
február 2016                                              číslo 1                                       dvojmesačník                                                                  ročník VI     

20 rokov ZŠ na sídlisku Brehy 
- najmladšej v okrese Námestovo

Základná škola na Slnečnej 
ulici v Námestove otvorila 
svoje brány 5. februára 1996, 
v týchto dňoch sme spoločne 
oslávili 20. výročie jej vzni-
ku.

V priebehu rokov sa tu 
vystriedalo niekoľko uči-
teľov, dnes tvorí dôležitú 
súčasť školy dobrý kolektív 
pedagógov a zamestnancov, 
ktorí sa snažia vzdelávaním 
zvyšovať svoju odbornosť. 
Oveľa viac je žiakov, ktorí 
prešli ich rukami. Každý rok 
do tejto školy prichádzajú 
malí prváčikovia, pre ktorých 
je všetko nové a zo všetké-
ho majú strach. Vďaka uči-
teľom sa z nich stávajú mladí 
úspešní ľudia, ktorí získavajú 
ceny na rôznych okresných 
i krajských súťažiach. No 
najväčším úspechom sú ich 
osobné každodenné víťazst-
vá pri zvládnutí neľahkých 
úloh počas vzdelávania.

V mene všetkých by sme sa 
chceli poďakovať  rodičom, 

ktorí majú záujem a ochotu 
spolupracovať so školou, pre-
tože jej začiatky boli ťažké 
a každá pomoc bola vítaná. 
Škola zápasila s nedostatkom 
učebníc a učebných pomô-
cok. Dnes je z nej moderná 
inštitúcia vybavená počítač-
mi a interaktívnymi tabuľa-

mi. Sú tu zriadené špeciálne 
učebne: audiovizuálna, bio-
logická, fyzikálno-chemic-
ká, počítačová, či tabletová 
učebňa. Vďaka kuchárkam 
si pochutnávame na obedoch 
vo vlastnej modernej školskej 
jedálni.

   (Pokračovanie na 8. str.)

Primátor mesta Ing. Ján Kadera odovzdal riaditeľke jubilu-
júcej ZŠ na sídlisku Brehy Mgr. Renáte Fidríkovej Plaketu J. 
A. Komenského.                         Foto: zš s

Výsledky volieb nepriamo ovplyvňujú život všetkých generácií. Ilustračná fotografia.                Foto: ar lá

O budúcnosti Slovenska rozhodujú 
Námestovčania aj vo Švédsku

O tom, že budúcnosť 
Slovenska nie je ľahos-
tajná ani Námestov-
čanom žijúcim, resp. 
pracujúcim ďaleko za 
hranicami Slovenska, 
svedčí ich záujem o 
blížiace sa parlament-
né voľby. Vo Švédsku, 
Švajčiarsku, Francúz-
sku, Poľsku, Rakúsku, 
ale najmä  vo Veľkej Bri-
tánii, Českej republike 
a Nemecku bude voliť 
poštou dohromady 47 
Námestovčanov.

Oprávnení voliči, kto-
rých je z celkového 
počtu 7 913 obyvateľov 
Námestova celkovo 6 
300, budú voliť najmä 
vo vlastných volebných 
okrskoch. Tých je opro-
ti predošlým voľbám o 
dva viac – teda osem, 
vzhľadom na to, že dva 
bývalé najväčšie voleb-

né okrsky mali  veľký 
počet 1200 a 1300 voli-
čov, a tak ich mesto pre-
rozdelilo. 

V ôsmich volebných 
komisiách v Námestove 
bude v sobotu 5. marca 
pracovať dohromady 94 
členov volebných komi-
sií, ktoré sú väčšinou 12-
členné. 

Sto tridsať občanov 
Námestova, ktorí budú v 
čase volieb mimo mies-
ta svojho bydliska, po-
žiadalo (k 17. februáru, 
pozn. aut.) o vydanie 
hlasovacieho preukazu 
a voliť tak budú mimo 
svojho mesta. Ako nás 
informovali pracovníč-
ky správneho oddelenia 

mestského úradu, naj-
väčší nápor na vydáva-
nie hlasovacích preuka-
zov mesto ešte len čaká, 
pretože voliči, či nimi spl-
nomocnené osoby môžu 
o hlasovací preukaz po-
žiadať ešte v deň pred 
konaním volieb, teda do 
4. marca.                    (lá)

    O voľbách aj na 2. str.

Termín odovzdania prieťahu 
posunutý na august

V utorok 23. februára sa po 
zimnej prestávke na pravidel-
nom kontrolnom dni znovu 
stretli zástupcovia inštitúcií a 
firiem zodpovedných za túto, 
pre námestovský región tak 
dôležitú stavbu. 

Veľmi kritizovaná bola v 
poslednom období problema-
tika osvetlenia štátnej cesty, 
predovšetkým troch dôleži-
tých priechodov pre chodcov 
v centre mesta. Po vyriešení 
problémov s dodávateľskou 
firmou verejného osvetlenia 
hlavný zhotoviteľ stavby, fir-
ma Hastra prisľúbil realizáciu 
osvetlenia v úseku od nástu-
pišťa SAD až po križovatku 
pri prečerpávacej stanici kana-
lizácie do dvoch týždňov. Zá-
roveň sa s ohľadom na počasie 
v úseku od spomínanej križo-

vatky pri stavebninách až po 
budúcu kruhovú križovatku 
pod kostolom začne s prácami 
na podkladových vrstvách. To 
bude znamenať odkop súčas-
nej cesty v závislosti od stavu 
podkladov do hĺbky 40 až 90 
centimetrov. Nasledovať bude 
položenie nových podklado-
vých vrstiev so zodpoveda-

júcim hutnením. Je možné, 
že pri týchto prácach bude 
doprava vedená len v jednom 
jazdnom pruhu a regulova-
ná svetelnými dopravnými 
zariadeniami. V ďalšej etape 
sa práce presunú na úsek ná-
stupišťa SAD až po vjazd do 
mesta zo strany od Oravskej 
Jasenice. Organizácia verejnej 
dopravy bude včas prerokova-
ná so zástupcami SAD, o čom 
bude informovaná aj verej-
nosť. Po zhotovení všetkých 
podkladových vrstiev príde na 
rad finálne asfaltovanie povr-
chu vozovky v celej jej dĺžke. 
To by malo prebehnúť už v 
letných mesiacoch jún a júl. 
Podľa predstaviteľov zhotovi-
teľa stavby by malo byť celé 
dielo ukončené a odovzdané 
do konca augusta 2016. Zá-

roveň všetci zainteresovaní na 
tejto stavbe prosia verejnosť 
o trpezlivosť a zhovievavosť 
pri problémoch vzniknutých v 
súvislosti s uvedenými staveb-
nými prácami v našom meste. 

Milan Rentka

Viac o budovaní prieťahu 
Námestovom aj na 3. str.

Začiatkom týždňa napadlo niekoľko centimetrov snehu a tak 
nepriazeň počasia stavbárom  zasiahla do organizácie i výko-
nu práce.          Foto: (mr)



Parlamentné voľby 2016 sú 
v poradí 9. voľbami od Než-
nej revolúcie, voliči budú v 
nich voliť 5. marca prvýkrát 
podľa novej legislatívy z 
roku 2014.

Sú v ňom oproti predchá-
dzajúcim voľbám najmä tieto 
zmeny:

■ Voliči dostali jeden zo-
znam registrovaných kandi-
dátov na jednu domácnosť, 
nie, ako to bolo v  minulosti 
- na každého voliča jeden zo-
znam.

■ Vo volebnej miestnos-
ti, po preukázaní sa voliča 
občianskym preukazom, za-
krúžkuje okrsková volebná 
komisia jeho poradové číslo v 
zozname voličov, vydá mu 23 
hlasovacích lístkov i prázdnu 
opečiatkovanú obálku a volič 
prevzatie týchto materiálov 
potvrdí vlastnoručným pod-
pisom.

■ Za „plentou“ volič vyberie 
jeden hlasovací lístok politic-
kej strany/hnutia, ktorému sa 
rozhodne dať svoj hlas. Tento 
lístok môže bez krúžkovania 
vložiť do obálky, alebo na 
ňom zakrúžkovať poradové 

čísla najviac štyroch kandidá-
tov, ktorým dáva prednostné 
hlasy. Ak by zakrúžkoval viac 
čísel kandidátov, na prednost-
né hlasy sa nebude prihliadať 
a hlasovací lístok sa bude po-
čítať v prospech strany/hnu-
tia, ktorú volič vloží v obálke 
do volebnej schránky. 

■ Ak sa volič pomýli, okr-
sková volebná komisia mu 
vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Ne-
správne upravené hlasovacie 
lístky volič vloží do schránky 

na odloženie nepožitých hla-
sovacích lístkov.

■ Volič je povinný odložiť 
nepoužité hlasovacie lístky 
alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapeča-
tenej schránky na odloženie 
nepoužitých hlasovacích lís-
tkov, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

Volebné miestnosti sa otvo-
ria o 7.00 hod. a zatvoria o 
22.00 hod.

Oficiálne volebné výsled-
ky vyhlási Štátna komisia 
pre voľby v nedeľu 6. marca 
2016.                    (r)

Využime svoje 

právo

2 samospráva Námestovčan

Termíny vydaní mestských novín 
NÁMESTOVČAN v roku 2016

Námestovčan vychádza 6. rok, je dvojmesačník, má 
12, mimoriadne 16 strán, v priebehu roka vychádza 
pravidelne 6 vydaní novín. Tohto roku vyjdú mestské 
noviny v týchto termínoch:

č. 1 – 26. februára 2016

č. 2 -  29. apríla, uzávierka 18. apríla

č. 3 – 24. júna, uzávierka 13. júna

č. 4 -  23. septembra, uzávierka 13. septembra

č. 5 – 28. októbra, uzávierka 17. októbra

č. 6 – 20. decembra, uzávierka  9. decembra

(rr)

Novinky o voľbách Výstavba rodinných domov po novom

Štúdia na 35 
stavebných
pozemkov
Približne pred desiati-

mi rokmi kúpilo mesto 
pozemok o veľkosti nece-
lé tri hektáre v katastri 
Námestovo v blízkosti 
obce Zubrohlava, vpra-
vo od mosta, vedľa rieky 
Polhoranka. V novoschvá-
lenom územnom pláne 
mesta sa podarilo uvedenú 
lokalitu zaradiť na indi-
viduálnu výstavbu rodin-
ných domov. Nasledovalo 
spracovanie zastavovacej 
štúdie s cieľom na danej 
ploche vytvoriť čo mož-
no najviac  stavebných 
pozemkov. Štúdia je hotová 
a výsledkom je 35 staveb-
ných pozemkov o rozlohe 
od 550 do 650 štvorco-
vých metrov. Obslužné 
cesty sú plánované v šír-

ke 6 metrov s dvoma 1,5-
metrovými pásmi zelenej 
plochy po oboch stranách 
na odhŕňanie snehu v zim-
ných mesiacoch. Cesta je 
lemovaná obrubníkmi. 
Počíta so splaškovou, ale 
aj dažďovou kanalizá-
ciou vrátane zabudova-
nia prípojok ku každému 
stavebnému pozemku. 
Samozrejmosťou bude aj 
vodovodná a elektrická 
prípojka. To všetko preto, 
aby sa už nerozkopávala 
cesta. Cesta bude pozos-
távať zo štrkového lôžka 
a dvoch vrstiev asfaltu. 
Súčasťou projektu je aj 
verejné osvetlenie a roz-
vod dátovej siete na inter-
net, telefón a pod. 

Cena 35 eur 
za m2
Po hrubom prepočíta-

ní všetkých nákladov na 
inžinierske siete vrátane 
kúpnej ceny pôvodné-
ho pozemku vychádza 
cena takto pripraveného 
pozemku na 35 eur za 
meter štvorcový. Samot-
ný predaj pozemkov 
podlieha zákonu o majet-
ku obcí, teda jednou z 
foriem verejnej súťaže. 
Vedenie mesta navrhu-
je formu verejnej draž-
by. Predstava je taká, že 
mesto zabezpečí projekt 
pre stavebné povolenie, 
vybaví stavebné povo-
lenie, vypíše súťaž na 
dodávateľa všetkých 
inžinierskych sietí a sie-
te vybuduje i zafinan-
cuje z rozpočtu mesta. 
Takto kompletne pri-
pravené pozemky budú 
očíslované, každý záu-
jemca si ich bude môcť 
fyzicky pozrieť, vybrať 
si vhodný a vo verejnej 
dražbe sa oň uchádzať. 
Každý jeden pozemok 
sa bude dražiť osobitne, 
vydražené ceny môžu 
byť teda rôzne. Vede-
nie mesta nechce dávať 
žiadne ďalšie podmien-
ky, jediným kritériom 

bude cena. Znamená 
to, že pozemok si bude 
môcť kúpiť ktokoľvek, 
dokonca na ňom nebude 
musieť ihneď stavať.

o návrhu 
rozhodne msZ
Takto pripravená indivi-

duálna bytová výstavba je 
v našom okrese jedinečná 
a výnimočná a vedenie 
mesta predpokladá, že aj 
do budúcnosti význam-
ným spôsobom ovplyvní 
nielen ceny  pozemkov, 
ale celkový prístup k 
budovaniu inžinierskych 
sietí a prípravu územia na 
výstavbu.

Veríme, že s návrhom 
vedenia mesta sa stotožní 
aj mestské zastupiteľstvo 
a takto pripravený návrh 
na najbližšom marcovom 
rokovaní schváli. Ak sa tak 
stane, tento rok by prebeh-
la príprava po vydanie sta-
vebného povolenia, počas 
zimy verejné obstarávanie 
a začiatkom budúceho 
roka samotná výstavba s 
následným odpredajom.

Ing. Milan Rentka
prednosta mestského 

úradu

mesto pripravuje ojedinelý projekt na výstavbu in-
žinierskych sietí a predaj stavebných pozemkov.

snom každého stavebníka je kúpiť si taký poze-
mok, pri ktorom budú vybudované všetky inžinier-
ske siete, vrátane prístupovej cesty za primeranú 
cenu. Taký cieľ si stanovilo vedenie mesta pred 
niekoľkými rokmi a všetko speje k tomu, že v krát-
kom čase sa prianie stane skutočnosťou.

Zastavovacia štúdia výstavby rodinných domov v katastri Námestovo, v blízkosti Zubrohlavy.

Na prvom rokovaní sa 10. februára zišla redakčná rada 
mestských novín Námestovčan. Prebrala obsah aktuálneho 
vydania a schválila termíny uzávierok i vydaní mestských 
novín na rok 2016. Členovia rady schválili tiež osobitné pra-
vidlá pre zverejňovanie príspevkov vo volebnej kampani,  
vypracované v súlade so zákonom 181 o volebnej kampani, 
zákonom o periodickej tlači a ďalšou platnou legislatívou, 
ktorých prijatie vyplynulo zo Štatútu novín Námestovčan.

V závere rokovania Anna Lajmonová dala k dispozícii čle-
nom redakčnej rady funkciu predsedníčky redakčnej rady 
s odôvodnením, že v budúcnosti sa chce sústrediť skôr na 
tvorivú prácu v novinách. Za predsedu redakčnej rady novín 
Námestovčan bol zvolený Marián Grígeľ.               (lá)

Predsedom redakčnej rady Marián Grígeľ
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Ste dlhoročný pedagóg. 
Ako vidíte problémy sloven-
ského školstva zvnútra?

„Problémy slovenského 
školstva sú verne kopírované 
vyhláseniami učiteľov v mé-
diách. Vôbec nejde len o ne-
dostatočné fi nančné ohodnote-
nie učiteľa, ale aj o  nedostatok 
učebných pomôcok či nedosta-
točne organizovaný vzdelávací 
program. 

Aj v súčasnej dobe máme na 
Orave školy,  ktoré nemajú te-
locvičňu, alebo majú telocvič-
ne s nedostatočnou kapacitou, 
hoci žijeme v najsevernejšej 
oblasti Slovenska, kde  je prak-
ticky pol roka zimné obdobie a 
žiaci musia cvičiť na školských 
chodbách.“

Ako učiteľ telesnej výcho-
vy určite viete posúdiť, ako 

fyzicky zdatné a športovo 
talentované sú súčasné deti. 
Majú oravské deti dostatok 
pohybu a možností vyšvihnúť 
sa medzi slovenskú športovú 
špičku? Čo im k spokojnosti 
v tejto oblasti chýba?

„Oravské deti sú nadané a 
športovo zdatné hlavne na vi-
dieku, kde si okrem povinnej 
telesnej výchovy zlepšujú svo-
ju kondíciu aj prácou na poli, 
pretože ich rodina pokladá za 
prirodzené, potrebné, niekedy 
priam nutné dopestovať si nie-
ktoré základné potraviny, ktoré 
sa urodia v našich poveternost-
ných podmienkach.

Problém dostať sa medzi 
špičku vidím v profesionálnom 
vedení detí v poobedňajších 
hodinách a v materiálno-fi nan-
čných prostriedkoch.“

Hoci tvrdenie, že učitelia sa 
príliš spoločensky neangažu-
jú nemožno zovšeobecňovať,  
vy ste  svetlou výnimkou ta-
kéhoto výroku. Zaujímate sa 
o problémy spoluobčanov, 
kvôli čomu vás opakovane 
zvolili do poslaneckého zbo-

ru mesta Námestovo. 
Čo podľa vás potrebu-

je Orava pre zlepšenie 
života jej obyvateľov a 
ako to dosiahnuť?

„Orava toho k normál-
nemu životu potrebuje 
viac. 

V oblasti infraštruk-
túry: dokončenie rých-
lostnej cesty R3 Trstená 
- Kraľovany, komplex-
nú rekonštrukciu ciest 
v obciach, kde sa rea-
lizovala  kanalizácia, 
hlavne na  ťahu Hruštín, 
Lokca, Rabča, Oravská 
Polhora, ďalej sprístup-
nenie komunikácie pre 
kamiónovú dopravu cez 
Oravskú Lesnú na Ky-
suce, pretože Príslop sa 
neustále rekonštruuje 
a most v Podbieli je v 
havarijnom stave, a tak 
sa zbytočne predražuje 
doprava a materiál, kto-
rý sa dováža na hornú 
Oravu.

V zamestnanosti: štát pod-
poruje zahraničné megafi rmy 
daňovými prázdninami a zabú-
da na lokálnych podnikateľov, 
ktorým by mal tiež konečne 
pomôcť daňovými úľavami, 
či príspevkami na mzdy uč-

ňov, ktorí by vo fi r-
me zbierali praktické 
skúsenosti a postupne sa 
stali jej hodnotnými pra-
covníkmi, atď., atď.

V cestovnom ruchu: 
budovať cyklotrasy - aj 
cyklistický chodník okolo 
Or. priehrady s napojením na 
Poľsko, ktorý je v štádiu roko-
vania s predstaviteľmi mesta 
Námestovo, žiada sa tu tiež 
vybudovať krytu plaváreň, aby 
deti z hornej Oravy nemuseli 
dochádzať na plavecké kurzy 
aj 60 km do Dolného Kubína.                                       

V oblasti zdravotníctva: do-
končiť skelet polikliniky na 
účely, ktoré budú v meste Ná-
mestovo potrebné, aby rozosta-
vaná stavba naďalej nechátrala 
a nestrácala na hodnote, aby 
tam nedochádzalo k úrazom 
tínedžerov.

Určite je potrebné tiež nutne 
riešiť problémy v školstve regi-
ónu, o ktorých som sa už čias-
točne zmieňoval...

SNS prichádza vo svojom 
volebnom programe s množ-
stvom návrhov v oblasti 
školstva, ktoré by chcela po 
voľbách pre občanov zreali-
zovať. Ktoré z týchto bodov 
vy pokladáte za obzvlášť prí-
nosné, napomáhajúce výraz-

ný rozvoj 
školstva a 

športu?
Je to zavedenie 

jednoduchého a 
spravodlivého sys-
tému fi nancovania 

škôl na základe ich 
kvality a vytvorenie 

efektívnej siete škôl. Ďalej 
vytvorenie  spravodlivého 
systému hodnotenia kvality 
základných a stredných škôl 
nielen cez meranie schopností 
žiakov, ale aj na základe kvali-
ty pedagogického zboru, kvali-
ty školských a mimoškolských 
aktivít. Myslím si, že pre skva-
litnenie slovenského školstva 
je veľmi dôležité to, už spomí-
nané a stovkami učiteľov počas 
štrajku opakované, aby práca 
učiteľa bola fi nančne i spolo-
čensky docenená, aby učiteľ 
znovu nadobudol pocit, že 
spoločnosť si jeho prácu váži, 
lebo pre budúcnosť Slovenska 
je veľmi dôležitá. Znechutený, 
nedocenený, neuznaný a čas-
ťou spoločnosti nepochopený 
učiteľ to nedokáže. Preto treba 
školstvu na Slovensku kom-
plexne venovať skutočnú po-
zornosť, ako to prezentuje vo 
svojom volebnom programe 
SNS.“ 

Orava toho pre normálny život potrebuje viac
PaedDr. Tomáš Kucharík je pedagóg s takmer 20-ročnou pedagogickou pra-

xou, na ZŠ v Námestove učí telesnú výchovu a geografiu.
Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte humanitných vied Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne pokračoval doktorandským štú-
diom na Katedre telesnej výchovy. Popri pedagogickej práci pôsobil tiež ako 
tréner žiakov, ktorí získali v krajských i celoslovenských súťažiach vo fut-
bale, atletike a volejbale niekoľko popredných umiestnení a PaedDr. Tomáš 
Kucharík od Mesta Námestovo titul Najúspešnejší tréner mesta Námestovo.

Už druhé volebné obdobie pracuje ako poslanec v Mestskom zastupiteľ-
stve v Námestove, je predsedom SNS za okres Námestovo. Má 42 rokov, je 
ženatý a má dve deti.

„...štát podporuje 
zahraničné megafirmy daňovými 
prázdninami a zabúda na lokál-
nych podnikateľov, ktorým by mal 
tiež konečne 
pomôcť...“

OBJEDNÁVATEĽ:Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639.   DODÁVATEĽ: creapoint, s.r.o., Tomášikova 10/B, Bratislava, IČO: 47967285. 

Spor urbár vs. mesto 
stále živý (?)

Značný rozruch vyvola-
lo v minulom roku na za-
sadnutiach mestského za-
stupiteľstva schvaľovanie 
Územného plánu Mesta 
Námestovo (ÚPN), ktoré-
mu Urbarialisti obce Ná-
mestovo vyčítali, že v takej 
podobe, v akej bol schvále-
ný, porušuje ich vlastnícke 
práva. Členovia urbáru po-
slancom opätovne zdôraz-
ňovali, že ak mestom pred-
ložený návrh ÚPN prijmú 
a ak prokuratúra posúdi, že 
je v rozpore so zákonom, 
stane sa tento najdôležitej-
ší dokument mesta neplat-
ným a jeho schvaľovacie 
konanie sa vráti úplne na 
začiatok, teda o päť rokov 
späť. 

Vedenie urbáru pred tak-
mer rokom podalo na ok-
resnú prokuratúru podnet 
na prešetrenie zákonnosti 
postupu v danej veci. Pred-
seda pozemkového spolo-
čenstva Urbarialisti obce 
Námestovo Milan Uhliarik 
sa na margo schváleného 
ÚP pre noviny Námestov-
čan v apríli 2015 vyjadril: 
„Schválenie návrhu Územ-
ného plánu Mesta Námes-
tovo v predloženej podobe 
vnímam ako prehru oby-
čajného obyvateľa Námes-
tova, ako prehru pravdy a 
slušnosti“.

O informácie,  týkajúce 
sa rozhodnutia okresnej 

prokuratúry  sme v októb-
ri 2015 požiadali predse-
du urbáru. Odmietol sa k 
téme vyjadriť, rovnako ako 
pred niekoľkými dňami k 
rozhodnutiu Krajskej pro-
kuratúry v Žiline. „Nepo-
kladáme to za ukončené, 
preto sa nebudeme k tejto 
záležitosti vyjadrovať, hľa-
dáme riešenie, ako ďalej“, 
povedal nám 16. februára 
na urbáre v Námestove Mi-
lan Uhliarik.

Vzhľadom na to, že v 
prípade Územného plánu 
Mesta Námestovo ide o 
dôležitý dokument mesta 
a o spore urbár vs. mesto 
sme čitateľov informova-
li prostredníctvom mest-
ských novín, požiadali sme 
o stanovisko k problému 
krajskú prokuratúru: „Pro-
kurátor Krajskej prokura-
túry v Žiline 17. decembra 
2015 odložil opakovaný 
podnet Urbarialistov obce 
Námestovo.  Okresná pro-
kuratúra Námestovo ani 
Krajská prokuratúra Žilina 
nezistila porušenie zákona 
pri prijímaní VZN Mesta 
Námestovo č. 1/2015. Roz-
hodnutie Krajskej proku-
ratúry Žilina je konečné,“, 
informoval redakciu novín 
Námestovčan prokurátor 
a hovorca Krajskej proku-
ratúry Žilina JUDr. Milan 
Cisarik. 

           (lá)

Termín dlhší, cena vyššia, 
trpezlivosť „najvyššia“...

Nepredvídané 
okolnosti pri 
stavbe prieťahu 
Námestovom 
primali objed-
návateľa – Slo-
venskú správu 
ciest a fi rmu 
Hastra ako jej 
d o d á v a t e ľ a 
podpísať dodat-
ky k zmluve o 
dielo, z ktorých 
vyplýva nielen 
to, že sa ter-
mín zhotovenia 
a odovzdania 
stavby presu-
nul z januára na 
august. Došlo 
aj k navýše-
niu ceny o 133 
482,13 eur s 
DPH, takže cel-
ková cena diela 
bude 5 772 378,68 eur s 
DPH. Vyplýva to z infor-
mácií hovorcu Ministerstva 
dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR Martina 
Kóňu, ktoré poskytol našej 
redakcii. Je tiež zaujímavé, 
že do úplného dokončenia 
stavby treba, podľa staveb-
ného dozora Ing. Karola 
Stráskeho, prestavať ešte 
77,5 % z celkového fi nanč-
ného objemu, z čoho je 
zrejmé, že od začiatku rea-
lizácie stavby sa na námes-
tovskom prieťahu doteraz 
zrealizovala iba približne 
viac ako štvrtina prác a 
preinvestovala iba približne 

viac ako štvrtina fi nančných 
prostriedkov. Do úplného 
dokončenia stavby treba 
podľa stavebného dozora 
Ing. Stráskeho ešte presta-
vať 4 566 203 eur s DPH.  

Stavba je rozpracovaná 
v celom úseku v dĺžke 2,4 
kilometra a podľa informá-
cií hovorcu MDVaRR treba 
na nej do augusta dokončiť 
obe kruhové križovatky a 
na nich zemné práce a kon-
štrukčné vrstvy vozovky, 
položiť ložnú vrstvu a uro-
biť obrus v celej dĺžke stav-
by na rozšírenom cestnom 
telese, vymeniť nevhodné 
podlažie na stavajúcej čas-
ti cesty v dĺžke 500 metrov 

pre sieťový rozpad krytu 
vozovky, urobiť drenážne 
odvodnenie v dĺžke 800 
metrov, odfrézovať stá-
vajúcu vozovku po celom 
2,4-kilometrovom úse-
ku, položiť ložnú vrstvu a 
obrus po celej dĺžke vozov-
ky, 800 metrov odvodňova-
cieho rigolu, ďalej dokon-
čiť chodníky v dĺžke 600 
metrov, verejné osvetlenie 
a zrealizovať zvislé a vodo-
rovné trvalé dopravné zna-
čenia.

Práce ako na kostole a 
počasie neprajné... Zostáva 
len obrniť sa svätou trpezli-
vosťou a stavbárom zaželať 
dní bez snehu a dažďa. (lá)

Keď to nejde, tak to nejde...                 Foto: (mr)

Zasadnutie 
mestského
zastupiteľstva 
9. marca

Prvé tohtoročné zasad-
nutie Mestského zastu-
piteľstva v Námestove 
sa uskutoční v stredu 
9. marca o 15.00 hod.
v zasadačke mestského 
úradu. 

V sedembodovom pro-
grame po kontrole uzne-
sení poslanci prerokujú 
rozpočtové opatrenie č. 
1/2016, ktoré predloží 
vedúca fi nančného odde-
lenia Katarína Rusinová. 
Zmenu č. 2 VZN č. 3 z 
roku 2014 predloží a 
ozrejmí vedúca správne-
ho oddelenia Mária Vra-
nová. Poslanci prerokujú 
aj obsah Programu hos-
podárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Námesto-
vo, jeho predkladateľom 
je  prednosta MsÚ Milan 
Rentka. Na programe 
rokovania prvého toh-
toročného mestského 
zastupiteľstva sú tra-
dične aj prevody, nájmy 
a výpožičky majetku 
mesta, ktoré pripravil a 
predloží na rokovanie 
poslancov vedúci odde-
lenia výstavby Vladimír 
Natšin. V závere zasad-
nutia mestského zastupi-
teľstva sú na programe 
interpelácie poslancov a 
bod rôzne. 

        (r)



Vo vianočnom vydaní novín 
Námestovčan sme sa čitateľov 
opýtali, či poznajú meno diva-
delníka, režiséra, významného 
Námestovčana, ktorý ako Mi-
kuláš roky rozdával radosť a 
sladkosti deťom i seniorom v 
Námestove, po Slovensku i za 
hranicami Slovenska. Tohto 
roku uplynie už 12 rokov od 
smrti tohto známeho „Miku-
láša“.

Všetci účastníci našej súťaže 
o tablet a ďalšie dve ceny od 
fi rmy Itcomplet , s.r.o. odpo-
vedali správne. Ide o exprimá-
tora Námestova Ivana Krušin-
ského.

Spomedzi súťažiacich sme 
vyžrebovali týchto výhercov:

1.cenu – tablet vyhráva Vla-
do Benadik, Námestovo

2.cenu -  30%-nú zľavu na 
servis počítača alebo telefónu 
vyhráva Anna Lachová, Ná-
mestovo

3.cenu – 20%-nú zľavu na 

servis počítača alebo telefónu 
vyhráva Jozef Kekelak, Ná-
mestovo

   Výhercom blahoželáme!
Tablet si vyzdvihnite a zľavu 

uplatnite osobne vo fi rme It-
complet, s.r.o., ktorá zabezpe-
čuje servis a opravy všetkých 

značiek počítačov a telefónov.
Predajňa sa nachádza v po-

lyfunkčnej budove „Maja“ na 
autobusovej stanici v Námes-
tove, 2. poschodie. Tel. číslo: 
0915 616 390, www.itcom-
plet.sk

    redakcia
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Výhercovia vianočnej súťaže

Čo by nemalo chýbať v kronike mesta?
Na stránke mesta Námes-

tovo bude od 29. februára 
2016 v kolónke KRONIKA 
zverejnený návrh na zápis do 
kroniky mesta Námestovo. 
Ak máte návrh na zápis do 
kroniky z roku 2015, ktorý 
by v nej nemal chýbať, po-
šlite nám ho na e-mail: kro-
nikar.no@gmail.com. Cez e-
mail si môžete dohodnúť aj 
osobný kontakt s kronikárom 
mesta.           (mh)

Ďakujú za pomoc pre zdravie
Určite si spomeniete, vážení 

čitatelia, ako sme vás oslovili 
prosbou o fi nančnú pomoc pre 
dvoch hendikepovaných ma-
lých Námestovčanov – Lauru 
Bencúrovú a Maxima Tomeč-
ka. 

Ich rodičia sa chcú úprimne 

poďakovať všetkým účast-
níkom vlaňajšieho Dňa pre 
všetkých, ktorí deťom po-
mohli, aby sa mohli zúčastniť 
rehabilitačného kurzu v pieš-
ťanskom Adeli Medical Cen-
ter.  Rovnakým fi nančným 
objemom ako bola vyzbiera-
ná suma z Dňa pre všetkých, 
prispel na rehabilitáciu obom 
deťom Marián Grígeľ st. Na 
zdraví oboch detí vidieť po 

absolvovaní 12-dňového kur-
zu v spomínanom zariadení 
pozitívny posun a ich rodičia 
chcú všetkým darcom za ich 
pomoc veľmi srdečne poďa-
kovať!

Je pochopiteľné, že rehabi-
litačné kurzy sú účinné, ak sú 

opakované, aspoň trikrát roč-
ne, čo rodičom oboch detí fi -
nančné možnosti nedovoľujú.

Preto, ak by ste im chceli 
opäť pomôcť, hoci malým fi -
nančným príspevkom, tu sú 
čísla účtu ich rodičov:

p. Bencúrová:
3009000000000321455620, 
p. Hvolková: 
7702000000003314844357
Ďakujeme!                     (r)

Kamene zmiznutých aj v Námestove 

Z podnetu predsedu občian-
skeho združenia Pamätaj sa 
príprava pre kamene zmiz-
nutých, ako spomienka roz-
behla veľmi rýchlo. Prvotné 
informácie o tejto tragickej 
udalosti podal Eyal Bloch z 
Izraela, ktorý spolupracuje 
so združením a táto časť jeho 
informácií tvorí podstatnú 
mozaiku rodiny Hermana a 
Elviry Kleinovcov, ktorí žili 
v Námestove a ktorej gené-
za je bannerovo spracovaná 
a pripravuje sa pre múzeum 
židovskej kultúry v Námes-
tove. Detailne informácie 
doplnila profesorka Mirjam 

Gálová, vnučka Hermana a 
Elvíry Kleinovcov. Kamene 
zmiznutých budú umiest-
nené pred bývalým rodin-
ným domom Kleinovcov na 
Hviezdoslavovej ulici, na 
ich pozemku a ich ako Ná-
mestovčanov budú pripomí-
nať v mosadzi vyryté mená 
jednoduchým Tu žil, tu žila... 
Architektonicky na vysokej 
úrovni vyriešili osadenie 
projektanti, manželia Danica 

a Ľubomír Hollý. Projekčná 
príprava je hotová, povole-
nie tiež, kamene sú objedna-
né a po dodaní od  Židovskej 
obce Brno, ktorá zaručuje 
licenciu pre Kamene zmiz-
nutých, budú osadené. 

Informácie o kameňoch 
zmiznutých budú tiež na 
QR code s označením GPS 
na facebookovskej stránke 
židovského cintorína v Ná-
mestove.

Táto infor-
mácia nabrala 
veľmi rýchly 
spád a ozvali 
sa ďalší prí-
buzní zo sveta, 
ktorí by radi 
videli podob-
nú spomienku 
na Námes-
tovčanov Dr. 
Grossmana s 
manže lkou , 
ktorých zasia-
hol podobný 
osud. Takže 
doťahujú sa 
detaily.  

Karol 
Kurtulík

Šestnásteho januára 1945. roku boli šiesti občania – 
Rozália Elbertová zo Slanice, manželia Viliam a Rozália 
Kleinovci zo Zubrohlavy, Jozef Spitzer z Rabče, manželia 
Herman a Elvíra Kleinovci z Námestova na základe uda-
nia odvedení a zavraždení nemeckým gestapom v Hôrke 
pred Tvrdošínom. Devätnásteho januára 1945 rovnako 
krutý osud stihol ďalších dvoch občanov Oravskej Les-
nej – Margitu Rendlovú a jej 5-ročného syna Karola. Spo-
menutých osem občanov z Námestova a okolitých obcí 
bolo transportovaných na smrť napriek tomu, že viacerí 
z nich boli pokrstení, boli hospodársky dôležitými oso-
bami a ani v jednom prípade nedal predseda okresné-
ho veliteľstva Hlinkovej gardy v Námestove návrh na ich 
transport.

Návrh umiestnenia pamätnej dlaždice rodiny Hermana Kleina ne Hviezdosla-
vovej ulici, vzor  osadenia dlaždice.

V tomto roku 8 schválených projektov pre Oravu
Firma YAN-FENG prostredníctvom 

medzinárodného zamestnaneckého 
programu Blue Sky Involve nabáda 
zamestnancov k vytváraniu dobro-
voľníckych tímov  v spolupráci s ne-
ziskovými organizáciami a školami 
s cieľom podporiť aktivity v rámci 
žlepšovania životného prostredia, so-
ciálnych služieb, ale aj vzdelávacích 
aktivít v miestnych komunitách. Kaž-
dý schválený projekt môže byť pod-
porený sumou 1 000 dolárov. 

V tomto roku už získalo spomínanú 
dotáciu osem oravských subjektov, 
ktorých projekty budú postupne rea-
lizované: Poľovnícke združenie (PZ) 
Zelený Háj Námestovo, Materská 

škola Klin, Občianske združenie Or-
lovňa, Detské centrum Rozprávkovo, 
Sport team Dolný Kubín, MŠ a ZŠ 
Oravská Polhora, TJ Sokol Zubrohla-
va, Občianske združenie Spojme sa 
pre Oravu.                                (pk, r)

Rozmiestenie krmidiel pre vysoku 
zver v okoli Oravskej priehrady, ktoré 
zhotovil Peter Valíček, fi nančne pod-
porila fi rma YAN-FENG Námestovo 
sumou 1000 dolárov. Ide o prvý zreali-
zovaný spomedzi spomínaných ôsmich 
schválených projektov.

Na fotografi i zľava zástupca fi rmy 
YANG-FENG Námestovo Peter Kola-
da  a Ľubomír Jaňák - zástupca PZ Zelený Háj Námestovo.            Foto: (ar pk)

Okolo priehrady sa nelegálne stavia
Oravská priehrada spolu s 

okolitými lesmi, kopcami a 
rašeliniskami významným 
spôsobom dotvára krajinu 
hornej Oravy.  Napriek tomu 
faktu, sú medzi nami aj takí,  
ktorí si pravú hodnotu tohto 
„jazera“ často neuvedomujú. 
Naše „oravské more“ využíva-
me na účely oddychu – v lete 
na kúpanie či člnkovanie, v 
zime sa zas na zamrznutej hla-
dine priehrady korčuľujeme. 
Sú to formy „užívania“ tohto 
krásneho kúta Oravy, ktoré 
priamym vplyvom nepoškod-
zujú životné prostredie. Je 
však určite prirodzené, že sa 
treba oň aj starať a chrániť si 
ho, veď niektoré priľahlé časti 
nádrže patria podľa zákona o 
ochrane prírody a krajiny do 
3. a 4. stupňa ochrany. Časť 
Oravskej priehrady je dokon-
ca chránená samotnou Európ-
skou úniou a patrí do tzv. 
území európskeho významu, 
chránených sústavou NATU-
RA 2000. Nájdu sa však 
medzi nami aj ľudia, ktorí 
nerešpektujú zákony a nemajú 

žiadny vzťah a úctu k prírod-
ným hodnotám tohto územia. 
Určite ste si všimli rozostava-
né búdy na brehoch priehrady. 
Ťažko povedať, komu patria. 
Nie je to problém len ostat-
ných týždňov či mesiacov. V 
posledných rokoch sa akoby 
s takýmito prístreškami roz-
trhlo vrece. Omnoho väčším 
prešľapom je, že tieto dočasné 
„úkryty“ začínajú mať podobu 
a charakter murovanej stavby. 
Často  sa tak deje práve v chrá-
nených častiach tohto územia. 

Pracovníci Štátnej ochrany 
prírody, Správy Chránenej 
krajinnej oblasti Horná Ora-
va evidujú niekoľko takýchto 
budov. Za tieto stavby nemož-
no viniť priamo rybárov, turis-
tov či príležitostných návštev-
níkov. Ide o ľudí, ktorí na úkor 
vlastného pohodlia nivočia 
špecifi cký ráz krajiny a tým 
znehodnocujú kvalitu týchto 
chránených častí prírody. Tie-
to činnosti môžu naštartovať 
nežiadúci proces výstavby. 
Začína sa to vždy malými 

prístreškami, pokračuje cha-
tami s pevným základom a 
skončiť sa to môže obrov-
skými hotelmi zahraničných 
a domácich developerov. Pri 
takomto postupe nie je vylú-
čené, že naše deti budú poznať 
miesta, kde sa prirodzene rie-
ky kľukatili až do priehrady, 
už len z dobových  fotografi í, 
alebo rozprávania ich otcov 
a starých otcov. Skutočnú 
výnimočnosť a krásu tunajšej 
prírody si budú pamäť len tí z 
nás, ktorí sa v pokoji a tichos-
ti dokázali prechádzať po 
brehoch oravského mora.

Oravská priehrada je 
naším spoločným majetkom. 
Nezodpovední ľudia nám ju 
budú ničiť len dovtedy, kým 
im neukážeme, že nám na 
priehrade skutočne záleží. 
Mali by sme na nich ukazo-
vať prstom a dokázať, že takto 
konať na brehoch priehrady 
nikomu nedovolíme. Ochráň-
me si Oravskú priehradu, patrí 
predsa nám všetkým!

Ing. Michal Kozoň
CHKO Horná Orava

Pripravovaná výstavba nového objektu. 
           Foto: archív S-CHKO Horná Orava 
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Pomohla mi Panna Mária, Slováci, modlitba a práca
Úplne plný kostol takmer 

samých mladých ľudí. A na 
pobožnosti Krížovej cesty... 
Nevídané – neslýchané. V Ná-
mestove ale reálne. V druhú 
pôstnu nedeľu 21. februára. 
Modlia sa za závislých od rôz-
nych druhov závislostí. Jednot-
livé zastavenia za konkrétnych 
ľudí, za synov, dcéry, vnukov 
odriekajú rodičia, najbližší. 
Neraz pri modlitbe nastáva 
situácia, že smútok a žiaľ je 
silnejší ako ľudský hlas... o to 
úprimnejšie sa Krížovú ces-
tu modlí preplnený kostol. V 
prosbách pri niektorých zasta-
veniach pomáhajú ďalší. 

Mladí a rodičia závislých naj-
lepšie vedia, o čo sa tu Boha na 
kolenách prosí... 

Jedenáste zastavenie
Pána Ježiša pribíjajú na 

kríž.
Klaniame sa ti, Kriste, a dob-

rorečíme ti!
Lebo si svojím krížom vykúpil 

svet.
Na tebe sa vŕši nenávisť pre-

tvorená do násilia. Klincami ti 
pribíjajú ruky a nohy. A to je 
znovu chvíľa,  keď sa zjavila 
tvoja nesmierna láska, pretože 
si prijal ukrižovanie, aby si nás 
spasil.

Ježišu, závislý, za ktorého 
prosím, je posadnutý duchom 
násilia proti sebe a proti dru-
hým. Pribíja na kríž seba, svo-
je duchovné, duševné a telesné 
zdravie. Pribíja na ten istý kríž 
svojich rodičov, rodinu. Pácha 
násilie na starých a nemocných, 
len aby sa dostal k peniazom. 
Ježišu, ty vieš, že teraz mnohí 
pre svoju závislosť trpia násilie 
alebo sú násilníci. Odovzdá-
vam ti ich všetkých a prosím, 
aby si ich zbavil ducha násilia, 
ducha nenávisti a pretvárky. 
Vysloboď rodiny závislých od 
násilia a rozpadu, nech vstúpi 
do nich duch zhovievavosti, 
dobroty a pokoja, vzájomného 
odpúšťania a porozumenia. 
Zadrž všetky ruky, ktoré núkajú 
omamné látky a ktoré ich berú, 
aby sa zachránil každý život.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa 
nad nami!

Aj nad dušami v očistci. 

A po modlitbe Krížovej cesty 
prichádza na rad živý dôkaz o 
tom, že vždy má zmysel ne-
vzdávať sa. Bojovať. Za po-
moci modlitby a práce. Goran, 
bývalý zlodej, kriminálnik, 
narkoman, neúspešný samov-
rah... - mladý muž z chorvát-
skeho Splitu, dnes žijúci v Me-
džugorí, to prišiel rozpovedať 
na konkrétnych udalostiach zo 
svojho života mladým nielen z 
Námestova. Najprv ale začal 
modlitbou Zdravas, lebo vlast-
ne Panne Márii vďačí za svoje 
obrátenie a dnes pokojný život 
otca sedemčlennej rodiny. A 
ešte vraj aj Slováci majú záslu-
hu na tom, že žije. Ktovie, ako 
by bol skončil, ak by Češka 

Katka, jeho budúca nastáva-
júca, schádzajúc z vrchu Kri-
ževac, kde bola prosiť Boha o 
radu, ako odpovedať Goranovi 
na jeho žiadosť žiť spoločne s 
ňou, ak by  na tom vrchu Krí-
žovej cesty nebola stretla kňa-
za od Banskej Bystrice, ktorý 
jej ešte v detstve sľúbil, že sa 
bude za ňu modliť...

Goranov prežitý život je na 

román, a tak aspoň heslovite. 
Ako chlapec nechcel chodiť do 
kostola, lebo ho rodičia nútili, 
hoci sami do kostola nechodili. 
Nebolo Boha v rodine, prišli 
rôzne tragédie, po ktorých sa 
mama chytila alkoholu. Goran 
ako 10-ročný začal piť a fajčiť, 
v 11-tich rokoch ušiel z domu, 
kradol... Keď mu v trinástich 
zomrela matka, otec sa o osem 
mesiacov oženil a Goran pod 
tiahou svojich problémov  i 
nepochopenia blízkych zobral 
zbraň a strelil si do hlavy. Ne-
zastrelil sa, lekári ho zachrá-
nili, ale vybratie guľky by mu 
ohrozilo život a tak ju má v 
hlave doteraz. Alkohol a lieky 
vystriedala marihuana, priš-
li depresie, epilepsia a ďalšie 
vážne choroby, vykrádania áut, 
domov, reštaurácií. Otec plakal 
nad synom. Poradili mu, že ho 
má zamestnať. Dostal prácu v 
sklade, ktorý – vykradol. Väze-
nie striedalo psychiatriu, a keď 
sa vrátil domov, doma ho už 
takého nechceli. Mal si vybrať 
- prácu, alebo ulicu. Nevedel 
pochopiť, čo proti nemu doma 
majú! Bodol otca nožom. Po 
prepustení z psychiatrie mu na 
ulici poradili, ako si prerezať 
žily, aby vykrvácal a zomrel. 

Lekár v blázinci 
mu povedal, že 
ak sa nezmení, 
zostane tam za-
vretý navždy. Za-
čal uvažovať nad 
svojím životom a 
došlo mu, že ho 
musí zmeniť. Veď 
bol len ľudská 
troska, neskutoč-
ne smrdel, ľudia 
na neho na ulici 
pľuli, bili ho a 

chceli ho zabiť. Čakal na smrť 
a nemohol zomrieť. Došlo mu, 
že to nie jeho rodina je zlá. Ja, 
ja som vinný, začal kričať a – 
plakať. A – modliť sa Zdravas 
Mária. To bola jediná modlitba, 
na ktorú si spomenul z detstva. 
Celú noc plakal a prosil: Panna 
Mária, podaj mi ruku, alebo ma 
zober hore...

* * *
Ráno ho v mestskom parku 

oslovila jedna žena: „Môžeš 
mi pomôcť? Hľadám mladé-
ho muža menom Čuke (Pes). 
„Ja som Čuke“, vravím.

„Panna Mária, vďaka, že 
som ho našla“, hovorí s ra-
dosťou žena. Bola to matka 
jedného narkomana, ktorý si 

želal, aby ma priviedla. Bol v 
Čenakole. Aj mňa tam dovied-
la. Kúpila mi cestovný lístok 
a zaviedla ma tam. Nerozu-
miem tomu, ako rýchlo ma 
tam prijali. Život v komunite 
závislých mladých chlapcov, 
mužov, bez drogy, denne tri 
ružence a práca. Ani ružence, 
ani práca ma nebavili. Chlap-
ci teda pracovali v slnečnej 

páľave za mňa, a ja 
som sedel v tieni. 
Oni boli šťastní, a 
ja mrzutý. Tak ma 
vlastne prinútili roz-
mýšľať. Začal som aj 
tie tri ružence a cez 
modlitbu sa otváralo 
moje svedomie. Jed-
ného dňa prišiel za 
mnou otec. Strašne 
som sa hanbil. Celý 
čas sme iba plakali. 
Napokon som mu 
povedal: Modlite sa! 

My sa už roky za teba mod-
líme, aby sa rodina zjedno-
tila. Po štyroch rokoch som 
z Čenakola odišiel, no nikto 
mi nechcel dať prácu. Dostal 
som v Medžugorí riaditeľskú 
robotu: riadil-upratoval som 
záchody. Od rána do večera. 
Aj som rozmýšľal o svojom 
budúcom živote, aj ženu by 
som si chcel nájsť. Ale na 
záchodoch ju veru nenájdem. 
Našiel som! Krásna dievčina 
prišla na toalety. Češka, Ka-
tarína, o 13 rokov mladšia, 
chcela ísť za mníšku. Ona 
mladá, krásna, ja pestrá minu-
losť, tri zuby, mnoho chorôb...  
No vedel som, že bude moja. 
Deväť mesiacov som chodil 
do hotela, kde bývala, to už 
som zametal ulice, takže sa 
dalo uvoľniť a povedal som 
jej, že ak ma nechce, odídem 
do Nemecka. To z Križevaca 
už poznáte. Od toho kňaza 
– Slováka, ktorý tam bol so 
skupinou Slovákov,  si poži-
čala Bibliu, otvorila ju a v nej 
stálo: Ostaň, kde si. Taká je 
tvoja cesta. Zostala. V roku 
2000 sme sa zobrali, máme 5 
detí. Pomohla mi Panna Má-
ria. Modlitba.

Goranove rady
Boh vie, prečo nám dáva 

kríž. Každý z nás má svoju 
krížovú cestu... Každý me-
siac dávajte na sv. omšu za 
svoje deti. U mňa a v mojej 
rodine sa všetko otočilo o 360 
stupňov - keď som sa zmenil 
ja. Neprepadávajú ma žiad-
ne strachy, žiadna epilepsia, 
žiadna hepatitída typu C, kto-
rú som mal 20 rokov. Lekár sa 
ma pýta: Prečo ste si dali robiť 
toto vyšetrenie? Veď vy ne-
máte žiadne zdravotné prob-
lémy! Ale aspoň máš niečo v 
hlave, zvykne povedať môj 
syn. Myslí na tú guľku. No, 
a ja zvyknem povedať: Čím 
som starší, tým som zdravší. 

Centrom nášho domu je 
modlitba. Ruženec, Písmo. 
Každý deň ide niekto z rodiny 
na sv. omšu, alebo ideme všet-
ci. Večer si so ženou sadneme 
a riešime problémy v ten istý 
deň, ako vznikli. Povyčítame 
si, vyčistíme stôl a každý nový 
deň tak začíname od začiatku, 
nanovo. Hovorievam však, že 
ja som hlavou rodiny, a tak ja 
mávam posledné slovo. Znie: 
Áno, miláčik.

...čakám vás v Medžugorí!
              (lá)

Sv. Terézia je tu obľúbená
Počas 14-dňovej púte relik-

vií sv. Terézie z Lisieux po 
Slovensku čerpali z prosieb 
Bohu a darov tejto svätice v 
42 kostoloch deň a noc tisícky 
Slovákov. Z dažďa ruží, ktorý 
20. januára táto Učiteľka Cirk-
vi, povolaním ktorej sa stala 
láska, spustila aj na náš kraj, 
sa bohato ušlo aj Oravcom – v 
kostoloch v Trstenej, Námesto-
ve a Krivej.

„Veriaci našej farnosti aj 
celého okolia Námestova prija-
li relikvie sv. Terézie z Lisieux 
s veľkou radosťou a vďač-
nosťou“, povedal nám dekan 
farnosti Blažej Dibdiak. „Pri 
príchode relikvii bol náš farský 
kostol zaplnený a celý čas od 
13.30 do sv. omše o 18.00 pri-
chádzali ľudia osobne si uctiť 
tieto relikvie a vyprosiť si od 
tejto svätice potrebné milosti 
a pomoc do svojho života. To 
je dôkazom, že sv. Terézia je aj 
medzi našimi veriacimi veľmi 

obľúbená a ľudia veria v jej 
mocný príhovor u Pána Boha.“

A ako vnímala prítomnosť 
tejto svätice v Námestove 
Veronika Smržíková, ktorá je 
tiež autorkou  zverejnených 
fotografií?

„Svätá Terezka žila v duchu 
hesla: ´Mojím povolaním je 
LÁSKA´ aj jej návštevou nám 
chcela odkázať, že aj malič-

kým skutkom lásky môžeme 
zažívať nebo na zemi. Pre mňa 
osobne to bolo silné stretnutie 
s touto úžasnou mladou svätou 
Terezkou, ktorá ma inšpiro-
vala ísť s láskou do vzťahov, 
problémov, radostí i starostí.  
„Terezka povedala: ´Po mojej 
smrti, uvidíte, to bude ako dážď 
ruží. Áno, spustím dážď ruží… 
Budem tráviť svoje nebo tak, 
že budem robiť dobro na zemi. 
Nie, nebudem si môcť vôbec 
oddýchnuť až do konca sveta, 
kým bude koho zachraňovať…  

Áno, dážď ruží, dážď milostí 
padal i v tento deň. Poslaním 
sv. Terezky bolo konať všetko 
s láskou, a tak osláviť Pána 
Boha. Aj my sa podľa príkla-
du sv. Terezky usilujme konať 
všetko s láskou a určite aj naše 
každodenné povinnosti konané 
s láskou nám pomôžu vypro-
siť milosť potrebnú k spáse“, 
hovorí Veronika Smržíková.         
             (lá)

Nešetrili prejavmi úcty a vďakou 
v kostole sv. Šimona a 

Júdu si 15. februára pripo-
menuli 100 rokov od naro-
denia vsdp. farára Jozefa 
vrbovského, v rokoch 1969 
-1997 správcu farnosti v 
Námestove. kňazi za veľkej 
účasti veriacich slúžili sv. 
omšu a po nej bol premie-
taný krátky film zo života 
tohto významného kňaza.

Pán farár Jozef Vrbovský sa 
narodil 20. februára 1916 v 
Medzibrodí na Orave. Za kňaza 
bol vysvätený otcom biskupom 
Jánom Vojtaššákom 29. júna 
1940 v Spišskom Podhradí.

V roku 1969, po niekoľko-
ročnom pôsobení vo viace-
rých farnostiach, ho pán vikár 
Ligoš posiela za správcu far-
nosti Námestovo. S pomocou 
námestovských farníkov usku-
točnil komplexnú opravu kos-
tola, ktorá spočívala vo výmene 
mramorovej podlahy a obkla-
dov, inštalácii nového kúrenia 
a elektrických rozvodov, ďalej 
v maľbe interiéru, renovácii or-
ganu a oltárov, výmeny poho-
nu zvonov z mechanického na 
elektrický. V rámci rekonštruk-
cie bol urobený odvodňovací 
systém okolo celého kostola, 
oprava strechy a jej pokrytie 
medeným plechom a obnove-
ná vonkajšia omietka. Dal tiež 
urobiť vitráže okien a Krížovú 
cestu u majstra Hložníka. 

Vo filiálkach Vavrečka a 
Oravská Jasenica dal opraviť, 
taktiež s pomocou farníkov, 
obidva kostoly, postavil nové 
farské úrady, čím sa pričinil o 
to, aby v týchto obciach vznikli 
samostatné farnosti. Jeho zá-
sluhou prišli do farnosti rehoľ-

né sestry, pre ktoré 
zabezpečil rehoľný 
dom. Podieľal sa 
aj na prinavrátení a 
oprave Katolícke-
ho domu. Bol veľ-
kým iniciátorom a 
podporovateľom 
pri zakladaní Cir-
kevnej školy v Ná-
mestove. Miloval 
umenie a hudbu, 
a aj preto mu zá-
ležalo na tom, aby 
vo farnosti pôsobili 
chrámové zbory a 
stál pri vzniku Námestovských 
hudobných slávností. Jednou 
z jeho priorít bola aj výchova 
kňazského a rehoľného doras-
tu, o ktorý sa staral po všetkých 
stránkach.

Vo farnosti Námestovo pôso-
bil 28 rokov. Počas tohto obdo-
bia sa tu vystriedalo viac ako 
17 kaplánov. 

Po odchode z aktívnej pasto-
rácie v roku 1997 sa rozhodol 
ostať v našom meste, kde ako 
kňaz na odpočinku naďalej pô-
sobil a vypomáhal v pastorač-
nej činnosti. Na sklonku roku 
2001 vážne ochorel a posledné 
roky svojho života strávil v 
Dome Charitas sv. Jána Bosca 
v Spišskej Kapitule, kde 21. 
novembra 2005 vo veku 89 
rokov zomrel. Pochovaný je na 
cintoríne v rodnej obci v Me-
dzibrodí na Orave.

Svojím životom bol Vsdp. 
Jozef Vrbovský prínosom nie-
len pre Námestovo a Oravu, 
ale pre celú Spišskú diecézu. 
Spomeňme si naňho vo svojich 
modlitbách.

A ako si na neho spomína 

súčasný dekan 
farnosti Blažej 
Dibdiak? „Na 
pána prodekana 
Vsdp. Jozefa 
Vr b o v s k é h o 
si spomínam s 
veľkou úctou. 
Nastúpil som 
za farára v Ná-
mestove po 
jeho 28-ročnom 
pôsobení v tejto 
farnosti. Bol to 
obetavý kňaz, 
ktorý sa sna-

žil budovať farnosť po každej 
stránke. Popri veľmi náročnej 
pastoračnej práci sa veľmi sna-
žil aj zveľaďovať kostoly vo 
farnosti a záležalo mu na tom, 
aby v nich boli vzácne, ume-
lecké diela. Aj jeho zásluhou sú 
v námestovskom kostole diela 
umelcov ako Vincent Hložník, 
Peter Hložník, p. Trizuliak.

Na pánu prodekanovi Vsdp. 
Vrbovskom si cením aj jeho 
zmysel pre krásu a umenie 
- Pánu Bohu treba dať to najv-
zácnejšie - aj jeho zásadovosť 
a dôslednosť v pastoračnej prá-
ci.“

Po sv. omši sme sa pred kos-
tolom  na tohto významného 
námestovského kňaza náhodne 
opýtali aj jednej pani: „Veľmi 
dobre si pamätám na Vsdp. 
Vrbovského. Sobášil nám naše 
deti. Boli sme v úzkom kon-
takte, keď za pomoci veriacich 
prerábal kostol, u nás sa varilo 
pre robotníkov. Má na súčas-
nom stave nášho kostola veľký 
podiel a sme mu za to vďač-
ní“, povedala nám pani Uhlia-
riková.         (jp, lá)
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Na Orave nám záleží

Je asi prirodzené, že keď človek 
prejde nemalou etapou života a 
vytvorí nejaké hodnoty, začne sa 
zamýšľať aj nad tým, ako ten život 
okolo seba zmeniť k lepšiemu. 

Tak to bolo aj v mojom prípade 
– v roku 2008 sa na stretnutí s ka-
marátmi zrodila myšlienka založiť 
Oravský záchranný systém, aby sme 
mohli pomôcť ľuďom v ich ťažkých 
životných situáciách. Keď sme za-
kladali toto dobrovoľné združenie, 
(svoju činnosť robí bezplatne), po-
vedali sme si, že ak sa nám podarí 
zachrániť aspoň jeden ľudský život, 
bude to mať význam. Začali sme 
spolupracovať s viacerými dobro-
voľnými záchranárskymi zložkami. 
Za osem rokov našej činnosti sa 
nám podarilo zachrániť životy vyše 
30-tim ľuďom. Viac ako 30 ľudí 
sme našli, žiaľ, mŕtvych, pre pozos-
talých však má ich nájdenie veľký 
význam, pretože ich drahí aj oni 
sami tak našli pokoj. Po troch, žiaľ,  
dlhodobejšie nezvestných osobách 
naďalej pátrame. 

    
Pri mojej podnikateľskej a zá-

chranárskej činnosti sa stretávam s 

rôznymi osudmi ľudí. S ľuďmi, o 
ktorých sa nedokáže postarať štát, či 
ľuďmi, s ktorými sa pre „necitlivé“ 
zákony vo vzťahu k ich sociálnym 
a zdravotným problémom život ne-
mazná a z toho dôvodu často dochá-
dza ku tragédiám. Bolo mi jasné, že 
ako radový občan či záchranár život 
ľudí v týchto a iných problémových 
situáciách nedokážem ovplyvniť, že 
nedokážem zmeniť to, čo nie je v 
poriadku a komplikuje život ľudí na 
Orave. Uvedomil som si, že o kon-
krétnych problémoch treba hovoriť 
tam, kde je situáciu možné zmeniť. 

Preto som sa pred dvoma rokmi 
rozhodol kandidovať na poslanca 
do VÚC Žilina ako nezávislý kandi-
dát. Začiatky neboli ľahké, nezávis-
lému poslancovi sa pri ostrieľaných 
poslancoch-straníkoch prebíjalo 
ťažko. Aj napriek tomu som pomo-
hol výraznou mierou v Námestove 
pri otvorení novej kardiologickej 
ambulancie, dvoch chirurgických 
ambulancií, zubnej ambulancie, 
podarilo sa mi vybaviť v zdravot-
nej poisťovni navýšenie limitov pre 
viaceré ambulancie. To umožnilo, 
že sa skrátili neúmerné dlhé čakacie 
doby na vyšetrenie. Ako poslanec 

VÚC som mal dôvod častejšie nav-
števovať obce, školy, zdravotnícke 
a sociálne zariadenia... Pri týchto 
stretnutiach som získal informácie 
o problémoch ľudí v našom regióne 
v zdravotníctve, doprave, sociálnej 
oblasti, školstve, kultúre...

  
Potom prišla ponuka od predsedu 

strany Sieť Radoslava Procházku. 
Sieť je stranou regiónov a keďže 
chcem pomáhať nášmu regiónu, no 
ako radový občan či nezávislý po-
slanec VÚC veľa možností na zme-
nu podmienok života ľudí nemám, 
čo som si otestoval na vlastnej koži, 
prijal som ponuku pána Procházku. 

Dôvodom ísť do veľkej politiky 
bolo pre mňa aj to, že na hornej 
Orave sme organizovali dve veľké 
petičné akcie za navrátenie dialýzy 
do Oravskej polikliniky v Námes-
tove a za využitie skeletu rozosta-
vanej námestovskej nemocnice na 
zdravotnícke či sociálne účely. Pod 
tú prvú petíciu sa podpísalo 20 tisíc 

ľudí, pod tú druhú 8 tisíc občanov 
Námestova a hornej Oravy, žiaľ, 
hlas ľudu nebol vypočutý. Ďalším 
dôvodom zastávať sa ľudí z Oravy v 
najvyššom zákonodarnom zbore je 
priam provokačná ignorácia budo-
vania rýchlostnej cesty R3, či roz-
dávanie sociálnych balíčkov, ktoré 
diskriminujú niektoré regióny a ich 
obyvateľov... 

  
Mojou prioritou je zlepšiť zdra-

votné a sociálne služby, katastro-
fálny stav ciest v regióne a pomôcť 
rozbehnúť cestovný ruch na Orave s 
dôrazom na budovanie cyklotrás. 

Určite je toho viac, v čom potrebu-
je Orava aj pre svoje špecifiká viac 
pozornosti zo strany štátu: nutne to 
potrebuje oravské poľnohospodár-
stvo, školstvo, zamestnanosť ľudí 
– aby živitelia rodín nemuseli ces-
tovať za prácou niekoľko sto až tisíc 
kilometrov, veď odlúčenie sa často 
podpisuje pod rozpad rodiny... Orav-
ci žijú v klimatických podmienkach, 

kde treba prakticky 8 mesiacov z 
roka kúriť... A je toho oveľa, oveľa 
viac, než tu uvádzam.

  
Ak nebudú na Orave kvalitné ces-

ty, investori tu neprídu, aj napriek  
podpore, ktorú im prisľúbil v prí-
pade podnikania v znevýhodnených 
regiónoch štát. Ale v prvom rade 
musíme vytvoriť podmienky pre 
domácich podnikateľov! Pretože 
tí z Oravy neodídu ako zahraničné 
firmy, keď si naplnia vrecká, či keď 
nebudú dosahovať plánované zisky.

  
Sieti na Orave záleží a preto, ako 

jediná zo všetkých strán nominova-
la až 7 kandidátov na poslancov do 
NR SR.

Oravci, ak pôjdete voliť, budem 
rád a ak dáte svoj hlas strane 
Sieť, moja radosť bude dvojná-
sobná.

Igor Janckulík

igor Janckulík má 47 rokov, býva v Krušetnici, 25 rokov sa 
venuje podnikateľskej činnosti, je ženatý, má dve deti.

Kandidát na poslanca do Nr Sr za stranu Sieť, kandiduje 
pod číslom 8.

Je poslancom VÚc Žilina, členom predsedníctva strany Sieť 
a predsedom Oblastného centra Orava – Liptov.

Je podpredsedom a iniciátorom vzniku Oravského záchran-
ného systému (OrS).

Objednávateľ: Anna Bolibruchová, Štefánikova 1089/80, Námestovo 029 01        Dodávateľ priestoru: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 003 14676

Vláda dala Slovákom cestovanie vlakmi zadarmo.    
Odberateľom plynu posiela vratky – vracia im peniaze za plyn, lebo ten 
medzičasom zlacnel.
ako sa tieto výhody pre Slovensko dotkli 65-tich tisícov občanov Bielej Oravy, 
regiónu s najvyššou pôrodnosťou a najnižšou rozvodovosťou na Slovensku?

NIJAKO!
                                 
Na OraVU táto vláda nepamätá!
cestu r3 nám na Orave stále iba sľubujú. Ľudia od Tvrdošína po Hornú 
Lehotu vplyvom prejazdu stoviek kamiónov denne už celé roky zažívajú malé
zemetrasenia, pri ktorých im praskajú rodinné domy. Na Orave sa niečo 
opraví, až keď nastane krízová situácia, ako v prípade mosta v Podbieli.
Naproti tomu, vláda tesne pred voľbami schválila obchvat Bratislavy, ktorý, 
podľa odborníkov, Bratislave ani nepomôže a ktorý budeme roky splácať 
všetci!
Kde sú v rebríčku pozornosti súčasnej vlády Oravci?

NIKDE!

Preto treba, aby za Oravcov v novom parlamente rozhodovali Oravci. 
Poslanci politických strán, ktoré nestratili Vašu dôveru - pri podpore 
a ochrane rodiny, pri podpore regiónov, v ktorých si ľudia v ťažkých 
podmienkach, ale aj odlúčení od svojej rodiny poctivo zarábajú na život svojich
blízkych, regiónov, ktoré zlepšujú demografické štatistiky... 
Aby som mohol prispieť k riešeniu týchto problémov, uchádzam sa 
o Váš hlas na kandidátke KDH s číslom 20.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Bajkalská 25, 821 01 Bratislava – Ružinov, IČO: 00586846, DIČ: 2020830680  
Dodávateľ priestoru: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 239/6, IČO:00314676



Vyzdobená telocvičňa sa 
v pondelok 8. februára pre-
menila na sálu maškarného 
plesu. O diskotéku karneva-
lových masiek sa postaral 
bývalý žiak školy Ivan Var-
ga. Hoci sa zábava začala 
v poobedňajších hodinách, 
prilákala veľa detí prvého a 
druhého stupňa. Nechýbali 
ani rodičia, ktorí sa postarali 
o kreatívne kostýmy svojich 
ratolestí. Starší žiaci si vy-
mysleli a zrealizovali vlast-
né nápady vtipných masiek. 
Karneval potvrdil pravidlo, že 
fantázii sa medze nekladú. S 
ocenením najkrajších masiek 
sa porota opäť popasovala. 
Hodnotné ceny získali origi-
nálne, vlastnoručne vyrobené 
masky. Sladkú odmenu si z 
karnevalu odniesol každý. 
Na žiakov čakal zaujímavý 
program v podobe zábavných 
súťaží a hier. Tanečných kro-
kov s metlou, hľadania part-

nera cez rozprávkové pexeso, 
či „stoličkového“ tanca sa 
deti nezľakli, práve naopak. 
Tanečná zábava akoby zma-
zala vekový rozdiel medzi 
nimi. Telocvičňou sa šírila 
vôňa vyprážaných fánok a 
bolo postarané aj o pitný re-
žim. Karnevalovú diskotéku 
spestrili svojimi tanečnými 
vystúpeniami žiaci prvého 

stupňa. Melódiami taneč-
ných hitov Macareny, Chi-
huahuy či Asereje všetkých 
roztancovali. Spestrením 
karnevalu boli aj ich pani 
učiteľky, ktoré sa tentoraz 
premenili na milé mačičky. 
A kto vyhral? Výborná nála-
da a úsmev na tvári všetkých 
zúčastnených. 

ZŠ na Ulici Komenského

Karnevalový vláčik spojil v zábave všetkých účastníkov fa-
šiangového podujatia.         Foto: zš k
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Študenti z Námestova ako poslanci 
Európskeho parlamentu

Vďaka úspešnému projektu 
EUROSCOLA 2015 sa kon-
com novembra mohlo 48 štu-
dentov Strednej odbornej školy 
na Ulici Hattalovej v sprievode 
vyučujúcich zúčastniť týždňo-
vej exkurzie po Európe. Polo-
vica z nich napokon zasadla 
v Európskom parlamente v 
Štrasburgu. 

„Nesmierne nás potešila po-
zvánka, ktorá našim vybraným 
študentom umožnila vo veľ-
kej rokovacej sále parlamentu 
stretnúť sa so študentmi z vyše 
20 európskych krajín, kde moh-
li nabrať cenné komunikačné 
skúsenosti,“ hovorí riaditeľka 
SOŠ Erika Šušková. „Okrem 
Európskeho parlamentu sme 
sa zastavili aj v niekoľkých 
európskych metropolách, ale 
naozajstným zážitkom boli tri 
dni v Paríži, ako aj návšteva 
Prahy.“ 

„Naša škola ponúka študen-
tom niekoľko naozaj výbor-
ných projektov a programov, 
na základe ktorých sa môžu 
zdokonaľovať vo svojich ve-
domostiach a komunikačných 
schopnostiach“ hovorí Patrik 
Hajdučík, študent odboru Ob-
chodné a informačné služby 
– Správca počítačovej siete. 
„Ja som sa napríklad len pred 
nedávnom vrátil z takmer pol-
ročnej praxe na Cypre a ďal-
šie „európske dobrodružstvo“ 
som považoval za novú výzvu 
nielen pre zdokonalenie sa v 
rečiach. Za neoceniteľnú pova-
žujem hlavne tú z Európskeho 
parlamentu. Študenti zúčastne-
ných škôl sa po zoznámení s EP 
a medzi sebou navzájom pusti-
li do vedomostného zápolenia. 
Vytvorili štvorčlenné tímy, 
zložené zo zástupcov štyroch 
rôznych krajín a začali riešiť 
vedomostný test. Zaujímavos-
ťou bolo, že každá otázka v 
teste bola v inom jazyku, preto 

vzájomná komunikácia bola 
nevyhnutná. Následné rokova-
nie vo výboroch nám umožnilo  
prezentovať svoje príspevky k 
pripraveným témam a vypra-
covať vlastnú správu. Vyskú-
šali sme si hlasovanie z kresiel 
europoslancov, komunikovanie 
so študentmi iných národností, 
diskusiu v cudzích jazykoch.   
Stretnutie s mnohonárodným 
mixom mladých ľudí ma na- 
priek polročnej stáži na Cypre 
opäť vrátilo na zem. Zistil som, 
že to, čo mi na Slovensku mož-
no postačuje, vo svete až tak 
neobstojí... neoceniteľná skú-
senosť, aby som na sebe ešte 
tvrdšie zapracoval.

Po tejto 
náročnej 
celoden-
nej pra-
c o v n e j 
časti nás 
č a k a l a 
návšteva 
L o u v r e , 
p o p r e -
chádzali 
sme sa 
n á d h e r -
n ý m i 
komna -
tami v 
z á m k u 
Versailles a úzkymi uličkami 
v umeleckej štvrti Montmar-
te, kde sme si v obchodíkoch 
nakupovali suveníry. Neopísa-
teľnou bola atmosféra v sne-
hobielej bazilike Sacré- Coeur, 
ako aj  návšteva katedrály Not-
re Dame, ktorú preslávilo dielo 
Victora Huga - Chrám Matky 
Božej v Paríži, Víťazného ob-
lúka, Disneylandu a, samoz-
rejme, Eiffelovky. Uchvátila 
aj stovežatá Praha so svojím 
historickým centrom. 

Len pár dní pred návštevou 
Francúzska sa v Paríži odohrali  
teroristické útoky, nebál si sa?

„Slovensko je ako malá uli-
ta vo veľkom mori a ak z nej 
nevyleziete, tak mnoho toho 
v živote nepochopíte. Keď 
ste dlhodobejšie ďaleko od 
rodiny a domova odkázaný v 
sedemnástich rokoch len sám 
na seba, napokon  vypozoru-
jete, že napriek akýmkoľvek 
ťažkostiam a problémom ľu-
dia musia ísť ďalej. Strach 
je dobrý pre ostražitosť, ale 
určite nemôže človeka ob-
medzovať v jeho cieľoch. Po 
návrate z Paríža, kde takmer 
bezprostredne po teroristic-
kých útokoch život opäť bežal 
normálne, som doma nadobu-
dol pocit, že Slováci sú z te-

roristických útokov a z prílivu 
migrantov viacej vystresovaní, 
ako samotní Parížania... lebo 
táto situácia je u nás zneužíva-
ná, hlavne pre politické ciele. 
Veď v súčasnosti sú napríklad 
vo svete státisíce Slovákov 
migrujúcich za prácou a vzde-
laním, lebo na Slovensku  to 
nemáme „na ružiach ustlané“. 
Osobne si však už ani nedoká-
žem predstaviť, že by mi dnes 
chcel niekto zamedziť vzdelá-
vať sa a pracovať kdekoľvek 
v zahraničí, čo v najbližších 
rokoch aj mienim.“    
                       (vk)

Študent Patrik Hajdučík z námestovskej školy v 
Paríži, v spoločnosti študentiek.            Foto: ar ph

Naše nádejné budúce poetky 
Odborná porota vyhodnoti-

la 12. ročník celoslovenskej 
literárnej súťaže Báseň 2015, 
ktorú vyhlásilo vydavateľstvo 
Daxe a redakcia časopisu 
Maxík. Zapojilo sa do nej 
211 žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií. 
V každej vekovej kategórii 
porota udelila najúspešnej-
ším tvorcom jedno z troch 
miest. V I. kategórii (1. a 2. 
ročník ZŠ), s básňou Zla-
tá jeseň, zvíťazila Sashka 
Madleňáková z 2.A triedy.  
Za báseň Hory sú super! 
získala Laura Turňová, 
tiež z 2. A, druhé miesto. 
Podrobné výsledky súťaže 
boli zverejnené v časopise 
Maxík č. 6. Porota zvlášť 
ocenila a udelila diplom 
škole za aktívny prístup 
pri vyhlasovaní a usmer-

ňovaní literárne nadaných 
detí. Oceneným žiačkam  
srdečne blahoželáme a 
ďakujeme za ich úspešnú 

reprezentáciu. Dúfame, že 
radosť z písania im vydrží 
čo najdlhšie.

ZŠ na Ulici Komenského

Nádejné budúce poetky z 2. A, Sashka Madleňáková (zľava) 
a Laura Turoňová.        Foto: (zs k)

Karneval plný prekvapení

Úspechy žiakov na Komenského...
Biologická a geografická 
olympiáda

 Centrum voľného času Ma-
ják  privítalo 3. februára nad-
šencov biológie na obvodnom 
kole biologickej olympiády. 
Výprava našich reprezentan-
tov bola úspešná.   Adriána 

Šimurdová z  9. A  zvíťazila 
v teoreticko-praktickej časti 
a spolu s Katkou Florekovou 
z 8. A, ktorá obsadila v tejto 
kategórii 2. miesto, postupu-
jú na krajské kolo v Žiline. V 
projektovej časti súťaže sme 
tiež dosiahli  pekný úspech, 

keď Kristína Plutinská  z  
8. A projektom Boj proti 
detskej obezite obsadila 
3. miesto. Dievčatám 
srdečne blahoželáme a 
postupujúcim želáme 
veľa úspechov. 

Štvrtého februára sa 
konalo aj  okresné kolo 
geografickej olympiády, 
kde našu školu repre-
zentoval Martin Slačka 
z 9. A triedy.

Po zodpovednej prí- 
prave si Martin otesto-
val nadobudnuté vedo-
mosti a zručnosti v troch 
častiach testu - teoretic-
kej, praktickej časti a v 
oblasti regionálna geo-
grafia. 

Konkurencia bola vy-
soká, a preto nás druhé 
miesto veľmi potešilo.  

Cesta za poznávaním zákoni-
tosti Zeme sa pre Martina ne-
končí, pretože 20. apríla bude 
reprezentovať našu školu v 
krajskom kole GEO. Martin, 
držíme palce!

ZŠ na Ulici Komenského

Úspošný Martin Slačka 
bude ZŠ na Komenského ulici 
i Námestovo v apríli repre-
zentovať na krajskom kole 
geografickej olympiády. 

	 Foto: (zš k)

Adriána Šimurdová z  9. A a  Katka  
Floreková z 8. A postúpili do kraj-
ského kola biologickej olympiády. 
Úspech dosiahla aj Kristína Plutin-
ská  z  8. A, ktorá svojím  projektom 
na biologickej olympiáde v CVČ Ma-
ják obsadila 3. miesto.    Foto: (zš k)

Po stopách kapitána Pyžama
Už v prvý deň polročných 

prázdnin sa 40 dobrodruhov 
vydalo v CVČ Maják na dob-
rodružnú výpravu po stopách 
kapitána Pyžama. Čakala ich 
dlhá cesta plná úloh, ktoré bolo 
potrebné splniť, aby sa priblíži-
li k nájdeniu kapitána Pyžama a 
jeho pokladu. Deti sa rozdelili 
do skupín pyžamovcov a župa-
novcov,  plnili  rôzne  súťažné 
disciplíny a hľadali stopy, kto-

ré ich priviedli ku kapitánovi. 
Nebolo to vôbec jednoduché. 
Jedinou podmienkou zúčastniť 
sa výpravy bolo prezliecť sa do 
pyžama a tak sa zamaskovať za 
pyžamkáča. Po nájdení kapitá-
na sa pyžamovci a županovci  
spoločne  zabávali pri rôznych 
tanečno-pohybových hrách a 
súťažiach. Poslednou fázou 
náročnej cesty bolo nájdenie 
pokladu kapitána Pyžama, kto-

rým nebolo nič iné, než sladká 
odmena. Príjemný, ale náročný 
večer sa blížil k záveru a deti sa 
chystali na odpočinok. Našli sa 
však aj takí vytrvalci, ktorí spa-
li len pár hodín. Veď prečo aj, 
keď doma na nich čakali ozaj-
stné postele... No pyžamovou 
nocou sa party nekončila. Po-
kračovala ďalší deň tak trochu 
„namokro“, v bazéne uprostred 
čarovnej zimnej prírody Vasi-

ľovskej hole v hoteli 
Kristína.  Deti sa neve-
deli dočkať plaveckého 
maratónu a tak sa s veľ-
kou chuťou pustili do 
súťaženia. Príjemný re-
lax sme si dopriali aj vo 
vírivke, z ktorej sa nám 
ale vôbec nechcelo. 

Po polročných sú tu 
už  prázdniny jarné. 
Kolektív CVČ Maják 
na tieto dni pripravil 
pre deti jarný tábor plný 
zážitkov a prekvapení. 
Bližšie informácie zís-
kate v CVČ Maják, na 
zverejnenom plagátiku, 
alebo na www.cvcno.
edu.sk . Do skorého 
videnia.

Kolektív CVČ 
Maják



Už sa tešíme sa na budúci 
rok! 

Olympiáda v anglickom
jazyku
Víťazi školského kola sa 

13. januára zúčastnili ok-
resného kola olympiády v 
anglickom jazyku. Výsledky 

sú nasledovné:
Kategória 1A (5., 6., 7. 

ročník)  -  13 súťažiacich 
Slávka Uhliariková (7. A)  -  
5. miesto

Kategória 1B (8., 9. roč-
ník)  - 20 súťažiacich

Matej Hvolka (9. B) – 5. 
miesto

Našim žiakom srdeč-

ne blahoželáme za pekné 
umiestnenie, ďakujeme im 
za reprezentáciu našej školy 
a prajeme veľa študijných 
úspechov.

Testvanie 5 2016
Piataci tento rok absolvo-

vali testovanie zo sloven-

ského jazyka a z matema-
tiky. Ostatné dva roky sme 
sa do tohto programu zapo-
jili len skúšobnou formou. 
Tento rok už naostro. A vý-
sledky boli veľmi dobré. V 
obidvoch predmetoch sme 
obstáli nad slovenský prie-
mer. Blahoželáme.

Lyžiarsky kurz 
Koncom roka sa  naši žiaci 

zúčastnili lyžiarskeho kurzu 
v Hruštíne. Na začiatku bolo 
snehu dosť, no potom ho len 
ubúdalo. V týchto lyžiar-
skych strediskách je posta-
rané, aby bol snehu dosta-
tok. Sme radi, že mnohým 
žiakom sa  podarilo zdoko-
naliť sa v tomto športe.

Ceny pre všetky masky
Začiatkom februára sme 

pre žiakov nižších roční-
kov zorganizovali karne-
val. Bolo veľa krásnych 
masiek – šaško, pirát, bar-
bina, víla, pipi dlhá panču-
cha, yetty, vodník, cibuľa, 
námorník, číňanka, spider-
man, policajt, princezné, 
kovboj, smrtka, neanderta-
lec, baletka, robot, vojak, 
drakula. Každý účastník 
dostal sladkú odmenu a 
malú cenu.

Anglické divadlo
Žiaci 4. a 5. ročníka sa 

zúčastnili anglického diva-
delného predstavenia Pán 
vlk a tri prasiatka. Aj ta-
kýmto spôsobom, hraným, 
hravým, humorným a  ne-
tradičným  chceme pomôcť 
žiakom  vzdelávať sa. 

CZŠ
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20 rokov ZŠ na sídlisku...
Za školou bol vybudovaný 

športový areál s tenisovým, 
volejbalovým, futbalovým ih-
riskom a bežeckou dráhou. Te-
lesnú zdatnosť našich žiakov 
podporoval aj projekt Otvorená 
škola telesnej výchove na rozší-
renie výučby florbalu. Radosť 
nám robili aj   naši futbalisti, 
ktorých nespočetné množstvo 
trofejí zdobí interiér našej ško-
ly.

Hoci je naša škola najmladšou 
v okrese Námestovo, niekto-
ré aktivity majú už dlhoročnú 
tradíciu. Z veľkého množstva 
spomenieme napr. družbu s Ho-
landskom, v rámci ktorej sa kaž-
doročne uskutočňujú výmenné 
pobyty už od roku 1993. Dianie 
v našej škole spestrili aj pro-
jekty Top trieda a Radšej niečo 
robme, ktoré podporila Nadácia 
pre deti Slovenska. Projekty 
slúžili na podporu kreativity 
detí, ponúkli žiakom mnoho 
zábavy, poučenia a inšpirácie. 
Žiaci absolvovali Dni remesiel, 
Pochod v maskách naším mes-
tom, na povale hľadali stopy 
našich predkov. Množstvo za-
ujímavých projektov sme zrea-
lizovali v spolupráci s Ideálnou 
mládežníckou organizáciou 
IMA, s ktorou spolupracujeme 
už od roku 2003.

Žiaci našej školy sú veľmi 
solidárni, o čom svedčí aj rea-
lizácia  rôznych dobročinných 
akcií. Radi sa zapájajú do našej 
tradičnej Vianočnej aukcie aj 
rodičia. Naši bývalí deviata-
ci si zaslúžia veľkú pochvalu, 
pretože zorganizovali „Koncert 
pre mamu“, výťažok z neho 

venovali mame svojho spolu-
žiaka, aby jej pomohli  vyliečiť 
sa z ťažkej choroby. Zbieraním 
elektroodpadu a kovu  sme spo-
ločne prispievali na liečbu cho-
rého kamaráta. 

Veľmi radi spomíname na 
veselé stretnutia s Majstrom N, 
Stavanie snehuliakov, Noco-
vačky v škole, Čitateľský ma-
ratón a iné projekty. Z lavíc do 
terénu -  to je motto mnohých 
našich aktivít. Každoročne sa 
22. apríla zapájame do projek-
tu Deň Zeme, spolu  pravidelne 
navštevujeme zaujímavé geo-
grafické exkurzie do arboréta v 
Mlyňanoch alebo do Roháčov. 
Projektovým vyučovaním sme 
poodhalili  tajomstvá hlbín na-
šej Oravskej priehrady. To nám 
umožňuje spoznávať našu kraji-
nu formou zážitkového učenia.

Časopis Brehárik dokumen-
tuje dianie v našej škole už od 
roku 2004. Pre rodičov a priate-
ľov školy už od roku 1997 pra-
videlne organizujeme Ples ZŠ, 
na ktorom sa vždy radi stretne-
me a zabavíme.

V  ZŠ na sídlisku Brehy sa 
za tých 20 rokov veľa zmenilo 
a vybudovalo, všetci sa z toho 
úprimne tešíme. Spoločne sme 
teda zaželali našej škole a jej 
tímu pevné zdravie, veľa síl 
a elánu v školskej práci a ešte 
mnoho a mnoho rokov. Nech 
tí, ktorí túto školu navštevujú 
a aj tí, čo ju budú navštevovať, 
opustia jej náruč s milou spo-
mienkou a úprimnou vďačnos-
ťou. Všetko najlepšie!

Mgr. Renáta Fidríková, 
riaditeľka školy

ZŠ, Slnečná, Námestovo

Karneval
K fašiangovému obdobiu 

patrí karneval, na ktorý sa 
tešia hlavne deti. Na našej 
škole to mladší žiaci roztoči-
li 9. februára v rozmanitých 
a nápaditých maskách. Zme-
nili sa na princezné, pirátov, 
indiánov či robotov a spolu 
so škôlkarmi z Materskej 
školy na Veternej ulici sa 
bavili a tancovali v rytme 
veselých detských pesničiek. 
Mnohí preukázali svoju tvo-
rivosť a jedinečnosť.  Potvr-

dili, že vlastnoručne vyro-
bená maska prináša oveľa 
väčšiu radosť. Snáď inšpiro-
vali aj ostatných a nabudúce 
uvidíme takýchto výrobkov 
ešte viac.

Odmenou pre nich,  okrem 
pohody a dobrej nálady, boli 
veselé obrázky a sladké šiš-
ky. 

Ďakujeme Pekárni Jacku-
lík, sponzorovi podujatia. 

kolektív učiteľov 
ZŠ Slnečná Námestovo

Vlastnoručne vyrobená maska prináša najväčšiu radosť. Ako 
určite aj tá „Granko“- nie je síce sladká, ako kakao, ale veľmi 
vydarená. A čo sa týka sladkostí, ktoré k deťom a fašiangom 
automaticky patria, tie zastúpili chutné šišky z námestovskej, 
Jackulíkovej pekárne.           Foto: zš s

Pestrý medailón činnosti ZŠ sv. Gorazda
Ples rodičov s deťmi
V druhú januárovú sobotu  

sa konal ples učiteľov, ro-
dičov a detí Cirkevnej zá-
kladnej školy sv. Gorazda 
v Námestove. Ples sa začal 
svätou omšou v Kostole sv. 
Anny vo Vavrečke, ktorú 
celebroval náš pán kaplán 
Mgr. Miroslav Rožek. Po 
sv. omši nasledoval prog-
ram v kultúrnom dome. 
Ten bol obohatený o vystú-
penia najmladších žiakov, 
ktorí si pripravili pekné 
tance spojené so scénkou. 
Nechýbali ani súťaže pre 
predškolákov, ktorých bolo 
neúrekom i súťaže pre star-
šie deti a rodičov. Pripra-
vili ich staršie dievčatá. 
Do tanca hrala účastníkom 
plesu výborná hudba.  Po-
tešením, najmä pre deti, 
bola tombola, ktorú dostala 
každá zúčastnená rodina. 
Vládla tu príjemná rodinná 
atmosféra. Masky na karnevale boli nápadité a krásne.        Foto: (czš)

Prváci vo „Vitamínovom údolí“
Každú stredu k nám do triedy 

1. A ZŠ na Komenského ulici 
zavíta Školienka.  S našou ka-
marátkou sme sa 20. januára 
vybrali do Vitamínového údo-
lia.  Dozvedeli sme sa, aké je 
dôležité  jesť ovocie, že obsahu-
je vitamíny a minerály. Formou 
prezentácie sa deti oboznámili s 
rôznymi druhmi ovocia. Spoz-
nali netradičné a aj exotické 
ovocie. Na druhý deň ochutná-
vali ovocie, ktoré si priniesli do 
školy. Učili sa, čo treba urobiť 

s ovocím skôr, ako 
ho zjeme. Ovocie 
vnímali zrakom, 
chuťou a hmatom. 
Počas výtvarnej vý-
chovy sme vyrábali 
veselých ovocníč-
kov. Na záver sme 
si pozreli rozprávku 
plnú ovocia „Ovoc-
níčkovia“. Prváci 
sa už teraz tešia na 
podobné zaujímavé 
dni.        1. A trieda

Ovocie, ktoré deťom chutí aj zabáva.  
       Foto: zš k

Stretnutie absolventov CZŠ sv. Gorazda
Opäť, aj tento rok – po-

čas vianočného obdobia 
– 27. decembra 2015, sme 
slávili na pôde Cirkevnej 
základnej školy sv. Go-
razda odpustovú slávnosť 
Svätej rodiny.

Sv. omšu celebroval vdp. 
Marek Jamrich. Pán ka-
plán je našim duchovným 
vodcom v tomto školskom 
roku, pravidelne k nám 
prichádza a pripravuje pre 
nás duchovné obnovy.

Na konci svätej omše si 
manželia obnovili svoje 
manželské sľuby.

 Po skončení sv. omše sa 
absolventi, ktorí ukonči-
li štúdium na našej škole 
pred piatimi a desiatimi 
rokmi, stretli so svojimi 
triednymi učiteľmi a riadi-
teľkou.

Pri slávnostne prestretom 
stole si oživili spomienky 
na školské roky a tiež po-
vedali niečo o sebe, o svo-

jich rodinách a prezreli si 
nové priestory v nadstavbe 
budovy.

Tešíme sa, že z našich 
žiakov vyrástli krásni ľu-
dia.

Všetkým prajeme,  aby aj 
v každodennom živote pri 
plnení svojich povinností 
cítili boží dotyk a Božie 
požehnanie, ktoré tak veľ-
mi potrebujeme!        (mk)

Účastníci slávnosti, ktorí ukončili štúdium na CZŠ sv. Go-
razda pred niekoľkými rokmi, prišli medzi pedagógov a žiakov 
nielen za spomienkami.         Foto: (czš)

Dokončenie z 1. str.

Úspešní autori vianočnej pohľadnice
Materská škola Bernolá-

kova 252 v Námestove sa 
zapojila  do XII. ročníka 
medzinárodnej výtvarnej 
súťaže Vianočná pohľadnica, 
do ktorej poslalo svoje prá-
ce viac ako 5000 detí z 315 
škôl zo Slovenska, Českej 
republiky, Poľska, Maďarska 
a Ukrajiny. Detskí autori vo 
svojich výtvarných prácach 
prezentovali svoje zručnosti 
a vnímanie vianočnej temati-
ky. Tešíme sa, že aj naše deti 
v tejto súťaži uspeli.

Zara  Horinková, 5 r. 
– získala 2. miesto,  Martin 
Šustek, 5 r.  – získal čestné 
uznanie.

Gratulujeme!
kolektív MŠ

Úspech v súťaži potešil autorku Zaru, ale určite aj rodičov a 
učiteľky MŠ Bernolákova.         Foto: (mš)



ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO

    7. 3. Pondelok 
 16:30 
         a  19:30

Pre veľký záujem 
pridané ďalšie 
predstavenie 
o 16.30 hod.

ZVIERATKOVO 2 
18. 3. Piatok 16:00

Divadlo Theátrum Rožňava                       Vstupné: 2 €

ATLANTÍDA
16. 4. Sobota 19:00, 17. 4. Nedeľa 19:00

Vstupné: 30 €
Muzikál na najväčšie hity Mira Žbirku
Réžia a choreografia: Ján Ďurovčík

SMEJKO A TANCULIENKA  
29. 4. Piatok 16:00

	 	
Veselé hu-
dobné pred-
stavenie pre 
najmenších 
s detskými 
pesničkami 
od chrobáči-
kov čmeľka 
Smejka a 
lienky Tan-
culienky.

                 Vstupné: 5 €

NÁMESTOVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
13. - 15. 5. 2016

23. medzinárodná súťaž v sakrálnej zborovej tvorbe
 na počesť biskupa Jána Vojtaššáka

Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť v kancelárii 
Domu kultúry v Námestove cez pracovné dni od 8:00 do 
15:30, alebo rezervovať na tel. č.: 043/55 222 47, 

                                        e-mail: office@dkno.sk

9KuLtúRANámestovčan

Podujatia  február - apríl 2016Gorazdovo výtvarné Námestovo
PROPOZÍCIE

XXI. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí 
a mládeže zameranej na národnú históriu

Vyhlasovateľ:  Mesto Námestovo
 Národné osvetové centrum, Bratislava
 Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava

Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné 
kolo súťaže v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Brati-
slave, Rímskokatolíckym farským úradom, Cirkevnou základnou 
školou sv. Gorazda v Námestove, Maticou slovenskou Martin, 
Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a 
kultúru, Cyrilometodskou spoločnosťou, Spolkom sv. Vojtecha v 
Trnave  a vyhlasovateľmi súťaže.

Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných 
dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia 
nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Mora-
vy s jej panovníkmi až po súčasnosť.

Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťan-
ské a kultúrne dejiny a  históriu miest a obcí s ich významnými 
osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníc-
tvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať 
ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a ná-
rodnej hrdosti.

Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z poduja-
tí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Svätogorazdov-
ských dní po celom Slovensku.

Súťažné obdobie:
termín súťaže: február – 13. máj 2016
termín výstavy: 16. jún – 31. august 2016
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie 

ocenení: 16. júna 2016 o 11.00 hod. v Dome kultúry v  Ná-
mestove

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým 
programom, tvorivými dielňami detí na tému SLOVENSKO 
– KRAJINA, KtORú MÁM RÁD, seminármi pre študentov a 
pedagógov.

Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v 
termíne do 13.mája 2016 (vrátane) na adresu:

Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7 
029 01 Námestovo

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námesto-
ve bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona 
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpi-
sov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časové-
ho, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Témy: 1. Návrh na plagát – XXI. Gorazdovo výtvarné   
 Námestovo

 16.6. – 31.8.2016
     (formát A3, A2, najlepší návrh bude podkladom pre  

 plagát a pozvánku)
 2. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod,  

 Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ, Sedempočetníci...
 3. Z našej histórie

Podmienky súťaže a kategórie:
a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike 

vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom 
akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, zá-
kladnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samos-
tatne tvoriacim autorom.

b) Kategórie    1. deti vo veku 6 - 9 rokov
 2. deti vo veku 10 - 12 rokov
 3. deti vo veku 13 - 15 rokov
 4. študenti stredných škôl 16 - 19 rokov
Výtvarný prejav:
Ľubovoľný - kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombino-

vané techniky 
Formát - min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)
Práce musia obsahovať - meno, priezvisko a bydlisko autora, 

vek, škola, názov práce, súťažná kategória   
- meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak tomu tak 

bolo
Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú vrá-

tené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité 
na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regi-
ónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo sú-
ťaže, treba dať prednosť vlastnému stvárňovaniu.

Vyhlásenie výsledkov:  
Výsledky súťaže budú zverejnené v tých médiách, ktoré 

prinesú propozície súťaže a zároveň budú písomne posla-
né autorom súťažných prác do 3. júna 2016

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:
a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsaho-

vé a umelecké stvárnenie témy.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení 

vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a 
diplomy autorom ocenených prác. Hlavnú  cenu (finančnú) ude-
ľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty.

c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odbor-
ná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľovi niektorú z cien ne-
udeliť.

Kontaktná adresa:
Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo                        tel.: 043 / 55 222 47
                     e-mail: office@dkno.sk, web: www.dkno.sk

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-
kom predstavenia v pokladni kina. Zmena progra-
mu vyhradená! Bližšie informácie o programe Kina 

Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

Kino KULTÚRA Námestovo
február 2016

26. 2. piatok
o 16,00 h

ŘACHANDA 3 €

Rozprávka

2D

ov

26. 2. piatok
o 18,30 h

27. 2. sobota
o 18,00 h

BOHOVIA EgyPTA
5 €

Fantasty, akčný
3D

čD

28. 2. nedeľa
o 16,00 h

1. 3. utorok
o 16,00 h

ROBINSON CRUSOE 5 €

Animovaný

3D

sd

28. 2. nedeľa
o 18,30 h

DRUHÁ ŠANCA

Dráma, krimi

3 €
2D

čT

2. 3. streda
o 18,00 h

CHLAPEC

Horor

4 €
2D čT

4. 3. piatok
o 18,30 h

10. 3. štvrtok
o 18,00 h

gRIMSBy

Komédia

3 €

2D

ST

3 € 2D

3. 3. štvrtok
o 18,00 h

4. 3. piatok
o 16,00 h

6. 3. nedeľa
o 16,00 h

11. 3. piatok
o 16,00 h

ZOOTROPOLIS 5 €

Animovaný, rodinný 3D

sd

4 €
2D sd

5. 3. sobota
o 18,00 h

6. 3. nedeľa
o 18,30 h

AVE CAESAR

Komédia

3 €

2D

ST

11. 3. piatok
o 18,30 h

CAROL

Dráma, romantický

3 €
2D čT

12. 3. sobota
o 18,00 h

13. 3. nedeľa
o 18,30 h

čERVENý KAPITÁN

Krimi, triler

4 €

2D

ov

13. 3. nedeľa
o 16,00 h

MALý PRINC

Animovaný

5 €
3D sd

17. 3. štvrtok
o 18,00 h

DVOJNÍCI

Komédia

3 €
2D ov

18. 3. piatok
o 18,30 h

19. 3. sobota
o 18,00 h

SÉRIA DIVERgENCIA: 
EXPERIMENT

Dobrodružný, sci-fi

4 €

2D

čD

20. 3. nedeľa
o 16,00 h

23. 3. streda
o 16,00 h

KUNg fU PANDA 3

Animovaný

5 €

3D

sd

20. 3. nedeľa
o 18,30 h

DENNÍK KOMORNEJ

Dráma, historický

3 €
2D čT

27. 3. nedeľa
o 18,30 h

31. 3. štvrtok
o 18,00 h

V MENE KRISTA

Biblický

3 €

2D

ST

Kino KULTÚRA Námestovo
marec 2016

25. 2. štvrtok
o 18,00 h

HAROLD 3 €

Dráma, komédia

2D

čT



Vítame medzi 
nami Podnetom na tento článok sa 

stal článok v predminulom čís-
le o poddimenzovanosti ambu-
lantnej zdravotnej starostlivosti 
v Námestovskom okrese. Mo-
jím nedopatrením (neposlal 
som redakcii tú správnu verziu 
článku) sa do neho dostala aj 
poznámka o tom, že v Námes-
tove nie je poskytovovaná peri-
toneálna dialýza. Preto by som 
sa chcel ospravedlniť za túto 
nepresnosť, ktorá v konečnej 

verzii článku byť nemala. Vec 
sa má tak, že nie je pravda, že  
peritoneálna dialýza v Námes-
tove poskytovaná nie je. Posky-
tovaná je. Podľa údajov, ktoré 
som získal z nefrologickej 
ambulancie v Námestove, bola 
v čase písania tohto článku v 
ambulancii poskytovaná jednej 
pacientke. 

Je veľká škoda, že peritoneál-
na dialýze je využívaná len tak-
to okrajovo. Vzhľadom na to, 

že otázka dialýzy bola v okrese 
diskutovaná, rozhodol som sa 
peritoneálnu dialýzu bežnému 
čitateľovi, resp. signatárovi 
petície o zachovaní hemodia-
lýzy v Námestove trochu prib-
lížiť: 

Nahradiť funkciu obličky 
možno v princípe troma mož-
nosťami. Dialýzou, peritoneál-
nou dialýzou alebo transplantá-
ciou obličky. Pri dialýze musí 
chorý človek väčšinou 3- krát 
do týždňa chodiť „na dialýzu“, 
kedy je napojený na dialyzačný 
prístroj v priemere 4-5 hodín. 
Dialýza prebieha spravidla v 
dialyzačnom stredisku. O dia-
lýze by sa dalo rozprávať dlho 
a je všeobecne známa. 

Zaujímavou (a neprávom 
opomínanou) alternatívou k 
dialýze je peritoneálna dialýza. 
Tak ako pri dialýze, aj pri nej 
existujú rôzne formy. V prin-
cípe ide ale o metódu, ktorú 
po implantovaní katétru do 
brušnej dutiny vykonáva paci-
ent sám denne doma. Pacient 
alebo jeho rodinný príslušník 
denne napúšťa za sterilných 
podmienok dialyzačný roztok 

do brušnej dutiny. Po nasýtení 
roztoku odpadovými látkami, 
ktoré sa za normálnej situácie 
odstraňujú zdravou obličkou, 
sa tento roztok v priemere 4- 
krát denne vypúšťa a nahrádza 
novým roztokom. Medzitým sa 
pacient môže pohybovať. Nie 
je nutné pravidelné cestovanie 
3- krát do týždňa do nemocnice 
za dialýzou. Tento terapeutic-
ký prístup poskytuje na jednej 
strane pacientovi viac slobody, 
ale zároveň vyžaduje od  neho 
viac angažovanosti a samostat-
nosti. K tomu, aby bol pacient 
schopný vykonávať peritone-
álnu dialýzu, potrebuje, samo-
zrejme, podporu nefrológa.

Na Slovensku, a pre hornú 
Oravu to platí dvakrát, je peri-
toneálna dialýza poskytovaná 
v menšej miere v porovnaní s 
inými štátmi Európy. K dispo-
zícii sú štatistické údaje z roku 
2012, kedy bolo na Slovensku 
v programe peritoneálnej dia-
lýzy zaradených cca 130 ľudí. 
Naproti tomu v (konvenčnom) 
hemodialyzačnom programe 
bolo v roku 2012 zaradených 
cca 4000 ľudí. Na ilustráciu: 

pomer pacientov v pravidelnom 
hemodialyzačnom programe k 
tým s peritoneálnou dialýzou 
v Bratislavskom kraji na konci 
sledovaného obdobia v roku 
2012  bol 1:8. To znamená, že 
každý ôsmy pacient používal  v 
pravidelnom dialyzačnom pro-
grame ako eliminačnú metódu 
peritoneálnu dialýzu. V Žilin-
skom kraji bol tento pomer 1: 
200. 

Je pozitívne, že v Námes-
tovskom okrese sa tak veľa 
ľudí snažilo vyjadriť podporu 
zachovaniu dialýzy. Tak, ako 
nemožno očakávať od každé-
ho nefrologického (často poly-
morbídneho pacienta), že bude 
vykonávať sám peritoneálnu 
dialýzu, nemožno od každé-
ho občana očakávať, že pozná 
všetky typy dialýzy. O to viac 
by ma zaujímal názor organi-
zátorov petície o zachovanie 
hemodialýzy v Námestove na 
poskytovanie peritoneálnej dia-
lýzy v Námestove, resp. mož-
nosti jej rozvoja ako alternatívy 
k hemodialýze.

              MUDr. Ivan Vorčák
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zdravotníctvo, veda, kultúra, 
šport. 

Silný štát musí byť rovnocen-
ným partnerom komukoľvek. 
Mal by zaviesť primeranú oso-
bitnú daň pre nadnárodné mono-
poly, banky, telekomunikačných 
operátorov, obchodné reťazce, 
pretože tie odvádzajú zisky do 
zahraničia a do svojich mater-
ských krajín. Častokrát vďaka 
účtovným operáciám neodvá-
dzajú na Slovensku takmer žiad-
ne dane a tie nám tu chýbajú.“ 

Je pravdou, že Oravec aj 
mimo Oravy na celý život zo-
stáva Oravcom. Určite sa teda 

zaujímate aj o problé-
my ľudí na Orave. Nie 
je ich málo, najväčšími 
sú najmä nedostatok 
práce, či politikmi dl-
hodobo sľubovaná, no 
doposiaľ nedobudovaná 
rýchlostná cesta R3. Čo 
by ste ako budúci záko-
nodarca urobili pre čo 
najskoršie vybudovanie 
obchvatu R3?

„Hoci momentálne 
pôsobím v Bratislave 
– som bratislavský kraj-
ský predseda SNS, vždy 
budem hrdý na to, že som 
z Oravy. Často sa vraciam 
najmä do Zákamenného - 
domov k mame. Orava je 
na život ťažšia, ale ľudia 
sú tu lepší, srdečnejší a 
rovnejší. Vedia tvrdo 
pracovať a nemajú radi, 
keď ich niekto vodí za 
nos. Nie som politik, ani 
sa netrasiem za žiadnou 
funkciou. Zarábam si 
vlastnou prácou a nemám 
rád prázdne sľuby. 

Výstavba rýchlostnej 
cesty R3 cez Oravu je 
mimoriadne dôležitá, 
pretože súčasná komu-
nikácia nezodpovedá 
daným parametrom a 

intenzita dopravy niekoľkoná-
sobne prekračuje normou po-
volené hodnoty. Čo je možné 
ihneď, treba urýchlene dokončiť 
projektovú prípravu  tak, aby na 
celom úseku Trstená – Kraľova-
ny bola ukončená až po úroveň 
stavebného povolenia.

Je jasné, že bez vybudovania 
cestnej siete pracovné príležitos-
ti nevzniknú a naše Slovensko 
sa nepohne ďalej. Politici plačú, 
že nie sú fi nancie. Financie sú, 
len ich treba správne nasme-
rovať, možností je viac. Sú tu 
eurofondy, alebo čo napríklad 

Tibor Bernaťák, rodený Zákamenčan - pred 13 rokmi začal študovať na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave a potom  ho už profesia, ďalšie štúdiá v 
tomto odbore, ale i rodina, ktorú si tu založil, pripútali k Bratislave. 

Základnú školu navštevoval v Zákamennom, pred nástupom na vysokú ško-
lu vyštudoval Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. 

JUDr. Tibor Bernaťák, 41-ročný advokát je členom Predsedníctva SNS, 
predsedom Bratislavskej krajskej rady SNS a členom jej Odborného kabi-
netu,  SNS zastupoval v Ústrednej volebnej komisii vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí 2014.

bráni tomu, aby štát v 
spolupráci s dôchodcov-
skými správcovskými 
spoločnosťami zafi nan-
coval výstavbu diaľnic a 
rýchlostných ciest? Tvrdíme 
že nič, len je potrebné chcieť. 
A z cestnej dane a mýta by sa 
napríklad fi nancoval sociálny 
systém.  Zisky by zostávali pre 
ľudí a neodchádzali by na účty 
rôznych schránkových fi riem.“ 

Najmä z hornej Oravy od-
chádzajú za prácou na juh 
Slovenska či do zahraničia 
tisícky Oravcov. Mnohí mladí 
Oravci sa po štúdiu už do svoj-
ho rodiska nevrátia. SNS chce 
podľa svojho volebného prog-
ramu zabrániť vyľudneniu 
slovenského vidieka. Ako?

„Sám som takým príkladom 
človeka z Oravy, ktorý odišiel za 
prácou. V Bratislave stretávam 
veľa ľudí z Oravy, ktorí dochá-
dzajú za prácou na týždňovky a 
ich manželky s deťmi zostávajú 
samy. Alebo - sú tu mamy, ktoré 
odchádzajú do Rakúska opatro-
vať starých ľudí. To je zlé, lebo 
rodiny trpia. 

SNS presadzuje koncepciu 
regionálneho rozvoja, ktorá 
využíva a rešpektuje možnosti, 
osobitosti, ale hlavne predpokla-
dy regiónu. Štát sa musí zaobe-
rať podmienkami podnikania  v 
regiónoch s vyššou mierou ne-
zamestnanosti a to tak, aby boli 
podmienky  pre podnikateľov 
výhodné. Štát musí vypracovať 
koncepciu regionálneho rozvo-
ja postavenú na maximálnom 
využití výrobných faktorov, 
s prihliadnutím na historický 
vývoj regiónov, využiteľné prí-
rodné zdroje a demografi cký 
potenciál. Pôjde najmä o rozvoj 
cestovného ruchu, kúpeľníctva, 
poľnohospodárstva, drevospra-
cujúceho priemyslu a pod., kde 
štát môže pomôcť so zabezpe-

čením informačných 
systémov a logistiky, 
geologickými pries-
kumami, investičnou 

prípravou vrátane vy-
budovania inžinierskych 

sietí na úrovni samospráv, ale aj 
znížením daní z príjmu či systé-
mom dotácií. 

Orava, a najmä Námestov-
ský okres sú najvyššou pôrod-
nosťou na Slovensku – zatiaľ 
-  garantmi, že Slovensko ne-
vymiera až  takým výrazným 
tempom. Štát v súčasnosti skôr 
lamentuje nad zlými demogra-
fi ckými štatistikami, namiesto 
toho, aby systémovo podpo-
roval rodinu. Ako rieši tento 
problém Národný program na 
podporu materstva a rodičov-
stva, ktorý má vo volebnom 
programe SNS?

„Národný program na podporu 
materstva a rodičovstva je jed-
ným z našich najdôležitejších 
programových cieľov. Naším 
záujmom je vytvoriť podmien-
ky, aby sa na Slovensku rodilo 
dostatok detí, ktoré zabezpečia 
reprodukciu slovenskej spo-
ločnosti. Stručne vyjadrené 
- program zahŕňa  podporu ro-
dín, ochranu a pomoc tehotným 
ženám, vytvorenie dotačného 
systému a celoslovenskej siete 
zariadení pre tehotné ženy v kríze 
a v núdzi, zmenu študijného sys-
tému na vysokých školách, aby 
rodičia-študenti neboli postavení 
pred otázku dieťa alebo štúdium. 
Súčasťou tohto programu sú tiež 
špeciálne zvýhodnené úverové 
produkty pre mladé rodiny na 
podporu bývania - za každé na-
rodené dieťa by sa znížila istina 
úveru a to za jasne stanovených 
podmienok, aby nedochádzalo k 
jeho zneužívaniu. Veľmi cenná 
je pre nás aj spolupráca s aktivis-
tami Národného pochodu za 
život, ktorý podporujeme.“ 

Z Oravy odišiel za prácou pre seba. 
Môže ju pre všetkých ovplyvniť v politike

„Sám som takým príkladom 
človeka z Oravy, ktorý odišiel za 
prácou. 
V Bratislave stretávam veľa ľudí 
z Oravy, ktorí dochádzajú za prá-
cou na týždňovky a ich manžel-
ky s deťmi zostávajú samy. Ale-
bo - sú tu mamy, 
ktoré odchádzajú do Rakúska 
opatrovať starých ľudí. To je zlé, 
lebo rodiny trpia.“

Ak sa právnik z  neparla-
mentnej politickej strany roz-
hodol vstúpiť do politiky, je 
to signál, že chce, prinajmen-
šom vo svojom odbore, niečo 
zmeniť k lepšiemu. Čo treba 
podľa vás  urobiť v justícii na 
Slovensku, ktorej v súčasnosti 
nedôverujú tri štvrtiny Slová-
kov?  

„Do SNS som vstupoval v 
čase, keď mala preferencie oko-
lo 2 - 3% a bola poznačená škan-
dálmi. Veľa ľudí z môjho okolia 
sa pozastavovalo nad mojím roz-
hodnutím, keďže SNS už takmer 
nikto nedával šancu stať sa opäť 
relevantnou politickou stranou. 
SNS bola na dne, nový predseda 
SNS Andrej Danko však nelietal 
v oblakoch a na nič sa nehral. 
Ako má v povahe, s pokorou, 
slušne a zodpovedne začal me-
niť SNS. Dal dohromady výbor-
nú partiu nadšencov so zdravým 
sedliackym rozumom,  ktorí 
už nechcú len nečinne sedieť, 
ale chcú našu vlasť, Slovensko 
zmeniť. Piliere a hodnoty SNS – 
kresťanské, národné a sociálne, 
ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, 
prestali byť len deklarované. 

Dôvodom nedôvery občanov 
v súdnictvo sú viaceré faktory, 
napr. nepružnosť v rozhodovaní, 
procesné chyby sudcov najmä v 
trestnom konaní, alebo nepred-
vídateľnosť rozhodnutí, keď dva 
súdy v rovnakej veci rozhodnú 
úplne inak. Za najväčší prob-
lém považujem dĺžku súdneho 
konania, čo trápi veľmi veľké 

množstvo ľudí a podnikateľskú 
sféru. V súdnictve, podobne ako 
v iných odboroch, treba urobiť 
veľa systematických zmien. 
Pod dobre fungujúcou justíciou 
a súdnictvom si predstavujeme 
súd, ktorý rozhoduje rýchlo a 
spravodlivo. Je potrebné dô-
sledné oddelenie výkonnej, zá-
konodarnej a súdnej moci a ich 
vzájomnú kontrolu, transparent-
né výberové konania na funkciu 
sudcu, zabezpečenie zodpoveda-
júceho materiálneho a technické-
ho vybavenia súdov a prokura-
túry, zabezpečenie primeraného 
odmeňovania vyšetrovateľov a 
justičných úradníkov, povinné 
odborné vzdelávanie sudcov a 
preverovanie odborných zna-
lostí na pravidelnej báze, ale aj 
osobnú zodpovednosť za výkon 
funkcie sudcu.“

Súčasťou predvolebnej znač-
ky SNS je „silný štát“. Ako a 
kedy bude Slovensko silným 
štátom?

„Silný štát pomáha slabým a 
trestá tých, čo nedodržiavajú 
pravidlá. Štát sa musí vedieť 
postarať o chorých, deti, sociál-
ne slabých. Ak niekto pravidlá 
a zákony nedodržuje, štát ho 
musí tvrdo potrestať. 

Silný štát musí vlastniť strate-
gické podniky, ako je to aj vo 
viacerých štátoch Európskej 
únie. Aj z dôvodu energetickej 
a národnej bezpečnosti. Strate-
gické podniky generujú zisky, 
ktoré môže použiť v nevý-
robných sférach ako školstvo, 

OBJEDNÁVATEĽ:Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639.   DODÁVATEĽ: creapoint, s.r.o., Tomášikova 10/B, Bratislava, IČO: 47967285. 

Peritoneálna dialýza versus hemodialýza

Tohtoročný, už 11. ročník 
Svetového dňa obličiek, pri-
padne tento rok na 1. marec. 
Chronické ochorenie obličiek 
v počiatočnom štádiu zvyčaj-
ne nespoznáte, je preto dôle-
žité nepodceňovať prevenciu. 
Čím skôr je choroba obličiek 
diagnostikovaná, tým lepšie 
môžu lekári zmierniť jej prie-
beh a tým nižšie je riziko vý-
skytu ďalších ochorení.

Druhý marcový štvrtok 
ponúknu všetky dialyzačné 
strediská B. Braun Avitum, 
zadarmo, možnosť preventív-
neho vyšetrenia. V Námesto-

ve v časti Mláka č. 1258 - v 
polyfunkčnom dome F-Parket 
na 2. poschodí nad lekárňou 
Tableta. Vyšetrenie je možné 
podstúpiť kedykoľvek medzi 
8:00 a 15:00 a zaberie len nie-
koľko minút. Nie je potrebné 
sa objednávať, ani prísť na-
lačno. 

Postihnutie obličiek mož-
no odhaliť pomocou jedno-
duchých testov moču a krvi. 
Výsledky sa dozviete ihneď 
po vyšetrení.

Ďalšie informácie na tel. 
čísle: 0910 966 733

            (bc)

Choré obličky nebolia -  venujte pár minút prevencii
ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

v decembri  2015
Pindjak Vladimír 65
Uher Bohuslav 63
Diková Etela 61
Kurjak Ján  52
Diková Maria 86
Maťaťová Marta 89
Medžo Milan 67

Premovićová Valentína
Ondreková Tereza
Bejdák Teo
Čučková Sofia
Ďubašák Jakub
Chovancová Klára

Bubláková Karolína
Dvorštiak Daniel
Lipiak Richard
Sameliaková Nina
Kucková Natália

Narodení v decembri 2015

Narodení v januári 2016

Trabalík Vladimír 84
Mazúrová Irena 86
Bolibruchová Johana 93
Habiňáková Mária 68
Graňáková Monika 43
Štít Roman 74
Gogolák Štefan 83

v januári  2016



Oravská hokejová liga 
má pred sebou už len zá-
verečné kolo. Historicky 
prvý titul v predstihu osla-
vujú hráči Vavrečky. Na 
opačnom póle tabuľky 
sa umiestnilo družstvo z 
Klina, ktoré počas svojho 
premiérového pôsobenia 
v hokejových súťažiach 
nazbieralo tri body. Hoke-
jisti Námestova si 
pred začiatkom sú-
ťaže zrejme pred-
stavovali vyššie 
umiestnenie ako 
je aktuálna siedma 
priečka, no nap-
riek tomu ide z ich 
kolektívu pozitívna 
atmosféra. O krát-
ke hodnotenie sme 
požiadali vedúce-
ho mužstva Juraja 
Jankuliaka.

Ako si spokojný 
s účinkovaním HK 
NO/MTS v  súťaži?

V novovytvorenej 
súťaži sa nám cel-
kom nedarí napĺňať 
vopred plánované 
ciele. Naše mužstvo 
je pokope po dlhšej 
prestávke a potrebu-
je sa zohrať. Odo-
hrali sme dobré, ale i veľ-
mi smolné zápasy, trebárs 
tie s prehrou po predĺžení 
s Lieskom, Vavrečkou a 
Rabčou. Niektoré výsledky 

nenasvedčujú priebehu hry, 
keď sme, hlavne na konci, 
často otvárali hru a súper 
nás nekompromisne trestal. 
Celkovo má ale mužstvo 
veľký potenciál a verím, že 
v najbližších zápasoch či 
sezónach budeme bodovať 
častejšie.

Ako si spokojný s celko-
vým priebehom súťaže?

Z pohľadu nášho mužstva 
je súťaž v stave, v akom je - 
je asi najlepšia, akú sme hra-
li a celkový dojem je dobrý. 
Verím, že tento prvý ročník 

je len začiatkom a bude sa 
naďalej pokračovať v tomto 
trende.

Čo povieš na záujem 
verejnosti? Zvýšil sa opro-
ti minulým ročníkom?

Súťaž sa začala ako novo-
vytvorená, v posledných 
kolách bádať prírastok divá-
kov  a aj atmosféra na šta-
dióne bola počas niektorých 

zápasov naozaj skvelá. Uká-
zalo sa to najmä v zápase 
HK MTS Námestovo, keď 
nás prišiel podporiť vlastný 
fanklub.

Pred posledným kolom je 
už istým víťazom družstvo 
z Vavrečky. Očakával si 
ako víťazov prvého ročníka 
ligy práve toto družstvo?

Priebeh súťaže do polovice 
bol viac-menej vyrovnaný, 
až na konci sa prejavil poten-
ciál Vavrečky, a to hlavne v 
útočnej hre, kde dokázali 
vsietiť najviac gólov v lige, 

najmä zásluhou Dominika 
Ferletjaka, ktorý  s prehľa-
dom vedie aj celkové pora-
die produktivity.      

        Marián Kasan
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Andrej Kaššay majstrom Oravy
Talentovaný námestovský 

stolnotenista je hráčom ligo-
vého Ružomberka. Napriek 
mladému veku má na konte 
mnoho úspechov a pred sebou 
ďalšie ciele. Na nedávnych 
Majstrovstvách Oravy nena-
šiel súpera a opäť si odniesol 
titul. Okrem tohto úspechu 
sa mu pred časom podarilo 
poraziť najlepšieho hráča naj-
vyššej slovenskej mužskej sú-
ťaže Erika Illáša. Začiatkom 
februára absolvoval turnaj 
v českom Hodoníne. Išlo o 
svetový turnaj dorastencov, 
kde študent námestovského 
gymnázia obsadil priečku 

32-64 a porazil celkom dob-
rých hráčov zo Švédska, čím 
prispel v družstvách k výhre 
nad Švédskom 3:2. Oba svoje 
zápasy proti škandinávskemu 
súperovi vyhral. 

Najväčším cieľom Andre-
ja je však nominovať sa na 
Majstrovstvá Európy, ktoré sa 
budú tento rok konať v Chor-
vátsku. Kritéria sú veľmi ťaž-
ké. Po sčítaní šiestich podmie-
nok musí byť v slovenskom 
rebríčku prvý alebo druhý, čo 
bude veľmi ťažké. Mladému 
Námestovčanovi gratulujeme 
a držíme palce pri plnení si 
svojich predsavzatí.        (mk)

Víťazstvo obhájili námestovskí 
seniori

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (OO 
JDS) v Námestove v spolu-
práci s Miestnou organizáciou 
JDS v Zubrohlave a obcou 
Zubrohlava usporiadala už 9. 
ročník volejbalového turnaja 
seniorov.  Turnaj sa uskutočnil 
v telocvični ZŠ Zubrohlava 
za účasti štyroch družstiev z 
Bobrova, Nižnej, Námestova 
a domácej Zubrohlavy.

Hralo sa systémom každý s 

každým na dva vyhrané sety 
do 25 bodov s prípadným 
tretím setom hraným do 15 
bodov. Podmienkou pre štart 
družstva bola účasť mini-
málne dvoch žien na ihrisku 
v každom sete. Celý turnaj 
prebiehal vo veľmi priateľ-
skom duchu, no nebola nú-
dza ani o humorné situácie, 
ako to už býva tradíciou pri 

amatérskych turnajoch.
Víťazstvo obhájilo družstvo 

Námestova. Po skončení tur-
naja nasledovalo posedenie 
pri guľáši, zákuskoch a iných 
dobrotách. Nechýbala ani har-
monika a tak si mnohí aj schuti 
zaspievali a všetci sa už teraz 
tešia na budúci – jubilejný roč-
ník tohto turnaja.

Mestskú organizáciu JDS Ná-
mestovo na turnaji reprezento-
vali Božena Pavlíková, Kris-

tína Mikušková, Ján Pindiak, 
Jozef Dudek, Jozef Palenik, 
Štefan Paholek, Vladimír Seč, 
Pavol Seč a Václav Nečas.

Umiestnenie družstiev 
po skončení turnaja:
1. Námestovo – 6 b.
2. Zubrohlava – 4 b.
3. Nižná  – 2 b.
4. Bobrov bez bodu.

Václav Nečas

Na fotografii stojaci zľava: Ján Pindjak, Jozef Palenik, Jozef 
Dudek, Štefan Paholek, Vladimír Seč, Václav Nečas, sediaci 
zľava: Kristína Mikušková, Božena Pavlíková.

Foto: Ľubomír Gerek

HK MTS Námestovo v Oravskej hokejovej lige

Oravská volejbalová liga žien
Aj v sezóne 2015/2016 

sa Námestovčanky zapo-
jili do Oravskej volejbalo-
vej ligy (OVL). pod organi-
začnou taktovkou štefana 
Veselovského z tJ Novoť 
hralo v súťaži šesť druž-
stiev: tJ Oravan Námes-
tovo, tJ Novoť - ženy, tJ 
Novoť - juniorky, VK tvrdo-
šín, OšK Lokca a nováčik 
ligy Mútne - ženy. V sezó-
ne rozdelenej na jesennú 
a jarnú časť odohrajú po-
stupne družstvá zápasy s 
každým zo súperov na do-
mácej pôde a aj ako hos-
tia. pre minuloročné víťaz-
ky OVL z Námestova, ktoré 
stratili počas celej sezóny 
len jeden bod, je táto se-
zóna náročnejšia. Zostavu 
poznačili zranenia a neprí-
tomnosť hráčok, ktoré do-
chádzajú za prácou alebo 
vzdelaním do vzdialenej-
ších miest. 

Námestovo reprezen-
tujú: Viera Kurťáková, Jana 
Kurťáková, Zuzana Kurťá-
ková, Lucia Mlázovská, 
Antónia Janoušová, Kristína 
Opálková, Klára Veselovská, 

Viera Hupková, Nikola Kubi-
ridžáková, Vladimíra Lú-
chavová, Soňa Gnidiaková, 
Tatiana Boldovjaková, Radka 
Lúchavová. 

Mútne - ženy – TJ Oravan 
Námestovo 0:3 (-7, -9, -22), 
0:3 (-11, -10, -13)

S nováčikom ligy sa 8. 
novembra 2015 Námestov-
čanky popasovali výbor-
ne, nenechali sa zaskočiť a 
domov priniesli plný 6-bodo-
vý zisk. Pod výhru sa pod-
písali hlavne výborne poda-
nie, zodpovedná hra v poli a 
precízny útok. 

TJ Novoť - juniorky – TJ 
Oravan Námestovo 3:0 (21, 
18, 24), 3:0 (21, 24, 13)

Prvé „zakopnutie“ a trpkú 
príchuť prehry pocítili po 
dlhej dobe hráčky Námes-
tova 22. novembra 2015 v 
Novoti. Juniorky ich prekva-
pili tvrdým útokom a výbor-
nou súhrou všetkých herných 
činností. Novoťanky mali 
navrch predovšetkým v poda-
ní, keď plne využívali výhodu 
domáceho prostredia menšej 
telocvične. Pri tomto zápase 
sa naplno začala prejavovať 
absencia tréningov a kompli-

kácie po zraneniach.
TJ Oravan Námestovo – 

OŠK Lokca 3:0 (18, 22, 27), 
3:1 (26, -16, 18, 19)

Na prvom domácom zápa-
se v sezóne 6. decembra 12. 
2015 privítali Námestovčan-
ky ženy z Lokce. S výnimkou 
druhého setu v druhom zápa-
se, kedy nevydarené strieda-
nie prinieslo na chvíľu radosť 
Lokčankám, hráčky Námes-
tova predvádzali atraktívnu 
hru s víťazným koncom. Vo 
výbornej atmosfére si doma 
ponechali 6 bodov.

TJ Oravan Námestovo 
– VK Tvrdošín 3:0 (23, 23, 
12), 3:0 (20, 15, 19)

Dohrávka zápasu jesennej 
časti s Tvrdošínom sa usku-
točnila 24. januára. Od zači-
atku mali Námestovčanky 
navrch a súperky im dovoli-
li skúšať rôzne varianty hry, 
atraktívne predovšetkým pre 
oko diváka. Tieto riskantné 
herné prvky však často pris-
peli k zdramatizovaniu kon-
coviek setov. Nakoniec však 
hráčky z Námestova dotiahli 
zápas do víťazného konca 
a bez straty setu si opäť pri-
písali 6-bodový zisk.

OŠK Lokca – TJ Oravan 
Námestovo 2:3 (-24, 15, -14, 
23, -13), 1:3 (-18, -19, 18, -
15)

Predohrávka zápasu s OŠK 
Lokca nevyšla Námestov-
čankám podľa predstáv. S 
neúplnou zostavou sa výraz-
ne trápili, čo využili domáce 
hráčky a obrali ich o jeden 
bod v dramatickom súbo-
ji. Zbytočné chyby v útoku, 
výborná obrana Lokčani-
ek na sieti a obrovská chuť 
vyhrať, pripravili námestov-
ské družstvo o cenný bod z 
prvého zápasu. V druhom 
zápase hráčky Námestova 
začali rafinovanejšie útočiť 
a cielene technicky umiest-
ňovať útoky. Táto taktika sa 
vyplatila a domov si Námes-
tovčanky nakoniec priniesli 5 
bodov.

Z jesennej časti nemajú 
hráčky TJ Oravan Námesto-
vo stále odohraný zápas s TJ 
Novoť ženy, chýbajú im body 
v tabuľke a tak sú aktuálne na 
3. mieste. Už po uzávierke 
novín mali, v rámci volejba-
lového maratónu, odohrať 
zápas so ženami Mútneho.

Viera Kurťáková

Mužstvo HK MTS Námestovo v sezóne 2015/16, horný rad zľava: Tomáš Štefaničiak, Marek Glonek, 
Branislav Podhájsky, Martin Štefaničiak, Peter Sojčák, Lukáš Kubala, Pavol Nižník.

Dolný rad zľava: Richard Uhliarik, Igor Olbert, Tibor Grígeľ, Juraj Jankuliak, Štefan Zeman, Juraj 
Vojtkuliak, Marcel Zaťko.                                                    Foto: ar hk mts
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Ďalšie číslo mestských novín NÁMEStOVČAN
vyjde  29. apríla.

Uzávierka príspevkov a inzercie je 18. apríla.
Občiansku riadkovú inzerciu zverejníme zadarmo.

E-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

•Hľadám záujemkyňu o opatro-
vanie staršej ženy – v Nemecku, 
najlepšie dôchodkyňa alebo invalid-
ná dôchodkyňa. Ovládanie nemčiny 
nie je potrebné. Plat dohodou. 

tel. 0915 151 604.

• PREDÁM  3-IZBOVÝ BYT o roz-
lohe 78 m2  v obci  MÚTNE. Byt má 
vymenené plastové okná, kuchyn-
skú linku a je čiastočne zrekonštru-
ovaný. Cena 30.000 EUR. 

teL. 0944 219 907.

riadková inzercia



ZIMNÁ PRÍPRAVA
Výsledkový servis: Námes-

tovo - Domaniža 3:2 (3:0), 
góly domácich: J. Jurky 2, S. 
Kurtulík. Námestovo - Byt-
ča 6:0 (4:0), góly: J. Jurky, 
R. Jagnešák, J. Siman, Mar. 
Čiernik, L. Kubica, S. Kur-
tulík. Námestovo - Závaž-
ná Poruba 5:0 (2:0), góly: 
L. Kubica 3, S. Kurtulík, L. 
Čecho. Liptovský Miku-
láš - Námestovo 6:0 (2:0). 
Námestovo - Kysucké Nové 
Mesto 2:0 (1:0), góly: J. 
Siman (z 11 m), J. Železňák.

Bilancia zápasov 
(17. 1. - 20. 2. 2016): 5 stret-

nutí, 4 výhry, žiadna remíza, 
1 prehra, skóre 16:8

Strelci gólov: 
4 - L. Kubica, 3 - J. Jurky, 

S. Kurtulík, 2 - J. Siman (1 z 
11 m), 1 - R. Jagnešák, Mar. 
Čiernik, L. Čecho, J. Želez-
ňák

AKTUÁLNY HRÁČSKY 
KÁDER

Brankár: Tomáš Smataník, 
obrancovia: Martin Habiňák, 
Andrej Kmeť, Michal Čier-
nik, Marián Čiernik, Lukáš 
Kubica, Radovan Záhradník, 

s t r e d o -
p o l i a r i : 
S a m u e l 
K u r t u -
lík, Juraj 
S i m a n , 
Rastislav 
Jagnešák, 
L u k á š 
Č e c h o , 
P a t r i k 
Jagnešák, 
M a t ú š 
S n o v á k , 
T o m á š 
K o š ú t , 
J a k u b 
Železňák, 
S a m u e l 
R a t i č á k , 
ú t o č n í -
ci: Patrik 
Kapičák, 
Domin ik 
Brčák.

Odcho-
dy: 

J. Gelčinský (Trstená, ZH, 
odtiaľ Hofstetten-Grünau - 
Rakúsko, P), J. Jurky (Veľké 
Lovce, P), Ma. Kasan (Dolný 
Kubín, UH, odtiaľ Bobrov, P), 
Mi. Mušák (Oravské Veselé, 
UH), A. Stašiniak (Trstená, 
H), T. Trabalík (Zvolen, P)

Odchody v štádiu rieše-
nia: 

Ľ. Brišák, P. Farský, J. Iliev, 
Ľ. Jaššo, P. Juráň, Mi. Kasan, 
G. Kurtulík

Príchody: 
Do. Brčák, R. Jagnešák, P. 

Kapičák (všetci Bobrov, UH), 

P. Jagnešák (Trstená, UH), A. 
Kmeť (Čadca, H), T. Košút, 
S. Ratičák, R. Záhradník, J. 
Železňák (všetci starší dorast, 
striedavý štart)

Vysvetlivky: 
H - hosťovanie, UH - ukon-

čenie hosťovania, ZH - zru-
šenie hosťovania, P - prestup

HARMONOGRAM 
SÚŤAŽNÝCH ZÁPASOV

29. kolo: sobota 19. 3. o 
15.00 - Čadca (v), 16. kolo: 
sobota 26. 3. o 15.00 - Nová 
Baňa (d), 17. kolo: sobota 2. 
4. o 15.30 - Pohronie Žiar nad 
Hronom / Dolná Ždaňa B (v), 
18. kolo: sobota 9. 4. o 15.30 
- Liptovský Hrádok (d), 19. 
kolo: nedeľa 17. 4. o 16.00 
- Liptovská Štiavnica (v), 20. 
kolo: sobota 23. 4. o 16.00 - 
Podbrezová B (d), 21. kolo: 
nedeľa 1. 5. o 10.30 - Bytča 
(v), 22. kolo: sobota 7. 5. o 
16.30 - Kremnička (d), 23. 
kolo: sobota 14. 5. o 16.30 - 
Lučenec (v), 24. kolo: sobota 
21. 5. o 17.00 - Krásno nad 
Kysucou (d), 25. kolo: sobo-
ta 28. 5. o 17.00 - Žarnovica 
(v), 30. kolo: streda 1. 6. o 
17.30 - Makov (d), 26. kolo: 
sobota 4. 6. o 17.00 - Kalino-
vo (d), 27. kolo: nedeľa 12. 6. 
o 17.00 - Detva (v), 28. kolo: 
nedeľa 19. 6. o 17.30 - Martin 
(d). 	 	 	(mk,	mš)
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mšk námestovo - futbal

Na námestovskom trávniku 
vyrastajú malí, veľkí futbalisti 

V Námestove sa za po-
sledných osem rokov urobil 
obrovský progres v mládež-
níckom futbale. Je to vidieť 
na výsledkoch všetkých 
mládežníckych kategórií, na 
tom ako futbalové Námes-
tovo vnímajú veľké kluby 
zo Slovenska aj blízkeho 
zahraničia a v neposlednom 
rade aj na zvýšenom záujme 
rodičov a ich detí zo široké-
ho okolia o futbalový klub 
z nášho mesta. Futbalové 
umenie majú nadšenci tohto 
športu možnosť rozvíjať už 
od útleho veku. V námes-
tovskom klube je tréningo-
vý proces zabezpečený aj 
pre kategóriu prípravka. Tá 
je rozdelená podľa veku na 
staršiu prípravku U-11, kto-
rú tvoria chlapci, narodení v 
roku 2005, strednú prípravku 
U-10, ktorú tvoria chlapci s 
ročníkom narodenia 2006 
a najmladšiu prípravku U9, 
tú tvoria chlapci narodení v 
roku 2007 a mladší. Najmlad-
ší futbalisti nemajú ani šesť 
rokov. Formovanie vzťahu k 
tomuto populárnemu športu a 
prvé futbalové „strely“ majú 
na starosti tréneri Juraj Si-
man, Ivan Doroš a Slavomír 
Mokošák. Už v tomto veku 
sa naše najmladšie futbalové 
nádeje zúčastňujú pravidel-
nej súťaže v rámci Žilinské-
ho kraja, kde sa stretávajú s 
klubmi z miest ako Martin, 
Žilina či Ružomberok, ktoré 
patria v týchto kategóriách 

k najlepším na Slovensku.  
Chlapci nezaháľajú ani v 
zime, keď sa zúčastňujú na 
halových turnajoch. Ne-
dávno sa takýchto turnajov 
zúčastnili družstvá U10 a 
U9. Turnaje sa uskutočnili v 
Badíne pri Banskej Bystrici 
a umožnili našim najmenším 
futbalistom porovnať si sily 
aj s družstvami z iných re-
giónov. Porovnanie ukázalo, 
že talenty rastú aj na Orave a 
že sa smelo môžeme porov-
návať aj s klubmi z veľkých 
miest. Viac sa darilo mlad-
ším chlapcom z kategórie 
U9, ktorí na turnaji prehrali 
len jeden zápas, aj to dosť 
smoliarsky, s neskorším 
víťazom turnaja z Detvy. 

Cenné sú ale ich víťazstvá 
nad družstvami zo Zvole-
na či takej futbalovej bašty, 
akou je Nitra. Peter Vaterka 
sa stal najlepším strelcom 
turnaja a chlapci si získa-
li predvedenou hrou obdiv 
u všetkých divákov. Starší 
chlapci vo veľmi vyrovna-
nej konkurencii družstiev z 
Banskej Bystrice, Žiaru nad 
Hronom či Ružomberka na 
medailové stupne síce ne-
dosiahli, no až na zápas  s 
víťazom turnaja, klubom, v 
ktorom vyrastal Marek Ha-
mšík - Jupie Podlavice boli 
vyrovnaným súperom pre 
všetky tímy. V úvode turna-
ja šokovali celú halu, keď 
ľahko zdolali Ružomberok 
4:0, ktorý nakoniec skončil 
druhý. Škoda len, že sa im 
podobný výkon nepodarilo 
zopakovať viackrát. V tejto 
vekovej kategórii však ne-
treba žiadny výsledok príliš 
preceňovať ani víťazstvá, 
ani prehry. Dôležitá je radosť 
z hry, a tu treba povedať, že 
bez prístupu klubu, trénerov 
a rodičov, ktorí sú hlavnými 
sponzormi takýchto poduja-
tí, by to vôbec nešlo. Treba 
dodať, že konkurovať druž-
stvám z veľkých miest nie 
je vôbec jednoduché. Už v 
tejto vekovej kategórii majú 
družstvá po dvoch trénerov, 
často profesionálnych alebo 
poloprofesionálnych a výber 
chlapcov je tiež oveľa väčší 
ako v našom malom meste. 

V neposlednom rade, určite 
nezanedbateľným hendike-
pom, je aj chýbajúca špor-
tová hala. Naši chlapci boli 
na turnaji prvýkrát v živote, 
hrajúc v takej veľkej hale, 
zatiaľ čo ostatné družstvá v 
takýchto halách bežne trénu-
jú.    
 

Na záver ostáva popriať 
trénerom veľa trpezlivosti 
pri výchove najmenších ta-
lentov, poslancom ochotu 
investovať do tak potrebnej 
aktivity, akou je šport, viac 
peňazí ako doteraz a rodi-
čom odvahu prihlásiť svoje 
deti do  futbalového klubu. 
Radi ich privítame.

Mgr.	Ivan	Doroš	PhD.

Družstvo kategórie U10 v zložení J. Medvecký, P. Jevoš, S. 
Vaterka, P. Vaterka,  P. Doroš, T. Bedrich, M. Chorvát, O. Do-
bák, M. Melišík a tréner I. Doroš. 								Foto:	Marián	Melišík	

Juraj Siman v ideálnej Jedenástke SsFZ 2015

Jedenástka SsFZ 2015
Erik Feriančik (Martin) - 

Michal Bíreš (Kremnička), 
Andrej Romančík (Mar-
tin), Tomáš Tlelka (Čadca), 
Miroslav Sarvaš (Lučenec) 
- Ľuboš Thomka (Martin), 
Juraj Siman (Námestovo), 

Peter Ďungel (Mar-
tin), Martin Válov-
čan (Žarnovica) 
- Radoslav Ďanov-
ský (Martin), Matej 
Lováš (Liptovský 
Hrádok)

Najlepší tréneri 
SsFZ za 
rok 2015

Š t e f a n 
Dohnálek 
( V e ľ k ý 
Krtíš) tré-
ner dospe-
lých, Pavol 
B r i s u d a 
(Kysucké 
Nové Mes-
to) tréner 
m l á d e ž e , 
Vlad imí r 
H e l b i c h 
( R u ž o m -
b e r o k ) 
t r é n e r 
mládeže v 

Útvare talentovanej mládeže

Najlepší rozhodca SsFZ 
za rok 2015

Roman Ligas (Martin)

Vizitka Juraja Simana
Životné krédo: „Každý si 

je sám strojcom svojho šťas-
tia.“

Futbalové motto: „Tvrdosť, 
nie zákernosť!“ 

Narodil sa 8. augusta 1977 
v Námestove. Ženatý, otec 
troch dcér. 

S futbalovou kariérou začal 
v roku 1996 v TJ Tatran Klin. 
Jeho futbalová cesta viedla 
ďalej cez Družstevník Kra-
vany nad Dunajom, MŠK 

Námestovo, FK Rakytovce, 
MFK Dolný Kubín naspäť 
do MŠK Námestovo, kde 
od roku 2012 hráva na poste 
stredného záložníka, prípad-
ne defenzívneho stredopoli-
ara či stopéra. 

V ankete Jedenástka roka 
SsFZ sa umiestnil prvýkrát, 
no v minulosti sa ešte ako 
hráč MFK Dolný Kubín 
dokázal prebojovať aj do 
ideálnej jedenástky SFZ (2. 
Ligy). V aktuálnej sezóne 
odohral všetkých pätná-
sť majstrovských zápasov. 
Zaznamenal v nich dva pres-
né zásahy a od rozhodcov 
uvidel trikrát žltú kartu.

	 	 	(mk,	mš)

Podobne ako v minulosti aj tentokrát patril 
úvod roka v Stredoslovenskom futbalovom zvä-
ze oceňovaniu tých najlepších. V priestoroch 
hotela Dixon v Banskej Bystrici sa v piatok 8. 
januára 2016 zišli vybraní hráči, tréneri, fun-
kcionári, či rozhodcovia zo stredoslovenské-
ho regiónu. Pod záštitou prezidenta SFZ Jána 
Kováčika bola vymenovaná ideálna Jedenást-
ka roka 2015, ktorá v ankete trénerov získala 
najviac hlasov. Miesto medzi najlepšími si vy-
bojoval aj nestarnúci motor námestovského A-
mužstva, Juraj Siman, ktorému aj my v mene 
redakcie novín gratulujeme.

Juraj Siman (prvý zľava dolu) v spoločnosti najlepších futbalistov stred-
ného Slovenska za uplynulý rok.                 Foto:	SsFZ

Najskúsenejší hráč MŠK Námestovo Juraj Si-
man (vzadu) v prípravnom zápase proti Doma-
niži. 																																					Foto:	Milan	Švába

Lukáš Kubica sa už úspešne začlenil do kádra 
A-mužstva.                     Foto:	Milan	Švába

Začína sa 19. marca v Čadci
Námestovské mužstvo dospelých mo-

mentálne absolvuje zimnú prípravu. Po-
zrite si aktuálne výsledky, či pohyby v 
kádri.


