažili  o získa-
nie medaily. Vyhral každý. 
Niekto si odnášal toho viac, 
niekto menej, ale ani jedno  
detské očko nebolo mokré.  
Ani zima sa nemusela hanbiť 
- nadelila nám dostatok sne-
hu. Všetci sme prežili pekný 

zimný športový deň. Vymrz-
nutí, vysánkovaní sme sa 
potom občerstvili teplým ča-
jom a koláčikom v kolibe pri 
krbe. Snahu ktorú prejavili 

všetci, aby bol  tento športo-
vý deň na výbornú, môžeme 
hodnotiť veľmi pozitívne 
a tešíme sa na ďalší  rok.

Ďakujeme všetkým, kto-

rí sa podieľali na realizácii 
tohto neopakovateľného zá-
žitku.
 PaedDr. Jana Frančáková

 MŠ na Komenského

Malí účastníci veľkých olympijských hier z MŠ na Komenského ulici.                    Foto: (zšk)

Aj my môžeme pomôcť...

Fašiangový karneval v špeciálnej 
základnej škole

V období fašiangov sa aj Špeciálna základná škola internátna v Námestove rozhodla usporia-
dať  maškarný ples.  Konal sa 10. februára v školskej telocvični, ktorá sa aspoň v tento jeden 
deň zmenila na rozprávkovú krajinu. Ako každý rok, aj tentoraz to znamenalo popustiť uzdu 
fantázii a potešiť deti všetkých vekových kategórií.  Tie sa v priebehu niekoľkých minút preme-
nili na rozprávkové bytosti. Bavili sa nielen deti, ale aj ich rodičia a učitelia. Akcia bola veselá, 
plná hudby a tanca. Veselú náladu a tanec sprevádzali aj malé, nenáročné  súťaže. Karneval 
síce netrval dlho, o to však bol radostnejší a tohtoročné fašiangy sa tak radosťou zapísali do 
sŕdc účastníkov.                     Nikola Červenková

Karneval ZŠ Komenského
Každoročnou tradíciou na ZŠ 

Komenského je školský kar-
neval, ktorý sa tento rok konal  
16.  februára  pre mladších žia-
kov v telocvični  a pre  starších 
žiakov priestoroch školy. Týž-
deň pred karnevalom to v ško-
le vrelo prípravami. Vyrábali 

sme reťaze, maľovali plagáty 
a rôzne masky. Každá trieda 
sa snažila  vytvoriť niečo je-
dinečné.

Program sa začal promená-
dou masiek. Deti a rodičia si 
dali záležať, masky boli origi-
nálne a v mnohých prípadoch 

i veľmi vtipné. Celá škola sa 
zmenila na rozprávkový svet. 
Prišli Supermani, čarodejnice, 
víly, rytieri, lienky, včielky, 
kovboji, šmolkovia... Porota 
zložená  z  rodičov a učiteľov 
mala ťažkú úlohu - oceniť zo 
všetkých nápaditých masiek 

tie najkrajšie.  No i deti, ktoré 
neboli ocenené, nemuseli byť 
smutné, pretože  každé dostalo 
sladkú odmenu. Bonusom boli 
ceny za kolektívne masky.  
Karneval pokračoval diskoté-
kou, ktorá  prispela k vytvore-
niu vynikajúcej atmosféry.
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vybrané Podujatia na marec a aPríl v dome kultúry
11. 3.,   15.00 h 
 MÓDNA SHOW
Centrum voľného času MA-

JÁK pozýva na Módnu pre-
hliadku detí a mládeže s ko-
lekciou modelov pre všetky 
vekové kategórie, ktorá sa 
uskutoční v Dome kultúry 
v Námestove. Uvidíte, čo je 
dnes vo svete módy nové, 
obohatené o zaujímavé do-
plnky.

12. 3. – 13.3.,  10.00  h  
DEŇ S PAVLOM DOBŠIN-
SKÝM

V rámci mesiaca knihy sa 
v týchto dňoch uskutoční čí-
tanie rozprávok Pavla Dob-
šinského so žiakmi 3. a 4. 
ročníka ZŠ.

20. 3.,  10.00 h  
TRI MÚDRE KOZLIATKA 
Rozprávkové čítanie pre 

žiakov 2. ročníka CZŠ v kniž-
nici. 

19. 3.  –  12. 4.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 

2012

 Posúťažná výstava ama-
térskej výtvarnej tvorby spo-
jená s vyhlásením výsledkov 
regionálneho kola. Organi-
zátormi výstavy sú Žilinský 
samosprávny kraj, Oravské 
kultúrne stredisko Dolný 
Kubín a Dom kultúry v Ná-
mestove. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční v pondelok 19. 
marca 2012 o 17.00 h. Výsta-
va je prístupná v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 h do 
15.30 h.

15. 4., 15.00 h 
TANEC BEZ HRANÍC
 Prehliadka tanečných sku-

pín a rôznych tanečných 
štýlov, ktoré pracujú v CVČ 
MAJÁK. Podujatie sa usku-
toční v Dome kultúry v Ná-
mestove.

16. – 18. 4. 
29. NÁMESTOVSKÉ DI-

VADELNÉ DNI
 V Dome kultúry v Ná-

mestove sa uskutoční Kraj-
ská súťažná prehliadka či-
noherného, ochotníckeho 

divadla a divadla mladých. 
Usporiadateľmi sú Žilinský 
samosprávny kraj, Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne, Mesto Námestovo 
a Dom kultúry v Námestove.

20. 4., 16.00 h 
PIPPI DLHÁ PANČUCHA  
DIVADLO ACTORES 
ROŽŇAVA
 rozprávka pre deti
Mala neuveriteľne červe-

né vlasy a dva najcopatejšie 
copy. Tvár posiatu pehami, 
ktoré boli krásne ako hviezdy 
na oblohe... Volala sa Pippi, 
Pippi Dlhá Pančucha. Je to 
príbeh neobyčajného dievča-
ťa spracovaný na motívy ro-
mánu A. Lindgrenovej.

Vstupné: 2 €
25. 4. od 8.00 h 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 58.okresné kolo v prednese 

poézie, prózy a v tvorbe diva-
diel poézie. Organizátorom 
súťaže je CVČ Maják v spo-
lupráci s Krajským školským 
úradom v Žiline.

26. 4.  
TOP GASTRO SLOVAKIA 

2012
 Súkromná stredná ško-

la EDUCO Slanická Osada 
a Súkromná stredná škola 
podnikania EDUCO Slanic-
ká Osada pozývajú na me-
dzinárodnú gastronomicko-
hoteliersku súťaž, ktorá sa 
uskutoční v Dome kultúry 
v Námestove pri príležítosti 
50. výročia založenia školy 
1962 – 2012.

29. 4., 19.00 h (nede-
ľa), 30. 4. 18.00 h (ponde-
lok), 1. 5. 18.00 h (utorok) 
ÔSMY SVETADIEL

Vstupné: 30 €
PRIDANÉ NOVÉ PRED-

STAVENIE V UTOROK 1. 
MÁJA O 18.00 h

Prvý Česko – Slovenský hit 
muzikál

„Chráň nás ôsmy svetadiel, 
krajinu prázdnin. Zem večnej 
mladosti, svetadiel lásky. Ži-
vot je šanca mať rád “

Nový Česko-Slovensky 
muzikál Ôsmy svetadiel sa 
odohráva v súčasnosti. Mladé 
dievča sa zriekne doterajšie-
ho rodičmi podporovaného 
vzťahu s mužom z lepších 
kruhov. Pre-
žíva s novým 
m i l e n c o m 
čistú a úp-
rimnú túžbu 
bez ohľadu na 

spoločenské predsudky, zdra-
vie či dôsledky. Ich ľúbostná 
idyla síce dosiahne naplne-
nie, no ich šťastie môže byť 
pominuteľné. Hudba najle-
gendárnejšej českosloven-
skej kapely všetkých čias 
umocňuje pútavé texty Bori-
sa Filana a Petra Pavlaca pod 
režisérskou taktovkou Jána 
Ďurovčíka. V Námestove sa 
predstavia známe i neznáme 
hviezdy československého 
muzikálového neba.

Kino KULTÚRA Námestovo
marec  2012

3. 3. Sobota    
 4. 3. Nedeľa        

Happy Feet 2
Animovaná rodinná komédia

2,30 €
U

USA
   100´

7. 3. Streda
  15.00 h

Autá 2
Animovaná rodinná komédia

2,00 €
od 7 rok.

USA
   114´

17. 3. Sobota    
18. 3. Nedeľa

Twilight sága Úsvit - 1. časť
Fantasy romanca

2,50 €
od 12 rok.

  USA
  111´

10. 3. Sobota    
11. 3. Nedeľa

Obhajca
Krimi thriller

2,20 €
od 12 rok.

  USA
  118´

  2. 3. Piatok
  filmový klub

Melanchólia
Psylologický, české 

1,50/2 €
od 15 rok.

SR
   130´

   21. 3. Streda Moja krásna učiteľka
Romantická komédia

2,20 €
od 12 rok.

   USA
   98´

24. 3. Sobota    
 25. 3. Nedeľa    

Perfect days
Komédia - české znenie

2,20 €
od 12 rok.

   ČR
  100´

Začiatok filmových predstavení je o 18:00.
Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom predstavenia kina. 

Zmena programu vyhradená!
Bližšie informácie o programe kina Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

31. 3. Sobota    
  1. 4. Nedeľa

Polnoc v Paríži
Romantická komédia

2,20 €
od 15 rok.

  Š/USA
   94´

23. 3. Piatok
filmový klub

Lepší svet
Psychologický, české titulky

1,50/2 €
od 15 rok.

USA
   113´

  8. 4. Nedeľa Hugo a jeho veľký objav
Dobrodružný, slov. tit.

2,30 €
od 15 rok.

  USA
  126´

14. 4. Sobota
  15. 4. Nedeľa

O bohoch a ľuďoch
Dráma thriller, čes. titulky

2,30 €
od 12 rok.

FR
   120´

13. 4. Piatok
filmový klub

Domov na Vianoce
Tragikomédia, čes. titulky

1,50/2 €
od 12 rok.

Nor.Nem.Š
    85´

 apríl 2012

Dejiny Veľkej Moravy sa vrátia vo výtvarnom prejave

Gorazdovo výtvarné Námes-
tovo (GVN) je súčasťou každo-
ročných Svätogorazdovských 
dní na Slovensku a Dekády 
svätého Gorazda 2005 - 2015. 
Nejde len o samotnú výtvarnú 
súťaž zameranú na národnú his-
tóriu a vyhlasovanie výsledkov. 

Ústredné kolo súťaže v Námes-
tove každoročne obohacujú aj 
jej sprievodné podujatia – svätá 
omša obetovaná za súťažiacich, 
seminár pre pedagógov výtvar-
nej výchovy, tvorivé dielne pre 
deti na Hviezdoslavovom ná-
mestí a v Dome kultúry, kultúr-
ny program a sprievod ku kapl-
nke sv. Gorazda pri cintoríne. 

„Gorazdovo výtvarné Námes-
tovo síce organizačne zabezpe-
čuje Dom kultúry v Námestove, 
ale v rámci dobrej spolupráce 
s námestovskými základnými 
školami a ZUŠ, Rímskokatolíc-
kym farským úradom v Námes-
tove v osobe dekana Blažeja 
Dibdiaka, Dychovou hudbou 
Bernolák, Mestským úradom 
v Námestove a ďalšími inštitú-
ciami“ zdôraznila Gabriela Lo-
vaštíková. Súťažné práce majú 

vzostupnú úroveň. V prvých 
ročníkoch sa často vyskytli 
prevzaté predlohy, badateľný 
bol aj zásah pedagógov, v ostat-
ných ročníkoch už dávajú autori 
prednosť vlastnému originálne-
mu stvárňovaniu.

Čo sa týka účasti, najviac 
prác bolo do súťaže poslaných 
v rokoch 1996 – celkom 635, 
v roku 1999 ich bolo dokonca 
729. Okrem stálych tém, ako sú 
osobnosti Veľkej Moravy oslo-
vila deti a mládež aj téma Môj 
anjel strážny.

V roku 2010 sa vernisáže vý-
stavy detských prác zúčastnil 
Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., 
Dr.h.c., vedúci kancelárie prezi-
denta SR, v roku 1998 na výsta-
vu zavítal Mons. Viktor Trsten-
ský, v roku 1999 operný spevák, 
člen činohry SND Ondrej Mala-

chovský, predsedom poroty bol 
v roku 1999 akademický sochár 
Peter Hložník, ktorý je autorom 
plastiky sv. Gorazda v kaplnke 
oproti cintorínu.

Popri vymenúvaní zaujíma-
vostí, štatistiky a účasti osob-
ností treba tiež spomenúť, že 
najväčšiu zásluhu na tom, že sa 
táto celoslovenská súťaž pred 
17 rokmi udomácnila v Námes-
tove, hoci  o  ňu vyvíjali nemalé 
snahy podstatne väčšie slo-
venské mestá, majú - Bc. Eva 
Mušáková, riaditeľka Domu 
kultúry v Námestove, PaedDr. 
Miroslav  Holečko – terajší 
kurátor pre kresťanské tradície 
NOC v Bratislave a predseda 
Spoločnosti sv. Gorazda, – bý-
valý primátor Námestova Ivan 
Krušinský a tiež ďalší primátori 
mesta.

Témy súťaže GVN:
1. Osobnosti veľkej Mora-

vy – Gorazd, Cyril, Metod, 
Rastislav, Svätopluk, Pribi-
na, Koceľ, Sedempočetní-
ci... návrh na plagát 

2. Národné a kresťanské 
dejiny, legendy, povesti, 
príbehy

3. Osobnosti z nášho 
mesta, obce...  

• Termín súťaže: január 
– 11. máj

• Termín výstavy: 14. - 20. 
jún

• Vernisáž, vyhlásenie vý-
sledkov, oceňovanie, sprie-
vodné podujatia: 14. júna

• Kategórie:  sú štyri – deti 
od 6 do 9 rokov, od 10 do 12 
rokov, od 13 do 15 rokov a 
študenti stredných škôl od 16 
do 19 rokov

Výtvarný prejav: ľubovoľ-
ný – kresba, grafika, maľba, 
plastika, pastel, kombinova-
né techniky, vo formáte min. 
od A3

• Súťažné práce treba 
do ústredného kola zaslať 
do 10. mája na adresu: 
Dom kultúry, Štefánikova, 
208/7, 029 01 Námesto-
vo

viac info na www.dkno.sk

V júni sa v Námestove  opäť stretnú súťažiaci, organizá-
tori a vyhlasovatelia Gorazdovo výtvarného  Námestova 
-  jedného z najvýznamnenších podujatí v oblasti kultúry 
v tomto meste. Gorazdovo výtvarné Námestovo má však 
nielen regionálnu, ale najmä celoslovenskú dôležitosť a 
váhu. Po nedávnej návšteve relikvií sv. Cyrila v Námestove 
nám toto podujatie jemu vlastným spôsobom opäť sprí-
tomní dobu, život a zápasy týchto významných osobností 
našich národných dejín. Zaujímavými informáciami z pre-
došlých ročníkov blížiace sa XVII. Gorazdovo výtvarné Ná-
mestovo priblížila pracovníčka Domu kultúry v Námesto-
ve Gabriela Lovaštíková.

„Zaujímavosťou Gorazdov-
ho výtvarného Námestova je 
aj to, že doteraz sa do súťaže 
zapojila viac ako polovica detí 
národnostne zmiešaných čas-
tí Slovenska a získali aj veľa 

ocenení,“ priblížila jedno z 
najvýznamnejších podujatí 
v oblasti kultúry v Námes-
tove dlhoročná pracovníčka 
DKN Gabriela Lovaštíková.                                                                                        
                      Anna Lajmonová

Tému Svätý Gorazd v sakrálnom umení odprednášal pri kaplnke v Námestove predseda Spo-
ločnosti sv. Gorazda PaedDr. Miroslav Holečko.               Foto: (dkn)

Tvorivé dielne žiakov v Námestove počas GVN 2011.   Foto: (dkn)
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Nezabúdajme ani na túto časť 
našich dejín

Dvadsiaty siedmy janu-
ár bol venovaný spomien-
ke na obete holokaustu 
a predchádzaniu zloči-
nom proti ľudskosti. Ho-
lokaust sa svojou ukrut-
nosťou dotkol aj obyvate-
ľov Námestova.

Holokaust predstavoval sys-
tematické prenasledovanie 
a hromadné vyvražďovanie et-
nických, náboženských či po-
litických skupín počas druhej 
svetovej  vojny  nacistickým 
Nemeckom.  Najhrozivejším 
prostriedkom  tejto  činnosti 
boli  vyhladzovacie  tábory, 
v  ktorých  sa  v  štyridsiatych 
rokoch minulého storočia ocit-
li aj obyvatelia Námestova. Po 
roku  1939  v  Námestove  žilo 
asi 120 Židov, ktorí tu mali vy-
budované zázemie. Ich depor-
tácie  sa  začali  v  marci  1942. 
Počas  nich  bolo  odvlečených 
viac  ako  85%  židovského 
obyvateľstva z Námestova. Po 
roku  1944  bolo  evidovaných 

len  11  Židov.  Po  oslobodení 
Námestova  sa  väčšina  z  nich 
vrátila. V Námestove sa nachá-
dza  židovský cintorín. V roku 
2000  na  podnet  dobrovoľní-
ka Mierových  zborov  z USA 
Jeffa Beimana, boli oslovené 
viaceré nadácie o pomoc pri 
úprave  cintorína.  Ako  jediný 
zareagoval  Ústredný zväz ži-
dovských  náboženských  obcí 
v  Bratislave  na  čele  s  jeho 
podpredsedom Jurajom Turča-
nom. Boli poskytnuté finančné 
prostriedky pre brigádnikov na 
vyčistenie  a  poukladanie  ná-
hrobných kameňov.  Od tohto 
času  cintorín  úplne  schátral. 
V roku 2010  sa skupine nad-
šencov v Námestove podarilo 
obnoviť  cintorín  do  takej  po-
doby, ako ho vidíme dnes. 
Nezabúdajme  na  túto  časť 

našich  dejín,  pretože  sa  týka 
aj nášho mesta a pokúsme sa 
každý rok v tento deň uctiť si 
pamiatku  židovských  obča-
nov Námestova.     

           Katarína Kenderová  

Židovský cintorín neďaleko Studničky v Námestove v súčas-
nej podobe.            Foto: Katarína Kenderová
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Možnosť stráviť čas medzi rovesníkmi
Spišská  katolícka  charita  (SP-

KCH)  začala  svoju  činnosť 
v našom meste už v roku 1996. 
Najskôr to bola   opatrovateľská  
služba  nielen v Námestove, ale 
aj v okolitých obciach. Od roku 
2000  poskytuje aj zdravotnícke 
služby  formou  Ados  Charitas 
a Mh Charitas. Ide o poskytova-
nie  komplexnej  ošetrovateľskej 
(nie  opatrovateľskej)  starost-
livosti v domácom prostredí 
klienta.  Táto  služba  je  hradená 

z verejného zdravotného poiste-
nia, klient si teda za poskytova-
nie starostlivosti neplatí. V roku 
2010  rozšírila  SPKCH  svoju 
činnosť  o  poskytovanie  služieb 
aj v dennom stacionári. 
 ● DOM CHARITAS Bl. Ses-

try Zdenky Schellingovej 
otvorila v našom meste SPKCH  

1.  júla  2010  (budova  bývalého 
farského úradu). Ide o tzv. denný 

stacionár alebo „škôlku pre seni-
orov  a  zdravotne  postihnutých 
občanov“.  Zariadenie,  vrátanie 
toaliet a spŕch, je vybavené bez-
bariérovým prístupom. V   prípa-
de     potreby      je     zabezpečený   
zvýšený   hygienický   dohľad.
V  tomto      zariadení    vlastne 

poskytujeme    sociálne     služby   
alebo      určitý    druh  ,,opatrova-
teľskej“  starostlivosti  občanom  
formou  denného  pobytu.  Ráno 
klientov, ktorí sú aspoň čiastoč-

ne  mobilní,  nie  ležiaci,  do  za-
riadenia  dovezieme  a  poobede 
odvezieme. 
Môžu to byť nielen seniori, ale 

napríklad  aj  mladí  ľudia  s  Da-
wnovým  syndrómom.  Čas  prí-
chodu do zariadenia: od 6. 00 h 
do 9.00 h  (ak by bolo potrebné 
doviezť niekoho skôr, dokážeme 
zabezpečiť-),  čas  odchodu  od 
14.00 h - 17. 00 h. Počas dňa si 

môžu naši klienti pospať -  každý 
má  svoje  lôžko,  pozrieť  televí-
zor, prečítať  knihu, zahrať rôzne 
hry, alebo len tak porozprávať či 
posedieť  si  v  záhrade,  prípadne 
ísť na prechádzku. Počas pobytu 
organizujeme aj rôzne iné aktivi-
ty,  ako  sú  opekačky,  posedenie 
pri čaji či besedy na rôzne témy, 
ergoterapiu.
Klienti majú  v našom zariade-

ní  zabezpečenú  aj  zdravotnícku 
starostlivosť – preväz a ošetrenia 
rôznych  druhov  rán,  aplikácia 
inzulínu,  sledovanie  hodnoty 
cukru, podávanie liekov, mera-
nie  TK,  v  prípade  zdravotných 
ťažkosti  konzultujeme  tieto 
problémy s odborným alebo 
obvodným lekárom. V  prípade 
potreby, ak majú plánované kon-
trolné vyšetrenia, zavezieme ich, 
aj dovezieme naspäť. Naši klien-
ti majú teda v období, kým sú ich 
príbuzní  v  práci,  zabezpečenú 
komplexnú sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť. 

 Tak, ako sme   platili  za po-
byt  v  škôlke  naším  deťom, 
tak  aj  táto  služba  je  hradená. 
Maximálna  výška  úhrady  za 
deň pobytu je 5 €, dá sa upra-
viť  smerom  dole  podľa  výšky 
dôchodku  a  podľa  sociálnych 
pomerov klienta.   V tejto sume 
je  zahrnutá    celodenná  strava  
– desiata, obed, olovrant, odvoz 
a dovoz klienta a  iné činnosti. 
Možno si niekto povie, že suma 
je  vysoká. Ak  si  to  však  pre-
počítame a porovnáme s opat-
rovateľskou  službou,  kde  za 
jednu hodinu klient zaplatí 1 €, 
vidieť,  že  táto  forma  sociálnej 

služby je určite výhodnejšia  aj 
preto,   že počas   pobytu u nás  
šetrí  klient  doma  aj  energie 
(teplo, voda).

V priebehu celého  roka, pra-
videlne v štvrtok, organizujeme 
rôzne  akcie  aj  pre  ostatných 
obyvateľov  nášho  mesta,  do 
ktorých  sa  zapájajú  aj  klienti 
nášho  zariadenia.  Štvrtkové 
akcie si už našli svojich priaz-
nivcov, ktorí nás pravidelne 
navštevujú.  V  minulom  roku 
sa u nás s podporou Nadácie 
Orange  učili  seniori  pracovať 
na  počítači.  V  tejto  aktivi-
te  pokračujeme  aj  tento  rok. 
V priebehu roka  pripravujeme 
tiež zaujímavé akcie – v rámci 
pracovnej terapie prípravu veľ-
konočných  ozdôb,  besedy  na 
zaujímavé  témy, výlet k  soche 
Ježiša Krista do Klina, posede-
nie v záhrade spojené s opekač-
kou a pod.
 Naším cieľom je, aby zdravot-

ne znevýhodnení a starší obča-
nia nášho mesta netrávili svoje 
dni sami doma v čase, keď majú 
svojich príbuzných v práci, ale 
aby  trávili  oveľa  príjemnejšie 
medzi svojimi rovesníkmi, kde 
sa vzájomne podelia o svoje ra-
dosti,  starosti,  pookrejú  nielen 
na tele, ale aj na duchu, naučia 
sa  veľa  nových  vecí  a  hlavne 
netrpia pocitom osamelosti. 
Určite  každému  z  príbuzných 
ide o  to, aby naši  rodičia, starí 
rodičia,  alebo  zdravotne  posti-
hnutí príbuzní  trávili svoje dni 
plnohodnotne a príjemne. 

 Mgr. Jolana Kubicová 
riaditeľka DCHBZSCH

Pri zaujímavých aktivitách travía čas klienti Domu Charitas 
v Námestove.         Foto: (dch) 

Radosť naplnila Dom kultúry
Spevácke trio šarmantných pánov prinieslo v piatok, 
10.  februára  la  gioiu  (z  tal.  radosť)  Námestovča-
nom V  deň  vystúpenia  visel  na  vstupných  dverách 
do  Domu  kultúry  oznam:  La  Gioia  –  vypredané!, 
čo  len  potvrdilo,  že  ľudia,  a  nielen  z  Námestova, 
si tento skvost poistili kúpou lístka dávno vopred. 
Sála  praskala  vo  švíkoch,  keď  sa  trio  na  elegantne 
vysvietenom  javisku  naplno  predviedlo.  Repertoár 
bol plný populárnych piesní v prevedení belcan-
ta,  teda  talianského  spôsobu  spevu  zdôrazňujúceho 
krásu tónu a dokonalú hlasovú techniku, ktorej páni 
nezostali nič dlžní. Obecenstvo neskrývalo nadšenie 
nad  vzácnosťou  osobného  kontaktu  s  hlasmi,  ktoré 
obdivovali  dovtedy  len  z  televízie. V  sále  sa  našlo 
zastúpenie všetkých vekových kategórií, takže tvrde-
nie, že spev tohto druhu sa páči prevažne starším, by 
neuspelo. Ako dôkaz poslúži aj fakt, že ešte pár hodín  
po vystúpení sme na námestovských uliciach stretali 
mladých, ktorí boli z La Gioia celí preč a tiež tých, 
čo si nestihli kúpiť lístok a tak sa koncertu „zúčastnili 
“ aspoň prostredníctvom našich fotografií vo fotoa-
paráte.  Peter Ďurovec,  Peter  Ševčík  a Matej Vaník 
tak opustili Námestovo po výkone hodnom teátra a 
zanechali po sebe fanúšikov s dušou ulahodenou ich 
zlatom v hrdle. 

Peter Ďurovec, Peter Ševčík a Matej Vaník obsiahli celé pódium. Nielen 
to, ich hlasy objali každého z prítomných v Dome kultúry. 
       Text a foto: Mária Lajmonová

Polročné prázdniny s CVČ Maják
Býva dobrým zvykom, že za kva-

litne vykonanú prácu je aj odmena. 
V centre voľného času „Maják“  sa 
odmeňovalo počas polročných práz-
dnin. Využili sme akciu Aquarelaxu 
v Dolnom Kubíne, ktorá bola veľmi 
výhodná pre žiakov so samými jed-
notkami. Tie mali 3. februára vstup 
zdarma. Mysleli  sme aj aj na  tých, 
ktorým sa až tak  v prvom polroku 

nedarilo a pripravili sme pre nich 
výhodnú  cenovú  ponuku.  Záujem 
o vodné radovánky bol veľký a ni-
komu neprekážalo  ani mrazivé po-
časie.  Deti  si  voľný  čas  strávený 
na  topogáne, vo výrivkách a  iných 
atrakciách poriadne užili a zrelaxo-
vali.
Teraz sa opäť môžu naplno veno-

vať svojim školským povinnostiam.

CVČ MAJÁK PONúKA
PrÍMestsKÝ JArNÝ tÁBOr

Pre Deti OD 7 DO 15 rOKOV
V cene je zahrnuté  poistenie, cestovné 

na výlety  a vstupenky, materiál na činnosť...
(V prípade nepriaznivého počasia bude 

zabezpečený náhradný program.) 
V cene nie je zahrnuté SKI PAS, obedy, 
(možnosť zakúpenia obedov 2€/deň).
Prihlásiť sa môžete do 24. 2. 2012. 
Bližšie informácie t. č.  0904274961

Prikrmovanie lesnej zveri
Už niekoľko týždňov nás trá-

pia silné mrazy a kopy snehu. 
Tieto extrémne podmienky sú 
zložité hlavne pre  lesnú zver, 
ktorá nemá vysoko v lesoch 
dostatok potravy a preto schá-
dza nižšie. V tomto čase môže-
me vidieť stáda vysokej zveri 
pri  cestách,  ale  aj  v  okolí 
obydlí. V tejto situácii je dô-
ležitá práca poľovníkov, ktorí 
chodia zver prikrmovať, čím 
jej  pomáhajú  prežiť. Keďže 
zima  je  tuhá,  poľovníci  ju 
prikrmujú každý druhý deň. 
V Námestove prikrmovanie 
robí Poľovnícke združenie  -  
Združenie vlastníkov poľov-
ných pozemkov Námestovo,  
ktorá  má  24  členov  a  jej 
predsedom  je  Rudolf  Čier-
nik.  Poľovníci  sa  na  nákup 
krmiva pre zver – ovsa, ku-
kurice, cukrovej  repy, siláže 
a sena - každoročne skladajú 
po 150 eur.   Tak zabezpečia 
na zimu približne 10 ton ku-

kurice,  10  ton  cukrovej  repy 
a niekoľko desiatok vriec zrna 
a soli. Zároveň sa takto snažia 
udržať zver v jej prirodzenom 
prostredí  a  zabrániť  jej  zo-
stupovať k cestám, kde môže 
spôsobiť dopravné nehody. 

Katarína Kenderová

Fioto: int. polovníctvo



1. Draci D. Kubín 
75:19 - 27 bodov, 2. 
Or. Lesná 60:46 - 22 
bodov, 3. Námestovo 
71:62 - 20 bodov, 4. 
Trstená 39:30 - 18 bo-
dov, 5. Or. Podzámok 
56:46 - 17 bodov, 6. 
Pucov 54:32 - 16 bo-
dov, 7. MTS 46:52 - 
16 bodov, 8. Or. Poru-
ba 38:43 - 13 bodov, 
9. Liesek 30:67 - 8 bo-
dov, 10. Slanica 34:70 
- 6 bodov, 11. Podbiel 
31:67 - 3 body.

Strelci gólov
HK MTS: 11 - J. 

Štilec, 8 - J. Maslan, 
7 - Š. Ligas, 5 - M. Florek st., 
T. Grígeľ, 4 - B. Djobek, 2 - T. 
Chudý, J. Lipničan, 1 - M. Ma-
túš, E. Panči.

HK Námestovo: 25 - L. Slu-

ka, 18 - A. Stašiniak, 10 - M. 
Ferleťák, 6 - T. Štefaničiak, 3 
- V. Madleňák st., 2 - M. Hucík, 
J. Kyseľ, R. Reguly, 1 - Mário 
Madleňák, P. Potočan, M. Šte-
faničiak.

HK Slanica: 7 - M. Lipničan, 
5 - M. Jančo, P. Šoch, 3 - M. 
Farský, P. Uhliarik, D. Večerek, 
2 - M. Bolek, M. Červeň, B. Fe-
renčík, 1 - I. Korytár, J. Koza-
ňák.                       Milan Švába

11Námestovčan

Ostatný vzájomný súboj MTS a Námestova skončil výhrou tretieho tímu 
tabuľky.                     Foto: Juraj Jankuliak

Námestovský HK nevzdal boj o druhú priečku
Hlavnou, aj keď nie príjemnou 

udalosťou v ostatnom období, 
ktorá vzbudila pozornosť nielen 
hokejovej verejnosti, bolo uvoľ-
nenie konštrukcie zateplenia v 
tréningovej hale HK Altis na 
brehu Oravskej priehrady. Ná-
sledkom toho si hokej na tomto, 
nedávno otvorenom, zimnom 
štadióne musí dať na určitý čas 
vynútenú pauzu. Zostávajúce 
zápasy Oravskej hokejovej sú-
ťaže sa momentálne odohrávajú 
v D. Kubíne a Or. Lesnej.

Zdá sa, že hráči HK Námesto-
vo nabrali v novom roku druhý 
dych a s vervou sa pustili do 
boja o pozíciu hneď za lídrom. 
Bude to však náročné, pretože 
na ňu môže reálne ešte siahať 
dokonca i šiesty Pucov. Najväč-
ším konkurentom tímu z Bielej 
Oravy ale naďalej ostávajú Les-
ňania.

Hoci v defenzívnej činnosti 
to v prípade žlto-čiernych stále 
nie je ideálne, badať už aj v nej 
určité zlepšenie. Pochvalne sa 
však dá hovoriť o ich ofenzíve. 
Vysoko strelecky efektívny Lu-
káš Sluka podporovaný ďalším 
útočníkom Andrejom Stašinia-
kom (zároveň i obrancom fut-
balového MŠK) patria medzi 
top kanonierov ligy.

Ďalšie dva tímy - MTS a Sla-
nica - doplácajú na slabšie pre-
mieňanie šancí. Z tohto dôvodu 
nedávajú dostatok gólov. Navy-
še, musia viac eliminovať chy-
by v zadných radoch, po kto-
rých neraz zbytočne inkasujú. 
Paradoxne, v poslednom vzá-
jomnom súboji týchto mužstiev 
uspeli v tabuľke horšie postave-
ní Slaničania, keď zvíťazili 2:0. 
MTS sa zase vytiahol proti Or. 
Lesnej a zdolal ju rovnakým 

výsledkom. Schuti si zastrieľal 
i proti nevýraznému Liesku.

Výsledkový servis
11. kolo: Pucov - MTS 3:3, 

Námestovo - Or. Lesná 5:5, 
Slanica mala voľno, 12. kolo: 
Námestovo - Liesek 4:4, Trste-
ná - MTS 1:3, Slanica - Pucov 
2:7, 13. kolo: Slanica - Trstená 
1:2, MTS - Podbiel 5:3, Or. 
Poruba - Námestovo 3:4, 14. 
kolo: Námestovo - Or. Podzá-
mok 5:3, Draci D. Kubín - MTS 
9:3, Podbiel - Slanica 4:3, 15. 
kolo: Slanica - Draci D. Kubín 
2:6, MTS - Námestovo 1:4, 16. 
kolo: Or. Lesná - MTS 0:2, Ná-
mestovo - Slanica 6:0, 17. kolo: 
Pucov - Námestovo 4:1, Slanica 
- Or. Lesná 3:6, MTS - Liesek 
9:2.

Priebežné poradie 
po 17 kolách

kulturistika

hokej - ohs

Úspechy ŠK Fit Max hneď po vzniku
Náš kraj sa môže popýšiť 
množstvom úspešných preteká-
rov v silovom športe, ale mnoho 
z nich nemalo donedávna šancu 
reprezentovať svoje rodné mesto 
na Orave. Čo sa týka kulturistic-
kých oddielov, veľmi dlhú dobu 
existoval len jeden jediný a to 
FC Dynamic Dolný Kubín pod 
vedením majstra Európy v kul-
turistike Petra Kokošku. Situácia 
sa zmenila na jar v roku 2011 
keď sa kulturistovi Františkovi 
Fejovi  podarilo založiť klub ŠK 
Fit Max so sídlom v Námestove. 
Ten predstavoval pre mnohých, 
už úspešných kulturistov šancu 
reprezentovať mesto Námestovo, 
Oravu, ale najmä samých seba. 
Úsilím klubu je zhromažďovať 
kulturistické talenty z blízkeho 
okolia a cieľom dominovať nie-
len na slovenskej,  ale aj medzi-
národnej kulturistickej scéne. 

Okamžite po založení klubu sa 
dostavili prvé medaily. Prvú zís-
kal František Feja. Po veľmi krát-
kej príprave obsadil 3. miesto na 
medzinárodných Majstrovstvách 
Slovenska v Bratislave. Aj vďaka 
medzinárodnej účasti bola tento 
rok kategória mimoriadne silne 
obsadená. Toto zvučné meno sa 
pohybuje na slovenskej kulturis-
tickej scéne od roku 2006, kde na 
svojej prvej súťaži pod záštitou 
Slovenskej asociácie kulturistiky, 
fitness a silového trojboja preu-
kázal výnimočný talent a značný 
potenciál. Môžeme pokojne tvr-
diť, že športovec, ktorý nás repre-
zentuje,  predstavuje kapacitu 
európskych, priam až svetových 
rozmerov. Pretekár sa môže pýšiť 
taktiež trénerským preukazom 
prvého stupňa a popri vlastnej 
príprave dokázal venovať tréner-
skej činnosti vo svojom klube, 

v čom rovnako exceluje. A prá-
ve s tým súvisia ďalšie úspechy 
prichádzajúce do kulturistického 
oddielu.  
V júni minulého roka sa usku-
točnili Majstrovstvá Slovenska 
v kulturistike juniorov. Členovia 
klubu Andrej Kuboš a Roman 
Vavrečan na nich porovnávali 
svoje sily s ostatnými pretekármi 
na pódiu. Andrej Kuboš, kultu-
rista s genetickým potenciálom 
a stavbou pripomínajúcou ideál 
klasickej kulturistiky, svoju prvú 
skúsenosť so súťažením zavŕšil 
získaním striebornej medaily. 
Ďalší v poradí Roman Vavrečan, 
už skúsenejší kulturista, vybojo-
val prvé miesto v kategórií nad 80 
kilogramov. Roman ma za sebou 
tretiu jarnú sezónu a rovnako je 
v príprave tento rok.  Koncom 
roka prišli do oddielu ďalší 
aktívni členovi, majúci za sebou 

celoslovenské úspechy. Jedným z 
nich bol vtedy len 14-ročný žiak 
ZŠ Brehy Marek Kucek, majster 
Slovenska v bodybuildingu, ktorý 
na sebe tvrdo pracuje aj naďalej a 
do Námestova  priniesol v októb-
ri minulého roka už aj ďalšie 
víťazstvo zo súťaže Grand Prix 
v Kežmarku. Ďalšími mladými 
nádejami v oddiele sú Roman 
Jandura a Patrik Urbaník.
Kulturistika, na rozdiel od ostat-
ných športov, priamo súvisí 
s pestovaním zdravého životné-
ho štýlu a neustálom študova-
ní  a pozorovaní ľudského tela. 
A práve odtiaľ pramení vlastnosť 
kulturistov byť oveľa senzitív-
nejšími, čo sa týka ich zdravot-
ného stavu. Výsledky, ktoré špor-
tovci získavajú, sú dôsledkom 
dlhoročného úsilia, neustáleho 
odriekania a nadľudskej vôle.   
        (FF, MŠ)

Loptičku vymenili za puk
Poslednú novembrovú nede-

ľu roku 2011 odohrali námes-
tovskí hokejbalisti záverečný 
stretnutie jesennej časti ak-
tuálnej sezóny Mestskej ligy 
(MHBL) v Liptovskom Miku-
láši. Stretli sa v derby zápase, 
ktorý obstarali jediné dva orav-
ské a zároveň námestovské ko-
lektívy v tejto súťaži. Ako je už 
známe, skúsenejší Panteri zdo-
lali hladko (7:3) novo zložený 
tím Orlov.

Odvtedy ubehli už takmer tri 
mesiace, no mnohí hráči stále 
nezavesili hokejky na klinec. 
Používajú ich i naďalej, no 
z hracích plôch v exteriéri sa 
presunuli do zimných stánkov. 
Takmer polovica z nich sa sta-
la súčasťou kádrov účastníkov 
Oravskej hokejovej súťaže 
(OHS). Ostatní sa tak isto udr-
žujú v kondícii a zahrajú si ho-
kej rekreačne. V nasledujúcom 
prehľade si môžete prečítať, 
kto v akom tíme zakotvil.

HbK Panteri: Marián Levák, 
Pavol Novák (obaja Draci D. 
Kubín), Július Kotúľ (MTS), 
Jozef Kozaňák (Slanica).

HbK Orli: Martin Bolibruch, 
Peter Janičák, Juraj Jankuliak, 
Jaroslav Kyseľ, Vladimír Mad-
leňák st. (všetci Námestovo), 
Marek Glonek (Slanica).

Počas uplynulých piatich roč-
níkov sa však v Námestovskej 
hokejbalovej lige (NHL) pred-
stavilo nespočetné množstvo 
hokejistov z OHS, z ktorých 
možno spomenúť Augustína 
Hoja, Miroslava Ratulovského 
(obaja Draci D. Kubín), Mária 
Madleňáka, Martina, Andreja 
a Tomáša Štefaničiakovcov 
(všetci Námestovo), Tibora 
Grígľa, Branislava Podhajské-
ho, Jozefa Štilca (všetci MTS) 
či Petra Barthu, Matúša Bole-
ka, Branislava Ferenčíka alebo 
Petra Šocha (všetci Slanica).

Milan Švába

hokejbal - mhbl

Príprava na záchranu v súťaži je v plnom prúde
Jediný oravský zástupca vo 

východnej skupine III. ligy 
dospelých odštartoval v sobo-
tu 7. januára prípravu na jarnú 
časť aktuálneho ročníka. Tré-
ningové jednotky má napláno-
vané na každý pracovný deň. 
Cez víkend nasleduje vždy 
prípravné stretnutie, niekedy 
i v strede týždňa. Všetko sa 
to deje pod drobnohľadom 
už oficiálne hlavného trénera 
Pavla Strapáča, ktorý na úvod 
otvorene povedal:. „Osobne 
som si dal cieľ III. najvyš-
šiu súťaž s týmto mužstvom 
zachrániť a kvôli tomu som aj 
do Námestova prišiel.“ Čo sa 
týka realizačného tímu, dopl-
nili ho dvaja noví členovia. Už 
v priebehu jesene sa funkcie 
manažéra A-mužstva ujal Jo-
zef Parížek. Toho nasledoval 
František Glomba, ktorý si 
zobral do opatery brankárov. 
Obidvaja donedávna pôsobi-
li ako tréneri v piatoligovom 
Bobrove.

Osem bodov získaných z je-
senných majstrovských zápa-
sov je veľavravných. Jedno-
značne je to málo, čo potvrdil 
aj P. Strapáč. „Podľa môjho 
názoru sa ich dalo nazbierať 
viac i v takom zložení, aké 
bolo k dispozícii.“ Šéf námes-

tovskej lavičky trvá na tom, 
aby prišli do tímu osobnosti, 
ktoré by strhli spoluhráčov 
a spoločne na jar bodovali 
oveľa častejšie. Nebude to 
však jednoduché. Nahlas sa 
hovorí o návrate Juraja Sima-
na z Dolného Kubína. Reálny 

je i príchod stopéra Andreja 
Kmeťa z Liptovského Miku-
láša. Posilami určite nebudú 
traja srbskí futbalisti, ktorí 
v závere januára odohrali dva 
duely, no nepresvedčili o svo-
jich kvalitách.

V kádri, ktorý už druhý 
mesiac dennodenne pocti-
vo „zarezáva“ a ladí formu 
v priateľských stretnutiach, 
už nefigurujú niekoľkí futba-
listi z prvej polovice sezóny. 
Konkrétne ide o hráčov, ktorí 
mali v MŠK hosťovanie plat-
né do konca uplynulého roka. 
Obranca Bojan Šalipur, stre-
dopoliari Peter Plančo, Pavle 
Ratkovič, Stefan Vučetič a 
útočník Marek Jaworek.

Naopak, pribudli kmeňoví 
hráči, vracajúci sa z pôsobenia 
v iných tímoch. Z už spomína-
ného Bobrova prišiel Štefan 
Backa s Patrikom Kapičákom 
a z Vavrečky Juraj Brňák s Ja-
roslavom Hrubjakom. Na post 
brankárskej dvojky sa vrátil 

futbal - mšk námestovo

Matej Cubinek z Oravskej 
Polhory. Príležitosť dostávajú 
aj starší dorastenci Lukáš Pňa-
ček a Tomáš Zboroň. V zložení 
kolektívu od Oravskej priehra-
dy určite nastanú do úvodného 
majstrovského súboja v tomto 
roku ešte nejaké zmeny.

Do polovice februára stih-
li Hornooravci odohrať šesť 
duelov. Siedmy v poradí ich 
čakal v čase našej uzávierky 
proti poľskému treťoligistovi 
LKS Skalka Žabnica. Muž-
stvo dokázala preveriť len 
rezerva Ružomberka a sčasti 
juniori bratislavského Slova-
na. Ostatní súperi mali nižšiu 
kvalitu a Námestovčania ich 
bez problémov zdolali. „Vý-
nimkou bol duel v tréningovej 
hale v Nižnej Korni, kde zví-
ťazila Čadca. Rozmery hracej 
plochy však boli obmedzené 
a nevhodné na futbalový zá-
pas,“ dodal na záver rodák 

z Kysúc P. Strapáč.
Výsledkový servis príprav-

ných zápasov dospelých
Námestovo - Or. Jasenica 

9:4 (2:0). Góly domácich: K. 
Brčák 2, P. Kapičák 2, D. Kos-
meľ 2, R. Jagnešák, L. Pňaček, 
A. Stašiniak.

Námestovo - Čadca 3:0 
(1:0). Góly: P. Kapičák 2, A. 
Stašiniak.

Námestovo - Slovan Brati-
slava juniori 4:3 (3:2). Góly 
domácich: J. Hrubjak 2, D. 
Kosmeľ 2 (1 z 11 m).

Námestovo - Ružomberok 
B 2:3 (0:2). Góly domácich: J. 
Hrubjak, M. Kasan.

Čadca - Námestovo 3:2 
(3:1). Góly hostí: Mi. Čiernik, 
A. Stašiniak.

Námestovo - Krásno n/Kys. 
11:2 (5:1). Góly domácich: K. 
Brčák 3, J. Hrubjak 3, P. Kapi-
čák 3, Mi. Čiernik, M. Kasan.

           Milan ŠvábaFutbal Urastený útočník Jaroslav Hrubjak (11) sa po návrate 
z hosťovania vo Vavrečke dostáva do dobrej streleckej formy.  
	 	 	 	 							Foto: Milan Švába
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reprezentačný ples športovcov Mesta

volejbalový Maratón

Záber zo  súboja námestovských kadetiek (vpravo) proti predposlednej Novoti. Na domácej 
palubovke zvíťazili v 11. kole hladko dvakrát 3:0.                                        Foto: Milan Švába

Súťaže sa dostávajú do záverečnej fázy
V prvej polovici februára sa 

skončila základná časť Vo-
lejbalovej ústrednej mestskej 
ligy (VúML) zmiešaných 
družstiev. Do jej 18. ročníka 
sa zapojilo desať družstiev. 
Súťaž bude pokračovať nad-
stavbovými súbojmi o pora-
die pred záverečnou časťou. 
Tá sa hrá vyraďovacím systé-
mom. Finále je na programe 
31. marca, kedy sa uskutoční 
aj slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov.

Poradie po základnej 
časti

1. Tornádo 9 8-1 16-2 437:286 24
2. Or Lesná 9 8:1 16-5 480:350 21
3. Čučoriedky 9 7-2 14-6 444:387 19
4. Taktic 9 5-4 13-10 469:395 16
5. Vidiek 9 5-4 10-10 420:379 13
6. Gymnik 9 3-6 10-12 444:456 13
7. Basket 9 4-5 10-12 408:477 12
8. Ham 9 2-7 6-14 352:436 8
9. Seniors 9 2-7 5-15 292:458 4
10. Hoho 9 1-8 3-17 355:467 3

Poznámka: Za názvom 
tímu v tabuľke nasleduje po-
čet odohraných kôl, víťazstvá 
- prehry, pomer vyhraných 
a prehratých setov, skóre 
a body. Prvých šesť kolek-
tívov vytvorilo nadstavbovú 
skupinu A, zostávajúce štyri 
celky budú súčasťou skupiny 
B.

Okrem nej pokračujú tiež 
súťaže žien a kadetiek. Druž-
stvo žien účinkuje v I. lige - 
skupine Stred a momentálne 
mu patrí 4. priečka 5-členné-
ho pelotónu. Diváci si môžu 
prísť pozrieť pekný ženský 
volejbal v sobotu 25. februá-
ra o 11. a 13. hodine proti tre-
tiemu Breznu a opäť v sobo-
tu, ale 17. marca v rovnakom 
čase proti lídrovi z Martina.

Kadetky sú zatiaľ na 6. 
mieste severnej skupiny 
Majstrovstiev SR - oblasť 
Stred a snažia sa dotiahnuť 
na piaty Martin, s ktorým 

v 14. kole vyhrali v Turci 
3:0 a 3:1. Hneď nato pora-
zili doma posledné Kysucké 
Nové Mesto dvakrát zhodne 
3:0, čím si upevnili súčasné 
postavenie. V 16. kole v ne-
deľu 19. februára cestovali 
na dvojzápapas do Tvrdoší-
na, ktorý okupuje 8. priečku. 
Na záver nastúpia dievčatá 
doma proti favorizovanej Po-
važskej Bystrici. Duely proti 
tímu z 2. miesta aktuálnej ta-
buľky sa konajú v nedeľu 26. 
februára o 10. a 12. hodine 
v telocvični ZŠ Slnečná.

Muži reprezentujú Námes-
tovo v Oravskej volejbalovej 
lige, ktorá sa hrá v Jablonke. 
Súťaž tvorí dvanásť tímov. Z 
poľskej strany Oravy je ich 
desať a zo Slovenska dve. Z 
Trstenej a nášho mesta. Na 
konci januára patrila námes-
tovským mužom 9. pozícia 
priebežného poradia.

Tomáš Lúchava 
Marián Melišík

Tradičné podujatie si zaknihovalo už 10. kapitolu
V piatok 27. januára zor-

ganizoval volejbalový od-
diel TJ Oravan Námestovo 
v spolupráci s CVČ Maják, 
ZŠ Slnečná a Mestom Ná-
mestovo ďalšie pokračovanie 
volejbalového maratónu. Išlo 
už o 10. ročník tejto športovej 
akcie, ktorá sa uskutočnila 
v telocvični Základnej školy 
na ulici Slnečná. Organizáto-
ri rozdelili program do troch 
častí.

Maratón sa začal ráno tur-
najom žiakov a žiačok ZŠ. 
Slávnostne ho otvorili primá-
tor mesta Ján Kadera a ria-
diteľka CVČ Maják Marta 
Slovíková. Turnaja sa zú-
častnilo päť chlapčenských 
a štyri dievčenské družstvá, 
ktoré tvorilo 75 volejbalo-
vých nadšencov.

Konečné poradie turnaja 
chlapcov

1. ZŠ Oravské Veselé, 2. ZŠ 
Komenského Námestovo, 3. 
ZŠ Oravská Polhora, 4. ZŠ 
Novoť, 5. ZŠ Slnečná Ná-
mestovo.

Konečné poradie turnaja 
dievčat

1. ZŠ Novoť, 2. ZŠ Orav-
ské Veselé, 3. ZŠ Oravská 
Polhora, 4. ZŠ Komenského 
Námestovo.

Deti si zasúťažili i v troch 
individuálnych disciplínach, 
ktoré boli príjemným spestre-
ním podujatia. 

V rámci druhej časti bol 
usporiadaný turnaj junioriek 
a žien. Zúčastnili sa ho dve 
družstvá z Námestova a jed-
no z Tvrdošína.. Hralo sa sys-

témom „každý s každým“ na 
tri sety. Víťazom sa stali ženy 
z usporiadajúceho mesta.

Tretia, večerná a nočná časť 
pokračovala od 20. hodiny 
turnajom prihlásených zmie-
šaných tímov. Podmienkou 
bolo, že v nich museli hrať 
minimálne dve ženy. Víťa-
zom večernej časti sa stala 
dobrá zábava a príjemný po-
cit organizátorov z vydarenej 
športovej akcie.

Volejbalového maratónu sa 
dovedna zúčastnilo až 120 
vyznávačov tohto krásneho, 
no zároveň náročného športu. 
Organizátori ďakujú všetkým 
prítomným hráčom, učiteľom 
a trénerom za aktívnu účasť 
a vedeniu ZŠ Slnečná za po-
moc pri organizovaní celého 
podujatia.    Tomáš Lúchava

Okrem zábavy dostali priestor
i najlepší z oblasti športu

Nestor námestovského športu Vladimír Hrubjak st. prijíma ocenenie od primátora mesta Jána 
Kaderu za zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie športu. Vľavo ocenený najlepší tréner - z kulturistiky 
- František Feja.  

Oceňovanie športovcov nie-
len v rámci Oravy pokračuje. 
V sobotu 18. februára sa tak 
rozhodli urobiť v bielooravskej 
metropole. Nieslo sa ale v sláv-
nostnejšom duchu, pretože sa 
nekonalo, ako doposiaľ vo veľ-
kej zasadačke Mestského úradu, 
ale v Kultúrnom dome v neďa-
lekej Vavrečke. Zámerom orga-
nizátorov bolo nielen odmeniť 
tých, ktorí najlepšie reprezento-
vali Námestovo v oblasti športu 
v uplynulom roku, ale dať im aj 
všetkým ostatným možnosť za-
baviť sa formou plesu.

Po úvodnom príhovore primá-
tora Jána Kaderu, prišiel čas na 
prezentáciu jednotlivých špor-
tových oddielov v meste. Pred-

seda športovej komisie pri MsÚ 
Martin Jankuliak zhodnotil ich 
činnosť v roku 2011. Následne 
nastalo samotné oceňovanie. 
Možno trochu netradične nedo-
minoval futbal, hokej, či volej-
bal. Prednosť tentoraz dostali 
iné športové odvetvia a treba 
zdôrazniť, že bol na to aj dô-
vod.

Veľký kus práce na tréningoch 
i súťažiach odviedli kulturisti. 
Odmenení boli talentovaný R. 
Vavrečan a jeho tréner F. Feja. 
Dobré výsledky dosahujú stolní 
tenisti a to aj vďaka kvalitným 
výkonom R. Kolenčíka. Čoraz 
viac dávajú o sebe vedieť i zá-
stupcovia extrémnych športov. 
Medzi nimi v ostatnom období 

vyčnieval D. Jancek. Nezabudlo 
sa ani na nestora námestovské-
ho športu V. Hrubjaka staršieho.

Po oficiálnej časti tejto kul-
túrno-spoločenskej akcie nasle-
dovala zábava až do neskorých 
hodín. Podujatie splnilo svoje 
poslanie. Stretli sa na ňom via-
cerí športoví činovníci, ktorí si 
mali určite čo povedať.

Najlepší športovci:
KULTURISTIKA: Roman 

Vavrečan (ŠK Fit Max Gym) 
- iba 20-ročný talent a zároveň 
študent Fakulty architektúry 
v Bratislave získal už dve pr-
venstvá na juniorských Maj-
strovstvách Slovenska. Na svo-
jom konte má už aj striebornú 

medailu z rovnakého podujatia.
STOLNÝ TENIS: Richard 

Kolenčík (TJ Oravan) - vekom 
ešte dorastenec, no ako 16-ročný 
toho dosiahol už pomerne dosť. 
Medzi mužmi je priebežnou 
jednotkou v III. lige, na Maj-
strovstvách Oravy jednotlivcov 
získal 2. miesto, na rovnakej ak-
cii vo štvorhre vybojoval s Ba-
ľákom bronz. V dorasteneckej 
kategórii skončil piaty na me-
dzinárodnom satelitnom turnaji 
Havířov - Hluk - Topoľčany, 
V Slovenskom pohári obsadil 
25. priečku a v rebríčku SR je 
na 28. pozícii.

EXTRÉMNE ŠPORTY 
(BMX): Dominik Jancek (TJ 
Oravan) - ďalší mladík, milujúci 
adrenalín a rýchlu jazdu. V pro-
fi súťažiach v uplynulom roku 
dosiahol pozoruhodné výsledky. 
Prvenstvo na Street Sash v Čad-
ci, titul Best trick na Monster 
Energy Contest v Skalici, 3. 
miesto za Best trick na Dirt Ma-
sacra v Košiciach, 4. miesto na 
súťaži Concrete Jungle Jam, či 
titul Best rider na Western Dirt 
Jam v domácom prostredí.

Najlepší športový kolektív:
FUTBAL: starší dorast (MŠK) 

- v uplynulej sezóne dominoval 
v III. lige Stred, z ktorej postú-
pil do východnej skupiny druhej 
najvyššej dorasteneckej súťaže. 
V nej mu momentálne patrí 6. 
najlepšia pozícia. O historický 
postup do II. ligy sa postarali 
brankári: Jozef Jadroň, Jozef 
Poništiak, obrancovia: Ivan 
Doroš ml., Adam Kramarčík, 
Jakub Luchava, Jozef Melek, 
Patrik Pajta, Matúš Snovák, 
Marián Šmiheľ, Lukáš Vnučák, 
stredopoliari: Pavol Briliak, 
Matúš Brišák, Michal Čiernik, 
Rastislav Jagnešák (kapitán 
družstva), Lukáš Pňaček, Tomáš 
Zboroň, útočníci: Jozef Gorčák, 
Michal Korman, Branislav Lu-
chava, Jaroslav Prozbík, tréner: 
Karol Polťák, vedúci mužstva: 
Anton Košút.

Zástupcovia víťazného druž-
stva si cenu prevziať neprišli.

Najlepší tréner:
KULTURISTIKA: František 

Feja (ŠK Fit Max Gym) - ešte 
stále aktívne súťažiaci sa so 
svojimi zverencami stal v roku 
2011 majstrom i vicemajstrom 
juniorov, na Majstrovstvách Slo-
venska mužov obsadil 3. prieč-
ku. Športovo vedie nasledovný 

kolektív: Filip Godzák, Roman 
Jandura, Pavol Jendrášek, An-
drej Kuboš, Marek Kucek, Pat-
rik Urbaník, Roman Vavrečan. 
Okrem pokrokovému prístupu 
ku zverencom disponuje obrov-
ským genetickým potenciálom. 
Má za sebou množstvo špor-
tových úspechov, je v popredí 
slovenskej kulturistickej scény 
a svoje bohaté skúsenosti s ra-
dosťou odovzdáva ostatným.
Cena za zásluhy o rozvoj 
a zveľaďovanie športu:
Vladimír Hrubjak st. - bývalý 

výborný gymnasta bol jedným 
zo zakladateľov jachtingu v Ná-
mestove. Okrem toho má rád ry-
bolov. Veľa času strávil i na ze-
lených trávnikoch ako brankár. 
Neskôr sa futbalu venoval ako 
funkcionár a hlásateľ. Zhliadnuť 
ho bolo možno aj na lyžiarskom 
vleku, s kamarátmi a rodinou sa 
pričinil o jeho výstavbu, chod 
a prevádzku. Ďalším jeho ob-
ľúbeným športom sa stal stolný 
tenis. Hrával ho aktívne, dokon-
ca bol aj jeho rozhodcom. Tak 
isto sa zúčastňuje volejbalových 
turnajov.

           Milan Švába


