
Tým, že sa asfalto-
vý koberec kládol 
v jednej vrstve na 
celú šírku cesty má 
nespornú výhodu 
v tom, že nevzniká 
na vozovke spoj, 
potenciálne miesto 
budúcich problé-
mov. Uvedené ulice 
tvoria prepojenie 
sídliska Brehy s 
centrom mesta zo 
severnej strany. 
Pred niekoľkými 
rokmi realizované 
prepojenie sídliska 
z južnej strany tak 
vytvorilo kvalitné 
spojenie najväčšie-
ho sídliska v meste. 
Dĺžka rekonštru-
ovanej cesty je pri-
bližne 800 metrov, no súčasne 
s hlavnou trasou sa opravovali 
aj bočné časti ulíc. Cesta nad 
oporným múrom, časť pane-
lovej cesty k záhradkárskej 
osade, cesta okolo saleziánov 
a toľko kritizovaný úsek „tam 
dozadu“, ďalej slepá časť 
Sládkovičovej ulice oproti 
Urbárskemu domu. Upravila 
sa tiež nebezpečná križovat-

ka s ulicou Ľudovíta Štúra a 
odvodnila križovatka na Bre-
hoch pred budovou OSBD. 
Situáciu využili aj občania na 
úpravu svojich vjazdov do do-
mov. Tú si však museli zapla-
tiť sami. Pracovníci mestské-
ho úradu fotili, kontrolovali 
a zapisovali vážne lístky na 
každú fúru asfaltu. Je to sú-
časť zmluvy s dodávateľom, 
že zaplatené bude skutočné 

množstvo dodaného materiá-
lu. Pri rekonštrukčných prá-
cach je prakticky nemožné 
inak zmerať množstvo asfaltu 
pri vyrovnávacích vrstvách. 
Niekde išli tri centimetre, nie-
kde aj dvadsať. Do uzávierky 
tohto čísla novín ešte neboli 
dokončené chodníky, ale pev-
ne veríme, že budú podobne 
kvalitné ako celá vozovka.
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Asfaltom cítiť celé mesto – nebývalá situácia v Námestove. Mechanizmy i vôňa asfaltu lákali 
do blízkosti asfaltérov skupiny pozorovateľov, najmä detí, ktoré sledovali pozitívne zmeny na 
mestských komunikáciách. Na fotografii asfaltovanie okolia cirkevnej základnej školy – ďalší 
príspevok mesta cirkvi. Tohto roku bola ukončená nadstavba cirkevnej ZŠ, ktorú sa podarilo 
mestu vybaviť z fondov EÚ.                 Foto: (msú)

Na Mlynskej aj Sládkovičovej mechanizmy dokázali položiť asfaltový kobe-
rec na celú šírku komunikácií. Zostáva ešte urobiť chodníky. Občania však na 
nich nechcú asfalt, ale zámkovú dlažbu. Spísali za to petíciu.      Foto: (msú)

Perzský koberec na Mlynskej a Sládkovičovej
Spomínaná firma, víťaz 

súťaže na realizáciu tejto 
najväčšej investičnej akcie 
v roku 2012, má potrebnú 
techniku a bohaté skúsenosti. 

Ani Peržania by neutkali taký koberec, aký sa podaril 
Cestným stavbám Liptovský Mikuláš na Mlynskej a Slád-
kovičovej ulici. Desiatky občanov, väčšinou dôchodcov 
so svojimi vnúčatami, sledovali položenie finálnej vrstvy 
asfaltu na pripravený podklad. 

Pre Tomáša
V piatok 19. októbra sa dob-
rovoľníci z Ideálnej mládež-
níckej aktivity (IMA)  pripojili 
k iniciatíve 72 hodín. Je to 
72-hodinový maratón dobro-
voľníctva s niekoľkoročnou 
tradíciou.  Kedykoľvek  počas 
týchto troch dní, na akokoľvek 
dlho sa mladí dobrovoľníci 
púšťajú do aktivít rôzneho 
druhu s cieľom niečo zlepšiť. 
V Základnej škole na Slnečnej 
ulici pracuje niekoľko kolektí-
vov IMA. IMA je nezávislé 
občianske združenie mladých,  
ktoré sa venuje voľno-časo-
vým aktivitám detí a mlá-
deže, vedie ich k nekonzum-
nému spôsobu života a popri 
škole rozvíja  ich zručnosti. 
Túto  školu navštevuje šiestak 
Tomáš - šikovné, ale hendike-
pované chlapča. Tomáš svoj 
údel znáša s úsmevom a opti-

mizmom   vďaka svojej rodine 
ale aj tomu, že okolo seba má 
dobrých kamarátov, ochotných 
kedykoľvek pomôcť. Doká-
zali to aj v spomínaný piatok 
- voľné popoludnie vymenili 
za pracovné. Na Brehoch ste 
preto vtedy mohli vidieť deti 
s káričkami, ako znášajú ku 
škole železný šrot. A bolo ho 
veru nemálo. Zberné suroviny 
to vyčíslili na 550 eur. Niek-
toré súkromné firmy pomohli 
deťom nielen tým, že si našli 
čas a tiež pohľadali železný 
odpad, ale prispeli aj finančne. 
Takto môžeme s radosťou 
skonštatovať, že Tomášovi 
môžeme darovať 800 eur, kto-
ré pomôžu jeho rodine zakú-
piť kompenzačnú pomôcku, 
potrebnú na zlepšenie jeho 
zdravotného stavu. 

Zdenka Veljačiková

Žiaci zo Slnečnej zbierali šrot. Chceli pomôcť spolužiakovi 
Tomášovi.          Foto: (zš s)

Pranostika, že na Šimona a Júdy padajú z neba prvé hrudy, platí takmer dokonale. Tento rok nás to  na Ši-
monojúdskom jarmoku, organizovanom tradične pri príležitosti sviatku týchto patrónov nášho mesta, „minu-
lo“ len o pár hodín. Aj za to patrí vďaka. Tentoraz bolo na jarmoku oveľa menej čínskeho tovaru, naopak, viac 
vlastných, najmä ručne vyrábaných výrobkov a bolo čo obzerať i z čoho vyberať.              Text: (mr), Foto: (lá, mk)
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Kedy sa sťahujú hasiči?
Profesionálni hasiči čakajú 

na dobudovanie a odovzda-
nie nových priestorov v kri-
žovatke za čerpacou stani-
cou Shell. A na túto udalosť 
ešte viac čaká mesto. Hasiči 
sú totiž v mestských pries-
toroch, ktoré nevyhnutne 
potrebujú technické služby. 
Tie chcú v tomto priestore 
zriadiť zberný dvor, kde by  
mohli občania pohodlne a v 
určitom množstve bezplatne 
odviezť odpad. Mnohí už 
zažili situáciu, keď doma v 
sobotu urobili veľké upra-
tovanie v pivnici, na povale 
a podobne, odpady naložili 
do vozíka, lebo do „kuka“ 
nádoby nezmestili a zrazu 
zistili, že to nemajú kam 
vyviezť. Boli uvedomelí a 
nevysypali to potajomky do 
potoka, alebo niekde inde do 
prírody. Mesto má zo zákona 
povinnosť dvakrát do roka 
umožniť občanom likvidáciu 
väčších odpadov do veľko-
objemových kontajnerov. Sú 
určené len pre občanov mes-
ta, ale vieme, že tam odpady 
likvidujú aj firmy, dokonca 
aj z iných obcí. Mesto to 
stojí veľké peniaze, systém 
sa zneužíva a táto možnosť 
je len dva mesiace v roku. 
Zberný dvor v meste by všet-
ky spomínané problémy vy-
riešil. Dvor by bol monitoro-

vaný kamerami a občania by 
si počas celého roka mohli 
na základe preukázania sa 
občianskym preukazom od-
pad zlikvidovať. Dvor by 

mohli využívať aj ostatní, 
ktorí by si za zlikvidovanie 
odpadu zaplatili príslušný 
poplatok. V meste v týchto 
dňoch tiež rozbiehame pilot-
ný projekt nových zberných 
nádob. Majú objem až päťti-
síc litrov, ale keďže budú za-
kopané v zemi, zaberú oveľa 
menej priestoru. Zatiaľ ich 
použijeme na separovaný 
zber plastov, ak sa osvedčia, 

rozšírime ich použitie aj na 
iné komodity.

Plány povereného riadite-
ľa technických služieb Mgr. 
Martina Miklušičáka sú 

ambiciózne. Za krátky čas, 
čo šéfuje tejto organizácii, 
dokázal neuveriteľne veľa. 
Obnovou techniky počínajúc 
a starostlivosťou o zverený 
majetok končiac. Vo vlastnej 
réžii, so svojimi pracovník-
mi, vymenili deravé a zhni-
té strechy budov, zateplili a 
natiahli novú fasádu na gará-
žach a dielňach, urobili novú 
bránu a plot, umožnili mla-

dým talentom zrealizovať na 
objektoch svoje umelecké 
diela, poopravovali a dali do 
poriadku aj iný, dlhodobo 
zanedbávaný majetok mesta 

na námestiach, sídliskách a 
uliciach, a to pri hospodárení 
s rovnakým rozpočtom, ako 
to bolo v predchádzajúcich 
rokoch. Ľudia v meste pozi-
tívne zmeny vnímajú a fan-
dia schopným manažérom 
mestských organizácií. Dú-
fame, že si to všimnú a uve-
domia aj poslanci mestského 
zastupiteľstva.

                   Milan Rentka

Budovu s kresbou koní zatiaľ využívajú profesionálni hasiči.            Foto: (msú)

Z rokovaní mestských zastupiteľstiev
Siedme zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Námestove 
sa konalo 1. októbra. Hneď na 
začiatku prebehla búrlivá dis-
kusia ohľadom činnosti mest-
ského úradu. Týkala sa hlavne 
verejnej súťaže, konkrétne 
asfaltovania ulíc Poľanová, 
Borinova, Mlynská a Šípová. 
Uznesením bolo uložené hlav-
nému kontrolórovi mesta, aby 
preveril vyasfaltovanie 110 
m cesty za 
ihriskom pri 
saleziánoch 
s rozpočtom 
na rok 2012. 
P o s l a n c i 
taktiež zru-
šili súťaž k 
vybudovaniu 
a q u a p a r k u 
na Nábreží. 
D ô v o d o m 
bolo, že 
spoločnosť 
S t a v e b -
ný podnik 
Námestovo, 
s.r.o. ani po 
uplynutí roka 
nepredložila  
p o d k l a d y 
potrebné k 
uzavretiu zmluvy. 
Rozpočtovým opatrením sa 
menil rozpočet mesta. Bežné 
výdavky v predškolskej výcho-
ve sa zvýšili o sumu 4000  €. 
Došlo k vytvoreniu novej trie-
dy v MŠ Komenského. Na 
výmenu okien v budove mest-
ského úradu bola odsúhlasená 
suma 35 000 €. 
Ďalší z bodov sa týkal obmed-
zenia hazardných hier v meste. 
Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia neprešiel. Zaká-
zať sa malo prevádzkovanie 
hazardných hier prostredníc-
tvom výherných prístrojov a 
technických zariadení obslu-
hovaných priamo hráčmi alebo 
prostredníctvom telekomuni-
kačných zariadení a videohry.
 Na protest prokurátora sa zruši-
lo nariadenie z roku 2002, ktoré 
upravovalo podmienky držania 
psov v meste. Taktiež sa roz-

hodlo, že prie-
story prístavby 
mestského úradu 
ostanú bezplat-
ne vypožičané 
Krajskému riaditeľstvu Policaj-
ného zboru v Žiline. Naďalej v 
nich ostane agenda vybavova-
nia občianskych preukazov a 
cestovných pasov.
 Za symbolickú sumu 1 € sa 
schválila kúpa nehnuteľností za 
budovou polikliniky, ktoré sú v 

súčasnosti majetkom Žilinské-
ho samosprávneho kraja. Uro-
bil sa tak ďalší krok, aby skelet 
rozostavaného objektu prešiel 
do vlastníctva mesta.
Poslanci boli oboznámení aj s 
urbanistickým návrhom indi-
viduálnej bytovej výstavby v 
lokalite Pálenice. Spoločnosť 
Punch Campus Námesto-
vo, spol. s r.o. ponúka mestu 
pozemky pod komunikácie 

za symbolickú cenu, ak mes-
to vybuduje inžinierske siete. 
Kúpa bude predmetom ďalších 
rokovaní.

***
V programe ôsmeho zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 8.októbra, 

boli zmeny v rozpočte mesta. 
Položenie zámkovej dlažby 
na chodníkoch ulice Mlynskej 
a Sládkovičovej, ktoré bolo 
schválené na predchádzajúcom 
zastupiteľstve, sa realizovať 
nebude. Navýšená suma by 
nepostačovala k uskutočneniu 
schváleného zámeru, keďže už 
boli vykonané určité stavebné 
práce. Poslanci však zvýšili 
sumu o 21 322 € na vyasfalto-
vanie plochy o výmere cca 493 
m2 smerom k ihrisku pri sale-
ziánoch a panelovej cesty v 
dĺžke 35 m smerom k záhrad-
kárskej osade. Na výmenu oki-
en v budove mestského úradu 
bolo vyčlenených ďalších 35 
tisíc € a v budove ZŠ Komen-
ského 15 000 €. Na zvýšenie 

ochrannej siete na ihrisku pri 
saleziánoch pôjde z rozpočtu 
mesta 3 500 €. Viac informá-
cií o uzneseniach a hlasovaní 
poslancov nájdete na www.
namestovo.sk.

Ferdinand Bolibruch
poslanec MsZ

Na 7. zasadnutí MsZ sa v búr-
livej diskusii poslanci pýtali ve-
dúceho oddelenia výstavby na 
informácie aj ohľadne asfalto-
vania niektorých ulíc. Foto: (lá)

Rokovalo mestské 
zastupiteľstvo

V pondelok 5. novembra 
sa konalo 9. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Námestove, ktoré malo 
na programe tieto body: 

- Informácie o činnosti   
 MsÚ a kontrola plnenia   
 uznesení
- Správy o výchovno-  
 vzdelávacej činnosti škôl   
 a školských zariadení
- Rozpočtové opatrenie 
 č. 7/2012
- Plnenie rozpočtu    
 k 30. 6. 2012
 návrhy, zmeny a doplnky
- VZN  č. 2/2006    
 o dotáciách z rozpočtu   

 mesta
- VZN  č. 4/2004 o názvoch   
ulíc a verejných    
priestranstiev
- VZN  č. 4/2006    
o miestnych daniach
- VZN  č. 5/2006    
o miestnom poplatku za   
 komunálne odpady   
 a drobné stavebné odpady 
- VZN  č. 7/2008 o dani   
 z nehnuteľnosti 
- VZN  č. 8/1996 o zásadách   
 hospodárenia a nakladania   
 s majetkom mesta 
- Prevody majetku 
- Interpelácie
- Rôzne

                           (r)

súťaž   súťaž   súťaž   súťaž   súťaž  

Vážení čitatelia,
blížia sa najkrajšie 

sviatky roka – Vianoce 
a tak aj redakcia Ná-
mestovčana chce ve-
novať darček pod via-
nočný stromček piatim 
z vás. Tým, ktorí svojou 
tvorbou na tému Vianoc 
potešia ostatných spo-
luobčanov a to tak, že 
nám do redakcie napíšu 
krátky (cca 30-riadko-
vý) skutočný príbeh na 
tému: Vianoce, ktoré mi 
utkveli v pamäti na celý 
život.

Pri spomínaní na ob-
dobie Vianoc z minulých 
rokov vám iste príde na 
um nejaká veselá či z 
iného dôvodu hlboko do 
vašej pamäti vrytá prí-
hoda, ktorá rozveselí či 
pohladí srdcia spoluob-
čanov v predvianočnom 
čase. 

Pošlite nám ju do re-
dakcie do 6. decem-
bra. Najlepšie príspev-

ky uverejníme v decem-
brovom čísle Námes-
tovčana, autori piatich 
príspevkov, redakčnou 
radou vyhodnotených 
ako najlepšie, budú od-
menení takto:

1. cena 30 €, 2. cena 
20 €, 3. cena 10 €, 4. a 
5. cena vecný darček, 
každý v hodnote cca 
10 €.

Autori príspevkov uve-
dú svoju adresu a tele-
fónne číslo. Ceny výher-
com doručíme poštou 
ešte pred Vianocami, 
resp. si ich vyzdvihnú 
osobne v redakcii. 

Príspevky posielajte 
na adresu: 
Redakcia 
Námestovčan,
Ul. Vojtaššákova 
623/64 
027 44 Tvrdošín 
alebo: 
oravec.namestovo@
mail.t-com.sk

súťaž   súťaž   súťaž   súťaž   súťaž  

Územný plán mesta 
v čase pripomienkovania

Najdôležitejší strategic-
ký dokument, podľa kto-
rého sa bude v nasledujú-
cich rokoch uberať ďalší 
rozvoj mesta je územný 
plán mesta (ÚPN). Do-
posiaľ platný ÚPN je z 
roku 1986 a je veľa zá-
sadných dôvodov, prečo 
mesto pristúpilo k vyp-
racovaniu nového ÚPN. 
Príprava a spracovanie 
takéhoto dokumentu je 
vysoko odborná činnosť, 
svoje pripomienky však 
môžu predkladať všetky 
dotknuté orgány a orga-
nizácie, ale aj samotní 
občania mesta. V súčas-
nosti  bol spracovaný 

koncept ÚPN, ktorý bol 
dňa 11. októbra 2012 
zverejnený na úradnej 
tabuli mesta a na web 
stránke mesta, link http://
w w w. n a m e s t o v o . s k /
documents?p=uzemny_
plan_oktober_2012. Pri-
pomienky ku konceptu je 
možné predkladať do 30 
dní od jeho zverejnenia, 
to znamená do 11. no-
vembra 2012 na mestský 
úrad. Po vyhodnotení 
pripomienok ku koncep-
tu bude spracovaný ná-
vrh ÚPN a ten predlože-
ný poslancom mestského 
zastupiteľstva na jeho 
schválenie.              (mr)

Ďalšie číslo Námestovčana 
vyjde 18. decembra
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Nábrežie už bez bariér a s plochou na skatepark
Otázka, prečo sa popri lavič-

kách v hľadisku amfiteátra ne-
vybudovala rampa pre kočíky 
i vozíky a sú tam iba schody, 
napadla určite mnohým z nás. 
Odpoveďou, prečo sa tak ne-
stalo, je príslušná stavebná 
norma, ktorá zakazuje výstav-
bu bezbariérového prístupu 
od určitého sklonu. Keďže 
svah v amfiteátri je strmší 
ako povoľuje norma, bezbari-
érový prístup sa musel riešiť 
inak.  Aj keď bezbariérový 
prístup na vynovené Nábre-
žie existuje okolo reštaurácie 
„Loď“, väčšina ľudí si to aj 
tak skracuje práve po strmom 

trávniku okolo schodov amfi-
teátra. Kompromisné riešenie 
sa ukázalo využitím rampy pri 
objekte Porkt klubu a jej pre-
dĺžením smerom k amfiteátru. 
Za relatívne nízke náklady sa 
tak sprístupnila plocha Ná- 
brežia zdravotne postihnutým 
občanom, mamičkám s kočík-
mi, ale aj korčuliarom, a to 
pri splnení prísnych noriem. 
Okrem tejto úpravy sa na Ná-
breží investovali ešte ďalšie 
prostriedky na rozšírenie par-
koviska a dobudovanie chod-
níka do konca parkovacej plo-
chy. Žiadalo by sa parkovisko 
zväčšiť na celú plochu medzi 

štátnou cestou a penziónmi, to 
si však vyžiada ďalšie náklady 
na vybudovanie kanalizácie a 
zachytávač olejov. Veríme, že 
postupne sa aj tieto investície 
zrealizujú, pretože parkovis-
ko je aj počas bežných dní 
takmer zaplnené a stačí, keď 
je v lete počas víkendu pekné 
počasie a zvlášť, keď je v am-
fiteátri akcia, už kapacitne ne-
stačí. Perla Námestova, ako sa 
Nábrežiu zvykne hovoriť, sa 
stále rozrastá.  Stará betónová 
plocha vedľa nového detské-
ho ihriska dostala kvalitatívne 
vyššiu úroveň. Ako povedali 
chlapci z extrémnych športov, 

takáto kvalitná plocha sa ni-
kde na Orave okrem Námes-
tova nenachádza. Mesto vyšlo 
v ústrety mladým športovcom, 
ktorí sa venujú netradičným 
moderným športom a investo-
valo do plochy budúceho ska-
teparku. Je to len začiatok, ale 
ako chlapci sľubujú, po jeho 
postupnom dobudovaní budú 
k nám chodiť predvádzať svo-
je umenie športovci z celého 
Slovenska, ba aj z okolitých 
krajín. Aj toto je cesta, ako 
naše mesto zviditeľniť a po-
môcť tak rozvoju cestovného 
ruchu.

Milan Rentka

Štrkové úpravy a asfaltový pás
Kto sa nebol prejsť na sídlisku 

Čerchle, neuverí, ako sa mesto 
rozrastá. Nová výstavba si však 
vyžaduje aj veľké množstvo 
finančných prostriedkov na bu-
dovanie inžinierskych sietí. Jed-
noduchý ekonomický pohľad 
by nás nútil investovať iba do 
hromadnej výstavby, bytoviek, 
kde na jednom mieste žije toľ-
ko ľudí, ako inde na celej ulici. 
Kvalita bývania v rodinnom 
dome je však neporovnateľne 
vyššia ako v bytovke a preto sú 
ľudia ochotní investovať obrov-
ské peniaze, aby si kúpili poze-
mok a postavili vlastný domček. 
Keď sa im ho už podarí vybu-
dovať a idú sa sťahovať, zistia, 
že chodia po blate. Vtedy sa ich 
pozornosť upriami na mesto a 
žiadajú, prosia, píšu, spravte 
nám cestu. Večný problém pri 

obmedzenom rozpočte je, kde 
áno a kde neskôr. Keďže sa sta-
via súčasne v rôznych častiach 
mesta, dokonca aj v Zubrohlave, 
v časti katastrálne patriacej do 
Námestova, zákonite vznikajú 
problémy, koho uprednostniť. 

Chvalabohu, v tohtoročnom 
rozpočte sa našlo dostatoč-
né množstvo financií, aby sa 
spevnili cesty na všetkých no-
vých uliciach. Je to stále zá-
sluha dobrého gazdovania v 
predchádzajúcom období, keď 

sa nám ešte aj teraz vracajú 
peniaze investované do projek-
tov z eurofondov. Vyštrkované 
máme ulice Poľanovú, Borino-
vu, Šípovú, Kvetnú, Hlinisko v 
Zubrohlave. Nápad mestského 

úradu vybudovať na cestách aj 
štyri metre širokú a osem centi-
metrov hrubú základnú vrstvu 
asfaltu sa javí ako veľmi dob-
rý, ktorý skvalitní prístupové 
pomery na týchto cestách a na 
dlhú dobu poslúži ľuďom v 
novostavbách. So štvormetro-
vým asfaltovým kobercom ešte 
tento rok sa počíta na uliciach 
Poľanová, Borinova, Kvetná a 
na budúci rok aj na ostatných 
pripravených uliciach. Pri bu-
dovaní ciest však platí dôležitá 

zásada: Stavať sa môže len na 
pozemkoch vo vlastníctve mes-
ta. Mesto je ich ochotné vyku-
povať za cenu 10 eur za meter 
štvorcový. Tam, kde sú vlast-
níci ochotní pozemky za túto 

cenu mestu predať, majú nádej, 
že sa novej cesty dočkajú. Tam, 
kde to nejde, zostáva chodiť po 
blate. Jeden takýto prípad totiž 
v meste máme. Existuje ešte 
síce možnosť vyvlastnenia, no 
dôležitá je cena podľa znalec-
kého posudku. Ak by bola prí-
liš vysoká, ostáva otázka, či ju 
zaplatiť, alebo či nedať peniaze 
tam, kde súkromní vlastníci s 
mestom spolupracujú. Odpo-
veď si musí dať každý sám.
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Štrkovanie na Poľanovej ulici.                    Foto: (msú)

Práce asfaltérov na Sládkovičovej ulici.            Foto: (msú)

Parkovisko pri saleziánoch.    Foto: (msú)

Pred Urbárskym domom.

Mládežnícky parlament 
je na svete

V júni 2012 mestské zastu-
piteľstvo schválilo založenie 
Mládežníckeho parlamentu 
mesta Námestovo, ktorého 
cieľom je združiť zástup-
cov všetkých základných 
a stredných škôl na území 
mesta.  Hlavnou myšlienkou 
projektu je rozvíjať potenciál 
mladých ľudí žijúcich alebo 
študujúcich v Námestove, ak-
tívne ich zapojiť do  riešenia 
problémov v našom meste a 
zároveň vyplniť chýbajúci 
priestor pre organizovanie 
zmysluplných aktivít mla-
dých využívajúc špecifiká 
nášho regiónu.

Prvé stretnutie zástupcov 
mládežníckeho parlamentu, 
koordinárotmi ktorého boli 
poslanci MsZ Ján Kozoň a 
Tibor Kitaš,  sa uskutočnilo 
koncom októbra na mestskom 
úrade. Zo siedmich oslove-
ných škôl na území mesta sa 
do Mládežníckeho parlamen-
tu zapojilo svojich zástupcov 
šesť škôl: Základná škola Bre-
hy, Základná škola Komen-
ského, Cirkevná základná 
škola, Stredná odborná škola 
technická, Stredná odborná 
škola na Hattalovej a Gymná-

zium Antona Bernoláka.  Cie-
ľom stretnutia bolo navzájom 
sa spoznať, oboznámiť sa so 
zmyslom zloženia a cieľmi 
tejto iniciatívy.

V nenútenej atmosfére sa 
rozprávalo o vzájomnej spolu-
práci a plánoch týkajúcich sa 
spoločných projektov. Mladí 
zástupcovia škôl vyslovili záu-
jem podieľať sa na zlepšovaní 
kvality života a riešení prob-
lémov mladých ľudí v tomto 
meste i na príprave a realizácií 
rôznych podujatí a aktivít, ako 
napríklad spoločné čistenie 
areálu Oravskej priehrady, či 
zorganizovanie spoločných 
kultúrnych programov. O kon-
krétnych krokoch bude Mlá-
dežnícky parlament rokovať 
na svojom ďalšom stretnutí 
začiatkom decembra. 

Ambíciou do budúcnosti je  
spolupracovať s podobnými 
inštitúciami a organizáciami 
na Slovensku aj v zahraničí. 
Aj keď ustanovujúce stretnu-
tie bolo len prvým krôčikom 
na dlhej ceste, dúfame, že sa 
stane základným kameňom 
ďalšej vzájomnej spolupráce 
medzi mladými ľuďmi a sa-
mosprávou.              (r)

Na Brehoch sa opäť investuje
Jesenný stavebný ruch 

neobíde ani Brehy. Rastúca 
životná úroveň obyvate-
ľov, meraná počtom pribú-
dajúcich áut, núti vedenie 
mesta po pár rokoch sa na 
sídlisko vrátiť. Pred tými 
pár rokmi sa tu vybudovalo 
približne päťdesiat nových 
parkovacích miest, upravili 
a vyasfaltovali sa plochy v 
spodnej časti Slnečnej ulice. 
A práve táto ulica je najviac 
zaťažené miesto vari v ce-
lom meste. Obrovské množ-
stvo bytov na malej ploche 
a ešte v strmom kopci vy-
tvára problémy v doprave 
a parkovaní. Tentokrát sme 
preto upriamili pozornosť 
na vrchnú časť Slnečnej 
ulice. Spomínaná hustota 
bytov, množstvo káblov, 
šácht a rozvodov tepla veľa 
priestoru na riešenie nedá-
va, ale pri určitom kompro-

mise sa dá situácia zlepšiť. 
Plánuje sa totiž rozšírenie 
cesty smerom k bytovkám, 
úprava chodníka tak, aby 
nebol príliš vyvýšený nad 
cestou a dala sa tak zabez-
pečovať zimná údržba a v 
časti smerom ku garážam 
by malo pribudnúť aj nie-
koľko nových parkovacích 
miest. Okrem týchto úprav 
sa obnovia rozsypané betó-
nové chodníky pod Papučou 
a okolo materskej školy. V 
samotnom areáli škôlky pri-
budli tri asfaltové plochy na 
detské ihriská a obnovené 
bude aj staré pieskovisko. 
Zateplené a opravené by-
tovky, nové cesty, chodníky 
a parkovacie plochy, pravi-
delne udržiavaná zeleň a po-
kosená tráva určite prispejú 
ku kvalite života občanov aj 
v tejto časti mesta.

Milan Rentka

Asfaltovanie chodníkov v MŠ Brehy.



li svojej rodine, napr. tak že 
nekúpili synovi kopačky, bu-
deme prispievať na trénerov, 
dopravu, lopty pre chlapcov, 
ktorým otec prehral kopačky 
v herni.

Povedané ekonomickou ter-
minológiou, ak by sme prijali 
VZN o obmedzení hazardu, 
stálo by to mesto ročne pri-
bližne 65 000 €, pričom ešte 
tento rok by sme museli upra-
viť rozpočet, lebo ten už ráta 
s príjmom cca 45 000 € z po-
platkov na rok 2013. Aj nap-
riek tomu som presvedčený, 
že prijatie VZN o obmedzení 
hazardu, a teda i negatívny 
zásah do mestského rozpočtu 
by bolo pre mesto dobré. Pre-
čo? Božia ekonomika je úpl-
ne iná ako ľudská. Zákony, 
ktoré platia Tam, buď prij-
meme a sme šťastní, alebo 
ich neprijmeme a brojíme sa 
v pote krvi a starostiach tohto 
sveta, ktoré ovládajú penia-
ze. Myslíme si, že peniaze 
(majetok) sú to najdôležitej-
šie, čo máme a potrebujeme. 
Peniaze sú len prostriedok, 
ktorý môže byť - podobne 
ako oheň - dobrý sluha, ale 
zlý pán. V Božej ekonomike 
platí zákon, že získam, keď 
stratím. Ale to neznamená, že 
keď stratím (alebo sa vzdám) 
v jednej modalite (peniaze), 
získam v tej istej, hoci nie-

kedy to tak môže 
byť. Ako kresťan 
verím tomu, že 
Boh najlepšie vie, 
čo je pre mňa dob-
ré, a preto sa mu 
snažím dôverovať 
aj vtedy, keď sa 
veci dejú tak, ako 
by som nechcel. 
To isté platí aj 
pre skupinu ľudí. 
Čiže ak by sme sa 
aj my, ako mesto, 
zriekli toho príj-
mu, určite by sme 
získali väčším 
Božím požehna-
ním. Na to, aby ste 
tomu uverili, mu-
síte mať osobnú 
skúsenosť alebo 
milosť viery. Ja 

mám to prvé.

Na záver diskusie na MsZ 
ohľadom môjho návrhu týka-
júceho sa VZN  o obmedzení 
hazardu som dostal otázku, 
že koľkým ľuďom podľa mňa 
v meste týmto svojím opat-
rením pomôžem. Priznám 
sa, že ma taká otázka trochu 
zaskočila, lebo som skeptic-
ký, keď sa hovorí o pomoci. 
Myslím si, že je veľmi ťažké 
niekomu pomôcť tak, aby mu 
naša snaha bola skutočnou 
pomocou. Tu by som sa od-
volal na prirodzený poriadok 
a z neho vyplývajúce normy, 
čo je správne a spravodlivé. V 
tomto prípade by som hovoril 
o správnom resp. spravodli-
vom rozhodnutí. Ale aj keby 
toto opatrenie zachránilo čo 
len jednu rodinu, stálo by to 
za tie peniaze, ktorých sa my 
ako komunita zriekneme. Je 
to presne o tom istom, ako 
keď sa spýtame, akú cenu má 
ľudský život. 

Keby to však priamo nepo-
mohlo žiadnemu občanovi 
mesta, určite by sme svojím 
rozhodnutím dodali odvahu 
ďalším samosprávam, ktoré 
ešte majú citlivé svedomie, v 
rozhodnutí obmedziť hazard 
na území svojho mesta/obce.

Rastislav Zanovit

4 Námestovčan

Pozor na nebezpečný 
populizmus

V poslednom období prebeh-
la médiami diskusia o proble-
matike hazardu, hazardných 
hier, výherných automatov a 
gamblerstva. Táto téma ne-
obišla ani naše mesto, vznikla 
tu iniciatíva niektorých ľudí a 
poslancov hazard (automaty) v 
meste zakázať, k problému sa 
vyjadrila aj cirkev. Otázka znie, 
prečo práve teraz? Či preto, že 
štát pripravuje zákon, kde ob-
medzí právomoci obcí regulo-
vať túto činnosť na území obce 
a tým vyvinúť tlak na štát, aby 
to neprijal? Výherné automaty, 
o ktorých zrušenie iniciátorom 
ide, tu sú už vyše dvadsať ro-
kov a nikto s tým za tú dobu 
väčší problém nemal.  Z hazar-
du, ale aj z predaja alkoholu a 
cigariet má štát veľké príjmy, 
ktorých sa nechce zbaviť. Obce 
majú príjem len z prevádzko-
vania automatov, hier, stávok 
a rôznych lotérií. Keby sme 
sa na vec pozreli čisto ekono-
micky a chceli by sme niektorú 
z nerestí zakázať, určite by to 
bol alkohol. Ten je oveľa, ove-
ľa horší ako automaty. Nielen 
minuté peniaze, ale aj peklo v 
rodinách, rozbité manželstvá, 
bitky, autonehody. Kedysi mali 
obce z predaja alkoholu a ciga-
riet príjem, ale veľmi malý a 
ťažko vymáhateľný a asi preto 
sa aj zrušil. Dnes to je už len 
príjem z automatov a ostatných 
stávok. A treba povedať, že ne-
zanedbateľný. V našom meste 
je to ročne približne 70 tisíc 
eur. Pre porovnanie, na šport 
dávame ročne 53 tisíc eur. 
Zvyklo sa spájať financovanie 
športu s výťažkom z hazardu. 
V našom prípade by z hazardu 
ostalo ešte aj na čosi iné.

Pri predkladaní návrhu VZN 
obmedzujúceho hazard sa ho-
vorilo o jeho nemorálnosti a 

o osobných tragédiách ľudí, 
postihnutých týmto neduhom. 
To je všetkým absolútne jasné 
a každý tento problém vníma. 
Na otázku, koľkým ľuďom by 
sa zákazom v Námestove po-
mohlo, však predkladateľ od-
povedať nevedel. Dokonca sám 
uviedol, že do Námestova si 
chodia „zahrať“ ľudia aj z Dol-
ného Kubína, z čoho vyplýva, 
že „hráči“ z Námestova chodia 
aj inde. Zrušenie automatov 
v jednom meste nemá teda 
žiadny efekt, akurát sa mesto 
pripraví o finančný príjem. Ak 
by sme aj napriek tomu chceli 
byť skutočne „pápežskejší ako 
pápež“ a zákaz chceli zaviesť, 
museli by sme zároveň pove-
dať, kde o spomínanú sumu na-
výšime príjmy rozpočtu mesta. 
A nie, že peniaze sa niekde 
nájdu... Ale možno, že aj áno. 
Len nevieme, ako by sa naprík-
lad páčilo cirkvi, keby sme cir-
kevnej základnej škole vyrubili 
komerčný nájom (teraz má bu-
dovu školy prakticky bezplat-
ne). Aj Saleziánom dalo mesto 
ihrisko do správy bezplatne. 
Zvýšime dane podnikateľom? 
Buďme vďační každému jed-
nému z nich, že tu podniká, 
zamestnáva ľudí a platí aj tak 
už dosť vysoké dane. Alebo 
naopak, zrušíme všetky športy 
v meste a nech sa mladí fláka-
jú, kde chcú...? Možno sú tieto 
riadky trochu pritiahnuté za 
vlasy. Treba si však uvedomiť, 
že každé závažné rozhodnutie 
musí byť dobre premyslené, 
so všetkými dôsledkami, ktoré 
prináša. Treba pochváliť po-
slancov, ktorí sa na veci dívajú 
komplexne a napriek svojim 
morálnym postojom sa nedajú 
strhnúť na schválenie populis-
tického návrhu.            
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Automaty: áno, či nie ?

Nemám rád frázy, lebo sú  
ako kamene, neživé, niekedy 
možno upútajú svojim vzhľa-
dom, ale poväčšine zaváňa-
jú všednosťou. Jednej frázy 
sa však musím zastať. Tej, 
že rodina je základná bun-
ka spoločnosti. Zo svojich 
školských čias, povedzme z 
obdobia základnej školy, si 
pamätám niekoľko fráz alebo 
hesiel, ako napr. „Proletári 
všetkých krajín, spojte sa!“, 
„So Sovietskym zväzom na 
večné časy!“, a niekde  z toho 
obdobia mám aj heslo „Rodi-
na - základ socialistickej spo-
ločnosti“. Hoci tie prvé dve 
sa dnes hodia skôr do nejaké-
ho humoristického časopisu, 
to posledné heslo, že rodina 
je základom spoločnosti, pla-
tilo vtedy a bude platiť vždy. 
Preto je prirodzené, že spo-
ločnosť, ktorá považuje ro-
dinu ako stavebný kameň za 
takú dôležitú z pohľadu celku 

a najmä budúcnosti, sa vždy  
bude snažiť, aby tie kamene 
boli zdravé a funkčné. Ako to 
však zabezpečiť? 

Keďže ide o pojem „zdra-
vý kameň“, skúsim použiť 
analógiu s ľudským telom. 
Ľudské telo potrebuje prísun 
živín, ktoré sú pre jeho fun-
govanie prospešné a potrebné 
a samozrejme potrebuje sa aj 
chrániť pred tým, čo je preň 
škodlivé, až jedovaté. Lebo 
následky sú jasné. Ak bude-
te vystavený napr. výparom 
ortuti, vaše telo speje k záni-
ku. Čiže, ak to preklopím na 
rodinu, tak, ak ju exponujete 
nejakému „jedu”, rozpadá sa 
a v tom hrade, ktorým má byť 
spoločnosť, sa vytvára slabé 
miesto. Nechcem napísať esej 
o tom, ako zabezpečiť, aby 
bol v zdravej rodine zdravý 
duch ani zdravovedu rodiny. 
Len chcem povedať, že aj ja 
si rodinu ako veľkú hodno-
tu vážim a považujem ju za 
hodnotu, ktorú treba budovať 
(podporovať) a chrániť. Už 

niekoľko rokov sa prostred-
níctvom  občianskeho zdru-
ženia Orava Fénix snažíme  
na tomto poli  niečo robiť. 

Ale aby som sa dostal k pod-
state veci, pretože tento môj 
príspevok sa týka jedného z 
prerokúvaných bodov prog-
ramu októbrového mestského 
zastupiteľstva. Veci sa môžu 
meniť zhora: vláda, parla-
ment, prezident, ale funguje 
aj pohyb opačným smerom, 
napr. formou petície občanov, 
referenda a pod. V prípade ha-
zardu sa vytvoril obojživelný 
mechanizmus. Poslanci NR 
SR Procházka a Žitňanská 
presadili, že si občania môžu 
rozhodnúť sami, čo chcú a čo 
nechcú. Nemali podporu, aby 
urobili to, čo napr. teraz ma-
ďarský parlament – celoploš-
ný zákaz automatov. 

Určite by ste vedeli vymeno-
vať tie škodliviny (jedy), kto-
ré ničia rodinu. S množstvom 

z nich nemáme možnosť nič 
urobiť. Ale s automatmi do-
stali poslanci samospráv do 
ruky nástroj, ako ich zlikvi-
dovať. Možno by sa niekto 
spýtal, prečo sme si ich po-
tom nechali vyrásť ako huby 
po daždi. Moja odpoveď by 
znela: všetko má predsa svoj 
vývoj, aj spoločnosť, a pre-
to má právo prehodnocovať 
svoje postoje a rozhodnutia, 
čiže ich môže po zvážení 
všetkých pre a proti meniť. 

Chápem, že veľa samospráv 
nechce s hazardom nič robiť, 
lebo majú z toho slušný prí-
jem do mestskej (obecnej) 
kasy. To je pohľad čisto eko-
nomický, ktorý nezohľadňuje 
širšie súvislosti, kedy násled-
ky gamblerstva sú finančne 
nákladnejšie, len to už platí 
niekto iný. A argumentácia, 
že nech sa tie peniaze použijú 
napr. na rozvoj mládežnícke-
ho športu, je naoko ľúbivá, 
ale si protirečí vo svojom 
základe. Peniazmi získanými 
od chlapov, ktorí ich neda-

Ak nechcete čítať celý môj postreh, v stručnos-
ti zhrniem, že môj návrh na obmedzenie hazardu v 
Námestove neprešiel, nezískal podporu väčšiny po-
slancov. Možno som nebol dostatočne presvedčivý 
v argumentácii, možno zavážili iné okolnosti. V kaž-
dom prípade to beriem len ako začiatok niečoho, 
ako akýsi test svedomia našej malej osemtisícovej 
komunity.

závislosť

Prečo som sa zdržal 
hlasovania o automatoch? 
Rozumiem tomu, čo malo VZN 
riešiť a akého patologického javu 
sa týka (vážim si pána poslanca 
Zanovita, že mal odvahu takýto 
návrh predložiť), pričom vôbec 
neboli hlavným motívom môjho 
hlasovania práve peniaze. Verím, 
že hovorím aj za niektorých kole-
gov poslancov. 
Čo som považoval za problematic-
ké (vyplýva to aj z videozáznamu 
zo zastupiteľstva)? Predkladateľ, 
ktorý pripravil tak závažný doku-
ment a a mal ho mať dobre premys-
lený, chcel počas zastupiteľstva 
rušiť niektoré body navrhovaného 
VZN. Predkladateľ vôbec netušil, 
že Vláda SR pripravuje zákon 
(bol posunutý do druhého čítania), 
ktorý okliešťuje právomoci samo-

správam vo vzťahu k automatom, 
a tým by sme schválili „bezzubý 
zákon“. Prečo ho pán poslanec 
predložil po tak dlhej dobe svoj-
ho mandátu (doteraz mu to neva-
dilo?). Prečo bol „ušitý horúcou 
ihlou“ a predložený v najnevhod-
nejšom období roka? Keďže podľa 
mňa nebolo VZN „dobre“ pripra-
vené, za týchto okolností som sa 
zdržal hlasovania. Neznamená to 
však, že s prevádzkou automatov 
súhlasím! Mrzí ma, že téma auto-
matov v poslednom období spus-
tila takú vlnu nespokojnosti (voči 
tým poslancom, ktorí si „dovolili“ 
nehlasovať za príslušné VZN) a 
verím, že túto problematiku sme 
ešte neuzavreli.  

 Marián Melišík, poslanec MsZ

Ohrozujú aj naše deti
Po poslednom zastupi-

teľstve som ostala veľmi 
sklamaná, keď návrh na ob-
medzenie hazardných hier 
nezískal potrebnú podporu. 
Problémy treba riešiť ešte 
skôr ako vzniknú. Nech skú-
senosť našej rodiny je pre 
kompetentných ako odstra-
šujúci príklad z reálneho ži-
vota.

Automaty som vnímala, 
ale akosi mi ich prítomnosť 
nevadila. Zdalo sa mi, že ži-
jeme v pokojnom meste, kde 
deti sú chránené od nástrah 
tohto sveta. Avšak automaty, 
marihuana, pervitín, to sú 
reálne hrozby, ktoré číhajú 
na naše deti. Myslela som si, 
že nás sa to netýka. No bol to 
veľký omyl a klam. 

Sme bežná rodina a mys-
leli sme si, že nám je dobre. 
Problém sa začal v období, 
keď ešte syn navštevoval zá-
kladnú školu. Vtedy nemal 
ani 15 rokov. Postupne nám z 
domu začali miznúť peniaze. 
Nebola som si istá, či som ich 
nemohla niekde stratiť, alebo 
či som nestratila niečo z toho, 
čo som kúpila. Brala som to 

na seba. Ale keď mi zmizla 
väčšia suma peňazí, začala 
som rozmýšľať, či to nemô-
že byť niektoré z detí. Prvým 
prekvapením bolo zistenie, 
že náš syn v noci uteká z 
domu a brázdi nočné bary v 
meste. Druhým prekvapením 
bolo jeho priznanie, že penia-
ze, ktoré nám z domu mizli, 
prehral v automatoch. Nie je 
sa čo čudovať, že závislosť 
vzniká veľmi rýchlo, keď je 
podporovaná aj priamo maji-
teľmi herní, ktorí na začiatok 
ponúknu bonus v hodnote 
100 eur s tým, že možnú vý-
hru si môžete nechať.

Automaty neohrozujú rodi-
ny len tým, že lákajú dospe-
lých ľudí, otcov rodín, ale au-
tomaty ohrozujú aj naše deti. 
A tie sú oveľa zraniteľnejšie 
ako my dospeláci. Je to ne-
bezpečná vášeň, ktorej keď 
podľahnete, tak je to podob-
né ako droga. Urobíte všetko 
preto, aby ste získali pros-
triedky na ďalšiu dávku a je 
vám jedno, ako. Gamblerstvo 
deformuje vzťahy, rozbíja ro-
diny ako celok.

        Matka syna gamblera



pevok vyše 50 tisíc € na 
odstránenie konštrukčných 
vád na balkónoch bol ta-
kou malou čerešničkou na 
torte, ktorá nám umožnila 
realizáciu balkónov z hliní-
kových profilov a lepených 
sklenených výplní s bez-
pečnostnou fóliou. Takéto 
zábradlia bezúdržbovo pre-
žijú nejednu generáciu. A 
k tomu všetkému sme ešte 
mali štyri mesiace ideálne-

ho počasia, ktoré umožnilo 
stavebnej firme urobiť kva-
litnú prácu.

Interiér spoločných pries-
torov na prízemí prešiel 
rekonštrukciou tiež a dnes 
nám nechýba zasadačka, 
miestnosť na šport, kočiká-
reň či úložňa bicyklov. 

Úpravou okolia bytovka 
dostala tú správnu fazónu 
a tak do centra mesta Ná-
mestova pribudol celkom 
zaujímavý architektonický 
prvok, pri ktorom sa oko-
loidúci ľudia pozastavujú a 
nešetria slovami uznania.

Popri obnovenej bytovke 
sa nám spoločnými silami 
podarilo obnoviť aj takmer 
40 rokov staré rozpadnuté 
detské ihrisko, na ktoré sa 
okrem sponzorských peňazí 

vyzbierali aj nemalé finan-
čné prostriedky od dob-
rovoľných darcov z troch 
okolitých bytových domov. 
Stovky dobrovoľných bri-
gádnických hodín a úsilie 
pár jednotlivcov z okolitých 
bytoviek pri odvodnení a 
úprave pieskoviska, pre-
osievaní starého piesku a 
navození nového, vybudo-
vaní nových preliezačiek, 
lavičiek a  oddychových 
miest pre deti priniesli na 

sídlisko nový život a dža-
vot vysmiatych detí je pre 
všetkých tou najkrajšou od-
menou. 

Je mi príjemné vyzdvi-
hnúť príkladné spolužitie 
ľudí, ktorí nemyslia len na 
seba, ale svojimi správnymi 
rozhodnutiami a činmi po-
zdvihujú kvalitu života vo 
svojom okolí. 

Úprimné poďakovanie tak 
patrí všetkým.

Miroslav Hajdučík
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Pred vyučovaním povinný alkotest?

Deväť chlapcov malo v krvi 
spoločne 4.85 promile alko-
holu, čo na jedného priemerne 
pripadalo 0,54 promile alko-
holu v krvi, zatiaľ čo  deväť 
dievčat malo v krvi spoločne 
9.51 promile alkoholu, čo na 
jednu opitú dievčinu pripadalo 
vyše jedno promile alkoholu v 
krvi. Absolútnou víťazkou sa 
stala 17-ročná tínedžerka, kto-
rá počas nedeľnej noci mala 
v krvi 1,82 promile alkoholu. 
Pondelkové školské vyučova-
nie bolo pre ňu pravdepodobne 
bolestivou cestou poznania.

Všetky tieto prípady boli 
predmetom ďalšieho kona-
nia a tínedžeri po nahlásení 
mestskou políciou skončili 
na pohovoroch u príslušných 
mestských a obecných úradov 
v mieste ich bydliska. V jed-
nom prípade sa tínedžer do-
stavil až za dva svoje alkoho-
lové prečiny v jednom týždni. 
Prekvapením pre políciu bolo, 
že zo zistených osôb ani jedna 
nepochádzala z Námestova, 
ale  z okolitých miest a obcí. 
Desiatky prípadov neoprávne-

ného požívania alkoholických 
nápojov na verejných pries-
transtvách bolo sankciono-
vaných na mieste spáchania 
priestupku.

Počas spomínaného týždňa 
sme mali napríklad prípad tí-
nedžera, ktorý mal ešte okolo 
obeda 0,10 promile alkoholu 
v krvi a to údajne už len zbyt-
kového alkoholu z minulej 
prehýrenej noci. Školské vy-
učovanie mu v ten deň pravde-
podobne neprinieslo žiadaný 
efekt. Možno by mali školy 
prejsť na povinné dychové 
skúšky, lebo pitie alkoholu u 
študentov naberá doslova ob-
ludné rozmery. 

Sú to alarmujúce zistenia, 
ktoré nás však už dlhodobo ne-
prekvapujú. Napriek tomu, že 
Námestovo v posledných ro-
koch stráca na svojej atraktivi-
te ako dovolenková destinácia,  
stalo sa „nočným mestom“, 
mestom bujarých radovánok 
nielen pre hornú Oravu, ale 
aj okolité okresy. Množstvo 
nočných klubov na Nábreží 
však otvorilo Pandorinu skrin-

ku a nočný život priniesol pre 
mesto mnoho nepriaznivých 
prvkov: zvýšenú hlučnosť, 
vandalizmus,   znečisťovanie 
verejných priestranstiev, ag-
resivitu podnapitých osôb a 
porušovanie zákonov. Hoci 
na dne skrinky zostala nádej,  
že tieto neduhy mesto nejako 
ustojí, udržiavať verejný po-
riadok v Námestove, kde sa vo 
večerných a nočných hodinách 
pohybujú stovky podnapitých 
osôb, sa stáva  pre dvojčlennú 
hliadku mestskej polície čoraz 
náročnejšou úlohou. Spolu-
práca s kamerovým systémom 
sa osvedčila a spoločne sa nám 
darí už v zárodku riešiť mnoho 
porušení zákona.

Požívaniu alkoholu mladist-
vými osobami i nepovolené-
mu požívaniu alkoholu na ve-
rejných priestranstvách bude 
mestská polícia vo svojej kon-
trolnej činnosti dávať dôraz aj 
naďalej.

Na záver pár alkoholových 
výrokov tínedžerov počas 
kontrol mestskou políciou: 
„Pán profesor..., pán profe-
sor... sľubujeme, že to bolo 
po prvý krát... a už nikdy v 
živote nebudeme piť“, „pán 
policajt, ja vám zaplatím po-
kutu..., mám na to peniaze, 
lebo otec ma naučil šetriť tak, 
že si z peňazí mám polovicu 
odložiť bokom a druhú polo-
vicu ponechať...“

Miroslav Hajdučík

Sídlisko, kde  funguje dobrá chémia medzi ľuďmi
O ľuďoch v bytových do-

moch a zlých vzťahoch me-
dzi nimi sa nahovorilo už 
mnoho. Chcel by som vám 
predstaviť jeden bytový dom 
s 32 rodinami, kde chémia 
medzi staršími a mladými 
rodinami predsa len funguje, 
a to na veľmi slušnej úrov-
ni. Týmto článkom by som 
chcel predstaviť demonštra-
tívnu ukážku toho, že aj v 
bytových domoch sa dá žiť v  
príjemnom prostredí a bývať 
na dôstojnej úrovni.

Obnova mnohých byto-
vých domov zostáva pre 
ich spoločných vlastníkov 
len nesplneným snom, pre 
množstvo žabomyších vojen 

a nezhôd. Vlastníci bytov v 
tomto bytovom dome si však 
ten svoj sen o krajšom býva-
ní splnili a na sídlisku Ul. 

Červeného 
kríža 67/18 
v Námesto-
ve sa v roku 
2012 začala 
obnova by-
tovky posta-
venej v  70-
tych rokoch. 
. Aj napriek 
tomu, že po-
lovica maji-
teľov bytov 
spoločne s 
bytovkou aj 
zostarla a dnes si užívajú za-
slúžený dôchodok, rozhodli 
sa dať svoje dôležité „ÁNO“ 
svojmu modernejšiemu bý-
vaniu. A že vraj starí ľudia 

nerozmýšľajú nad budúcnos-
ťou...Omyl - v tomto prípade 
je opak pravdou. Zaslúžia si 
za to slová uznania od nás, 

mladších.
M ô ž e m 

povedať, že 
i d e á l n e j š i e 
podmienky na 
rekonštrukciu 
sa pravdepo-
dobne asi ani 
tak často ne-
vyskytnú. Za-
čalo sa to pred 
rokom jedno-
hlasným sú-
hlasom všetkých majiteľov 
bytov. Potom nasledovali 
niekoľkokolové náročné vý-
berové konania dodávateľa 
stavby. Konečný výber nás 
však presvedčil, že firma Z-
mont s.r.o. z Oravskej Jase-
nice bola tou správnou voľ-
bou. Myslím si, že pochváliť 
stavebnú firmu je na Sloven-
sku jav dosť nevídaný, ale 
táto firma si to za realizáciu 
a prístup určite zaslúži. 

Schválené úverové pros-
triedky vo výške 185 000 
€ a nenávratný štátny prís-

Petíciou za zámkovú dlažbu
Sto päťdesiat Námes-

tovčanov z ulíc Mlynská, 
Sládkovičova, Ľ. Štúra a 
J. Kráľa sa podpísalo pod 
petíciu za zvolanie mimo-
riadneho mestského zastu-
piteľstva, ktoré by malo 
prehodnotiť nedávne roz-
hodnutie mestského parla-
mentu zaliať chodníky na 
Mlynskej a Sládkovičovej 
asfaltom. Občania opätov-
ne žiadajú, aby chodníky 
na týchto uliciach, patria-
cich k hlavným a dôležitým 
miestnym komunikáciám, 
nadväzovali  na chodní-
ky so zámkovou dlažbou, 
končiacou pri obytnom 
dome rodín Reguliovcov. 
Dôvodia aj tým, že časť 
mesta na uvedených uli-
ciach navštevujú ľudia aj 
z iných časti Námestova, 
či okolitých miest a obcí, 
vzhľadom na to, že je tu 
kaplnka u Saleziána Don 
Bosca, športové ihrisko s 
umelou trávou či Urbársky 
dom. 

 Ako sa uvádza v texte 
petície, poslanci najprv 
rekonštrukciu Mlynskej a 
Sládkovičovej, ulíc, ktoré 
si spolu s priľahlými chod-
níkmi po takmer 30-ročnej 
prevádzke nutne žiadajú 
úplnú rekonštrukciu,  vyd-
láždením chodníkov zám-
kovou dlažbou schválili. 
Na mimoriadnom roko-
vaní zastupiteľstva však 
uznesenie upravili v tom, 
že z dôvodu vyššej ceny 
zámkovú dlažbu nahradí 
lacnejší asfaltový koberec. 
Občania zámkovú dlažbu 
na svahovitých chodní-
koch považujú za bezpeč-
nejšiu, tento druh pokrytia 
tiež opticky dostatočne 
oddeľuje chodník od cesty, 
čo je nezanedbateľné plus. 
Zámkovú dlažbu na chod-
níkoch už dokonca viac 
rokov využívajú aj mnohé 
oravské obce, a Námesto-
vo je mestom! Podľa jed-
ného z iniciátorov petície, 
Ing. Antona Palidera, bý-

valého poslanca MsZ, ak 
by sa poslanci v minulosti 
riadili iba pravidlom „za 
menej peňazí“, dnes by 
námestie nebolo vydláž-
dené zámkovou dlažbou, 
pretože mestská pokladni-
ca bola v tom čase úplne 
prázdna a mesto si bolo 
nútené na túto investíciu 
zobrať značný úver. Dnes, 
naopak, je Námestovo v 
dobrej finančnej kondícii, 
je ekonomicky najsilnej-
šie zo všetkých miest  a 
obcí Oravy, preto rozhod-
nutie zaliať aj chodníky 
asfaltom, len preto, že je 
lacnejší, nie je namieste, 
je to proti záujmom Ná-
mestovčanov i samotnému 
výzoru Námestova, vy-
plýva z petície. Občania 
v petičnej žiadosti preto 
apelujú na rozvážnosť a 
zodpovednosť poslancov 
MsZ a žiadajú prerokovať 
ich žiadosť na najbližšom 
rokovaní zastupiteľstva. 

	 	 									(lá)	

pETíCIA

Mestskí policajti v Námestove  sa prvý októbrový týž-
deň zameriavali hlavne na kontrolu požívania alkoho-
lických nápojov u mladistvých. Kontrolami v reštau-
račných zariadeniach a na verejných priestranstvách 
zistili v 18 prípadoch požívanie alkoholických nápo-
jov mladistvými osobami do 18 rokov. Zhodne dopa-
dol súboj chlapci versus dievčatá: 9:9 podnapilých tí-
nedžerov. V opilosti a výške promile alkoholu v krvi 
však dievčatá chlapcov doslova prevalcovali. 

                                                      Foto:  Miroslav Hajdučík
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Starí rodičia si posedeli v školských laviciach
Druhá nedeľa októbra, me-

siaca úcty k starším, je zvlášť 
venovaná starým rodičom.  
Je teda dobrou príležitosťou 
ukázať, že nám na starých 
rodičoch záleží, že bez ich 
prítomnosti, dobrosrdečnos-
ti je rodina ochudobnená a 
že sú pri terajšom vyťažení 
rodičov babka a dedko ne-
nahraditeľní. Vedia pomôcť, 
poradiť, potešiť, žiadna po-
vinnosť im nepríde ťažká, 
pokiaľ im to sily a zdravie 
dovolia. A na toto sme neza-
budli ani na našej škole  ZŠ 
Komenského. 

Tridsiateho októbra   sme 
mali   v škole vzácnu náv-
števu  – svojich starých ro-
dičov.  Čakali ich vyzdobe-
né triedy a my -  nedočkavé 
vnúčatá. Najprv sme ich  
privítali,  usadili a potom 
sa začala slávnosť.  Básne, 
piesne, tance, divadielka, 
prezentácie, ale aj rozhovory 
a spomienky.  V nejednom 
oku sa zaleskla slza radosti 
a dojatia.  

Súčasťou programu bola aj 
diskusia, v ktorej spolu ko-
munikovali  obe generácie. 
Deti odpovedali na otázky 
z obdobia starých rodičov: 
napr. čo je kanapa, firanga, 
spoznávali spevákov ako 
Helena Vondráčková, Karel 
Gott či Marika Gombitová. 
Starí rodičia zase hádali, čo 
je to USB, Skype, byť onli-
ne, a tiež, kto je Rytmus, No 
name a mnoho ďalších. Od-
povede na obidvoch stranách 

boli zaujímavé a hlavne zá-
bavné. Po programe nasledo-
valo milé pohostenie pri ko-
láči a čaji. Bola to hodinka, 
kedy sme mohli poďakovať 
starým rodičom za ich lásku 
a starostlivosť,  prejaviť city,  
vzájomne sa obohatiť  a po-
deliť  sa spoločne o životné 
múdrosti.

Veríme, že stretnutie rozoh-
rialo srdcia našich starých 
rodičov  a vyčarilo na ich 
tvárach úsmev a že sa medzi 
nami cítili dobre.

Dúfame, že podobné podu-
jatie pre dedkov a babky sa 
stane na našej škole tradíci-
ou a na budúci rok v mesiaci 
október sa takto opäť stret-
neme.

         žiaci ZŠ Komenského

„Ježiško starkým zdravia daj
a  každý deň im požehnaj“ 

Tak takáto prosba znela z 
úst predškolákov z materskej 
školy na Komenského ulici , 
ktorí prišli potešiť, rozvese-
liť a roztancovať  starkých v 
dome Charitas v Námestove. 
Milým a zábavným progra-
mom si uctili starkých. Ve-
novali im milé slovo, detský 
úprimný úsmev a veľa lásky 
v podobe básničiek, piesní, 
tančekov a objatí. Túto ra-
dostnú atmosféru im pomoh-
la dotvoriť hra na akordeón.  
Ani naši hostitelia nezahá-
ľali a pripravili si pre deti 
pekné, príjemné pohostenie. 
Odmenou pre všetkých bola 
veselá, pokojná atmosféra, 
ktorá sa niesla celým do-
poludním, ktoré sme spolu 
strávili. Takýmto spôsobom 
chceli deti prispieť k tomu, 
aby teraz už naši „kamaráti 
– dedkovia a babky“ cítili, 
že ich máme radi a  vážime 
si ich. 

Veď jeseň života - staroba 
je  nezvratný a postupný pro-
ces v živote človeka. Úcta k 
starším ľuďom by mala byť 
predovšetkým prirodzenou 
súčasťou nášho života, mala 
by byť spontánna a nená-
silná. A to nielen v mesiaci 
október, ktorý je venovaný 
úcte starším ale počas celé-
ho roku. Starší ľudia si ju za-
slúžia, pretože vekom nado-
budli rôzne skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú nám, mladším. 
Nemali by sme zabúdať na 
pozdrav, milý úsmev kto-
ré sú prejavom priateľstva, 
vďaky, zdvorilosti, úcty a 
rešpektu k druhému človeku 
- bez rozdielu veku. 

A toto poslanie sa snažíme 
vštepovať deťom už  v ma-
terskej škole. 
 PaedDr. Jana Frančáková, 

 Jana Adamcová
 MŠ Komenského 

v Námestove

Vnúčatá pripravili svojim dedkom a babkám slávnosť.

Starí rodičia na návšteve v ZŠ na Komenského ulici

V dome Charitas v príjemnej atmosfére si starkí s deťmi aj 
zatancovali. 

Deti si uctili svojich hostí zábavným programom, priprave-
ným s láskou.

Otužovanie v Materskej škole na ulici Komenského
Tak a už sme sa konečne doč-

kali. 18. októbra do našej mater-
skej školy zavítala veľká náv-
števa. Kto to bol? Predsa pani 
doktorka – pediatrička Zuzanka 
Vrábľová s kamarátom TEOM. 
Teo je krásna handrová bábika 
čokoládovej farby - černoško.

Pani doktorka Zuzanka sa 
nám najskôr predstavila a ob-
liekla si svoj čistučký plášť, 
ktorý používa vo svojej práci, 
keď ošetruje svojich malých 
pacientov. Deťom dávala rôz-
ne otázky: ako sa starajú o 
svoje telo,  prečo je dôležité 
umývanie rúk, prečo si máme 
čistiť  noštek, umývať zúbky, 

sprchovať sa a čo všetko vedia 
o otužovaní?

Keď naši vševedkovia na tie-
to a iné otázky zodpovedali, tak 
sme pristúpili k ďalšej činnosti 
a tou bolo otužovanie. Deti sa 
premiestnili do umyvárky a 
tam už na ne čakala vodička v 
krásnych bazénikoch  červe-
nej a modrej farby. Chlapci a 
dievčatká sa rozdelili do sku-
piniek, vyzliekli sa do pol pása 
a podľa pokynov našej milej 
pani doktorky všetko dokona-
le zvládli. Keď si vyčistili naši 
predškoláci poriadne aj zúbky, 
premiestnili sa opäť do triedy 
a tam sa zahrali na pánov do-

ktorov a doktorky. Naučili sa 
pomenovať ten predmet, ktorý 
už dávno poznali, len jazýček 
sa akosi šmýkal, kým ho správ-
ne pomenovali - fonendoskop. 
Deti si vzájomne počúvali tlkot 
srdiečka a vetrík na pľúckach. 
Neverili by ste, ako to naši 
predškoláci bravúrne zvládli. 
Veď nevedno, koľko z nich 
bude o 20 rokov lekármi.  Po 
tomto úkone sa posadili pred 
interaktívnu tabuľu, kde si 
spoločne s TEOM pozreli jeho 
domovinu Ugandu. Videli sme 
aj kamarátov z Afriky, ktorí 
sú takmer ako my, len ich po-
kožka je ako čokoláda. Videli 

sme, akú majú krásnu škôlku, 
uniformu a aj to, ako krásne 
kreslia, hrajú sa  spievajú, ba 
dokonca aj to, kde bývajú.

Na záver sme sa s pani doktor-
kou a Teom rozlúčili pozdravom 
v jeho africkom jazyku Jambo-
Fijambo a Mambo – Poa. 

A čo sa týka toho otužova-
nia, tak pani doktorka naďalej 
bude držať nad nami patronát a 
príde sa na nás pozrieť, či sme 
ozajstní otužilkovia a ako nám 
povedala, ona to zisti aj pomo-
cou tej  super pomôcky - fonen-
doskopu. Tak a teraz už naozaj 
JAMBO.        Jana Adamcová, 

                          učiteľka MŠ 
Predškoláci sa na chvíľu stali kolegami pani doktorky Zuza-

ny Vrábľovej.

Misijný jarmok na Cirkevnej škole sv. Gorazda
Cirkevná Základná škola 

sv. Gorazda v Námestove 
prostredníctvom misijného 
jarmoku už trinásť rokov 
podporuje misijné diela vo 
svete. Rok prešiel ako voda 
a znova na dvere našej ško-
ly zaklopala pekná a tradič-
ná akcia – misijný deň.

Jesenné prázdniny sa pre 
žiakov CZŠ sv. Gorazda v 
Námestove začali opäť  o 
čosi skôr. Vo štvrtok, 25. 
októbra sa v jednotlivých 
triedach uskutočnili bese-
dy s misionárkou MUDr. 
Zuzkou Vrábľovou, ktorá 
deťom porozprávala o svo-

jich zážitkoch v Tanzánii a 
v Ugande, kde sa pripravuje 
projekt pre stavbu  nemoc-
nice pre deti HIV pozitívne, 
ale ešte liečiteľné.

O deň neskôr – 26. októbra  
si žiaci v batohoch namiesto 
učebníc priniesli rôzne vý-
robky a v srdciach mnoho 
radosti. Konal  sa totiž mi-
sijný jarmok.

Vyzbierané peniaze budú 
použité pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú. CZŠ sv. 
Gorazda takto už trinásť ro-
kov podporuje misijné diela 
vo svete.

       M. Kurtulíková Na misijnom jarmoku.       Foto: (czš)



Jesenné prázdniny sa v CVČ 
„Maják“ začali už v utorok 30. 
októbra o 17.00 h  prípravou 
na Strašidelnú noc.  Dievčatá 
a chlapci sa najskôr zamasko-
vali a spoločne sa presunuli 
mestom do mestskej knižnice 
v Námestove. V knižnici si 
spoločne s  pani knihovníčkou 
Dankou Laštíkovou prečítali 
niekoľko povestí o strašid-
lách a strašení v minulosti. Po 
návrate do CVČ deti tvorili  
strašidielka a halloweenske 
tekvice z prírodného materiá-
lu, ktorými vyzdobili priestory 
CVČ. Neskoro v noci sa vybrali 
hľadať sladký poklad, v ktorom 
si každý našiel svoju odmenu. 
Po sladkých raňajkách sa všetci 
rozišli domov, plní neopakova-
teľných zážitkov. V stredu 31. 
októbra 10.00 h sme v CVČ 
„Maják“ pokračovali turnajmi 

v stolnom tenise, biliarde, kal-
čete a vzdušnom hokeji. Nielen 
chlapci, ale aj dievčatá usilovne 
bojovali o prvé miesta. Víťa-
zi jednotlivých turnajov boli 
odmenení medailami, perma-
nentkami do posilňovne a vec-
nými cenami. Víťazný pohár si 
odniesol najlepší hráč turnajov                                                                                          
Andrej Kolčák.

Mgr. Marta Slovíková
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Týždeň v Lotyšsku

Prekvapenia nás sprevádzali 
už od začiatku. Pred nami ces-
ta, cesta a znovu cesta. Kde 
-tu, po hodnej  polhodinke 
sa ukázali domčeky a nápis, 
ktorý oznamoval, že sme v 
dedine. Pohľad z okna však  
stál za zamyslenie. Vysoké 
brezy zhadzovali lístie všet-
kých farieb, okolie ciest bez 
akéhokoľvek odpadu. Dvad-
sať hodín cesty nás napokon 
doviedlo do mesta labutí, Gul-
bene. Malá, ale útulná škola 
na mňa urobila veľký dojem.  
Milé úsmevy rodičov, úprim-
nejšie objatia našich lotyš-
ských kamarátov a obrovský 
nápis „Vitajte.“ Poznáte lepší 
začiatok pre nové dobrodruž-
stvo? 

Prvé dva dni sme strávili s 
rodinami, ktoré nám ukázali 
ich spôsob života, ktorý je, 
okrem iného, veľmi pohostin-
ný. Kraj, miesta, ktoré sú pre 
nich výnimočné.  Azda každé-

ho prekvapila ich láska k zvie-
ratkám, hlavne mačkám. Mňa 
najviac zaujalo mesto. Obrov-

ské parky plné stromov a la-
vičiek a sôch labutí. Takmer v 
každom parku bola fontána. 

Na tretí deň sme nasadli 
do autobusu a vydali sa ces-
tou-necestou do Estónska. 
Program bol jasný - fyzikálne 
centrum, nad ktorým každý 
ohŕňal nosom a prehliadka 
mesta Tartu. Aký to však bol 
úžasný pohľad na všetkých, 
keď vo fyzikálnom centre 

pochopili, že fyzika nemusí 
byť len (m)učenie sa vzorcov 
a bifľovanie poučiek. Toľko 
zábavy na jednom mieste, 
kde sa z každého, kto mal do-
statok odvahy, stal akrobat, 
ktorý prešiel na bicykli len 
po lane, alebo jeho hlava sa 
zázračne oddelila od tela. Po 
dvoch hodinách sme sa všet-
ci  s ťažkým srdcom presúvali 
do mesta. Do našich prechod-
ných domovov sme sa vracali 
vyčerpaní, ale plní zážitkov.

Hlavné mesto Lotyšska, 
Riga, sa ničím nelíšila od 
veľkomesta, ktoré poznáme. 
Množstvo pamiatok, obcho-
dov, zaujímavostí a neobme-
dzených možností sa nedalo 
navštíviť v priebehu pár hodín. 

Takmer všetky veľkomestá sú 
si podobné. Či sme na Sloven-
sku, alebo v Lotyšsku. Čím sa 
však nemôžeme pochváliť my, 
je more. Baltské more je nád-
herné a ešte krajšie pri západe 
slnka. Neviem si to vysvetliť, 
ale daždivý deň v Rige, ešte 
mokrejší adrenalínový paint-
ball, sa dokázal nečakane 
zmeniť na takú nádheru.  

Posledný deň sme si užívali 

tradične ako školáci - v škole. 
Spievali sme a tancovali. Do-
obeda na ľudovú nôtu a po-
obede na rozlúčku sa spojilo 
moderné so starým a vznikol 
z toho excelentný záverečný 
program, ktorý ukončila párty 
až o polnoci. 

Sediac v autobuse, som roz-
mýšľala, prečo som tam išla. 
Chcela som zažiť dobrodruž-
stvo? Vyskúšať niečo nové? 
Alebo snáď niečo sa naučiť? 
Odpoveď je jednoznačná. 
Všetko z toho sa splnilo na 
sto percent. Lotyšsko urobilo 
navždy stopu v mojom srdci. 
Nezabudnem na milých ľudí a 
rozprávkovú krajinu, kde bolo 
dobre. Ale doma najlepšie...

Monika Bahledová

Lotyšsko. Krajina obmývaná Baltským morom, spre-
vádzaná neskutočnými, rozprávkovo  veľkými rovi-
nami  plnými listnatých stromov, krajina dobrosrdeč-
ných a usmievavých ľudí. A v strede tejto rozprávky 
sme sa ocitli my. 32 obyčajných študentov Gymnázia 
Antona Bernoláka, ktorí túto krajinu poznali len z ho-
dín zemepisu.  Zas a znova sa pýtam. Na čo sme tam 
išli? Bola to len túžba zažiť niečo nové? Alebo snáď 
sa niečo naučiť? Mojím najväčším lákadlom bola zve-
davosť. Chcela som vidieť krajinu, o ktorej som vede-
la len veľmi málo. Ako tam žijú? Čo robia, keď sa chcú 
zabaviť? Akým systémom sa učia?

Dobrý adrenalín...

V Lotyšsku sa aj tancovalo.                Foto: (g ab)

Brigáda v škole 

V piatok 21. septembra po-
obede sa uskutočnila brigáda 
okolo našej školy – Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda v 
Námestove. Hlavným cieľom 
bolo staré schody pred býva-
lým vchodom zrušiť a upra-
viť  živé ploty okolo školy, 

jedálne, pokosiť  trávu okolo 
ihriska, na chodníkoch vytr-
hať trávu. Brigády sa zúčast-
nilo niekoľko rodičov, ktorí 
za krátky čas urobili veľa 
roboty.  Patrí im za to  veľká 
vďaka. 

       M. Kurtulíková

Noc v škole
Deti zo ZŠ Komenského 

zažili 19. októbra školu tro-
chu inak, netradične, v noci. 
Celý týždeň žili v radostnom 
očakávaní, pretože ich čakala 
vytúžená „Noc v škole“, ktorú 
pre ne pripravili učiteľky an-
glického jazyka.

Deti prichádzali do ZŠ v 
piatok o 17.00 h vyzbrojené 
spacími vakmi, karimatkami a 
baterkami. 

Potom sa pustili do odkrýva-
nia nových zážitkov v podobe 
rôznych aktivít, hier, súťaží a 
aj veľkolepej diskotéky. Vyvr-
cholením tejto akcie bola noč-
ná prechádzka tmavou školou, 
kde ich čakali rôzne nástrahy 
a úlohy na riešenie, pri kto-
rých im boli potrebné znalosti 

angličtiny. Deti sa učili spo-
ločne prekonávať úlohy, spo-
lupracovať, prehlbovala sa u 
nich spolupatričnosť namiesto 
konkurencie a súťaživosti. 

Z tejto netradične strávenej 
„Noci v škole“ si naše deti od-
niesli emocionálne silné zážit-
ky, ktoré nedočkavo tlmočili 
rodičom hneď v sobotu  do-
poludnia, keď po nich prichá-
dzali. Poďakovanie si zaslúžia 
aj žiaci 9. B triedy, ktorí sa vo 
veľkej miere podieľali na príp-
rave a realizácii tohto poduja-
tia, postarali sa o občerstvenie 
palacinkami, naučili žiakov 
„gangnam style“ a pripravili 
rôzne aktivity a súťaže.

Učiteľky anglického 
jazyka

Skúmali sme dejiny Slovenského národného
povstania
Nedávno sme zažili neoby-
čajnú hodinu dejepisu a geo-
grafie. Každý sa na ňu dlho 
tešil.  Cieľom našej cesty 
bol Pamätník Slovenského 
národného povstania v Ban-
skej Bystrici, ktorého úlohou 
je pripomínať obdobie dru-
hej svetovej vojny a Sloven-
ského národného povstania, 
centrom ktorého bola práve 
Banská Bystrica. Mali sme 
možnosť historické fakty z 
novodobých dejín prijímať, o 
nich diskutovať, argumento-
vať, prezentovať i obhajovať 
vlastné názory.
 Zlepšiť náladu a prepnúť 
myseľ na pozitívnu sa nám 
podarilo na náučnom chodní-
ku v starobylej baníckej obci 
s názvom Špania Dolina. Je 

to svojrázna banícka 
horská obec nachádza-
júca sa severne od 
Banskej Bystrice, od 
ktorej je vzdialená 
len 12 kilometrov, a 
predsa má návštevník 
pocit, že je v inom 
svete. Vo svete roman-
tiky, v novoobjavenom 
kúte prírody. Ponúklo 
sa nám malebné hor-
ské prostredie, čistý 
vzduch, ticho a  pre-
krásne výhľady na 
okolité hory.
„Ak si chcete oddých-
nuť, určite navštívte 
toto  nádherné mies-
to.“

Deviataci ZŠ na 
Slnečnej uliciPri pamätníku.         Foto: (zš s)

Jesenné prázdniny v CVČ Maják

     Foto: Mgr. Alena Baľáková
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Where The Streets Have 
No Name?

Októbrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Námestove zrejme voj-
de do histórie – tým, že 
sme takúto ulicu objavili. 
A myslím si, že po spo-
mínanom zastupiteľstve tá 
ulica názov, hoci neoficiál-
ny, získa. Možno by sa aj 
patrilo dať tejto novej ulici 
oficiálne meno po jej auto-
rovi, lebo si to za svoj dlho-
ročný príspevok na rozvoji 
Námestova zaslúži. Ale aj 
za svoju šikovnosť, akou 
sa mu podarilo túto stavbu 
realizovať, pretože je to v 
podstate jeho dielo. Nie 
je žiadnym tajomstvom, a 
ľudia si o tom určite budú 
hovoriť, pán Ing. Natšin 
to tiež určite nezaprie, že 
jeho cieľom v tomto vo-
lebnom období bolo vybu-
dovať cestu k domu, ktorý 
stavia jeho syn.  S týmto 
jeho počinom bude určite 
veľa ľudí súhlasiť, že je 
predsa normálne pomôcť 
vlastnému dieťaťu, keď sa 
dá. Problém však nastáva, 
ak je to v takejto pozícii a 
tak okato. 

Priznám sa, že akosi pod-
vedome túžim po tom, aby 
všade bola spravodlivosť. 
Život ma ale zas naučil, 
že ako militantný bojovník 
za spravodlivosť by som 
bol nekonečne frustrova-
ný, lebo nespravodlivos-
ti je na svete  veľa. A po 
ďalšie: Moje kresťanské 
presvedčenie mi hovorí, že 
tento svet, táto realita, nie 
je miestom pre absolútnu 
spravodlivosť a harmóniu. 
To nás ako kresťanov však 
nezbavuje povinnosti sna-
žiť sa prispieť tým svojím 
dielom k spravodlivosti na 
tomto svete, inými slovami 
- snažiť sa budovať Božie 
kráľovstvo. A k tejto snahe 
akýkoľvek prvok militan-
tnosti nepatrí, resp. tým 
prvkom militantnosti je 
láska. Zaujímavý paradox, 
však? 

Teda nechcem ani ni-
koho ohovárať, lebo len 
konštatujem udalosti, kto-
rých som bol svedkom, 
ani útočiť, lebo čo sa stalo, 
stalo sa a je to fakt. Skôr 
si chcem sám sypať popol 
na hlavu, lebo som, rov-
nako ako aj iní poslanci,  
hovoril o transparentnos-
ti, objektivite a tu sa nám  
prešmykla takáto “rybka”, 

lebo my, poslanci sme to 
odhlasovali. Už dopredu sa 
chcem ospravedlniť obča-
nom, ktorí nemajú strýka 
na ministerstve, ani na sta-
vebnom úrade, že na svoju 
cestu k domu, kde bývajú, 
budú čakať dlhšie resp., 
že niektorí občania čakali 
kratšie. Zo strany poslan-
cov bola snaha zaviesť ne-
jaký zoznam priorít, pora-
dovník ulíc, ktoré sa budú 
robiť, aj s časovým hori-
zontom, z rôznych príčin 
sa to však neuskutočnilo. A 
v neposlednom rade chcem 
vysloviť obdiv pánovi Ing. 
Natšinovi za jeho šikov-
nosť a rétorickú zdatnosť. 
Jeho vystúpenia sú perla-
mi zasadaní MsZ a viem si 
predstaviť, že  by sa určite 
dokázal živiť aj inak. 

No ale ako to vlastne 
bolo? Takto si to pamätám. 
Niekedy na jar minulé-
ho roku sme schvaľovali 
rozpočtové opatrenie, kde 
sa schvaľovali peniaze na 
nejaké zemné práce. Išlo o 
tri aktivity: úprava násypu 
nábrežia za mliekomatom, 
úpravy na cintoríne a úp-
ravy potoka za saleziánmi. 
Skusení harcovnici už vte-
dy šípili nejaký zádrheľ, 
preto na požiadavku pos-
lanca Bolibrucha boli tieto 
položky rozdelené a jednot-
livo finančne zadefinované. 
Vtedy som sa dozvedel, že 
niekde za saleziánmi stavia 
dom syn pána vedúceho 
odboru výstavby. Ani som 
poriadne nevedel, kde to 
je. Ale ľudia si to všimli a 
aj ja som bol atakovaný, že 
prečo sme schválili cestu 
synovi pána Ing. Natšina. 
Obhajoval som sa, že tam 
sú aj iné domy resp. viac 
pozemkov, a že to sú len 
terénne úpravy. No postup-
ne sme (mu) to schválili. 
Hoci na otázku poslanca  
Mariána Čiernika ohľadom 
položky v rozpočte na rok 
2012  “štrkovanie a asfal-
tovanie ulica Mlynská” 
som si pri odpovedi pána 
vedúceho oddelenia vý-
stavby “poza saleziánov a 
tam ďalej” predstavil úplne 
niečo iné. A  myslím si, že 
som nebol sám. 

Tak a už teda viete, ako 
by sa mohla volať spomí-
naná ulica bez mena?

Rastislav Zanovit
(blog.sme.sk)

Asi každý fanúšik rockovej hudby pozná tento hit ír-
skej kapely U2, pod názvom Tam, kde ulice nemajú 
mená.

 Neviem, aké miesta to Bono mal na mysli, keď vy-
produkoval ten text a názov skladby, ale aj keby to 
bola len básnická hra, ani netušil, že v skutočnosti 
existujú ulice, ktoré ešte nemajú svoje meno. A aký 
z toho môže vzniknúť rébus pre kontrolu z Najvyššie-
ho kontrolného úradu, to si ani nevieme predstaviť. 
Je použitie peňazí na ulicu, ktorá nemá oficiálne svoj 
názov, v súlade so zákonom alebo nie?

Psy za to nemôžu...

30 dní práva na život
V námestovskej karantén-

nej stanici býva denne okolo 
17. hodiny vždy veľa lásky. 
Ľubica psom čistí koterce, 
dá im vodu a krmivo, pus-
tí ich voľne sa popreháňať. 
Dostáva sa im pohladenia, 
oni ho vracajú túliac sa, lí-
žuc jej ruky. Dojemný, no 
zároveň smutný pohľad. 
Prečo smutný? Pretože táto 
Námestovčanka, spolu s 
Lenkou, ktorá jej pomáha 
od apríla,  sú  prakticky je-
diné, čo sa o v Námestove 
políciou odchytených psov, 
umiestnených do kovovej 
búdy karanténnej stanice, 
starajú denne. Krmivom pre 
zvieratá jej sponzorsky po-
máhajú ďalší, poskytuje ho 
aj Mesto Námestovo. Pod-
ľa zákona majú  odchytené 
zvieratá 30 dní „práva na 
život“, potom ich „treba“ 
utratiť. A tak počas jedného 
mesiaca dostávajú krmivo 
od samosprávy, potom to 
už zostáva najmä na Ľubici 
a dobrovoľníkoch. Ďalšia z 
milovníčok zvierat – Lucia 
– zriadila na sociálnej sieti 
stránku pomocpsíkom.v ná-
mestove, kde sú informácie 
ohľadne nájdených psov, 
žiadosti o pomoc krmivom a 
pod. Ľudia sa hlásia, reagujú 
a pomáhajú v čase núdze.

Predlžuje im život
Spomínali sme, že po trid-

siatich dňoch psov môžu utra-
riť. Ľubica však robí všetko 
pre to, aby do toho časového 
bodu našla pre psíkov nový 
domov  – cez spomínanú so-
ciálnu sieť, obtelefonovaním 
útulkov, Slobody zvierat a 
pod. Ak sa jej to nepodarí, 
„upýta“ mestskú políciu, do 
povinností ktorej karanténna 
stanica so psami patrí, o pre-
dĺženie ich pobytu,  čo sa jej 
úspešne darí, kŕmi ich, nosí 
im vodu a „ponúka“ zviera-
tá neúnavne ďalej. Prakticky 
tak psíkom predlžuje život. A 
dáva nádej. 

Ako sa vlastne k tejto 
„dobrovoľnej povinnosti“ 
starať sa o odchytených 
psov v Námestove dostala?

„Pred vyše rokom som bola 
vyvenčiť svojho psa a poču-
la som smutné kňučanie. Tak 
som objavila karanténnu sta-
nicu so psami. Boli hladné a 
smädné. Mestská polícia mi 
po čase dala od kotercov kľúč 
a tak tu chodím od tých čias 
každý deň. V kotercoch sa za 
ten čas postupne vystriedalo 
21 psov, ktorým sa  našiel 
nový domov. V súčasnosti sú 
tu dva dospelé psíky. Beky 
– hravá fenka belgického 
ovčiaka z chovu s poľským 

tetovaním a Bobi – trojročný 
kríženec jazvečika a kopova, 
ktoré sú v stanici už od Veľ-
kej noci. Psíky zaočkované 
a odčervené nie sú. Blíži sa 
zima, na Orave bola vlani 

naozaj krutá. Dúfam, že sa 
nájdu dobrí ľudia, ktorí si ich 
zoberú k sebe, a už žiadnych 
ďalších psíkov nevyhodia ich 
majitelia do nadchádzajúcich 
chladných mrazivých dní“, 
popisuje stav v karanténnej 
stanici v Námestove i svoje 
nádeje aktivistka Ľubica.

Predstava, že policajt 
venčí psa...

„Samozrejme, že si uvedo-
mujem, že mestská polícia 
sa nemôže o psy starať. Veď 
si len predstavte mestského 

policajta venčiť psa! Policajti 
majú v meste veľa povinností 
s ľuďmi, ako sa môžu ešte o 
psov starať? Mal by sa však 
zaviesť systém, do ktorého 
by sa mohli zaangažovať 
všetky samosprávy na Ora-
ve: zriadiť na Orave útulok 
pre psov. O zvieratá v ňom 
by sa mohli starať napríklad 
zodpovední pracovníci na ak-
tivačných prácach. Psy by sa 
dali zaočkovať a odčerviť, čo 
sa v súčasnosti nerobí. O psí-
kov pri dobrej starostlivosti 
by sa určite zaujímali aj krúž-
ky chovateľov na školách,  z 
ktorých deti by tu mohli prísť 
do kontaktu so psíkmi. Je to 
však beh na dlhú trať, na kto-
rej cieľ je v nedohľadne, pre-
tože sú to ´len psy´“, hovorí 
smutne Ľubica. 

A ak sme začali túto tému 
úvahou aký pán – taký pes, 
mohli by sme ju zakončiť 
ešte jednou: že o psov sa sta-
ráme neraz lepšie ako o ľudí. 
Ale psy za to nemôžu, že sa 
my, ľudia, ani k ľuďom ne-
chováme ľudsky... 

                                     (lá)

Pri psoch pštrosia politika (?)
Na tému odchytených túla-
vých psov poslal do redakcie 
Námestovčana svoj názor 
poslanec Marián Melišík:
 „Jednou zo zákonných povin-
ností a kompetencií mesta je 
postarať sa o odchytených 
psov. Napriek tomu (paradox-
ne) túto povinnosť preberajú 
z veľkej miery nadšení dob-
rovoľníci. Pre mňa je nepo-
chopiteľné, že odchytené psy 
napríklad neprešli veterinárnou 

kontrolou. A čo na to mesto? 
Reakcia prednostu mestské-
ho úradu (na zastupiteľstve) a 
náčelníka mestskej polície (v 
rozhovore) bola taká, že situ-
ácia im „vyhovuje“, lebo keby 
konali podľa zákona, museli 
by vynaložiť na psov „nema-
lé“ finančné prostriedky. Kla-
sická „pštrosia“ politika. A 
tak aj p. Ľubka Benčíková 
pomáha zabezpečiť vyhovu -
júcejšie technické podmienky 

(aj čistením kotercov), zháňa 
sponzorov na krmivo, venčí 
psov, zabezpečuje pre psíkov 
nových majiteľov. Nech teda 
dobrovoľníkov hreje skvelý 
pocit z dobre vykonanej práce 
a kompetentných, že sa našiel 
niekto, kto sanuje fungovanie 
karanténnej stanice.
Všetkým dobrovoľníkom, kto-
rým osud zvierat nie je ľahos-
tajný a každý deň sa o psíky 
starajú, patrí moje ďakujem“.

Sviatky „zatúlancov“už  v lepších podmienkach
Na diskutovanú, no v Námes-

tove neriešenú problematiku 
života odchytených psov sme  
požiadali za mesto o stanovisko 
prednostu MsÚ Milana Rentku.
„Nesúhlasím s týmto názorom, aj 
keď sa to pre nezainteresovaného 
človeka môže takto javiť. Proble-
matiku odchytu túlavých psov má 
v našom meste na starosti mest-
ská polícia a môžeme byť radi, že 
tomu tak je. Nie je jednoduché tú-
lavé zviera chytiť, naložiť do auta, 
previezť na vhodne miesto, tam 
ho dať do klietky, kŕmiť, napájať, 
zistiť majiteľa alebo hľadať iného 
vhodného záujemcu a robiť ďal-
šie úkony, ktoré vyžaduje zákon. 
Neprajníci psov tvrdia, že o nich 
(psov) sa staráme viac, ako o opus-
tených ľudí, ktorých sme nazvali 
výstižne bezdomovci. Ale to je už 
otázka na inú tému.
 Na jednom z posledných rokova-
ní  mestského zastupiteľstva bola 
problematika karanténnej stanice 
diskutovaná a prijalo sa rozhod-
nutie o vybudovaní novej karan-
ténnej stanice v priestore skládky 
odpadov v Zubrohlave. Nie kvôli 
odpadom, ako by to mohlo na 
prvý pohľad evokovať. Z iných, 
pragmatických dôvodov. Mesto tu 
je vlastníkom pozemku, kde sa sta-
nica môže vybudovať, na skládke 
je voda, elektrická energia, perso-
nál obsluhujúci skládku. O psov 

sa bude možné lepšie postarať. 
Ich brechot a iné zvukové prejavy 
nebudú obťažovať obyvateľov. Na 
vybudovanie karanténnej stanice, 
ktorá bude spĺňať všetky záko-
nom stanovené normy sú vyčle-
nené finančné prostriedky. Stanicu 
postavia technické služby ešte do 
konca tohto roka, aby „zatúlanci“ 
sviatkovali v lepších podmienkach. 
My by sme si mali, naopak, priať, 
aby ľudí, ktorí si zvieratá zaobsta-
rajú a potom ich vyhodia na ulicu, 
bolo čo najmenej. Starostlivosť o 
takého zvieratá nie je vôbec lac-
ná záležitosť a poskladať sa na to 
musíme všetci. Navyše, na prsty 
sa nám pozerá zväčšujúci sa počet 
ochrancov týchto zvierat.
Náčelník Mestskej polície v 
Námestove Jozef Balcerčík na 
naše otázky reagoval týmto sta-
noviskom: „Hoci sa hovorí, že psí 
hlas do neba nejde, na otázky súvi-
siace so „psím životom“ by  som 
chcel uviesť, že  aj napriek skutoč-
nosti, že žiadny z príslušníkov MsP 
zabezpečujúci odchyt zvierat nie je  
postihnutý zoolatriou (klaňaniu sa 
zvieratám - uctievaniu zvierat) som 
úprimne rád  aktivistom na tomto 
poli a  ich záujmu o odchytené psy, 
pretože urýchlili rozhodnutie Mes-
ta o vybudovaní novej,  v poradí už 
tretej karanténnej stanice. Mestská 
polícia odchytáva psy z verejných 
priestranstiev od roku 1993. V 

zmysle poznatkov  a skúseností 
na tomto úseku som  v správe o 
činnosti MsP Námestovo za rok 
2011  odporučil prijať uznesenie so 
zámerom zabezpečiť  financovanie  
karanténnej stanice, ktorá bude 
zodpovedať požiadavkám v súčas-
nosti platnej vyhlášky č.123/2008 
Z. z o ochrane spoločenských zvie-
rat a o požiadavkách na karantén-
ne stanice a útulky pre zvieratá. V 
tomto zariadení, vybudovanom tak, 
aby bolo ľahko čistiteľné  a udržia-
vateľné vo vysokom hygienickom 
štandarde, sa bude dať zabezpečiť 
welfare umiestnených zvierat 
(vytvorenie podmienok,  v ktorých 
sú chránené pred fyzickou a psy-
chickou nepohodou a v ktorých sa 
môžu prirodzene správať).Najviac 
sa tešíme na osvetlenie  a vodu, 
ktorú sme doposiaľ museli voziť. 
Dokým sa nevybuduje táto nová 
karanténna stanica, považujem aj 
umiestnenie  v terajšom útulku, 
vzhľadom na ochranu zvierat pred 
možnosťou  zrazenia motorovými 
vozidlami, dažďom  a nepriazňou 
počasia, prístupu k vode a krmivu 
za  bezpečnejší a vhodnejší  pre 
odchytených psov, ako ich voľný 
pohyb. 
Aj vďaka spolupráci s aktivistami 
v priebehu tohto roka veterinárny 
lekár nevykonal žiaden zákrok 
eutanázie, ani v prípade dlhodobo 
nechcených zvierat“. 

Hravá fenka Beky lásku prijíma i vracia...             Foto: (lá)

Po medializovaných informáciách, keď psy dohrýzli ľudí, 
sa zdvihla spontánna vlna odporu voči týmto zvieratám a 
ich chovateľom.  Psy však za nič nemôžu. Podľa Ľubice, 
ktorá za tými odchytenými, v námestovskej karanténnej 
stanici už vyše roka chodí denne, za všetko môžu ich maji-
telia. „Pes je obrazom pána. Ako sa majiteľ správa ku pso-
vi, tak sa pes správa k ľuďom. Aj z rotvajlera sa dá vycho-
vať strážny pes“, hovorí milovníčka psov, Námestovčanka 
Ľubica. Nie sú to iba jej výmysly, veď aj staré ľudové prí-
slovie hovorí – aký pán, taký pes. 
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vybrané Podujatia na november a december v námestove

Kino KuLtÚra námestovo

 Filmový klub
 23. 11. Piatok

ROZCHOD NADERA A SIMIN
komédia, české znenie

1,50 / 2 €
od 12 rok.

irán
    94´

  3. 11. Sobota    
  4. 11. Nedeľa

PREbuDíM SA včERA
komédia, české znenie

2,00 €
od 12 rok.

čR
   120´

Filmový klub
9. 11. Piatok

vOláM SA OlIvER tAtE
komédia, české titulky

1,50/2 €
od 12 rok.

vb, uSA
  97´

 17. 11. Sobota    
 18. 11. Nedeľa        

Svätá štvORkA
psychologická dráma

2,20 €
od 15 rok.

čR
   107´ 

november  2012

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

13.decembra o 17,00  
Vianočný koncert spojený 

s výstavou výtvarných prác 
žiakov ZUŠ I. Kolčáka v Ná-
mestove.

...eŠte ZeLená orava 
16. 10. - 16. 11.

Výstava fotografií Ing. Jo-
zefa Žuffu s tematikou lesa, 
prírody i života v nej a po-
ľovníctva.

• Výstavné priestory v 
Dome kultúry v Námestove.

• Na návštevu výstavy Vás 
pozývame v pracovné dni od 
8:00 do 15:30.

• Výstava potrvá do 16. no-
vembra 2012

deŇ Študentstva 
- SOŠ V NÁMESTOVE

15. 11. štvrtok

deŇ Študentstva 
- SOŠ TECHNICKÁ 

V NÁMESTOVE
16. 11. piatok

tom nicHoLson 
16. 11. piatok 19:00

Tak ako sme už dlhšie avi-
zovali, pozvanie na Oravu 
prijal aj momentálne zrejem 
najznámejší slovenský novi-
nár Tom Nicholson.

Tento sympatický rodený 
Kanaďan, ktorý však už vyše 
20 rokov žije na Slovensku, 
sa vám predstaví v námes-
tovskom Dome kultúry. Bu-
dete si môcť vychutnať jeho 
prednášku a následnú disku-
siu.

19. decembra o 17,00  
Vianočný koncert žiakov 

SZUŠ v Námestove  

PodFuK 
19. 11. pondelok 18:00

Teatro Wüstenrot
Hudobná komédia pravé-

ho anglického humoru, kde 
sa nečakane otvárajú dvere, 
zvonia telefóny, miznú peče-
né kuracie stehná. Zdanlivo 
banálne klamstvo unudenej 
domácej paničky sa mení na 
gejzír tých najbizarnejších 
situácií. A tak sa na scéne 
postupne objavia tri ukrad-
nuté deti, paroháč, ktorý pa-
roháčom nie je, šialená doj-
ka, ktorá je vlastne pannou 

a dva manželské páry zistia, 
že sa vlastne nikdy neprestali 
ľúbiť. Skvelé herecké výko-
ny, divadelná hudba členov 
skupín Hex a Le Payaco vy-
tvárajú z tohto predstavenia 
ojedinelé dielko.

Hrajú: Marek Majeský, 
Marián Labuda ml., Andrea 
Kvašňovská, Gabika Dzúri-
ková v alt. Dagmar Bruckma-
yerová, Dorota Letenajová, 
Nikita Slovák

Réžia: Nikita Slovák

PredvianoČné 
stretnutie
23. 11. piatok

Predvianočné stretnutie dô-
chodcov, bývalých zamest-
nancov ZŤS v Námestove.

deŇ Študentstva 
- SPOJENÁ ŠKOLA 
SLANICKÁ OSADA

29. 11. štvrtok

vianoČnÝ Koncert
december

Súkromná ZUŠ Pierot v 
Námestove

vianoČné 
stretnutie
18. 12. utorok

Predvianočné stretnutie 
dôchodcov COOP Jednota v 
Námestove.

remeseLnÍcKe 
vianoce 2012

20. - 22. 12.

Mesto Námestovo v spo-
lupráci s Domom kultúry v 
Námestove už po piaty rok 

usporadúva Vianočné trhy, 
ktoré sa pod názvom 

„REMESELNÍCKE 
VIANOCE“ 
budú konať 20. až 22. de-

cembra na Hviezdoslavovom 
námestí, kde budú pripravené 
predajné plochy pre predaj-
cov.

Predajným sortimentom je 
tovar s vianočnou tematikou:

-vianočné ozdoby zo skla, 
keramiky, šúpolia, perníka, 
háčkované a štrikované oz-
doby, obrúsky 

- ďalej umelecké remesel-
nícke výrobky z drôtu, dre-
va a pod.,

- med a výrobky z medu, 
medovina, sviečky

- vianočné oblátky a via-
nočné pečivo

- vianočná výzdoba z kve-
tov a čečiny

Vítaní sú predajcovia po-
žívatín, ktorí budú ponúkať 
občerstvenie, ako je varené 
víno, vianočný punč, klobás-
ky a iné špeciality.

Autorské čítania v Námestove  

V čítaní poézie a prózy, 
sme sa striedali, študenti 
boli zvedaví najmä na to, aké 
témy nás inšpirujú pri písa-
ní, ako je to so slovenskou 
súčasnou literatúrou. Spiso-
vateľka Vlasta Hochelová 
prezradila, že impulz k pí-
saniu často prichádza práve 
v smutnejších chvíľach, ale 
píše aj veselšie básne, ako 
napríklad prečítaná báseň 
Rada s tebou pijem kávu. 
Juraja Kuniaka inšpirovalo 
k písaniu aj čítanie iných 
autorov a témy mu prináša 
sám život, pedagóg a básnik 
Igor Hochel si rád robí žarty 
zo smrti a zároveň vysvetlil, 
ako sa na báseň z literárno-
kritického pohľadu pozerá 
profesionál. „Slovensko je 
malá krajina a preto aj ľudí, 

ktorí si kupujú slovenskú 
pôvodnú tvorbu, je úmerne 
počtu obyvateľov. Ak čítajú 
pôvodnú tvorbu tri percentá 
obyvateľov v štyridsaťmili-
ónovom Poľsku, tak ju číta 

jeden milión dvesto tisíc 
ľudí, u nás v menšej krajine 
to bude len 150 tisíc. Sloven-
skí autori prechádzajú veľ-
kým sitom, kým sa dopracu-
jú k vlastnej knihe, prípadne 
sú aj takí, čo si ju vydajú vo 
vlastnom náklade,“ vysvetlil 
Igor Hochel. 

Ja som čítal moju poviedku 
U zlatého tigra s Bohumilom 
Hrabalom, zaspomínal som 
si na moje stretnutie s ním v 
Prahe krátko pred jeho smr-
ťou. „Mal prešedivené vlasy, 
na ktorých som zazrel prach 
z kníh filozofov. Z batoha mu 

vyskakovala pravda o nebe-
siach, že len dve veci naplňu-
jú ľudské srdce tou najvyššou 
mierou, a to hviezdne nebo 
nad nami a morálny zákon v 
nás. Rozbehol som sa k jeho 
stolu a okúzlený tou chvíľou 
som mu podal ruku a predsta-
vil sa. On si od pier odtrhol 
plzenský mok, placho mi po-
dal ruku a povedal – Hrabal. 

Básnici Erik Ondrejička, 
Ján Litvák a Rudo Jurolek 
čítali svoje verše verejnosti, 
študentom zo Spojenej školy 
Slanická osada a Súkrom-
nej strednej odbornej školy 
EDUCO pred Domom kultú-
ry v Námestove. Rozhovormi 
so spisovateľmi a študentmi 
prispel k úspechu autorské-
ho čítania aj moderátor Peter 
Zemaník z banskobystric-
kého Rádia Regina. Cieľom 
podujatí bolo popularizovať 
čítanie súčasnej slovenskej 
poézie a prózy a inšpirovať 
k písaniu vlastnej tvorby. 
Podujatie finančne podporilo 
ministerstvo kultúry.       

	 						Medard	Slovík	

Dom kultúry v Námestove organizoval 21. septem-
bra autorské čítania – stretnutie verejnosti s literátmi. 
Tí – konkrétne Juraj Kuniak, Vlasta Hochelová, Igor 
Hochel, Medard Slovík -  v priestoroch Gymnázia An-
tona Bernoláka v Námestove čítali svoje texty, výtvar-
ník Miroslav Knap im predstavil svoje ilustrátorské 
práce. Informáciu o podujatí prinášame autorským 
perom Medarda Slovíka.

Básnik Erik Ondrejička 
(uprostred) čítal svoje ver-
še verejnosti a študentom 
zo Spojenej školy Slanická 
osada a Súkromnej strednej 
odbornej školy EDUCO pred 
Domom kultúry v Námesto-
ve.

Peter Zemaník z Rádia Re-
gina z Banskej Bystrice sa 
pýtal študentiek na ich vzťah 
k poézii.               	Foto:	(ms)

básnikmi Janom Litvákom (sprava) a Rudom Jurolekom s 
manželkou (zľava) sa po ich vystúpení porozprával Peter Ze-
maník.           Foto:	(ms)

 24. 11. Sobota    
 25. 11. Nedeľa        

PRCI PRCI PRCIčky:
StREtávkA

psychologická dráma

2,50 €
od 15 rok.

uSA
   113´ 

30. 11. Piatok
o 16.00 h

HAPPy FEEt 2
anim. rod. komédia, slovenský 

dabing

2,00 €
U

AuStRálIA

  100´

Otázniky okolo bernoláka
Tretieho októbra sme si pripo-

menuli 250. výročie narodenia 
Antona Bernoláka, 15. januára 
2013 to bude 200. výročie jeho 
úmrtia. Tieto výročia jazykoved-
ca a kňaza zo Slanice si horno-
oravská verejnosť pripomenula 
3. októbra slávnostnou akadé-
miou v Dome kultúry v Námes-
tove, ktorú pripravili študenti 
Gymnázia Antona Bernoláka, 
ďalej vernisážou výstavy veno-
vanej Bernolákovi i známkou, 
ktorú vydala Slovenská pošta na 
počesť tejto významnej osob-
nosti našich národných dejín.

Koncom októbra vyšlo vo vy-
davateľstve Matice slovenskej, 
dnes v Dome J. C. Hronského 
v Martine v rámci edície Slo-
venské príbehy dielo Bernolák 
i kniha Päť slovenských rodov, 
autorom ktorých je predseda MS 
a spisovateľ Marián Tkáč. Autor 
chcel urobiť z materiálu, ktorý 

o Bernolákovi študoval približ-
ne pol roka, zaujímavý príbeh. 
„Dal som jej podnadpis román, 
lebo nechcem, aby to ľudí mýli-
lo. Že všetko, čo je tam, je prav-
da. To tak mohlo byť a nemu-
selo,“ skonštatoval pre TASR 
autor knihy. Zo života Antona 
Bernoláka sú podľa M. Tkáča 
zaujímavé tri veci. „Prvá, či on 
jediný a sám bol prvým kodifi-
kátorom slovenčiny. A tam sa 
mi zdá, že mu možno aj niekto 
pomáhal. Po druhé, či Bernolá-
kovci, ktorí ešte v roku 1943 žili 
v Budapešti a boli už čiastočne 
pomaďarčení, boli jeho priami 
alebo nepriami príbuzní. A na-
pokon, čo je s portrétom. Je to 
naozaj Bernolákov portrét, čo 
vidíme. Odpoveď na tie otázky 
som trošku odďaľoval, aby či-
tateľ mal pocit, že to potrebuje 
dočítať,“ uviedol predseda MS a 
spisovateľ M. Tkáč. (lá,	TASR)
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SEPTEMBER

Maximilián Kraus
Marko Pjentek
Eliška Gereková
Jozef Masničák
Mariana Kruhajová
Emil Piskáček
Marko Pajta
Laura Papajiková
Sebastián Barnas
Vanesa Kšenzuliaková
Šimon Uhliarik
Eliška Revajová
Matias Kůs
Laura Ferancová
Maria Luisa Chomátová

Vítame medzi nami

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

SEPTEMBER

Ján Jurkuľák 2.09.2012 28 r.
Jozef Škvarenina 5.09.2012 86
Viera Horanová 11.09.2012 69
Miroslav Chlupáček 13.09.2012 79
Jolana Florková 17.09.2012 70
Jozef Sabo 19.09.2012 46
Elena Semjanová 30.09.2012 75

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA Športové dopoludnie s predškolákmi 
Telocvičňa ZŠ Komenského   

11.  a 18. októbra  ožila det-
ským smiechom a športovým 
zápolením najmenších špor-
tovcov z dvoch materských 
škôl z ulíc Komenského a 
Bernolákovej.  Učiteľky  si pre 
budúcich školákov pripravili 
športové súťaže, veselé štafety 
a zábavné hry. Predškoláci boli 
nadšení priestormi telocvične. 
Na začiatku  sa  mohli  voľ-
ne ponaháňať, podľa nich, po 
obrovskej telocvični.  Zaujala 
ich  „exkurzia“ do kabinetu 
telesnej výchovy. Od toľkých 
diplomov, víťazných  pohá-
rov, dresov, lôpt nemohli deti 
očká odtrhnúť. Potom nasle-
dovali súťaže.  Disciplín bolo 

veľa, napr. Modré rukavičky, 
Veselé zvieratká, Tajomné 
domčeky,  Žeravé slnko, Ča-
rovné kolky, Prekážkový beh, 
Hra na rohy... Najviac  zaujala 
hra s farebnými vakmi. Roz-
žiarené očká, červené líčka a 
dobrá nálada detí bola dôka-
zom,  že obe športové dopo-
ludnia sa podarili a všetkým 
sa  u nás veľmi páčilo.  Za 
šikovnosť, obratnosť, fyzickú 
zdatnosť, disciplinovanosť sa 
stali víťazmi všetky deti. Fa-
rebné diplomy a darčeky budú 
škôlkarom pripomínať aktív-
ne a príjemne strávený deň v 
našej škole. Tešíme sa na ich 
ďalšiu návštevu a spoluprácu.      
                     ZŠ Komenského

Predškoláci z MŠ Komenského.       Foto: (žš k)

ZŠ KOMENSKÉHO PONÚKA
Vzdelávanie seniorov „KLUB 3V“

Rok 2012 je rokom Aktívneho starnutia a medzigene-
račnej solidarity a pri tejto príležitosti Základná škola Ko-
menského v Námestove v spolupráci s Centrom ďalšie-
ho vzdelávania (CĎV) Univerzity Komenského v Bratisla-
ve plánuje od novembra 2012 otvoriť jednorazové vzde-
lávacie programy pre seniorov na Orave – „KLUB 3V“.

Vzdelávanie je sústredené na:
•   prednášky  z oblasti komunikácie 
     (každá v dĺžke trvania cca 2 - 4 hodiny)
•   športovú a relaxačnú aktivitu - zumba - 
     ( 1-krát mesačne /1 hod. )
Počet seniorov na jednej prednáške je max. 50 
a prvý termín stretnutia je  21. alebo 22. november 
2012.
V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa najneskôr 
do 16. novembra 2012
na tel. čísle 043 552 2209.Deti z MŠ Bernolákova.

Chystáte sa stavať dom, 
ktorý Vám bude šetriť energiu? 

Spoločnosť Xella SK, popredný výrobca 
pórobetónu YTONG, spúšťa jesennú ak-
ciu, v ktorej je možné získať zľavu 30% 
a viac z cenníkových cien stavebného 
materiálu YTONG. Zľavy sú počítané in-
dividuálne každému zákazníkovi v nad-
väznosti na jeho konkrétne podmienky a 
želania po konzultácii.
 

Tepelná izolácia
Výnimočné tepelnoizolačné parametre YTON-

GU súvisia s jeho štruktúrou, zloženou z mili-
ónov vzduchových pórov. Vzduch uzatvorený v 
póroch, ktorý nemá možnosť cirkulovať, je tým 
najlepším izolantom. Vďaka tomu má pórobetón 
rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti vo všetkých 
smeroch, redukuje výskyt tepelných mostov a 
znižuje tak prevádzkové náklady budovy. 

YTONG tak má najlepšie tepelnoizolačné vlast-
nosti zo všetkých murovacích stavebných mate-
riálov. V zime akumuluje teplo, v lete je v dome 
príjemný chládok. Dom z YTONGu je optimálne 
izolovaný i bez pridanej izolácie. Šetrí energiu, 
chráni životné prostredie, vytvára pohodu. 

Rýchla výstavba
YTONG umožňuje rýchlu a úspornú stavbu, 

spracováva sa buď spôsobom montáže zo sta-
vebných elementov, alebo osvedčenou metó-
dou „lepenia“, alebo tenkovrstvového murova-
nia. Maximálne zjednodušenie a zrýchlenie sta-
vania súvisí s týmito špecifickými vlastnosťami 
YTONGU:
Presné tvárnice a priečkovky umožňujú ľahko 

a rýchlo vymurovať dokonalé steny i v tých naj- 
zložitejších podmienkach.

Veľkou výhodou je nízka hmotnosť materiá-
lov, práca s pórobetónom nie je taká vysiľujúca 
ako manipulácia s iným masívnym materiálom, 
do vyšších poschodí je možné dopraviť tvárnice 
väčších rozmerov bez použitia zložitých zdviž-
ných technológií.
Ľahké rezanie a opracovateľnosť pórobetónu 

umožňuje vytvárať z tvárnic atypické formáty, 
ktoré je možné podľa potreby jednoducho pri-
rezať a upraviť. Nie je nutné objednávať rôzne 
špeciálne tvarovky a rozmerové varianty. Na re-
zanie tvárnic sa hodí ručná píla na pórobetón, 
ale postačí i obyčajná pílka na drevo. Minimál-
ny odpad pri rezaní znamená časové i finančné 
úspory. 
Pórobetón umožňuje časovo nenáročné dráž-

kovanie a tým výrazne uľahčuje rozvody inštalá-

cií. Presné drážky sa vytvoria pomocou jedno-
duchého náradia. Vďaka presnému drážkovaniu 
nedochádza pri YTONGU k oslabeniu stien ako 
pri iných materiáloch. 
Vysoká presnosť a rovinnosť pórobetónových 

stien uľahčuje omietanie i obkladanie a ušetrí 
množstvo práce a materiálu. 

Ekologický materiál
Pórobetón YTONG sa vyrába iba z prírodných 

surovín, ako je kremičitý piesok, vápno, ce-
ment a voda. Tieto suroviny tvoria zhruba 81 
% zemskej kôry a sú teda prakticky nevyčerpa-
teľné. Neobsahuje žiadne zložky, ktoré by ne-
gatívne ovplyvňovali zdravie pri užívaní domu, 
alebo životné prostredie, výroba je CO2 neut-
rálna. 
Výroba tvárnic je veľmi šetrná, z jedného ku-

bického metra prírodných surovín sa vyrobí päť 
kubických metrov tvárnic YTONG a v priebehu 
výroby sa spotrebuje niekoľkonásobne menej 
energie, než pri iných porovnateľných materi-
áloch. 
Ďalším nezanedbateľným aspektom je mini-

málny odpad pri spracovaní a možnosť jeho 
spätného spracovania pri výrobe. I v prípade 
demolácie objektu z pórobetónu je materiál 
plne recyklovateľný.



Pozornosť priaznivcov ho-
kejbalu v našom meste sa 
bude upierať hlavne na mod-
ro-bielych, čiže Panterov, ktorí 
zvládli svoj premiérový ročník 
viac-menej úspešne. Aspoň 
tak sa dá hodnotiť ich konečná 
šiesta priečka v 11-člennej ta-
buľke. Uzatváral ju tím s azda 
vekovo najmladším priemerom 
hráčov. Orli absolvovali skúš-
ku ohňom a o niečo skúsenejší 
i s novými tvárami sa v tomto 
ročníku pokúsia odlepiť z ligo-
vého dna. Zatiaľ nevedno, na 
aké umiestnenie to bude stačiť. 
Mužstvá majú pred sebou ešte 
dostatok pomerne náročných 
zápolení.

Hráčske kádre
HbK Orli: brankári - Igor 

Jendrušák, Daniel Rentka, 
obrancovia - Matúš Bolek, To-
máš Bolek, Peter Halimovič, 
Tomáš Iskierka, Peter Jani-
čák, Juraj Jankuliak, Radovan 
Kutlík, útočníci - Daniel Bo-
lek, Michal Devečka, Marek 
Farský, Ivan Galko, Viliam 
Glonek, Filip Hollý, Jaroslav 
Kyseľ, Michal Luscoň, Mário 
Melicherčík

HbK Panteri: brankári - Ma-
rek Barienčík, Július Kotúľ, Ja-
kub Vojtechovský, obrancovia 
- Patrik Košťál, Dávid Kroner, 
Rudolf Migra, Jakub Novák, 
Pavol Novák, Maroš Želonka, 
útočníci - Michal Barčák, Pe-
ter Graňák, Jozef Kozaňák, Ju-
raj Migra, Lukáš Pavlák, Jozef 
Pucheľ

Zmeny v hráčskych 
kádroch

HbK Orli: odchody - M. 
Bolibruch, M. Glonek, Ľ. Iliev, 
A. Kordiak, V. Madleňák, M. 
Madunický, A. Malík, prícho-
dy - R. Kutlík (Mikuláš24.sk, 
MHBL), T. Bolek (Panteri, 
MHBL), M. Bolek, F. Hollý 
(obaja Systers, NHL), M. De-
večka, V. Glonek, P. Halimo-

vič (všetci bez klubovej prís-
lušnosti)

HbK Panteri: odchody - T. 
Bolek, M. Levák, F. Slaničan, 
príchody - M. Barčák (Gla-
diators, NHL), M. Barienčík 
(Klietka, MHBL), D. Kroner, 
M. Želonka (obaja bez klubo-
vej príslušnosti)

Nahliadli sme do kuchyne 
Panterov. Slovo dostal mozog 
mužstva Pavol Novák, ktorý 
začal aktuálnymi novinkami. 
„Máme nového trénera Mar-
tina Hricka a niekoľko trénin-
gov a zápasov pod jeho vede-
ním. Zmenil systém našej hry, 
čo sa týka taktiky, bránenia, 
pristupovania k protihráčom a 
ich napádania.“ Takýto prerod 
herného prejavu si vyžaduje 

určitý čas a trpezlivosť. Ne-
trvalo dlho a so zmenou prišli 
aj prvé výsledky. Po troch ko-
lách boli Hornooravci na vedú-
cej pozícii v tabuľke s výrazne 
aktívnym skóre. Nasledovali 
dve prehry, pod ktoré sa podpí-
sali viaceré faktory, ako napr. 
nepriaznivé počasie, absencia 
zranených a chorých hráčov v 
obrane i kvalita súperov. „Len 

na doplnenie, z 
rodinných dô-
vodov vynechá 
jesennú časť ka-
pitán Patrik Koš-
ťál. Zranenie ko-
lena si doliečuje 
Rudolf Migra. 
Ja a ďalší obran-
ca Dávid Kroner 
hrávame ešte aj 
OHS za dolno-
kubínskych Dra-
kov,“ informo-
val o súčasnej 
situácii v kádri P. 
Novák. Mužstvo 
má veľkú šancu 
posunúť sa vý-
konnostne vyššie 
a dosahovať lepšie výsledky. 
Podriadilo tomu veľa. Okrem 
spoločných tréningov sa každý 
hráč pripravuje na zápasy aj 
individuálne, keď si zlepšuje 
najmä fyzickú kondíciu.

Výsledkový servis 
1. - 5. kola

HbK Panteri - Cannons 
26:1 (4:0, 14:0, 8:1), góly 
Panterov: J. Migra 7, J. Pucheľ 
6, L. Pavlák 4, J. Kozaňák 4, 
P. Graňák 3, J. Novák, P. No-
vák. HbK Orli - Atour Mon-
key 3:10 (0:4, 3:4, 0:2), góly 
Orlov: I. Galko 2, D. Bolek. 
Baničné - Hbk Panteri 2:9 
(0:1, 1:4, 1:4), góly Panterov: 
J. Kozaňák 3, P. Graňák 2, J. 

Pucheľ 2, J. Migra, J. Novák. 
Klietka - HbK Orli 15:1 (3:0, 
6:0, 6:1), gól Orlov: I. Galko. 
HbK Panteri - Old Stars 4:4 
(2:1, 1:2, 1:1), góly Panterov: 
J. Migra, P. Graňák, J. Koza-
ňák, J. Pucheľ. Green Power 
- HbK Orli 16:4 (3:2, 3:1, 
10:1), góly Orlov: F. Hollý, 
D. Bolek, V. Glonek, R. Kut-
lík. Dallas - HbK Orli 22:9 
(8:2, 9:2, 5:5), góly Orlov: I. 
Galko 4, M. Farský 2, R. Kut-
lík 2, F. Hollý. Green Power 
- HbK Panteri 13:7 (3:4, 5:2, 
5:1), góly Panterov: J. Migra 
3, L. Pavlák 2, J. Kozaňák, J. 
Pucheľ. HbK Panteri - Sub-
tech Unity 4:7 (3:3, 1:2, 0:2), 
góly Panterov: J. Kozaňák 2, J. 
Pucheľ, M. Želonka. Baničné 
- HbK Orli 8:3 (2:0, 5:2, 1:1), 
góly Orlov: I. Galko 2, T. Is-
kierka
Bilancia jesenných zápasov
HbK Orli: 5 zápasov, 0 vý-

hier, 0 remíz, 5 prehier, skóre 
20:71, 0 bodov, 11. miesto

HbK Panteri: 5 zápasov, 2 
výhry, 1 remíza, 2 prehry, skó-
re 50:27, 5 bodov, 6. miesto

Strelci gólov v jesennej 
časti sezóny 2012/2013

HbK Orli: 9 - I. Galko, 3 - R. 
Kutlík, 2 - D. Bolek, M. Far-
ský, F. Hollý, 1 - V. Glonek, T. 
Iskierka

HbK Panteri: 12 - J. Migra, 
11 - J. Kozaňák, J. Pucheľ, 6 - 
P. Graňák, L. Pavlák, 2 - J. No-
vák, 1 - P. Novák, M. Želonka

	 											Milan	Švába
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Hokejbal - orli a panteri nÁMeStoVokulturiStika - MoZolani claSSic 2

Pavol Jendrášek si na svoje konto pripísal dve významné 
ocenenia.            Zdroj:	Eastlabs.biz

Jendrášek ešte viac 
zviditeľnil oddiel

O ďalší mimoriadny úspech 
športového klubu Fit Max 
Gym Námestovo sa postaral 
Pavol Jendrášek. Tento 23-
ročný Brezovičan si úspešne 
počínal na medzinárodnej 
súťaži Mozolani Classic 2 v 
Žiline. V sobotu 20. októbra 
sa pod Dubňom predviedol v 
životnej forme, vďaka ktorej 
konkuroval jedným z naj-
lepších pretekárov vo svojej 
kategórii na svete. Súťažil v 
klasickej kulturistike a jeho 
výkon nemohol zostať bez 
povšimnutia. Vďaka veľkej 
bojovnosti získal veľmi cen-
né štvrté miesto.

Nasledujúci deň sa predsta-
vil na Tatranskom pohári v 

Poprade, kde opäť presvedčil 
priaznivcov tohto silového 
športu o svojich kvalitách a 
skončil ako tretí najlepší. Pop-
redné umiestnenia námestov-
ského oddielu na prestížnych 
podujatiach tak už nie sú len 
otázkou budúcnosti. „Za vý-
sledky výnimočných prete-
károv zodpovedá výnimočný 
tréner. František Feja osob-
ne dohliada na predsúťažnú 
prípravu. Zverencom venuje 
svoj čas, vedomosti a draho-
cenné skúsenosti. Patrí sa mu 
za to poďakovať,“ objasnil 
pribúdajúce úspechy ŠK Fit 
Max Gym ďalší z jeho členov 
Roman Vavrečan.

Milan	Švába

Námestovský HK i MTS patria v lige medzi najlepších

Panteri pristúpili k zmene, cieľom 
je výkonnostný progres

Ani jedenáste pokračovanie Mestskej hokejbalo-
vej ligy v Liptovskom Mikuláši nie je ochudobnené o 
účastníkov z Oravy. Opäť sú dvaja, tí istí ako minulú 
sezónu. Námestovské celky Orli a Panteri už nevstú-
pili do nej ako nováčikovia a majú aj o niečo smel-
šie plány ako pred rokom. Súťaž sa už rozbehla, tímy 
majú za sebou úvodných päť kôl...

Orlom sa zatiaľ nedarí tak, ako by si predstavovali.
	 	 	 																Foto:	Juraj	Jankuliak

Útočník Panterov Juraj Migra mal v úvod-
ných dueloch dobrú streleckú formu.

	 																								Foto:	Milan	Švába

S prichádzajúcim chladnejším 
počasím dostáva priestor pomer-
ne obľúbený šport nielen v na-
šom regióne - hokej. Jeho vyzná-
vači sa zatiaľ ešte na prírodných 
ľadových plochách nemôžu rea-
lizovať, no kryté zimné štadióny 
sú už pravidelne využívané.

Oravská hokejová súťaž ama-
térskych mužstiev sa už trvalo 
udomácnila v Dolnom Kubíne. 
Druhú sezónu bude jej dejiskom 
aj stánok HK Altis. No a práve 
na ňom 13. októbra odštartoval 
tromi stretnutiami už 28. ročník 
„oháesky“. Menoslov a počet 
účastníkov zostal nezmenený. 
Občanov Námestova bude zau-
jímať predovšetkým počínanie 
si domáceho klubu, za ktorý mô-
žeme viac-menej považovať aj 

celok zo Slanice. Tradične infor-
mujeme aj o tíme HK MTS, kde 
taktiež pôsobí niekoľko „našich“ 
hokejistov.

Výsledkový servis 1. - 3. kola
1. kolo: Podbiel - Liesek 3:3 

(2:1, 1:2), MTS - Námestovo 
3:5 (1:3, 2:2), Oravská Lesná 
- Oravská Poruba 7:1 (3:0, 4:1), 
Draci Dolný Kubín - Trstená 2:2 
(1:1, 1:1), Pucov - Slanica 3:5 
(1:1, 2:4), Oravský Podzámok 
mal voľno.

2. kolo: Trstená - Pucov 2:4 
(1:2, 1:2), Oravská Poruba - Dra-
ci Dolný Kubín 4:5 (3:4, 1:1), 
Námestovo - Oravská Lesná 
5:2 (2:0, 3:2), Liesek - MTS 4:7 
(2:5, 2:2), Oravský Podzámok 
- Podbiel 4:1 (0:0, 4:1), Slanica 
mala voľno.

3. kolo: MTS - Oravský Po-
dzámok 4:2 (0:2, 4:2), Oravská 
Lesná - Liesek 6:1 (4:1, 2:0), 
Dolný Kubín - Námestovo 
5:3 (3:2, 2:1), Pucov - Oravská 
Poruba 4:4 (1:1, 3:3), Slanica - 
Trstená 2:6 (2:3, 0:3), Podbiel 
mal voľno.

Úž v úvodnom kole na seba 
narazilo viacero hráčov z bielo-
oravskej metropoly. Z MTS to 
bol napríklad kapitán J. Štilec 
spolu s B. Podhajským. Bránu 
oranžových strážil M. Bolibruch, 
no prehre nezabránil. Útočník T. 
Grígeľ si odbil premiéru v opač-
nom, teda bielo-žltom drese. Ví-
ťazný vstup do nového ročníka 
si zaknihovali Slaničania, keď 
možno trochu nečakane zdolali 
Pucov. Hrdinom ostatných týž-

dňov v oravskej lige je už spomí-
naný Jozef  Štilec. Vďaka jeho 
parádnej koncovke je MTS na 
výbornej tretej priečke. Za ním 
sú Námestovčania, ktorí majú 
naďalej záujem pohybovať sa 
v tesnom závese za v ostatných 
rokoch najlepšími Drakmi. S pri-
búdajúcimi odohranými duelmi 
sa situácia ohľadom umiestnenia 
jednotlivých celkov môže výraz-
ne zmeniť. Hokeja si však užijú 
do sýtosti, veď do začiatku via-
nočných sviatkov je na programe 
ešte osem kôl.

Priebežné poradie po 3. kole
1. Draci D. Kubín 12:9 - 5 bo-

dov, 2. Or. Lesná 15:7 - 4 body, 3. 
MTS 14:11 - 4 body, 4. Námes-
tovo 13:10 - 4 body, 5. Trstená 
10:8 - 3 body, 6. Pucov 11:11 - 3 

Hokej - oHS 2012/2013

body, 7. Or. 
P o d z á m o k 
6:5 - 2 body, 
8. Slanica 7:9 
- 2 body, 9. 
Podbiel 4:7 - 
1 bod, 10. Or. 
Poruba 9:16 
- 1 bod, 11. 
Liesek 8:16 - 
1 bod

Strelci gó-
lov

HK MTS: 
10 - Jozef 
Štilec, 1 - To-
máš Chudý, 
Ján Maslan, 
Štefan Ligas, 
Branislav Podhajský

HK Námestovo: 4 - Lukáš 
Sluka, Miloš Ferleťák, 2 - Ró-
bert Reguly, 1 - Tomáš Štefa-
ničiak, Tibor Grígeľ, Vladimír 

Madleňák
HK Slanica: 1 - Miroslav Lip-

ničan, Marián Prielomek, Michal 
Devečka, Miroslav Červeň, Mar-
tin Farský, Marek Večerek, Jaro-
mír Graňák   									Milan	Švába

HK Námestovo sa bude aj v tejto sezóne usilo-
vať o popredné umiestnenie.

	 	 								Foto:	Juraj	Jankuliak



Majstrovstvá Srbska 
juniorov a kadetov

Podujatie s medzinárodnou 
účasťou sa konalo 3. - 7. ok-
tóbra. V kúpeľnom meste Vr-
njačka Banja mala zásluhou 
Andreja Kaššaya, pôsobiace-
ho v Ružomberku a Matúša 
Dika zastúpenie aj metropola 
Bielej Oravy. V dvojhre ich 
organizátori zaradili do štvor-
členných kvalifikačných sku-
pín. V nich sa im však neveľ-
mi darilo, no treba zdôrazniť, 
že na takomto šampionáte je 
obzvlášť veľká konkurencia.

V skupine č. 7 podľahol M. 
Diko všetkým trom súperom. 
Presnejšie z USA, Ruska a 

Srbska a po výsledkoch 0:3, 
1:3 a 1:3 so ziskom troch 
bodov ďalej v tejto kategórii 
nepokračoval. O niečo lepšie 
si počínal A. Kaššay v skupi-
ne č. 13. Z trojice duelov vy-
hral jeden nad domácim M. 
Jovanovičom pomerom 3:2. 
Naopak, proti rovesníkom zo 
Švédska a Francúzska si za-
knihoval dve zhodné prehry 
1:3. Štyri body nestačili ani 
jemu na postup do vyraďova-
cích bojov.

Na štvorhru nastúpil starší 
z tejto dvojice Andrej spolu 
s A. Bratom z Pezinka. V 1. 
kole mali voľný žreb. V tom 
druhom  uhrali proti českému 

páru P. Klos - J. Martinka je-
den set. Víťazi potvrdili dob-
rú formu aj neskôr a prepra-
covali sa až do finále, kde už 
ale nestačili na duo T. Polan-
ský (Česko) - K. Jha (USA).

V súťaži družstiev vystupo-
vali naši nádejní stolní tenisti 
pod hlavičkou kadetského 
A-tímu Slovenska. V osem-
finále zdolali Švédsko C 3:2 
na sety. Štvrťfinálové stret-
nutie proti WSA (spomínanej 
česko-americkej dvojici) ne-
dotiahli do víťazného konca 
a prehrali 1:3. Triumfoval 
A-výber Francúzska. V top 
dvanástke sa na 5. - 8. mieste 
ocitli reprezentanti z Námes-
tova.

Muži - krajské 
a oblastné súťaže

V krajskej súťaži regiónu 
Žilina má za sebou premiéru 
A-mužstvo. V druhej lige za-
tiaľ vôbec nie je len do počtu 
a v zložení Roman Belopo-
točan, Ivan Galčík, Matúš 
Janček, Matúš Diko, Richard 
Kolenčík dosahuje výborné 
výsledky.

2. liga: 
Dolný Kubín A - Námes-

tovo A 3:15, Námestovo A - 
Revúca-Tisovec A 12:6, Ná-
mestovo A - Lučenec B 8:10. 
Námestovo A - Nižná A 9:9, 

mestovo 1:1 (0:1), gól hos-
tí: A. Stašiniak. Námestovo 
- Trebišov 3:2 (2:2), góly 
domácich: M. Kasan, J. Si-
man, M. Šmiheľ. Poprad 
- Námestovo 0:1 (0:1), gól: 
M. Kubala. Námestovo - 
Kremnička 4:0 (2:0), góly: 
M. Jaworek 2, J. Lúchava, 
M. Kubala. Prešov B - Ná-
mestovo 0:2 (0:0), góly: A. 
Kmeť, M. Kubala. Námes-
tovo - Spišská Nová Ves 
0:0.

Bilancia jesenných zápasov
13 zápasov, 5 výhier, 5 re-

míz, 3 prehry, skóre 20:14, 20 
bodov, 5. miesto

Nebýva zvykom, že naj-
lepším zakončovateľom 
mužstva je obranca. V na-
šom tíme je to momentálne 
tak. Dobre stavaný stopér 
Andrej Kmeť zakončuje 
prevažne hlavou po cen-
troch z rohu. Súčasná gólo-
vá bilancia je však len prie-
bežná. Presné zásahy by sa 

mali stať doménou ofenzív-
ne ladených hráčov. Aj keď 
v konečnom dôsledku budú 
vždy dôležitejšie dosiahnu-
té výsledky a umiestnenie v 
súťaži.

Strelci gólov v jesennej 
časti sezóny 2012/2013

4 - A. Kmeť, 3 - M. Kasan, 
J. Siman (1 z 11 m), M. Ja-
worek, M. Kubala, 1 - D. 
Kosmeľ, A. Stašiniak, M. 
Šmiheľ, J. Lúchava

	 										Milan	Švába

Kolektív hráčov pod ve-
dením Pavla Strapáča sa v 
súčasnosti prezentuje veľmi 
dobrým herným prejavom, 
ktorý prináša svoje ovocie. 
Futbalisti MŠK zobrali jeseň 
doslovne a tak isto zbierajú 
úrodu v podobe veľmi cen-
ných bodov. Po pomalšom 
rozbehu sa v polovici sep-
tembra naštartovali k poriad-
nemu zberu. Začali ho domá-
cou remízou s Humenným v 
7. kole a odvtedy boli šesť 
týždňov až do konca októbra 
bez jedinej prehry. Detail-
nejší pohľad na ich výsledky 
prezrádza, že majú za sebou 
sériu štyroch duelov s plným 
bodovým ziskom.

Od 9. kola je ich súčasťou 

aj odchovanec dolnokubín-
skeho futbalu Marek Kubala. 
Urastený 24-ročný útočník 
nahradil v základnej zostave 
Jaroslava Hrubjaka. Ten má 
dlhodobé problémy s triesla-
mi. Kubala bol v Námestove 
na hosťovaní už dva razy. V 
žlto-čiernom drese odohral 
jarnú časť sezónu 2010/2011. 
Počas druhého limitovaného 
transferu stihol odohrať aj 
augustové súboje uplynulého 
ročníka. K Oravskej priehra-
de sa tak vrátil tretíkrát. „Ta-
kýto typ futbalistu, ktorý vie 
vpredu podržať loptu, sme 
potrebovali. Počas Hrub-
jakovej absencie sme hrali 
bez klasického útočníka. 
Vhodne zapadol do nášho 

systému hry, len škoda, že 
neprišiel skôr,“ vyjadril sa 
k jeho angažovaniu tréner 
P. Strapáč. Staronové ofen-
zívne tykadlo, pochádzajúce 
z Krivej, doposiaľ nastúpilo 
na päť súťažných duelov a 
vsietilo tri góly. Zatiaľ má u 
oravského treťoligistu platné 
hosťovanie do konca kalen-
dárneho roka, no verme, že 
dôjde k jeho predĺženiu. Len 
pre zaujímavosť, je auto-
rom historicky prvého gólu 
Námestova vo východnej 
skupine nadregionálnej III. 
ligy. Čo sa týka realizačného 
tímu, pribudol doň ďalší ma-
sér Anton Goľák.
Zmeny v hráčskom kádri

Odchod: J. Hrubjak (dlho-
dobé zranenie). Príchod: M. 
Kubala (Dolný Kubín, H).

V tíme od Oravskej priehra-
dy sa slovo záchrana už nesk-
loňuje. Samotné dno tabuľky 
patrí Humennému a Vranovu 
nad Topľou. Hornooravci sú 
na tom až nad očakávanie 
dobre. Usadili sa v lepšej 
polovici. Naďalej sa usilu-
jú podávať dobré výkony a 
posúvať sa smerom nahor. 
Uplynulú sobotu sa predsta-
vili v Martine a jesennú časť 
uzavrú 10. novembra domá-
cim súbojom proti Lipanom.

Výsledkový servis 
8. - 13. kola

Lokomotíva Košice - Ná-

12 Námestovčan

futbal - MŠK NÁMEStOVO 

StOlNý tENiS - tj OraVaN NÁMEStOVO

Takto vyzerá zodpovedná defenzíva. Keď je potrebné, bráni 
celé mužstvo.                                           			Foto:	Milan	Švába

Potlesk a úsmev na tvárach hráčov Námestova. Častý jav po skončení ich jesenných domácich 
zápasov.                      Foto:	Milan	Švába

Výkonmi a výsledkami tešia svojich verných priaznivcov

Roman Belopotočan a Ivan Galčík (vpravo) sú oporami A-
tímu a svoje skúsenosti odovzdávajú aj mladším členom oddie-
lu.             Foto:	archív	STO

Aklimatizácia mužov v 2. lige prebehla úspešne

Námestovo A - Tvrdošín A 
10:8. Po 5. sérií stretnutí pat-
rí Námestovu A 3. najlepšia 
priečka.

B-tím mužov, prevažne v 
zostave Patrik Balák, Fran-
tišek Ptáčin, Šimon Gemeľa, 
Samuel Sládek, Juraj Migra 
pôsobí vo východnej skupine 
4. ligy a dosahuje striedavé 
úspechy.

4. liga: 
Iľanovo A - Námestovo B 

11:7, Námestovo B - Orav-
ská Lesná A 8:10, Dolný 
Kubín A - Námestovo B 
8:10, Námestovo B - Čer-
nová A 13:5, Ružomberok 
E - Námestovo B 11:7. Po 5. 

kole sa Námestovo B nachá-
dza na  8. mieste 12-člennej 
tabuľky.

V treťom kolektíve, vystu-
pujúcom na oblastnej úrovni 
ako „céčko“, hráva najmä 
Dalibor Diko, Roman Belo-
potočan ml., Jakub Zajac a 
Sára Galčíková. Všetci patria 
vekovo ešte  medzi žiakov, 
no trúfajú si aj na starších 
stolných tenistov.

6. liga: 
Námestovo C - voľno (Ma-

latiná A sa odhlásila zo súťa-
že), Tvrdošín C - Námestovo 
C 11:7, Námestovo C - Dlhá 
nad Oravou A 9:9, Oravský 
Biely Potok B - Námestovo 

C 5:13, Námestovo C - Va-
siľov A 8:10. Po 5 kolách je 
Námestovo C spomedzi 11 
družstiev na priebežnom 7. 
mieste.

juniori - extraliga, 
krajská súťaž

Účastníkmi extraligy sú 
talentovaní námestovskí ju-
niori. Táto súťaž je riadená 
SSTZ a hrá sa turnajovým 
systémom. V úvodných 
dvoch kolách bodoval TJ 
Oravan naplno a je na čele 
aktuálneho poradia. Na dob-
rých výsledkoch majú záslu-
hu Alexander Valúch, Matúš 
Diko a Richard Kolenčík.  

Extraliga: 
Námestovo A - Topoľčany 

A 6:3, Námestovo A - Trnava 
A 7:0, Námestovo A - Holič 
A 6:4. Námestovo A - Kež-
marok A 7:0, Stará Ľubovňa 
A - Námestovo A 4:6.

B-družstvo nášho dorastu 
súťaží v rámci Žilinského 
kraja. O body začalo súperiť 
až 21. októbra a v otváracom 
derby stretnutí ťahalo za dlh-
ší koniec povrazu. O prvú 
výhru sa pričinili Samuel Slá-
dek, Šimon Gemeľa a Matúš 
Janček.

Divízia: 
Námestovo B - Oravská 

Lesná A 6:4.
	 										Milan	Švába

Matúšovia - zľava Diko a Janček si úspešne počínajú v 2. 
lige mužov a súťažiach juniorov.           Foto:	archív	STO


