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Vysoké štátne vyznamenanie 
Augustínovi Maťovčíkovi

Kým Doc. Augustín Maťov-
čík je oravskej a slovenskej 
verejnosti známy cez svoje 
literárno-historické diela o 
významných slovenských 
osobnostiach, najmä z ob-
dobia národného obrodenia, 
a ďalších tvorivých aktivít, 
napríklad pri manažovaní 
Slovenského biografického 
slovníka a Biografického 
lexikónu Slovenska, nám, 
Námestovčanom je dôverne 
známy. Dal si pre nás tú prá-
cu spracovať knižne históriu 
námestovskej farnosti (Rím-
skokatolícka farnosť Námes-
tovo, 2012) i históriu mesta 
prostredníctvom fotografií 
(Námestovo – Album mes-
ta, 2016). V Námestove má 
blízkych spolupracovníkov, 
s ktorými spolupracuje nielen 
na knižných dielach venova-
ných osobnostiam,  oravské-
mu regiónu a mestu, ale popri 
vedeckej a odbornej práci v 
Slovenskej národnej knižnici 
v Martine si dokáže nájsť čas 
aj na osobný vklad napríklad 
pri aktivitách Gymnázia An-
tona Bernoláka, či pri prípra-
ve a zabezpečovaní nedávno 
realizovaného projektu k 240. 
výročiu mesta Námestovo 
– výstavy Cesta Oravy.

Pôvodom Oravec Augustín 
Maťovčík skrátka nešanuje 
svoje sily a aj vo svojich 79-
tich rokoch sa naplno rozdáva 
na prospech ľudí, spomedzi 
ktorých vyšiel i pre širokú 
slovenskú verejnosť v snahe 
čo možno najviac priblížiť 
súčasníkom históriu Sloven-
ska prostredníctvom života, 
diela a osobného zápasu o 
Slovensko, našich, nielen 
oravských významných lite-
rárnych osobností. 

Za výnimočný celoživotný 
prínos dostalo v polovici ja-
nuára dvadsať slovenských 
osobností od prezidenta 
Slovenskej republiky k 24. 
výročiu vzniku Slovenskej 
republiky významné štátne 
vyznamenania. Teší nás, že 
sa tejto pocty dostalo aj Doc. 
PhDr. Augustínovi Maťovčí-
kovi, DrSC, ktorý z rúk prezi-
denta Andreja Kisku prevzal 
vyznamenanie  Pribinov kríž 
II. triedy.

Pripájame sa k blahoželaniu 
a prajeme veľa síl do ďalšej 
práce a spolupráce v prospech 
nášho mesta, Oravy i Sloven-
ska, vážený pán Maťovčík!

Vydavateľ, 
redakčná rada a redakcia

novín Námestovčan

Blahoželáme

Darom pre život

Čo je dôležité pre šťastné manželstvo?

Štatistiku však už necháme 
bokom, lebo najmä o hodno-
tách bola celoslovenská kam-

paň Národný týždeň man-
želstva, Manželstvo – spolu 
na ceste, ktorý v Námestove 

vyvrcholil uplynulú sobotu. 
Na programe tohto dňa v rám-
ci spomínaného týždňa bolo 
stretnutie v Katolíckom dome, 
kde sa diskutovalo i svedčilo 
o manželstve a potom večer 
si na sv. omši manželské páry 
obnovili manželské sľuby. 

Dekan Blažej Dibdiak im v 
homílii okrem iného venoval 
tieto slová: „Je dôležité uvedo-
miť si, že manžel, manželka sa 
mi dávajú ako dar pre mňa na 
celý život a tak sa k nemu, k nej 
– ako k daru od Pána – máme 
aj správať. Sviatosť manžels-
tva máme tiež prežívať v hlbo-
kej viere, že  záväzky manžel-
ského života, sľub, ktorý sme 
urobili, treba chápať ako našu 
povinnosť voči Pánu Bohu. 
To nie preto, že ja chcem byť 
verným manželom, či chcem 
nerozlučiteľnosť manželského 
života chrániť, alebo milovať 
a ctiť svoju manželku, pretože 
som sa ja tak rozhodol, alebo 
preto, že moja manželka si to 
zaslúži. Konám tak preto, že to 
chce odo mňa Boh. To Božie 
slovo takto hovorí... 

Často počujeme i hovoríme, 
že Božie slovo má svoju moc. 
Božie slovo, to nie je len 

nejaká informácia, správa, 
usmernenie. V Božom slove 
je Božia sila. Takže man-
želstvo máme prežívať ako 
napĺňanie Božieho slova, ako 
uskutočňovanie Božej vôle - 
to má v sebe Božiu moc a Bo-
žiu silu. V manželstve konám 
nie podľa toho, ako sa voči 
mne správa ten druhý, nie 
podľa toho, či si to zaslúži, 
alebo nezaslúži. Konám tak, 
že to tak Boh chce a ja chcem 
plniť Božiu vôľu, ja chcem 
zachovávať Božie slovo. To 
je prežívanie Sviatosti man-
želstva v hlbokej viere. 

A tak vám všetkým prajem, 
aby ste vedeli Sviatosť man-
želstva správne žiť a využí-
vať.  Aby ste ju vedeli žiť v 
hlbokej viere, že ste Bohom 
povolaní k manželskému ži-
votu, že Boh vám dal dar vo 
vašej manželke, vašom man-
želovi. A všetko, čo robíte 
vo vašom manželstve, robíte 
preto, že to tak Boh chce, že 
je to podľa Božieho slova, 
Božej vôle a že v tom je aj 
Božia sila a Božia pomoc pre 
pekné naplnenie manželské-
ho života.“ 

Na záver 7. ročníka Národného týždňa manžels-
tva si v manželské páry  v Kostole sv. Šimona a 
Júdu v Námestove obnovili manželské sľuby. Na fo-
tografii vpravo počas obradu manželský pár Jozef a 
Elena – v manželstve žijú 13,5 roka.         Foto: (lá)

 Manželia Mária Michalčíková, rod. Glončáková a František 
Michalčík si manželský sľub obnovili po 42 rokoch manželstva.  
	 	 	 	 			                   Foto: (lá) Pokračovanie na 4. str.

Štatistické čísla vzrástli, 
počet obyvateľov klesol

Zaujímavá je demografická šta-
tistika za ostatné tri roky v meste 
Námestovo. Počet narodených 
sa zvyšuje, podobne sa zvyšuje 
počet zomrelých občanov. Detí 
sa však rodí takmer dvakrát viac, 
než občanov Námestova zomie-
ra, a aj napriek tomu celkový 
počet obyvateľov mesta je za 

rok 2016 nižší ako v predošlých 
dvoch rokoch. Zásah do toh-
to „čísla“ urobil rozdiel medzi 
prihlásenými a odhlásenými ob-
čanmi z trvalého pobytu, keďže 
odhlásených je výrazne viac. 
Alebo žeby ešte niečo iné? Od-
poveď i demografickú tabuľku 
prinášame na 2. str.                 (r)

Pohľad na plný námestovský kostol, prevažne mladých 
manželských párov, v sobotu 18. februára  nemusí byť 
potvrdzujúcim dôkazom pozitívnej štatistiky v sobášnos-
ti, keď okres Námestovo bol v roku 2011 (a zrejme nie-
len vtedy) v počte sobášov na prvom mieste na Sloven-
sku (v rozvodovosti, naopak, na poslednom). Ale určite 
je to o mnohom pozitívnom svedčiaci fakt. Vlani sa v Ná-
mestove zosobášilo 83 párov, 68 z nich malo cirkevný 
sobáš. A počet uzavretých sobášov už môže napovedať, 
že okres Námestovo drží pozitívny trend v uzatváraní 
manželstiev v rámci Slovenska. 
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Námestovčan vychádza 7. rok, je dvojmesačník, 
má 12, mimoriadne 16 strán, v priebehu roka vychá-
dza pravidelne 6 vydaní novín. v roku 2017 vyjdú 
mestské noviny v týchto termínoch:

č. 1 – 24. februára 2017  (piatok)         

č. 2 -  11. apríla 2017       (utorok)          

č. 3 – 23. júna  2017        (piatok)       

č. 4 -  22. septembra 2017  (piatok)      

č. 5 – 27. októbra 2017     (piatok)        

č. 6 – 19. decembra 2017  (utorok)        

        Redakčná rada
mestské noviny Námestovčan

Termíny vydaní mestských novín 
NÁMESTOVČAN v roku 2017

JUDr. Mária Vranová, 
vedúca správneho od-
delenia vníma pokles 
obyvateľov Námestova 
aj takto:  „Za ostatné 3 
roky – 2014 – 2016 pri-
budlo v meste Námes-
tovo  47 bytových jed-
notiek. Za šesť rokov 
(2011 – 2016) tu bolo 
postavených 98 bytových 
jednotiek.

Napriek „štatisticky“  
klesajúcemu počtu oby-
vateľov mesta,  pribúda v 
Námestove množstvo ko-
munálneho odpadu, po-
čet motorových vozidiel, 
problémy s parkovaním 
a pod. Je to spôsobené 

tým, že uvoľnené byty si 
vzápätí nájdu svojho ná-
jomcu, ktorý si však – 
buď  z vlastnej vôle, ale-
bo z dôvodu nesúhlasu 
vlastníka bytu -  ponechá 
svoj pôvodný trvalý po-
byt. 

A tak – ak za ostatných 
šesť rokov pribudlo v Ná-
mestove 98 bytových jed-
notiek, v ktorých, teoretic-
ky, bývajú po štyria obča-
nia, môže to znamenať, že 
za spomínané roky pribud-
lo v Námestove, napriek 
klesajúcej demografickej 
štatistike, 392 obyvate-
ľov mesta(?)“, zamýšľa sa 
Mária Vranová.             (r) 

Štatistické čísla vzrástli, 
počet obyvateľov klesol
Dokončenie z 1. str.

Jozef, Ján, Mária sa vytratili...
Výber mena dieťatka za-

mestnáva manželov, najmä 
však novomanželov, ale i ši-
roký okruh rodiny  už dlhé 
mesiace pred jeho narodením 
a niekedy je to nielen zdĺhavý, 
ale aj náročný „proces“, kto-
rý neraz, hoci na čas, dokáže 
dokonca poznačiť niektoré 
rodinné vzťahy. Aj napriek 
všetkému však budúci rodičia 
pri výbere mena dieťatka vo 
väčšine prípadov podľahnú  
najmä aktuálnej „móde“.

Aké mená dávali rodičia no-
vorodencom v minulom roku 
najčastejšie? Novým trendom 
u dievčat sú krátke mená a tak 
si Námestovčania volili najmä 

mená: Ella, Ema, Lea, Nina, 
Zoe, Nela, vo výbere ostávajú 
aj tradične najčastejšie použí-
vané Kristína, Lucia. 

Z chlapčenských mien pre-
vládali v Námestove už dlho-
dobejšie populárne: Samuel, 
Šimon, Matej, Matteo, Matúš, 
Jakub a k nim pribudli nové 
- Nikolas, Elias, Eliáš, Hugo, 
Leonard... 

Informáciu z námestovskej 
matriky doplnili jej pracov-
níčky, možno aj za mnohých 
ďalších, tak trochu nostalgic-
ky: Tradičné slovenské mená 
-  Jozef, Mária, Anna, Ján tak-
mer úplne absentujú!   

	 	 				(mv, lá) 

Rok           Narodení      Prihlásení      Odhlásení            Zomrelí    Počet obyvateľov
(počet obyvateľov vždy k 31. 12. prísl. kalendárneho roka)

2014      92         81          149    52 7909

2015      91      90          130      47   7 913    

2016    106     97   166          58       7 893 

Ako ďalej s budovaním 
inžinierskych sietí...

Neprimerane vysoké 
ceny pozemkov v Námes-
tove, ktoré sú podľa územ-
ného plánu určené na indi-
viduálnu bytovú výstavbu 
(IBV), sú dlhodobo pred-
metom kritiky občanov 
nášho mesta. Keďže vlast-
níkmi pozemkov nie je 
mesto, ale súkromné oso-
by, mesto na ich ovplyv-
nenie má len obmedzené 
možnosti. Jedinou mož-
nosťou je donútiť vlastní-
kov pozemkov financovať, 
alebo aspoň sa čiastočne 
podieľať na financovaní 
inžinierskych sietí (IS), 
aby bolo zrejmé, že STA-
VEBNÝ POZEMOK je 
ten, ku ktorému sú do -
tiahnuté všetky IS a na 
ktorom je možné realizo-
vať výstavbu rodinného 
domu. Vlastník poľnohos-
podárskej pôdy nemôže 
pýtať za meter štvorco-
vý až 80 eur, ako to bolo 
doposiaľ a spoliehať sa, 
že mesto automaticky sie-
te vybuduje, teda všetci 
ostatní občania sa na ne 
poskladajú. Stavebník 

draho kúpi, mesto dra-
ho vybuduje, a vlastník 
pozemku sa teší z bohaté-
ho zisku.

Jeden bežný meter novej 
cesty so všetkými sieťa-
mi vychádza približne na 
tisíc eur. Sto metrov ces-
ty stojí stotisíc eur, jeden 
kilometer až jeden mili-
ón eur. Keď sa pozrieme 
na hustotu výstavby na 
sídlisku Čerchle, vidíme, 
že na dlhej ceste stojí pár 
rodinných domov. Nie-
lenže sú v cestách umŕt-
vené veľké peniaze, ešte 
musíme do ich údržby a 
osvetlenia vrážať neustále 
ďalšie a ďalšie peniaze.

Sme mesto a región, kde 
sa IBV realizuje takýmto 
nesystémovým spôso-
bom doposiaľ. V iných 
mestách je príprava IBV 
výlučne v réžii develope-
rov. Tí vykúpia od pôvod-
ných vlastníkov poľno-
hospodársku pôdu za 
reálnu cenu, vybudujú v 
lokalite všetky IS, pozem-
ky vhodne rozdelia a takto 
ich záujemcom následne 

predávajú ako skutočné 
stavebné pozemky. Taký-
to spôsob musí nevyhnut-
ne začať fungovať aj v 
našom meste. S riešením 
tohto problému zápasí 
vedenie mesta už dlhšie 
obdobie. Financovanie 
IBV je neudržateľné a je 
na úkor investovania do 
obnovy a údržby jestvuj-
úcich miestnych komu-
nikácií, z ktorých mnohé 
sú v nevyhovujúcom sta-
ve a vyžadujú si opravy 
a rekonštrukcie, čo bude 
stáť nemalé finančné pro-
striedky.

Na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 22. februá-
ra sa témou rozvoja býva-
nia a jej podporou zaobe-
rali poslanci mestského 
zastupiteľstva. Vedenie 
mesta pripravilo návrhy 
riešenia, ako pri zacho-
vaní udržateľnosti finan-
covania podporiť bývanie 
v našom meste. Sú vyty-
pované vhodné lokality 
s pozemkami vo vlast-
níctve mesta na výstav-
bu nových bytov. To by 

mala byť priorita, pre-
tože výstavba bytových 
domov má okrem prvkov 
mestotvorného významu 
aj nepochybný ekonomic-
ký efekt. Viac obyvateľov 
sústredených do viacpod-
lažných bytových domov 
šetrí nielen množstvo 
stavebných pozemkov, 
miestnych komunikácií 
a všetkých inžinierskych 
sietí, ale aj náklady na 
ich každoročnú údržbu a 
opravy, elektrickú energiu 
na verejné osvetlenie a 
podobne. Je preto priori-
tou mesta uprednostňovať 
a podľa možností aj pod-
porovať  formu hromad-
nej výstavby a bývania. V 
Námestove je stále veľký 
dopyt po bytoch, a keďže 
ich je nedostatok, cena sa 
v porovnaní s okolitými 
mestami drží na vysokej 
úrovni.

K akému výsledku poslan-
ci dospeli a akým smerom 
sa bude výstavba v mes-
te uberať v nasledujúcich 
rokoch, píšeme na inom 
mieste.								Milan Rentka

Výstavba inžinierskych sietí pre IBV je veľmi nákladná a neefektívna, hustota zástavby je malá, trvá dlho, náklady na údržbu a 
prevádzku sú každoročne veľké.            Foto: (msú)



3Námestovčan 24. 2. 2017 samospráva

Čo by nemalo chýbať v kronike 
mesta za rok 2016 ?

Na stránke mesta Námes-
tovo bude od 1. marca 2016 
v kolónke  KRONIKA zve-
rejnený návrh na zápis do 
kroniky mesta Námestovo. 
Ak máte návrh na zápis do 
kroniky v roku 2016, ktorý 
by v nej nemal chýbať, po-
šlite nám ho na e-mail: kro-
nikar.no@gmail.com. 

C e z 
email si 
m ô ž e t e 
d o h o d -
núť aj 
o s o b n ý 
kontakt s 
kroniká-
rom.

Mgr. Miroslav Hajdučík

Námestovské domácnosti navštívia opytovatelia
Národná banka Slovenska 

(NBS) v spolupráci so Štatis-
tickým úradom SR (ŠÚ SR) 
robí na Slovensku Zisťova-
nie o financiách a spotrebe 
domácností 2017 ktoré je 
súčasťou európskeho projektu 
HFCS a koordináciu ktorého 
vykonáva Európska centrálna 
banka. Cieľom zisťovania, 
ktoré sa vykonáva vo všet-
kých krajinách eurozóny, je 
získať spoľahlivé údaje o 
súčasnej ekonomickej situácii 
domácností v eurozóne. Údaje 
zo zisťovania poskytnú pod-

klady pre rôzne štúdie, ako 
napríklad bytové otázky mla-
dých, úspory a dôchodkové 
otázky starších osôb, výskum 
vplyvu bohatstva na spotrebu, 
zadĺženosť domácností, prís-
tupnosť získania úveru atď. 
Výsledky zisťovania umožnia 
získať dôležitý pohľad na eko-
nomické správanie sa rozlič-
ných typov domácností, čím 
sa stanú cenným prínosom v 
mnohých hospodársko-politic-
kých oblastiach ekosystému.

Podľa informácií ŠU SR, 
Sekcie zberu a spracovania 

dát v priemysle a terénnych 
zisťovaní v Banskej Bystrici 
bolo pre rok 2017 do zisťo-
vania vybraných viac ako 400 
obcí, medzi nimi aj mesto 
Námestovo. Do zisťovania 
bolo náhodným výberom 
zaradených viac ako 4 000 
domácností.

Zisťovanie sa uskutoční vo 
februári až apríli 2017.

V tomto období navští-
vi námestovské domácnosti 
zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je 
povinný preukázať sa služob-
ným preukazom zamestnanca 

ŠÚ SR a oficiálnym listom 
podpísaným guvernérom NBS 
a predsedom ŠÚ SR. Všet-
ky informácie, ktoré v rámci 
zisťovania domácnosti poskyt-
nú, budú spracované anonym-
ne a využijú sa výhradne pre 
štatistické a vedecké analýzy 
nekomerčného charakteru. 
So všetkými odpoveďami na 
otázky bude narábané ako s 
citlivými údajmi v súlade so 
zákonom o ochrane osobných 
údajov i s  európskou legisla-
tívou o dôvernosti osobných 
údajov.                               (r)

Najtvrdší oriešok – budovanie sietí 
– poslanci opäť nerozhryzli

Prvé tohtoročné rokovanie 
mestského zastupiteľstva zvo-
lal primátor mesta Ján Kadera 
na stredu 22. februára. Nap-
riek tomu, že program nebol 
rozsiahly, poslanci mali zau-
jímavé a dôležité témy, o kto-
rých rokovali a rozhodovali. 
Hneď na úvod sa rokovanie 
rozšírilo o riešenie problema-
tiky priestorov pre cirkevnú 
základnú školu. Presunom 
rôznych školských subjek-
tov v rámci budov v majetku 
mesta na Komenského ulici 
by mohol vzniknúť pries-
tor pre rozšírenie cirkevnej 
ZŠ. Konkrétne ide o suterén 
budovy CVČ. Zástupcovia 
cirkevnej školy deklarovali 
ochotu financovať stavebné 
práce z vlastných zdrojov, 
od mesta požadujú priestory 
poskytnúť bezplatne, resp. za 
symbolickú cenu. Keďže zá-
kon neumožňuje schvaľovať 
priamy prenájom bez určitých 
procesných postupov, žiadosť 
bude predložená na najbližšie 
rokovanie mestského zastupi-
teľstva.

Prvé rozpočtové opatrenie, 
ktorým sa mení a upravuje 
rozpočet mesta, predložila 
vedúca finančného oddelenia 
Katarína Rusinová. Z jej dô-
vodovej správy sa dozvedá-
me: „Pri spracovaní rozpočtu 
na rok 2017 bola zaradená do 
rozpočtu kapitálová dotácia 
na rekonštrukciu Domu kultú-
ry. Snahou  bolo získať finan-
čné prostriedky zo ŠR a preto 
sa mesto zapojilo do výzvy  o 
zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov. 
Keďže už vieme, že pre účel 
tejto výzvy  kultúrne domy  
nespĺňajú oprávnenosť akti-
vít, nebudú oprávnené žiadať 
o dotáciu, preto týmto opat-
rením navrhujeme z rozpočtu 
vyradiť schválené finančné 
prostriedky.

Do rozpočtu bola zaradená 
žiadosť riaditeľov základných 
škôl, žiadajúcich o spolufi-
nancovanie projektu z výzvy, 
ktorú vyhlasuje ministerstvo 
školstva. Výška jedného pro-
jektu, o ktorú budú žiadať je 
250 000 eur. Spolufinancova-
nie je vo výške 5%, čo činí 12 
500 eur na jeden projekt. Spo-

lufinancovanie nie je potrebné 
mať v plnej výške v tomto 
roku, ale je možnosť spolufi-
nancovania priebežne. Vzhľa-
dom na zostavený rozpočet na 
rok 2017 opatrením navrhuje-
me do rozpočtu zaradiť 50% 
na každý projekt.

V bežných výdavkoch je 
upravené financovanie origi-
nálnych kompetencii. Pri spra-
covaní  rozpočtu na rok 2017 
sa vychádzalo z jednotkového 
koeficientu originálnych kom-
petencií na rok 2016 s tým, 
že sa zohľadnilo 6 % -né  na-
výšenie osobných nákladov 
pedagogickým a odborným 
zamestnancom pre školské 
zariadenia. Táto úprava za-
hŕňa prepočítanie nápočtu detí 
a upraveného jednotkového 
koeficientu na rok 2017.

Do kapitálových výdavkov 
sa zaraďujú aj finančné pros-
triedky na dokončenie Skate 
parku. Na dokončenie posled-
nej U rampy je potrebné do 
rozpočtu zaradiť 10 000 eur, 
s tým že sa vypíše nová súťaž 
na dokončenie. 

Zaradené sú aj finančné 
prostriedky na vybudovanie 
verejného osvetlenia na Kvet-
nej ulici, kde ide o kompletné 
doplnenie troch svietidiel, t. j. 

svietidlá, stožiare a kabeláž. 
Na Ul. Ľudovíta Štúra ide o 
premiestnenie existujúcich 
svietidiel s kabelážou a roz-
vodmi  na nové stožiare. Roz-
počtované náklady vo výške 
3500 eur boli vyčíslené podľa 
už zrealizovaného osvetlenia 
v meste.“

Poslanci navrhované roz-
počtové opatrenie schválili.

Zmenou doplnku VZN  
Mesta Námestovo č. 4/2009 o 
určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských 
zariadení, mesto všetkým 
mestským, cirkevným a sú-
kromným školským organi-
záciám, pôsobiacim na úze-
mí mesta, zvyšuje príspevok 
z rozpočtu mesta o 123 138 
eur.  Ten by mal byť použitý 
predovšetkým na zvýšenie 
miezd zamestnancov a pre-
vádzkových nákladov týchto 
zariadení. Zástupcovia jednej 
súkromnej umeleckej školy s 
návrhom nesúhlasili a poža-
dovali od mesta vyšší príspe-
vok. Poslanci predložený ná-
vrh schválili. V bode prevody, 
nájmy a výpožičky majetku 

mesta poslanci schválili všet-
ky predložené návrhy. Schvá-
lená bola aj kúpa pozemku v 
širšom centre mesta s ponú-
kanou  cenou až 75 eur, ale aj 
pozemky od Žilinského samo-
správneho kraja pod cestami a 
chodníkmi blízko polikliniky 
za symbolické 1 euro.

Najtvrdší oriešok, ktorý sa 
ani na tomto rokovaní poslan-
com nepodarilo vyriešiť, bolo 
budovanie inžinierskych sietí 
pre individuálnu bytovú výs-
tavbu. Problémy a špecifiká 
každej lokality sú tak kompli-
kované, že je problém nájsť a 
zaviesť jednotné a spravodlivé 
pravidlá. Poslanci sa dohodli, 
že sa opäť stretnú na pracov-
nom stretnutí, kde podrobne 
rozoberú problémy jednotli-
vých lokalít a skúsia rozmotať 
toto klbko.

V bode rôzne sa poslanci  
venovali žiadosti o zrušenie 
VZN 5/2013 o zákaze pre-
vádzkovania niektorých ha-
zardných hier na území mesta. 
Všetci sa hlasovaním zhodli 
na tom, že VZN zostáva v 
platnosti.          Milan Rentka

poslanci msZ sa stretli na prvom zasadnutí v roku 2017

Rokovacia sála mestského zastupiteľstva je ako jeden veľký pracovný stôl, zložený z poslan-
cov, vedenia mesta, pracovníkov úradu i občanov v početnom zastúpení. Na tomto stole bola aj 
tentoraz vážna téma - budovanie inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú výstavbu, ktorá ľudí 
zaujíma vari zo všetkých tém najviac a na rokovacom stole zastupiteľstva bola za ostatné roky už 
veľa ráz.  Ešte tam zostane, poslanci sa k nej vrátia na pracovnom rokovaní.               Foto: (lá)  

Štefan Uhliarik v mene Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda 
zdôraznil na rokovaní MsZ dôležitosť tejto školskej ustanovizne, 
poďakoval mestu za pomoc pri zatepľovaní i za možnosť využívať 
novovybudované ihrisko a prihováral sa aj naďalej za pomoc tej-
to škole, ktorá je dôležitou súčasťou života  mesta.                (lá)

Monument áno! 
A čo stromy?

Otázka vybudovania pa-
mätníka obetiam Oravskej 
priehrady zamestnáva-
la námestovskú mestskú 
samosprávu aj iniciátora 
myšlienky z Oravského 
záchranného systému Igo-
ra Janckulíka sporadicky 
už niekoľko rokov a mož-
no v minulosti i nejedné-
ho Námestovčana. Každá 
strana však mala podch-
víľou na vec iný názor, až 
sa myšlienky stretli a na 
svete je inovovaný návrh. 
Vybudovanie monumentu 
Oravskej priehrady, veno-
vaného všetkým, do osu-
dov ktorých priehrada vý-
razne zasiahla. Tým, ktorí 
sa museli zo svojich do-
movov vysťahovať a od-
ísť, lebo ich domy a polia 
zaplavili vody priehrady, 
tým, ktorí priehradu budo-
vali, i tým, ktorí vo vodách 
priehrady tragicky zahynu-
li. Poslanci návrh odsúhla-
sili, hlavná cena pre víťaza 
návrhu je 500 eur, o víťaz-
nom návrhu bude rozhod-
nuté hlasovaním. Súťažné 
návrhy bude treba dodať 
najneskôr do 31. mája. 
Predpokladané náklady na 
realizáciu monumentu sú 

20 tisíc eur, dielo v uve-
denom finančnom objeme 
by malo byť financované z 
iných než mestských zdro-
jov. Monument má stáť na 
mieste niekdajšieho dre-
veného bufetu neďaleko 
amfiteátra.

Je dobré, že v otázke vy-
budovania pamätníka toh-
to druhu vznikol konsen-
zus. Všetci zainteresovaní 
boli teda za. Vlastne až na 
jedného poslanca. Teda 
poslankyňu - lekárku. Sil-
via Loneková navrhla, aby 
radšej na mieste plánova-
ného monumentu boli vy-
sadené stromy, ktoré by 
očisťovali životné prostre-
die, a zároveň boli užitočné 
ľuďom pri vodách priehra-
dy ako tiene. Pretože pod-
ľa nej je alarmujúce, koľko 
mladých ľudí s rakovinou  
prichádza do ambulancií 
lekárov. Tento vztýčený 
prst lekárky je tak možno 
ďalším - budúcim návr-
hom, ktorý by bolo treba 
na nábreží priehrady zre-
alizovať. Veď strom(ky)y 
nestoja veľa, ale v prípade 
ochrany zdravia a života 
ľudí stoja naozaj za veľa..

.                                (lá)
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Ministerstvo
vnútra SR
Informačnému odbo-

ru Ministerstva vnútra 
SR sme adresovali otáz-
ku: V meste Námestovo 
roky chátrajú skelety 
rozostavanej nemocnice, 
o ktoré podľa informá-
cií VUC Žilina, rovnako 
ako starú budovu poli-
kliniky, prejavilo záu-
jem Ministerstvo vnútra 
SR. Na aké účely hodlá 
ministerstvo spomínané 
objekty využiť a v akom 
časovom horizonte by 
mohli slúžiť svojmu úče-
lu? 

Poznamenávame, že 
námestovskú verejnosť 
to mimoriadne zaují-
ma, pretože spomínané 
skelety, prakticky v cen-
tre mesta, sú dlhoročne 
nebezpečné stavby, kto-
ré ohrozujú bezpečnosť, 
najmä detí a mládeže.

„MV SR prejavilo 
záujem o budovu Orav-
skej polikliniky, našim 
zámerom do budúcnosti 
je vybudovať tam kli-
entske centrum štátnej 
správy. Časový horizont 
momentálne nie je mož-
né bližšie určiť, pretože 
najskôr musí prebehnúť 
majetkové vysporiada-
nie. Až potom môžeme 
začať pripravovať potreb-
né podklady pre začatie 
rekonštrukcie - obstaranie 
projektovej dokumentácie 
a samotného dodávateľa 
stavby.“

O skeletoch a ich prípad-
nom využití MV SR sme 
odpoveď ani na opako-
vanú otázku do uzávierky 
nedostali.                      

        (lá)

otázka pre  

Najkrajšie bolo dorozumievanie sa
Tak ako sme už pred rokom 

písali, naša škola, Gymná-
zium A. B. v Námestove sa 
zúčastnila súťaže Eurosco-
la 2016, ktorú nakoniec aj 
vyhrala, a tým si naši žiaci 
mohli vyskúšať rokovať so 
žiakmi 21 krajín EÚ na šesť 
daných tém. Žiaci boli rozde-
lení po štyroch do skupín, pri-
čom komunikovali s Nemca-
mi, Maďarmi, Španielmi, 
Francúzmi, Dánmi a ďalšími 
žiakmi ostatných krajín EÚ. 
Rokovali, spisovali návrhy 
či zlepšováky k témam ako 
Jednotné vzdelanie v Európe, 
Migrácia, Životné prostredie, 
Budúcnosť mladých a neza-
mestnanosť v Európe a iné. 
Každý z 545 žiakov z 21 kra-
jín mal možnosť zahlasovať, 
poprípade zamietnuť daný 
návrh, ktorý doobeda vytvá-
rali sami žiaci  v jednotlivých 
medzinárodných pracov-
ných skupinách, kde naozaj 
došlo aj k ostrým výmenám 
názorov. Komunikatívnym 
jazykom bola nielen anglič-

tina, nemčina, francúzština, 
ale aj španielčina, či susedná 
poľština a čeština. Každý sa 
dohovoril, ako kto vedel, a 
to bolo na tom to najkrajšie. 
Niektorí neváhali a získali 
nové kontakty v zahraničí.

Tiež som sa mal možnosť 
zúčastniť tejto cesty do par-
lamentu EU. Zhrniem moje 
dojmy na pár riadkov -  o 
nádhernom čase strávenom 
spolu s tými úžasnými ľudmi 
v Kehli, v malinkom nemec-
kom mestečku ležiacom pri 
rieke Rýn. 

Ubytovaní sme boli vo 
výbornej ubytovni pre mlá-
dež, gastronomický talent 
kuchárok je neopísateľný a 
takisto aj raňajky nezabud-
nem, ako inak, pochváliť. 
Bolo o nás kráľovsky posta-
rané. Večer sme si krátili 
dlhými debatami, hudbou a 
aj inými zábavkami. Naše 
pani profesorky nám pripra-
vili prekvapenia aj v podobe 
vzdelávania v múzeu hračiek, 
kde sme mali možnosť využiť 

svoje nemecké jazykové zna-
losti. Každého asi potešilo aj 
múzeum Porsche či návšte-
va hradu. Deň D - návšteva 
parlamentu. Bol to nezabud-
nuteľný zážitok - pracovať s 
rôznymi Európanmi, alebo 
ich počúvať v rokovacej sále. 
Za svoju ťažkú prácu sme 
dostali aj certifikáty a trička 
na pamiatku. Bol to neopísa-
teľný zážitok. A ten najpo-
zitívnejší deň bola návšteva 
bombastického zábavného 
parku Europa Park, kde sme 
si mohli pomiešať všetky 
svoje myšlienky, navštíviť 
väčšinu európskych krajín, 
spoznať ich zvyky a ochutnať 
ich kuchyňu. Nik neodišiel 
naprázdno, všade boli stán-
ky so suvenírmi. A nakoniec 
nikto nemohol odísť bez toho, 
aby neochutnal tú typickú 
nemeckú Currywurst s peči-
vom. Proste jedna báseň.  A v 
sobotu večer sme už len cesto-
vali domov na Slovensko plní 
vedomostí, radostí a nových 
zážitkov a skúseností. 

Veľké ďakujem patrí hlav-
ne našej pani profesorke 
Mokošákovej, lebo bez nej 

by sme sa tam neboli dostali. 
Ešte raz ďakujeme a v kútiku 
duše dúfame, že aj na ďalší 

rok sa zapojíme do projektu 
Euroscola.    

Dalibor Vrábeľ

Pred Európskym parlamentom.            Foto: (ar gab)

Čo je dôležité pre 
šťastné manželstvo?

V adorácii pred Sviatosťou 
Oltárnou kňaz Branislav Ko-
žuch zasvätil Bohu námes-
tovské i oravské manželstvá.

Po bohoslužbách  sme sa 
pri kostole spýtali Štefana a 
Zuzany, manželského páru, 
žijúceho v manželstve 18 ro-
kov, čo z ich vlastnej skúse-
nosti považujú za dôležité pre 
šťastné manželstvo. 

-  Lásku.
-  A čo ešte?
- To je všetko! - Povedali 

rozhodne mladí ľudia, kto-

rých vek sa nám, mimocho-
dom, zdal byť len o niečo 
vyšší ako dĺžka ich manžels-
tva.

*  *  *
A vďaka čomu je šťastné 

to vaše manželstvo? Povedz-
te si to navzájom, napríklad 
pri šálke voňavej kávy. Veď 
máme (svadobný ) dôvod na 
radosť a malú oslavu. A napo-
kon, aj o príprave príjemných 
chvíľ bol Národný týždeň 
manželstva, ktorý si tak mô-
žeme vyznaním pri tej káve 
predĺžiť.                           (lá)

Dopravný chaos
Doslova dopravný chaos vládne 

na Ul. Mieru od gymnázia smerom 
na kruhový objazd,  zvlášť okolo 
14. hodiny. V tom čase od gymnázia 
odchádza približne 7 autobusových 
spojov, pritom po oboch stranách 
cesty parkujú vozidlá, čím sa sťažuje 
prejazd spojov i prchádzajúcich áut, o 
bezpečnosti cestujúcich a komuniká-
ciou prechádzajúcich chodcov už ani 
nehovoriac...

Nelichotivý stav je pre podobné par-
kovanie áut, ktoré sťažuje bezpečnosť 
ľudí, dopravu i údržbu komunikácie, 
aj na Ulici Komenského...   Foto: (lá)

Dokončenie z 1. str.

Stará poliklinika bude sídlom úradov
V Oravskej poliklinike pre-

bieha rekonštrukcia 2. po-
schodia, do ktorej zriaďovateľ 
zariadenia – ŽSK  – investuje 
534 tisíc eur. Po ukončení sta-
vebných prác, ktoré je podľa 
riaditeľky Oravskej poliklini-
ky Márie Šiškovej plánované 
na koniec júna, chce polikli-
nika do nových priestorov v 

júli  presťahovať 
všetky ambulan-
cie z jej starej 
budovy, čím sa 
zlepší dostupnosť 
zdravotnej sta-
rostlivosti a vy-
tvoria sa vhodné 
priestory, ktoré 
by podľa Márie 

Šiškovej mohli 
prilákať ďalších 
lekárov. Podľa 
informácií ŽSK 
budú na zrekon-
štruovanom 2. 
poschodí polik-
liniky tiež ďalšie 
ambulancie - a 
to interná, pľúc-
na, sonografická 

a stomatologická. „Okrem 
lekárov chceme do týchto 
priestorov presťahovať aj 
oddelenie klinickej bioché-
mie a hematológie. Pacienti 
nebudú musieť po výsledky 
chodiť do inej budovy a po-
trebnú zdravotnú starostli-
vosť budú mať pod jednou 
strechou“, uviedla na margo 
realizácie tohto diela hovor-
kyňa ŽSK Lenka Záteková. 

Žilinská župa má následne 
v pláne tiež  obnovu suteré-
nov Oravskej polikliniky, kde 
by vznikli priestory pre fy-
ziatriu, balneológiu, liečebnú 
rehabilitáciu a tiež archiváciu 
dokumentov.

Stará budova má, podľa záme-
rov MV SR, v budúcnosti slú-
žiť ako centrum úradov štátnej 
správy.                                (lá)

Dialýza na úradoch 
aj u politikov

Budú to práve tri roky, 
čo v Oravskej poliklinike 
Námestovo bolo zrušené 
pracovisko dialýzy a de-
siatky pacientov z okresu 
Námestovo začali odvtedy 
sanitkami prepravovať na 
dialýzu do súkromnej dia-
lyzačnej kliniky v Trstenej. 
Rozhodlo sa tak proti vôli 
pacientov i proti záujmu 
Oravskej polikliniky, ktorá 
následne aktívne pracovala 
na prinavrátení tohto luk-
ratívneho pracoviska späť 
tak, že už v polovici feb-
ruára 2015 bola z hľadiska 
priestorového, personálne-
ho a čiastočne i materiálno-
technického schopná toto 
pracovisko opäť uviesť do 
prevádzky. Vzhľadom na 
výšku nákladov, realizoval 
verejné obstarávanie na 
dodávateľa zariadenia zria-
ďovateľ polikliniky, ŽSK. 
Opakovane, od roku 2014 
už po tretíkrát. Pretože do 
súťaže sa prihlásil zakaž-
dým iba jeden a ten istý zá-
ujemca, ktorý ponúkol neú-
merne vysokú cenu, a tá je 
z hľadiska nákladovosti na 
spomínané pracovisko ne-
prijateľná. Pre podozrenie z 
porušenia zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže podal 
ŽSK koncom novembra 
2016 podnet na Protimo-
nopolný úrad SR. Záujem  
pacientov i polikliniky vzá-
pätí po zrušení dialýzy pod-
porilo podpísaním petície 
za zachovanie tohto praco-
viska v Oravskej poliklini-
ke takmer 20 tisíc občanov 
hornej Oravy. V súčasnosti 
sa problém nehýbe, čaká sa 
na stanovisko spomínaného 
Protimonopolného úradu. 

Nečinným však nezostáva 

Petičný výbor za zachova-
nie  dialýzy v Oravskej po-
liklinike, ktorého predseda 
Marián Grígeľ písomne ata-
kuje zainteresované inštitú-
cie i politikov. V polovici 
februára zaslal listy pred-
sedovi Protimonopolnému 
úradu SR, v ktorom žiada 
o informácie ohľadne roz-
hodnutia o podnete ŽSK, 
oslovil aj samotný ŽSK a 
so žiadosťou sa obrátil aj 
na predsedu SNS Andreja 
Danka. V liste, popisujú-
com situáciu dialyzačných 
pacientov i niekoľkoročné-
ho problému v oblasti ve-
rejného obstarávania žiada 
predsedu SNS o podporu 
zachovania spomínaného 
pracoviska v Oravskej po-
liklinike. Okrem iného tiež 
argumentuje, že „je pri-
rodzené, keď sa kandidáti 
zvolení za poslancov VUC 
či parlamentu zaujímajú 
nielen o hlasy voličov, ale 
následne po zvolení aj plnia 
sľuby, vytvárajú kroky k  
naplneniu oprávnených pot-
rieb obyvateľov a riešeniu 
ich aktuálnych spoločen-
ských problémov.“ Predse-
da petičného výboru žiada 
osobné stanovisko predsedu 
SNS k tejto dlhodobo ne-
vyriešenej problematike a 
zdôrazňuje, že prehliadanie 
spomínanej petície, takejto 
výraznej verejnoprospešnej 
iniciatívy občanov viac ako 
61-tisícového regiónu môže 
v nezanedbateľnej miere 
ovplyvniť voličskú základ-
ňu  v blížiacich sa voľbách. 

O aktuálnom stave ohľad-
ne navrátenia pracoviska 
dialýzy budeme informovať 
v aprílovom vydaní novín.  
           (lá)



Zákerná choroba pred pár 
rokmi pripravila Miroslava o 
nohu. Nepoddal sa neprajnému 
osudu a svoj doposiaľ zdarný 
zápas s chorobou si preniesol 
aj na ľadové klzisko. V krát-
kom období sa stal úspešným 
slovenským reprezentantom, 
ktorý má už za sebou neje-
den medzinárodný 
úspech. Hrá len 
tretiu sezónu a 
svoje zápolenia už 
stihol odohrať vo 
Švédsku, Japon-
sku, Nemecku, 
Rakúsku, Poľsku, 
Česku a na ruskej 
Sibíri. Súčasne 
hráva v českej 
lige za Olomouc 
s ďalšími štyrmi 
Slovákmi, lebo 
na Slovensku sa 
sledge liga nehrá. 
Dva roky po sebe 
na majstrovstvách 
sveta B kategórie 
skončil s tímom 
Slovenska na tre-
ťom mieste. Po-
sledný bronz si 
priniesol z decem-
brových MS v Ja-
ponsku, a tak sme 

sa v rozhovore s Miroslavom 
Stašákom zaujímali aj o Ja-
poncov, ich život a kultúru.

Japonská spoločnosť je 
postavená na zložitých mo-
rálnych zásadách a spolo-
čenských pravidlách, kde 
bok po boku kráčajú tradí-
cie s najmodernejšími „vy-

chytávkami“. Ako si to vní-
mal ty? 

Vďaka štrajku pilotov Luft-
hansy a zrušenej hrozbe tsu-
nami sme leteli nečakane z 
Viedne do Hongkongu. Po 
dlhom lete sme sa dostali do 
hokejového mesta Tomako-
mai. Tomakomai je rybárske 
mestečko s celulózkou, plné 
úzkych áut s disciplinovaný-
mi  šoférmi na miestach spo-
lujazdcov. Taký väčší Ružom-
berok s morom. Na uliciach 
je dokonalý poriadok a každý 
odpad mimo smetného koša 
miestnych úprimne šokuje. 
Mestečko žije hokejom na 
každom kroku, lebo hokejové 
symboly sa nachádzajú na ka-
nalizačných poklopoch, všade 
prítomných budovách a stĺ-
poch. Uchvátil nás moderný 
štadión s vyhrievanými sedač-
kami, dokonalými toaletami, 
na ktorých ani neviete, čo na 
čo slúži.  Po každom zápase 
sme dostávali oprané dresy, 
zabalené vo fólii, odovzdávali 
nám ich s úctivým klaňaním. 
Japonci sú nesmierne milí a 
úslužní, no nedávajú najavo 
prílišné emócie, avšak cítiť 
z nich spokojnosť. Väčšinou 
nehovoria iným, ako svojím 
jazykom. Nesmierne mi chuti-
la rozmanitá japonská kuchy-
ňa a za tých pár dní som zje-
dol toľko rýb a zeleniny, ako 
doposiaľ za celý svoj život, 
čo malo citeľne blahodarný 
účinok na môj zdravotný stav 
- cítil som v sebe nesmierne 
množstvo energie.  

Posledný bronz možno po-

važovať za úspech, lebo vám 
pootvoril dvere ku kvalifiká-
cii na paraolympiádu. Ako 
sa rodil tento úspech?

Napriek dvom prehrám s 
Českom a Japonskom nás 
posunuli do kvalifikácie dve 
víťazstvá nad V. Britániou. 
Možno sa to nezdá, ale sled-
ge hokej sa stáva tvrdým pro-
fesionálnym športom a ako 
v každom športe, tak aj tu sa 
vyskytujú zákulisné hry. Nap-
riek tomu, že s Čechmi máme 
dobré vzťahy, česká výprava 
napríklad podala protest proti 
saniam Mira Kardoša, že ne-
spĺňajú kritériá, hoci sme hrali 
proti Veľkej Británii a docieli-
la, aby sme hodinu pred roz-
hodujúcim zápasom sezóny, 
namiesto sústredenia, pre-
meriavali a opravovali sane. 
Napokon sme zvládli tlak 
rozhodujúceho zápasu, ako aj 
okolností a vyhrali sme 5:1. A 
tak sme si domov zaslúžene 
odniesli bronzovú miestenku, 
ktorá nás posúva do kvalifi-

kácie na paraolympiá-
du, čo nám umožňuje 
snívať olympijský sen. 
Treba mať však reálne 
ciele, stále sme vníma-
ní len ako outsideri. 

Čo by si chcel ad-
resovať ľuďom, ku 
ktorým osud bol po-
dobne neprajný?

Aby svoj boj ne-
vzdávali, lebo telesné 
postihnutie  im aj nap-
riek hendikepu otvára 
nesmierne možnosti 
poznávať svet a do-
siahnuť medzinárodné 
úspechy. Hoci to vy-
znie trochu morbídne, 
ale pre sledge hokej 
je asi „najvhodnejšie“ 
postihnutie amputácia 
jednej alebo oboch dol-
ných končatín. Uplatnia 
sa však aj inak znevýhodnení 
- pri postihnutí zasahujúcom 
brušné svaly alebo chrbát sa 
musia snažiť o to viac. Tí, čo 
nájdu v sebe odvahu a silu, 
nech sa prihlásia na sústrede-
nia, ktoré bývajú zhruba raz za 
mesiac cez víkend, na e-mail 
pstit@pstit.sk, alebo zavolajú 
na tel. č. 0948 017 474. Tí, čo 
sa neboja driny, potu, bolesti, 
sa takto môžu zapojiť do príp-
ravy slovenského tímu. 

Na záver by som chcel po-
znamenať, že tento úspech 
slovenských športovcov nap-
ríklad zaznamenala vo forme 
komiksu jedna ich fanúšička. 
Len na doplnenie: Japonci 
svoje komiksy kreslia troš-
ku inak ako je to u nás. Ich 

komiksová tvorba sa nazýva 
manga a vyznačuje sa najmä 
tradičnou japonskou kresbou. 
Japonsko je mangou také po-
sadnuté, že niektorí odborní-
ci napríklad tvrdia, že ročne 
sa v Japonsku spotrebuje viac 
papiera na tlač komiksov ako 
na výrobu toaletného papie-
ra. 

▬ ▬ ▬
V pozadí príbehu úspešného 

Miroslava Stašáka nemožno 
nespomenúť jeho blízku rodi-
nu, ktorá za ním stojí a pod-
poruje ho, za čo jej patrí veľ-
ká vďaka. Je to ich spoločný 
úspech, ktorý možno povzbu-
dí tých, ktorí doposiaľ vo svo-
jej neľahkej situácii pociťovali  
len frustráciu a beznádej. 

Mgr. Miroslav Hajdučík
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Kniha, ktorá prepisuje dejiny Námestova

Treba zdôrazniť, že táto 
pozoruhodná faktografická 
publikácia nám  v mnohom 
poodhaľuje čriepky z  nepo-
znaných dejín Námestova a 
jeho obdobia, ktoré mnohí 
historici nazývajú ako „aurea 
aetas“, čiže zlatým obdobím. 
V jednej zo sprievodných 
rečí odznelo: „Námestovo 
by nebolo Námestovom, 
ako ho poznáme dnes, ak 
by nebolo plátenníkov.“ 
Nemožno s tým nesúhlasiť 
a zároveň sa tešiť, že v kni-
he sa môžu Námestovčania 
dozvedieť nemálo o svojej 
histórii. Zmienka o zriade-
ní  námestovskej mangľov-
ne Jozefa Timčáka pútavo 
vtiahne čitateľa do obdobia 
1774. roku a dozvie sa aj 
o ďalších mangľovniach 

a farbiarňach z 
roku 1850 Štefa-
na Košťála, Joze-
fa Schiffera, atď. 
Milovníci his-
tórie si tu nájdu 
naozaj množstvo 
odpovedí na otáz-
ky z obdobia, o 
ktorom vieme 
my, Námestov-
čania tak málo. 
Môžeme sa tu tiež 
začítať do roman-
tického príbehu 
plátenníka Jozefa 
Kunsta, pôsobia-
ceho v Námesto-
ve, ktorý konver-
toval na katolícku 
vieru a jeho láska 
so židovkou mala 
veľmi dramatický 

priebeh, kým sa napokon 
stali manželmi. Dramatic-
kosť a zauzlenie príbehu by 
mohlo byť inšpiráciou aj pre 
mnohých dnešných spiso-
vateľov.  Na svoje si prídu 
aj milovníci dobrodružstva, 
ktoré majú možnosť zažiť 
pri nevídaných a dlhé mesi-
ace trvajúcich „obchodných 
výpravách“ našich plátenní-
kov, ešte aj dnes vzbudzuj-

úcich obdiv a úctu. Mnohí 
Námestovčania sa z knihy 
môžu dozvedieť o svojich 
predkoch, skutočnosti o 
ktorých doposiaľ ani netu-
šili. Bez nadsádzky možno 
konštatovať, že na základe 
tejto knihy môžeme „pre-
pisovať dejiny Námesto-
va“ a doplniť ich o ďalšie 
významné roky, udalosti i 
osobnosti. 

■ ■ ■
Osobne by som sa chcel 

poďakovať Eve Kuriakovej 
za nás, Námestovčanov, že 
svoju tvorbu neohraničila 
len historickými udalosťami 
Zubrohlavy, ale svoju ener-

giu venovala 
aj tým naším 
- námestov-
ským. Je to 
d ô k a z o m , 
že dejiny 
Oravy a 
jej maleb-
ná história,  
sú naším 
spoločným 
kul túrnym 
dedičstvom 
a pokladom 
nesmiernej 
ceny, ktorý 
je potrebné 
uchovávať 
pre budúce 
generácie .  
Je naozaj 
d ô l e ž i t é ,  
aby sme 
boli hrdí na 
svoj pôvod, 
veď máme 
právom byť 
na to pyšní.  
Som pocte-
ný, že som 

od autorky knihy dostal 
priestor pre príspevok o 
manufaktúrnej výrobe mod-
rotlače na hornej Orave v 
roku 1913.

Mgr. Miroslav Hajdučík

V Kultúrnom dome v Zubrohlave sa 22. januára konala 
prezentácia knihy Evy Kurjakovej a kol. s názvom S mod-
rotlačou do sveta. Slovenská spisovateľka Eva Kurjako-
vá  zo Zubrohlavy,  regionálna historička a zberateľka ľu-
dových povestí, je autorkou mnohých monografií a kníh, 
ktoré neopakovateľným rukopisom zaznamenávajú his-
torické udalosti Oravy. Týmto najnovším knižným titulom 
však významne posúva naše poznanie, dnes už o takmer 
zabudnutej dobe hornooravského plátenníctva, čím nás 
obohacuje novými poznatkami o tomto významnom ob-
dobí z dejín hornej Oravy. 

Autorka knihy Eva Kurjaková s Miroslavom Hajdučíkom, ktorý do nej 
prispel poznatkami o manufaktúrnej výrobe modrotlače na hornej Orave v 
roku 1913.           Foto: (ar mh)

Japonská manga aj o našom hokejistovi z Oravy
Japonsko s počtom obyvateľov takmer 128 miliónov 

tvorí takmer 7000 ostrovov, z ktorých najväčšie sú Hon-
šú, Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku Okinawa. Ostrovný charak-
ter krajiny vytvoril jedinečnú a svojskú kultúru, vzdialenú 
od ostatných, ktorú môže počas života spoznať len má-
loktorý Slovák. Práve na jednom z týchto ostrovov – Ho-
kkaidó  –  sa ocitol náš slovenský reprezentant v sledge 
hokeji  Miroslav Stašák z Bobrova, ktorý pracuje pri ka-
merovom systéme mesta Námestovo.

Sledge hockey - po slo-
vensky hokej na sánkach 
je obdoba ľadového ho-
keja pre telesne postihnu-
tých. Hrá sa na ľadovej plo-
che podľa pravidiel takmer 
rovnakých, ako má ľadový 
hokej. Hráči sedia na špe-
ciálnych ‚saniach‘, na kto-
rých sú upevnené dva kor-
čuliarske nože. Hrajú a po-
hybujú sa pomocou krát-
kych hokejok s hrotmi na 
konci.           Zdroj: internet

Miroslav Stašák

Jeden z vytvorených komiksov o 
sladge hokeji, na ktorý Japonka po-
užila prehliadač Google.



Tak ako to už býva zvykom, sa na 
prelome rokov začala naháňačka za 
vlkmi. Od 1. novembra do 15. janu-
ára sa môže na Slovensku oficiálne 
loviť. Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR stanovilo kvóty pre jednot-
livé kraje, vytvorila sa mapa území, 
kde je úplný zákaz a strelci tak moh-
li nabíjať svoje zbrane.

O úlohe vlka v krajine si človek náj-
de mnoho informácií v knihách, na 
webe, či dokonca z rozprávania ľudí. 
Osobne si však myslím, že hon na vlka 
nemá žiadne opodstatnenie. Odstrel je-
dincov tohto zvieraťa môže skôr vyvo-
lať zhoršenie celej situácie. V prírode 
to funguje tak, že všetko so všetkým 
súvisí.  Ak pohneme jednou časťou, 
zákonite sa zmení aj mnoho iných 
premenných. Človek urobí niečo v 
krajine na jednom mieste a na druhom 
to vyvolá odozvu. Týka sa to holoru-
bov, úprav tokov a výnimkou nie je ani 
vlk. Jeho likvidovanie má za následok 
zhoršenie stavu populácií tohto druhu 
a v konečnom dôsledku omnoho väč-
šie škody. Zásah do sociálnej štruktú-
ry a hierarchie svorky môže spôsobiť 
narušenie správneho „fungovania“ 
skupiny. Môžu častejšie napádať hos-
podárske zvieratá, pôvodná svorka sa 
odstrelom rozpadne a jednotliví vlci 

ťažšie ulovia prirodzenú korisť. Celý 
jav tak dostáva presne opačný efekt. 

Znižovanie ich stavov len kvôli tomu, 
že lovia zver, je pre mňa prežitkom dôb 
dávno minulých. Nijaké konkrétne 
osoby nemôžu opodstatnene vlastniť 
to, čo sa voľne pohybuje po našich le-
soch. Je to majetkom nás všetkých. Pre 
úzku skupinu ľudí je problém, keď vlk 
loví to, čo je pre neho úplne normál-
ne. Živiť sa niečím iným ako mäsom 
nedokáže. Preto chápať nejaké škody, 
ktoré vlk spôsobí na lesnej zveri je v 
jeho prípade absurdné. Je to nepocho-
penie základných zákonitostí prírody. 
Vlci obhospodarujú rela-
tívne veľké rozlohy. Jeden 
deň sú tu, druhý úplne na 
inom mieste. Ich počty je 
ťažko odhadnúť, no je ich 
vždy toľko, koľko pestrá 
krajina potrebuje. Väčšina 
laickej verejnosti vlkov 
ani nevníma. Ich bežných 
životov sa dotýka len zďa-
leka. Radšej si predstavu-
jú miesta s vlkom, ako bez 
neho. 

Relatívne dosť veľkým 
pojmom sa v tejto veci 
stáva pytliactvo. Takáto 
činnosť nepatrí medzi 
rozumne zmýšľajúceho 

tvora, akým je človek. Zabíjanie mimo 
zákon nemôže podliehať len osobným 
záujmom a dôvodom. Pytliak je jed-
noducho škodná bytosť, nech sú jeho 
činy a úmysly akékoľvek.

V susedných štátoch je vlk celoroč-
ne chránený. Ľudské hranice však pre 
vlka nič neznamenajú a tak sú poľské 
vlky zabíjané u nás. V priľahlých kraji-
nách pravdepodobne dospeli k novým 
úrovniam poznania. Zrejme pochopili 
že strieľanie vlka je nelogické a predo-
všetkým neekologické. 

Michal Kozoň
CHKO Horná Orava

Možno ste zachytili správu, že 
krátko na to, ako sa zmenil pred-
seda KDH na Slovensku, zmeni-
lo sa aj vedenie námestovského 
klubu KDH. Čo zmena prinesie, 
ukáže väčšinou až čas, ale rád 
by som predstavil, o čo sa chce-
me ako klub KDH v Námestove 
usilovať.

Vždy som sa snažil KDH vidieť 
také, aké by malo byť, a nie, aké 
je. Ako stranu, 
ktorá by mala 
v politike 
presadzovať 
k r e s ť a n s k é 
hodnoty - ne-
p o k r a d n e š , 
nepož iadaš 
majetku blíž-
neho svojho, 
nezabiješ, rob 
inému to, čo 
chceš, aby ro-
bil tebe, vaše 
áno nech je 
áno, … Takej-
to strane by 
som sa nebál 
zveriť svoj 
hlas a verím, 
že ani nikto z 
vás. Problém kresťanskej strany 
je ale v tom, že žiť kresťanský 
život sa môžeme snažiť, no nikto 
z nás nedokáže žiť bez toho, aby 
sa mu sem tam niečo nepodarilo. 
A potom je ľahké povedať: Aha, 
jedno hovorí a druhé robí.

KDH som v poslednej dobe vy-
čítal veľa vecí, ale posledný ne-
úspech vo voľbách spustil v tejto 
strane ozdravný proces, ktorého 
chceme byť súčasťou. Chceme 
sa pokúsiť v Námestove vytvoriť 
klub, 

 bude vnášať do miestnej poli-
tiky kresťanské hodnoty a podľa 
týchto hodnôt sa bude aj rozho-
dovať.

Aby neostalo pri rečiach, naplá-
novali a zrealizovali sme už tri 
akcie, ktorými chceme jasne uká-
zať, čo je naším cieľom a že sme 

schopní naše ciele napĺňať:
• Kam kráčaš KDH - predseda 

hnutia Alojz Hlina prišiel do Ná-
mestova na naše pozvanie, aby 
8.12. 2016 sám hovoril o ozdrav-
nom procese vnútri strany

• Prednáška: Tomáš Baťa - muž, 
ktorý chcel obuť svet - 8.1. 2017, 
Námestovo - chceme ukazovať 
vzory ľudí, ktorí dokázali meniť 
svet k lepšiemu. 

• Z Kostariky do Patagónie na 
bicykloch – 19. 2. 2017, Námes-
tovo - chceme ukázať mladým 
ľuďom, aký je svet inde, aby 
nabrali odvahu a šli sa pozrieť za 
naše hranice, ale nech sa vrátia a 
niečo tu donesú.

V týchto akciách budeme na-
ďalej pokračovať a srdečne vás 
na ne pozývame. Zároveň vás 
pozývame na otvorenú schôdzu 
klubu KDH Námestovo, ktorá sa 
uskutoční v utorok 7. 3. 2017 o 
19:00 v Katolíckom dome v Ná-
mestove, kde bližšie predstavíme 
naše ciele aj ďalšie pripravované 
aktivity. Naše aktivity môžete 
sledovať aj na facebook-ovej 
stránke KDH Námestovo.

 Marián Bránický 
predseda Klubu KDH 

v Námestove
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Dni pre Všetkých nahradia Dni mesta

Prečo ste sa rozhodli ten-
to projekt ukončiť? 

Dni pre Všetkých bol taký 
malý zázrak. Dotiahnuť tu 
takýto sprievodný program, 
kapely a takmer 8 000 náv-
števníkov s rozpočtom max. 
10 000 € sa ináč ani nazvať 
nedá. Na všetko, čo sa zor-
ganizovalo, sa skladalo tak-
mer 60 lokálnych firiem, 
a aj my, organizátori, sme 
dávali všetko, čo sme mali. 
Posledný ročník sme mali 
chuť pre prístup niektorých 
sponzorov pár dní pred za-
čatím zrušiť. Bolo to pre 
mňa veľké sklamanie a mu-
sel som sa poriadne namo-
tivovať,  aby sme to vôbec 
dotiahli do konca. Rakúsku 
kapelu Eugene the cat zapla-
tila moja mamina z peňazí, 
ktoré si roky odkladala na 
nové zuby. Bol to už vrchol 
a takto sa ďalej pokračovať 
nedalo. Nebyť dobrých pria-
teľov, rodiny a známych, už 
ani posledný ročník by sa 
nekonal. Mrzí ma, že po-
sledný ročník dopadol takto, 
trošku to pokazilo celkový 
dojem tejto myšlienky, kto-
rá si, podľa mňa, za všetko, 
čo do regiónu priniesla, za-
slúži obdiv pre každého jed-
ného človeka, ktorý k tomu 
prispel. Musím priznať, že 
smelá vízia 3-dňového prog-
ramu bola precením mojich 
schopností! Druhýkrát by 
som to neurobil. Som šťas-
tný, že to za mňa potiahli 

ľudia naokolo.
Nebude ti ľúto zanechať 

len tak ten kus spravenej 
roboty?

Samozrejme, že mi to je 
ľúto, ale tak to jednoducho 
chodí. Organizovať som to 
začal, keď som mal 19 rokov 
a donedávna bolo dobrovoľ-
níctvo moja najväčšia priori-
ta. Bolo mi jedno, či mám na 
autobus alebo nie. Bolo mi 

jedno, či nám za to, čo ro-
bíme, niekto niečo dá alebo 
nie. V tej dobe nám nebolo 
treba nič iné okrem dob-
rého pocitu z toho, že sme 
užitoční. Donekonečna sa 
však zadarmo robiť nedá a v 
živote sú dnes aj iné priori-
ty. O slovo sa akosi hlási aj 
stálosť a aká-taká istota, čo 
je asi ľudské. Ponúkol som 
ľuďom okolo seba možnosť 
prevziať tieto veci a pokra-
čovať ďalej, no dodnes sa 
nik neprihlásil (ani sa tomu 
nečudujem)...  Každý z nás 
organizátorov už má aj ne-
jaké iné záväzky, prácu, ro-
diny, štúdium a to je skvelé. 
V živote by to tak malo byť. 
Teším sa z toho a chcem sa 
im za všetko veľmi poďako-
vať!

Momentálne pracuješ na 
mestskom úrade ako refe-
rent kultúry a ako človek 
pre rozvoj cestovného ru-
chu. Ako sa ti tam páči? 

Po tom, čo sme vyhlásili 
koniec projektu, mi mesto 
ponúklo prácu, čo ma naozaj 
veľmi prekvapilo a potešilo. 
Napriek tomu, že sme vtedy 
rozbiehali reklamnú agen-
túru, prijal som to, lebo si 

myslím, že práve toto je to, 
čo viem robiť a čo ma baví. 
V tejto sfére všetko trvá ove-
ľa dlhšie. Je to veľký rozdiel 
oproti tomu, ako sme veci 
riešili predtým. Urobili sme, 
čo sme chceli a hotovo. Tu si 
treba dávať pozor. Nemám 
žiadne veľké ciele a plány, 
išiel som do toho skrom-
ne a s pokorou. Pomaly sa 
snažím prinášať zmenu do 
niektorých zaužívaných vecí 
a verím, že to bude čoskoro 
vidieť. Chcem sa starať o 
komunitu a rozvoj Oravy a 
nie o politiku. 

Čo plánuješ namiesto Dní 
pre Všetkých?

Keďže vo festivale nikto 
nepokračuje, predostrel som 
vedeniu mesta projekt Dni 
mesta Námestovo, ktorý tu 
mal podľa mňa fungovať 
už dávno. Len málo sloven-
ských okresných miest neor-
ganizuje pre občanov takéto 
akcie. Boli za, a tak sa na to 
teším. Bude to mať podobný 
formát ako Dni pre Všet-
kých  a bude to v rovnakom 
termíne, teda posledný júno-
vý víkend  24. a 25. Určite 
sa máte na čo tešiť.             

      Michal Glonek

určite ste zachytili, že azda najúspešnejší lokálny festi-
val - Dni pre Všetkých - po piatich rokoch oznámil ukon-
čenie projektu. Festival, vďaka ktorému Oravu navštívilo 
množstvo známych osobností, atrakcií a iných zaujíma-
vostí bez generálneho partnera pokračovať nedokáže. 
porozprávali sme sa o tom s organizátorom mariánom 
kasanom. 

Marián Kasan

Nelogický a neekologický odstrel

KDH Námestovo - ako ďalej?

Aj naďalej zabrániť kontaktu 
hydiny s vtáctvom

Pre výskyt vtáčej chrípky v obci 
Breza, kde 26. januára uhynuli dva 
kusy hydiny, vyhlásila Regionálna 
veterinárna a potravinová správa 
(RVPS)  Dolný Kubín pre obce a 
chovateľov hydiny opatrenia, ako 
je súpis hydiny, holubov a vtákov 
chovaných v zajatí, zabezpečiť, aby 
sa k hydine, nedostalo voľne žijúce 
vtáctvo, okamžite oznámiť  RVPS  
akékoľvek príznaky vtáčej chrípky 
u hydiny, holubov a iných vtákov 
chovaných v zajatí, obmedziť počet 
ľudí, ktorí sa stýkajú s hydinou, nen-
apájať hydinu vodou zo zásobníkov 
povrchových vôd, oznámiť výskyt 
uhynutých voľne žijúcich vtákov na 
RVPS... Opatrenia sa týkajú dvoch 
obcí v ochrannom pásme (3 km od 
ohniska nákazy) a v pásme dohľadu 
(10 km od ohniska), teda 14 obcí 
okresu a mesta Námestovo.

Aké sú doterajšie zistenia vo 
výskyte vtáčej chrípky v spo-
mínaných pásmach a na Orave 
vôbec, na to sme sa opýtali ria-
diteľa RVPS, MVDr. Petra Čule-
na. 

„Našťastie, v súčasnosti máme na 
Orave potvrdené len jedno ohnisko 
v Breze. Všetky obce vo vyčlene-
ných pásmach vykonali súpis  cho-
vateľov hydiny.

Naďalej trvajú všetky vydané 
opatrenia – tie by mali byť zrušené 
po 30-ich dňoch, ak sa nevyskytne 
nové ohnisko. Obyvatelia Oravy 
takmer denne nahlasujú zistené úhy-
ny  divožijúceho vtáctva i domácej 
hydiny. Určení zamestnanci RVPS 
Dolný Kubín zabezpečujú odber  
uhynutého vtáctva. V posledných 
dňoch v dvoch prípadoch, i za sú-
činnosti hasičskej služby, boli vzor-
ky odobraté za použitia nafukovaci-
eho člna – na  rieke Orava  pri obci 
Nižná bola nájdená uhynutá labuť a 
pri Medzibrodí kormorán.

Naďalej je potrebné, aby chova-
telia hydiny zabraňovali možnému 
kontaktu s divožijúcim vtáctvom 
(uzatváranie, použitie ochranných 
sietí) a stále platí povinnosť nahlá-
siť akékoľvek podozrenie na vtáčiu 
chrípku na RVPS Dolný Kubín.“ 

         (lá)

Snaha klubu KDH v Námestove priblížiť ľu-
ďom život inde vo svete.               Foto: (mb)



V prírode nie sú odmeny 
ani tresty - sú tu len dôsled-
ky.         (Robert G. Ingersoll) 

Aj my na našej škole sa sna-
žíme viesť žiakov k ochrane 
prírody a životného prostredia. 
Hlavnou myšlienkou environ-
mentálnej výchovy je úcta k 
životu, v každej 
jeho forme. Aby 
škola bola krás-
nym miestom, 
kde žiaci aj uči-
telia budú mať v 
úcte sami seba, 
seba navzájom, 
ale aj nádhernú 
planétu ZEM a 
všetky bytosti, 
ktoré na nej žijú. 
Prišiel čas uva-
žovať nad tým, 
a to čo najskôr, ako pripraviť 
žiakov  na jej ochranu aktív-
nou formou. Aj my sa o to 
snažíme - zberom odpadkov 
v okolí školy, udržiavaním 
čistoty v triedach, separova-
ním papiera, starostlivosťou o 
kvety. Na škole sme sa zapo-

jili do projektov: Alino - zber 
alumíniového odpadu, Každá 
kvapka sa počíta - projekt na 
zber prepáleného oleja, Re-
cyklohry - zber elektroodpa-
du, Zbieram baterky - zber 
batérii a žiariviek.  

Takto sa chceme poďako-

vať všetkým žiakom a ich ro-
dičom, ktorým záleží na tom, 
aby sa každoročne zapájali 
do rôznych zberov vyhláse-
ných na našej škole. Veď slo-
vá Hippokrata platia aj dnes: 
Koho neuzdravia lieky, toho 
uzdraví príroda.            (zš s)

Dôležitou súčasťou výchov-
no-vzdelávacieho procesu je 
aj neformálne vzdelávanie 
a k nemu exkurzie patria. 
Ak chceme deti všestranne 
rozvíjať, musíme im na to 
poskytovať rôzne možnosti. 
A jednou z týchto  možností 
bola práve návšteva blízkeho 
Zakopaného,  kde deti moh-
li obdivovať trpezlivú prácu 
ľudí, stojacich za labyrintom. 

Až v tomto roku sa im ho 
podarilo postaviť v rozme-
roch, ašpirujúcich na zápis do 
knihy rekordov. 

Deti v tomto zimnom 
kráľovstve hľadali správ-
nu cestu k východu chodiac 
po ľadových chodbičkách, 
čím si rozvíjali svoj zmysel 

pre orientáciu. Sánkovanie 
na rôznych „jazdítkach“ a 
návšteva voskových figurín 
tiež prispeli k spoločnej zába-
ve, čo zasa pomáha zlepšovať 
vzájomné vzťahy a má pre-
ventívny význam v boji proti 
školskej šikane.  Deti sa na 
exkurzii učia byť dochvíľne, 
učia sa dodržiavať pokyny. 
Musia sa správať tak, aby si 
okolie  utváralo o nich priaz-

nivý obraz. Reprezentujú nie-
len seba, ale i svoju rodinu. 

Získavajú však nielen deti, 
ale aj pedagógovia. Tí vidia 
deti v inej situácii, inom svet-
le – čo tiež prispieva k zlepšo-
vaniu klímy v škole a zlepšo-
vaniu vzájomných vzťahov. 
Neformálne informácie o 

žiakoch, nadobudnuté počas 
výletov a exkurzií pomáhajú 
učiteľom  porozumieť rôz-
nym situáciám a problémom. 

A napokon vďaka výletom 
a exkurziám vidia a navštívia 
deti mnohé miesta, ktoré by 
inak s rodičmi nenavštívili. 

Exkurzia v Zakopanom sa 
deťom páčila. Zmenili pro-
stredie, videli niečo netradič-
né, neformálne sa učili. Potom 
si s o to väčšou chuťou sadli 
do školských lavíc a začali 
úspešný nový polrok. 

ZŠ Slnečná Námestovo
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Úspešný polrok, trorivý potenciál žiakov 
Uplynul polrok v pracovnom 

živote našich žiakov a peda-
gógov, päť mesiacov ubehlo 
ako voda a my sa dostávame 
do druhej polovice školského 
roka 2016/2017. Pedagógovia 
odviedli kus práce a naši žiaci 
svojou pracovitosťou a húžev-
natosťou opäť potvrdili, že je 
v nich obrovský vedomostný 
a tvorivý potenciál.

Spomedzi mnohých úspe-
chov chceme vyzdvihnúť 
účasť našich žiakov na mno-
hých súťažiach. Úspešne nás 
reprezentovali:

Ondrej Grígeľ - Olympiáda 
v anglickom jazyku - 1. mies-
to, postup do krajského kola

Samuel Polák - Matematická 
olympiáda - 1. miesto v okres-
nom kole

Samuel Polák - Geografická 
olympiáda v kat. G. - 4. mies-
to v okresnom kole

Ondrej Poleta - Geografická 
olympiáda v kat. F - 4. miesto

Adam Puvák, Ondrej Grígeľ  
- úspešní riešitelia v GO

Úspechy sme dosiahli aj v 
športovej oblasti, naši žiaci sa 
pravidelne zúčastňujú mno-
hých súťaží  telesnej zdatnosti, 
kde nás úspešne reprezentujú:

Vianočná latka Oravská 
Polhora: Ľubomír Šery - 2. 
miesto, Klára Adamčíková - 
3. miesto, Rastislav Pisarčík 
- 3. miesto

Okresné kolo v stolnom teni-
se: družstvo dievčat  - Natália 
Dzialaková, Lucia Čajková, 
Natália Vicenová  - 2. miesto

Malý futbal žiakov ZŠ FUT-
BAL CUP:  Maroš Melišík, 
Adam Gogolák, Martin Hr-
keľ, Alexander Čajka, Alex 
Vnučák, Samuel Puvák, Júlia 
Hrkľová, Jakub Graňák, Da-
mián Herdel, Adam Labaj – 1. 
miesto v okresnom kole, po-
stup do krajského kola.

Pod úspechy sa podpísala aj 
vytrvalá práca  našich peda-
gógov, ktorí pripravujú počas 
roka mnohé zaujímavé podu-
jatia a projekty, čím sa snažia 
neustále rozvíjať schopnosti a 
zručnosti našej  mládeže. Zau-
jímavou bola určite hodina li-
teratúry v divadle, žiaci 8. a 9. 
ročníka navštívili Slovenské 
komorné divadlo v Martine, 
aby si pozreli tragikomédiu 
Meštiaci. Nezabudnuteľné zá-
žitky si žiaci odniesli  z Trick-
landie v Starom Smokovci 
alebo zo zimného labyrintu z 
ľadu v Zakopanom.

Veľkej obľube sa teší náš tra-
dičný Song fest, v priestoroch 
MsKP si zmerali sily kolektí-
vy tried v súťaži o najlepšiu 
interpretáciu anglickej piesne 
- tento rok žiaci do svojho re-
pertoáru pridali aj pekné ruské 
piesne. Každoročné vianočné 
trhy spojené s besiedkou sú 

už tradíciou, kyticou vinšov a 
kolied v nádherných krojoch 
zdobených modrotlačou, kto-
ré sme dali ušiť za finančnej 
podpory mesta,  spríjemnili 
žiaci predvianočný čas rodi-
čom a priateľom školy. Záver 
kalendárneho  roka sme  žili 
súťažou o finančnú dotáciu na 
modernizáciu školskej knižni-
ce od Raiffeisen banky. Všet-
ci sme sa zmobilizovali, oslo-

vili sme rodičov, známych aj 
bývalých žiakov  s cieľom 
získať čo najväčší počet hla-
sov, aby sme tak pomocou 
verejného hlasovania získali 
dotáciu vo výške 1 000 Eur, 
čo sa nakoniec aj podarilo. 
Chceme všetkým poďakovať, 
prejavenú solidaritu a spolu-
patričnosť si skutočne veľmi 
vážime. 

ZŠ, Slnečná, Námestovo

Zimný labyrint a my

Zakopanský zimný labyrint, atrakcia, ktorou sa poľské zimné 
turistické centrum výrazne zviditeľnilo.       Foto. (zš s)

Trieda pre nadané deti

Máte doma malého génia? Navštevuje ešte len materskú 
školu a na jeho otázky často nenachádzate dostatočnú odpo-
veď? Je predpoklad, že takéto dieťa sa bude v škole čoskoro 
nudiť, alebo „otravovať“ učiteľov nekonečnými otázkami. Trie-
da pre nadané deti by mohla uspokojiť hlad po vedomostiach 
vašej ratolesti.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Slnečná 168/28, Námestovo 
plánuje v školskom roku 2017/2018

zriadiť v 1. ročníku triedu pre nadané deti

Čo ponúka škola pre nadané deti
•menší počet detí v triede
•partnerská klíma
•náročnejšie učivo (učí sa okrem bežných učebníc 
   aj z doplnkových učebníc)
•individuálny prístup ku každému žiakovi
•možnosť rozvíjať svoje schopnosti
•úzke kontakty a spolupráca s rodičmi
•psychologická starostlivosť
•od prvého ročníka výučba anglického jazyka a informatiky
Vaše dieťa môže získať všeobecné zručnosti pre život Pod 
jednou strechou v modernej škole tretieho tisícročia 
s úctou k tradíciám našich predkov.
Profil školy smeruje k záujmom a vzdelávacím potrebám 
žiakov, požiadavkám rodičov a k aktuálnym a perspektívnym
potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

BONUS  
ZUŠ Ignáca Kolčáka – pod jednou strechou našej školy 
sa dieťa môže harmonicky rozvíjať aj v oblasti výtvarnej, 
tanečnej, dramatickej a hudobnej pod vedením odborníkov.

Ďalšie informácie poskytneme na uvedených kontaktoch:
telefón: 043/5581241, 0905943340  
email: zsnobrehy@mail.t-com.sk

Prvý polrok tohto školského roka je za nami a deti na 
Základnej škole na Slnečnej ulici ho oslávili návštevou 
zimného labyrintu v Zakopanom.

Vysvedčenia sú rozdané
V posledný deň januára do-

stali všetci žiaci základných a 
stredných škôl vysvedčenia. 
Najviac sa z nich tešili prvá-
čikovia, ktorí boli za svoju 
prácu počas prvého polroku 
ohodnotení po prvý raz vo 
svojom živote. 

 Za prvý polrok už zvládli 
prečítať prvé hlásky, zložiť 
z nich slabiky a postupne aj 
slová. Nerobí im problém ani 
čítanie viet či celých textov. 
Pracujú už nielen so Šlabiká-
rom, ale aj s časopisom Vrab-
ček. Slová, ktoré sa naučili 
prečítať, dokážu rovnako 
šikovne aj napísať. Ich prvé 
písmenká boli zo začiatku 
neisté a kostrbaté, ale po čase 

ich ručičky začali poslúchať 
a písmenká ožili a opekneli. 
V matematike dokážu počí-
tať do desať a vyriešia jedno-
duché slovné úlohy. Okrem 
čítania, písania a počítania si 
radi zaspievajú aj zacvičia. 
Priučili sa niektorým základ-
ným školským pravidlám 
ako: vedieť sa hlásiť, počú-
vať a pomáhať si navzájom. 
Zvykli si na svoju novú, veľ-
kú školu.

 Prajeme našim prvákom, 
aby aj v druhom polroku ľah-
ko zvládali všetky neľahké 
úlohy s úsmevom a pocitom, 
že sa naučili niečomu nové-
mu a užitočnému. 

ZŠ, Slnečná, Námestovo

Vážme si prírodu 

Boli sme v divadle...    
Bolo studené januárové 

ráno, keď od ZŠ Slnečná v 
Námestove vyrazili smer Žili-
na  dva autobusy plné detí  z 1. 
stupňa. Hlavným cieľom bola 
návšteva predstavenia „O veľ-
kom jedákovi a čarovnom ka-

báte“ v žilinskom bábkovom 
divadle. Príbeh o Hladošovi, 
ktorého vďaka jeho obrov-
skému apetítu čakala pekelná 
odmena, nesklamal. Humor, 
spev i múdre poučenie na 
záver, pútavé bábky a skvelé 
výkony bábkohercov spolu s 
typickou divadelnou atmosfé-
rou malých divákov oslovili. 

Deti boli všímavé, spontánne 
a empatické, predstavenie sa 
im páčilo.

 Po jeho skončení si námes-
tovská skupinka nenechala 
ujsť prechádzku po historic-
kom srdci Žiliny – Marián-

skom námestí s priľahlými 
uličkami, Mestským divadlom 
a Farskými schodmi. 

Plní dojmov a príjemných 
pocitov z vydarenej akcie 
sme sa vrátili do Námestova s 
presvedčením, že za kultúrou, 
novými skúsenosťami a zážit-
kami sa oplatí vycestovať.                  

     ZŠ, Slnečná, Námestovo

ZŠ SLNečNÁ



Čítanie a čitateľská gramot-
nosť tvoria nevyhnutný pred-
poklad na rozvíjanie kľúčových 
kompetencií, predovšetkým 
kompetencie k učeniu sa a čoraz 
viac sa využívajú ako nástroj na 
dosiahnutie ďalších cieľov v 
pracovnom i osobnom živote. 

Prispieť k tomu môže aj sku-
točnosť, že minister školstva 
vyhlasil školský rok 2016/2017 
za Rok čitateľskej gramotnosti. 

Preto sme sa rozhodli hlavne 

so žiakmi 1. stupňa posilňovať 
čítanie a rozvíjať čitateľskú 
gramotnosť prostredníctvom 
aktivít v školskej knižnici. Sta-
rý Bodrík a pes – taký bol titul 
rozprávky, ktorý bol východis-
kovým pre našu prácu. Deti 
čítali, vypracúvavali úlohy  a 
svoje snaženie zakončili kres-
bou. 

Veríme, že to bol užitočne vy-
užitý čas a bude prínosom pre 
ich život!  

Naša Cirkevná základná škola 
sv. Gorazda v Námestove ponú-
ka kvalitné vzdelávanie, o čom 
svedčia aj viaceré umiestnenia 
na okresných kolách súťaží. V 
testovaní piatakov a v testovaní 
deviatakov sa nám darí dostať sa 
nad slovenský priemer.  Výsled-
ky úvodných testov z anglického 
jazyka našich absolventov na 
gymnáziu nám robia dobré meno 
a ústne vyjadrenia učiteľov na 
stredných školách  nás tešia. Ok-
rem vzdelávania zabezpečujeme 
výchovu v kresťanskom duchu. 
Ponúkame veľmi veľa aktivít 
nielen pre telesný rozvoj dieťaťa, 
ale aj  starostlivosť o jeho dušu. 
Pri rôznych akciách je spolupráca 
s rodičmi  veľmi dobrá. Spoločne 
organizujeme hodnotné aktivity 

pre budovanie rodiny, priateľstva 
medzi rodinami – športový deň, 
ples rodičov s deťmi, lyžovačka 
pre rodiny, výlety do prírody...

Naše priestorové podmienky sú 
oproti štátnym školám na horšej 
úrovni. Kým štátne školy majú 
11 špecializovaných  učební, my 
máme 1 odbornú učebňu. Každá 
škola má telocvičňu, naše deti 
v zimných mesiacoch cvičia na 
chodbe. Vďaka mestu môžeme 
cvičiť v letných mesiacoch na 
opravenom ihrisku. No i napriek 
tomu všetkému dosahujeme v 
športových súťažiach pekné vý-
sledky.

V decembri sme navštívili cir-
kevné školy na Orave – v Trs-
tenej a v Tvrdošíne. Tieto školy 
tiež zápasia s  problémami ako 

je nedostatok špecializovaných 
učební, aj keď je to o niečo lepšie 
ako u nás. Rôzne opravy a údrž-
bu si zabezpečujú, podobne ako 
my, z vlastných prostriedkov. 
Hoci máme z týchto škôl naj-
väčší počet detí, dostávame z po-
dielových daní na školský klub 
najmenšiu sumu.  Napriek týmto 
starostiam majú  tieto školy veľ-
mi dobrú úroveň. 

V apríli bude čas zápisov do 1. 
ročníka. Rodičia majú právo vy-
brať si z troch základných škôl.  
Veríme, že rodičia, ktorí chcú za-
bezpečiť svojim deťom  výcho-
vu, vzdelanie a  ochranu mládeže 
pred nástrahami dnešnej doby,   
sa rozhodnú správne.

Marta Kurtulíková
riaditeľka CZŠ

Toto je naša škola

Stretnutia s ľuďmi, ktorých 
sme dávno nevideli a máme ich 
radi sú také, na ktoré sa tešíme. 
Aj tento rok, počas Vianoc – 30. 
decembra 2016, sme slávili na 
pôde našej školy odpustovú 
slávnosť Svätej rodiny. Sv. omšu 
celebroval vdp. Marek Jamrich, 
kaplán z Novoti. Po jeho pravici 
sme mohli vidieť miništranta,  
nášho bývalého  žiaka z Vavreč-
ky Dávida Sklárčika, diakona, 
študenta 6. ročníka teológie. 

Po skončení sv. omše sa 
absolventi Základnej školy sv. 
Gorazda, ktorí školu ukončili 
pred piatimi a desiatimi rok-
mi, stretli so svojimi triedny-
mi učiteľmi a riaditeľkou. Pri 
slávnostne prestretom stole si 
oživili spomienky na školské 
roky a tiež povedali niečo o 

sebe, o svo-
jom živote. 
Bolo veľmi 
zaujímavé 
p o č ú v a ť , 
ako sa im 
darí, kde 
pracujú, čo 
majú nové 
o d v t e d y, 
ako opusti-
li základnú 
školu.

Všetkým 
p r a j e m e ,  
aby Ježiš, 
ktorý prišiel ako Svetlo a 
Slovo -  Boží Syn, ktorý si 
vzal ľudské telo -  nikdy 
neprestal cez nás žiariť i 
oslovovať ľudí cez slová 
lásky a povzbudenia, či cez 

vzájomné stretnutia ...
 A tiež,  aby sme aj v každo-

dennom živote pri plnení svo-
jich povinností cítili Boží dotyk 
a Božie požehnanie, ktoré tak 
veľmi potrebujeme!           

              (zr)

Obdobie, keď sa deviata-
ci musia rozhodnúť, kam na 
strednú školu,  je v plnom 
prúde. Mnohým sa natíska 
otázka, akú školu si vybrať. 
Dnes je možností veľa a 
stredné školy ponúkajú dni 
otvorených dverí alebo prídu 
na základnú školu. Aj naši 
žiaci  sa  zúčastnili pracov-
ného dopoludnia, ktoré sme 
pripravili a zorganizovali v 
spolupráci so Strednou od-
bornou školou technickou v 
Námestove. 

Podujatie bolo určené pre 
žiakov so záujmom o štú-
dium na stredných odborných 
školách v študijných a učeb-
ných odboroch s technickým 
zameraním. Hlavným cieľom 
podujatia bolo umožniť žia-

kom vyskúšať si svoje ma-
nuálne zručnosti a technické 
schopnosti v praxi. Veríme, 
že aj táto forma prezentácie 

pomôže našim deviatakom 
správne si vybrať strednú 
školu.

ZŠ na Ulici Komenského

V prvý februárový deň 
sme  si pripomenuli  Sve-
tový deň proti rakovine. 
V spolupráci so Žiackou 
školskou  radou a s člen-
mi zdravotníckeho krúž-
ku  sme prostredníctvom 
školského rozhlasu o tejto 
aktuálnej problematike pri-
pravili pásmo.  Celý pro-
jekt zastrešovali modré stužky, 
ktoré sme si pripli ako symbol 
empatie a pochopenia. Naša 
celoškolská akcia sa spojila aj  
dobrovoľnou finančnou zbier-
kou, pričom sme celú vyzbie-
ranú sumu venovali osobe, ktorá 

to najviac potrebuje. 
Lekári každoročne 

diagnostikujú rakovinu 
miliónom ľudí na sve-
te. Potrebujú pomoc 
a nádej. Svetový deň 
proti rakovine je dňom 
nádeje pre život. „Celý 
život je vo vašich 
rukách, ale sú aj dni, 

keď potrebujete cítiť pomocnú 
ruku iných“...  A my sme ju ten-
to rok  podali.  Spoločne sme 
tak podporili dobrú vec. 

Všetkým darcom z  celého 
srdca ďakujeme!

ZŠ na Ulici  Komenského 

Po vianočných prázdninách 
sme sa stretli všetci - deti zo 
školského klubu Dúha pri 
Cirkevnej základnej škole 
sv. Gorazda v Námestove, 
oddýchnutí a pripravení pokra-
čovať v tom, čo sme v starom 
roku začali. Dievčatá docvičili 
s pani vychovávateľkou Ľub-
kou Gerátovou veselý tanec 
na ples. Deti trávili veľa času 
na ihrisku hrami a súťažami v 
snehu. V klube vyrábali práce 
so zimnou tematikou, ktorý-

mi si vyzdobili triedy. 
Dvadsiateho siedmeho 
januára nás navštívilo 
bábkové divadlo Baba-
dlo z Prešova s roz-
právkou Hrnček var, 
kde sme si zopakovali 
význam čarovných slov 
PROSÍM a ĎAKU-
JEM. Deti divadielko 
veľmi zaujalo, spolu-
pracovali s herečkou, 
ktorá bola veľmi šikov-
ná.                        (šk d)
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Po rokoch v školských laviciach ZŠ

Pred desiatimi rokmi  opustili školské lavice ZŠ 
sv. Gorazda v Námestove, dnes sú z nich úspešní 
mladí ľudia.                      Foto: (czš)

V školskom klube je veselo. 
             Foto: (czš)

Deti v školskom klube

Aktivity v školskej knižnici

Žiaci I. stupňa navštevujú 
knižnicu často.

Modrá stužka zdobila všetkých

Onedlho budete vyberať školu pre budúceho 
prváčika!

Každý rodič si želá pre svo-
ju ratolesť len to najlepšie. A 
k tomu patrí aj správny výber 
školy. Už čoskoro – v apríli 
–  držiac za ruku možno vy-
plašené, možno  nadšené, a 
možno trošku nervózne dieťa 
(veľakrát sú rodičia nervóz-
nejší ako ich deti), vstúpite 
na pôdu našej školy, aby ste 
ho zapísali do prvého ročníka. 
Privítajú vás láskavé učiteľky, 
ktorým vaše deti predvedú,  
aké sú šikovné, čo všetko už 
vedia. Deti na pôde našej ško-
ly prežijú zaujímavé popolud-
nie plné hier a fantázie. Budú 
to  chvíle, ktoré  im uľahčia 
vstup  do sveta vedomostí.

Vysoké nároky na vzdela-
nie a moderné technológie už 
dnes nie sú len na stredných 
a vysokých školách. Rodičia 
chcú svojim deťom dopriať to 
najlepšie vzdelanie už od ich 
prvého roka na prvom stupni. 
Základná škola na Ulici Ko-
menského ich nároky dozaista 
splní.

Chcete vaše dieťa rozvíjať 
v anglickom jazyku? Nech sa 
páči, škola ponúka jeho výuč-

bu už od 1. ročníka. Dbáte na 
to, aby aj učitelia išli s dobou 
a využívali digitálne tech-
nológie? Na tejto základnej 
škole budú mať vaše deti k 
dispozícii interaktívne tabule, 
počítačové učebne i jazykové 
laboratórium.

A určite vám záleží aj na 
správnom trávení voľného 
času či pohybovej aktivite. Ani 
na toto v ZŠ na Ulici Komen-
ského nezabudli. Deti si môžu 
vybrať z pestrej palety záuj-
mových krúžkov, prihlásiť ich 
môžete do športových tried, na 
plavecký výcvik a telesnú vý-
chovu budú tráviť v modernej 
telocvični.

Aby toho nebolo málo, ZŠ na 

Ulici Komenského okrem toho 
ponúka: príjemnú rodinnú at-
mosféru; individuálny prístup 
vo vyučovaní; poradenstvo 
školského špeciálneho pedagó-
ga; aktívnu spoluprácu s rodič-
mi; profesionalitu pedagógov; 
ľudský, citlivý a priateľský prí-
stup pedagógov. 

Príďte si pozrieť našu školu a 
porozprávať sa s učiteľmi a vy-
chovávateľkami. O tom, prečo 
si vybrať našu školu, sa môže-
te dočítať aj www.zskomnam.
edu.sk. Neprehliadnite ani našu 
fotogalériu na našej webovej 
stránke.               

Sme škola, kde sa každý cíti bez-
pečne a rozvíja svoju osobnosť.   

   ZŠ na Ulici  Komenského 

Dobre sa rozhodnúť a správne si vybrať

Šikovnosť našich deviatakov
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Zápis do i. triedy 
začiatkom apríla

V dňoch 5. a 6. apríla 
2017 sa uskutoční zá-
pis budúcich prvákov 
v základných školách 
na komenského ulici 
495/33, na Slnečnej 
ulici 168/28 a v Cir-
kevnej základnej škole 
sv. Gorazda v Námes-
tove. 

Základné školy sa te-
šia na predškolákov 
spolu s ich rodičmi. 

                               (k)


