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Rozhodnú vlastníci pozemkov
Rozdrobené vlastníctvo 

pozemkov je celoslovenský 
problém a nie je to inak ani v 
meste Námestovo. Existencia 
viacerých vlastníkov na jednej 
parcele značne komplikuje vy-
užívanie pozemkov, ich kúpu 
a predaj, budovanie inžinier-
skych sietí, výstavbu budov a v 
konečnom dôsledku brzdí vý-
raznejší rozvoj celého mesta. 
Vedenie mesta sa rozhodlo rie-
šiť tento problém pomocou re-
alizácie tzv. jednoduchých po-
zemkových úprav, nazývaných 
tiež komasácia. Nevyhnutný 
je však súhlas dvoch tretín 
vlastníkov výmery pozemkov. 
Mesto oslovilo všetkých vlast-
níkov pozemkov v lokalitách 
Vojenské a Čerchle, na ktorých 
sa v zmysle územného plánu 
počíta s výstavbou rodinných 
domov. Mestský úrad odoslal 
650 listov s návratkami, 380 

v Námestove, ostatných 270-
tim ľuďom mimo Námestova. 
Termín doručenia súhlasu na 
priloženej návratke je do kon-
ca júna tohto roku. K polovi-
ci júna evidujeme približne 
150 súhlasov. Po stanovenom 
termíne sa vyhodnotí záujem 
vlastníkov a určí sa obvod, kde 
sa budú pozemkové úpravy 
realizovať. Ak bude dostatoč-
ný záujem napríklad v časti 
Vojenské, tam sa úpravy roz-
behnú a zafinancujú z rozpočtu 
mesta. Kde záujem nebude, 
vlastníctvo zostane rozdrobe-
né a rozvoj i budovanie inži-
nierskych sietí sa realizovať 
nebudú. Všetko majú v rukách 
vlastníci. Je predovšetkým v 
ich záujme dať si pozemky do 
poriadku a z polí ich zmeniť na 
lukratívne stavebné parcely.                    

                       Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Mesto je stále v dobrej 
finančnej kondícii

Filozofia vedenia mesta z 
posledných  rokov – upred-
nostniť akcie, na ktoré sa dajú 
získať cudzie peniaze, sa nám 
oplatila. Záverečný účet Mes-
ta Námestovo za rok 2011 vy-
kázal prebytok hospodárenia 
vo výške 346 831 00 €. Mesto 
je s nulovým úverovým zaťa-
žením. Aj v roku 2011 sa Ná-
mestovu vrátili prostriedky, 
ktoré v predchádzajúcom ob-
dobí investovalo do projektov 
financovaných z európskych 
fondov vo výške 95%. Teraz 
tak zostáva priestor na budo-
vanie mesta z týchto zdrojov. 

Aj keď podielové dane zo 
štátu v prospech mesta stále 
klesajú a nie je to inak ani v 
roku 2012 máme priprave-
ných niekoľko zaujímavých 
investičných akcií, ktoré vy-
lepšia podmienky života v 
našom meste. 

Chceme zrekonštruovať 
Mlynskú a Sládkovičovu uli-
cu, vrátane časti nad oporným 
múrom, vyasfaltovať priestor 
medzi cirkevnou ZŠ a Centrom 
voľného času, rozšíriť parko-
visko na Nábreží priehrady, 
dobudovať chodník a bezbari-
érový prístup k amfiteátru. Na 

sídlisku Brehy chceme zrekon-
štruovať zničené chodníky, po-
opravovať a vybudovať nové 
pieskoviská a spevnené plochy 
v areáli materskej školy. V cie-
ľoch máme rozšíriť tiež Slneč-
nú ulicu v jej hornej časti, čím 
sa zlepší parkovanie a zimná 
údržba tejto mimoriadne zaťa-
ženej komunikácie. 

Nezabudli  sme ani na nové 
časti mesta na Čerchliach a v 
časti Zubrohlava, kde rastú 
nové domy a ľudia sa domá-
hajú budovania inžinierskych 
sietí. Sú to finančne veľmi 
náročné akcie, ale postupne 
chceme pomôcť všetkým. 
Príprava podkladov a dodr-
žiavanie zákona o verejnom 
obstarávaní predlžujú realizá-
ciu akcií od ich schválenia v 
mestskom zastupiteľstve, ale 
transparentnosť pri nakladaní 
s prostriedkami nás všetkých 
sú na prvom mieste. Na dru-
hej strane, tým, že Technické 
služby rozšírili svoju činnosť 
o stavebnú časť, môžeme 
drobnejšie akcie vo vlastnej 
réžii realizovať oveľa pruž-
nejšie a efektívnejšie. 

Ing. Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Kino Kultúra prejde 
digitalizáciou

Iba dve zo štyroch mest-
ských a desiatok obecných 
kín odolali finančným ba-
riéram, ktoré pred kiná 
na Slovensku postavila 
požiadavka na ich digita-
lizáciu.

Okrem mesta Trstená, 
ktoré sa rozhodlo digi-
talizovať kino Mier už v 
minulom roku, sa cestou 
digitalizácie vybralo aj 
Mesto Námestovo. Poslan-
ci mestského zastupiteľ-
stva schválili na tento účel 
finančný príspevok 134 
126 €, z Audiovizuálneho 
fondu získal Dom kultúry 
v Námestove 35 000 €. 

Prvého júla sa končí 
distribúcia klasických 35-

milimetrových filmových 
kópií a nové filmy sa tak 
budú do kín distribuovať  
na digitálnych nosičoch. 
Výhoda  vyššej kvality 
obrazu i zvuku či rýchlej-
ší prístup k premiérovým 
filmom si však vyžiadajú 
vysokú daň: náklady na 
digitalizáciu kina v obje-
me približne 150 tisíc €, 
na čo mnohé samosprávy 
nielen na Orave prostried-
ky nemajú.

Námestovské kino tak 
získalo šancu poslúžiť 
premiérovými filmovými 
titulmi milovníkom filmo-
vého plátna prakticky z ce-
lej Oravy.                         

                                  (lá)

Pavol Masaryk (zľava) a Daniel Kosmeľ urobili na Deň ot-
cov obrovskú radosť deťom v Materskej škole na Komenského 
ulici. Prečítajte si na 8. strane.         Foto: Milan Švába

Ešte v sobotu popoludní 
pracovníci technických slu-
žieb dorábali posledné metre 
novej podlahy na pódiu am-
fiteátra, aby bolo všetko pri-
pravené na veľkú slávnosť. 
Mesto poskytlo nádherné 
vynovené priestory Nábre-
žia, Pán Boh „zabezpečil“ 
krásne počasie, veriaci pri-
pravili chutné guláše a ďalšie 
dobroty, predstavitelia cirkvi 

„duchovnú obživu“ a spo-
lu s ďalšími dobrovoľníkmi 
množstvo sprievodných akcií. 
Priestory amfiteátra boli za-
plnené do posledného miesta 
a odhadom možno tri tisícky 
veriacich spolu oslávili okrúh-
le jubileum - štyristo rokov od 
vzniku farnosti v Námestove. 
Amfiteáter sa čoraz častejšie 
stáva miestom konania du-
chovných podujatí. Keď sme 

sa pýtali pána dekana, či nej-
deme vynovené priestory aj 
oficiálne posvätiť, odpovedal, 
že ich posvätíme svojou prí-
tomnosťou. Mal pravdu. Nie 
je dôležité, či niečo oficiálne 
označíme, oveľa dôležitejšie 
je, či to danej veci skutočne 
slúži, či sa tu ľudia stretnú, či 
sa tu cítia dobre a či sa tu radi 
vrátia. Minimálne tri sväté 
omše počas roka v amfiteátri 

svedčia o tom, že tento pries-
tor, ktorý vznikol na pôvodne 
zastavanom území, neskôr 
zaplavenom vodami priehra-
dy a znova vybudovanom do 
súčasnej podoby, spĺňa všet-
ky tieto predpoklady. Nepo-
chybujeme o tom, že aj keď 
nebudeme oslavovať okrúhle 
jubileum, na svätej omši na 
Nábreží sa stretne vždy veľa 
ľudí.                 Milan Rentka

Nový amfiteáter posvätili ľudia



2 Námestovčan

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

Názory občanov na zrekonštruované Nábrežie 

Z rokovaní mestského zastupiteľstva
V období necelých dvoch 

mesiacov sa konali tri zasad-
nutia Mestského zastupiteľ-
stva (MsZ) v Námestove. Na 
tohtoročnom treťom MsZ 30. 
apríla 2012, v rámci investič-
ných akcií poslanci schválili 
rekonštrukciu ihrísk v areáli 
Materskej školy na ulici Veter-
nej a rozšírenie parkovacích 
plôch na Nábreží o ďalších 5 
metrov. V oboch prípadoch 
pôjde najmä o vyasfaltovanie 
plôch. Bol schválený progra-
mový rozpočet Mesta Námes-
tovo na roky 2012 - 2014 a 
rozpočtové opatrenie, ktorým 
sa upravil rozpočet mesta. 
Bežne výdavky sa zvýšili o 
sumu 8 100 € za vedenie súd-
neho konania so spoločnosťou 
Stavebný podnik s.r.o. so síd-
lom v Námestove. Technic-
kým službám boli poskytnuté 
príspevky vo výške 12 900 €. 
Zrealizujú napríklad opravu 
odtokového žľabu a schodov 
na Hviezdoslavovom námestí, 
vyštrkujú a upravia plochu pre 
rozšírenie parkoviska na Náb-
reží, zabezpečia zhotovenie a 
osadenie 3 ks informačných 
tabúľ (3 x 2,4 m) a odvodnia 
parkovisko pri autobusovom 
nástupišti. Upravilo sa aj vše-
obecne záväzné nariadenie 
mesta (VZN) o dotáciách z 
rozpočtu mesta. Doplnili sa 
prílohy, ktoré je pri zúčtova-
ní príjemca dotácie povinný 
vyplniť. Zmenou prešlo aj na-

riadenie o zásadách hospodá-
renia a nakladania s majetkom 
mesta. K uzatvoreniu kúpnych 
zmlúv medzi mestom a ku-
pujúcim bola stanovená šesť-
mesačná lehota od schválenia 
prevodu mestským zastupiteľ-
stvom. Poslanci sa zaoberali aj 
bytovou výstavbou v meste. 
Súhlasili s vypracovaním ná-
vrhu čiastkovej zmeny Územ-
ného plánu Mesta Námesto-
vo v lokalite Brehy s cieľom 
podporiť výstavbu rodinných 
domov. Žiadateľ však zabez-
pečí zmenu územného plánu 
v uvedenej lokalite na vlastne 
náklady. 

Predmetom štvrtého mimo-
riadneho zasadnutia MsZ bolo 
schválenie záložnej zmluvy na 
prevod bytu v bytovom dome 
na ulici Bernolákovej. 

Program piateho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva 13. 
júna bol rôznorodý. Od nové-
ho roka dôjde k spoplatneniu 
parkoviska na námestí Antona 
Bernoláka. Občania mesta si 
však budú môcť za poplatok 
vyzdvihnúť parkovaciu kartu. 
Výška poplatku a forma par-
kovacích kariet bude uprave-
ná v pripravovanom návrhu  
VZN mesta. Poslanci mest-
ského zastupiteľstva podpo-
rili uznesením petíciu rodičov 
detí a zamestnancov Mater-
skej školy na ulici Bernoláko-
vej proti akejkoľvek výstav-
be v areáli materskej školy. 

Problematika umiestnenia 
odchytených túlavých psov 
sa vyriešila schválením zria-
denia karanténnej stanice v 
priestoroch skládky odpadov 
v Zubrohlave. Úpravou prešli 
viaceré VZN mesta. V zmysle 
platného zákona o sociálnych 
službách došlo k zvýšeniu 
úhrad za sociálnu službu. Za 
hodinu opatrovateľskej služ-
by napr. v čase 6.00 h - 14.00 
h bude prijímateľ povinný za-
platiť mestu 1,31 €. Určili sa 
dni a hodiny na vykonávanie 
občianskych obradov. Uzav-
rieť manželstvo je možne aj 
mimo sobášnej miestnosti, 
ktorá sa nachádza v budove 
mestského úradu. Náhrada za 
obrad uzavretia manželstva 
mimo určených hodín je 30 
€ a za obrad mimo sobášnej 
miestnosti 100 €. Zmenili sa 
denné sadzby dane za predaje 
tovarov v stánkoch. Ustanovil 
sa zákaz predaja, podávania 
a požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístup-
ných miestach v čase od 5.00 
h do 4.30 h. nasledujúceho 
dňa (podrobnejšie na 4. str.) 
Poslanci mestského zastupi-
teľstva prerozdelili dotáciu 
vo výške 51 000 € medzi 
mestské športové organizácie 
a taktiež sa zaoberali hospo-
dárením mesta, Domu kultúry 
v Námestove a Technických 
služieb Mesta Námestovo. 
Bez výhrad bol schválený 

záverečný účet mesta za rok 
2011. Mesto vykázalo preby-
tok hospodárenia v sume 346 
831 €. Rozpočtovým opatre-
ním sa menil rozpočet mesta, 
hlavne v časti kapitálových 
výdavkov. Na rekonštrukciu 
ulíc Mlynská a Sládkovičova 
bolo vyčlenených 170 000 €. 
Vyštrkovanie ciest na Kvetnej 
ulici v Námestove a na Hli-
nisku v Zubrohlave za 20 000 
€, vybudovanie skateparku na 
Nábreží za 12 000 € a zriade-
nie spomínanej karanténnej 
stanice za 3 500 € sú novými 
investičnými položkami v 
rozpočte mesta. Zaujímavým 
bodom bolo schválenie zria-
denia mládežníckeho parla-
mentu, ktoré umožní zástup-
com študentov základných a 
stredných škôl na území mes-
ta vo veku 13 - 19 rokov pred-
kladať návrhy a potreby mla-
dých ľudí zástupcom mesta. 
Rozsiahla diskusia prebehla 
k výstavbe nájomného byto-
vého domu na Komenského 
ulici medzi Domom sociál-
nych služieb a existujúcim 
nájomným bytovým domom. 
Nakoniec poslanci súhlasili s 
výstavbou domu do úrovne 6. 
poschodia.

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

Ferdinand Bolibruch
poslanec MsZ

Informačné tabule a nové
mapy mesta

Mestský úrad zabezpečil spra-
covanie novej mapy mesta, v 
ktorej sa využila ako podklad 
ortofotomapa mesta. V tej je 
územie mesta letecky snímané v 
roku 2010. Zoznam ulíc a údaje o 
dôležitých inštitúciách, úradoch, 
obchodoch, školách, zdravotníc-
kych zariadeniach, firmách sú 

aktuálne z roku 2012. Mesto 
zafinancovalo podklady a gra-
fický návrh a taktiež výrobu a 
osadenie troch kusov týchto 
tabúľ vo forme billboardov 
s rozmermi 3x2,4m v centre 
mesta.

Mesto zároveň dáva bezplat-
ne k dispozícii  grafický návrh, 

podľa ktorého 
si záujemco-
via môžu dať 
i n f o r m a č n é 
mapy zhoto-
viť vo firme 
Štúdio F Ing. 
František Te-
ťák alebo v 
Tlačiarni Ku-
bík v akých-
koľvek rozme-
roch a počtoch 
kusov. 
Milan Rentka

Večný problém – peniaze
Na túto tému by sa dal napísať 

seriál článkov, v ktorých by sme 
vedeli  pomenovať oblasti, kde 
nás tlačí päta. Prípadne by sa 
mohlo napísať sci-fi, že čo by sme 
mohli urobiť, keby sme ich mali. 
A preto väčšina názorových nez-
hôd v mestskom zastupiteľstve 
stojí práve na rôznosti názorov, 
ako tie peniaze „spravodlivo“ 
rozdeliť. Jedna taká oblasť, kde 
sme pravidelne konfrontovaní s 
názorovými rozdielmi, je šport. 
Všeobecno-záväzné nariadenie 
(VZN)  č. 2/2006 o dotáciách z 
rozpočtu mesta má jasne zadefi-
novaný účel a aj podmienky pos-
kytnutia, formu zdokladovania a 
vyúčtovania od príjemcu. 

J e d -
na časť 
problému 
je  v tom, 
že sa ne-
v i e m e 
d o h o d -
núť na 
p r o p o r-
cionalite 
rozdele-
nia. Je tu nejaká tradícia a popu-
larita jednotlivých športov. No 
treba povedať, že aj štát sa stará o 
podporu športu, najmä u mláde-
že (do 30 rokov) ) formou dotá-
cií z centier voľného času. Keby 
sme to napočítali, dostali by sme 
objektívnejšie čísla, ktoré oddie-

ly z čoho „žijú“. K tomu by sa 
mali zarátať aj príjmy z majetku, 
ktoré jednotlivé oddiely (asi len 
jeden z nich) majú. Pre objektív-
ne posúdenie by sme museli mať 
prístup do účtovníctva týchto 
subjektov. 

Je neštandardné, aby sa sch-
vaľovanie prerozdelenia dotácií 
robilo tak neskoro. Myslím si, 
že VZN o dotáciách z rozpočtu 
mesta je dosť jednoznačné, že 
je v ňom zadaný termín, dokedy 
treba žiadať a všetky ostatné ná-
ležitosti, a preto by sa  malo re-
špektovať a tiež si myslím si, že 
by to malo byť ukončené pri sch-
vaľovaní rozpočtu mesta. Vieme, 
že nie vždy žiadatelia splnili dik-

ciu tohto VZN, či to bol termín 
podania žiadosti, správne vypl-
nené formuláre, resp. vydokla-
dovanie použitia. 

Druhá časť problému a názoro-
vých nezhôd je v tom, že vyža-
dujeme (niektorí poslanci MsZ) 
plnenie tohto VZN s možnosťou 
kontroly, aby sme mohli nado-
budnúť pocit, že peniaze, kto-
rých je málo, boli využité na ten 
účel, na ktorý boli schválené. Ak 
sa to však dosiahnuť nepodarí, 
budeme musieť zrejme pristúpiť, 
najmä čo sa týka športu, k ešte  
presnejšiemu definovaniu účelu 
použitia.

Rastislav Zanovit
poslanec MsZ

Majetok si vyžaduje opravy
Už je to takmer  štrnásť ro-

kov, čo sme v októbri 1998 
slávnostne otvárali nové 
Hviezdoslavovo námestie. To, 
že nič nefunguje bez patričnej 
starostlivosti, zisťujeme aj na 
spomínanom námestí. Poško-
dené a polámané palisády, 
prepadnutá dlažba, popadané 
a poodlamované schody, po-
škodené obklady pod sochami, 
polámané drevo na lavičkách... 
Rozšírenie pôsobnosti tech-
nických služieb o drobnú sta-
vebnú činnosť začiatkom tohto 
roka malo svoje opodstatnenie 
a začína to byť v meste aj vi-

dieť. Opravené odtokové žľa-
by, palisády a schody, vyrov-
nanú dlažbu si všimli a ocenili 
viacerí občania. Postupne sa 
odstránia aj ostatné nedostatky. 
Novou aktivitou technických 
služieb je tiež skrášlenie ve-
rejných priestranstiev novými 
kvetináčmi s kvietkami. Dob-
re zvládnutá mimoriadne silná 
zima, rýchle jarné vyčistenie 
mesta a dávanie do poriadku 
majetku mesta svedčí o tom, 
že primátor mal dobrý tip na 
vrchného manažéra tejto mest-
skej organizácie.

Milan Rentka

Anton (21): 
Teraz to nábrežie pôsobí 

trochu umelo, ale inak je to 
krajšie ako bolo, teda upra-
venejšie.  Chýba jednoznačne 
už len nejaké fajn kúpalisko, 
čo by  fungovalo celoročne. 
Sme veľké mesto, kde to v 
okolí najviac žije, ale na pla-

v e c k ý 
výcvik,  
či plá-
v a n i e 
v zime 
a l e b o 
o s v i e -
ženie v 
lete mu-

síme cestovať inde.

Janka (25): Pre deti je to 

fajn, len som zvedavá, doke-
dy to vydrží. Vyzerá to urči-
te lepšie, ako tie dolámané 
lavičky a nepokosená tráva, 
čo tam boli predtým. Ešte by 
mohli  ten kúsok tam, čo pri-
pomína skôr smetisko, zme-
niť na plaváreň. To by poteši-

lo všetky vekove kategórie.

Anna (44): Je to síce pek-
né, ale chýba tam niečo také 
prírodne, viac stromov. Chý-
ba  WC, samozrejme aj bufet. 
Na nábreží sú síce hotely, ale 
keď sa človek opaľuje, musí 
sa zakaždým obliecť.  Nebo-
lo by zlé, keby tam dali  ešte 
fontánu, veď vody je dosť.  
No a ešte chýbajú hry aj pre 
starších, niečo na štýl mini-
golfu. 

Denisa (21): Je to pekne 
upravené, dá sa tam príjemne 
posedieť.  Škoda, že zrušili 
ten bufet,  ktorý tam bol, a 

u r č i t e 
c h ý b a 
h u d b a .  
Upravila 
by som 
o k o l i e 
v z a d u , 
smerom 
na Stud-
n i č k u . 
Po ceste 
na ranč 
c h ý b a 
osvetlenie, chodilo by omno-
ho viac ľudí aj tým smerom.  
Pamätám si aj náučný chod-
ník, ktorý už dlhšiu dobu vraj 
nie je použiteľný. Škoda...

Janka (21): Konečne to 
v y z e r á 
d o b r e , 
o t á z k a 
ale znie, 
dokedy. 
Najviac 
chýbajú 
toalety. 
Čo by 
ešte bolo 
vhodné 
pre turistov? Napríklad, keby 
vzadu za Tempom konečne 
urobili vodný vlek, čo tam 
mal byť a nebolo by to také 
hrozné a rozkopané, ako nie-
kde na smetisku.

Slnečné počasie vytiahne bežne rodičov s deťmi von. 
U nás je to najčastejšie k Oravskej priehrade. Príjem-
nú atmosféru okrem tepla im dotvára už aj prostredie. 
Pomáha tomu zrekonštruované nábrežie, ktoré pote-
ší všetky deti svojimi atrakciami. Deti boli nadmieru 
spokojné. Opýtali sme sa ich rodičov, ale aj okoloidú-
cich študentov, čo si myslia o prebudovanom nábreží. 
Prezradili nám  aj, čo im pri priehrade a v Námestove 
ešte chýba.

Pracovníci TS opravujú poškodený žľab.             Foto: (msú)



3Námestovčan

Oravskej priehrady

Orange festival v blízkosti ranča
Niekoľko vážnych dôvodov 

zavážilo, aby sa organizátori 
spolu s vedením mesta roz-
hodli organizovanie najväčšie-
ho festivalu slovenskej a čes-
kej populárnej hudby v našom 
meste Orange Music Summer 
Orava presunúť do iných pries-
torov. Tento rok sa bude festi-
val konať v dňoch 24. a 25. 8. 
2012  v blízkosti Ranča u Edy-
ho. Práve pán poslanec Eduard 
Dunčič vyšiel v ústrety mestu 
a organizátorom. Poskytol fes-
tivalu priestranstvo, ktoré má 
v dlhodobom nájme. Hlavným 
dôvodom zmeny miesta bolo 
zrekonštruované Nábrežie. 
Vybudovaním detského ihris-
ka, chodníkov a novej zelene 
sa zmenšila trávnatá plocha, 
kde bol festival organizovaný 
v predchádzajúcich rokoch. 
Navyše, nové zariadenia si 
chceme chrániť pred možným 
poškodením. Svoju úlohu zo- 
hrala aj nešťastná udalosť z 
minulého roka, utopenie mla-
dého človeka počas festivalu v 
blízkosti areálu vo vode prieh-
rady. Nemalým dôvodom bolo 

tiež neorganizované stanova-
nie v okolí celej zátoky Náb-
režia a následný problém s 
vyčistením týchto priestorov v 
nedeľu po akcii. Blízke nákup-
né centrá umožňovali účast-
níkom lacný nákup alkoholu 
mimo areálu festivalu. A na-
koniec, aj obyvatelia sídliska 
Stred si určite vydýchnu, hluk 

z reproduktorov už bude pre 
nich minulosťou. Treba však 
zároveň povedať, že hluku sa 
v centre mesta počas leta nez-
bavíme, pretože všetky ostatné 
letné akcie budú organizované 
v amfiteátri. Začali sme už  24. 
júna Dňom farnosti, nasledo-
vať budú koncerty mladých 
muzikantov, Drevorubač, 

Hubert, najväčší gospelový 
festival „Verím pane“. Dych-
festom potešíme priaznivcov 
dychovej hudby. Veríme, že v 
krásnom prostredí Nábrežia a 
vynoveného amfiteátra si leto 
vychutnáme plnými dúškami. 
Slnečné počasie bude dôležité 
predovšetkým počas víkendov.                                                                                           
                          Milan Rentka

Účastníci festivalu si stanovanie v blízkosti priehrady minulé leto „vystlali“ množstvom od-
padkov, ktoré na Nábreží zanechali aj po svojom odchode.         Foto: (ar msú)

anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa   anke-

Amfiteáter má nové pódium
Vynovené priestory nábrežia a 
priestory amfiteátra „obnažili“ 
prehnité dosky pódia amfite-
átra. To totiž nebolo súčasťou 
projektu, financovaného z 
prostriedkov EÚ. Problém 
teda zostal na pleciach mesta. 

Podobne, ako pri iných men-
ších investičných akciách, 
aj v tomto prípade poslanci 
schválili finančný príspevok 
Technickým službám, ktoríé 
vo vlastnej réžii práce zabez-
pečia. Keďže mestu neúčtujú 

zisk, je to finančne výhodnej-
šie, ako cez iných súkromných 
dodávateľov.
Amfiteáter bol do súčasnej 
podoby postavený pred dva-
nástimi rokmi. Na oblúkovú 
konštrukciu prekrytia a rozší-
renie pódia na 19 metrov nám 

prispeli holandskí partneri. 
Strecha stála približne 900 tis. 
vtedajších korún. Polovicu z 
tejto sumy uhradili Holanďa-
nia. Veríme, že nové pódium 
vydrží najmenej ďalších dva-
násť rokov.

Milan Rentka

Práce na novom, 19-metrovom pódiu stihli pracovníci TS do-
končiť len nedávno. V týchto dňoch už slúži podujatiam, orga-
nizovaným na Nábreží Oravskej priehrady.          Foto: (msú)

Staré pódium doslúžilo.        Foto: (msú)

Buldozér na Nábreží
Zvyšujúce sa nároky na 

verejné priestranstvá prinú-
tili vedenie mesta využívať 
všetky vhodné plochy a po-
zemky v majetku mesta na 
ich úpravu a použitie. Má-
lokto však vie, že pozemky 
na Nábreží medzi štátnou 
cestou a brehom Oravskej 
priehrady patrili ešte do roku 
2000 štátu. Márne sa mesto 
v deväťdesiatych rokoch po-
zemkov domáhalo na býva-
lom okresnom úrade, aby ich 
v zmysle príslušného zákona 
bezplatne previedol do ma-
jetku mesta, predstavitelia 
okresného úradu boli proti. 
Až žalobou voči štátu mesto 
nakoniec po rozhodnutí súdu 
pozemky získalo. Následný 
rozvoj tejto „perly“ Námes-

tova dostal to správne tempo. 
Už mestu nič nebráni, aby 
Nábrežie využilo podľa svo-
jich predstáv a prítomnosť 

buldozéru v tejto časti svedčí 
o tom, že na ďalšom rozvoji 
sa intenzívne pracuje.

                     Milan Rentka

Úprava verejných plôch na Nábreží.     Foto: (msú)

Mládežnícky parlament 
Námestova

Mladí ľudia oplývajú nároč-
nosťou a kritičnosťou. Majú 
množstvo požiadaviek, chcú 
neustále niečo nové. Aj zmenu 
života v prostredí, v ktorom žijú. 
Je však aj známe, že im v tomto 
smere nezriedka chýba iniciatíva, 
akcieschopnosť, ochota pre zme-
nu niečo urobiť. So zaujímavou 
iniciatívou preto prišiel stredoš-
kolský pedagóg a poslanec mest-
ského zastupiteľstva Ján Kozoň, 
ktorý chce mladým ľuďom v Ná-
mestove umožniť angažovať sa a 
pomôcť vplývať na veci verejné 
vo svojom meste. Na rokovanie 
mestského zastupiteľstva 13. 
júna predložil návrh na založenie 
Mládežníckeho parlamentu (MP) 
v Námestove, ktorý poslanci 
schválili. Prvé kroky na kreova-
ní a fungovaní tohto poradného 
orgánu – mosta medzi mladými 
ľuďmi a vedením mesta - by sa 
mali začať v septembri.

„Jedným z hlavných dôvodov 
na založenie MP je využiť  po-
tenciál,  ktorý je ukrytý v mla-
dých ľuďoch tohto mesta, roz-
víjať ich organizačné a kreatívne 
schopnosti, vytvoriť im priestor, 
aby ich názory boli vypočuté a 
rešpektované, a zároveň vytvoriť 

mechanizmus na spolurozhodo-
vanie a spoluzodpovednosť za 
život v meste. Mládežnícky par-
lament bude vytvárať priestor na 
organizovanie vlastných – kul-
túrnych, umeleckých, ekologic-
kých či športových aktivít pre 
svojich rovesníkov a pre širokú 
verejnosť v našom meste,“ uvá-
dza dôvody predloženia návrhu 
poslanec Ján Kozoň.

V začiatkoch bude MP potre-
bovať poradiť, získať prehľad o 
fungovaní a riadení mesta, preto 
by mal od začiatku aktívne spo-
lupracovať s komisiou pre mlá-
dež, vzdelávanie a kultúru. 

„Neoceniteľnou výhodou je, 
že všetci členovia tejto komisie 
majú dlhoročné skúseností s prá-
cou s mladými a ochotu zaktivi-
zovať mládež v meste. 

Práve mladí ľudia budú o nie-
koľko rokov rozhodovať o bu-
dúcnosti nášho mesta,  preto je 
dôležité, aby sa naučili povedať 
svoj názor, hľadať riešenia, argu-
mentovať,“ zdôvodňuje potrebu 
budúceho približne  pätnásťčlen-
ného Mládežníckeho parlamentu 
mesta Námestovo iniciátor tejto 
myšlienky Ján Kozoň.   
                                              (lá)

Jeho členmi sú zástupcovia 
žiakov základných a stred-
ných škôl na území mesta 
Námestovo vo veku 13 – 19 
rokov.

Členovia MP budú môcť: 
- zastupovať a reprezentovať 

mladých ľudí, predovšetkým 
žiakov a študentov školy na-
vonok, vo vzťahu k mestu

- predkladať návrhy a pripo-
mienky, týkajúce sa predovšet-
kým problematiky mládeže

- predkladať potreby a sta-
noviská mladých ľudí zástup-
com mesta

- podieľať sa na spoluorga-
nizovaní kultúrno-spoločen-
ských a športových akcií v 
meste

Zo štatútu Mládežníckeho parlamentu

Elena (54): Veľmi krásne 
a príjemné prostredie. Vhod-
né na prechádzku a oddych. 
Chýbajú sprchy, toalety, tu-
ristický chodník, bufet alebo 
rýchle občerstvenie a poria-
dok. 

Alena (42): Nábrežie je 
prerobené veľmi pekne. Ko-

n e č n e 
upúta a 
p r i l á k a 
turistov.  
E š t e 
keby tu 
boli spr-
chy  a 
z m i z o l 

ten neporiadok, čo sa tam na-
chádza, bolo by to krajšie. 

Vladimír (42):  Keby bola 
zostala po-
ž i č o v ň a 
v o d n ý c h 
b i c y k l o v 
a podpora 
v o d n ý c h 
š p o r t o v , 
bolo by to 

super. Inak je to pekný areál.

Alica (42): Určite nie som 
jediná, ktorá bude tvrdiť, že 
chýbajú toalety. Tie verejné 
záchody sú v katastrofálnom 
stave  a sú ďaleko. Ešte spr-

chy a prezliekárne by tam 
mohli byť. Je to pekne prero-
bené, oproti tomu, ako nábre-
žie vyzeralo.

Zuzana a Nikola (16): Te-
raz po 
p r e r o -
b e n í 
je to 
omno -
h o 
krajšie. 

Mohlo by tam byť viac akcií, 
keď už je amfiteáter prebudo-
vaný, lebo chýba tam hudba. 
A okrem toho ešte toalety. 

Pýtala sa: 
Nikola Červenková

Učili nás deviataci
„Až keď vyrúbu posledný 

strom a chytia poslednú rybu, 
až potom si človek uvedomí, 
že peniaze sa nedajú jesť.“

Myšlienka, aby si žiaci uve-
domili spomínanú pravdu, 
ktorá sa nás bytostne dotýka, 
dlho vŕtala v hlavách niekto-
rých učiteľov ZŠ Slnečná.  A 
tak sme žiakom 9. ročníka 
ponúkli účasť na projekte 
Deň Zeme. Jeho cieľom bolo 
zvýšiť ekologické povedomie 
žiakov, motivovať deviatakov 
k zmysluplnej činnosti, začať 
kultivovať okolie školy. Ne-

museli sme ich prehovárať, 
zanietene sa pustili do príprav 
a realizácie aktivít a pracov-
ných dielní.  Akcia „Vyčisťme 
si okolie školy“ v spolupráci s 
Technickými službami mesta 
Námestovo odštartovala akti-
vity projektu. 

Potom nasledovali dva týž-
dne usilovnej práce všetkých 
žiakov na výrobe užitočných 
vecí z odpadov, príprava plagá-
tov. Deviataci vymýšľali, čím 
prekvapia na svojich pracov-
ných dielňach. Stali sa vyuču-

Pokračovanie na 7. str.
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Mobilný Becep 2012
 Mestská polícia Námestovo 

v rámci prevencie v uplynulom 
období požiadala Ministerstvo 
dopravy,výstavby a regionál-
neho rozvoja  SR – odbor  
bezpečnosti cestnej premávky 
(BECEP/bezpečnosť cestnej 
premávky) o zaradenie mesta 
Námestova do projektu  Mo-
bilný BECEP 2012.

 Mobilný BECEP je popu-
lárno-náučný, verejno-pros-
pešný a najmä - zaujímavý  
projekt, ktorý prináša na 
námestia slovenských miest 
bohatý program pre deti, 
rodičov, seniorov, vodičov, 
cyklistov, chodcov - skrátka, 
pre všetkých účastníkov cest-
nej premávky.

Bezpečnosť na cestách 
pre vodičov, pasažierov do-

pravných prostriedkov alebo 
chodcov je životne dôleži-
tá, preto veríme, že v centre 
Bielej Oravy budeme mať 
možnosť vyskúšať si jazdu 
vozidlom autoškoly (parko-
vanie medzi kužeľmi, cúva-
nie a pod.), jazdu na bicykli 
medzi prekážkami, otestovať 
si pod odborným dohľadom 
záchranárov poskytovanie 
prvej pomoci a na simuláto-
re nárazu si vyskúšať, ako to 
trhne s človekom pri náraze 
„len“ v rýchlosti 30 km/h. 
Sme presvedčení,  že na tých-
to prezentáciách získajú deti, 
mládež i dospelí nielen cenné 
rady, ale aj skúsenosti, ktoré 
im v budúcnosti môžu zach-
rániť život.

Jozef Balcerčík

Do tretice všetko dobré? 
V správe o činnosti Mestskej 

polície (MsP) Námestovo za 
rok 2011, ktorú poslanci na 
rokovaní MsZ v Námestove 
13. júna  zobrali na vedomie, 
navrhuje náčelník MsP, na 
základe  poznania  problema-
tiky požívania alkoholických 
nápojov a verejného poriad-
ku v meste, i vyhodnotenia  
sťažnosti  obyvateľov a náv-
števníkov mesta, ktorí chcú 
mať možnosť zabaviť sa, ale 
dožadujú sa aj práva na nočný 
kľud a zabezpečenie verejné-
ho poriadku, tieto opatrenia:

▪ v zariadeniach,  kde sa 
podávajú alkoholické nápo-
je, prehodnotiť prevádzko-
vú dobu

▪ na základe kategorizácie 
určiť maximálnu prevádz-
kovú dobu konkrétnych 
prevádzok 

▪ stanoviť maximálnu pre-
vádzkovú dobu  na území 
mesta 

Návrh na skrátenie otvára-
cích  hodín predkladala mes-
tská polícia vo svojej správe o 
činnosti každoročne od roku 
2010. Veríme, že do tretice 
padne na úrodnú pôdu, najmä  
teraz, keď  na návrh poslanca 
Rastislava Zanovita o záka-
ze  hazardných hier, poslanci 
prijali uznesenie s cieľom  do 
budúceho riadneho zasadnu-
tia MsZ v septembri pripraviť 
všeobecno-záväzné nariade-
nie (VZN). V tomto nariadení  

by mohla byť zapracovaná aj  
spomínaná problematika  ot-
váracích  hodín. Úplný zákaz 
po  toľkých rokoch „demok-
racie“  je zrejme nepriechod-
ný,  jednoduchým opatrením, 
akým  je časové obmedzenie 
prevádzkovej doby,  by však 
mohlo dôjsť k  zníženiu ná-
padu priestupkov na úseku 
verejného poriadku, zazna-
menaných prípadov protispo-
ločenského správania  a tak  k 
celkovému zlepšeniu situácie 
na úseku verejného poriadku 
v meste.

Podľa WHO   ročne zomiera 
na alkoholizmus 2,5 milióna 
ľudí vo veku od 15 do 64 ro-
kov – ide o každého 7. muža a 
každú 13. ženu. Mestskí poli-
cajti, chodiaci robiť poriadky 
do rodín,  kde panuje alkohol, 
dobre vedia,  ako to v ich do-
mácnostiach vyzerá. Alkohol 
býva problémom celých ro-
dín, nielen jednotlivca. 

Kým v ázijských krajinách 
je alkohol zakázaný nábo-
ženstvom, v USA nemôžu  
kupovať alkohol  mladší ako 
21-roční. Inšpirujúce  pre nás 
by mali byť príklady zo škan-
dinávskych krajín, kde uplat-
ňujú metódy zvýšenia cien, 
obmedzenia maloobchodné-
ho predaja, či zákaz predaja 
alkoholu v noci a v niektorý 
víkendový deň.

Jozef Balcerčík 
náčelník MsP

Pridáme sa?

Bol to pán poslanec Anton 
Ťapák, ktorý na rokovaní 
finančnej komisie pozname-
nal, že „s tými automatmi 
budeme musieť niečo robiť, 
lebo ľudom sa to nepáči“. V 
tom čase som o automatoch z 
médií vedel len to, že niektoré 
obce sa s tým pokúsili niečo 
urobiť, ale že je to ešte neisté, 
lebo zákon sa dá údajne obísť. 
Následne som sa stretol pria-
mo s požiadavkou odstrániť 
herne z nášho mesta. Sled 
ďalších udalosti katalyzovali 
moje rozhodnutie niečo s tým 
urobiť a tiež presvedčenie, že 
pre mesto to bude dobré. Pre-
to som pripravil návrh VZN 
o obmedzení hazardných hier 
na území mesta Námestovo a 
po prerokovaní v príslušných 
komisiách sa ním bude zao-
berať MsZ.
Vychádzam z konceptu člo-
veka ako trojdimenzionálnej 
bytosti, ktorú tvorí telesná, 
duševná a duchovná rovina. 
V každej z týchto rovín platia 
isté zákony, ktoré sme pozna-
ním zistili. Vieme, že keď 
budeme veľa soliť, budeme 
mať vysoký tlak a časom 
choré obličky a srdce. To je 

rovina telesná. Vieme, že keď 
narušíme dieťaťu jeho emo-
cionálny vývoj, bude mať 
veľké problémy  s rôznymi 
komplexami menejcennosti, 
so sebaprijatím. Veľa vecí 
vieme, to boli len príklady, 
ale treba úprimne priznať, že 
veľa vecí nevieme. Najmenej 
toho vieme v oblasti duchov-
nej roviny. Ale predsa aspoň 
to málo. Sv. Pavol hovorí, 
že ovocím hriechu je smrť 
(neznamená to len fyzickú 
smrť, je to obraz). Ak som 
povedal, že koncept, z kto-
rého vychádzam, hovorí o 
trojdimenzionalite človeka, 
môžeme to isté povedať o 
skupine ľudí, o nejakom  
spoločenstve osôb, o komu-
nite, napr. aj o obci či meste, 
že má tri roviny - telesnú, 
duševnú a duchovnú.  Jeden 
kňaz mi hovoril,  že keď bol 
v jednej obci, konal denne 
poklonu pred Sviatosťou 
Oltárnou, a že v tom období 
poklesol v obci počet tragé-
dií. A následne, keď odtiaľ 
odišiel, počty stúpli. Kto vní-
ma duchovnú dimenziu mes-
ta, bude so mnou súhlasiť, že 
päť samovrážd v takom krát-

kom čase, v tak malej komu-
nite, akou je Námestovo, 
je viac ako náhoda. Tušíme 
kauzálne  duchovné súvis-
losti? Možno konáme málo 
dobra alebo sme príliš otvo-
rení zlu? Nedovolím si tvrdiť 
ani jedno, ani druhé. Raz je 
to však Tajomstvo, ktoré ľud-
ský mozog neprenikne.  Nič 
iné nám ale neostáva, len si s 
pokorou ako komunita spy-
tovať svedomie. Ja konkrét-
ne za Lukáša, lebo som ho 
sprevádzal prípravou na bir-
movku, ktorú neabsolvoval. 
Nesiem si svoj podiel viny, 
možno aj za ostatných, len si 
toho nie som vedomý, podob-
ne ako každý z nás. 
To otvorenie sa zlu… Auto-
maty, to je len jeden z kaná-
lov. Vidíme ho, ale možno je 

nepodstatný. Netvrdím, že to 
ovplyvní rovnováhu na tomto 
poli.  Treba to však skúsiť. Aj 
za cenu nižšieho príjmu do 
rozpočtu mesta. 
Minulý rok  poslanci NR 
SR za KDH (Žitňanská a 
Procházka) vypracovali 
novelu zákona č. 171/2005 
o hazardných hrách a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov, ktorá umožňuje 
samosprávam obmedziť pre-
vádzku niektorých hazard-
ných hier. Platnosť tohto 
zákona resp. jeho novely je 
od 1. septembra minulého 
roka. My, poslanci obecných 
zastupiteľstiev,  sme dostali 
možnosť, ktorá tu doteraz 
nebola. Pridáme sa?

Rastislav Zanovit 
poslanec MsZ

Ilustračná fotografia.        Foto: (int.)

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Námestovo  
č. 1/2012

o zákaze predaja, podávania a požívania alko-
holických nápojov na verejne prístupných mies-
tach na území mesta Námestovo.

Mesto Námestovo podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďo-
vaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto nariadení.

Článok 1
Účel a rozsah úpravy

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vykonať 
niektoré ustanovenia zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádz-
ke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších 
predpisov. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) vymedzenie častí územia Mesta Námestovo, v ktorých je 
obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie 
alkoholických nápojov 
b) časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov.

Článok 2
Základné pojmy

1. Za verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne 
záväzného nariadenia sa považujú miesta na území mesta 
Námestovo, ktoré slúžia na verejné užívanie, a to Hviezdo-
slavovo námestie, Námestia A. Bernoláka, Nábrežie (časť 
pobrežia medzi brehom Oravskej priehrady a štátnou cestou - 
začínajúce od časti Mláka, pokračuje hlavnou križovatkou pod 
kostolom a končí pri odbočení na Vojenské), priestory auto-
busového nástupišťa, areál Kostola sv. Šimona a Júdu, areál 
mestského cintorína, areál Základnej školy na sídlisku Brehy, 
areál Materskej školy na sídlisku Brehy, areál Základnej školy 
a Materskej školy na Ulici Komenského, areál Materskej školy 
na Ulici Bernolákovej a detské ihriská na Nábreží, na sídlisku 
Brehy a na sídlisku Stred. 

2. Alkoholickými nápojmi sa na účely tohto nariadenia rozu-
mejú liehoviny, destiláty, víno a pivo a iné nápoje, ktoré obsa-
hujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

Článok 3
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov
1. Zakazuje sa predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje  
na verejne prístupných miestach bližšie špecifikovaných v čl. 
2 ods. 1 v čase od 5:00 do 4:30 h. nasledujúceho dňa, okrem: 
• príležitostných trhov a jarmokov, 
• v prevádzkach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služ-
by umiestnených na verejne prístupných miestach na základe 
podmienok stanovených v povolení mesta a v súlade s ich živ-
nostenským oprávnením,
• mestom povolených letných terás, ktoré sú súčasťou pre-
vádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, 
• podujatí organizovaných mestom,
• podujatí oznámených alebo ohlásených mestu v súlade s oso-
bitnými právnymi predpismi
• 31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 10.00 h. 

Článok 4
Sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariade-
nia vykonáva mestská polícia.
2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného 
nariadenia fyzickou osobou je mesto oprávnené uložiť sankcie 
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mest-
ským zastupiteľstvom v Námestove dňa 13. 6. 2012 a účinnosť 
nadobúda od 1. júla 2012.

Ing. Ján Kadera 
primátor mesta 

Zákon č. 228 z 12.7.2011 s účinnosťou od 1. septem-
bra 2011, ktorý novelizuje pôvodný zákon č. 171 z roku 
2005 o hazardných hrách, umožňuje samospráve vše-
obecne záväzným nariadením obmedziť niektoré druhy 
hazardných hier. 

Veľká Lomnica, Radošiná, Dobšiná, Horné Sŕnie, Čier-
ny Balog, Sabinov, Šarišské Michaľany, Varín, Važec, Hu-
menné, Čimhová, Raslavice, Most pri Bratislave, Ivánka 
pri Dunaji a mnohé iné obce a mestá využili možnosť re-
gulovať hazard na svojom území. 

Pridá sa aj Námestovo?

„Občerstvenie“ pred vstupom do zábavných podnikov na 
Nábreží v Námestove bolo doteraz bežné...          Foto: (ar or)



Počítač, digitálne hračky a 
interaktívna tabuľa sa stali 
bežnou súčasťou výchovno-
vzdelávacej činnosti dieťaťa 
už v materských školách, 
preto sme sa i my rozhod-
li zadovážiť si do našej 
materskej školy interaktív-
nu  tabuľu. Podnetom pre 
jej zakúpenie bolo školenie 
o  možnostiach jej využitia a 
manipulácii s ňou , ktoré sa 
konalo v našej MŠ. Keďže 
počítače potrebné pre chod 
interaktívnej tabule sme už 
dostali z Európskeho sociál-
neho fondu  a práca s jedným 
počítačom a 20 deťmi sa nám 
osvedčila ako neefektívna 
a náročná, zakúpili sme do 
škôlky interaktívnu tabuľu.   
Sme tak zatiaľ  jedinou 

materskou školou v Námes-
tove, ktorá má interaktívnu 
tabuľu. S tabuľou pracujeme 
od septembra 2011 a hoci je 
u m i e s t n e -
ná v triede 
pre najstar-
šie deti, 
dokážeme si 
prispôsobiť 
organizáciu 
dňa tak, aby  
mohli tabuľu 
využívať aj 
ostatné trie-
dy. Je pre 
nás výbor-
ným pomoc-
níkom, pre-
tože slúži 
zároveň ako 
magnetická 

tabuľa, prehrávač hudby a 
videa, deti môžu na ňu kres-
liť, maľovať prstom alebo 
špeciálnym perom, dokážu 

si samy nastaviť farbu a typ 
pera, prejsť na ďalšiu stranu, 
ale hlavne, riešia úlohy na 
rôzne témy a rozvíjajú tak 
svoju osobnosť vo všetkých 
oblastiach. Práca s tabuľou 
je pre deti zaujímavá, 
prehľadná, pretože si svoj 
výtvor môžu uložiť, dokonca 
i vytlačiť a založiť do portfó-
lia alebo ukázať rodičom.
Tabuľa sa nám tak stala 
výborným pomocníkom, no 
snažíme sa, aby sa nestala 
dominantnou časťou výchov-
no-vzdelávacieho procesu, 
pretože čo môže byť pre deti 
prirodzenejšie, ako učenie 
sa formou zážitku a vlastnej  
skúsenosti s okolitým sve-
tom.         Katarína Pavčová
    MŠ Komenského
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Aká bude nová parkovacia 
politika v meste?

Spoplatnenie parkoviska na 
Námestí Antona Bernoláka 
od 1. 1. 2013 či zmeny v par-
kovacej politike mesta boli 
jedny z tém, ktoré sa rozo-
berali na ostatnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v 
Námestove. 

Podľa viacerých poslancov 
by akékoľvek spoplatnenie 
ďalších parkovísk v mes-
te malo byť kompenzované 
vytvorením výhodnejších 
podmienok parkovania  pre 
obyvateľov mesta s trvalým 
pobytom v Námestove. Padlo 
niekoľko návrhov a riešení,  
ako daný stav riešiť, detail-
nejšie sa však bude proble-
matikou zaoberať komisia 
pre verejný poriadok a do-
pravu a finančná komisia na 
najbližších stretnutiach.

Na jp -
rimera-
n e j š í m 
r i e š e -
ním by 
b o l o 
p a r k o -
v a n i e 
pre ob-
č a n o v 
m e s t a  
za sym-
bolický jednorazový  ročný 
poplatok.  Inými slovami,  
občania mesta, ktorí tu žijú, 
platia mestu dane a podieľajú 
sa na jeho budovaní,   by mali 
byť zvýhodnení  oproti tým, 
ktorí odvádzajú dane do svo-
jich miest a obcí. Zároveň, 
peniaze, ktoré mesto získa za 
parkovanie,  by sa  mali in-
vestovať  predovšetkým do 

údržby a rozšírenia parkova-
cích plôch . 

V menej kritických častiach 
by mohlo byť krátkodobé 
parkovanie pre obyvateľov 
mesta zadarmo bez časové-
ho obmedzenia.  Aby nedo-
chádzalo k zneužívaniu,  v  
exponovaných zónach, ako 
napríklad Štefánikova uli-
ca respektíve parkovisko za 
Domom Kultúry, môže byť 
bezplatné parkovanie obme-
dzené časovým intervalom, 
napríklad 2 hodinami alebo 
určitým denným obdobím.

Aká však bude finálna po-
doba novej parkovacej po-
litiky v meste,  rozhodne až 
mestské zastupiteľstvo na 
najbližších zasadnutiach. 

              Ján Kozoň
         poslanec MsZ

Rozširovanie parkovacích plôch
O tom, koľko 

bude v Námes-
tove áut a aká 
bude hustá pre-
mávka, sa ešte 
pred niekoľkými 
rokmi nikomu 
ani nesnívalo. 
Kvalita ciest, 
počet parkova-
cích miest, do-
pravné značenie, 
údržba a všetky 
ostatné otázky 
súvisiace s dop-
ravou sa stávajú 
jednou z najväč-
ších tém, ktoré 
musí radnica rie-
šiť v posledných 
rokoch. Námes-
tia, ani pôvodné 
komunikácie sa 
„nafúknuť“ ne-
dajú, prichádzajú teda na rad 
náhradné riešenia. Jednou z 
možností, kde je možné nové 
parkoviská vybudovať, je 
priestor Nábrežia po oboch 
stranách mosta, to znamená 
v rekreačnej časti pri amfite-
átri i penziónoch a na druhej 
strane pri obchodnom cen-
tre a nástupišti SAD. Práve 
v tejto časti chceme využiť 
priestor na návoz zeminy, 
čím vyriešime dva problémy 
naraz. Jednak umožníme sta-
vebníkom uložiť zeminu zo 
základových a iných terén-
nych prác a jednak vyrovná-
me a pripravíme priestor na                       
ďalšie využitie. Nevyhnut-

nou podmienkou však bolo 
predĺžiť potrubie, ktorým je 
vyvedený potok smerom do 
priehrady. Poslanci schváli-
li príspevok pre Technické 
služby a tie okamžite zabez-
pečili celú akciu. Rozšírenie 
parkoviska v tomto priestore 
je tiež veľmi dôležité z dôvo-
du blízkeho nástupišťa SAD 
a parkovania autobusov na 
nevyhnutnú dobu. Mesto pri-
praví projekt budúceho par-
koviska aj so zapracovaním 
plánovaného odklonu štátnej 
cesty, ktorá v súčasnej dobe 
nástupišťom prechádza. Ve-
ríme, že do doby, kým sa ze-
mina usadí, pohne sa aj dlho 
očakávaná investičná akcia 

Práce pri prekrývaní potoka.                 Foto: (msú)

V Dome Charitas nielen 
sociálne služby

V Charitnom dome Blaho-
slavenej Zdenky Schellingo-
vej  v Námestove poskytujeme 
priestory nielen pre sociálne 
služby a starostlivosť, ale aj 
pre  sebarealizáciu každého 
klienta. Počas spoločenských 
stretnutí, ktoré realizujeme v 
pravidelných intervaloch, je 
naším  záujmom  obohatiť a 
spestriť denný pobyt klien-
tov, ale aj ostatných seniorov 
a zdravotne znevýhodnených 

z Námestova a okolia. Obsa-
hom spoločenských stretnutí 
sú besedy na rôzne témy so 
zaujímavými hosťami, tvori-
vé aktivity, príjemné posede-
nia spestrené programom detí 
z materských a základných 
škôl. 

Na nedávnom stretnutí  mla-

dá dievčina z Novote prezen-
tovala svoju tvorbu obrazov 
krížikovou a gobelínovou 
technikou vyšívania. Obozná-
mila nás so začiatkami práce 
a odovzdala svoje skúsenosti.  
Tvorivé zručnosti mali mož-
nosť predstaviť aj iní účastníci 
stretnutia. Počas vzájomnej 
debaty  si vymenili svoje skú-
senosti názory a rady. 

Cieľom týchto stretnutí je 
zabrániť sociálnej izolácii 

seniorov a 
zd ravo tne 
znevýhod-
n e n ý c h , 
aktivizovať 
a vytvoriť 
podmienky 
pre efektív-
ne trávenie 
v o ľ n é h o 
času. 

N o v ý m i 
zaujímavý-
mi témami 
c h c e m e 
spríjemniť 
ďalšie stret-
nutia, umož-

niť seniorom a zdravotne zne-
výhodneným sa vymaniť z ich 
rutinného prostredia, pozvať 
ich k spoločnému tráveniu 
voľného času. 

Plán spoločenských stretnu-
tí  sa nachádza na výveske vo 
Farskom kostole v Námestove.                                                                                          
                          Dom Charitas

Majster siedmich remesiel
Veľkým oživením činnosti 

v Dome Charitas Bl. Zdenky 
Schellingovej v Námestove 
bol príchod pána Pavla Ruž-
voňa.  Je Námestovčanom, 
pracoval ako robotník, no 
čo sa týka zručnosti, aj nap-
riek zdravotným ťažkostiam 
ho možno právom nazvať 
majstrom siedmich remesiel.  
Toto tvrdenie nie je prehna-
né. Kto by o tom pochyboval, 
nech sa páči navštíviť každý 
štvrtok poprípade hocike-
dy spoločenskú miestnosť 
Domu Charitas, kde sa môže 
na vlastné oči presvedčiť o 
zručnostiach tohto obyvateľa 
domu. 

Pavol Ružvoň je majster v 
pletení papierových košíkov, 
váz, dekoračných predmetov, 
využíva pri tom aj servítkovú 
techniku, zaoberá sa   zdobe-
ním veľkonočných vajíčok 
metódou patchwork, ktoré 
sú v takom majstrovskom 
prevedení, že by mohli byť 
ponúknuté v predajniach ľu-
dovej umeleckej tvorivosti. 
Niet obavy, žeby tam ko-

merčne neobstáli. Bráni však 
tomu príslovečná skromnosť 
tvorcu. Obdarovaní dielami 
Pavla Ružvoňa sú už aj v 
Námestove. Napríklad jeho 
vyrobené srdiečka dokážu 
otvárať nielen ženské srdcia, 
ale každého, kto má zmysel 
pre krásu.

Vzhľadom na zdravot-
ný stav tvorcu tejto krá-
sy je to až neuveriteľné, 
že tieto diela vychádzajú 
z jeho rúk. Najviac prek-
vapil nielen klientov 
či personál, ale aj náv-
števníkov štvrtkových 
posedení, väčšinu seni-
oriek – učiteliek, ktoré 
nemohli uveriť, že z rúk 
zdravotne postihnuté-
ho človeka vychádzajú 
také krásne umelecké 
diela. Návštevníkov 
milo prekvapil malý 
kostolík, ktorý vyrobil z 
drevených špajdlí a bez 
klinca. Ľudskosť pána 
Ružvoňa sa prejavuje 
v tom, že rád navštívi 
aj susedov či známych, 

aby názorne predviedol po-
stup svojej tvorby.

Do ďalších dní života pánu 
Ružvoňovi želáme ešte veľa 
šťastných a tvorivých rokov, 
lebo hoci v Dome Charitas 
patrí medzi najmladších kli-
entov, sme si istí, že jeho ta-

lent sa, na našu potechu, ešte 
viac rozvinie. Teda mnoho 
rokov - šťastných rokov! 
Nech tvorba Pavla Ružvoňa 
aj naďalej obšťastňuje mi-
lovníkov umeleckých krás. 

Pracovníci Domu Charitas 
Bl.Zdenky Schellingovej.

Pavol Ružvoň svojou tvorbou teší srdcia nielen klientov a zamest-
nancov Domu Charitas Bl. Zdenky Schellingovej.         Foto: (d ch)

Radko Móres pri práci s tabuľou na tému 
Ovocie, zelenina pomenúva a triedi jednotlivé 
druhy do skupín.               Foto: (kp)

Dom Charitas Bl. Zdenky ponúka svoje priesto-
ry aj na sebarealizáciu klientov.      Foto: (d ch)

Interaktívna tabuľa už v materskej škole

štátu s odklonom cesty a vý-
stavbou kruhových križova-
tiek v meste.              

                      Milan Rentka
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Rodinnú firmu založil otec 
František v roku 1946. Dozve-
dáme sa, že po II. svetovej vojne 
kúpil vojnou zničený dom, opra-
vil ho a začal piecť chlieb.  Priš-
lo však  Gottwaldovo znárod-
nenie, ktoré postupne postihlo 
všetkých živnostníkov a tak na 
prelome rokov 1952/1953 v pe-
kárskych peciach  Pekárne Jac-
kulík žeravé pahreby  vyhasli. 
František Jackulík si myslel, že 
navždy. Veď takmer 40 rokov, 
do roku 1990 ležalo ladom v su-
teréne pekárne celé 
zariadenie – pece, 
stroje, všetko bez 
pohnutia. Ktože by 
sa nazdal, že sa si-
tuácia zmení? Veď 
za komunizmu 
súkromné firmy 
nemohli existovať. 
Zákon o pridruže-
nej výrobe však 
umožňoval pop-
ri svojej činnosti 
podnikať druž-
stvám, národným 
výborom, štátnym 
majetkom a iným 
štátnym subjektom, 
a tak začali začiat-
kom 80-tych rokov 
vznikať na Orave 
pekárne. František 
Jackulík dostával 
priebežne ponuky, 
aby technológiu 
pečenia chleba a 
stroje predal. Ne-
predal. A po čase sa 
dozvedel, že syno-
via sa chcú pokúsiť 
kráčať v jeho šľa-
pajách. Verili totiž, 
že spoločenský 
systém sa zrúti.

Z úradníckej 
krysy pekár
„Pracoval som 

v námestovskom 
Závode výpočto-
vej techniky ako 
vedúci odbytu. 
Vyrábali sme vý-
robky, s ktorými 
sme nemali šancu 
konkurovať firmám 
na Západe. Ešte o 
páde systému nebolo ani chýru, 
no na odbyte našich počítačov 
sa to už prejavovalo. Ich pre-
daj išiel rapídne dole. Závod 
vo svojom sortimente nemal 
šancu. Typoval som, že do roka 
fabrika padne úplne. Ľudia ne-
vedeli, čo sa môže stať, mne 
však odbyt našich počítačov 
– obrovských ťažkých skríň 
– napovedal, že sa niečo deje. 
Riaditeľ ma stále kritizoval, že 
som neschopný, keď nemôžem 
predať tie naše výrobky. To sa 
však predať nedalo. A po tom, 
čo sa otvorili hranice, už vôbec 
nie. Ľudia si húfne zo Západu 
prinášali elektroniku – stolové 
počítače, televízory, prehráva-
če, kazeťáky. Kto by kupoval 
tie naše? Odbyt padal z mesia-
ca na mesiac. Pochopil som to a 

silno som rozmýšľal, čo budem 
robiť. Navrhol som otcovi ob-
noviť pekáreň. Bol prekvapený, 
myslel si, že tá už nikdy nebu-
de piecť chlieb. Viem, myslel 
si, že ja, kancelárska krysa, to 
nedokážem. Povedal, mi: Ale 
v pekárni treba robiť, a ty si v 
živote nerobil. Nerobil som, ale 
ma naučíš, vravím mu... Naučil 
ma - i brata - a firmu sme začali 
pomaly rozbiehať. Najprv som 
bol 2 - 3 mesiace pri ceste, brat 
Julo bol pri peci a potom sme 

sa vymenili. Ja 
som sa išiel učiť 
obsluhovať pe-
kársku pec, on 
vyrábať cesto. 
Po roku nám 
otec povedal: 
Chlapci, no vi-
dím, že už vám 
to ide, môžete 
robiť aj sami. 
Bolo to prelo-
mové obdobie. 
Z úradníka, 
ekonóma som 
sa musel pre-
orientovať na 
tvrdú fyzickú 
prácu pekára.  
Všetko sa však 
dá zvládnuť, 
keď to človek 
robí poctivo. 
Začiatky boli 
poriadne tvrdé, 
ale stálo to za 
to“, spomína 

Ing. Ondrej Jackulík.  

Piecť, rozvážať, rúbať
Začiatkom roku 1990 sa teda 

Ondrej Jackulík pustil do obno-
venia otcovej profesie a firmy. 
Prestavoval, dostavoval, upra-

voval, aby vyhovel podmien-
kam Hygieny. A najmä fyzicky 
drel.

„Večer o 22. hodine ma zobu-
dila žena, išiel som na nočnú. 
Do rána sme piekli. Ráno som 
išiel na rozvoz. Po návrate z 
rozvozu – okolo 9. hodiny som 
rúbal drevo pre pece, po rúba-
ní som sa domov dostal okolo 
13. - 14. hodiny. Ľahol som si 
spať. O 22. hodine ma zobudila 
žena, išiel som piecť. Tak som 
fungoval štyri a pol roka. Vážil 
som 70 kilogramov. Dnes vážim 
90!“ zavtipkuje Ondrej Jacku-
lík. „Začínali sme s bratom Jú-
liusom, otcom a ujom – mami-
ným bratom – pekárom. Štyria. 
Peňazí na prijatie pracovnej sily 
nebolo, tak sme všetko museli 
robiť sami. Po polroku k nám 
namiesto otca pribudol ďalší 

brat František – už sme boli traja 
súrodenci.

Piekli sme iba chlieb – domá-
ci, klasický. Mali sme jeden ob-
chod na Hviezdoslavovej ulici, 
tam, kde je i teraz. Chlieb išiel 
na dračku! Obchod sme otvára-
li o šiestej ráno, no už o piatej 
pred nim stáli rady ľudí. Zmenil 
sa systém, prišlo niečo nové, aj 
chlieb bol iný, ako ten zo štát-
nej pekárne. A tá vôňa! Ráno to 
rozvoniavalo po celej ulici! Bol 
to fantastický chlieb! Ten, čo pe-
čieme v súčasnosti elektricky, je 
dobrý, ale s tým vtedajším, pe-
čeným v peci na drevo sa nedá 
porovnať. Čo ako sa bude gom-
bíkmi nastavovať teplota v elek-
trickej peci, tá nedokáže upiecť 
taký chlieb. Receptúry máme 
od otca, dodnes chlieb pečieme 
podľa nich. 

V starej dobrej peci
V klasických peciach na drevo 

piekla Pekáreň Jackulík  chlieb 
do roku 1996.  „Otec nás od zá-
kladu učil robiť cestá, receptúry, 
sádzať chlieb do pece,  vyberať 
ho z nej, i to, ako treba pec ob-
riadiť...  Denne sme v začiatkoch 
piekli 500 – 600 chlebov. Pec 
bolo treba pred pečením najprv 

vykúriť. Drevo sa vkladalo do 
priestoru, kde sa 
sádzal chlieb. Na 
rošty sa nakládli 
nakálané metrovi-
ce, ktoré šamotovú 
pec poriadne na-
hriali. Drevo úplne 
prehorelo na popol, 
ktorý sa potom z 
pece vyhrabal oh-
reblom a jutovým 
vrecom, namoče-
ným do vody sa pec 
vyčistila. Až potom 
sa do nej sádzal 
chlieb. Vyhriaty ša-
mot mal úplne bielu 
farbu. Aby sa však 
3,5-metrová pec 

vyhriala 
v celom 
priestore, 
uhlie bolo 
treba po 
nej roz-
háňať. V 
nedosta-
točne vy-
hriatych 
r o h o c h 
z o s t a l 
š a m o t 
čierny, a 
tam by 
sa chlieb 
n e u p i e -
kol. Vy-
kúriť takú 
pec bolo 
u m e n i e . 
Do jednej 
vošlo 60 chlebov. Kilogramový 
chlieb sa piekol takmer hodinu. 
Po každom upečení várky  bolo 
treba pece po vyčistení opäť 
vykúriť“, popisuje postup kla-
sického pečenia chleba Ondrej 
Jackulík. 

Aj s autom na streche
Na ťažké chvíle sa rado spo-

mína asi preto, že situácia už 
pominula. A tak Ondrej Jackulík 
spomína, že po úmorných šty-
roch rokoch driny v začiatkoch 
budovania firmy si už mohol 
dovoliť zamestnať ľudí a on sa 
venoval iba rozvozu chleba a 
pečiva. „Úplne prvá moja linka 
bola smerom na Oravskú Les-
nú: Lokca, Breza, Krušetnica, 
Zákamenné. Rozvážal som na 
osobnom aute. V Oravskej Les-
nej sa v zime na konečnej  pre 
množstvo snehu nedalo oto-
čiť, a tak som musel odopnúť 
vlečku, otočiť auto a následne 
vlečku pripnúť k autu. V začiat-

koch to boli ťažké rozvozy, lebo 
celú noc som piekol a tak som, 
unavený, dvakrát za volantom 
zaspal. Mirkospánok a auto na 
streche mimo cesty... Postupne 
som si mohol dovoliť zamest-
nať i ďalších ľudí. Dnes nás tu 
pracuje 40 z mesta Námestovo, 
z toho 36 výrobných pracovní-
kov, vrátane predavačiek.“

Pečenie po novom
Medzitým sa Pekáreň Jacku-

lík rozrastala nielen čo do počtu 
pracovníkov, ale i priestorov či 
technológie. Na mieste bývalé-
ho Mestského podniku výroby a 
služieb, autoservisu, či predajne 
áut stoja dnes kancelárie i pre-
dajňa chleba a pečiva.

Pekáreň má novú technoló-
giu, chlieb pečie prakticky non-
stop, takmer všetky činnosti sú 
poloautomatizované. Váženie 
a váľanie chleba tu však robia 
ručne. 

Kde všade jedia chlieb z ná-
mestovskej Pekárne Jacku-
lík?

„Na celej hornej Orave a jed-
nou linkou zásobujeme aj Dolný 
Kubín. Máme cca 100 odberate-
ľov, počas leta aj 120...“ 

Chlieb sa jesť bude vždy, 
takže ste vsadili na dobrý ar-
tikel.

„Áno, ale v pekárskej branži 
sa dá udržať iba kvalitou. A naj-
lepšia výstupná OTK je zákaz-
ník. Preto máme dva obchody, 
Ak sa v tejto pekárni niečo po-
kazí, mám momentálne spätnú 
väzbu. Chlieb a pečivo sú živý 
materiál. To nie je drevo, stôl. 
Každé zamiesené cesto je iné. 
Ak by sa niečo pokazilo, hneď 
avizujú predavačky, zákazníci... 
Takže len držať kvalitu, kvalitu, 
kvalitu...

A - na hornej Orave pôsobí de-
väť pekárov! A to nehovorím o 
dolnej Orave. Takže konkuren-
cia je silná.“ 

Nie ako v ZVT kedysi
„Myslím, si že v regióne hor-

nej Oravy sme strednou, dobre 
vybudovanou pekárňou s no-
vou technológiou, ktorú neus-
tále inovujem, pretože v tejto 
branži nemožno zastať. Keď si 
už hovorím, že sme na tom, čo 
sa týka techniky dobre, idem 
na zahraničnú pekársku výsta-
vu, a keď sa z nej vrátim, mám 
pocit, že som o dvadsať rokov 
pozadu... Pozháňam, čo mi 
chýba, myslím si, že už mám 
všetko, opäť idem na výstavu 
a zas prídem s ovisnutým no-
som... Technológia v pekárstve 
beží dopredu rýchlym tem-
pom, a my sa ju iba snažíme 
dochytiť. Do novej investujem 
každý rok. Aby som nezaspal, 
aby to nebolo, ako v tom Zá-
vode výpočtovej techniky s 
našimi počítačmi kedysi pred 
revolúciou...         

                   Anna Lajmonová

Pri chlebe tri generácie Jackulíkovcov

Ondrej Jackulík si pri pečení chleba dodnes zachoval receptúry svojho otca.          Foto: (lá)

Históriu pekárne doku-
mentujú dobové fotogra-
fie.       Foto: (ar oj)

Zakladateľ námestovskej pekárne  František Jackulík pri 
starých peciach.       Foto: (ar oj)

Chlieb v Pekárni Jackulík sa váži a váľa ručne. V 
tejto firme v súčasnosti pracuje štyridsať Námes-
tovčanov.       Foto: (lá)

Sortiment pekárne:
„Pečieme 10 druhov chleba, 

klasický, podľa receptúry môjho 
otca, tohto druhu chleba pečieme 
najviac, približne 70%, ďalej celo-
zrnný, ľanový, slnečnicový, cere-
álny, tmavý.

Chlieb podľa otcovej receptúry 
sa líši od ostatných tým, že má 
dlhšiu trvanlivosť, pretože doň 
dávame veľa ražnej múky a ze-
miakovej múčky. Chlebík je vláč-
ny. Záruka naň je 4 - 5 dní“, ho-

vorí Ondrej Jackulík.
Okrem chleba pečie námestov-

ská Pekáreň Jackulík 
60 – 70 druhov pečiva
*obyčajné pečivo rôzneho dru-

hu (rožky, veľké rožky, bagety, 
sendviče, pletenky, žemle)

*sladké pečivo – vianočky, zá-
viny s rôznou náplňou, buchtič-
ky s rôznou náplňou – lekvárové, 
makové, pudingové, tvarohové, s 
nutelkou, čokoládové,... šišky 

*knedle, parené buchty  

Aký lepší môže byť predmet podnikania v čase krízy, 
keď sa kupuje máločo, ako je pečenie chleba a peči-
va? Ondrej Jackulík však takto určite nerozmýšľal, keď 
sa rozhodol ďalej rozvíjať fortieľ svojho otca Františka 
Jackulíka. Bol rok 1990 a o dnešnej kríze sa vtedy zaru-
čene nikomu nesnívalo ani v tom najhoršom sne. Dnes 
pečie chlieb náš každodenný v Námestove pre celú hor-
nú Oravu už tretia generácia Jackulíkovcov.

V predajni chleba a pečiva vo firme dostanete čerstvé pe-
kárske výrobky aj z rúk predavačky Jany Jarošovej. Foto: (lá)



Ďalšie pokračovanie vo 
forme šesťdňovej návšte-
vy 22 holandských detí a 
11 dospelých – rodičov a 
organizátorov pobytu mala 
naša spolupráca 28. mája. 
Čo nás teda vedie k takej-
to dlhoročnej spolupráci? 
Odpoveďou je skutočnosť, 
že toto partnerstvo je vzá-
jomne prospešné. Veľa sa 
od seba učíme. Informuje-
me sa o svojich zvykoch, 
názoroch, postojoch. Za 
tie roky sme sa stali sku-
točnými priateľmi, aj keď 
niektorí ľudia odchádza-
jú a nahrádzajú ich noví. 
Naši holandskí priatelia 
nám ponúkajú iný pohľad 
na rôzne problémy a zau-

jíma ich náš názor. Veď 
obe krajiny sme v spoloč-
nej Európe. Holanďania 
obdivujú nádheru našej 
prírody a oceňujú dobrých, 
pohostinných, ochotných a 
inšpirujúcich  ľudí. Zaují-
majú sa o našu históriu a 
jazyk. Je milé počuť, ako 
naše deti učia svojich ho-
landských kamarátov slo-

venské jazykolamy a na-
opak. Na druhej strane sa 
my v Holandsku  nevieme 
nasýtiť krásy ich záhrad, 
upravenosti okolia, ma-
jestátnosti mora a húžev-
natosti holandských ľudí, 
usilujúcich sa zabrániť 
moru brať zem, nezabúda-
júc na ochranu prírody. 

Tento rok sme vyskúšali, 
ako funguje v takomto pro-
jekte stanovanie, čím sme 
prekvapili seba a aj ho-
landských priateľov. Naš-
ťastie nám vyšlo počasie a 
tak sme mohli zrealizovať 
všetky aktivity, ktoré sme 
si naplánovali. Na prog-
rame bolo aj splavovanie 

Dunajca v nádhernej prí-
rode  – niet divu, že Peter 
Stoutjesdijk povedal, že 
aj keď prešiel takmer celú 
Európu, krajšiu prírodu 
nikde nevidel. Večer sme 
strávili riešením strate-
gicko-logickej hry, kde sa 
mohli uplatniť tí  s dobrým 
analytickým myslením. Na 
chuť si prišli lukostrelci, 

vyskúšali sme si bungee 
running, zistili sme, ako 
sme na tom s rovnováhou 
a robili sme ďalšie netra-
dičné aktivity. Následne  
nás pobavila strašidelná 
cesta, kde sme sa poriad-
ne odviazali a akvapark 
Tatralandia. Plávanie nám 
padlo vhod po turistike v 
Jánošíkových dierach. Zá-
ver pobytu nám spríjemni-
li stolčeky, ktoré sme si na 
pamiatku ozdobili a budú 
nám pripomínať pekné 
chvíle. 

Zdenka Veljačiková, 
Alena Vicenová 

IMA pri ZŠ Námestovo 
Brehy 
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Družobné vzťahy sú aj školou života
Už neuveriteľných 19 rokov trvá partnerská spoluprá-

ca  holandského Burgh–Haamstede a Námestova. V 
rámci výmenných pobytov – jeden rok na Slovensku, 
jeden v Holandsku -  sa obe partnerské strany snažia 
predstaviť hosťom čo najviac zo svojho okolia, deti sa 
popri hre spoznávajú nielen navzájom, ale spoznávajú 
aj samy seba. Komunikujú spolu, hľadajú vhodné slo-
vá, ako sa správne vyjadriť – učia sa spôsobom, kto-
rý sa nazýva „škola života“.  Spoločne strávené chvíle 
zbližujú a tu sa rodí tá chuť pokračovať ďalej.  

Tohtoročné šesťdňové stretnutie s holandskými priateľmi bolo 
trochu netradičné - takmer celý čas v prírode     . Foto: (zš b)

Na programe bola aj výuka lukostreľby.      Foto: (zš b)

Mladí organisti súťažili v Námestove
Základná umelecká škola 

Ignáca Kolčáka v Námesto-
ve v spolupráci s Farským 
úradom v Námestove a pod 
záštitou primátora Mesta Ná-
mestovo zorganizovala IX. 
ročník celoslovenskej súťaže 
Mladých organistov, ktorá sa 
uskutočnila 12. júna 2012 v 
Rímsko-katolíckom Kostole 
sv. Šimona a Júdu v Námes-
tove. Súťaže sa zúčastnili žia-
ci zo Základných umeleckých 
škôl J. Cikkera v Banskej 
Bystrici, Bytči, v Humen-
nom, v Kežmarku, Levoči, 
Nitre, Považskej Bystrici, 
Prievidzi, Žiline a zo ZUŠ I. 
Kolčáka v Námestove. 

Súťažilo sa v troch kategó-
riách. Všetci súťažiaci mali 
povinnú skladbu od J. S. Ba-
cha a ďalšie skladby podľa 
voľného výberu. 

Výsledky súťaže: 
I. kategória:
1. miesto: Anton Bobuš, 

ZUŠ Prievidza, 2. Lukáš 
Taraj, ZUŠ I. Kolčáka 
Námestovo, 3. Alžbeta 
Miklášová, ZUŠ J. Ro-
sinského Nitra, Martin 
Urbanič, ZUŠ L. Arva-
ya Žilina

    
II. kategória:
1. miesto: Bibiana 

Miškolciová, ZUŠ J. 
Rosinského Nitra, Mar-
tin Ragula, ZUŠ Považ-
ská Bystrica, 2.  Ján Fic, 
ZUŠ Humenné,Matúš 
Kucbel, ZUŠ J. Cik-
kera Banská Bystrica, 
Michael Augustín, ZUŠ 
J. Rosinského Nitra, 3. 
Tomáš Justh, ZUŠ Dr. 
Daniela Fischera Kež-
marok

III. Kategória: 
1. miesto neudelené, 2. 

Hana Prostredníková, ZUŠ 
J. Cikkera Banská Bystrica, 

Dominik Holáš, ZUŠ Bytča, 
3. Ľuboš Bajtoš , ZUŠ Le-
voča, Lukáš Tlusták, ZUŠ 
Levoča

Čestné uznanie: 
Peter Justh, ZUŠ Dr. Danie-

la Fischera Kežmarok
Cena predsedu poroty: Bi-

biana Miškolciová, ZUŠ J. 
Rosinského Nitra 

 
Viola Trabalíková, 
riaditeľka ZUŠ I. Kolčáka

Lukáš Taraj zo ZUŠ I. Kolčáka v Námestove pri preberaní ceny za 2. 
miesto v prvej kategórii  súťaže Mladých organistov.     Foto: (zuš ik)

IQ- olympiáda a talentové 
skúšky

V máji sa nám na ZŠ Ko-
menského podarilo zorgani-
zovať dve „veľké“ akcie pre 
žiakov základných škôl v ok-
rese Námestovo.

Na jednej strane to bolo vy-
vrcholenie celoročnej snahy 
o otvorenie športových tried 
zameraných na futbal, a to 
talentovými skúškami, kto-
ré pod záštitou MŠK Žilina 
a MŠK Námestovo prebehli 
31. mája. Výberu sa zúčastni-
lo 60 detí zo základných škôl  
okresov Námestovo a Tvrdo-
šín, z ktorých 41 žiakov vy-
tvorí 2 triedy - 5. a 6. ročník.

Na strane  druhej  naša ško-
la v  spolupráci s  Menzou  
Slovenska  zorganizovala 2. 
ročník IQ - olympiády. Tá 
prebehla na Ranči u Edyho, 
ktorý nám ochotne vyšiel 
v ústrety. Tento rok sa IQ 
- olympiády zúčastnilo 22 
družstiev z jedenástich škôl. 
Sme radi, že nadšenie a chuť 
vyriešiť zložité úlohy a hla-

volamy neopúšťala žiakov 
ani ich pedagógov počas ce-
lej súťaže.

Prvenstvo v kategórii 6. 
ročník si odniesli žiaci zo ZŠ 
Oravská Lesná, druhé mies-
to ZŠ Slnečná Námestovo a 
tretie miesto ZŠ Hruštín. V 
kategórii 7. ročník vyhrala 
ZŠ Komenského Námes-
tovo, druhé miesto ZŠ sv. 
Gorazda Námestovo a tretie 
miesto ZŠ Slnečná Námes-
tovo. 

Veľkú zásluhu na priebehu 
súťaže má rodina Metesov-
cov, ktorým sa ako členom 
Menzy Slovensko podarilo 
aktivity tejto medzinárodne 
uznávanej organizácie pri-
viesť aj do Námestova.  

Vedenie našej školy chce 
touto cestou poďakovať nie-
len organizátorom, ale hlav-
ne všetkým žiakom zúčast-
nených okresov. 

Renáta Kekeňáková
zástupkyňa riaditeľa

Víťazi 7. ročníka v IQ olympiáde a zástupcovia Menzy Slo-
vensko.                        Foto: (zš k)

Učili nás deviataci
júcimi a rozhodli sa pripraviť 
pracovné dielne netradičným 
spôsobom a zážitkovou formou 
vyrozprávali mladším žiakom 
príbeh  chleba a bylín, ktoré sú 
základom pre zdravie človeka. 
Spojenie nových informácií s 
vnemom chute, ktorá im ostala 
po ochutnaní chutného chlebí-
ka a voňavého čaju, boli pre ne 
nezabudnuteľným zážitkom. 
Zaujímavou formou nakukli aj 
do sveta zvierat, semien a dre-
vín. Žiakov zaujala aj prezen-
tácia   Chránené živočíchy v 
CHKO Horná Orava  pána Iva-
na Šustra, pracovníka CHKO, 
ba aj pracovná dielňa zamera-
ná na poznávanie drevín, ktorú 
viedol bývalý žiak našej školy, 
v súčasnosti študent lesníckej 
školy Jozef Murín.  Žiakom sa 
tiež páčila prezentácia krátke-
ho kanadského dokumentár-
neho filmu s názvom „Muž, 
ktorý sadil stromy“. Spoznali 
skutočný príbeh človeka, kto-
rý zmenil nehostinnú oblasť 
vo Francúzsku v úrodnú zem. 
Projektové aktivity vyvrcholili 
sadením stromčekov v okolí 
školy, ktoré nám pomohla vy-
brať a vhodne umiestniť štu-
dentka vysokej školy odboru 
záhradná architektka Veronika 
Brandysová.  Chlapci 9. roční-
ka celé dopoludnie kopali jamy 
pri sadení  stromčekov.  Ťažká 

práca im zanechala mozole na 
dlaniach, ale v srdciach dobrý 
pocit, že robili správnu vec. 

Žiaci I. stupňa sa venovali 
environmentálnym aktivitám: 
besedy s tematikou ochrany 
životného prostredia, šetrenia 
energie, prírodných zdrojov,  
ochrany lesov,  zdravie, pohyb 
a šport človeka. Tiež vyrábali 
zaujímavé a užitočné predme-
ty z odpadových materiálov. 
Výrobky žiakov I. a II. stupňa 
a plagáty boli vystavené vo 
vestibule a vo vstupnej chodbe 
školy. Vyznačovali sa nápadi-
tosťou a originalitou.

 Projekt pod vedením žiakov 
9. ročníka sa vydaril a páčil sa 
najmä mladším žiakom, aj nám 
dospelým. 

V budúcnosti počítame aj s 
výsadbou zelene okolo školy, 
porastov kríkov a živých plo-
tov. V pláne máme aj rekulti-
váciu časti pozemku pre škol-
ské políčko, kde by sa mohli 
neskôr realizovať žiaci I. stup-
ňa.          Vedenie ZŠ Slnečná

Dokončenie z 3. str.
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predstavujeme námestovské kapely

deň otcov Naše lesy – náš majetok
Téma majetku členov Urbár-

neho spoločenstva Námestovo 
presahuje rámec tohto periodi-
ka, pretože veľa členov tohto 
spoločenstva nebýva v Námes-
tove. Ale my všetci, Námestov-
čania, ale aj „cezpoľní“, keďže 
sme vlastníci, mali by sme sa 
o tento svoj majetok starať a 
malo by nám záležať na jeho 
zveľaďovaní. Mne ako rode-
nému Námestovčanovi na tom 
skutočne záleží a veľa vecí mi 
nedáva spať. Kvôli nášmu lesu, 
nášmu spoločnému - nie iba 
môjmu - majetku som sa stal 
„vyšetrovateľom, prokuráto-
rom, súkromným detektívom“, 
pre niekoho dokonca bláznom, 
ktorý sa snaží domôcť spravod-
livosti v legislatívne deravom 
prostredí, ktoré umožňuje ši-
kovným žralokom priživovať 
sa v kalných vodách tohto na 
korisť bohatého mora. 

Treba povedať, že pri svojej 
činnosti „investigatívneho no-
vinára“ (nie z vlastnej vôle, ale 
z túžby zachrániť náš majetok) 
som prišiel na množstvo vecí a 
inicioval som podania na okres-
ný súd, na políciu, prokuratúru 
či obvodný lesný úrad. Nech-
cem čitateľov zahlcovať chro-
nologickým výpočtom, chcel 
by som len oboznámiť tých, 
ktorí budú rozhodovať na naj-
bližšom valnom zhromaždení 
pozemkového spoločenstva, o 
konkrétnych výsledkoch môjho 
snaženia.

takže fakty:
1. Urbarialisti obce Námesto-

vo nemajú právoplatne zvolené 

orgány: výbor, 
predsedu a do-
zornú radu – od 
roku 2006.

2. Spoločnosť 
Piľsko – Les, 
s.r.o. nie je ve-
dená v evidencii 
obhospodaro-
vateľov lesných 
pozemkov. Dô-
kazom toho je aj 
fakt, že od roku 
2005 nedostala 
pokuty za nepl-
nenie povinnos-
tí vyplývajúcich 
zo zákona o le-
soch, ale dostali 
ju Urbarialisti 
obce Námesto-
vo, spoločnosť, 
vedená ako ob-
hospodarovateľ 
spoločného ma-
jetku Spoločen-
stva Urbár Námestovo. 

3. Okresný súd v Námestove 
predbežným opatrením zaká-
zal spoločnosti Piľsko – Les, 
s.r.o. používať ciachu na ozna-
čovanie dreva „U-NO-507-6“ 
a U-NO-507-7“. To znamená, 
ale vyplýva to aj z bodu č. 2, 
že uvedená spoločnosť nesmie 
vykonávať akékoľvek úkony 
spočívajúce v spravovaní ale-
bo hospodárení s majetkom 
Urbarialistov obce Námesto-
vo (vykonávať ťažbu a výrub 
stromov, predaj dreva, založe-
nia alebo zaťaženia  majetku 
ťarchami alebo vecnými bre-
menami, uzatvárať nájomné 

alebo inné zmluvy, atď.).
Verím, že orgány činné v 

trestnom konaní budú konať a 
že objektívne prešetria, či bolo 
s naším majetkom nakladané v 
súlade s platnou legislatívou. 
Tento proces však, vzhľadom 
na dĺžku trvania  súdnych ko-
naní na súdoch v SR môže byť 
dlhší. Veď aj tieto informácie, 
ktoré vám predkladám, sú vý-
sledkom vyše roka trvajúcej 
práce. Preto treba vyčíriť to 
naše „more“ alebo rybníček. 
Treba, aby sa na najbližšom 
Valnom zhromaždení urbaria-
listov  Námestovo prijali také 
opatrenia, aby sprehľadnili na-
kladanie s naším majetkom a 

aby boli zvolené dočasné orgá-
ny, ktoré by vypracovali nové 
Stanovy, Rokovací a Volebný 
poriadok spoločenstva Urbár 
Námestovo. Chceme predsa 
také vedenie a fungovanie náš-
ho spoločenstva, aby sme zotre-
li tieň pochybnosti, či sa niekto 
náhodou neobohacuje na úkor 
spoločného majetku. Preto vás 
všetkých, milí Námestovčania, 
vyzývam, aby ste svojou účas-
ťou a hlasom na najbližšom 
valnom zhromaždení rozhodli 
o ďalšom osude nášho spoloč-
ného majetku. 

Štefan Uhliarik, 
člen  spoločenstva 
Urbár Námestovo

Ilustračná fotografia.                    Foto: (ar šu)

O zábavu bolo 
postarané

„My sme futbalisti malí, zopár gólov 
sme už dali....“ Takto privítali deti z Ma-
terskej školy na ulici Komenského v Ná-
mestove svojich otcov pri príležitosti ich 
sviatku, ktorý  bol nedeľu 17. júna.  Ot-
voriť druhý ročník prišli  hostia, primátor 
mesta Námestovo Ján Kadera a kapitán 
MFK Ružomberok Pavol Masaryk. Sláv-
nostne – účastníci si vypočuli slovenskú 
hymnu a zložili spoločne sľub v spoluprá-
ci s  Danielom Kosmeľom. Potom  sa deti 
spolu s maminkami usadili a pripravili 
na povzbudzovanie.  Otcovia sa rozdelili  
do mužstiev  a hor sa športovať.  Súpe-
rili medzi sebou, nikto nezaháľal, každý 
sa snažil dať gól.   Atmosféra bola úžas-
ná, každé dieťa sa tešilo a fandilo svojmu 
ockovi, aby dal gól a vyhral. Nakoniec 
sa zápas skončil remízou, pretože všet-
ci ockovia sú super hráči. Deti však boli 
šťastné, že všetci ockovia vyhrali. Rozdali 
im  zlaté medaily, zlatý mok a urobilo sa 
spoločné foto. Deti sa vyšantili a potom 
občerstvili makovníkom a minerálkou. 
Nikto neodchádzal naprázdno, pretože v 
srdiečkach  sme si odnášali pekné zážitky 
na tento  športový deň na oslavu našich 
otcov.  Snahu, ktorú všetci prejavili, aby 
bol  tento športovo-futbalový deň na vý-
bornú, môžeme hodnotiť veľmi pozitívne 
a tešíme sa na ďalší  rok.

 Ďakujeme COOP Jednota Tempo Ná-
mestovo, Pekárni Jackulík, rodičom 
– pani Juritkovej, Zboňákovej, Farskej, 
Kosmeľovi.  Všetkým, ktorí sa podieľali 
na realizácii tohto neopakovateľného zá-
žitku, naozaj srdečne ďakujeme.

   Jana Frančáková
   MŠ Komenského 

Hudba je skvelá vec!
Fakt, že v Námestove do-

kážu mladí ľudia zmyslupl-
ne využívať svoj čas, potvr-
dzuje niekoľko hudobných 
kapiel, ktoré tu pôsobia. 
Dnes vám predstavíme par-
tiu začínajúcich hudobníkov 
z rockovej kapely Sold out.  

Stredoškolák Jakub Dibdiak, 
ktorý sa zaslúžil o vznik ka-
pely, ešte ako deviatak na zá-
kladnej škole musel ukončiť 
aj pôsobenie v školskej kape-
le, keďže končil ZŠ. 

S hrou však skončiť nechcel, 
a preto spolu s ďalšími člen-
mi zo školskej kapely založili 
vlastnú kapelu. Sold out má 
momentálne štyroch členov 
- Jakub Dibdiak (spev, gita-
ra), Braňo Chudiak (gitara), 
ten vymyslel názov kapely, 
Martin Chudiak (basgitara) a 
Rado Brtko (bicie). Verejnos-
ti sa prezentujú aj prostred-
níctvom sociálnej siete, stačí 
si vyhľadať Soldout.

„Formovala sa, menila čle-
nov. Bola to malá kapelka, 
ktorá si hrávala v skúšobni 
a snívala, že niečo dokáže,“ 
zaspomínal si na začiatky 
Jakub Dibdiak. Zmena vo 
vývoji nastala minulý rok 
v máji. Výmena bubeníka 
ukázala cestu, ktorou sa táto 
partia chcela uberať a vtedy 

sa začala formovať už dnešná 
zostava. „V kapele si členo-
via musia rozumieť ako ľudia 
aj ako hudobníci, a nie vždy 
sa názory zhodujú, preto tie 
zmeny,“ vysvetlil Jakub a 
prezradil ďalšie plány. „Za-
čali sme s vlastnou tvorbou 
a momentálne ju predstavu-
jeme verejnosti, takže pozý-
vam na naše koncerty.“

Verejnosti sa Sold out pred-
stavila na benefičnom koncer-
te, ktorý v júni organizovala 

Základná škola na Brehoch. 
„Zahrali sme si v Oravskej 
Jasenici spolu s ďalšími kape-
lami, ale najväčším ťahákom 
bol The Paranoid. Vystupo-
vali sme aj na Rockovom zá-
bere i na nedávnom Jánskom 
festivale v Zákamennom. Na 
Nábreží Oravskej priehra-
dy je  30. júna veľká akcia, 
kde si zahráme na finálnom 
koncerte K&F projektu. V 
auguste nás čaká rockové 
leto v Tvrdošíne, ale dovtedy 

sa ešte určite naskyt-
nú nejaké koncerty. 
Zatiaľ pracujeme na 
vlastnej tvorbe, takže 
sa máte na čo tešiť 
a dúfame že sa vám 
bude páčiť,“ dopl-
nil Jakub Dibdiak. Z 
účasti v spomínanom 
K&F projekte vzišli 
dve nové pesničky 
Bez teba, Kým je čas. 
Vypočuť sa dajú na 
www.bandzone.cz/
soldout.

Zoskupenie Sold out 
tvoria mladí ľudia, ve-
nujúci sa najmä škol-
ským povinnostiam. 
„Všetci sme študenti a 
snažíme sa privyrábať 
si. Predsa len - hudba 
nie lacná záležitosť.“ 

Zaujímalo náš, 
aký finančne 
náročný je ten-
to koníček. „Ak 
si chcete hrávať 
v skúšobni na 
gitare, tak vám 
stačí nejaká 
lacná s malým 
aparátom.  Ale 
ak chcete ísť na 
väčšie pódia, 
vtedy už treba 
do zvuku zain-
vestovať. Kaž-
dý hudobník 
chce, aby to na 
koncerte vy-
znelo čo najlepšie. To platí aj 
pre bubeníkov a klávesákov, 
ale je to aj vec samotného 
hudobníka. Niekomu stačí to, 
a druhý sa s tým neuspokojí, 
ale určite je to finančne nároč-
ne,“ myslí si Jakub a dodáva. 
„My sme skúšali zo začiatku, 
ako sa dalo, a až po veľmi 
dlhom čase sme našli vlastnú 
skúšobňu, aj to bolo, dá sa 
povedať, šťastie. Skúšobňu 
treba platiť, potrebujete do-
statočne silný aparát na to, 
aby prehlušil bicie, aťď. Ak 
niekto uvažuje nad založením 
kapely, mal by si premyslieť, 
koľko času a peňazí je ochot-
ný do toho investovať.“

Frontman sa s nami podelil 
aj o doterajšie úspechy. „Pre 
nás je úspech, že sa stretneme 
na skúške. A čo sa týka ozajst-
ných úspechov, zatiaľ najväč-
ším bolo, že sme prešli kas-
tingom K&F  projektu, spolu 
s ďalšími tromi kapelami a 
nahrali dve pesničky zadar-
mo. Veľa to pre nás znamená, 
keďže na kastingu bolo viac 
veľmi dobrých kapiel. Porota 
vybrala nás a to nás teší. Pre 
mňa je úspechom tiež každý 
koncert, za ktorý ma niekto 
pochváli. Samozrejme, keď 
vidím, ako sa ľudia bavia 
pri našej hudbe, veľmi ma to 
teší. Vtedy viem, že  má zmy-
sel pokračovať.“

Na záver pridal Jakub radu 
mladým, ktorí uvažujú nad 
založením kapely. „Urči-
te neváhajte, a hlavne veľa 
hrajte! Časom zistíte, či vám 
to stojí za to, ale treba sa 
hudobne rozvíjať a netreba 
sa skrývať s gitarou doma. 
Nikto nevraví, že hneď príde 
sláva, k sláve je určite veľ-
mi dlhá cesta, ale hrať treba. 
Spoznáte veľa nových ľudí, 
naberiete skúsenosti,  to 
všetko sa vám zíde. Hudba 
je skvelá vec a je obrovským 
zážitkom sledovať, ako sa 
ľudia pri vás bavia. Takže 
– choďte do toho a nebojte 
sa občasných prekážok.“             

                    Michal Kolčák

Foto: www.facebook.com/soldout

Bubeník Rado Brtko



ťou zvládajú. Predložené prá-
ce boli stvárnené inšpiratív-
ne, netradične. Silné námety 
sú cestou k vcíteniu, stotož-
neniu, spontánnosti a preto 
priniesli do súťaže jedinečné 
výtvarné výpovede.

Výtvarná výchova je pred-
met mimoriadne dôležitý a 
nevyhnutný pri humanizácii 
výchovy a vzdelávania. Roz-
víja emocionalizáciu osob-
nosti, narába s citmi, ktoré sú 
základom tvorenia vzťahov 
k sebe, okoliu, spoločnosti. 
Výtvarné súťaže sa zameria-
vajú tematicky na ekológiu, 
vesmír, detský svet, prírodu. 
Súťaž Gorazdovo výtvarné 
Námestovo je motivova-

ná všeľudskými mravnými 
hodnotami, záujmom o našu 
minulosť i budúcnosť, je 
poctou významným osob-
nostiam. Súťažiacim prináša 
ďalší priestor pre úspešný 
sebarozvoj, kreativitu i in-
dividualitu tvorby. Témami, 
námetmi rozvíja emocionál-
nu inteligenciu, schopnosť 
vyjadriť vlastné pocity, chá-
pať okolie, vcítiť sa do roly 
tvorby - umelca, upevňovať 
si sebadôveru.

Tvorivosť je najväčšou 
hodnotou pre spoločnosť a 
táto súťaž mobilizuje tvorivé 
potenciály mladých výtvar-
níkov. Kreatívny môže byť 
každý človek v každej ob-
lasti. Prostredníctvom peda-
gógov sa k žiakom dostávajú 
potrebné informácie, námety, 
údaje. Vo výtvarnej tvorbe je 
základom úspechu fáza obja-
venia nového nápadu v stvár-
není témy so zapojením in-
tuície a dramatizácie. Porota 
sledovala pretvorenie náme-
tu na základe vlastnej inven-
cie, originálnosť, svojskosť, 
novosť stvárnenia, estetic-
kú pôsobnosť vyjadrovania 
myšlienky tvarom, farbou, 
líniou, kompozíciou. Ocenili 
sme objavnosť obrazov s ná-
znakmi metafor a paralel.“ 	
																																									(r)
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vybrané Podujatia na júl  a august v námestove

Kino Kultúra námestovo

7. 7. Sobota    
 8. 7. Nedeľa        

štyri SlNká 
Komédia dráma, čes. znenie

2,20 €
od 12 rok.

Čr
   105´

13. 7. piatok
o 16.00 h

Macko pú
Animovaná rodinná komédia

2,00 €
U

uSa
    64´

28. 7. Sobota    
29. 7. Nedeľa

Modrý tiger
Rodinná komédia, čes. znenie

2,20 €
od 7 rok.

   Čr
   90´

14. 7. Sobota    
15. 7. Nedeľa

Muži v ČierNoM 3
Sci-fi komédia, čes. dabing

2,40 €
od 12 rok.

  uSa
  104´

 
1. 7. Nedeľa        

alviN a cHipMuNkovia 3
Animovaný, čes.-slov.dabing

2,30 €
U

uSa
    87´ 

Začiatok filmových predstavení je o 18:00. Vstupenky si môžete zakúpiť 
hodinu pred začiatkom predstavenia v kine. Zmena programu vyhradená! 
Bližšie informácie o programe Kina Kultúra Námestovo nájdete aj na www.
dkno.sk

 august 2012

júl  2012

11. 8. Sobota    
 12. 8. Nedeľa        

líbáš jako ďábel 
Komédia, čes. znenie

2,50 €
od 12 rok.

Čr
   113´

18. 8. Sobota    
  19. 8. Nedeľa

diktátor
Komédia, čes. titulky

2,50 €
od 15 rok.

uSa
    83´

31. 8. piatok
o 16.00 h

šMolkovia
Animovaná rodinná komédia 

2,00 €
U

uSa/bel
   102´

26. 8. Nedeľa
probudíM Sa vČera

Sci-fi komédia, čes. dabing

2,20 €
od 12 rok.

 Čr
   120´

 4. 8. Sobota    
 5. 8. Nedeľa       

železNá lady  
Bibliografický, titulky

2,30 €
od 12 rok.

vb
   105´ 

deň pre všetkých
30. 6. Sobota 14.00 h

V amfiteátri sa uskutoční vy-
vrcholenie projektu „Umelče, 
prezentuj sa“, ktorý na Orave 
realizuje neformálna skupina 
K&F Project. Môžete sa tešiť 
na prehliadku všetkých akti-
vít tohto projektu - koncerty 
popredných slovenských ka-
piel CHIKI LIKI TU-A, či 
LA3NO CUBANO, prehliad-
ky fotografií, filmový klub, 
tanečné, bongo workshopy, 
adrenalínové centrum, detské 
centrum či prehliadku nezis-
kových organizácií. Príďte a 
vychutnajte si jedinečné po-
dujatie, kde si každý niečo 
nájde...

Hudobné leto 
na Slanickom ostrove 

umenia
XXXvi. 

ročník toho času 
Festival koncertov 

vážnej hudby

1. 7. a 8. 7. 2012

1. júla
Z  klenotnice starých 
majstrov
Mária Heinzová, čembalo
Zuzana Bouřová, viola
Jozef Podhoranský, violon-
čelo

8. júla 18.00 h
Fórum mladých talentov
Karol Samuelčík, gitara
Ivana Klenová, akordeón
Jakub Rizman,  harfa
Ulrich Ulmann, umelecké 
slovo

verím Pane
18. –22.7. 

Každoročne sa opakujúci 
hudobný festival gospelovej 
hudby. Účinkujú gospelové 
skupiny, súčasťou sú sprie-
vodne podujatia, dielne, 
výstavy, muzikály atď. 

gorazdovo výtvarné 
námestovo
do 20.7. 2012

posúťažná výstava výtvar-
ných prác 
XVII. ročníka celosloven-
skej výtvarnej súťaže detí a 
mládeže zameranej na národ-
nú históriu.

26. 7. – 28. 8. 
výstava lucia bozová 

maľba, grafický dizajn, foto-
grafia, textilný nábytkový 
dizajn 
 

drevorubač 2012
Súťaž v pílení dreva s medzi-
národnou účasťou družstiev

3. - 4. 8.

Nábrežie Oravskej priehrady
Lesy SR, š.p. Banská Bystri-
ca, Odštepný závod Námes-
tovo v spolupráci s Mestom 
Námestovo a ďalší

deň sv. Huberta
 5. 8. nedeľa

 Amfiteáter na Nábreži Orav-
skej priehrady
Svätohubertská omša, 
ukážky plemien poľovných 
psov, súťaž vo vábení jele-
ňov,  výstava trofejí, ukážky 
práce sokoliarov, lukostreľ-
by a historických zbra-
ní, súťaž o najlepší guľáš, 
výstava poľovníckych zaria-
dení, súťaž v hádzaní flinty 
do žita a rôzne sprievodné 
akcie.
Okresná organizácia SPZ 
Námestovo, Klub histórie 
slovenského poľovníctva pri 
SPZ, LESY SR š.p., Odštep-
ný závod Námestovo
Slovenský poľovnícky zväz 
OKO Námestovo

dychfest 2012
12. 8. nedeľa

Festival dychových hudieb s 
medzinárodnou účasťou
Amfiteáter na Nábreží Orav-
skej priehrady

grand Prix 2012
17.  - 19. 8. 

Preteky v jachtingu, Majs-
trovstvá Slovenska, Intercup 
2012, Slovenský pohár 
Lodenica Motor Jacht
JACHT KLUB YC MAR-
TIN v spolupráci s Mestom 
Námestovo

orange music 
summer orava 

24.- 25. 8.
Hudobný festival slovenskej 
a českej pop music - amfite-
áter

sĽuK – tanec medzi 
črepinami

 21. 9. Piatok 18.00 h
Tanec medzi črepinami je 
bilancovaním muža v zrelom 

veku, ktorý znovu prežíva 
významné okamihy svojho 
života, zhmotňuje si svoje sny 
a predstavy. Krehkosť lásky, 
sila túžby, bolesť odvrhnutia, 
horkosť i krása poznania, aj 
nerovný boj so smrťou i sebou 
samým lomcujú hlavným hrdi-
nom. Silné emócie sú preta-
vené do temperamentných i 
poetických tanečných obra-
zov. Charizmatická osobnosť 
Mareka Ťapáka, projekcia z 
filmu Tanec medzi črepinami 
a úžasné zábery slovenskej 
prírody Pavla Barabáša, pod-
manivá hudba skupiny Banda 
a interpretačné majstrovstvo 
tanečného súboru SĽUK 
vytvárajú jedinečný príbeh.

nové ZáPisy 
do taneČnÝCH 

KurZov
9. 9. nedeľa 14:30 h

sa uskutočnia v Dome kultúry 
v Námestove, viac na stránke 
www.dkno.sk a www.tsmaes-
tro.sk

gorazdovo výtvarné Námestovo skvele podporuje 
národné kurikulum vzdelávania

Vernisážou a odovzdaním 
ocenení vyvrcholil  14. júna 
XVII. ročník Gorazdovho 
výtvarného Námestova, ce-
loslovenskej výtvarnej sú-
ťaže zameranej na národnú 
históriu. Pre vytrvalý dážď 
sa tvorivé dielne namiesto 
Hviezdoslavovho námestia 
konali v Dome kultúry. Pre 
pedagógov výtvarnej vý-
chovy sa uskutočnil odbor-
ný seminár s lektorom Mgr. 
Art. Miroslavom Knapom 
na tému Maľba, typografia 
a kompozícia v plagátovej 
tvorbe. PaedDr. Miroslav 
Holečko zaujal študentov 
Spojenej školy zo Slanickej 
Osady seminárom Svätý 
Gorazd a sakrálne ume-
nie/Sväté slovenské Troj-
hviezdie – Cyril, Gorazd, 
Metod. Výstavu otvorila 
riaditeľka. Domu kultúry 
v Námestove Eva Mušáko-
vá. Svätu omšu, obetovanú 
za všetkých výtvarníkov v 
Rímskokatolíckom Kostole 
sv. Šimona a Júdu celeb-
roval dp. Ján Bystriansky. 
Výstava potrvá do 20.júla 
2012.

„V európskej dimenzii 
vzdelávania je dostatočný 
priestor na uvedomenie si 
historického a kultúrneho 
základu Európy s koreňmi v 
gréckej demokracii, rímskom 
práve, v talianskej renesancii 
a francúzskom racionalizme i 
v kresťanskom náboženstve. 
Byť príslušníkom svojho štá-
tu znamená aj poznanie jeho 
minulosti, histórie, osobnos-
tí. Súťaž Gorazdovo výtvarné 
Námestovo skvele podporuje 
národné kurikulum vzdelá-
vania v oblasti dejín umenia, 
kultúry, slovesnosti, výtvar-
nej tvorby na Slovensku.

Práce zapojené do súťaže 
splnili kritérium hodnotenia 
s dôrazom na dodržanie tém 
– osobnosti Veľkej Moravy; 
osobnosti nášho mesta, obce; 
národné a kresťanské dejiny, 
legendy, povesti, príbehy. 

Školy z celého Slovenska 
vybrali do súťaže veľa fi-
gúr, figurálnych kompozícií, 
portrétov, súťažiaci výtvarne 
spracovali desiatky povestí 
a legiend o našich hradoch, 
zámkoch, významných 
osobnostiach a zaujímavých 
miestach.

V nižšej vekovej kategórii 
žiakov viac inšpirovali le-
gendy, povesti, príbehy, kto-
ré originálne výtvarne spra-
covali, svojsky a jedinečne 
pretvorili zo slovenských do 
emocionálne a výtvarne hod-
notných diel.

 Výrazný progres si porota 
všimla v rozšírení a spestrení 
používaných techník, preto-
že okrem akvarelov, kresieb 
a grafík pribudli inovatívne 
kombinácie techník a postu-
pov, kombinácie prekvapi-
vých materiálov s výrazným 
estetickým účinkom, s mi-
moriadne vyspelým technic-
kým zvládnutím.

Už pedagógovia škôl, z kto-
rých posielali práce, uskutoč-
ňovali výber tých najlepšie 
splňujúcich kritériá súťaže a 
pred porotu sa dostali kvalit-
né originálne diela.

Súťaž Gorazdovo výtvarné 
Námestovo je silným moti-
vačným impulzom, žiakov 
zaujme pestrosťou a zvlášt-
nosťou námetov, ktoré mladí 
umelci s nadšením a ľahkos-

Kreslenie detí v rámci tvorivých dielní sa pre nepriaznivé po-
časie neuskutočnilo na Hviezdoslavovom námestí, ale v pries-
toroch Domu kultúry.                                   Foto:	(dk	n)

ocenenia oravských účastníkov gvn
Porota v zložení – Mgr. art 

Miroslav Knap, grafik a peda-
góg, Mgr. Tatiana Slivková, 
výtvarná pedagogička, Gab-
riela Lovaštíková,odborná 
pracovníčka Domu kultúry v 
Námestove - rozhodla o ude-
lení týchto cien:

● Hlavná cena: Adela Ba-
binská, 14 rokov, ZUŠ Trste-
ná: Povesť o Oravskom hrade 

● II. kategória - 10 – 12 ro-
kov: 2. Natália Vicenová,11 
rokov, ZUŠ Ignáca Kolčáka 

Námestovo: Slanický kostol
Čestné uznanie II. kat.:
Denis Kurčina, 12 rokov, 

ZUŠ Ignáca Kolčáka Ná-
mestovo: Kostolík v Lešti-
nách, Alžbeta Gužíková,12 
rokov, ZUŠ Ignáca Kolčáka 
Námestovo – pob. Rabča: 
Cyril a Metod

● III. kategória 
- 13 - 15 rokov: 
1. Barbora Troppová 14 

rokov, ZUŠ Ignáca Kolčáka 
Námestovo – pob. Rabča: 
Sv. Cyril a Metod

Čestné uznanie III. kat.: 
Kolektív 9. A, 15 rokov, 

Cirkevná ZŠ sv. apoštola 
Pavla, Sihelné: Cyril a Me-
tod – mozaika, Rachel Du-
dová,14 rokov, ZUŠ Trste-
ná: Ilustrácia rozprávky

Kolektív - Dávid Piták, 
Ľubomír Blažeňák, Ján 
Striška, Stanislav Bielak

IV. kategória 
- 15 – 19 rokov: 
1. Dávid Pafčo, 16 rokov, 

Spojená škola - org. zložka 
– Stredná umelecká škola, 

Nižná: Ilustrácia
Čestné uznanie IV. kat.: 

Slávka Boldovjaková, 17 
rokov, ZUŠ Ignáca Kol-
čáka – pob. Rabča: A Slo-
vo sa Telom stalo, Dávid 
Glomba,16 rokov, Spojená 
škola- org. zložka –Stred-
ná umelecká škola, Nižná: 
Ilustrácia do knihy, Martin  
Zmrazek, 18 rokov, Spojená 
škola- org. zložka – Stredná 
umelecká škola, Nižná: Na 
Oravskom hrade
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apríl
Júlia	 Domanická
Martin	Koleják
Peter	 Kutlák
Eliška	Zanovitová

máj
Alex	 Turňa
Ján	 Zoššák
Aneta	 Cifrová
Viktória	 Huráková

Jakub	 Ľach
Magdaléna	 Fejová
Samuel	 Bajčičák
Filip	 Drunek

Vítame medzi nami

Odišli z našich radOv

apríl
Ľudmila	 Bučová	 53
Jozef	 Červeň	 74
Albín	 Taraba	 57
Margita	 Prátková	 84

máj
Anna	 Jankuliaková	 85
Ľubomír	 Dubeň	 61
Jiří	 Klam	 87
Ignác	 Čiernik	 72
Margita	 Raková	 81
Miroslav	 Šimurda	 56

spOlOčenská rubrika

Redakcia novín Námes-
tovčan vyhlasuje súťaž o 
naj fotografiu leta 2012 v 
Námestove.

Zaujímavé momentky, 
vtipné fotografie, fotogra-
fie s myšlienkou z letných 
dní v Námestove, spolu s 
ich popisom či výstižným 
názvom  nám pošlite do 30. 
augusta 2012 na adresu: 
oravec.namestovo@mail.
t-com.sk. Autorov troch 
najvydarenejších fotogra-
fií odmeníme. I. cena 25 €, 
2. cena 15 €, 3. cena 10 €. 
Nezabudnite uviesť svoju 
adresu a tel. číslo.
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Ministerstvo životného pro-
stredia SR vyhlásilo ku Dňu 
Zeme akciu s názvom Vyčis-
time si Slovensko 2012, kde 
žiaci materských, základných 
i stredných škôl mali možnosť 
predviesť svoje čistiace akti-
vity. Túto akciu ministerstvo 
vyhlásilo s cieľom skrášlenia 
a vyčistenia okolia registro-
vaných subjektov, ale najmä z 
dôvodu zvyšovania ekologic-
kého povedomia. Naša škola 
zaregistrovala tieto tri hlavné 
subjekty: kaplnka pred Námes-
tovom so sochou  sv. Gorazda, 
socha sv. Jána Nepomuckého, 
kaplnka Panny Márie medzi 
Námestovom a Oravskou Jase-
nicou.  Naši najmenší prváči-
kovia - 1.A si tento deň - Deň 
Zeme pripomenuli už skôr, 
individuálnou akciou. Dňa 27. 
4. 2012 sa uskutočnila už hro-
madná  čistiaca akcia, ktorej sa 
zúčastnili všetci žiaci našej ško-
ly. Nikto sa neváhal chopiť met-

ly, hrabličiek či vriec na odpad-
ky a urobiť tak dobrý skutok. 
Trieda 8.A vyčistila okolie, kde 
sa nachádza socha sv. Goraz-
da. Pre skrášlenie objektu tam 
žiaci nasadili aj kvety. Žiaci 
4.A triedy zase upratovali pri 
soche sv. Jána Nepomuckého 
a pekne namaľova-
li aj podstavec, na 
ktorom sa nachád-
za kamenný stĺp 
so sochou. Trieda 
8.B sa postarala o 
vyčistenie okolia 
pri kaplnke Panny 
Márie. Niektorí 
žiaci sa podieľali 
pri upratovaní a 
čistení pri salezi-
ánskom stredisku, 
iní skrášľovali 
okolie kostola a 
ostatní žiaci zame-
taním či zbieraním 
odpadkov prispeli 
k vyčisteniu oko-

lia našej školy, školskej jedál-
ne, škôlky, zástavky pri škole. 
Najmladší žiaci školy, prváci, 
sa na skrášlení okolia našej 
školy podieľali svojimi nápa-
ditými kresbami na tému Dňa 
Zeme. 
	 	 							CZŠG

Žiaci 4. A pri príležitosti Dňa zeme vyčistili 
okolie v blízkosti sochy sv. Jána Nepomuckého 
a namaľovali podstavec sochy.     Fot:	(czš	g)

Deň zeme

Športový deň pre deti z CVČ Maják
Pravidelne prvý jún pat-

rí v CVČ „Maják“ deťom. 
Aj piatkové popoludnie 
1.6.2012 nebolo výnimkou a 
dvere školského zariadenia 
boli otvorené pre všetky deti 
a ich rodičov, aby sa zúčast-
nili na športovom dni. Pre ne-
priaznivé počasie sa zábavné 
a športové aktivity realizova-
li vo vnútorných priestoroch. 
Športové zápolenie otvoril a 
súťažiacich 
a rodičov, 
ktorých bolo 
vyše sto, 
privítal pri-
mátor mesta 
Námes tova 
Ján Kadera a 
moderátorka  
Alena Baľá-
ková, ktorá 
úča s tn íkov 
sprevádzala 
po jednotli-
vých discip-
línach. Prvé 
s t a n o v i s k o 

patrilo tým najmenším, de-
ťom z materských škôl, kde 
súťažili na prekážkovej drá-
he na čas, v skoku z miesta, 
v hode molitanovou loptou. 
Najväčší zážitok mali pri ma-
ľovaní na tvár, kde sa deti aj 
ich rodičia menili na záhadné 
bytosti. Staršie deti sa vyšan-
tili počas kohútich zápasov, v 
drepoch s balónom vo dvojici,  
pri hode do minibránky aj 

pri skokoch na švihadle. Pre 
mládež bola otvorená herňa a 
v nej súťaže v stolnom teni-
se, vzdušnom hokeji, kalčete 
a biliarde o pohár riaditeľky 
CVČ „Maják“. Každá spl-
nené disciplína znamenala 
bod do súťažných pasov a 
následne odmenu v sladkom 
bufete. V priebehu súťažných 
zápolení sa podával výborný 
guláš a občerstvenie. Najús-
pešnejší získali pekné ceny 
a vstupenky do Aquarelaxu 
v Dolnom Kubíne. Počas 
celej akcie prebiehal zápis 
do záujmových útvarov na 
školský rok 2012/2013, kto-
rý potrvá až do konca júna. 
Všetci, ktorí sa športového 
dňa zúčastnili, zažili neopa-
kovateľnú atmosféru a veľa 
zábavy. Rozžiarené detské 
oči boli dôkazom, že vyna-
ložená námaha celého peda-
gogického kolektívu CVČ 
„Maják“ stála za to.

Marta	Slovíková
riaditeľka CVČ

Vyše stovka účastníkov sa pri príležitosti Dňa 
detí zúčastnila športového dňa v priestoroch 
CVČ.               Foto: (cvč)

O naj letnú fotku Námestova

Fotografiu Kravy na komíne  zverejňujeme ako ilustráciu k 
súťaži O naj letnú fotku Námestova. Veríme, že vaše zábery 
budú oveľa zaujímavejšie, budú oplývať vtipom a potešia čita-
teľov ďalších vydaní Námestovčana.                 								Redakcia

Redakcia	novín	Námestovčan	hľadá

inzertnéhO manažéra
študenta/študentov	(na	dohodu	o	vykonaní	
práce/pracovnej	činnosti),
na	získavanie	inzercie	pre	mestské	noviny.
Záujemcovia,	prihláste	sa	do	15. júla 
na:	oravec.namestovo@mail.t-com.sk,	
tel.	0905 742 138, 0908 273 998

Ďalšie číslo 
mestských novín 

námestovčan 
vyjde 

25. septembra 
2012.
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cyklistika - kráľ magurky 2012

kulturistika

extrémne športy - Bastr Bastards 2012

Suverénny Filip Godzsák 
s tromi prvenstvami

V priebehu apríla a mája 
mali kulturisti vo svojom 
kalendári štyri vrcholné po-
dujatia. Dejiskom troch z 
nich boli kultúrne domy a 
športové haly na Slovensku. 
Jedna akcia pre mužov sa 
konala i v susednom Rakús-
ku. Členovia námestovského 
športového klubu Fit Max 
Gym Filip Godzsák, Pavol 
Jendrášek, Andrej Kuboš a 
Roman Vavrečan sa na ne 
zodpovedne pripravovali, 
takže sa očakávali uspokoji-
vé výkony a výsledky. A tie 
sa aj dostavili.

Prvou previerkou boli Maj-
strovstvá SR juniorov do 23 
rokov v Beckove, kde sa 14. 
apríla predstavila trojica na-

šich zástupcov. Ani jeden z 
nich si nevybojoval medailu, 
no mali ju na dosah. Na ne-
populárnom, no výbornom 
štvrtom mieste skončil P. 
Jendrášek a hneď za ním A. 
Kuboš. Obaja patrili do ka-
tegórie klasická kulturistika. 
Medzi súťažiacimi nad 80 kg 
sa R. Vavrečanovi ušla sied-
ma pozícia. „O túto športo-
vú udalosť prejavil záujem 
historicky najvyšší počet 
juniorských pretekárov. Ne-
dostatok priestoru, nekvalit-
né osvetlenie a kontroverzné 
verdikty rozhodcov spôsobi-
li neobjektívne hodnotenie 
viacerých dobre priprave-
ných mladých kulturistov,“ 
cítil krivdu R. Vavrečan.

O týždeň nato sa konala 
Veľká cena Starej Ľubovne 
a aj tam sme mali svoje že-
liezko v ohni. Najnovší člen 
tunajšieho kulturistického 
klubu F. Godzsák jednoznač-
ne preukázal svoje kvality 
európskych rozmerov a zví-
ťazil. Rodák z Liptovských 
Matiašoviec pokračoval v 
medailovej žatve aj 28. ap-
ríla. Na medzinárodných 
majstrovstvách Rakúska len 
potvrdil výbornú formu a ani 
tam nenašiel premožiteľa. A 
aby toho nebolo málo, rozras-
tajúcu sa zbierku cenných ko-
vov rozšíril ešte o ďalšie zla-
to. Tretí triumf si zaknihoval 
15. mája na Majstrovstvách 
SR mužov v Košiciach.

A ako sa na tieto úspechy 
pozerá Roman Vavrečan? 
„Filip vďaka schopnosti ne-
ustále zlepšovať sa priam 
až exponencionálne, nedal 
svojim súperom šancu ani 
tento rok. Pavol, ktorý bol 
vynikajúco pripravený, si 
jednoznačne zaslúžil lepšie 
umiestnenie. Andrej svojou 
stavbou tela doslova ikoni-
zuje kategóriu klasickej kul-
turistiky a záhadne skončil až 
piaty.“ Dosiahnuté výsledky 
rozhodne zvýšili kredit a pre-
stíž námestovského kulturis-
tického oddielu. Ukazuje sa, 
že tento silový šport môže v 
budúcnosti neraz pozitívne 
zviditeľniť naše mesto.

                       Milan Švába

Počasie zmarilo túžbu
po finálovej jazde

Jeden z členov Oddielu 
extrémnych športov v Ná-
mestove Dominik Jancek sa 
rozhodol konfrontovať svoje 
pretekárske kvality na ďal-

šom zaujímavom podujatí. V 
nedeľu 3. júna sa v Brne zú-
častnil III. ročníka pretekov 
pre horské a BMX bicykle 
pod názvom Bastr Bastards 
2012. Dva dni predtým ab-
solvoval tréning. „Snažil som 
sa skoky čo najlepšie najaz-
diť, mať v nich istotu a nebáť 
sa. Predovšetkým preto, lebo 
také rozmerovo veľké dirty, 
čiže kopce z hliny, som ešte 
nevidel, ani na nich nesúťa-
žil,“ prezradil D. Jancek.

Podujatie bolo zároveň Maj-
strovstvami Českej republiky 

a organizátori ho rozdelili do 
dvoch kategórií - Rookie (no-
váčikovia) a Profi (pokročilí). 
Náš zástupca na BMX bicyk-
li sa predstavil v tej druhej, 

v ktorej súťažilo dvanásť 
domácich pretekárov a 
dvaja zo Slovenska. Naj- 
prv prebehla kvalifikácia a 
poltucet najlepších sa mal 
prebojovať do finále. Av-
šak zaúradovalo počasie, 
čo nepotešilo ani Domi-
nika. „Kvalifikačnú jazdu 
som nešiel naplno. Nie-
ktoré triky som si šetriť na 
finálovú časť. Bohužiaľ, 
rozpršalo sa a na mokrých 
kopcoch bolo riziko ská-
kať.“

Jazdci sa preto rozhodli, 
že budú ocenení traja naj-
lepší z kvalifikácie. Škoda, 
pretože, ak by sa konalo 
finále, D. Jancek by urobil 
všetko pre to, aby sa oci-
tol na jednom zo stupňov 
pre víťazov. „Jednoducho, 
smola. Ale nevadí. I keď 
som skončil na 6. mieste, 
súťaž mi dala veľa a zase 
ma to posunulo ďalej. 
Nazbieral som cenné skú-

senosti,“ uzavrel hodnotenie 
tejto akcie talentovaný Ná-
mestovčan. V budúcnosti ho 
ešte čakajú ďalšie súťaže u 
našich susedov. Najbližšie to 
bude Vans Dirt&Roll a usku-
toční sa posledný víkend v 
tomto mesiaci v Jičíne.

Výsledky BMX preteká-
rov - kategória Profi:

1. Josef Pečena, 2. Dušan 
Antalík (Martin, SR), 3. Pa-
vol Caha, 4. Martin Čapek, 5. 
Tomáš Kudrnáč, 6. Dominik 
Jancek (Námestovo, SR).

Milan Švába

Talentovaný 25-ročný Filip Godzsák nie je našim rodákom, no 
úspechy žne vo farbách ŠK Fit Max Gym. Zdroj: Eastlabs.biz

Dominik Jancek predviedol na 
brnenských pretekoch aj tento trik 
s názvom Superman seat grap.

Foto: Tomáš Košík

Námestovčania víťazmi v siedmich kategóriách
V sobotu 9. júna 2012 sa 

uskutočnil už IV. ročník cyk-
listických pretekov do vrchu 
pod nezmeneným názvom 
Kráľ Magurky. Jeho organi-
zátorom bol Cykloklub Ná-
mestovo. Dovedna sa obľúbe-
ného podujatia zúčastnilo až 
sto pretekárov, ktorí sa nebáli 
predpovede počasia ani stúpa-
nia na neďaleký kopec. Prišli 
si zmerať sily a urobiť niečo 
pre svoje zdravie. Tentoraz 
sa medzi mužmi prezento-
val najlepším časom domáci 
Rudolf Rusina. Okrem neho 
skončili na prvých miestach 
v ostatných kategóriách ešte 
ďalší šiesti súťažiaci z nášho 
mesta. Príležitosť zapretekať 
si využil aj hokejový tréner 
zo Skalice a milovník cyklis-
tiky Milan Čarský. V najviac 
sledovanej skupine skončil 
hneď za R. Rusinom. Organi-
zátori ďakujú všetkým súťa-
žiacim za účasť a sponzorom 
za podporu. O rok nebude 

táto akcia opäť chýbať v ka-
lendári športových podujatí 
Námestova.

Výsledky jednotlivých 
kategórií

Talenty dievčatá (trať 
dlhá 200 m): 1. Ema Čierna 
(Námestovo) 1:05, 2. Magda-
léna Banasová (Námestovo) 
1:27, 3. Michaela Mešková 
(Námestovo) 1:26.

Talenty chlapci (trať dlhá 
200 m): 1. Matej Buc (Tvrdo-
šín) 0:41, 2. Ján Kubica (Vav-
rečka) 0:48, 3. Jozef Lešňov-
ský (Zubrohlava) 1:02.

Najmladšie žiačky (trať 
dlhá 800 m): 1. Nina Dobá-
ková (Námestovo) 5:16, 2. 
Klára Genšorová (Námesto-
vo) 5:55).

Najmladší žiaci (trať dlhá 
800 m): 1. Martin Buc (Vav-
rečka) 3:50, 2. Lukáš Leš-
ňovský (Zubrohlava) 4:43, 3. 
Alex Jasenek (Oravská Jase-
nica) 4:44.

Mladšie žiačky (trať dlhá 
2200 m): 1. Aneta Rentková 
(Vavrečka) 11:20, 2. Klaudia 
Miklušičáková (Námestovo) 
12:29, 3. Natália Mešková 
(Námestovo) 13:50.

Mladší žiaci (trať dlhá 
2200 m): 1. Matej Chorvát 
(Námestovo) 8:37, 2. Pa-
vol Kramarčík (Námestovo) 
9:31, 3. Michal Sitárik (Bre-
za) 9:32.

Staršie žiačky (trať dlhá 
2200 m): 1. Patrícia Kramar-
číková (Námestovo) 10:32, 2. 
Nina Mešková (Námestovo) 
12:29, 3. Martina Vojtechov-
ský (Námestovo) 14:40.

Starší žiaci (trať dlhá 
2200 m): 1. Jozef Tokár (Kri-
vá) 7:27, 2. Tomáš Kubas 
(Breza) 7:44, 3. Tomáš Buc 
(Tvrdošín) 8:32.

Dorastenky (trať dlhá 
5500 m): 1. Jana Florková 
(Zákamenné) 23:09, 2. Petra 
Kolčáková (Rabča) 40:12.

Dorastenci (trať dlhá 

5500 m): 1. Andrej Štepita 
(Námestovo) 20:05, 2. Dávid 
Beňuš (Námestovo) 20:19, 
3. Patrik Bugan (Vavrečka) 
21:56.

Ženy (trať dlhá 5500 m): 
1. Ružena Michaligová (Bre-
za) 26:32, 2. Kristína Kačerí-
ková (Zákamenné) 28:09, 3. 
Petronela Šalatová (Námes-
tovo) 37:59.

Muži (trať dlhá 5500 m): 
1. Rudolf Rusina (Námesto-
vo) 16:02, 2. Milan Čarský 
(Skalica) 17:02, 3. Dávid Si-
tárik (Breza) 17:10.

Seniorky (trať dlhá 5500 
m): 1. Mária Sitáriková (Bre-
za) 22:35, 2. Katarína Kris-
tofčáková (Vavrečka) 29:59. 
3. Janka Sýkorová (Námesto-
vo) 43:38.

Seniori (trať dlhá 5500 m): 
1. Jaroslav Genšor (Námes-
tovo) 18:18, 2. Milan Labaj 
(Oravská Jasenica) 19:19, 3. 
Peter Sitárik (Breza) 20:17.

Milan Čierny

Veľká cyklistická rodina, ktorá sa rozhodla účasťou podporiť už tradičnú akciu Kráľ Magurky.                     Foto: (mč)
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futbal - mšk námestovo

hokejbal - mhbl l. mikuláš

Záchrana ovocím obetavej práce
Všetkým priaznivcom A-

tímu futbalového oddielu 
MŠK spadol kameň zo srdca. 
Nevydarená jeseň spôsobi-
la, že v odvetnej časti práve 

skončeného ročníka museli 
futbalisti siahnuť na dno svo-
jich síl. Dokonca niekedy až 
za ich hranicu, aby dokázali 
už, pravdupovediac, nemož-

né - udržať sa 
v treťoligovej 
s p o l o č n o s -
ti. Záchrane 
predchádzalo 
veľmi veľa 
poctivej prá-
ce, čo potvrdil 
i súčasný tré-
ner dospelých 
Pavol Strapáč: 
„Bolo potreb-
né zmeniť celý 
tréningový a 
herný systém. 
Podľa prie-
behu zimnej 
prípravy som 
n i e k t o r ý c h 
hráčov pre-
sunul na iné 
posty. Zlep-
šila sa defen-
zívna činnosť. 
Neinkasovali 
sme zbytočné 

góly, naopak, začali sme ich 
dávať.“

Námestovčania mali po pr-
vej polovici súťaže priepastný 
bodový odstup od tímov pred 
nimi. Vďaka všetkým týmto 
spomenutým skutočnostiam 
vyhrali na jar deväť stretnutí 
a v ďalších troch remizovali. 
Zisk tridsiatich bodov v dru-
hej polovici sezóny by čakal 
málokto. Pomohli však určité 
zmeny v kádri, no nebolo ich 
až tak veľa. „Potrebovali sme 
útočníka, tak sa vrátil Hrubjak 
z Vavrečky. Chcel som mať v 
tíme Simana. Ten sa rozhodol 
vrátiť z D. Kubína a bol urči-
tým impulzom pre spoluhrá-
čov. Prakticky jediným úplne 
novým futbalistom, ktorý po-
silnil žlto-čiernych, je stopér 
Kmeť,“ priblížil hráčsky po-
hyb P. Strapáč.

Celú jar zápasili Hornoorav-
ci s pomerne vážnym problé-
mom - nedostatkom hráčov. 
Na striedanie boli pripravení 
tí, čo sa vrátili z nižších sú-
ťaží. Avšak, aby toho nebolo 
málo, prišli i zranenia. Tréne-

ri i vedenie klubu mali hlavu 
v smútku. Skúsený lodivod 
P. Strapáč má v tomto jasno: 
„Väčšinou sme disponovali 
len trinástimi hráčmi. Určite 
sa to musí zmeniť. Mužstvo 
potrebujeme posilniť aspoň 
štvoricou futbalistov, nielen 
našimi dorastencami.“ Okrem 
dlhodobo zraneného Mariána 
Čiernika nie sú stopercentne 
fit Šmiheľ, Kosmeľ, Kasan a 
predovšetkým Hrubjak. Toto 
kvarteto odohralo záverečné 
majstrovské stretnutia vďaka 
injekciám iba so sebazapre-
ním.

Výsledné hodnotenie celku 
dospelých vyznieva pozitív-
ne. Všetky prehry, bodové 
straty a zranenia zatienila 
záchrana v nadregionálnej 
súťaži. Mužstvo má vnútor-
nú kolektívnu silu a tú bolo 
v rozhodujúcich momentoch 
vidieť i na ihrisku. „Aj z toh-
to dôvodu by som chcel veľ-
mi pekne poďakovať všet-
kým hráčom. Nech im vydrží 
súčasná forma čo najdlhšie. 
Porozumeli sme si v trénin-

govom procese, v taktickej 
príprave, rešpektovali sme 
sa navzájom a to rozhodlo, 
že sme splnili cieľ,“ zdôraz-
nil námestovský tréner. Pa-
vol Strapáč vyjadril potrebu 
poďakovať i ďalším svojím 
spolupracovníkom. Konkrét-
ne trénerovi brankárovi F. 
Glombovi, manažérovi J. Pa-
rížkovi, prezidentovi klubu S. 
Habiňákovi, ako aj ostatným, 
majúcim svoj podiel na na-
predovaní MŠK.

Výsledky súťažných 
zápasov 24. - 34. kola
Námestovo - Lokomotíva 

Košice 0:0. MFK Košice B - 
Námestovo 0:2 (0:1). Góly: 
A. Stašiniak, J. Siman (z 11 
m). Námestovo - Moldava 
nad Bodvou B 3:0 (3:0). 
Góly: M. Kasan, J. Siman, J. 
Hrubjak. Trebišov - Námes-
tovo 0:1 (0:1). Gól: J. Hrub-
jak. Spišská Nová Ves - Ná-
mestovo 2:1 (1:0). Gól hostí: 
J. Siman (z 11 m). Námesto-
vo - Dukla Banská Bystrica 
B 2:1 (0:0). Góly domácich: 
M. Jaworek 2. Ružiná - Ná-

mestovo 6:0 (2:0). Námesto-
vo - Dolná Ždaňa 3:1 (1:0). 
Góly domácich: J. Hrubjak, 
K. Brčák, J. Siman. Stará 
Ľubovňa - Námestovo 0:2 
(0:1). Góly: A. Stašiniak, K. 
Brčák. Námestovo - Lipany 
1:0 (1:0). Gól: K. Brčák.

Bilancia jesenných zápa-
sov

16 zápasov, 2 výhry, 2 remí-
zy, 12 prehier, skóre 11:34, 8 
bodov, 16. miesto.

Bilancia jarných zápasov
16 zápasov, 9 výhier, 3 re-

mízy, 4 prehry, skóre 24:17, 
30 bodov, 5. miesto.

Celková bilancia
32 zápasov, 11 výhier, 5 re-

míz, 16 prehier, skóre 35:51, 
35 bodov, 13. miesto.

Strelci gólov v sezóne 
2011/2012

8 - M. Kasan (1 z 11 m), 6 
- M. Jaworek, 5 - J. Siman (2 
z 11 m), 3 - B. Šalipur, Ma. 
Čiernik, J. Hrubjak, K. Br-
čák, 2 - A. Stašiniak, 1 - M. 
Kubala, D. Kosmeľ (z 11 m).

Milan Švába

Víťazné gesto trénera Pavla Strapáča. Muž-
stvu sa pod jeho vedením podarilo udržať v 
III. lige.              Foto: (mš)

Orli zbierali skúsenosti, 
Panteri v play-off
Pre hokejbalové tímy z 
metropoly Bielej Oravy sa 
sezóna 2011/2012 už skon-
čila. Premiérovo ju neab-
solvovali na hracej ploche 
v Námestove za Gymnázi-
om Antona Bernoláka, ale 
v Liptovskom Mikuláši. 
Od úvodných kôl jesennej 
časti sa presviedčali, že 
úroveň tamojšieho hokej-
balu je podstatne vyššia 
ako tá, na akú boli zvyknutí 
v domácom prostredí. Vidi-
teľné problémy s tým malo 
hlavne družstvo Orlov, 
ktoré sa pravidelne muse-
lo zaobísť bez skúsenej-
ších hráčov. Zostávajúci, 
vekovo mladší hokejbalisti 
v žlto-čiernych dresoch 
robili, čo bolo v ich silách. 
Avšak oni ešte len zbierajú 
skúsenosti. Niet sa preto 
čomu čudovať, že vyhrali 
len jeden zápas a doved-
na nazbierali štyri body. 
Nemohlo to stačiť na iné, 
ako posledné miesto v jede-
násťčlennej tabuľke.
V priemere o niečo starší 
kolektív Panterov mal lep-
šiu prvú polovicu súťaže. 
V nej si zaknihoval až šesť 
výhier, na jar už iba tri. Aj to 
mu stačilo, aby sa prebojo-
val do play-off. Tam postu-
povala najlepšia osmička 
mužstiev po základnej 
časti. Modro-bieli skončili 

na 6. mieste a v štvrťfiná-
le narazili na mimoriadne 
kvalitný celok Baničného. 
Po 22 kolách mu patrila 3. 
priečka, čiže bol favoritom 
dvojzápasu s Hornooravca-
mi. Svoje vysoké ambície 
napokon potvrdil a nášho 
zástupcu poľahky zdolal. 
„Prehrali sme vo vyraďo-
vacích bojoch, no nesmú-
time. Ako nováčik súťaže 
sme rozhodne nesklamali. 
Cieľ dostať sa do play-off 
sme splnili,“ zhodnotil v 
krátkosti sezónu porazené-
ho štvrťfinalistu jeho kapi-
tán Patrik Košťál.
Stojí sa zmienku že, najlep-
šie tímy Mestskej hokej-
balovej ligy disponujú 
skutočne kvalitnými hráč-
mi. Viacerí z nich majú za 
sebou hokejovú minulosť 
a skúsenosti na rozdáva-
nie. Súčasťou Black Devils 
sú napr. bratia Richard a 
Róbert Hunovci, čerstvé 
posily HC Košice. Hoke-
jista Banskej Bystrice 
Michal Grman oblieka dres 
Absinthu. A takto by sme 
mohli pokračovať ďalej. P. 
Košťál prezradil i zámery 
Panterov: „Rozhodne ide o 
náročnú ligu, no máme záu-
jem hrať ju aj v budúcom 
ročníku. Budeme sa snažiť 
skvalitniť náš káder, aby 
sme sa umiestnili o nejaký 

ten stupienok vyššie ako 
teraz.“
Mimochodom, jediným 
hráčom, ktorý si zahral v 
oboch tímoch z Námesto-
va, je Ivan Galko. Tento 
talentovaný útočník začal 
sezónu v tíme Orlov. Jeho 
zakončovateľské kvali-
ty si však všimli Panteri a 
posledné tri duely odohral 
už v ich drese. Predviedol 
sa v dobrom svetle, v 
novom pôsobisku stihol už 
štyrikrát napnúť sieť.

Výsledkový servis: 
základná časť 12. - 22. 
kolo
Old Stars - HbK Orli 7:2. 
Góly Orlov: M. Farský, 
M. Glonek. Hbk Panteri - 
Baničné 5:7. Góly Pante-
rov: J. Kozaňák 2, L. Pav-
lák 2, P. Košťál. Hbk Orli 
- Klietka 1:11. Gól Orlov: 
M. Farský. Old Stars - Hbk 
Panteri 5:7. Góly Pante-
rov: L. Pavlák 2, J. Migra 
2, P. Graňák, P. Novák, J. 
Pucheľ. Hbk Orli - Dallas 
9:11. Góly Orlov: D. Bolek 
3, I. Galko 3, P. Janičák, 
M. Madunický, T. Iskier-
ka. HbK Panteri - Green 
Power 5:15. Góly Pante-
rov: J. Kozaňák 3, J. Mig-
ra 2. Hbk Orli - Baničné 
3:18. Góly Orlov: I. Galko 
2, D. Bolek. HbK Panteri 

- Black Devils 5:11. Góly 
Panterov: J. Kozaňák 2, R. 
Migra, J. Migra, P. Košťál. 
HbK Orli - Green Power 
2:25. Góly Orlov: M. Far-
ský 2. HbK Panteri - Dal-
las 8:9. Góly Panterov: J. 
Kozaňák 3, P. Košťál 2, J. 
Pucheľ, P. Novák, L. Pav-
lák. HbK Panteri - HbK 
Orli 6:2. Góly: J. Pucheľ 
3, J. Migra 2, J. Kozaňák 
- I. Galko 2. Mikuláš24.
sk - HbK Orli 12:4. Góly 
Orlov: I. Galko 2, D. Bolek 
2. Absinth - HbK Panteri 
10:2. Góly Panterov: J. 
Pucheľ, J. Migra. Black 
Devils - HbK Orli 18:4. 
Góly Orlov: D. Bolek 2, 
I. Jendrušák, M. Luscoň. 
HbK Panteri - Klietka 2:3. 
Góly Panterov: J. Koza-
ňák, L. Pavlák. Cannons - 
HbK Orli 23:0. HbK Pan-
teri - Mikuláš24.sk 9:4. 
Góly Panterov: L. Pavlák 
3, I. Galko 3, R. Migra 2, 
J. Migra. Absinth - HbK 
Orli 23:4. Góly Orlov: T. 
Iskierka 3 P. Janičák.
Výsledkový servis: play-
off - štvrťfinále
Baničné - HbK Pante-
ri 11:5. Góly Panterov: 
P. Košťál 2, J. Migra 2, J. 
Kozaňák. HbK Panteri - 
Baničné 12:3. Góly Pan-
terov: J. Kozaňák 2, I. Gal-
ko.                 Milan Švába

stolný tenis - tj oravan

Dalibor Diko zbieral medaily
Ani v júni náš stolnoteni-

sový oddiel neoddychoval. 
Dôležité súboje s úspešným 
koncom zviedli juniori. O čo 
najlepšie umiestnenia súpe-
rili predovšetkým žiaci. A že 
v celoslovenskej konkuren-
cii neboli len do počtu, 
svedčia nasledujúce 
riadky. Najmä Námes-
tovčan Dalibor Diko a 
Tvrdošínčanka Katka 
Belopotočanová vo far-
bách ŠKST Ružombe-
rok výkonmi veľmi prí-
jemne prekvapili. 

Extraliga: juniori 
- Námestovo A

V sobotu 16. júna sa 
rozhodlo o ich udržaní 
sa v elitnej súťaži. Čier-
ny Peter ostal v rukách 
stolných tenistov STK 
Lokomotíva Košice A a 
Šarišské Michaľany A. 
Víťazom extraligy juni-
orov sa stalo družstvo 
ŠK ŠOG Nitra A.

Majstrovstvá Sloven-
ska mladšieho žiactva
Konali sa v dňoch 9. a 

10. júna v Galante. V dvoj-
hre chlapcov sa Dalibor Diko 
umiestnil na 9. - 16. mieste. 
Medzi dievčatami dominova-
la už dobre známa Katarína 
Belopotočanová. V štvorhre 
chlapcov sa dvojici Šimon 
Gemeľa - D. Diko ušlo de-
lené 3. - 4. miesto. Rovnaká 
kategória, ale medzi dievča-
tami bola podľa predpokla-
dov korisťou talentovanej K. 
Belopotočanovej, ktorá zví-
ťazila spolu s Trnavčankou 
T. Kukuľkovou. Popredné 
umiestnenia však neprinies-

la zmiešaná štvorhra. Výkon 
Š. Gemeľu a D. Florekovej 
(Trenčianske Jastrabie) stačil 
na celkové 9. - 16. priečku. D. 
Diko a D. Šinkarová (Micha-
lovce) sa museli uspokojiť s 
konečnou 17. - 24. pozíciou.

Majstrovstvá Slovenska 
najmladšieho žiactva

Ich dejiskom bolo 2.  - 3. 
júna Viničné pri Pezinku. 
Spokojnosť s dosiahnutými 
výsledkami môže vyjadriť 
predovšetkým D. Diko, ktorý 
získal tri cenné kovy. Najlep-
ší bol v zmiešanej štvorhre 
s E. Labošovou z Valalík. V 
dvojhre podľahol v rozhodu-
júcom súboji M. Kyselovi z 
Tvrdošína. Spoločne sa im 
darilo v štvorhre chlapcov, v 
ktorej skončili druhí.

Milan Švába

Aj Dalibor Diko potvrdzuje, že ho 
čaká svetlá stolnotenisová budúc-
nosť.                Foto: archív STO


