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Symbolicky, poklepaním základného kameňa bola v uto-
rok 14. apríla odštartovaná výstavba prieťahu Námestovom. 
„Robte tak, aby sme vám po ukončení stavby mohli my pokle-

pať po pleci za včasnú a dobre urobenú robotu,“  trefne po-
znamenal na margho tohto aktu, v kruhu účastníkov slávnosti 
jeden z Námestovčanov.           Foto: (lá)

Stavba desaťročia 
Oficiálne odštartovanie vý-

stavby prieťahu Námestovom 
je pre mesto aj okres slávnost-
ným dňom. Ide o stavbu desať-
ročia. Takáto veľká investícia 
do Námestova ešte neprišla a, 
myslím si, že ani dlho neprí-
de. Jej realizáciou sa odstráni 
problém SAD, vybudujú sa 
pripojovacie pásy, odbočova-
cie pásy, dve kruhové križo-
vatky, zrekonštruuje sa štátna 
cesta I. triedy naprieč celým 
Námestovom...

Stavba je financovaná z 
fondov EU so spoluúčasťou 
štátu. Preto bez zveličovania 
patrí veľká vďaka Vláde SR, 
že pochopila kritickú doprav-
nú situáciu v Námestove a 
prostredníctvom MDVRR SR 
zabezpečila investíciu vo výš-
ke 5,6 milióna eur. Veľké po-
ďakovanie patrí aj investorovi 
– GR SSC  Bratislava i SSC 
IVSC Žilina, kde prijali za svo-
je naše argumenty, že riešením 
problému dopravnej situácie v 
Námestove nie je iba vybudo-
vanie kruhovej križovatky pod 
kostolom. Uznali a s pochope-

ním za-
bezpečo-
vali túto 
výstavbu 
k o m -
p l e x n e , 
v r á t a n e 
odklonu 
pri SAD 
a naprieč 
c e l ý m 
Námestovom. Za toto pocho-
penie im patrí skutočne veľká 
vďaka! Pretože vybudovať 
kruhovú križovatku pod kos-
tolom bolo to najmenej. Horšie 
už bolo majetkoprávne vyspo-
riadanie naprieč celým Námes-
tovom. Vďaku chcem vyjadriť 
tiež  investorovi za trpezlivosť 
a odbornosť. Chcem poďako-
vať aj všetkým tým, ktorých 
za týmto úsilím navonok síce 
nevidieť, ktorí však pomáhali 
pri zabezpečovaní tejto stavby 
desaťročia a pričinili sa o to, 
že investičný zámer sa začína 
napĺňať. 

Z prejavu Jána Kaderu
primátora mesta

   (krátené)

Spomienkové podujatie 
k 70. výročiu oslobodenia  

Z 2. na 3. apríla 1945 boli v 
Námestove najkrutejšie boje 
o oslobodenie mesta. Počas 
prechodu frontu zahynulo 77 
Námestovčanov a desiatky 
vojakov nepriateľských ar-
mád. Ani jedna z oravských 
obcí nebola tak zničená voj-
nou ako práve Námestovo. 

Sedemdesiate výročie oslo-
bodenia mesta si Námestov-
čania pripomenú 7. mája 2015 
na spomienkovom podujatí 
týmto programom: O 12.00 
hod. svätou omšou za obete 
II. svetovej vojny v Námes-
tove, o 16.00 hod. v Dome 

kultúry vernisážou výstavy 
venovanej histórii Námesto-
va. Súčasťou spomienkové-
ho podujatia pri príležitosti 
oslobodenia Námestova bude 
aj uvedenie knihy Miroslava 
Hajdučíka Vojna je vojna a 
pietna spomienka pri Pomní-
ku padlých na Bernolákovom 
námestí.         Eva Mušáková

Pozvánka na MAJÁLES
P r i b l i ž n e 
30 metrov 
vysoký máj 
postavia v 
sobotu 25. 
apríla členo-
via DHaZZ 
v Námesto-
ve všetkým 
Námestov-
čankám na Námestí A. Berno-
láka. Máj dovezú tradične na 
koňoch a stavať ho začnú pred 
19.00 hod. Po postavení mája 
sa začne zábava – MAJÁLES, 
ktorá potrvá do cca 3. hodiny 
rannej. Na tradičnom podujatí 
organizátorov - DHaZZ  a Mes-
ta Námestovo býva aj tradične 
dobrá zábava, na ktorú ste všet-
ci srdečne pozvaní!              (r)

Zvýši bezpečnosť aj úroveň života
Za účasti poslankyne NR SR 

Viery Mazúrovej, štátneho ta-
jomníka MDVRR SR Viktora 
Stromčeka a ďalších hostí bolo 
v Námestove 14. apríla sláv-
nostné otvorenie výstavby cest-
ného prieťahu Námestovom. 
Zhotoviteľom diela o cene 5 
638 tisíc € je firma Hastra zo 

Žiliny, víťaz verejnej obchod-
nej súťaže na dodávateľa stav-
by. Stavba má dĺžku 2430 met-
rov, pozostáva z 9 križovatiek, 
z nich dve sú okružné, projekt 
je z 85% spolufinancovaný v 
rámci Operačného programu 
Doprava z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, 15% z 

prostriedkov štátneho rozpoč-
tu. Okrem vyriešenia najkritic-
kejšieho úseku v blízkosti SAD 
a OD Tempo bude v rámci tej-
to rekonštrukcie upravená celá 
trasa cesty I/78. Projekt pri-
nesie aj približne 100 nových 
parkovacích miest, vzniknú 
nové chodníky, nové ostrovče-

ky, trávniky, zvýši sa bezpeč-
nosť chodcov i vozidiel.

Rekonštrukcia hlavného ťahu 
Námestovom okrem bezpeč-
nosti a plynulosti premávky ne-
priamo zvýši aj úroveň života v 
Námestove a jeho okolí. Podľa 
MDVRR SR bude hotová v ja-
nuári 2016.                           (r)

Vizualizácia hlavného cestného ťahu Námestovom.                   Foto: Wonerf, projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb
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Finančne uspokojiť športové kluby 
je nereálne

Šport v našom meste má ne-
oddeliteľnú históriu a jednot-
livé kluby každý rok zvyšujú 
úroveň a zviditeľňujú naše 
mesto. Z médií sa dozvedáme, 
ako šport na Slovensku zápa-
sí s finančnými problémami. 
Túto situáciu spôsobujú - rast 
cien dopravy,  stravy, energií a 
športového výstroja. Poslanci 
MsZ schválili na rok 2015 
na športovú činnosť športo-
vým kolektívom v Námes-
tove 80 200 €. Navýšiť túto 
sumu znamená hľadať finan-
čné rezervy inde. Nechceme, 
aby sa v meste zvyšovali dane, 
chceme mať čisté mesto so 
zrekonštruovanými ulicami. 
Pre porovnanie, mesto Trste-
ná schválilo na tento rok na 
šport  48 370 € a s podobnou 
čiastkou disponuje aj mesto 
Tvrdošín.

Rozdeliť finančné prostried-
ky tak, aby všetky kluby v 
meste boli spokojné, je nere-
álne.

Snaha stanoviť kritéria bola 
aj v minulosti, doteraz však  
neboli spracované a prijaté 
jasné pravidlá. Športová ko-
misia v zložení A. Stašiniak, 
K. Polťák, T. Smataník, A. 
Kolenčík, T. Lúchava, I. Do-
roš zohľadňovala pri  viacho-
dinových sedeniach počet 
športovcov v kluboch a stupeň 
súťaže v rámci regiónu, kraja 
a Slovenska. Najviac,  65 000 
€  bolo pridelených futbalové-
mu klubu MŠK Námestovo, 
ktorý je najmasovejší a mes-
to Námestovo reprezentujú v 

r á m c i 
n e h o 
všetky 
vekové 
k a t e -
g ó r i e 
f u t b a -
listov.

D v a -
n á s ť 
t i s í c 

eur dostala TJ Oravan, 300 
€ Slovenský klub turistov a 
rovnako aj Cyklistický od-
diel, 400 € klub Biela Orava, 
500 € bolo vyhradené pre ak-
ciu  Športovec roka. Rezerva 
1700 €  sa v priebehu roka 
použije na iné akcie, napr. 
otvorenie skate parku na náb-
reží, podporu podujatiu Beh 
mestom, alebo sa z nej pri-
delí klubom, ktoré dosiahnú 
nadpriemerný výsledok, resp. 
tým, ktoré budú nutne potre-
bovať finančnú injekciu.

Chcem poďakovať riadite-
ľom  ZŠ Komenského, Brehy 
a Špeciálnej internátnej školy 
za ústretovosť pri prenájme 
športových priestorov, najmä 
pre oddiel rekreačnej telesnej 
výchovy a športu a hokejba-
lový oddiel.

Na záver chcem všetkým 
oddielom v meste popriať 
veľa mladých talentov, tr-
pezlivých a finančne nená-
ročných trénerov a mnoho 
nadštandardných úspechov, 
ktorými budú zviditeľňovať 
naše mesto.

Tomáš Kucharík 
 predseda športovej komisie

prEdSTAVujEME kOMiSiE MsZPríliš veľa emócií pri schvaľovaní územného plánu
O tom, že územný plán (ÚP) 

mesta patrí medzi najdôleži-
tejšie  strategické dokumen-
ty nikto nepochybuje. ÚP 
ovplyvňuje rozvoj mesta na 
niekoľko desiatok rokov do-
predu. Námestovo malo tento 
nástroj komplexne spracova-
ný a schválený ešte v polovici 
osemdesiatych rokov minu-
lého storočia a tým sa riadilo 
prakticky dodnes. Až na pre-
lome milénia boli aktualizo-
vané takzvané územné plány 
zón, v našom prípade ich bolo 
sedem a týkali sa štyroch re-
kreačných zón – Vojenské, 
Nábrežie, Predmostie a Sla-
nica, dvoch obytných zón 
– Čerchle a Brehy a jednej 
priemyselnej zóny. Koncom 
roka 2008 sa mesto rozhodlo 
vypracovať nový ÚP celého 
mesta, rešpektujúci nové so-
ciálno-ekonomické podmien-
ky, ktoré nastali po roku 1990. 
Proces obstarania, spracova-
nia a schválenia ÚP je veľmi 
náročný časovo aj finančne. 

K dnešnému dňu mesto za ÚP 
zaplatilo takmer 59 tisíc eur, 
vedeniu mesta sa podarilo zís-
kať na jeho obstaranie dotáciu 
zo štátu vo výške 9 520 eur.

Začiatkom tohto roka sa 
konečne celý proces ukončil 
a bolo potrebné záverečné 
schválenie spracovaného do-
kumentu mestským zastu-
piteľstvom. Na rokovanie 
zastupiteľstva 11. 3. sa však 
dostavili noví predstavitelia 
námestovského Urbáru, ktorí 
chceli zásadným spôsobom 
zasiahnuť do schvaľovaného 
dokumentu a to tým, že žia-
dali vylúčiť rekreačnú zónu 
Grúniky, nachádzajúcu sa 
v katastrálnom území Ná-
mestovské Pilsko, kde má 
Urbár svoje pozemky a kde 
sa už v súčasnosti nachádza 
lyžiarske stredisko. Nekom-
promisné a často emotívne 
vystúpenia zástupcov urbáru 
zneistili aj poslancov mest-
ského zastupiteľstva v tom, 
či je možné takýto zásah do 

schvaľovaného 
ÚP vykonať. Ro-
kovanie zastupi-
teľstva trvalo tak-
mer do polnoci, 
no napriek tomu 
sa k výsledku 
v tomto bode ne-
dospelo. Rokova-
nie sa preto preru-
šilo a pokračovalo 
nasledujúci deň, 
opäť za výraznej 
účasti zástupcov 
Urbáru. Tu už 
k rozhodnutiu 

došlo, poslanci urbarialistom 
vyhoveli a rekreačné územie 
Grúniky zo schvaľovaného 
materiálu vylúčili. Mestský 
úrad bol toho názoru, že ta-
kýto zásah v záverečnom 
dokumente vykonať nebolo 
možné, preto o stanovisko 
požiadal Ministerstvo dopra-
vy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR o metodické 
usmernenie. Riaditeľka od-
boru územného plánovania 
ministerstva Želmíra Kalino-
vá potvrdila názor mestského 
úradu, čo znamená, že v prí-
pade zásadnej zmeny návrhu 
ÚP by sa musel celý proces 
vrátiť o jeden krok späť. To 
však znamená veľkú finan-
čnú stratu pre mesto a oddia-
lenie schválenia minimálne 
o ďalšieho pol roka. Z tohto 
dôvodu primátor mesta Ján 
Kadera opätovne zvolal ro-
kovanie mestského zastu-
piteľstva k ÚP mesta na 8. 
apríla. Aj na tomto rokovaní 

zástupcovia Urbáru nekom-
promisne požadovali zrušiť 
rekreačné územie Grúniky. 
Väčšina poslancov sa však 
priklonila k stanovisku mi-
nisterstva a ÚP schválila 
podľa pôvodného návrhu, 
to znamená aj s Grúnikmi. 
Veľa občanov toto rozhodnu-
tie uvítalo, pretože sa im po 
dlhom čase čakania umožní 
výstavba rodinných domov 
a podnikatelia budú môcť 
realizovať svoje nové inves-
tičné aktivity. Urbarialisti by 
sa tiež nemali ničoho obá-
vať, pretože bez ich súhlasu 
sa na ich pozemkoch žiadna 
výstavba uskutočniť  nemô-
že. Čas ukáže, že rozhodnu-
tie mestského zastupiteľstva 
bolo múdre a správne. A keď 
časom opadnú emócie, mož-
no aj Urbár využije možnos-
ti, ktoré mu schválený ÚP 
ponúka.                   

                      Milan Rentka
prednosta MsÚ

Na trikrát rokovalo MsZ o územnom pláne mesta - za aktív-
nej účasti členov urbáru.           Foto: (šl)

Doterajšiu prácu vidím v  príprave rozhodnutí 
pre ďalší rozvoj mesta

Redakcia Námestovčana 
oslovila poslancov MsZ otáz-
kou: Ako vnímate pomysel-
ných 100 dní práce  nového 
MsZ v Námestove? Reakciu 
dostala od poslanca a pred-
sedu komisie výstavby, och-
rany životného prostredia a 
pôdohospodárstva Mariána 
Grígeľa: 

„Určujúcim prvkom rozvoja 
mesta je jeho infraštruktúra a 
budovanie  komunikácii. Štr-
násteho apríla sa konečne za-
čala stavba kruhového objaz-
du a prieťahu Námestovom. O 
riešení  cestnej infraštruktúry  
už budeme hovoriť v zmysle, 
či sa stavia dostatočne rýchlo 
a či stavbári nadmerne neza-
ťažujú obyvateľov mesta vý-
stavbou následne. V tejto fáze 
by ale klasik povedal: Dobré 
dielo sa podarilo.

  Ako ďalší horúci zemiak na 
riešenie je bol  dobre spraco-
vaný územný plán.

Tú by som sa spoliehal na 
číselné vyjadrenia: Územie, 
ktoré bolo   predmetom spra-
covania územného plánu, má  
rozlohu 4 447 ha, je rozdele-
né na  Námestovo s rozlohou 
2 375 ha, Slanica s rozlohou 
1 205 ha a Námestovské Pil-
sko s rozlohou 866 ha.   Všetci  
dvanásti poslanci sa zhodli na  
na ploche  4444 ha, rozpor je v 

cca 3  ha plochy, čo je  0,67% 
z riešeného územia územného 
plánu. Územný plán je o tom, 
že sa niečo môže, a nie že sa 
niečo musí. 

Územný plán je podmienkou 
získania finančnej podpory na 
rozvojové procesy a dáva prí-
ležitosť  získať dotácie a vy-
užívať grantové projekty. Šesť 
rokov na prípravu územného 
plánu bolo dostatočne dlho, 
teraz je potrebné schladiť 
emócie a ak je potrebná korek-
cia v detailoch, treba sa na to 
pozrieť  a venovať sa práci. Z 
rečí ešte nikto nevyžil.

Ak sa pozrieme dopredu,  v 
meste nás čaká tento rok veľa 
roboty, hlavne v oblasti par-
kovania, a to, že parkovacích 
miest je   málo, nie je ničím no-
vým. Sídliská neboli absolútne 
dimenzované na súčasný počet 
áut.  Je dôležité vytipovať úze-
mia na rozvoj individuálnej a 
aj hromadnej zástavby parko-
vacích miest tak, aby to bolo v 
súlade s potrebou obyvateľov 
sídlisk Brehy a Stred, lebo tam 
je to najviac zahustené.

Spomeniem ešte niektoré 
rozpracované akcie  tak, ako 
boli pripravené a  prerokované 
v komisii výstavby.

 Pozemkové úpravy – Vo-
jenské a Čerchle:  Tu je po-
trebné urobiť, aby sa uvoľnili 

Redakčná rada sa tradične schádza v priestoroch kancelárie 
prednostu MsÚ, zasadá dvakrát ku každému vydaniu novín.   
            Foto: (lá)

Redakčná rada v novom zložení
Na prvom zasadnutí sa 25. 

marca zišli členovia novej Re-
dakčnej rady (RR) mestských 
novín Námestovčan, ktorých 
na štvorročné obdobie 11.  
marca schválilo mestské zastu-
piteľstvo. Osemčlennú  radu 
podľa Štatútu mestských no-
vín Námestovčan tvoria traja 
zástupcovia poslaneckého 
zboru - Marián Grígeľ, Mar-
tin Jankuliak, Marián Melišík, 
dvaja zástupcovia verejnosti 
– Ľubomír Jaňák, Ján Kozoň, 

dvaja zástupcovia MsÚ – Mi-
lan Rentka, Ivan Veljačík a 
zodpovedná redaktorka Anna 
Lajmonová, ktorú si členovia 
zvolili za predsedníčku RR.

Redakčná rada sa venova-
la obsahovej štruktúre novín 
a rubrikám, ktoré by mohli 
obohatiť stránky Námestov-
čana, zodpovednosti a úlohám 
členov rady pri napĺňaní obsa-
hu novín a schválila termíny 
vydaní Námestovčana v roku 
2015.                (r)  

pozem-
ky pod 
i n d i v i -
d u á l n ú 
v ý s -
t a v b u 
a ľudia 
n e o d -
chádzali 
do oko-
l i t ý c h 
d e d í n 
pre nemožnosť zohnať staveb-
ný pozemok za slušnú cenu. 

Výstavba  chodníka oko-
lo Oravskej priehrady, aby 
sme  začali využívať danosti, 
ktoré tu máme. Žiadne mesto 
na Slovensku nemá 32 km2 
vodnej plochy len 200 metrov 
od stredu mesta.

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácii:  Tu bude po-
trebné  s rozsiahlejšou  inves-
tičnou  činnosťou počkať  do 
doby uvoľnenia  stavbárskych 
prác na ceste cez mesto, aby 
sme v ňom nemali naraz  veľa 
bagrov a stavebných strojov, 
lebo je potrebné aj bývať a 
fungovať. Technické služby 
vlastnými pracovníkmi vedia 
urobiť tiež veľa dobrej práce. 
Bolo to poznať tento rok na 
zimnej údržbe miestnych ko-
munikácií.

V príprave projektov je 
najdôležitejšia projektová 
dokumentácia na inžinierske 
siete na Vojenskom a Štúdia 

riešenia prepojenia Námes-
tovo -  Slanica  - architekto-
nická súťaž na prepojenie 
strany Námestova a Slanice.  
Za naliehavé  považujem aj 
vyriešenie, čo zo  skeletom 
v areáli nemocnice, nájdenie 
najlepšieho riešenia. Z roz-
počtu mesta bude pokračovať 
realizácia výstavby  pergoly 
ZŠ Komenského – prepojenie 
škola – telocvičňa – v roku 
2015 sa stavba zabezpečí pro-
jektovo s posunutím realizá-
cie na rok 2016, rekonštrukcia 
Ulice 1. mája, ´dalej revitali-
zácia školského dvora na ul. 
Komenského. Zhodneme sa 
na tom, že mestu chýba špor-
tová hala, alebo minimálne 
ešte jedna telocvičňa.Tento 
rok sa v Námestove realizuje 
viac   investičných akcií. Ve-
denie mesta je tu na to, aby 
vytváralo podmienky,  koordi-
novalo prácu  pre Námestov-
čanov a tých, čo v meste chcú 
investovať.

No a nielen práca, ale aj 
kultúra  je nosným prvkom 
rozvoja mesta.  Je dobré, ak  
zastupiteľstvo  vytvorí pod-
mienky  na pokračovanie  vý-
stavby kultúrneho  domu.

Projektov a plánov je dosta-
tok, ale počíta sa až výsledok 
a ten bude známy  na koniec 
roka. Potom budeme reálne 
hodnotiť - toto sa podarilo, 
toto nie a to vôbec.“
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predstavujeme komisie msZ

Komisia pre mládež, vzdelávanie 
a kultúru

Komisia na svojom ustano-
vujúcom zasadnutí 5. februá-
ra schválila Rokovací poria-
dok, ktorý je zverejnený na 
webovej stránke mesta. Do-
hodla si túto náplň činnosti:

 Komisia v rámci poradnej 
funkcie vypracováva odpo-
rúčacie odborné stanoviská 
k materiálom na rokovanie 
MsZ, odporúčania na pri-
deľovanie dotácií z rozpoč-
tu mesta a spolupracuje pri 
tvorbe rozvojových koncep-
cií danej oblasti.

● Komisia v rámci inicia-
tívnej funkcie vypracováva a 
predkladá návrhy a podnety 
na riešenie dôležitých otázok 
života mesta pre MsZ alebo 
MsÚ. Komisia spolupracuje 
pri tvorbe návrhov všeobec-
ne záväzných nariadení a 
ďalších materiálov na roko-
vanie MsZ.

● Komisia v rámci kon-
trolnej funkcie kontroluje 
spôsob realizácie uznesení 
MsZ a dozerá na celkovú 
činnosť MsÚ v rámci svojej 
pôsobnosti, upozorňuje or-
gány mesta a MsÚ na nedos-
tatky, ktoré zistila na svojom 
úseku, iniciatívne prispieva 
k ich odstráneniu, prípadne 
predkladá návrhy na ich od-
stránenie.

● Komisia orientuje svoju 
činnosť najmä na: školy a 
školské zariadenia na území 
mesta Námestovo, občianske 

z d r u -
ž e n i a 
a orga-
nizácie 
z a m e -
r a n é 
na kul-
t ú r u , 
osvetu, 
d e t i , 
m l á -
dež, ich výchovu a vzdeláva-
nie, ktoré pôsobia na území 
mesta Námestovo.

● Komisia sa podieľa aj na 
spoluorganizovaní tradičných 
a nových kultúrnych, športo-
vých a iných podujatí.

Členmi komisie sú: RNDr. 
Marián Melišík – predseda 
komisie, 0904 484 123, ma-
rian.melisik@gmail.com, 
Mgr. Ivan Veljačik – vedúci 
oddelenia školstva mestského 
úradu, Mgr. Tatiana Trnková 
– riaditeľka Materskej školy 
Brehy, Mgr. Renáta Fidrí-
ková – riaditeľka Základnej 
školy Námestovo, Slnečná, 
Mgr. Ľubomír Jaňák – riadi-
teľ Základnej školy J. A. Ko-
menského, Bc. Eva Mušáko-
vá – riaditeľka Domu kultúry 
v Námestove, PaedDr. Ján 
Kozoň, PhD. – stredoškolský 
učiteľ, Mgr. Alica Kršáková 
– riaditeľka Centra voľného 
času „Maják“

Marián Melišík
predseda komisie

Priechody na Štefánikovej 
ulici bezpečnejšie

Štefánikova ulica od kos-
tola až po vyšný koniec je 
bezpochyby najfrekventova-
nejšou ulicou v meste. Často 
v rozpore so zákonom zapar-
kované autá v tesnej blízkosti 
priechodov pre chodcov vy-
tvárajú, hlavne vo večerných 
hodinách, nebezpečné situ-
ácie, čo sa, bohužiaľ, už pár-
krát skončilo nehodou. Tým 
slabším v týchto prípadoch 
boli, samozrejme, vždy chod-
ci. Vedenie mesta sa preto 
rozhodlo zvýšiť bezpečnosť 
dvoch najkritickejších miest 
dodatočným osvetlením. 

Technické služby pri katolíc-
kom dome doplnili jestvujú-
ci stĺp verejného osvetlenia 
o takzvaný výložník, na kto-
rý namontovali nový reflek-
tor, osvetľujúci priechod pre 
chodcov. K ďalšiemu prie-
chodu pri kultúrnom dome 
bol postavený nový stĺp vrá-
tane výložníka aj reflektora. 
Veríme, že toto opatrenie pri-
speje k zvýšeniu bezpečnos-
ti chodcov na Štefánikovej 
ulici. Nič to však nemení na 
skutočnosti, že opatrnosti nie 
je nikdy dosť.

Milan Rentka

Blízko priechodu pre chodcov pri kultúrnom dome bol pre 
lepšie osvetlenie postavený nov´ý stĺp s výložníkom a reflekto-
rom.         Foto: (msú)

Dopravné obmedzenia počas jarmoku
V piatok 24. apríla sa v Ná-

mestove koná Námestovský 
jarný jarmok. Predajné stán-
ky  sa budú nachádzať na 
ulici Štefánikovej  od kri-
žovatky pri Magure až pod  
vjazd  do predajne LiDL 
a tiež na   časti ulice  Hatta-
lovej od  križovatky s ulicou 
Štefánikovou  po križovatku  
s ulicou Cyrila a Metóda.

Počas  jarmoku,  v čase 
od 6.00 do 18.00 hodiny  
bude  premávka  motoro-
vých vozidiel v danom úse-
ku  obmedzená  dopravným 
značením Zákaz vjazdu. Na 

obmedzenia  vodičov upo-
zornia prenosné  dopravné 
značky. Prosíme  majiteľov  
nehnuteľností a obchodných 
prevádzok  v blízkosti centra 
mesta, aby na konanie jar-
moku a možné komplikácie  
pri zásobovaní upozornili aj 
svojich obchodných partne-
rov. 

Organizátori   vopred  ďa-
kujú za porozumenie a zho-
vievavosť vzhľadom na ob-
medzenia súvisiace s týmto 
podujatím. 

Jozef Balcerčík
mestská polícia

S opravou ciest sa už začalo
Opravy výtlkov na miest-

nych komunikáciách rea-
lizujú technické služby v 
dvoch etapách. Prvá etapa, 
po skončení zimy a silných 
mrazov, sa robí jednodu-
chou a lacnou metódou for-
mou vyplnenia najväčších 
dier suchým betónom. Tak-
to sa odstránia na nevyhnut-
né obdobie najkritickejšie 
miesta a zjazdnosť ciest je 
zabezpečená. Druhá etapa 
sa uskutočňuje pri priaz-
nivejšom počasí s vyššími 
dennými teplotami. Tu sa 
výtlky vypĺňajú asfaltovou 

obaľovanou hmotou a vy-
užíva sa na to stroj, pripo-
mínajúci žehličku, ktorý 
nahreje aj plochu okolo vý-
tlku a konečný výsledok je 
omnoho kvalitnejší, ako pri 
technológii pílenia asfaltu 
okolo výtlkov. Ešte aj tento 
rok si technické služby prá-
ce „žehličkou“ objednávajú 
u externého dodávateľa, do 
budúcnosti sa počíta s kú-
pou vlastného zariadenia. 
Personál na takúto prácu už 
majú technické služby za-
školený.

Milan Rentka „Žehlička“ na opravu ciest.     Foto: (msú)

Územný plán nebráni ďalším aktivitám
Schválením územného plá-

nu Námestova (ÚPN) 8. aprí-
la 2015 je vytvorený priestor 
na ďalšie pokračovanie roz-
voja obytnej, priemyselnej a 
rekreačnej zóny. Zo zámerov 
mesta a požiadaviek na nové 
lokality, ktoré sú zverejnené 
na internetovej stránke mes-
ta www.namestovo.sk ako 
návrh UPN, nám v procese 
prerokovania návrhu UPN 
boli  stanoviskom  OU Žilina, 
referátom pôdohospodárstva 
niektoré lokality z návrhu 
vylúčené a u niektorých, na 

základe stanoviska Minis-
terstva  dopravy, výstavby  a 
regionálneho rozvoja SR nám 
nebol daný súhlas na zmenu  
doterajšieho funkčného  vy-
užitia z priemyslu na požado-
vané využitie pre bytovú výs-
tavbu. Ide o lokalitu za ZŤS 
a Páleničky pri závode Ac-
centis (bývalý Punch). Bola 
tiež vylúčená lokalita oproti 
Rybárskemu domu (po pravej 
strane smerom na Oravskú 
Jasenicu) a časť plánovaného 
rozšírenia IBV Čerchle v hor-
nej časti. Schválený ÚP bude 

zverejnený na internetovej 
stránke mesta. Schválením 
ÚP nie je zabránené ďal-
ším rozvojovým aktivitám, 
ktoré môžu byť na základe 
potenciálnych investorov 
postupne riešené doplnka-
mi k platnému ÚP. Mesto sa 
bude naďalej usilovať v uve-
dených lokalitách o zmenu 
funkcie z priemyselnej na 
bytovú zónu. Samozrejme, 
aj urbarialisti majú právo po 
doriešení svojich zmluvných 
vzťahov s prenajímateľom 
pozemku, na doplnok k UP, 

nie však na účet mesta. 
Som toho názoru, že schvá-

lenie ÚP bolo  to najspráv-
nejšie riešenie a je  v súlade 
so zákonom. Akékoľvek iné 
riešenie smerovalo k zbytoč-
ným nemalým výdavkom zo 
strany mesta a predlžovaniu 
schválenia tohto základného 
dokumentu mesta. Patrí za to 
vďaka časti poslancov, kto-
rým záleží na rozvoji mesta 
Námestovo a neplytvaní jeho 
finančnými prostriedkami.       

Ing. Vladimír Natšin 
vedúci oddelenia výstavby

Navštívi nás štatistický „opytovateľ“
V rámci európskych štatistic-

kých zisťovaní sa Slovensko 
prostredníctvom Štatistického 
úradu SR zapojilo do štatistic-
kého zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach 
domácností. Toto zisťovanie 
nadväzuje na predchádzajú-
ce, ktoré sa uskutočňovali v 
domácnostiach už v rokoch 
2005 až 2014. Jeho cieľom je 
vytvoriť spoločný rámec na 
systematickú tvorbu štatistík 
krajín EÚ o príjmoch a život-
ných podmienkach domác-
ností. Zisťovanie  umožňuje 
z dlhodobého hľadiska nielen 
analyzovanie životnej úrovne 
domácností na Slovensku, ale 

i medzinárodné porovnávanie 
Slovenska v rámci EÚ. 

Do zisťovania bolo na rok 
2015 vybraných takmer 500 
obcí – medzi nimi aj Námes-
tovo, celkovo sa  uskutoční v 
6000 slovenských domácnos-
tiach v termíne od 9. apríla do 
5. júna. 

V tomto období vybrané 
domácnosti v Námestove 
navštívi pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, povin-
ný preukázať sa osobitným 
poverením. Všetky informá-
cie a názory, ktoré domácnosť 
poskytne, budú anonymné a 
použité výlučne na štatistické 
účely.                       (r)

obchodná verejná súťaž
Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou obchodnej 

verejnej súťaže 

12,57 m3 palivového dreva

Palivové drevo pozostáva z rôznych druhov, prevažne 
listnatých stromov. Uskladnené je v celých dĺžkach na ve-
rejnom priestranstve, za obchodným centrom TEMPO na 
Nábreží. 

Drevo sa odpredá len záujemcom o kúpu celého ponúka-
ného množstva.

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením 
„kúpa dreva“ do 12,00 hod. 30. 4. 2015.

Vyhodnotenie ponúk: do 4. 5. 2015.
Viazanosť ponuky: do 15. 5. 2015 musí byť uzatvorená 

kúpna zmluva a uhradená kúpna cena.
Kritérium pre výber: najvyššia cena.

Obchodná verejná súťaž
Mesto Námestovo ponú-

ka na odpredaj formou ob-
chodnej verejnej súťaže 

Časť pozemku parcela 
KN č. 1753/1 – svah pri 
radových garážach o vý-
mere cca 1 000 m2.

Pozemok je prednostne 
určený na výstavbu poscho-
dových hromadných garáží 
a bytov, ktorých výstavbu  
a odpredaj si bude zabez-
pečovať  záujemca. 

Odpredaj pozemku pre-
behne formou zmluvy o 
budúcej zmluve s uhrade-
ním zálohy v predpoklada-
nej výške kúpnej ceny pri 
podpise zmluvy o budúcej 
zmluve a odpredajom po-
zemku až po skolaudova-

ní stavby. Uchádzač musí 
mestskému zastupiteľstvu 
predložiť urbanistickú štú-
diu.

Minimálna cena pozemku 
je vo výške 30,- eur/m2.

Termín predkladania po-
núk: v obálkach s označe-
ním „Súťaž na pozemok na 
hromadné garáže Brehy“ 
do 12,00 hod. 15. 6. 2015.

Vyhodnotenie ponúk: do 
22. 6. 2015.

Viazanosť ponuky: do 30. 
6. 2016 musí byť vydané 
stavebné povolenie, inak sa 
od zmluvy odstupuje.

Kritérium pre výber: cena 
pozemku a zaujímavosť in-
vestičného zámeru. 

Mesto si vyhradzuje prá-
vo žiadny návrh neprijať 
alebo zrušiť súťaž bez uve-
denia dôvodu.



rom potrebnú výšku jej hladiny 
až niekedy v auguste. Dovtedy sa 
však čakať nedá, a čo ak sa prí-
roda neumúdri..? Na marcovom 
kontrolnom dni sa preto rozhod-
lo o aktualizácii harmonogramu 
- nečakať na zníženie hladiny, ale 
hľadať alternatívne riešenia, takže 
na stavbe sa budú robiť také prá-
ce, aké dovolí robiť počasie, pre 
nepriazeň ktorého je už stavba v 
časovom sklze.

Ing. Juraj Lazúr, stavbyvedú-
ci, riaditeľ pre inžinierske stav-
by firmy Hastra: „Do konca mar-
ca sme urobili výruby stromov, 
od 22. februára, termínu prevzatia 
staveniska, sme rozbehli zemné a 
prípravné práce. 

 Najväčší problém nám robi-
lo založenie násypu pre oporný 
múr, pre vysokú hladinu vody v 
Oravskej priehrade. Problém sa 
rieši za účasti projektanta, ktorý je 
nositeľom technickej myšlienky a 
za účasti dozora investora. Vodo-
hospodári a Slovenské elektrárne 
rovnako pracujú na harmonogra-
me možného zníženia hladiny 
priehrady. Všetko je v riešení tak, 
aby to bolo realizovateľné. Stavba 
je rozetapizovaná na 5 etáp, sna-

žíme sa pospájať niektoré etapy, v 
súčasnosti robíme práce na prvej 
a druhej etape, prispôsobujeme 
sa stavu počasia. Momentálne 
sa pracuje na prekladoch niekto-
rých sietí, pretože dokumentácia 
k prieťahu sa robila od roku 2005 
a odvtedy sa v teréne trasy urobili 
rôzne zmeny v sieťach, čo  treba 
geodeticky preveriť a následne, 
kde treba, káble sietí preložiť či 
nahradiť výkonnejšími.“

Čo sa týka postupu prác, zhotovi-
teľ má podľa zmluvy na realizáciu 
334 dní (11 mesiacov) od prevza-
tia staveniska (22. februára), stav-
bu prieťahu by mal podľa zmluvy 
dokončiť 22. januára 2016. 

Pri náročnom diele sa však netre-
ba pozerať na konečný, vzdialený 
cieľ, ale na čiastkové úspechy a tak 
sa trpezlivo a s úctou prihliadajme 
každému postupu práce stavbárov, 
proti ktorým sa nezriedka stavajú 
nepredvídateľné okolnosti a ako 
vidieť, aj príroda.    (lá)
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Kto má kľúč od telocvične?
Deti z cirkevnej školy sú znevýhodnené oproti 

deťom zo štátnej školy.

Deti z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Ná-
mestove (CZŠ)  nemajú možnosť na hodinách teles-
nej výchovy cvičiť v telocvični. Neďaleká telocvičňa 
totiž „patrí“ vedľajšej Základnej škole Komenské-
ho. Obidve školy a tiež telocvičňa sa nachádzajú v 
spoločnom areáli na Komenského ulici. V minulosti 
mali žiaci CZŠ aspoň niekoľko vyučovacích hodín 
v telocvični. Dnes už deti z cirkevnej školy prístup 
do telocvične nemajú (okrem pár hodín krúžkovej 
činnosti poobede). Vedenie štátnej školy neposkytlo 
žiakom zo susednej školy žiadnu vyučovaciu hodinu 
v telocvični. 

Telesná výchova 307 detí z CZŠ prebieha v daždi-
vom počasí a počas  zimných mesiacov na chodbe 
školy. V malom priestore sa tlačia často dve triedy. 
Na polovici chodby, hneď za riaditeľňou, robia  diev-
čatá pohybové cvičenia. Na druhej polovici chodby 
hrajú chlapci florbal, vo veľkej rýchlosti behajú po 
šmykľavých dlaždiciach okolo šatňových skriniek 
s kovovými rúčkami, okolo vešiakov s kabátmi a 
okolo kovových lavičiek s topánkami. Pritom s hur-
hajom, dupotom a búchaním hokejok a loptičky o 
dvere okolitých tried vyrušujú ostatných žiakov pri 
vyučovaní.

V teplejších mesiacoch majú žiaci CZŠ k dispozí-
cii horné ihrisko, ktoré je momentálne v dezolátnom 
stave.

Prečo sa deti z cirkevnej školy „nezmestia“ do te-
locvične, ktorú spravuje poloprázdna štátna škola? 
Prečo deti z cirkevnej školy cvičia v nevhodných 
priestoroch?  Prečo sú deti z cirkevnej školy vysta-
vené väčšiemu riziku úrazu? Prečo sú niektoré deti 
z Námestova  znevýhodnené oproti svojim rovesní-
kom za to, že im rodičia vybrali cirkevnú školu na 
ich výchovu a vzdelávanie?

Myslím si, že sú to otázky na vedenie obidvoch 
škôl a najmä na mesto ako zriaďovateľa privilegova-
nej školy, ktorá má kľúč od telocvične. Rada rodičov 
CZŠ by sa rada stretla  s poslancami mestského za-
stupiteľstva a s primátorom mesta, kde by sme disku-
tovali o riešení tohto problému.

Ján Škombár  ml.
(člen Rady rodičov CZŠ)

Čínsky turista, na Orave 
bežný turista...

Na pozvanie poslanca VÚC 
Igora Janckulíka bol v marci 
na návšteve Oravy veľvysla-
nec Čínskej ľudovej republiky 
Pan Weifang s manželkou. 

V sprievode svojho hostiteľa 
navštívil niektoré významné 
kultúrne a historické pamiat-
ky Oravy, bol tiež na návšteve 
Gymnázia Antona Bernoláka. 

„Hoci išlo o neoficiálnu, 
možno povedať, priateľskú 
návštevu, veľvyslanec sa zau-
jímal o priemysel a cestovný 
ruch regiónu so zámerom, ako 
regiónu Oravy pomôcť,“ spo-
mína poslanec I. Janckulík. 
„Vyjadril sa, že prírodné krásy 
a turistické atraktivity takto 
pohromade ako na Orave, sú 
zrejme málokde inde. Podľa 
jeho slov ročne vycestuje z 
Čínskej ľudovej republiky na 
dovolenku približne 100 mili-
ónov Číňanov. Tamojšie turis-
tické ponuky na Slovensko sa 
však týkajú prevažne iba  Bra-
tislavy a okolia. Nie je vylúče-
né, že by mohol vzniknúť aj 
turistický balík Krakov – Ora-
va, aby sa čínski turisti dostali 
aj k nám,“ komentuje priebeh 
a výsledky návštevy hostiteľ. 

Hosťovi sa veľmi páčil prog-
ram pobytu na Orave, o čom 
svedčia jeho slová a ďakovné 
listy. A ak by program, aký 
pripravili pre veľvyslanca, 
Oravci ešte viac obohatili o 
oblasť folklóru, určite by tým 
prilákali na niekoľkodňový 
pobyt na Orave vyššiu veko-
vú kategóriu Číňanov, kto-
rých neláka oddych pri mori, 
ale chcú poznávať práve tieto 
hodnoty. Podľa výsledkov 
návštevy je tiež záujem vybu-
dovať družobné vzťahy medzi 
niektorým z čínskych miest 
a regiónom Orava. Študenti 
gymnázia dostali možnosť 
využiť 20 štipendií na študijný 
pobyt v Číne. „Netreba sa obá-
vať, ale chopiť sa príležitosti a 
využiť ju“, povzbudzuje po-
slanec VÚC Igor Janckulík.  
V priebehu dvoch týždňov by 
mal navštíviť čínske veľvy-
slanectvo, aby veľvyslancovi 
odovzdal pripravované propa-
gačné materiály z oblasti ces-
tovného ruchu na Orave a verí 
v úspech zámeru, podľa ktoré-
ho by čínsky turista na Orave 
bol nie zriedkavou, ale úplne 
bežnou návštevou.            (lá)

Veľvyslanec ČĽR Pan Weifang (vpravo) s primátorom mesta 
Námestovo Jánom Kaderom a ďalšími hosťami na spoločnom 
obede na pôde Námestova.       Foto: (msú)

Poliklinika buduje dialýzu „na zelenej lúke“

„V roku 2014 bola vyhlá-
sená súťaž pod názvom „He-
modialyzačné stredisko pre 
OP Námestovo – prístrojové 
vybavenie“, ktorej cieľom 
bolo zakúpiť prostredníc-
tvom verejného obstarávania 
materiálno-technické vyba-
venie potrebné pre zabezpe-
čenie prevádzky dialýzy. Do 
verejnej súťaže však nebola 
predložená žiadna ponuka, a 
preto bola súťaž zrušená a v 
súčasnosti pripravujeme pod-

klady pre vyhlásenie novej 
súťaže, aby mohlo stredisko 
čo najskôr úspešne fungovať.

Pracovisko bude kvalitne 
obsadené aj po personálnej 
stránke, keďže o prácu na dia-
lýze je veľký záujem, najmä 
na pozícii sestier, kde sa hlási 
veľa uchádzačov. Podarilo sa 
nám tiež získať erudovanú le-
kárku – nefrologičku, ktorá je 
odborníčkou vo svojom od-
bore. Pracovala vo Fakultnej 
nemocnici v Hradci Králové, 

kde pôsobila na dia-
lýze a v transplan-
tačnom centre, a má 
výbornú podporu u 
špičkových odbor-
níkov, s ktorými 
konzultuje svoje 
kroky pri budovaní 
tohto pracoviska. 
Treba povedať, že 
lekárka, ktorá za-
tiaľ pracuje v našej 
nefrologickej am-
bulancii, má pred 
sebou náročnú úlo-
hu, pretože začína 
prakticky na zelenej 
lúke a buduje celé 
pracovisko dialýzy 
od základu. 

Pacienti z Ná-
mestova zatiaľ nav-
števujú stredisko 
dialýzy v Trstenej, 
ktoré prevádzkuje spoloč-
nosť B. Braun. Naším cieľom 
je umožniť im lepší prístup k 
zdravotnej starostlivosti, kto-
rú potrebujú, priamo v mies-
te ich bydliska. Aj keď nám 
predstavitelia spoločnosti B. 
Braun navrhovali, aby sme 
sa vzdali nášho zámeru ot-
voriť dialýzu v Oravskej po-
liklinike Námestovo, pretože 
prevádzka bude podľa ich 
argumentácie nerentabilná, 

uistili sme ich, že pokiaľ sa 
nám bude dariť poskytovať 
služby a hospodáriť aspoň 
tak, aby sme pokryli nákla-
dy, budeme spokojní. Prvo-
radým motívom na zriadenie 
tohto pracoviska nie je výš-
ka zisku. Ľudia v Námestove 
dialýzu potrebujú a my ro-
bíme všetko pre to, aby sme 
pacientom regiónu mohli po-
skytnúť čo najdostupnejšiu 
kvalitnú zdravotnú starostli-
vosť.“            (lá)

Ošetrovanie pacienta na nefrologickej 
ambulancii.           Foto: Karol Kurtulík

Dialyzačné pracovisko Oravskej polikliniky.         Foto: (kk)

V apríli mala oravská poliklinika v Námestove otvoriť 
vlastnú ambulanciu nefrológie a zriadiť pracovisko dia-
lýzy. o aktuálne informácie k tejto téme sme požiadali 
jej riaditeľku Danielu Fejovú:

Dielo i termíny „má v hrsti“ - aj voda priehrady
Ľudia v Námestove i na celej 

Bielej Orave čakali najmä na 
kruhovú križovatku pri kosto-
le v Námestove, ale i odťaže-
nie SAD a kvalitnejšiu komu-
nikáciu mestom celých osem 
rokov, až sa – vo februári 2015 
dočkali kladného rozhodnu-
tia: Ide sa budovať! A keď 
stavbári rozbehli práce, vply-
vom dlhodobejších lejakov a 
bohatej snehovej nádielky na 
prelome zimy a jari sa zdvihla 
hladina Oravskej priehrady. O 
vyše metra, čo znamená, že v 
nádrži pribudlo  o viac ako 60 
miliónov m3 vody! A to stav-
bárom spôsobuje problém pri 
budovaní 350 metrov dlhého 
oporného múru a posúvaní sú-
časnej komunikácie o cca 12 
metrov smerom k priehrade 
pozdĺž celou vodnou nádržou. 
Konštatovali to zainteresovaní 
na kontrolnom dni v Námes-
tove v posledný marcový deň. 
A akoby sa príroda chcela vy-
smiať plánovaným termínom 
všetkým - ktorí chcú cestu 
budovať i tým, ktorí ju chcú 
čo najskôr užívať, z oblohy sa 
začal sneh počas kontrolného 
dňa priam kydať, ako možno 
nikdy počas tejto zimy, a na-
sledujúce dni sa mu takmer 
úplne pripodobnili. Snehové 

zrážky po roztopení hladinu 
priehrady, inak poväčšine ta-
kej nízkej, že námestovskou 
lagúnou i v časti za Tempom 
sa dalo prechádzať pešo, opäť 
ešte zdvihli... Práve hladina 
priehrady a telekomunikačné 
káble na trase prieťahu, kto-
ré sa v niektorých prípadoch 
nezhodujú, čo sa týka miesta 
uloženia i čo sa týka hodnôt, s 
projektom stavby, sú najväčší-
mi problémami pre dodávateľa 
diela – žilinskú firmu Hastra.

Vodohospodári, ktorí prie-
bežne plánovito priehradu 
vypúšťajú, sľubujú stavbá-

Poďakovanie
Po ôsmich rokoch práce – neus-

táleho vybavovania na úradoch, 
prosieb, presviedčania, argumen-
tov, ale aj znášania množstva kri-
tiky, najmä zo strany niektorých 
neprajných poslancov bývalého 
MsZ a niektorých občanov si 
primátor Ján Kadera iste zhlbo-
ka vydýchol, keď sa definitívne 
rozhodlo o stavbe prieťahu Ná-
mestovom. Na nedávnej slávnosti 
poklepávania základného kameňa 
verejne ďakoval všetkým, ktorí sa 
o schválenie cesty zaslúžili. Jemu 
však nepoďakoval nikto z Námes-
tovčanov, ktorí sme roky čakali 
na túto chvíľu, hoci si to najviac 
zaslúži. Veď ako sa vraví – doma 
nikto nebýva prorokom. A tak mu 
chcem verejne povedať ĎAKU-
JEME za všetkých vďačných Ná-
mestovčanov! 

Ján Krušinský 

Hlavnou problémovou témou kontrolného dňa 31. marca bola 
vysoká hladina priehrady.               Foto: (lá)
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Ad: Kto má kľúč 
od telocvične?

Stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstva Spišské Podhradie:
Neuspokojivý stav vo vyučovaní telesnej výchovy 

z hľadiska priestorového zabezpečenia ako zriaďovateľ 
školy evidujeme. Problém by bol definitívne vyriešený 
výstavbou novej telocvične. Zriaďovateľ školy nedis-
ponuje takým objemom finančných prostriedkov, aby 
mohol investovať do výstavby novej telocvične. V sú-
časnosti je možné len čiastkové riešenie spočívajúce 
v dohode s Mestom Námestovo, ako zriaďovateľom 
ZŠ, J. A. Komenského 465/33, ktorá prevádzkuje telo-
cvičňu, aby aspoň časť hodín telesnej výchovy mohlo 
byť odučených v tejto telocvični. V takom prípade by 
sa CZŠ sv. Gorazda primerane podieľala na prevádz-
kových nákladoch telocvične. Do budúcnosti je potreb-
né problém riešiť komplexne v spolupráci s Mestom 
Námestovo. Budeme hľadať možné varianty riešenia, 
napr. adaptáciou existujúcich priestorov, výstavbou 
nafukovacej haly (je ekonomicky menej náročná, ako 
výstavba telocvične), prípadne výstavbou novej teloc-
vične (čo je z hľadiska finančného aj časového náročné 
riešenie). Biskupstvo Spišské Podhradie sa v rokoch 
2011 – 2013 podieľalo na spolufinancovaní rekon-
štrukcie budovy školy s celkovým nákladom 478 500 
€ (zateplenie, nadstavba jedného poschodia, vybavenie 
školy IKT). Projekt bol financovaný z fondov EÚ.  

 PaedDr. Ján Dravecký, PhD. 
riaditeľ  Školského úradu Rímskokatolícka cirkev  

Biskupstvo Spišské Podhradie

Stanovisko ZŠ Komenského
V Námestove je šesť škôl,  ktoré  majú svoje telocvič-

ne. Znášajú všetko financovanie od údržby až po kúre-
nie na svoje náklady. Aj my patríme medzi nich. Ro-
dený Námestovčan vie, v akom havarijnom stave bola 
telocvičňa patriaca štátnej ZŠ na Komenského  ulici. 
Bolo potrebných veľa ciest na ministerstvo školstva, 
aby sa ľady pohli a získali sa finančné prostriedky na 
jej rekonštrukciu. Podarilo sa.  

Po dlhých rokoch chátrania sa konečne zatepľuje 
a prestavuje jej interiér. Naši žiaci sa budú môcť pre-
zliekať  a cvičiť v bezpečných, kultúrnych a čistých 
podmienkach. Od  školského roku 2012/2013 sme  
športovo zameraná škola. Keďže máme 17 tried, hodín 
telesnej a športovej výchovy je dohromady 34 a  špor-
tovej prípravy  je 12. Takže spolu vyučujeme 46 hodín. 
Na zrealizovanie tejto dotácie musíme až 12-krát v týž-
dni spájať po dve triedy do telocvične a aj tak nám to 
nestačí. Telocvičňu využívame každý deň 6 vyučova-
cích hodín a dva dni v týždni ešte aj siedmu hodinu. 

Predchádzajúce školské roky sme telocvičňu zadar-
mo zapožičiavali počas voľných hodín cirkevnej ZŠ, 
ktorá nám finančne neprispievala na kúrenie, elektriku 
a údržbu. Odvtedy ako máme športové triedy, voľných 
hodín v týždni bolo minimum, ktoré boli ponúknuté cir-
kevnej škole. Ale nevyhovovali im. V tomto školskom 
roku už ostali voľné len 3-krát v týždni siedme vyučo-
vacie hodiny. 

Ak však naša škola bude postupovať v stanovenom 
školskom vzdelávacom programe so športovým zame-
raním v triedach 5. až 9. ročníka, je prirodzené, že vy-
užívanie  telocvične sa v najbližších rokoch bude ešte 
zvyšovať. Do budúcich rokov by sme preto potrebovali  
jej priestory ešte rapídne zväčšiť. 

Preto si myslíme, že by sa malo začať uvažovať nad 
možnosťou vyriešiť tento problém celoplošne.  Pre 
všetkých žiakov nášho mesta  a „športuchtivých“ ľudí 
vybudovať mestskú športovú halu, ktorá by mohla slú-
žiť nielen potrebám škôl, ale aj širokej verejnosti.

Pozn. red. Škola pripojila k stanovisku aj rozvrh ho-
dín telocvične, potvrdzujúci jej vyťaženosť, ako sa uvá-
dza v texte.  

Mesto Námestovo nám stanovisko k problematike do 
uzávierky neposkytlo.               Redakcia

Najväčším nedostatkom urbáru bola netransparentnosť

O minulosti,  zmene vo vede-
ní i budúcnosti pozemkového 
spoločenstva Urbarialisti obce 
Námestovo sme sa  rozprávali s 
novozvoleným predsedom  Mila-
nom Uhliarikom.

V akom stave sú urbárske lesy 
v Námestove?

To zatiaľ celkom presne nevie-
me. V februári, keď sme začínali, 
bolo v lesoch ešte dosť veľa snehu 
a keďže zhromaždenie odvolalo 
aj odborného lesného hospodára 
(OLH), nebolo možné venovať 
sa lesníckej činnosti. Preto jednou 
z prvých úloh bol výber nového 
OLH, ktorým sa od 1. apríla stal 
Ing. Peter Huraj z Tvrdošína a od 
tohto dňa už pracujeme aj v le-
soch. Ku koncu roka 2014 nám 
skončil desaťročný Lesný hos-
podársky plán (LHP) a na deň 4. 
mája máme nahlásenú kontrolu 
jeho plnenia. Preto sme sa na za-
čiatok zamerali na odstraňovanie 
nedostatkov, o ktorých vieme od 
odborníkov, ktorí celý minulý rok 
fyzicky mapovali stav našich lesov, 
aby nám vypracovali nový LHP na 
roky 2015-2025 a mali by sme ho 
dostať v júni až auguste. Ten nám 
poskytne ucelený, už skutočne re-
álny obraz o stave všetkých 1150 
hektároch našich lesov.

Aký je váš pohľad na prácu 
v urbáre v minulých rokoch?

Ja to hodnotím tak, že vedenie 
sa nesprávalo ako dobrí gazdovia. 
Nerobili ako na svojom. Ale sprá-
vali sa, akoby to bolo len ich. Na 
vysvetlenie pár postrehov: Keď 
bývalý predseda odišiel na dlho-
dobú (ročnú) PN, nikoho nepove-
ril zastupovaním a dlhú dobu to 
neurobil ani výbor. Napriek tomu, 
že predseda bol na PN, celý rok sa 
v lesoch osobne staral o riadenie 
ťažby a predaj dreva. Išlo len o to, 
aby sa vyťažilo veľa, aby bolo 
na podiely, aby si udržal pozíciu. 
Ostatné veci ho nezaujímali. Voči 
takémuto počínaniu dlhodobo 
protestovala Dozorná rada (DR), 
ale predseda a  do značnej miery 
i výbor, ju ignoroval. Bránil jej in-
formovať členov prostredníctvom 
internetovej stránky urbáru o svo-
jich zisteniach. Bránil, aby pri odo-
sielaní pozvánok na zhromaždenie 
mohla DR do obálky pridať list, 
ktorým chcela informovať členov 
o svojich zisteniach, atď. Pod tla-
kom hromadiacich sa problémov, 
výbor po viac ako pol roku si spo-
medzi seba konečne zvolil pod-
predsedu, ale to nebola prekážka, 
aby predseda na PN pokračoval 
v práci v lesoch ako predtým.

Vlani predseda v určitej časti 
roka začal predávať drevo za 
jednotnú cenu, bez ohľadu na 
kvalitu. Nebol by to problém, 
keby bola cena blízka priemer-
nej cene za predchádzajúce ob-
dobie. Tá však bola o viac ako 
15% nižšia u toho istého odbe-
rateľa (o 11 €/m3  bez DPH). 
V sumáre takto prišiel urbár len 
na tomto obchode s jediným 
klientom pri predaji vyše 1800 
m3  dreva o viac ako 20 000 €. 

Výdavky na lesopestovateľskú 
činnosť podľa vyjadrenia OLH vý-
bor obmedzoval, krátil a odsúval.

V lesoch máme kalamity, ktoré 

mali byť dávno vyťažené. Už teraz 
vieme, že niektoré činnosti, ktoré 
boli fakturované, fyzicky neboli 
realizované (za jednu z nich nám 
v týchto dňoch prišla pokuta 2000 
€). Ide hlavne o vyžínanie, zales-
ňovanie a čistenie rúbanísk. 

V súčasnosti preveruje Lesný 
úrad v našom urbáre ďalšiu záleži-
tosť – ťažbu v rozpore so zákonom  
v Pilsku z januára tohto roku, kto-
rú z lesníckeho hľadiska tento úrad 
posúdil ako veľmi vhodnú, ale ako 
sa sám vyjadril, nechápe, prečo to 
urbár neurobil napr. o dva týždne 
neskôr v súlade so zákonom.

Za osem rokov dostal Urbár 
Námestovo od rôznych orgánov 
24 pokút v hodnote 19298,18 €. 
Nikdy žiadna pokuta nebola niko-
mu zosobnená. Tento rok už máme 
jednu a u druhej je už otázne, len 
kedy a koľko to bude.

Ďalším problémom sú staré po-
hľadávky. Časť z nich už ani nie je 
možné vymáhať, pretože sú staršie 
ako štyri roky a sú už podľa záko-
na premlčané, napriek tomu, že 
sme si platili právnika.

Myslím si, že toto všetko vypo-
vedá dosť jasne o tom, ako praco-
valo predošlé vedenie.

Zhromaždenia urbáru v Ná-
mestove bývajú posledné roky 
dosť búrlivé a kritické. Na ktoré 
hlavné problémy poukazovalo to 
posledné?

Okrem tých, ktoré som 
už spomenul, je to najmä 
netransparentnosť, lajdáckosť, 
podpisovanie faktúr dodávateľom 
bez overovania fakturovaných 
výkonov, neporiadnosť a nedô-
slednosť vo vedení evidencie. 
Napríklad výročné správy o čin-
nosti bývali neprehľadné a nemali 
žiadnu výpovednú hodnotu. Nap-
riek kritike na valných zhromažde-
niach sa to opakovalo rok čo rok. 
Bol to súhrn mnohých finančných 
hodnôt, z ktorých nebolo možné 
zistiť ani len objem vyťaženého 
dreva (už vôbec nie kvalitu), nebo-
lo možné zistiť priemernú predaj-
nú cenu dreva, priemerné náklady 
na ťažbu, na zalesňovanie, vlastne 
nič. Ako mnohí určite vedia, sú-
časťou práce bol i alkohol.

Trápia nás (a ešte asi dlho budú) 
mnohé veci z minulosti, ako nevý-
hodné a zle koncipované nájomné 
zmluvy, podpísané bez mandá-
tu valného zhromaždenia, ktoré 
priniesli v minulom roku ďalšie 
problémy v podobe vybudovania 
dvoch stavieb na našich pozem-
koch. Na základe existencie tejto 
zmluvy mesto Námestovo vydalo 
na tieto stavby stavebné povolenie 
bez nášho vedomia ako vlastní-
ka, ale i bez nášho vedomia ako 
vlastníka susedných pozemkov, v 
rozpore s touto zmluvou a v súčas-
nosti pokračuje  v takejto činnosti 
ešte ďalej územným plánom.

Sú urbárnici spokojní s výškou 
vyplácaných podielov?

Počas vyplácania podielov som 
získal pocit, že väčšinou áno, 
i keď by uvítali, ak by to bolo viac. 
V minulosti to bývalo viac, avšak 
na úkor lesa, pretože  za posled-
ných desať rokov, podľa vyjadre-
nia  OLH bolo vyťažené o 115% 
dreva viac, ako nám určoval LHP. 
V značnej miere to ovplyvnila ve-

terná kalamita. To znamená, že za 
desať rokov bolo vyťažené to, čo 
sa malo ťažiť 21,5 roka! 

Predpokladám, že podiely by 
v budúcnosti mohli byť asi v takej 
výške ako minulý rok.

Podľa toho, čo hovoríte, sa v 
lese viacmenej najmä ťažilo a 
starostlivosť o les  nebola adek-
vátna. Budete z toho vyvodzo-
vať nejaké dôsledky?   

Ak naozaj narazíme na to, čo 
bude v rozpore so zákonmi a vina 
bude preukázateľná, budeme to 
riešiť právnou cestou. Mnoho prác 
sa v urbáre robilo cez hodinové sa-
dzby, nie cez výkon. To zmeníme, 
lebo podľa nás tam unikalo veľa 
peňazí. Ak sa ukáže, že dokážeme 
pracovať efektívnejšie, následne 
väčšiu časť prostriedkov presme-
rujeme na obnovu lesa. Na pes-
tovateľskú činnosť by sme, ak to 
bude možné, chceli získať peniaze 
z fondov. 

Aký tím ľudí vedie urbár po 
voľbách?

Z výboru, ktorý viedol urbár viac 
ako dvadsať rokov, zostal v novom 
výbore jeden člen, z predošlého 
výboru sú dvaja členovia a štyria 
sme úplne noví. 

Z piatich členov výboru zhro-
maždenie hlasovaním odvolalo 
dvoch členov - Ing. R. Trabalíka a 
Ing. A. Ťapáka a následne zvolilo 
štyroch nových členov. Myslím si, 
že môžem povedať, že došlo ku ge-
neračnej výmene. Ani jeden z nás 
nie je lesník ani odborník z tejto 
oblasti. Chceme zmeniť myslenie 
vedenia a smerovanie urbáru tak, 
aby na prvom mieste bol les a nie 
ťažba. Aby sme les zachránili, aby 
mohli byť podiely aj o dvadsať či 
päťdesiatdsať rokov.

Preorientovávate teda smero-
vanie činnosti urbáru. Máte už 
aj konkrétne zámery?

Na zasadania výboru pozývame 
aj DR a bude sa jej zúčastňovať 
aj OLH. Pracujeme na novej web 
stránke a postupne už zverejňu-
jeme rôzne informácie v záujme 
transparentnosti a informovanosti 
podielnikov, aby na výročné zhro-
maždenia prichádzali s dostatkom 
informácií v záujme skrátenia 
a zefektívnenia ich priebehu.

Uvedomujeme si, že do budúcna 
je jednou z perspektív pre urbár 
cestovný ruch, či už priamo, alebo 
nepriamo cez prenájmy pozem-
kov, avšak na základe jasných 
a férových pravidiel, nie tak, ako 
to bolo doteraz.  

Prečo proti netransparentnosti  
výboru členovia neprotestovali a 
nepostupovali radikálnejšie už 
skôr? 

Valné zhromaždenie (VZ) podľa 
zákona rozhoduje o každej otázke 
hlasovaním nadpolovičnou väčši-
nou všetkých, nie iba prítomných 
členov. Keďže bežná účasť na VZ 
bývala  45% -  55%  a na zmenu 
bolo treba 50%  hlasov všetkých 
členov „za“, nebola tie dlhé roky 
možná žiadna zmena.  To starému 
výboru vyhovovalo, ten zmenu 
nechcel. Zabránil s pozvánkou na 
VZ odoslať list DR, ktorá chcela 
dosiahnuť, aby sa VZ zúčastnilo 
viac členov. Preto sme - skupina 
členov a členovia DR  - za vlast-
né peniaze poslali vytipovanej 
časti členov list, ktorý informoval 
o zlom smerovaní urbáru a prosili 
sme tých, ktorí sa v minulosti VZ 
nezúčastňovali, aby prišli a po-
mohli nastoliť zmenu. Ľudia zarea-
govali a VZ sa zúčastnilo 82,824% 
všetkých členov  a po viac ako 
dvadsiatich rokoch konečne došlo 

k zmene  vo vedení. Od viacerých 
členov sme sa následne dozvedeli, 
že  pozvánky na VZ nedostávali. 
Jeden člen priletel až z Frankfurtu 
nad Mohanom.

Ako vnímate schválenie územ-
ného plánu po kolotoči rokovaní 
o ňom? 

 V stručnosti - my sme počas 
troch rokovaní MsZ vecne bránili 
vlastnícke práva urbáru, ktoré boli 
podľa nás Návrhom Územného 
plánu Námestovo (UPN) v pred-
loženej podobe porušené. Žiadali 
sme návrh vrátiť na zosúladenie 
s požiadavkami štyroch orgánov 
štátnej správy, ktoré zo zákona bolo 
mesto povinné do Návrhu UPN za-
pracovať, k čomu sa aj zaviazalo, 
ale nestalo sa tak. Takáto úprava by 
spôsobila podľa vyjadrenia primá-
tora oneskorenie asi o 6 mesiacov. 
Šesť poslancov, ktorí prišli na za-
sadanie mestského zastupiteľstva 
zdvihnúť ruku za UPN bez záujmu 
hľadať pravdu a možné riešenia, na 
argumenty nereagovalo ani jedinou 
otázkou, ani jedinou odpoveďou, 
čo možno vidieť na videozázname 
TV Oravia. Poslanci boli informo-
vaní, že ak takto predložený návrh 
prijmú, a ak prokuratúra posúdi, že 
je v rozpore so zákonom, vráti sa 
úplne na začiatok (príprava trvala 5 
rokov). Šesť poslancov sa rozhod-
lo riskovať túto druhú možnosť. 
Napriek tomu, že už vedeli, že je-
den z dotknutých orgánov štátnej 
správy, ktorého stanovisko bolo 
„opomenuté, alebo odignorované“, 
už 1. 4. 2015 podal na nadriadený 
orgán podnet na prešetrenie.

Keďže nemáme na výber, sme 
nútení urobiť to, o čom sme vopred 
poslancov informovali. V najbliž-
ších dňoch podáme na prokuratúru 
Podnet na prešetrenie zákonnosti 
postupu v danej veci. Schválenie 
Návrhu UPN v predloženej podo-
be vnímam ako prehru obyčajného 
obyvateľa Námestova, ako prehru 
pravdy a slušnosti.

Na koniec aspoň dva z argumen-
tov:  4. decembra 2012 Obvodný 
úrad životného prostredia v Dol-
nom Kubíne, pracovisko Námesto-
vo  vydal rozhodnutie, že strategic-
ký dokument „Územný plán mesta 
Námestovo“ sa nebude posudzo-
vať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, ak  mesto v ďalšom 
procese spracovania a schvaľova-
nia UPN zohľadní okrem ďalších 
aj požiadavku číslo 11, ktorá do-
slovne hovorí „ Plochu RÚ.06 SKI 
areál Námestovské Pilsko (chaty, 
vleky) vylúčiť ako rekreačnú  plo-
chu (ponechať súčasné využitie).“ 
Túto požiadavku mesto nesplni-
lo, lebo chaty do Návrhu UPN 
zapracovalo. Bolo teda povinné 
vykonať posúdenie podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. , čo neurobilo. 
Existenciu tohto dokumentu počas 
schvaľovania Ing. Natšin popieral 
až do momentu, kým mu z doku-
mentu nebolo citované, že OÚ ŽP 
poslal mestu oznámenie listom zo 
dňa 16.10. 2012.

Navyše mesto zavádza v Návrhu 
UPN štátne orgány tým, že  pôdu 
nezastavanú - evidovanú ako poľ-
nohospodárska pôda - označuje 
ako zastavané územie (v rozpore 
s pravdou i zákonmi) pod názvom: 
„Rekreačné územie RU.04 (rekre-
ácia – exist. Stredisko Grúniky)“. 
Ide o plochu s  existujúcimi vlekmi 
v Sihelnom v Návrhu UPN zväč-
šenú cca na trojnásobok, na ktorej 
by podľa UPN mali byť budované 
chaty a iné objekty.

         Anna Lajmonová

o stanovisko, resp. návrh na riešenie problému 
CŽS ohľadne chýbajúcej telocvične sme požiadali 
susednú, ZŠ Komenského, vedenie mesta a zria-
ďovateľa školy, Rímskokatolícku cirkev, biskup-
stvo Spišské Podhradie.

Je apríl – mesiac lesov. ale že sa lesu chcú s plnou vážnosťou 
venovať zodpovednejšie, než v minulých rokoch, aj v námes-
tovskom urbáre, na tom sa zhodli vo väčšinovom názore jeho 
členovia na valnom zhromaždení už vo februári. Po dvadsia-
tich rokoch si dokázali zvoliť nové vedenie – povedané rečou 
lesa – takmer nový mládnik a omladiť nutne potrebujú aj sa-
motný les, presnejšie povedané – zalesniť budú musieť mnohé 
vyrúbané holiny...



V  sobotu  11.  apríla  otvorila 
kastingom v Námestove mož-
nosť preraziť prostredníctvom 
talentu Oravcom aj šou Česko 
Slovensko  má  talent.  Námes-
tie sa v to dopoludnie hmýrilo 
spokojnejšími pohodlnejšími 
víkendovými krokmi obyvate-
ľov. Avšak, okolo kultúrneho 
domu, kde sa kasting do šou 
konal, sa vytvorilo akoby silové 
pole a len  pár ľudí - napočítali 
by sme ich a prstoch dvoch rúk 
a možno ešte jednej - dokázalo 
preraziť bariéry strachu, trémy 
a ísť s kožou na trh. Nakoniec, 
veď ak človek má čo ukázať, 
tak nech, my ostatní môžeme 
len uznanlivo závidieť a o pár 
mesiacov posielať sms-ky 
pre podporu našincov. Súdiac 
z pohľadu nezávislého diváka 
z chodby, kde sa talenty pripra-
vovali na svoje ántré, sú v Ná-

mestove a celkovo v bližšom 
okolí zrejme talentované najmä 
dievčatá, pretože ich zastúpenie 
tvorilo gro príchodiacich. Žeby 
oravskí šuhaji nemali čo uká-
zať? Určite majú, veď z podob-
ných šou už Orava vydelegovala 
pár hviezd. Celkovo nepočetnú 
účasť na kastingu si možno 
vysvetliť skôr tým, že ľudia 
na Orave buď nie sú - pretože 
pracujú v zahraničí, aby udržali 
aký-taký štandard svojich rodín, 
alebo na takéto pokusy uspieť 
nemajú čas a motiváciu. Jedno-
razová finančná odmena zo šou 
znie síce lákavo, ale čo potom? 
Pracovití našinci si akoby de-
dične ctia myšlienku profitovať 
z poctivej práce, aj keď práve 
talent je to, čo napomáha člove-
ku profilovať svoje záujmy. Ani 
netušíme, koľko máme na Ora-
ve takých päťdesiattisícových 

talentov, ktoré nám dennodenne 
napríklad spievajú v zboroch, 
hrajú na organoch, vyrezávajú 
z dreva umelecké diela, tancujú 
v rôznych, napríklad aj folklór-
nych súboroch a kladú svoje 
srdcia na papier... 

V sobotu ako prvá prišla na 
kasting do spomínanej show 
Lenka z Malatinej, ktorá si 
s poctivou trémou pred vystú-
pením ešte skúsila zaspievať na-
nečisto pred svojimi najbližšími 
- sestrou a spolužiačkou, ktorá 
celý tento talentový test spís-
kala. Spoza dverí kastingovej 

miestnosti sa niesla pieseň od 
Zuzany Smatanovej a Adama 
Ďuricu - miesta a chodba s ča-
kajúcimi i podporujúcimi stíchla 
a všetci s prižmúrenými očami 
pozorne načúvali tónom jej vy-
stúpenia. Napokon sa otvorili 
dvere a z nich to jemné žieňa 
vyšlo s úprimným úsmevom. Aj 
keď nikomu z účastníkov v ten 
deň nebolo oznámené, či uspel, 
teda postupuje, alebo naopak, 
zvíťazili všetci – nad samými 
sebou. Hoci tu prišlo, a takto 
isto zvíťazilo, len pár z talento-
vaných Oravcov.    Mariena ☺
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Oravci veria skôr profitu z práce ako z talentu
Za ostatné roky sa slovenský šoubiznis rozrastá – k sta-

rým členom pribúdajú hviezdy a hviezdičky z rôznych kú-
tov a „vrstiev“ Slovenska. Približne dvakrát do roka sa ko-
najú nábory nových členov a sú to práve finálové obdobia 
slovenských talentovo-spevavo-xfaktorových reality sho-
ws. Nie, žeby to obyvatelia vnímali negatívne, to nie, veď 
o tom svedčia aj píplmetre televízii. Slovenský občan má 
v dnešnej dobe možnosť preraziť vo viacerých súťažiach 
a v rôznych disciplínach: spev, tanec, maľba, rečnícky 
alebo iný - napríklad aj grgací prejav. 

Budúca možná hviezda Lenka (druhá zľava) pri hviezdach.  
	 	 	 	 	 					Foto: (mr)

Budú mať obete priehrady 
pamätník?

Vody Oravskej priehrady od 
jej vzniku v roku 1953 pohltili 
už 66 ľudí. Zahynuli pri kúpa-
ní, člnkovaní, rybárčení, ale 
i prechádzaní po zamrznutej 
hladine. Tak to bolo aj v polo-
vici marca v prípade dvoch 20-
ročných mladíkov z Oravskej 
Lesnej, ktorí sa rozhodli skrátiť 
si cestu od miesta predošlej zá-
bavy k benzínovej pumpe na 
druhej strane priehrady, neďa-

leko priehradného mosta, kde 
si chceli kúpiť bagetu. Prelomil 
sa pod nimi ľad a mladíci sa, 
žiaľ, už nad hladinu živí nedo-
stali. Nedokázali im pomôcť 
kamaráti z mosta, ani záchra-
nári, ktorí už našli a vytiahli iba 
ich mŕtve telá. Aby sa neopako-
vala bezmocnosť tých, čo sa z 
mosta pozerajú na topiacich sa, 
iniciatívne upevnil, pre prípad 
potreby,  Námestovčan Martin 
Rusnák na zábradlie mosta zá-
chranné kolesá. 

„Ľudia z Námestova ma oslo-
vili, či by nebolo možné zhoto-
viť v blízkosti Oravskej prieh-
rady pietne miesto, pamätník 
obetiam priehrady“, hovorí 
podpredseda Oravského zá-
chranného systému (OZS) Igor 
Janckulík. Nabádajú ich k tomu 
zrejme kvety, kríže či horiace 
sviečky, priamo na priehrad-
nom moste a v jeho blízkosti. 
Zastavujú sa tam pozostalí či 
prechádzajúci, kvety i sviečky 
pútajú tiež pozornosť vodičov 
a sú tak nebezpečným mies-
tom. A práve horiace sviečky 

na moste boli inšpiráciou aj 
pre nás: Je aj nemálo Poliakov, 
Čechov, ľudí z iných regiónov, 
ktorí tu zahynuli pod hladinou 
priehrady a pozostalí, ktorí si 
tu prídu uctiť týchto svojich 
blízkych, nemajú kde zapáliť 
sviečku. Myslím si, že všetci, 
ktorí v priehrade zahynuli neš-
ťastnou náhodou, ale i tí, ktorí 
si zobrali život dobrovoľne, by 
mali mať miesto, kde si ich ľu-

dia môžu uctiť, a nemožno ni-
koho odsudzovať za tento čin, 
pretože nikto nepozná dôvody 
takého rozhodnutia...“

Podľa Oravského záchranné-
ho systému by sa do tejto ak-
tivity mohla zapojiť verejnosť, 
mesto a poslanci, ktorých chcú 
osloviť na niektorom z rokova-
ní zastupiteľstva. „Vytipovalo 
by sa vhodné miesto blízko 
priehrady, kde by sa v budúc-
nosti umiestnil spomínaný pa-
mätník ako spomienka na obe-
te priehrady i ako memento. 
Bolo by vhodné, ak by mladí 
ľudia, študenti, urobili nejaké 
návrhy pamätníka. Zriadil by 
sa účet na tento účel, na ktorý 
by mohli ľudia prispieť. De-
väťdesiat členov OZS chce už 
teraz prisľúbiť pomoc, určite 
sa pridajú rybári, pozostalí a 
ďalší... Otázka mien na pamät-
níku je na ďalšiu diskusiu, ale 
najmä na rozhodnutí pozosta-
lých“ prezentuje myšlienku, 
ktorá zaiste má svoje opodstat-
nenie, Igor Janckulík.                         

             (lá)

Podobných pietnych miest, v podobe krížov a umiestnených 
kahancov je na priehradnom moste a blízko neho niekoľko.  
	 	 	 	 	 					Foto: (mr)

Ako som zažil pravé švédske stoly – a to o jednej nohe

Paradoxne, pravdepodobne 
len vďaka pracovnému úra-
zu na stavbe je dnes Miroslav 
Stašák ešte  medzi živými Vte-
dy, pri dopade na obe nohy sa 
jedna zlomila a lekári mu pri 
lekárskych vyšetreniach diag-
nostikovali zriedkavý typ ná-
doru kosti. Rezultát bol jasný: 
Skorá smrť, alebo odstrániť 
nohu. Najprv absolvoval nie-
koľko operácií, potom nasledo-
vali titánové implantáty stehen-
nej kosti, kolena a podkolenia. 
„Takmer som vtedy  nestihol 
vlastnú svadbu, lebo začiatkom 
októbra mi voperovali titánové 

implantáty a 22. októbra som 
sa ženil“, spomína s úsmevom 
Miroslav. Až „posledná“ operá-
cia v apríli 2013  ukončila jeho 
bolestivé trápenie z nádoru po 
tom, čo mu  nohu skrátili tak-
mer po bedrový kĺb. „Odrezaná 
noha, tá už tak nebolela, ako tá 
s nádorom“, spomína. Podľa 
slov lekárov malo trvať päť 
rokov, kým sa z toho dostane. 
Uplynulo päť mesiacov rehabi-
litácie a - znova bol v práci.

*  *  *
V kúpeľoch v Kováčovej si ho 

vyhliadli špecialisti, otestovali 
ho a ponúkli mu možnosť byť 

slovenským „experimentom“ -  
stať sa rýchlostným kanoistom 
(K1) v šprinte  na 200 m. Sad-
núť si a ovládať rýchlostnú loď 
širokú  v najširšom bode 50 cm 
a dlhú 5,2 metra, je aj pre zdra-
vého človeka  nesmierne nároč-
né , už len z hľadiska udržania 
rovnováhy, nieto  pre pretekára 
s jednou nohou. „Keby som ne-
hral na Majstrovstvách sveta v 
sledge hokeji (http://www.sled-
gehokej.sk/), ktoré prebiehali 
vo švédskom meste  östersund, 
som na sústredení v Chorvát-
sku. - so zdravými kanoistami 
z klubu rýchlostnej kanoistiky 
Nováky, kde som zaregistro-
vaný ako pretekár,“ hovorí Mi-
roslav Tak, ako rýchly priebeh 
choroby a následných udalostí 
nabral u neho závratné tempo, 
tak aj Miroslavov život len o 
jednej zdravej nohe pokračo-
val  v  raketovom  tempe.    Po 
amputácii 24. apríla 2013 začal 

takmer hneď rehabilitovať. Po 
troch týždňoch začal športovať 
do maximálneho zaťaženia, no 
tak, aby mu nepraskli stehy na 
amputovanej nohe. Od jari do 
jesene 2014 takmer každoden-
ne brázdil vody Oravskej prieh-
rady na rýchlostnom kanoe a 
popri tom začal hrať hokej. 
„Trénovať nás začalo takmer 
70 a vydržali sme dvanásti“. 
Ale vyplatilo sa, lebo Miroslav 
sa napokon ocitol v slovenskej 

r e p r e z e n t á c i i 
Majs t rovs t iev 
sveta v sladge 
hokeji.

*  *  *
„Mesto öster-

sund sa nachá-
dza na brehoch 
jazera Storsjön 
a tým mi veľ-
mi  pripomínalo 
Oravskú prieh-
radu a mesto Ná-
mestovo. Voda 
östersunde je 
p o v a ž o v a n á 
za najčistejšiu 
vodu v Európe. 
Cestou z letis-
ka na hotel ma 
zaujali miestni 
obyvatelia, lebo 
väčšina z nich 
bola športovo oblečená. Majú 
tam veľa cyklotrás, tras pre 
bežkárov, futbalový a zimný 

štadión, lyžiarsky svah, biat-
lonové centrum a vlastne celé 
mesto je jeden veľký športo-
vý areál. Sú tam veľmi milí 
a pohostinní ľudia. Všade, 
kde sme prišli, nám ponúka-
li kávu. Zadarmo... Švédska 
kuchyňa - švédske stoly, prvé 
v mojom živote - človek ne-
vie, čo si má skôr dať na je-
denie. 

Na šampionát sme šli vy-
hrať minimálne dva zápasy. 

Ja som mal cieľ vyhrať tri, 
takže obsadiť tretie miesto. 
Prvým súperom bola Veľká 
Británia (16.3.), ktorú sme 
rozbili 6:0. Na druhý deň  
sme podľahli Švédom 5:1. 
Na tretí deň (18.3.) sme s fa-
voritom Južnou Kóreou pre-
hrali 9:1. Tu sa ukázalo, že 
máme ešte čo dobiehať. Ďal-
ší dôležitý zápas sme mali s 
Poľskom (20.3.) a vyhrali 
sme ho 4:1. Týmto zápasom 
sme si zabezpečili 3. mies-
to na šampionáte. Ďalší deň 
(21.3.) sme porazili Rakúsko 
3:0,“ uvádza niekoľko po-
strehov zo Švédska  Miroslav 
Stašák.

*  *  *
Hovorí sa, že zdravý nedoká-

že pochopiť chorého, kým ne-
ochorie sám. A čo je ešte hor-
šie, tí, čo sa  majú profesijne a 
profesionálne zaoberať  prob-
lematikou a problémami ľudí s 
telesným postihnutím, ich čas-
to nechápu, alebo sa k nim sta-
vajú s nezáujmom. „Často sa 
medzi sebou bavíme o našich 

problémoch, ako narážame 
na absurdnosti nášho systému 
voči telesne postihnutým,“  
načína tému Miroslav. Popi-
suje skúsenosti pri odmietnutí 
pomôcok, ako im „kompetent-
ní“ do zápisu napíšu amputo-
vanú nohu ako zdravú a pod.  
To, že dnes chodí takmer ako 
zdravý, mu umožňuje protéza, 
ktorá je medzi protézami, ak 
si zvolíme napríklad porovna-
nie medzi autami, kvalitou a 
cenou ako najnovšie športové 
Ferrari. „Kvalita a cena proté-
zy nie sú ani tak rozhodujúce 
a podstatné, lebo ak chce nie-
kto chodiť, dá sa to aj na dre-
venej nohe, ale kvalita života 
je s ňou neporovnateľná,“ 
popisuje skúsenosti Miroslav. 
Samozrejme, že za Mirom ne-
prišiel nikto, aby mu ponúkol 
túto možnosť drahej náhrady.  
Po informáciách na internete 
sa jej dožadoval na úradoch. 
Nasledovali mnohopočetné 
zamietnutia a niekoľkoná-
sobné odvolania. Množstvo 
hodených polien pod zdravú 
nohu, aj lacnú protézu ho ne-
odradilo, až napokon dosiahol 
svoje. 

Zlé skúsenosti s fungovaním 
nie veľmi priaznivého „úrad-
níckeho systému“ Miroslava 
podnietili k aktivite stať sa 
„motivátorom“ pre hendike-
povaných a telesne postihnu-
tých (Projekt PARALELA 
- Operačný program Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia.) 
Chce sa školiť a vzdelávať 
v oblasti, kde môže neskôr 
pomôcť právnymi radami, 
svojimi vedomosťami a skú-
senosťami pri integrácii pos-
tihnutých občanov do spoloč-
nosti, ako sa prípadne môžu 
napríklad stať športovcami 
a reprezentantmi Slovenska, 
ako je on. 
	 		Miroslav	Hajdučík

Miroslav Stašák býva v Bobrove.  V súčasnosti je zamest-
naný na kamerovom systéme mestskej polície v Námestove. 
Napriek tomu, že úspešne reprezentuje Námestovo a Oravu, 
jeho športové aktivity, paradoxne, sponzoruje napríklad mes-
to Handlová a odtiaľ pochádza aj jeho tréner  Peter matiaško; 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok aNGElUS. Bez podpory 
rodiny, pomoci m. Košťála z Vavrečky, ktorý mu robí  sparring 
partnera a sponzorstva autocampingu aTC Slanická osada, 
ktoré mu poskytuje mólo, odkiaľ vyráža na svoje namáhavé 
tréningy, by sa nemohol venovať tejto ďalšej športovej aktivi-
te, v ktorej nás hodlá reprezentovať. Okrem náročných špor-
tových činností je jeho odhodlanie pomáhať druhým v po-
dobnej zdravotnej situácii hodné obdivu a uznania.

Žijú medzi nami ľudia, ktorí napriek svojmu hendikepu do-
kážu zvládať aj nemožné. Sú pritom nenápadní a skromní. 
Tieto osobnosti môžu byť pre nás neoceniteľným zdrojom 
životnej sily a inšpirácie. K takým ľuďom určite patrí miroslav 
Stašák. Jeho fascinujúci životný príbeh prezrádza, že o tom-
to zaujímavom človeku budeme ešte mnoho počuť. 

Miroslav Stašák.         Foto: ar ms



Liptov bol kedysi význam-
ným miestom ochotníkov, 
tam sa  aj zrodilo, ale aj 
rástlo a do dnešnej doby 
aktívne pôsobí ochotníc-
ke divadlo. V tejto oblasti 
je divadelná tradícia na vy-
sokej úrovni.  Dnes už figu-
ruje po celom Slovensku. 
Avšak u nás stále chýbalo. 
Našťastie sa to pár dobro-
voľníkov rozhodlo zmeniť.
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ORAVA MÁ TALENT

26.4. Nedeľa
Centrum voľného času Maják Ná-

mestovo

FRANTIŠEK A VOJTA 
NEDVĚDOVCI 

NA DLANI JEDNu Z tVÝCH 
ŘAS

27.4. Pondelok 18:00
Vstupné 9 €

Koncert

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
20.4. - 4.5.

Výstava výtvarných prác absol-
ventov SZUŠ Fernezová

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
4.5. Pondelok

SZUŠ Fernezová

DEŇ MATIEK
5.5. utorok

ZŠ Komenského

DEŇ MATIEK
10.5. Nedeľa

Centrum voľného času Maják Ná-
mestovo.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
A VÝSTAVA

13.5. Streda 17:00
ZUŠ I. Kolčáka

UZDRAVENIE RODÍN
15. – 18.5.

Seminár s pátrom Eliasom Vellom

RICHARD MÜLLER 
A FRAGILE – HLASY

26.5. utorok 19:00

Vstupné 25 €
Nenechajte si ujsť jedinečné spo-

jenie a nezabudnuteľný hudobný 
zážitok. Richard Müller a vokálna 
skupina Fragile predstavia divá-
kom skvelý program!

PROGRES
6. 6. Sobota 17:00

koncert

KONCERT
11.6. Štvrtok 17:00

SZUŠ Pierot

GORAZDOVO VÝTVARNÉ
NÁMESTOVO
18.6. Štvrtok

XX. ročník celoslovenskej vý-
tvarnej súťaže detí a mládeže za-
meranej na národnú históriu.

VIRTUOSO FESTIVO
27. - 28. 6.

Festival vážnej hudby pod ho-
lým nebom.

Amfiteáter

HUDOBNÉ LETO – 
1. KONCERT

28.6. Nedeľa 18:00
Prevoz loďou na koncerty na 

Slanický ostrov umenia je zabez-
pečený z prístavu Slanická osada 
v čase od 17:00 do 17:45 hod. 
Vstupenky si na koncert návštev-
níci zakúpia priamo pred koncer-
tom alebo v predpredaji v Dome 
kultúry v Námestove.

1.5.
Piatok

16:0
0 OVE KA SHAUNČ Animovaný 2D VB Fran. 90 OV 4 € U

18:3
0 AVENGERS 2: VEK ULTRONA Ak ný, Fantasyč

3

D
USA 15

0
ST 6 €

2.5.
Sobota

18:0
0 AVENGERS 2: VEK ULTRONA Ak ný, Fantasyč

3

D
USA 15

0
ST 6 €

3.5.
Nede aľ

16:0
0 OVE KA SHAUNČ Animovaný 2D VB Fran. 90 OV 4 € U

18:3
0 AVENGERS 2: VEK ULTRONA Ak ný, Fantasyč

3

D
USA 15

0
ST 6 €

6.5.
Streda

18:0
0 RÝCHLO A ZBESILO 7 Ak nýč 2D USA

14
0 ST 3 €

8.5.
Piatok

16:0
0 MALÝ PÁN Rozprávka 2D R SRČ 83 SD 3 € U

18:3
0 MESTO 44 Vojnový 2D Po skoľ 12
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TČ 3 €

10.5.
Nede aľ

18:3
0 TO DIEV A MUSÍŠ MILOVAČ Ť Komédia 2D USA 93 TČ 3 €

20.5.
Streda

18:0
0 DAJTE MI POKOJ! Komédia 2D Fran. 79 TČ 3 €

22.5.
Piatok

16:0
0 MALÝ PÁN Rozprávka 2D R SRČ 83 SD 3 € U

18:3
0 MAD MAX: ZBESILÁ CESTA Triler

3

D
Austrália ST 6 €

23.5.
Sobota

18:0
0 MAD MAX: ZBESILÁ CESTA Triler

3

D
Austrália ST 6 €

24.5.
Nede aľ

16:0
0 MALÝ PÁN Rozprávka 2D R SRČ 83 SD 3 € U

18:3
0 ŽIVOT JE ŽIVOT Komédia 2D RČ 95 OV 3 €

27.5.
Streda

18:0
0 LADÍME 2 Hudobný 2D USA TČ 3 €

29.5.
Piatok

16:0
0

SEDEM ZHAVRANENÝCH 

BRATOV
Rozprávka 2D SR RČ 85 OV 3 € U

18:3
0 SAN ANDREAS Katastrofický

3

D
USA ST 6 €

30.5.
Sobota

18:0
0 SAN ANDREAS Katastrofický

3

D
USA ST 6 €

31.5.
Nede aľ

18:3
0

SEDEM ZHAVRANENÝCH 

BRATOV
Rozprávka 2D SR RČ 85 OV 3 € U

16:0
0 ZABIJACI Krimi, Triler 2D Dánsko 11

9
TČ 4 €
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Amatérski herci z Námes-
tova stoja za znovuzrodením 
ochotníckeho divadla, ktorého 
zašla sláva siaha do minulé-
ho storočia, obdobia, keď sa 
konali postupové divadelné 
prehliadky a námestovskí 
ochotníci žali ocenenia v 
jednotlivých kategóriách, či 
už ako kolektívy alebo ako 
jednotlivci. V Námestove sa  
ochotnícke divadlo začalo vý-
raznejšie rozvíjať už v prvých 
rokoch minulého storočia. 
Vtedy sa kultúrny život sú-
streďoval v spolku Katolícky 
kruh. Obdobie po vojne di-
vadlu neprialo. V roku 1969 
vznikol mládežnícky divadel-
ný krúžok. V tom čase mali 
dobré meno amatérske súbory 
v rámci záujmovej umeleckej 
činnosti. Boli to detský diva-
delný súbor Mirka Nešpora, 
ktorého vedúcou bola súčas-
ná  riaditeľka Domu kultúry 
v Námestove Eva Mušáková 
a Divadelný súbor Elektrón, 
ktorého režisérom bol už zo-
snulý bývalý primátor Námes-
tova Ivan Krušinský. Tí dvaja 
v tej dobe veľmi pomohli kul-
túrnemu životu v Námestove. 
Divadlo však aj napriek tomu 
zaniklo.  Dnes sa spojili všet-
ci dobrovoľníci či milovníci 
dosiek, ktoré znamenajú svet 
a pripravili pre obyvateľov 
Námestova znovuzrodenie 
námestovského ochotníckeho 
divadla.

„Vo februári som dala doko-
py 13 ľudí vo veku 15 - 45 ro-
kov, vrátane mňa, ktorí majú 
záujem, aby sa v Námestove 
obnovila tradícia ochotnícke-
ho divadla. Táto myšlienka 
mi vŕtala v hlave už dávno. 
Nakopol ma vlastne kamarát, 
tiež bývalý ochotnícky diva-
delník. A tak som cez FB po-
zvala na stretnutie každého, 
kto má záujem o účinkovanie 
v ochotníckom divadle. Bola 
som prekvapená, koľko ľudí 
prišlo,“ priblížila situáciu 

hlavná iniciátorka  znovuzro-
du ochotníckeho divadla v Ná-
mestove Marika Vojtašáková. 
Názov ochotníckeho súboru je 
NOS, čo znamená Námestov-
ský ochotnícky súbor.

Na základe toho, v akom 
vekovom rozmedzí prišli záu-
jemcovia, ale aj v akom pome-
re pohlaví, vybrali divadelnú 
hru. Nasledovalo rozdelenie 
úloh a hneď po prvej čítačke 
začali s nácvikom. Skúšky sa 
presunuli do Základnej ško-
ly Slnečná, kde v triede mali 
dočasný priestor na nácvik, 
pretože tam majú priestor aj 
pre divadelný odbor ZUŠ Ig-
náca Kolčáka v Námestove, 
kde je  Marika Vojtašáková 
práve učiteľkou v divadelnom 
odbore. 

Avšak, ich nácvik sa pre-
sunul priamo do kultúrneho 
domu. „Po stretnutí s riadi-
teľkou Evou Mušákovou, kde 
som bola dohodnúť dátum 
premiéry a sama mi navrhla, 
že nám poskytne priestory 
javiska na nácviky, tak isto 
aj kulisy a kostýmy, som to s 
radosťou prijala.  Sama bola 
tejto myšlienke, ako bývalá 
divadelníčka, naklonená,“ 
dodala Marika, pod vedením 
ktorej súbor pracuje. O kos-
týmy, ich návrhy a šitie sa 
súboru postará námestovská 
krajčírka Alenka Ondreková 
z Krajčírstva plného fantázie 
(KPF).

Aj prostredníctvom mest-
ských novín by sme už teraz 
chceli srdečne pozvať všet-
kých občanov Námestova a  
ich príbuzných či známych z 
iných miest a obcí na premi-
éru divadelnej hry od  Ferka 
Urbáneka  s názvom Náš pán 
ujo. Ide o veselohru v troch 
dejstvách. Premiéra predsta-
venia bude 21. júna  v Kul-
túrnom dome v Námestove. 
Všetci ste pozvaní a herci sa 
na vás tešia.

Nikola Červenková



Marec a kniha - to je ako jar 
a spev vtákov. Jedno sprevá-
dza druhé. Preto sme na našej 
škole – ZŠ   na ulici  Komen-
ského podnikli viaceré akti-
vity: 

☻Vytvorili sme krásnu vý-
stavu kníh. (Máme predsa vý-
borne vybavenú a zabehnutú 
školskú knižnicu!)

☻ Zasúťažili sme si o naj-
krajšiu ručne vyrobenú kni-
hu. (Nápaditosťou a fantázi-
ou našich schopných žiakov 
predsa nebudeme mrhať!)

☻V noci z 20. na 21. mar-
ca sme mali nočné čítanie pre 
žiakov druhého stupňa. (Aj 
so „spánkom“ na karimat-
kách - školník musel riadne 
kúriť!)

☻Našim žiakom na I. stup-

ni zahrali  rozprávky naopak 
pani učiteľky, ale oni ich 
hneď opravili a prečítali ich 
správne. (Veď sú to najšikov-

nejší žiaci v Námestove!) 
☻Štvrtého  marca sme poz-

vali na besedu spisovateľa 
Antona Laučeka, ktorý žia-
kom porozprával tajomstvá 
o vzniku svojich kníh. Spi-
sovateľ mal skvelý  humor a 
dokázal vytvoriť  priateľskú a 
uvoľnenú atmosféru. Žiakov  
si  získal  svojím  pohľadom  
na spoločnosť, podaným 
s  ľahkou a jemnou iróniou. 
Čo však bolo jednoznačne 
najlepšie, bolo autorské číta-
nie z kníh. (Na veľkonočnej 
šibačke  minulosť 
verzus prítomnosť 
by ste sa pobavili 
aj vy. Prečítajte si, 
ak neveríte, knihu 
Iba tak IV.!)

☻ D e v i a t e h o 

marca  k nám zavítala spiso-
vateľka Danuša Dragulová 
– Faktorová, ktorá píše knihy 
nielen pre deti a dospelých, 

ale sa venuje aj literárnej 
kritike a publicistike. Naše 
deti mali pripravených veľa  
otázok, ktorými spisovateľku 
doslova zasypali. Prezradila, 
že  námety na knihy čerpá zo 
života. Žiakov pobavilo au-
torkino rozprávanie o skutoč-
ných postavách, ktoré zažili 
rôzne vtipné situácie. (Nebáli 
by ste sa s Maxíkom psíka v 
pivnici, keď ste presvedčení, 
že je to zlodej?)

Nemôžeme napísať o všet-
kých našich aktivitách, ani 

ich obšírnejšie rozpísať, 
lebo by nám Námestov-
čan nestačil počtom strán. 
Chceli sme vám len dať 
vedieť, že máme úžasných 
a talentovaných žiakov. 
Zvedavých a schopných sa 
všestranne rozvíjať. Pohá-
ňajú nás - svojich učiteľov 
k vyšším výkonom, aby sme 
aspoň čiastočne uhasili ich 
smäd po vedomostiach.

ZŠ na ulici Komenského

Deň 25. marec bol v očiach detí naozaj roz-
právkový. Škola ako rozprávka sa otvorila 
žiakom 1. - 4. ročníka od prvej vyučovacej 
hodiny, keď pani učiteľky  privítali svojich 
žiakov v triedach a neúnavne pokračovali v 
spoločnom nepretržitom maratóne čítania roz-
právok. Čítanie striedali s rôznymi aktivitami: 
dramatizáciou, kreslením rozprávkových by-
tostí, recitáciou, čítaním na rýchlosť, rozho-
vormi o knihách, hraním sa na spisovateľov, 
literárnymi kvízmi...

Naším prvoradým cieľom tejto aktivity je ne-
tradičnými prístupmi vzbudiť u žiakov záujem 
o čítanie, pretože dobré čitateľské zručnosti 
vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných 
vyučovacích predmetov.

 Mgr. Daniela Tarčáková, zš s 

Základná umelecká škola 
Ignáca Kolčáka v Námesto-
ve sa môže pýšiť viacerými 
talentovanými deťmi. Jed-
ným z nich je s určitosťou 
aj jej súčasný žiak 15-ročný 
Jozef Vnenk. Nadaný akor-
deonista, pod vedením svoj-
ho pedagóga Petra Kozoňa, 
už viackrát okúsil vavrín 
víťazstva na rôznych akor-
deónových súťažiach. Ten-
to školský rok je však pre 
Jozefa obzvlášť úspešný, 
o čom svedčia aj dve zlaté 
medaily. Prvým úspechom 
je získanie prvého miesta 
na celoslovenskom akorde-
ónovom festivale  rôznych 
hudobných žánrov v Kysuc-
kom Novom Meste.  Dru-
hýkrát svojou brilantnou 
hrou presvedčil o svojom 
prvenstve porotu na akor-

deónovej súťaži 
v Giraltovciach. 
Hodiny tréningu 
a odopierania pre 
Jožka nevyšli naz-
mar, ale prinies-
li svoje ovocie. 
Jozefovým snom 
je  účasť aj na 
medzinárodných  
súťažiach, kde 
by si mohol zme-
rať svoje sily s 
akordeonistami  z 
iných krajín. Verí-
me, že Jožko bude 
svojím talentom 
a cieľavedomou 
prácou aj naďalej 
úspešne reprezen-
tovať nielen seba, 
školu, ale aj celé 
naše mesto.

ZUŠ I. Kolčáka 
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Jozef Vnenk, veľký talent v hre na akor-
deóne pri dôslednej sebadisciplíne a 
poctivom tréningu určite dosiahne ďal-
šie veľké úspechy.              Foto: (zuš ik)

Akordeónový talent v ZUŠ  Ignáca Kolčáka

Deň učiteľov
Dvadsiaty ôsmy marec 

je tradične dňom učiteľov. 
Žiaci 8. A si pre pedagógov 
našej školy pripravili milé 
prekvapenie. Natália Hucí-
ková a Natália Pjenčáková 
úprimnými a vrelými slova-
mi poďakovali všetkým uči-
teľom za ich neľahkú prácu, 
vyjadrili obdiv za ich trpez-
livosť a porozumenie. Tieto 
slová nás všetkých hriali pri 
srdci, ale zároveň nám pri-
pomenuli, že všetká tá naša 
námaha má stále zmysel. V 
niektorých triedach si nároč-
nosť učiteľského povolania 
vyskúšali žiaci na vlastnej 

koži a s odvahou zasadli za 
učiteľské katedry pred svo-
jich spolužiakov. V mene 
celého pedagogického zboru 

našej školy chceme ôsma-
kom vyjadriť veľké a úprim-
né ĎAKUJEME!

  vedenie školy ZŠ Slnečná

Vďaka žiakov je pre učiteľov veľkým povzbudením. 
            Foto: zš s

Maratón čítania rozprávok sa deťom páčil. 
            Foto: zš s

Čarovný svet rozprávok

Veľkonočné tradície v škole
Veľkonočné šibanie korbá-

čom zo spletených čerstvo 
narezaných prútov vŕby je na-
podobením magického úkonu 
rozšíreného v tradičných roľ-
níckych spoločenstvách - bitia 
s použitím zeleného prútika, 
ktoré malo zabezpečiť znovu-
obnovenie sily, rastu a zdravia. 
Oblievanie vodou a kúpanie 
dievčat mládencami (namo-
čenie do potoka, postrieka-
nie voňavou vodou, poliatie 
vedrom či vodou z hrnčeka) 
na Veľkonočný pondelok sa 
považovalo za očistné, plo-
donosné a malo dievčatám na 
celý rok zabezpečiť zdravie. 

V spolupráci s pánom Voj-
taššákom, rodičom žiaka 
Patrika sa žiaci pred Veľkou 
nocou učili upliesť si vlast-
ný korbáč. Práca ich zaujala, 

opäť videli niečo z našich 
tradícií. Nezáhaľali ani diev-
čatá, ktoré svoje korbáče oz-
dobili farebnými stužkami a s 

výzdobou korbáčovpomohli 
aj chlapcom.

 Mgr. Alena Nováková 
ZŠ Slnečná

Pletenie korbáčov sa deťom pod vedením ich praktického 
učiteľa, pána Vojtaššáka, celkom darilo.         Foto: zš s

Pani učiteľky hrajú rozprávky naopak

Učíme v inom „duchu“

Beseda so spisovateľkou 
Danušou Dragulovou-Fakto-
rovou

Deň vody spojený so zatmením Mesiaca
My sa v škole nenudíme... 

alebo (Ako sa voda liala a 
Mesiac zakryl Slnko...)

Sú dni, ktoré sú odlišné od 
zabehaného školského režimu a 
takým dňom bol pre nás piatok 
20. marca. S blížiacim sa Sve-
tovým dňom vody (22. marec) 
sme si pripravili niekoľko zaují-
mavých aktivít. Vo štvrtok nám 
dievčatá zo siedmeho a ôsmeho 
ročníka v rozhlasovej relácii 
pripomenuli význam vody pre 
život a nevyhnutnosť ochrany 
našich vôd. Súčasne odznela vý-
zva, aby sme v piatok, z úcty k 
vode, prišli v modrom oblečení. 
Väčšina z nás sa k tejto výzve 
pridala. V piatok na nás čakala 

výstavka o vode a živote v nej. 
Prekvapením bola ochutnávka 
minerálnych vôd, na ktoré je 
naše Slovensko bohaté. Tým sa 
ale udalosti dňa zďaleka nekon-
čili. Počas 
štvrtej ho-
diny sme 
sa zhro-
m a ž d i l i 
na ihrisku, 
aby sme 
sledovali 
neobvyklé 
n e b e s k é 
d i v a d l o 
– čiastoč-
né zatme-
nie slnka. 

O 10,50 hod. bolo zatmenie vo 
svojej vrcholnej fáze a my sme 
boli pri tom. Úžasné. Potom, že 
v škole býva nuda... 

      ZŠ na ulici Komenského

Aj ochutnávkou minerálnej vody sme si na ZŠ 
Komenského pripomenuli Svetový deň vody.   
	 	 	 		 		Foto: (zšk)

Noc duchovnej prípravy
Štrnásť dievčat a chlapcov zo 6. a 7. 

ročníka sa 20. marca rozhodlo stráviť 
noc v škole. Po ubytovaní boli žiaci na 
krížovej ceste a svätej omši v kostole, 
aby sa duchovne posilnili. Nasledova-
lo posilnenie tela – večera a po nej, pod 
vedením animátorov, zábavný program 
plný súťaží a spoločenských hier dlho 
do noci. Nasledujúci deň, po rannej 
rozcvičke, modlitbe a raňajkách, žiaci 
hrali rôzne scénky a ďalšie hry v ško-
le a tiež aj na ihrisku. Po obede, ktorý 
každému chutil (pizza), si dievčatá a 
chlapci po sebe poupratovali, všetko 
dali na poriadok a unavení, ale šťast-
ní zo spoločnej zábavy bez mobilov a 
tabletov, sa vrátili domov.

Mgr. Marek Vojtaššák 
učiteľ náboženskej výchovy 

ZŠ Slnečná
Šiestaci a siedmaci po duchovnej obnove boli síce fy-

zicky unavení, ale plní radosti a energie.     Foto: zš s



Žiaci 5. A a 5. B triedy z 
Cirkevnej základnej školy 
sv. Gorazda na hodinách ná-
boženstva dostali za úlohu 
prečítať knihu o nejakom 
svätcovi. Mohol to byť pat-

rón, ktorého meno žiak nosí. 
Dôležité bolo zohnať si kniž-
ku buď z domácej  alebo zo 
školskej knižnice. Po prečíta-
ní knihy bolo ďalším krokom 
urobiť z toho krátky výstup. 

Mohla to byť prezentácia ale-
bo projekt. Pár myšlienok z 
každej odprezentovanej prá-
ce si žiaci poznačili do zošita. 
Posledná úloha bola vytvoriť 
svoju vlastnú knižočku o svä-
tých.  Tu  mohli žiaci ukázať 
svoje výtvarné nadanie, ale 
hlavne tvorivosť. A naozaj, 
niektoré knižočky boli uni-
kátne. 

Výnimočným bol krátky 
film, ktorý pripravil jeden 
žiak o svojom zvolenom svä-
tom. Takto sme sa viacej  do-
zvedeli  o sv. Don Boscovi, 
sv. Dominikovi Sáviovi,  sv. 
Laure Vicune,  sv. Martino-
vi,  sv. Faustíne, sv. Anne, sv. 
Barbore, sv. Jozefovi, sv. Pet-
rovi, sv. Kataríne, sv. Bakhi-
te, sv. Terezke Ježiškovej, bl. 
sr. Zdenke... 

Úlohu splnili všetci žiaci a 
ich práce boli v triedach vys-
tavené na nástenkách.   (MK)

Piataci so svojimi knižnými výtvormi.       Foto: (czš)

V nedeľu 15. marca o 15:00 
hod. sa začalo v Cirkevnej 
základnej škole sv. Gorazda 
netradičné popoludnie. Mali 

sme počas neho možnosť užiť 
si množstvo hier.

Prišli rodičia spolu so svo-
jimi deťmi, prišli tí, ktorí 

mali chuť zažiť 
nedeľu trošku 
inak, alebo ju 
chceli stráviť 
so svojimi ka-
marátmi, teda 
oživiť dobré 
vzťahy medzi 
sebou.

Mali sme 
možnosť vy-
brať si akú-
koľvek spo-
ločenskú hru, 
bolo ich tu ne-
úrekom. Veľký 
úspech mali: 

Vládca Tokia, Bank, Hobit, 
Afrika, Slovensko, Lovci 
noci, Balóniky, Tri prasiatka, 
Antivírus a veľa iných.

Mamičky nezabudli na det-
ské brušká a pripravili rôzne 
koláčiky a čaj na posilnenie.

Celé popoludnie sa nieslo v  
príjemnom rodinnom kruhu. 
Bol to krásny zážitok, na kto-
rý sa tak rýchlo nezabúda.

Na záver ešte jedna super 
správa z tohto dňa: Šesť spo-
ločenských hier, ktoré boli 
súčasťou nedeľného popolud-
nia, ostalo v školskom klube 
našej školy.

Nášmu sponzorovi a všet-
kým, ktorí boli súčasťou tejto 
perfektnej nedele  ĎAKUJE-
ME !!!                            (czš) 
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Hraná krížová cesta
Pred Veľkou nocou počas 
pôstneho obdobia si žiaci z 
1. B triedy CZŠ sv. Gorazda 
pod vedením triednej pani 
učiteľky sr. Kristiány nacvi-
čili hranú  krížovú cestu. 
Každý jeden prváčik svo-
ju úlohu zahral perfektne. 
Nebolo to len divadielko, ale 
aj modlitba. Krížovú cestu sa 
s nami modlili okrem žiakov 
primárneho stupňa  aj  naši 
starkí v  CSS v Námestove. 
Bola to pekná príprava na 
najväčšie sviatky zmŕtvych-
vstalého Pána.                
                                    (MK)

Pohľad na krížovú cestu, originálnu tým, že ju „hrali“ - pr-
váci!          Foto: (czš)

Nedeľné popoludnie plné hier

Po hrách počas nedeľného popoludnia deti 
odišli domov, ale hry v školskom klube zosta-
li. Vďaka sponzorovi budú deti tešiť aj naďa-
lej.            Foto: (czš)

Cirkevná ZŠ na mestskom úrade
Kto si neváži svoju minu-

losť, neváži si ani svoju prí-
tomnosť.  To boli slová, kto-
ré odzneli počas stretnutia 
žiakov z Cirkevnej základ-
nej školy sv. Gorazda s kro-
nikárom mesta Miroslavom 
Hajdučíkom na Mestskom 
úrade v Námestove. 

Trieda 7. A dostala za úlohu 
z angličtiny vypracovať pro-
jekt o histórii nášho mesta. 
Keďže marec je mesiac kníh, 
namiesto hľadania informácií 
na internete sme sa v pon-
delok 23. marca vybrali za 
mestským kronikárom Miro-
slavom Hajdučíkom. Ten nás 
privítal s mestskou kronikou 
a zázračnou truhlicou v ru-
kách. V tej truhlici sa nachá-
dzali vzorky plátna – modro-
tlače, staré niekoľko desiatok 
rokov. Dozvedeli sme sa o 

plátenníckom priemysle, kto-
rý bol dôležitou súčasťou 
života našich predkov. Po 
zozbieraní nových poznatkov 

sme pracovali na prekladoch 
a projekt “History of Námes-
tovo“  vystavili.  

          Mgr. Lucia Štiptová  

Žiaci v zasadačke mestského úradu.          Foto: czš

Čítali sme a spoznávali...

Súťaž o Naj knihu 2015
Cirkevná základná ško-

la sv. Gorazda vyhlásila v 
marci súťaž o Naj knihu 
2015.

Súťažilo sa v týchto kate-
góriách: najstaršia kniha, 
ďalej najtenšia, najmen-
šia, najväčšia, najhrubšia 
a najzaujímavejšia kniha.

Knihy aj s názvom sú-
ťažnej kategórie a me-
nom súťažiaceho (vlože-
né na papieriku v knihe) 
mohli žiaci odovzdať  
určeným učiteľkám do 
konca marca.

Výhercovia dostali 
pekné ceny. Všetci, ktorí 
sa zapojili do tejto súťa-

že, zažili veľa prekvape-
ní pri hľadaní a objavo-

vaní zabudnutých kníh. 
        Zuzana Ružvoňová

Kráľovné súťaže – knihy.        Foto: (czš)

Minister obrany Martin Gl-
váč, náčelník Generálneho 
štábu ozbrojených síl SR 
generálporučík Milan Ma-
xim a mesačník Minister-
stva obrany SR oBRANA 
vyhlasujú pre žiakov zák-
ladných škôl 14. ročník vý-

tvarnej súťaže Deti maľujú 
vojakov. Účastníci súťaže 
zašlú svoje práce spolu so 
spiatočnou adresou, adre-
sou školy, telefónnym kon-
taktom a dátumom naro-
denia najneskôr do 7. mája 
2015 na adresu: Redakcia 

oBRANA, kutuzovova 8, 
832 47 Bratislava. Autori 
najlepších prác v kategórii 
mladších a starších žiakov 
získajú hodnotné ceny. Ich 
práce budú uverejnené 
na rezortnej internetovej 
stránke.                         (pv)

Deti maľujú vojakov
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Odišli z našich radOv

vo februári  2015

uhliarik	 roman	 77
knapová	 Verona	 87
masničáková	 Viera	 57

plevjak	 Anton	 46
Ďaďová			Bernardina	 88

pindjak	 teodor
majda	 maximilián
rusnáková	 katarína

Galčík	 Filip
kováč	 Adam

Vítame medzi nami

narodení vo februári 2014

Chomátová	 Isabella
Hrkľová	 Otília
kozáková	 tamara
knapiková	 Zuzana

motýľová	 rebeka
Chomátová	 rebeka
kozáková	 Žanet
Vrábeľ	 Viliam

narodení v marci 2015

v marci  2015

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
apríl – jún 2015  v Námestove

Benček	 Florian	 72
michaliga	 Ján	 67

slovík	 Ferdinand	 84
Farská	 monika		 21

spOlOčenská rubrika

25.4.  sobota  ORAVA  13:00 – 19:00
26.4. nedeľa  ORAVA  8:00 – 19:00
  1.5.  piatok  AGAPÉ   8:00 – 19:00
  2.5.  sobota  AGAPÉ  13:00 – 19:00
  3.5.  nedeľa  AGAPÉ  8:00 – 19:00
  8.5.  piatok  Poliklinika  8:00 – 19:00
  9.5.  sobota  Poliklinika  13:00 – 19:00
10.5.  nedeľa  Poliklinika  8:00 – 19:00
16.5.  sobota  MATKY TEREZY  13:00 – 19:00
17.5.  nedeľa  MATKY TEREZY  8:00 – 19:00
23.5.  sobota  FARMÁCIA  13:00 – 19:00
24.5.  nedeľa  FARMÁCIA  8:00 – 19:00
30.5.  sobota  TABLETA  13:00 – 19:00
31.5.  nedeľa  TABLETA  8:00 – 19:00
  6.6.  sobota  ZELENÁ LEKÁREŇ  13:00 – 19:00
  7.6. nedeľa  ZELENÁ LEKÁREŇ  8:00 – 19:00
13.6.  sobota  ORAVA  13:00 – 19:00
14.6.  nedeľa  ORAVA  8:00 – 19:00
20.6.  sobota  GAPÉ  13:00 – 19:00
21.6.  nedeľa  AGAPÉ  8:00 – 19:00
27.6.  sobota  Poliklinika  13:00 – 19:00
28.6.  nedeľa  Poliklinika  8:00 - 19:00 Hurá na nočník!  

Tak toto je veta, ktorú túži 
počuť každý rodič, ktorého 
dieťa je ešte v plienkach. K 
večným mamičkovským de-
batám patrí téma, kedy učiť 
dieťa na nočník. Na rodičov 
sa zo všetkých strán valia za-
ručené tipy a  dobre mienené 
rady babičiek, príbuzných či 
známych. Nevýhodou je, že 
častokrát sú tieto informácie 
rozporuplné a  navzájom si 
protirečia. 

História dáva za pravdu 
mnohým pediatrom, ktorí sa 
zhodujú v tom, že s odúčaním 
od plienok by sa malo počkať 
do času, kým dieťa nie je 
pripravené z  hľadiska fyzic-
kého, emočného a  komuni-
kačného. Je to však skutočne 
až do druhých, alebo tretích 
narodenín?

Fyzická pripravenosť – je 
veľa dôkazov o tom, že dieťa 
je schopné zadržiavať vylu-
čovanie, resp. vylučovať na 
signál už od prvých mesiacov. 
Z tohto hľadiska nie je teda 
nevyhnutné čakať s učením 
na nočník až do dvoch, či až 
troch rokov veku dieťaťa. 

Emočná pripravenosť 
– hlavnou myšlienkou prevlá-

dajúceho názoru je v tomto 
prípade myšlienka, že dieťa 
musí byť emočne vyspelé, aby 
bolo schopné sa samo rozhod-
núť, že nastal čas učiť sa cho-
diť na nočník. Tak ako dieťa 
pravidelne umývame, tak isto 
ho môžeme viesť aj k hygiene 
pri vyprázdňovaní a učeniu na 
nočník.

 Komunikačná pripravenosť 
– Zaiste je pravdou, že schop-
nosť dieťaťa komunikovať, 
učenie na nočník uľahčuje, ale 
úspech ľudí, ktorý majú ľudia 
po celom svete pri učení detí 
mladších ako 18 mesiacov, 
nám jasne dokazuje, že verbál-
ne zručnosti nie sú v  žiadnom 
prípade pre učenie nevyhnut-
né. Najmä ak môžeme aj pri 
učení na nočník využiť zna-
kovú reč pre batoľatá, ktorou 
nám dieťa signalizuje svoje 
potreby, neskôr i postrehy a 
emočné rozpoloženie, oveľa 
skôr ako sa naučí rozprávať. 
Dieťa už okolo prvých naro-
denín zvyčajne dokáže ukázať 
niekoľko znakov, takže aj keď 
ešte nevie rozprávať, svoju 
potrebu nám môže oznámiť.

Motivačný program učenia 
Hurá na nočník s programom 

Baby Signs pomáha 
rodičom, aby svoje 
deti naučili na nočník 
skôr, ako dosiahnu 
dva roky. Zakladateľ-
ky programu Baby 
Signs L. Acredolo a S. 
Goodwyn sú presved-
čené, že vek dieťaťa 
12-24 mesiacov je na 
učenie na nočník ideál-
ne. Jedným z dôvodov 
je, že v tomto veku už 
väčšina detí používa 
na dorozumievanie sa 
s okolím znaky, prí-
padne sa ich je schopná rýchlo 
naučiť, čo učenie na nočník 
značne uľahčí. 

Odborný tím preto pripravil 
prvky navrhnuté pre vzdeláva-
nie, motiváciu a zábavu vášho 
dieťaťa. Medzi tieto zábavné 
materiály patrí pútavé DVD 
s animovanými postavička-
mi Batolákov a skutočnými 
deťmi, ktoré názorne ukazujú 
hlavné kroky súvisiace s cho-
dením na nočník a znaky s tým 
spojené. 

Ovládanie konečníka a mo-
čového mechúra je vo vývoji 
dieťaťa veľký pokrok. Nemu-
síte ho to učiť, rovnako ako ho 

neučíte chodiť. Musíte mu však 
poskytnúť oporu a príležitosť 
uplatniť a rozvinúť schopnosti 
získané prirodzeným vývojom 
a dozrievaním. Vždy dieťa 
chváľte – za úspech i samotný 
pokus. Dieťa potrebuje moti-
váciu a povzbudenie, toto ve-
domie je pomerne náročné a 
potrebuje trpezlivosť. Verím, 
že s láskavou dôslednosťou sa 
vám už onedlho podarí úspeš-
ne zvolať Hurá na nočník!

Spracovala 
Mgr. Miroslava Kriššová

 www.euporadna.sk
       SCŠPP,  Hviezdoslavovo 

     námestie 213 
6. poschodie, Klinec

Oravská poliklinika Námestovo otvorila 
od 1. 4. 2015 novú  nefrologickú ambulanciu.	
Adresa: ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo,
1. poschodie, č. dverí 115. 

nefrologická ambulancia poskytuje: 

▪ špecializovanú starostlivosť  o pacientov s ochorením 
obličiek
▪ dispenzarizácia a vyšetrenie nových pacientov 
s patologickým nálezom v močovom sedimente
▪ kontrola funkčného stavu obličiek: 
   ● u pacientov s cukrovkou a inými metabolickými 
      ochoreniami
  ● u pacientov s   vysokým krvným tlakom
  ● u pacientov s jedinou obličkou
  ● u pacientov s chronickým zápalom obličiek
  ● u pacientov  s vrodenými vývojovými chorobami 
      obličiek     
▪ starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcou funkciou 
obličiek, vyšetrenie a liečba príčiny zlyhávania, príprava
na dialyzačnú liečbu 
▪ poradenstvo v oblasti transplantácie obličky, základné 
vyšetrenie pred zaradením na čakaciu listinu, program 
darcov 

Ordinačné	hodiny:	

po – pia    7:00 – 15.00 hod.

Chcete zažiť radosť zo štúdia aj po štyridsiatke?
Študenti Univerzity tretieho 

veku Univerzity Komenské-
ho v Bratislave v apríli 2015 
úspešne ukončili I. ročník 
UTV UK.  Prvý ročník navšte-
vovalo 33 študentov z okresu 
Námestovo a Tvrdošín. Hoci 
sídlom školy je Bratislava, 
štúdium prebieha v Námesto-
ve, za čo študenti i vyučujúci 
ďakujú primátorovi Ing. Jáno-
vi Kaderovi i riaditeľovi ZŠ 
Komenského Mgr. Ľubomí-
rovi Jaňákovi, na pôde ktorej 
beží výučba.

Keďže je záujem aj o otvo-
renie ďalšieho prvého ročníka 
UTV  UK v akademickom  
roku 2015/2016 v priestoroch 
ZŠ Komenského v Námes-

tove, oznamujeme všetkým 
záujemcom o toto štúdium, že 
sa môžu prihlásiť do 31. mája 
2015 na telefónnych číslach: 
0904 484 991, 0903 481 337, 
kde dostanú podrobnejšie in-
formácie o štúdiu.

Záujemcom želáme veľa 
vnútornej motivácie na osob-
ný rozvoj pri štúdiu na UTV 
UK. Štúdium na UTV UK 
sa uskutočňuje bez stresu, 
formou prednášok, diskusií 
a rozpravy. Prináša veľa ra-
dostí z nového poznania a roz-
voja osobností a nadväzovania 
nových kontaktov.

Kto si chce udržať mladého 
ducha,  nech príde medzi sú-
časných študentov školy. (da)

Prvý ročník štúdia Univerzity tretieho veku majú jej študenti 
v Námestove práve za sebou.        Foto: ar lá

upOzOrnenieZákladná umelecká škola Ignáca Kolčáka 
pozýva	 predškolákov	 a	

žiakov	1.	stupňa	ZŠ	na	prijí-
macie	skúšky/zápis	do	lite-
rárno	 –	 dramatického	 (di-
vadelného)	 odboru,	 ktoré	
sa	uskutočnia	6.		-	7.	mája	
2015,	 v	 čase	 od	 13:30	 –	
17:00	 hod.,	 	 v	 priestoroch	
odboru	 na	 ZŠ	 slnečná	
(vchod	od	telocvične).

Literár-
n o - d r a -
m a t i c k ý 
odbor ob-
sahuje dra-
m a t i c k é , 
pohybové, 
r e č o v é , 
prednesové a slovesné tvorivé 
činnosti, hru s bábkou i písané 

slovo. Žiaci 
nadobúdajú 
schopnosť 
kultivova-
ného, ale 
predovšet-
kým oso-
bitého, je-
dinečného 
prejavu v 
divadelnej, 
prednesovej 
a slovesnej 
činnosti.

Náš naj-
mladší od-
bor (otvo-

rený v r. 2007) vychováva z 
detí a mladých ľudí budúcich 
amatérskych divadelníkov, 
režisérov, dramaturgov, reci-
tátorov, moderátorov,     no 
predovšetkým vzdelaných a 
aktívnych účastníkov a spo-
lutvorcov kultúrneho života 
spoločnosti. Rozhľadených 
a náročných divákov a aktív-
nych čitateľov.

Prijímacie skúšky do os-
tatných odborov ZUŠ:

Hudobný odbor: 6. máj 
2015   13:30 – 17:00 hod.  ( 
Hattalova 367/15, Námesto-
vo)

Výtvarný odbor: 28. apríl 
2015  13:30 – 16:30 hod. ( 
VO - Mgr. T. Slivková – ZŠ 
Slnečná, VO – Mgr. J. Sýko-
rová – ZŠ Komenského)  

Tanečný odbor: 4. máj 
2015   13:00 – 15:00 hod. (ZŠ 
Slnečná)  5. máj 2015   12:30 
– 15:00 hod. (ZŠ Slnešná)        

              Mária Vojtašáková
Z absolventského vystúpenia  „Keď gróf rozkáže 

čarovať“.              Foto: (zuš ik)

riaditeľstvo	Základnej	
školy,	 na	 ulici	 slnečnej	
v	Námestove	upozorňu-
je	 návštevníkov	 športo-
vého	 areálu	 pri	 škole,	
že	je	

zakázanÉ 
do	 areálu	 ihrísk	 vodiť	

psov,	bicyklovať	sa,	ko-
lobežkovať	 sa,	 korčuľo-
vať	sa.

Areál	 je	 monitorovaný	
kamerovým	 systémom.	
V	 prípade	 poškodzova-
nia	 areálu	 budú	 obča-
nia	riešení	v	priestupko-
vom	 konaní	 voči	 majet-
ku	mesta.

               
Mgr. Renáta Fidríková

riaditeľka školy



Osemnásteho apríla sa 
ukončil XXI. ročník Mest-
skej volejbalovej ligy zmie-
šaných družstiev - VúML v 
Námestove. 

O putovný pohár bojovalo 
od decembra 2014 v telocvič-
ni ZŠ Slnečná osem družstiev.  
V základnej časti súťaže hrali 
družstvá po dva zápasy kaž-
dý s každým, na dva víťazné 
sety. Nasledovalo štvrťfinále, 
kde sa družstvá stretli podľa 
umiestnenia v základnej časti 
systémom: 

1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Po odohra-
ní dvoch vzájomných zápasov 
postúpili do semifinále víťazi 
štvrťfinálových súbojov. Semi-
finále sa hralo už systémom na 
dva hrané zápasy a na tri víťazné 
sety. Zo semifinálových duelov 
vzišli dvojice družstiev, ktoré 
hrali o 3. a 1. miesto. Bronzo-
vú medailu si v zápase proti 
Tornádu vybojovali Celebrity 
po výsledku 3 : 0 (22,22,15). 
Putovný pohár víťaza mestskej 

ligy získalo družstvo Gymnik, 
ktoré vo finále porazilo Taktic 
3 : 0 (22,9,20). 

Konečné poradie tohto 
ročníka: 1. Gymnik, 2. Tak-
tic, 3. Celebrity, 4. Tornádo, 5. 
Sekáči, 6. Seniors, 7. Lečo, 8. 
Drzakamenci. Slávnostné vy-
hodnotenie XXI. ročníka vo-
lejbalovej ligy spojené s odo-
vzdávaním cien sa uskutočnilo 
18. apríla v réžii Milana Čier-
nika a vďaka sponzorom, za 

čo im patrí veľká vďaka.
Mestská volejbalová liga v 

Námestove funguje od roku 
1994 a hralo v nej dohromady 
30 družstiev. Hlavným cieľom 
súťaže bolo od začiatku pri-
tiahnuť čo najširšiu verejnosť 
k športu a volejbalu, hlavne 
mladých ľudí. Verím, že sa 
nám to všetkým, ktorí robíme 
okolo volejbalu v Námestove, 
podarilo. 

Za organizačný výbor 

11Námestovčan šport
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volejbal

volejbalový oddiel Tj oravan námesTovo

Súťaž kadetiek vo volejbale v závere
Majstrovstvá Sr – kadetky 

II. tr., oblasť Stred, pokračo-
vala ďalšími kolami:

V 13. kole (1. marca) odo-
hrali súťažné stretnutie v 
Rimavskej. Sobote, štvrtým 
družstvom v súťaži. S domáci-
mi kadetkami hrali od začiatku 
nebojácne a hoci prvé dva sety 
prehrali, nasledujúce dokázali 
vyhrať a zrovnať stav na 2:2. 
V rozhodujúcom 5. sete meni-
li strany za stavu 8:6 vo svoj 
prospech a po tejto výmene 
akoby „odišli“ a prehrali ten-
to set 15:8, takže získali len 1 
bod.

V druhom stretnutí podali 
Námestovčanky slabší výkon, 
čím umožnili, aby  sa presadili  
domáce kadetky a stretnutie 
jednoznačne vyhrali.

Rimavská Sobota – Námes-
tovo 3 : 2 (19, 20, -20, -25, 8), 
3 : 0 (17, 18, 12)

V nasledujúcom 14. kole (8. 
marca) privítali na svojej palu-
bovke kadetky z Novote, piate 

v súťaži. V oravskom derby 
stretnutí lepšie začala Novoť, 
darilo sa jej podanie, domáce 
hráčky mali problém s príj-
mom, čo sa prejavilo slabším 
útokom. Súperky to využili a 
stretnutie bez väčších problé-
mov vyhrali.

V druhom stretnutí domáce 
hráčky výrazne zlepšili po-
danie i hru v poli a postupne 
preberali iniciatívu. Po prvom 
sete už boli lepším družstvom 
a obrat v stretnutí dotiahli do 
víťazného konca.

Námestovo – Novoť  0 : 3 
(-16, -12, -22), 3 : 1 (-24, 19, 
20, 22)

V 15. kole (22. marca) bo-
jovali kadetky Námestova o 
body v Banskej Bystrici. Ná-
mestovčanky  začali u lídra 
súťaže nebojácne a zaskočili 
domáce hráčky výborným 
podaním i dobrou obranou na 
sieti a do polovice setu viedli. 
Potom domáce hráčky pritla-
čili na podaní a zlým príjmom 

sa Námestovčanky pripravili 
o lepší útok a set prehrali. V 
ďalších setoch sa už Námes-
tovčanky „nechytili“ a po 
slabom výkone celé stretnutie 
prehrali.

V druhom stretnutí sa hra 
čiastočne vyrovnala, Bystri-
čanky  však boli stále lepším 
družstvom a stretnutie bez 
straty setu vyhrali.

Banská Bystrica – Námes-
tovo 3 : 0 (18, 7, 7), 3 : 0 (15, 
16, 20)

V 16. kole (29. marca) hostili 
kadetky Námestova na svojej 
palubovke hráčky Čadce. V 
prvom stretnutí hrali veľmi 
dobre, výborne podávali a vo 
všetkých herných činnostiach 
súpera prevýšili a stretnutie 
bez straty setu vyhrali.

V druhom stretnutí v prvom 
sete dostala príležitosť lavička 
a hoci aj v tomto zložení hrali 
domáce hráčky dobre, nez-
vládli koncovku setu a set pre-
hrali. Hráčky Čadce sa zbavili 

nervozity, ktorá sa preniesla 
na domáce hráčky a druhý set 
vyhrali. V treťom Námestov-
čanky viedli, ale opäť zbabrali 
koncovku a celé stretnutie pre-
hrali.

Námestovo – Čadca 3 : 0 (18, 
24, 14), 0 : 3 (-25, -13, -22)

V 17. kole  majstrovstiev  
SR– II. trieda v nedeľu 12. 
apríla hrali Námestovčanky 
vo Zvolene. Začali dobre, 
hrali bez rešpektu a príkladne 
bojovali. Súpera zaskočili vý-
borným podaním a dobrou ob-
ranou na sieti. Priebeh zápasu 
sa postupne  obrátil. Domáce 
hráčky pritlačili na podaní a 
Námestovčanky nedokázali 
odpovedať rovnakým spô-
sobom. V ďalšom priebehu 
zápasu sa už nechytili a odo-
vzdaným výkonom darovali 
domácim všetky body.  V dru-
hom stretnutí mala hra rovna-
ký  priebeh. Domáce hráčky 
stále viedli a Námestovo sa 
chvíľami doťahovalo. Zvolen-

čanky však boli stále lepším 
družstvom a s prehľadom zví-
ťazili aj v druhom zápase bez 
straty setu.

Zvolen : Námestovo  3 : 0  
(23,20,13), 3 : 0  (22,15,19)

Za Námestovo hrali: Bran-
dýsová,  Dendisová, Gnidia-
ková, Lúchavová,  Maslanová, 
Opálková, Veselovská 

Tréneri: Kurťáková, Lúcha-
va

Do skončenia súťaže chýba 
ešte jedno kolo – 19. apríla 
odohrajú kadetky Námestova 
na domácej pôde zápas s Mar-
tinom.   

Poradie po 17. kole: 1. Ban-
ská Bystrica, 2. AC Žilina, 3. 
Zvolen, 4. Rimavská Sobota, 
5. Novoť, 6. Námestovo, 7. 
Čadca, 8. Prievidza, 9. Martin

           
          T. Lúchava, V. Nečas

Základ družstva kadetiek s trénerkou V. Kurťákovou. 
	 	 	 	 									Foto: T. Lúchava

Ženy Námestova víťazom Oravskej volejbalovej ligy 
Družstvo žien TJ Oravan Ná-

mestovo víťazne ukončilo po-
slednými stretnutiami Oravskú 
volejbalovú ligu žien (OVL) 
súťažného ročníka 2014/2015 
v ktorej štartovalo 5 družstiev: 
VK Tvrdošín, TJ Novoť, Volej-
bal Lokca, Kukučínka D. Kubín 
a Oravan Námestovo. Družstvo 
žien Oravan Námestovo pod 
vedením Vierky Kurťákovej 
predviedlo v OVL takmer do-
konalú „spanilú jazdu“, keďže 
v súťaži stratilo len jeden bod.

O tento bod námestovské vo-
lejbalistky pripravilo družstvo 
žien TJ Novoť, na ktorého pa-
lubovke odohrali  8. februára 
vzájomné stretnutie. Hráčky 
Novote využili výhodu domá-
ceho prostredia a vyhrali prvý 
set vďaka dobrému podaniu 
a zlému príjmu Námestov-
čaniek, ktoré nemohli využiť 
svoje kvality v útoku. V dru-
hom a treťom sete zlepšili prí-
jem podania, čo sa prejavilo v 
kvalite útoku a sety vyhrali. Vo 
štvrtom sete Námestovčanky 
poľavili, čo Novoť využila aj s 
podporou domáceho publika a 
s trochou športového šťastia set 
tesne vyhrala. V rozhodujúcom 
sete Námestovčanky nenechali 
nič na náhodu a zodpovednou 
hrou vo všetkých herných čin-
nostiach set a celé stretnutie 
vyhrali.

Druhé stretnutie začali Ná-
mestovčanky v útlme a prehrali 
prvý set. Ďalšie sety vyhrali po 
taktických zmenách v zostave a 
vďaka lepšej kondícii.

TJ Novoť – Oravan Námes-
tovo 2 : 3 (16, -20, -18, 23, -11)  
1 : 3 (21, -21, -18, -16)

V predposlednom kole OVL 

1. marca nastúpili Námestov-
čanky proti VK Tvrdošín (4. v 
súťaži) bez rešpektu. Výbor-
ným podaním v oboch stretnu-
tiach nedali hosťujúcim hráč-
kam šancu. Variabilný útok, 
dobrá obrana na sieti a v poli 
nedovolili súperkám výraznej-
šie sa presadiť. Výnimkou bol 
druhý set druhého stretnutia, 
keď boli na ihrisku prevažne 
hráčky z lavičky, čo sa pokú-
sili Tvrdošínčanky využiť zvý-
šenou bojovnosťou. Napriek 
tomu hráčky z lavičky dokázali 
dotiahnuť set a celé stretnutie 
do víťazného konca.

Oravan Námestovo – VK 
Tvrdošín 3 : 0 (10, 13, 14) 
3 : 0 (11, 23, 14)

V poslednom kole 15. marca 
opäť na svojej palubovke pri-
vítali hráčky Námestova druž-
stvo Volejbal Lokca. Hosťujúce 
hráčky prišli s veľkou snahou 
niečo vyhrať a potrápiť už isté-
ho víťaza  súťaže. Domáce  však 
súperkám veľa nedovolili, hoci 
ich obetavosť bola nesmierna a 

neraz boli dlhé výmeny, kým 
padol bod. Vďaka výbornému 
podaniu a dobrým blokom ne-
pripustili v oboch stretnutiach 
domáce hráčky žiadne prekva-
penie a potvrdili tak jednoznač-
né víťazstvo v súťaži.

Oravan Námestovo – Volej-
bal ženy Lokca 3 : 0 (18, 7, 16)    
3 : 0 (15, 19, 20)

TJ Oravan Námestovo v 
OVL reprezentovali: V. Kur-
ťáková  (vedúca družstva a 
trénerka), J. Kurťáková, Z. 
Kurťáková, Mlazovská, Janou-
šová, Boldovjaková, Hupková, 
Kubiridžáková, Kozáková, A. 
Lúchavová, R. Lúchavová, V. 
Lúchavová, Brandýsová, Opál-
ková, Veselovská

Konečné umiestnenie: 
1. TJ Oravan Námestovo  47 b.
2. TJ Novoť 35 b.
3. VK Tvrdošín 19 b.
4. Volejbal ženy Lokca 19 b.
5. Kukučínka D. Kubín   0 b.

   
         V. Kurťáková, V. Nečas

Časť družstva žien TJ Oravan Námestovo v OVL žien. 
	 	 	 	 								Foto K. Opálková

Námestovskí volejbalisti na 4. mieste OALPS
Už 11. ročník Orawskej 

Amatorskej Ligi Pilki Siat-
kovej  (OALPS) sa začal 28. 
novembra minulého roku v 
športovej hale v Jablonke (Pl). 
Súťaže sa zúčastnilo 8 tímov z 
toho dva zo Slovenska

Sezóna bola rozdelená do 
dvoch častí – základná a nad-
stavbová časť. Volejbalisti Ná-
mestova skončili po základnej 
časti na 4. mieste s bilanciou 3 
výhry a 4 prehry. Deväť bodov 
si preniesli do nadstavbovej 
časti, kde postúpilo 6 najlep-
ších družstiev: Belfry Orawa, 

AZS Podwilk, S-VK Trstená, 
TJ Oravan Námestovo, Bystra, 
Malolipnicke Lwy.

V nadstavbovej časti vyhrali 
naši volejbalisti postupne nad 
AZS Podwilk, Bystrou a Malo-
lipnickymi Lwami zhodne 3:0 
ale neuspeli so suverénom ligy 
Belfry Orawa, s ktorými pre-
hrali 0:3. Boj o tretiu priečku 
bol otvorený až do posledného 
kola. V piatok 10. apríla odo-
hrali  rozhodujúci zápas proti 
S-VK Trstená a prehrou 1:3 a 
18 bodmi v celkovej tabuľke 
sa umiestnili na 4. mieste.

Konečné poradie: 
1. Belfry Orawa, 2. AZS 

Podwilk, 3. S-VK Trstená, 
4. TJ Oravan Námestovo, 5. 
Bystra, 6. Malolipnickie Lwy, 
7. ZSO Lipnica Wielka, 8. ZS 
Jablonka

TJ Oravan Námestovo 
reprezentovali: Jozef Hup-
ka (nahrávač), Tibor Brňák 
(univerzál), Michal Bobek, 
Richard Višňovský (blokári), 
Matej Čajka, Pavol Kramar-
čík, Ľuboš Kolcún (smečiari), 
Karol Hrubják (libero)

Michal Bobek

Skončil sa XXI. ročník námestovskej VúML

Na fotografii Taktic (2. m) a Drzakamenci (8. m)    Foto: (vo) 
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futbal - MŠK NáMestovo

Muži MŠK v jarnej časti stále bez prehry

MŠK sa v poslednom ob-
dobí udomácňuje na špici 
tabuľky. Čím to je?

Pravdupovediac pred za-
čiatkom súťaže by som si ani 
sám nedovolil tvrdiť, že s ta-
kým mladým kádrom budeme 
bojovať o popredné priečky.  
Podľa môjho názoru sa v ka-
bíne A mužstva stretla skvelá 
partia chlapcov, ktorá chce ťa-
hať za jeden povraz. Samoz-
rejme, musím spomenúť aj 
ťažkú zimnú prípravu, ktorú 
chlapci absolvovali poctivo.

Aké myšlienky sa vám pre-
háňajú hlavou pri pohľade 
na tabuľku?

Priznám sa, že tabuľku sa 
snažím nevnímať. Snažím sa 
chlapcov pripraviť na najbliž-
ší zápas tak, aby sme neodchá-
dzali z ihriska ako porazení.  

Prvé tri zápasy ste nepreh-
rali. Mohli by ste nám ich 
v krátkosti zhodnotiť?

Je pravdou, že prvý domáci 
zápas sme nebodovali naplno. 
S Kremničkou sme nepreme-
nili niekoľko sľubných šancí, 
a aj keď sme v zápase viedli, 
súper z ojedinelej šance vy-
rovnal. v Krásne nad Kysucou 
sme už bodovali naplno, po-
čas celého zápasu boli chlap-

ci jasne lepším mužstvom.  
V treťom zápase sme cesto-
vali do Martina s cieľom ne-
prehrať. V úvode zápasu sme 
boli lepším mužstvom, a tak 
sme zaslúžene viedli. No po 
zmene strán Martinčania vy-
rovnali. Bol to neveľmi pekný 
a bojovný futbal, ale chlapci 
ho zvládli.

V Námestove pôsobíte už 
tretí rok. Pred zimnou príp-
ravu sa šepkalo o vašom  od-
chode. Aká je pravda?

Oslovilo ma viacero klubov, 
aj z vyšších súťaží. No Ná-

mestovo mi prirástlo k srdcu. 
Cítim sa tu dobre a to je nie-
kedy viac ako peniaze. Páči sa 
mi celá filozofia klubu a som 
rád, že som jej súčasťou.
	 										Karol	Polťák

Jarná časť súťažného ročníka je už v plnom prúde 
a zverenci pavla Strapáča ešte neokúsili trpkosť prehry. 
preto sme položili pár otázok hlavnému trénerovi.

iii. liga dospelí 
 TABUĽKA                        Z       V       R       P                      B
1.   Teplička nad Váhom    16     13     2     1     35:10     41
2.   Martin  17  11  3  3  43:14  36
3. Námestovo 17 9 6 2 27:15 33
4.  Makov  17  9  3  5  42:16  30
5.   Nová Baňa  17  9  1  7  36:24  28
6.  Lučenec  17  8  4  5  29:26  28
7.   Kremnička  17  7  5  5  30:31  26
8.   Kalinovo   17  6  6  5  23:19  24
9.  Liptovský Hrádok  16  8  0  8  27:33  24
10.  Rakytovce  17  5  2  10  19:34  17
11.  Žarnovica  17  5  2  10  19:43  17
12.  Krásno nad Kysucou  17  5  1  11  16:35  16
13.  Pohronie B  17  4  2  11  15:37  14
14. Bytča  17  3  3  11  20:34  12
15.  Čadca  16  3  2  11  17:27  11

Športové triedy so zameraním na futbal
Na ŽŠ Komenského bu-

dúci rok otvárajú už štvrtú 
športovú triedu a tak od 5. 
až po 8. ročník môžu chlap-
ci (nielen z Námestova) 
prestúpiť do tejto športovej 
triedy. Oproti klasickej trie-
de majú žiaci športovej trie-
dy týždenne o 4 hodiny fut-
balovej športovej prípravy 
viac. Keď k tomu pridáme 
klasickú telesnú výchovu 

a popoludňajší tréningový 
proces v MŠK, týždenne 
majú chlapci športových 
tried okolo 11 tréningových 
hodín futbalu a jeden maj-
strovský zápas. Raz mesačne 
absolvujú tréningový proces 
s trénermi MŠK Žilina. Ok-
rem toho škola organizuje 
aj rôzne návštevy majstrov-
ských zápasov slovenskej 
reprezentácie, A mužstva 

MŠK Žilina či návštevu šat-
ní na štadióne v Žiline. Tou-
to cestou chcem informovať 
o nábore do športových 
tried, ktorý sa uskutoční 
23. apríla o 16:00 na umelej 
tráve MŠK Námestovo pod 
záštitou MŠK Žilina.

Karol	Polťák		
športový	riaditeľ	MŠK	

Námestovo

Pavol Strapáč


