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Veličina Božej
lásky v kontexte
ľudstva
Boh nás povolal do života, do
večnej existencie bytia a všetko tomuto bytiu, tejto existencii
podriadil. Každá bunka ľudského tela nesie jasný, citeľný rukopis dokonalého Tvorcu. Vyvíja sa, plní zámer, pre ktorý bola

Vážení
Námestovčania,
pri príležitosti nadchádzajúcich
vianočných sviatkov by som vám
chcel popriať, aby ste ich prežili príjemne a v dokonalej rodinnej
pohode. Úprimne a zo srdca vám
prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a dobroty,
aby vás sprevádzala v každodennom živote vo vašich srdciach, vo
vašich mysliach aj vo vašich skutkoch.
Zároveň by som sa vám chcel
všetkým poďakovať za dôveru,
ktorú ste mi prejavili v nedávnych
komunálnych voľbách. Je to pre
mňa veľký záväzok. Budem sa ho
snažiť zodpovedne splniť a verím,
že s vašou pomocou to určite dokážem! Svoju každodennú prácu chcem podriadiť jedine službe
vám, službe občanom.
Ako prvé, čo som sľúbil – a už sa
na tom pracuje – budú pozemkové
úpravy, ktoré chceme zrealizovať
vo všetkých lokalitách v Námestove čo najskôr. Je to tiež optimalizácia priechodov pre chodcov, aby
sme kolóny, ktoré sa vytvárajú na
hlavnej ceste, čo najviac eliminovali. Aby sme náučný chodník, po
usporiadaní majetkových vzťahov,
prípadne vyriešení ďalších problémov, dostali do podoby realizácie,
atď. Keď sa mi podarí v priebehu
štyroch rokov splniť všetky moje
predvolebné sľuby, o čo sa budem,
fakt, maximálne usilovať, budem
najšťastnejší občan tohto mesta.
Ešte raz – požehnané Vianoce!
Milan Hubík
primátor mesta

Redakcia Námestovčana,
spolu so štyridsiatkou autorov
tohto vianočného vydania Vám
želajú Vianoce plné lásky
a tiež veľa úspechov a pokoja
v roku 2019!

určená. Boh netúžil stvoriť vyproﬁlovaného človeka. povedané jazykom postmodernej pretechnizovanej doby „dokonalý
prototyp, akési perpetum mobile, ktorého denný výkon sa zaznamenáva a hodnotí značkou
kvality. Boh pri stvorení uplatnil princíp lásky a odkázanosti
na lásku. Dôkazom tohto princípu je sám Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý prichádza do ľudského sveta ako slabé a bezbranné dieťa, v plnej miere odkázané na ľudskú ochotu, starostlivosť, ochranu, bezpečie. Sám
Syn Nekonečného, Všemohúceho Boha, Tvorca všetkého na
nebi i zemi potrebuje ľudské prijatie, citlivé ľudské srdce a nežné ľudské ruky. Vďaka týmto
atribútom sa Božie dieťa vzmáha, rastie, napreduje, plní poslanie Otca. Božia láska je v celom kontexte ľudstva uplatňovaná na základoch dobrovoľnosti a rešpektu. Boh nás nepovolal
do bezvzťahovej vecnej existencie, bezvzťahového vecného bytia. Túži s nami tvoriť jednotu,
puto, ktoré navždy spečatil prostredníctvom príchodu jeho jediného Syna na tento svet, do
našich životov. Opäť tu máme
chvíle, keď čas vnímame ako relatívnu hodnotu. Hodnotu, ktorá
dostáva význam, keď ju máme
s kým zdieľať, komu venovať.
Kľúčom nech je nám láska započatá Božím dieťaťom v jasliach.
Majme na pamäti, že najväčšie
a najkrajšie zázraky robí Boh
prostredníctvom človeka. Prajem všetkým nám, aby sme tieto
Božie zázraky našli počas týchto Vianoc, nechali ich vpustiť do
našich sŕdc a s narodeným Betlehemským dieťaťom kráčali každý nový deň roku 2019.
Doc. JCDr. Miloš
Pekarčík, PhD.,
námestovský dekan
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Námestovo po voľbách Ustanovujúce zastupiteľstvo najmä slávnostne
Námestovčania si v tohtoročných v samosprávnych voľbách 10. novembra 2018 zvolili nového primátora. Milan
Hubík (nezávislý) so ziskom 1616 platných hlasov tak na
tomto poste vymenil doterajšieho primátora Jána Kaderu (Smer-SD, SNS), ktorý získal 1127 hlasov. Vo volebnom rebríčku za nimi nasledoval Dávid Tarčák, ktorého
volilo 727 Námestovčanov.
Výraznými zmenami prešiel
aj 12-členný zbor poslancov.
Záujem pokračovať v práci
pre občanov mali zo 42-člennej kandidátky na poslancov siedmi poslanci predošlého poslaneckého zboru, piati
z nich boli vo voľbách úspeš-

bách 569 hlasov), PaedDr.
Tomáš Kucharík (SNS, 789,
v predošlých voľbách rovnako 789 hlasov), Ing. Matej Hajdučík (nezávislý, 769)
a Marián Grígeľ (SNS, 757,
v predošlých voľbách 996
hlasov).

Po tom, čo L. Stančík odvolil, pretože voľby pokladá za povinnosť i sviatok a vždy sa ich zúčastňuje, sme sa porozprávali o živote, hodnotili sme, porovnávali. Má na to právo, veď o
dva týždne po voľbách sa dožil 76 rokov. 44 z nich pracoval
na pošte v Námestove i okolitých obciach okresu. Foto: (lá)
ní, rovnako ako aj ďalší dvaja, kandidujúci v predchádzajúcich voľbách 2014 ako neúspešní. Piati zo súčasne zvolených poslancov v predošlých voľbách nekandidovali.
Podobne ako pred štyrmi rokmi, aj tentoraz najviac hlasov
získal Ing. Eduard Dunčič (nezávislý, 1299, v predošlých
voľbách získal 1197 hlasov).
Ďalšie pradie poslancov podľa zisku hlasov: MUDr. Rastislav Zanovit (KDH, 1295),
Ing. arch. Danica Hollá (nezávislá, 1190), Ing. Juraj Kurtulík (KDH, 1109), Ing. Jaroslav
Genšor (KDH, 1107), MUDr.
Silvia Loneková (Smer-SD,
1014, v predošlých voľbách
714 hlasov), Ing. Peter Kolada (KDH, 999, v predošlých
voľbách 491 hlasov), Ing.
Štefan Uhliarik (KDH, 904,
v predošlých voľbách 351
hlasov), Ing. Róbert Sládek
(KDH, 844, v predošlých voľ-

Oproti
predchádzajúcim
voľbám vzrástla volebná
účasť v prípade voľby primátora o 2,84 % a v prípade voľby poslancov do mestského
zastupiteľstva o 2, 91 %.
Prvými tromi náhradníkmi
na post poslanca mestského
zastupiteľstva sú: Ing. Kamil
Miklušičák (Smer-SD, 755,
v predošlých voľbách 625
hlasov), Mgr. Róbert Strižinec (KDH, 700), Tomáš Štefaničiak (nezávislý, 645).
Historický úspech vo voľbách zaznamenalo KDH. Z 8
jeho kandidátov na poslancov
boli zvolení 6, dvaja ďalší sú
na popredných miestach (druhom a štvrtom) medzi náhradníkmi. V zastupiteľstve mesta
sú, z hľadiska straníckej príslušnosti, popri spomínaných
šiestich poslancoch za KDH,
traja nezávislí, dvaja poslanci za SNS a jeden za SMER-SD.
(r)

Prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva po novembrových komunálnych voľbách malo 10. decembra iba slávnostný ráz. Po štátnej hymne SR predsedníčka miestnej
volebnej komisie Adriana Páneková oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy. Následne novozvolený primátor mesta Milan Hubík zložil sľub primátora
a prevzal z rúk exprimátora Jána Kaderu insígnie
mesta. Slávnostné rokovanie pokračovala zložením
sľubu poslancov MsZ (ich
mená uvádzame na inom
mieste).
Primátor mesta Milan Hubík vo svojom príhovore
poďakoval všetkým, čo ho
na ceste do úradu primátora sprevádzali, pomáhali
mu a podporovali ho, rovnako sa poďakoval občanom a ich hlas vo voľbách
považuje za veľký záväzok.
„Som presvedčený, že nová
zostava poslancov bude
mojím dobrým partnerom,
aby sme všetky záväzky
mohli spoločne zodpovedne plniť. Prioritou verejného záujmu a potrieb obyvateľov mesta je služba občanom, ktorej chcem podriadiť moju každodennú prácu.
Chcel by som vás všetkých
pozvať na cestu spoločného
budovania úspešného mesta. Mesta, v ktorom sa budú
dobre a bezpečne cítiť naše
deti, mládež, dospelí, senio-

dôvodov nezvolal primátor alebo jeha zástuplyňa. Je
ním poslanec Eduard Dunčič. Schválenie poslanca,
zvolávajúceho zastupiteľstva v takýchto prípadoch,

Novozvolený primátor a dvanásťčlenný zbor poslancov MsZ v Námestove – dolný rad zľava: Ing. Juraj Kurtulík, Ing. arch. Danica Hollá, zástupkyňa primátora, primátor Milan Hubík,
MUDr. Silvia Loneková, Marián Grígeľ, Ing. Jaroslav Genšor.
Horný rad zľava: MUDr. Rastislav Zanovit, Ing. Štefan Uhliarik, Ing. Róbert Sládek, Ing. Peter Uhliarik, Ing. Matej Hajdučík, PaedDr. Tomáš Kucharík, Ing. Eduard Dunčič. Foto: (lá)

Odovzdávanie a preberanie insígnií primátora mesta. 		
			
Foto: (lá)
ri. Mesta, ktoré bude verejnosťou prirodzene vnímané ako kultúrne, obchodné, športové a spoločenské
centrum okresu Námetovo

mi a výzvami a tak sebe a
nám všetkým prajem, aby
sme tieto ciele a výzvy spoločne dosiahli a prekonali. Teším sa na spoluprácu
s našimi poslancami, pra-

a celej hornej Oravy.
Čo v minulosti bolo, to
bolo... Čo sa stalo, stalo
sa... Dnes máme možnosť
ísť za novými veľkými cieľ-

covníkmi mestského úradu, mestských organizácií,
predstaviteľmi Cirkvi a občanmi nášho mesta.
V jednote je sila. Ťahajme
preto spolu a tešme sa na
spoločnú prácu, budúcnosť
a výsledky, ktoré naša práca prinesie.“
Zastupiteľstvo
stiahlo
z rokovania schválenie komisií pri MsZ a ich rokovacieho poriadku vzhľadom
na to, že pre zmenu názvu
niektorých komisií oproti
minulosti by bolo treba meniť Štatút, prijatý formou
VZN. Zmena VZN pred
jeho schválením si však vyžaduje určitý procesný postup.

je v súlade so znením § 12
zákona o obecnom zriadení.
Mestské
zastupiteľstvo
ďalej schválilo sobášiacich, členov Miestneho aktívu pre občianske záležitosti na ďalšie obdobie, potvrdilo základný plat primátora, vyplývajúci zo zákona (2481 €) a po viacerých
percentuálnych návrhoch na
navýšenie, pričom primátorov návrh bol 0 %, zastupiteľstvo odsúhlasilo zvýšenie základného platu primátora o 30 percent. Schvaľovaním prešla aj výška platu bývalého primátora za 10
pracovných dní decembra
a preplatene jeho nevyčerpanej dovolenky.

Pozemkové úpravy Vojenské na dobrej ceste
V rámci prípravného konania pozemkových úprav
v k.ú. Námestovo, lokalita Vojenské sa 14. novembra 2018 v Dome kultúry v
Námestove konal verejný
hovor. Vlastníci pozemkov
boli na ňom informovaní
o potrebe realizácie týchto
úprav aj o návrhu prerozdelenia pozemkov a miestnych
komunikácií, ktorý vypracovalo Mesto Námestovo.
Predpokladaný percentuálny
podiel každého vlastníka na
miestnych komunikáciách je
cca 14 % a predpokladaná
výška úhrady každého vlastníka cca 0,16 €/ m2. Z konštruktívnej diskusie vzišlo
nesúhlasné stanovisko k ná-

vrhu miestnych komunikácií s tým, že lepšie by bolo
tieto komunikácie navrhnúť
rovnobežne so štátnou cestou 1/78, poprípade zvýšiť
hĺbku
novonavrhovaných
pozemkov na 50 m, čím by
sa zmenšil podiel vlastníkov na miestnych komunikáciach. Ing. Vladimír Natšin, tvorca a a predkladateľ
návrhu vysvetlil, že návrh
môže byť v ďalšej etape pozemkových úprav upravený
podľa väčšinových požiadaviek vlastníkov. Pri príprave návrhu však zohľadňoval, aby všetky pozemky boli z pohľadu slnečného osvetlenia záhrad rovnocenné, teda na juhovýchod

a z každej cesty medzi rodinnými domami bol aj východ k Oravskej priehrade.
Orientácia ciest rovnobežne
so štátnou cestou by vytvorila dva druhy pozemkov, kde
by bola polovička záhrad pri
rodinných domoch orientovaná na juhovýchod a druhá
polovička na severozápad,
čo by mohol byť problém pri
prideľovaní pozemkov a nemusel by sa dosiahnuť dvojtretinový súhlas vlastníkov,
ktorý je potrebný ku konečnému schváleniu vlastníkmi.
Druhým problémom návrhu
vzišlého z diskusie bolo, že
nie každá cesta medzi rodinnými domami by bola priamo napojená k Oravskej

priehrade. Ale o konečnom
návrhu rozhodnú len vlastníci pozemkov.
Čitateľov bude určite zaujímať, že k 12. decembru
2018 dalo súhlas k pozemkovým úpravám už 64,12
% vlastníkov pozemkov, čo
Okresnému úradu Námestovo umožňuje vydať povolenie na ďalšie pokračovanie pozemkových úprav.
Môžeme tak veriť, že po
dvoch pokusoch z roku
2004 a 2012 budú pozemkové úpravy úspešne ukončene a výstavba rodinných domov v lokalite Vojenské sa
rozbehne naplno.
Ing. Vladimír Natšin

Primátor si zvolil za svoju zástupkyňu Ing. arch. Danicu Hollú, ktorá svojím podpisom potvrdzuje sľub poslanca MsZ v Námestove. 					
Foto: (lá)
Primátor mesta poveril
svojím zastupovaním poslankyňu Danicu Hollú.
Poslanci následne schválili poslanca MsZ, ktorý bude
zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v prípadoch,
ak by rokovania z rôznych

V diskusii poslanci po návrhu Petra Koladu otvorili
aj problematiku komplexného riešenia poskytovania
bezplatných
parkovacích
miest pre invalidných spoluobčanov v meste.
		
(lá)
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Rozpočet schválený, verejná súťaž zrušená
O tri dni nato, čo novozvolení funkcionári Mesta Námestovo – primátor a poslanci, zložili svoj sľub, už rokovali o najdôležitejšom zákone mesta –
o rozpočte na roky 2019 – 2021
a programovom rozpočte. Diskusia poslancov k rozpočtu sa
týkala niektorých praktických
otázok, napr. výsadby stromov,
súdnych poplatkov (S. Loneková), prenesených kompetencií v oblasti školstva (Š. Uhlia-

rik), či neprítomnosti riaditeľa
TS na rokovaní MsZ v súvislosti s prerokúvanou tematikou
(J. Genšor)... Do diskusie sa zapojila aj verejnosť otázkou, či
sa v rozpočte ráta aj s pozemkovými úpravami v lokalitách
mesta. Rozpočet a programový
rozpočet mesta Námestovo na
rok 2019 o celkových rozpočtových príjmoch 12 974 955
€ a rozpočtových výdavkoch
12 547 030 € poslanci schvá-

lili. Hlavnému kontrolórovi, v
súvislosti s návrhom rozpočtu, uložili pravidelnú mesačnú
kontrolu podrobného vyúčtovania príspevkov mesta podľa jednotlivých kapitol a jednotlivých
nákladových položiek bežných
aj kapitálových výdavkov u príspevkovej organizácie Technické služby. Uznesením si tiež poslanci vyžiadali predkladanie
písomnej správy o uvedených
výsledkoch kontrol na každom

zasadnutí MsZ. Cieľom kontrol
je zistiť oprávnenosť výdavkov,

Námestovo je zdravým mestom Slovenska
Vážení občania Námestova, aj touto cestou chcem
úprimne poďakovať všetkým vám, čo ste mi v komunálnych voľbách svojim hlasom prejavili dôveru. Veľmi si
to vážim. Na úspech to, však, nestačilo. V súťaži býva
len jeden víťaz. Preto novému primátorovi blahoželám.
Nastáva tak zmena vo vedení mesta. Dňom 10. 12.
2018 sa uskutočnil na zasadnutí mestského zastupiteľstva akt odovzdania primátorskej funkcie. Pri každom
preberaní sa robí inventúra, v tomto prípade odpočet,
v akom „zdravotnom“ stave sa Námestovo nachádza.
Je to príležitosť, možno povinnosť vás preto oboznámiť
s nasledovnými skutočnosťami.
Mesto Námestovo sa za
môjho pôsobenia od roku
2005 výrazne posunulo vpred
vo všetkých oblastiach. Nechcem vás zaťažovať všetkými
aktivitami, pretože ja považujem mnohé moje pracovné
výsledky za samozrejmosť.
Možno i to bola moja chyba
– lepšie sa predať. Dnes sa
všeobecne funkcionári predbiehajú a ukazujú pomaly
každý deň na sociálnych sieťach častokrát bezvýznamnými úkonmi a prináša im to
úspech. Za podstatné, však,
považujem, že naše Námestovo sa v hodnotení všetkých
slovenských miest umiestnilo
na krásnom 10. mieste. Mesto
teda dostalo známku – „zdravé“. Jednou z hlavných úloh
primátora je lobovať a získavať financie. Nebudem
skromný, v histórii nášho
mesta sa taký balík nepodarilo nikomu zabezpečiť. Okrem
vlastných zdrojov Námestovo z cudzích zdrojov prein-

ANKETA

vestovalo skoro 20 miliónov
eur, a to z fondov Európskej
únie a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Za tieto
finančné prostriedky sme zateplili všetky tri základné školy (dve mestské školy a cirkevnú školu), dve materské
školy, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie v celom meste, vybudoval sa dlho žiadaný
Domov pre seniorov, zmodernizovala sa zátoka na nábreží
tzv. Účko včítane rekonštrukcie amfiteátra, zrealizovala sa
rekultivácia skládky domového odpadu, tri športové multifunkčné ihriská, vybavili sa
učebne moderným zariadením. V neposlednom rade dôležitosti bola realizácia rekonštrukcie štátnej cesty včítane dvoch okružných križovatiek. Takáto investícia sa nerodí ľahko a nerobí sa často.
V komunálnych voľbách
som kandidoval, lebo som
s pracovným kolektívom mal
rozbehnuté strategické pro-

ANKETA

Aké konkrétne aktivity budete iniciovať a podporovať ako poslanec
MsZ v Námestove v nadchádzajúcom volebnom období a v čom by
sa malo Mesto Námestovo v priebehu najbližších rokov podľa vás výrazne posunúť dopredu?
PaedDr. Tomáš KUCHARÍK
Najprv by som sa chcel poďakovať
všetkým občanom mesta, ktorí prišli
k volebným urnám a zvlášť tým, ktorí
mi preukázali dôveru. Dúfam, že s novým vedením mesta nájdem spoločnú
cestu a mesto bude naďalej napredovať
ako doteraz.
Moja základná priorita pri podpore rozvoja mesta budú rekonštrukcie
ciest, tak ako som to presadzoval pred
8 rokmi a ktoré sa pod bývalým vedením aj pravidelným tempom rekonštruovali. V havarijnom stave sú hlavne ulice – Miestneho priemyslu, Prvého mája,
Červeného kríža, Kliňanská, Lazová,
Poľanová, Slnečná, pri ktorej treba rie-

jekty. Je to cyklochodník
z Vavrečky z priemyselného
areálu cez cyklomost, ďalej
okolo amfiteátra cez miestne komunikácie (Ul. Miestneho priemyslu) ku HERNU Námestovo a s pokračovaním smerom na Obec
Klin ku PUNCH-u Námestovo, financovateľný v rámci výzvy z fondov Európskej
únie. Predpokladali sme spoluúčasť vo vyššej miere ako
5 %. Preto sa akumulovali zdroje na mestskom účte.
Novému vedeniu sa tak odovzdávajú tri milióny eur. Vybudovaním cyklomostu by
sa vytvorili všetky podmienky na výstavbu cyklochodníkov na Slanici a cez komunikáciu ku vysielaču Magurka
na Štefanov nad Oravou, starou cestou na priehradný múr,
ďalej do Trstenej, a tak až už
jestvujúcim cyklochodníkom
do Poľska, do Noweho Targu.
Medzi rozbehnuté plány pat-

ANKETA

ANKETA

šiť aj parkovacie miesta a skvalitniť prístupové cesty ku garážam na Brehoch.
Je to tiež vybudovanie Brezovej ulice a kruhového objazdu v centre mesta medzi Bernolákovou a Štefánikovou
ulicou. Druhou prioritou ako učiteľa telesnej výchovy je vybudovanie tartanovej dráhy na štadióne MŠK, ktorá spĺňa kritériá ako jediná v okrese a pomôže rozvoju atletiky v meste. Prvé kroky
sa už konzultovali s poslancami NR SR
za SNS. Naďalej podporovať najmasovejší športový klub v meste, ktorý zviditeľňuje mesto v rámci stredného Slovenska. Finančne náročná bude výstavba plavárne, začatie výstavby cyklochodníka od nábrežia Oravskej priehrady smerom ku Klinu, vedľajší chodník
na hlavnom moste cez Oravskú priehradu, oprava starého chodníka smerom na prístav. V centre mesta je nutné opraviť skelet kultúrneho domu, rozhodnúť o nedostavenej poliklinike a začať prípravy pre rodinnú výstavbu na
území Vojenské. Dúfam, že čistota mes-

rila aj výstavba spoločenskej
sály a plavárne. Mesto vypísalo verejnú súťaž a ponuku
podali štyria uchádzači. Jeden z investorov ponúka vybudovať v hodnote približne 15 miliónov eur plaváreň
s bazénom v dĺžke 25 m, detský bazén, odkrytý letný bazén s príslušenstvom a spoločenskú sálu. Prebiehajú pozemkové úpravy v lokalite
Vojenské ako I. etapa. V prípade úspešnosti tohto projektu pozemkových úprav bude
pokračovať II. etapa v lokalite Čerchle.
Z vlastných zdrojov sa rekonštruovali strechy na kultúrnom dome, na mestskom
úrade a budove Centra voľného času. Každý rok sa rekonštruovali miestne komunikácie, ktoré sa dvadsať rokov
neopravovali z dôvodu plánovanej plynofikácie mesta,
uskutočnenej až v roku 2001.
Za „svoje“ sa realizovala aj
nová skládka domového odpadu. Ako vianočný darček
som vybavil nový elektromobil NISSAN s dojazdom 300
km.
Ďakujem za všetky moje
volebné obdobia poslancom mestského zastupiteľstva, pracovnému kolektívu
mestského úradu za spoluprácu, želám Mestu Námestovu a vám, všetkým občanom,
veľa úspechov.
Ing. Ján Kadera
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ta a údržba komunikácií bude naďalej
pokračovať pod vedením ľudí, ktorí sa
o to doteraz starali.
Na záver prajem všetkým občanom
mesta pokojné sviatky a hlavne zdravie!
MUDr. Rastislav ZANOVIT
Ako poslanec nebudem nič iniciovať,
lebo po skúsenostiach s mojím prvým
pôsobením v MsZ, prílišná aktivita k
ničomu nevedie a môže mestu dokonca uškodiť. A ako poslanec budem podporovať program, ktorý prezentoval v
predvolebnej kampani novozvolený primátor Milan Hubík. V čom by sa malo
posunúť dopredu? Netreba mať veľké
očakávania. Stačiť bude, ak všetci zamestnanci mesta budú vnímať svoju
prácu ako poslanie, že slúžia spoluobčanom. Takéto malé veci pripravia pôdu
na veľké veci, tu treba začať. Je to len
otázka času. To je moja životná skúsenosť.
Pokračovanie na 4. str.

kompletnosť účtovných údajov a včasnú prípravu spoľahlivých informácií. Názorovú diskusiu v poslaneckom zbore vyvolalo najmä zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
časti pozemku o max. rozlohe
10 tisíc m2 na Nábreží Oravskej
priehrady v Námestove. Cieľom súťaže a celkovým zámerom mala byť realizácia športovo-kultúrneho komplexu – plaveckého bazénu, kultúrnej sály
a pod. v tejto lokalite, ktorej

vlastníkom je mesto. Primátor
uviedol, že mesto vypíše novú
súťaž a za iných podmienok.
Proti zrušeniu súťaže hlasovali
dvaja z 12 poslancov – E. Dunčič uviedol, že sa zbytočne stratil drahocenný čas a informoval
sa, s akým časovým horizontom
sa predpokladá pri novej súťaži. Poslanci sa v závere rokovania MsZ zaoberali aj podnetmi
od občanov.
Ing. Alena Plutinská,
Redakcia

Ing. Róbert Sládek pokračuje v práci poslanca - na slávnostnom MsZ 10. decembra pri podpise sľubu.
Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR ������������������������������������������
č�����������������������������������������
. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

prednosta
Mestského úradu Námestovo
1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Námestovo
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok,
pracovný pomer na dobu ur���������������������������
č��������������������������
itú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: marec 2019 / podľa dohody
aj ihneď po ukončení výberového konania
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomické manažment
3. Platové podmienky
Základná zložka mzdy je 1000,00 EUR v hrubom.
Výška základnej zložky mzdy môže byť navýšená podľa počtu rokov praxe a podľa pracovných výkonov na
základe § 10 zákona č. 553/2003 Z. z..
4. Miesto a termín podania žiadosti o účasť
na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke
označenej heslom „Výberové konanie – prednosta
Mestského úradu – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský
úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, alebo podať osobne v podateľni Mestského
úradu v  Námestove, nachádzajúcej sa na 1. poschodí. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. januára 2019
do 15:00 hodiny. Žiadosti doručené po tomto termíne a
neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke
mesta Námestovo v sekcii oznamy
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Monsiňor Štefan Koma
Štefan Koma. Hoci bol vybra 1970, po rôznych pesvätený ako 40-ročný, už
ripetiách so štátnou motakmer 50 rokov slúži pri olcou, vysvätený za kňaza.
tári. A spovedá, vedie bibKomunistická štátna moc
lický krúžok, snaží sa byť
(ŠTB) mu však aj naďaskrátka užitočný všade, kde
lej, po celé roky, kládla
to farnosť potrebuje. Vo Fardo cesty prekážky a sponosti Liesek pôsobí vyše štylu s ďalšími „reakčnými“
ridsať rokov a hoci je už niekňazmi ho sledovala...
koľko rokov na dôchodku,
Brániť pravdu a mať silstále je teda aktívnym kňanú vieru však bolo pre Š.
zom, pretože – ako hovorí,
Komu prirodzené, pridŕkňazom je človek na celý žižajúc otcovej, ale už i svovot. Štefan Koma má krátko
jej životnej zásady: „Všetpred deväťdesiatkou, ale neko, čo je bez Boha, obraustále, už roky, tiež píše, precia sa nakoniec proti člokladá a vydáva knihy... Akveku“.
tuálne v máji tohto roku TlaŠtefan Koma je
čiareň Kubík vytlačila jeho
človek, ktorý si neknihu Stredovek Chrestosťažuje,
naopak,
matiu - čítanku stredoveku,
a život berie skôr
ktorou chcel priniesť pravz tej príjemnejdivý pohľad na pôsobenie
šej stránky, často
Cirkvi v období stredoveku.
i s humorom. Jeho
Na kňaza Štefana Komu Vdp. Štefan Koma a hory kníh auto- jednoduchosť v žisi iste pamätajú mnohí Ná- maticky patria k sebe. Už nejednu takú- vote i slove vo vzťamestovčania, keďže vo far- to knižnú zásielku, podobne ako na foto- hu k Bohu i svetu je
nosti v Námestove pôsobil grafii Stredovek, Chrestomatiu – čítanku silno inšpirujúca!
v rokoch 1971 – 1974 ako prevzal z tlačiarne a postupne rozširoval Vo Farnosti Liesek
kaplán.
medzi čitateľov. 		
Foto: (lá) našiel vdp. Koma,
Je rodákom z Černovej
ako sám hovorí,
tože ako kňaz bol v tých časoch
a v živote prešiel najmä tŕsvoj druhý domov.
nistou cestou - počas II. sveto- „nežiaduca osoba“. V čase po- V druhú adventnú nedevej vojny, neskôr ako bohoslo- litického odmäku „v dubčekov- ľu, 9. decembra, na slávvec táborom nútených prác PTP, skom období“ bol v roku 1966 nostnej sv. omši, v prev 50. a 60. rokoch ako stavebný prijatý na Cyrilometodskú fa- krásnom chráme sv. Mirobotník, kopáč, betonár..., pre- kultu v Bratislave a 28. novem- chala, kostole, ktorý nesie

Pomôžme Sýrii
Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v prvú adventnú nedeľu zapálil symbolickú sviečku za mier a vyprosoval mier pre Sýriu. V Sýrii je viac ako
13 miliónov ľudí odkázaných na humanitárnu pomoc, viac ako 6 000 domov
a 3 000 škôl bolo zničených. Takmer 7,5
milióna detí a študentov nemá prístup k
vzdelaniu. To je len pár čísel z množstva
smutných štatistík. Sv. Otec František
tak modlitbou a zapálením sviece otvoril medzinárodnú kampaň pápežskej nadácie ACN, do ktorej je zapojených aj 50
tisíc detí zo sýrskych miest, ktoré sú najviac poznačené vojnou. Kampaň Pomoc
pre Sýriu pomôže pri obnove vojnou zničenej krajiny, ktorej budúcnosť je i v našich rukách.
Ako môžeme pomôcť?
● Duchovnou podporou prenasledovaných kresťanov (sv. omša, modlitba)
● Šírením a zdieľaním informácií
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výraznú pečať umu a rúk tohto
lieseckého kňaza, odovzdal Štefanovi Komovi spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka titul monsignor. Titul monsignor udelil Štefanovi Komovi
Svätý otec František, v preklade tento výraz znamená pápežov kaplán. Spomínané ocenenie bolo pre Štefana Komu veľké prekvapenie: „Ešte viac ako
kedykoľvek predtým si uvedomujem, že som členom Katolíckej cirkvi a byť členom Kristovej cirkvi je veľký dar!“, povedal nám.
(lá)

Pápežská nadácia ACN – Aid to the
Church in Need (známa aj ako Kirche in
Not) je medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia. Od roku 1947 poskytuje
pomoc ľuďom v núdzi a prenasledovaným
kresťanom. Prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov realizuje ACN v takmer 150 krajinách sveta
viac než 5 300 projektov ročne. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov
z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca
2017. 		
Redakcia, zdroj: int.
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Aké konkrétne aktivity budete iniciovať a podporovať
ako poslanec MsZ v Námestove v nadchádzajúcom volebnom období a v čom by sa malo Mesto Námestovo
v priebehu najbližších rokov podľa vás výrazne posunúť
dopredu?
Marián GRÍGEĽ
Stôl je prestretý, je na ňom viac ako 3 500 000 eur v rezervnom fonde, záleží na primátorovi, poslancoch, pracovníkoch
úradu a všetkých nás, ako sa zhostíme svojej úlohy. Či nám
bude stačiť len konštatovanie, že mesto vymiera, odchádzajú z neho ľudia inde, alebo denno-dennou prácou dokážeme
zrealizovať tie požiadavky ľudí, ktoré sú všeobecne známe:
pozemkové úpravy Čerchle, Vojenské, obnova infraštruktúry – ciest, chodníkov všade tam, kde sú postavené rodinné
domy, nech nechodíme po blate ako v 12. storočí. V neposlednom rade je to racionalizácia využitia školstva pre všetky
deti v Námestove, výstavba náučného chodníka... Všetko sú
to dobre známe veci. Peniaze v rozpočte sú, je potrebné, aby
bol aj výkon, nestačí obvyklé lebo, lebo. Zosúladenie základných materiálov mesta – Štatút, Rokovací poriadok. Nič viac,
nič menej. Nič, len vytvorenie dôstojných podmienok pre dôchodcov – máme kultúrny dom a predávame tam fusakle, využívame ho sporadicky. Je to kultúrny dom, tak ho využívajme len na kultúru – priestorov je tam pre dve Námestova, na
akcie chodíme po dedinách. Čas ukáže, či sme naplnili túžbu

S novým volebným obdobím samosprávy končí svoju činnosť 8-členná Redakčná rada novín Námestovčan, ktorá je podľa Štatútu mestských novín volená poslancami MsZ na štyri roky v zložení: 3 zástupcovia z radov poslancov MsZ, 2 zástupcovia z MsÚ, 2 z radov občanov mesta
a zodpovedný redaktor. Na jednom z najbližších zasadnutí MsZ budú teda poslanci
voliť nové zloženie redakčnej rady zo svojich radov i z radov verejnosti podľa záujmu a schopností pracovať v tomto orgáne.
Redakčná rada sa zišla na svojich rokovaniach za cca osem rokov práce približne
50-krát. Jej členovia pracovali v tomto orgáne nezištne, bez nároku na odmenu nielen čo sa týka účasti na rokovaní, ale aj samotnej práce pri riadení a zabezpečovaní
obsahovej náplne novín, organizácii zabezpečovania príspevkov, písaní článkov,
získavaní inzercie a ďalších činnostiach.
Určite jej za to patrí po dvoch volebných
obdobiach poďakovanie vydavateľa. (r)
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vedúci oddelenia výstavby,
životného prostredia a rozvoja
1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Námestovo
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok,
pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia pracovného pomeru
na dobu neurčitú
Termín nástupu: marec 2019 / podľa dohody
aj ihneď po ukončení výberového konania
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa stavebného, architektonického alebo
právneho smeru,
- odborná prax minimálne 5 rokov po ukončení
vysokoškolského vzdelania.

Nová redakčná rada
(napr. FB, časopis ACN)
● Finančne: prevodom alebo online
platbou (cez DARUJEME.SK)
● Pri vašom on-line nákupe v 1072 e-shopoch (cez DOBROMAT.SK)
● nákupom na KUMRAN.SK (do
31.12.2018)

Mesto Námestovo v súlade s ustanovením
§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie
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po zmene. Nakoniec nech dá Boh šťastia, pohodu v práci,
v rodinách... Narobíme sa ešte dosť, teraz idú Vianoce, tie by
mali byť o inom, nie o politikárčení.
Ing. Jaroslav GENŠOR
Mojou poslaneckou prioritou je okamžité rozbehnutie jednoduchých pozemkových úprav v čo najširšom rozsahu. Budem sa snažiť byť nadšeným pomocníkom vedenia mesta
v tejto úlohe, pretože pozemkové úpravy patria medzi najvyššie priority nielen nového primátora, ale aj moje vlastné. Nesplnenie tohto cieľa by som považoval za svoje osobné zlyhanie.
Ing. Štefan UHLIARIK
Budem podporovať aktivity, ktoré budú viesť k profesionálnemu, efektívnemu a transparentnému riadeniu mesta. Moje
priority budú realizácia pozemkových úprav a vytváranie
podmienok pre aktívny život obyvateľov. Tu by som chcel,
aby sme realizovali chodník, po ktorom by sme mohli behať,
bicyklovať sa, prechádzať sa, ale aj využívať ho pri ceste do
práce. Ďalej budem podporovať úpravu športovísk a priestorov mesta, ako dráhu a priestory pri ZŠ Komenského, úpravu existujúceho chodníka na Prístav. Pre rodiny s deťmi –
opraviť, vybudovať detské ihriska v každej časti Námestova – Brehy, Stred, Čerchle. Podporovať dobrovoľníkov, ktorí
robia športove, kultúrne a spoločenské podujatia pre obyva-

3. Miesto a termín podania žiadosti o účasť
na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové
konanie – vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a rozvoja – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6,
029 01 Námestovo, alebo podať osobne v podateľni
Mestského úradu v Námestove, nachádzajúcej
sa na 1. poschodí. Uzávierka prijímania žiadostí je
15. januára 2019 do 15:00 hodiny. Žiadosti
doručené po tomto termíne a neúplné
žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.
4. Platové podmienky
Základná zložka mzdy je 1000,00 EUR v hrubom.
Výška základnej zložky mzdy môže byť navýšená
podľa počtu rokov praxe a podľa pracovných výkonov
na základe § 10 zákona č. 553/2003 Z. z..
Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke mesta Námestovo v sekcii oznamy
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teľov Námestova. Budem podporovať princíp – rovnaký prístup ku všetkým obyvateľom mesta.
A v čom by sa malo Mesto Námestovo v priebehu najbližších rokov posunúť dopredu?
Je to vytvorenie podmienok pre bytovú výstavbu, čo považujem za prioritu mesta, vytvorenie podmienok na aktívny oddych, tu využiť aj potenciál okolia Oravskej priehrady.
Ďalej – mala by sa posunúť práca všetkých ľudí na meste od
primátora, cez poslancov a všetkých zamestnancov, smerom
k potrebám ľudí a vytvoriť moderné a otvorené mesto.
Ing. Juraj KURTULÍK
Myslím si, že komunálnymi voľbami 10. 11. 2018 sa skončila
jedna etapa v histórii nášho mesta, ktorá sa začala nežnou revolúciou. Dúfam, že nová etapa, ktorú teraz začíname, bude lepšia ako tá predchádzajúca a ja k tomu ako poslanec MsZ prispejem. Chcem, aby sa čestnou a svedomitou prácou ukázalo, že
Námestovo – ako centrum morálne a ekonomicky silného regiónu hornej Oravy – sa postupnými krokmi môže stať aj centrom celej Oravy. K tejto vízii chcem prispieť zabránením odchodu mladých rodín za bývaním do susedných dedín a tak zabezpečiť nárast počtu obyvateľov Námestova. Súčasne by som
sa chcel podieľať na tom, aby sme sa nebáli realizovať investičné akcie z vlastných zdrojov a aby výbery zhotoviteľov na tieto
investičné akcie boli transparentnejšie. Ako konkrétne aktivity
si kladiem tri úlohy:
Pokračovanie na 5. str.
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Zlaté ruky dôchodcov pripomenuli miznúce tradície
Tradičné slovenské zvyky a atmosféra pravých Vianoc
už pomaly zanikajú. Postupne zabúdame na múdrosti
našich predkov, medzi ktoré patrí schopnosť odpúšťať
si, či viac si vážiť svojich najbližších.
Ako teda slávili naši predkovia najkrajšie sviatky v
roku? Vianoce kedysi symbolizovali skutočne čas pokoja a oddychu. Ľudia pracovali tvrdo počas celého
roka a sviatky boli konečne časom, kedy si dopriali chvíľku pre seba. Boli
tiež časom pohody. Žiadne
nakupovanie������������
, vybavovačky či iné aktivity plné stresu. Ľudia žili tradíciami
a zvykmi. Na Štedrý deň sa
do kútov izieb hádzal hrach,
čo malo „zabezpečiť“ hojnú úrodu. Pod stôl alebo do
kúta sa dávala slama.Tento zvyk symbolizoval narodenie Ježiša Krista v maštali. Štedrú večeru obsluhoval
výhradne jeden člen rodiny,
zvyčajne gazdiná a ostatní
museli sedieť. Tento zvyk
pretrváva
vo
väčšine
domácností dodnes. Na stôl
sa tiež dával jeden tanier na-

vyše pre pocestného. Tak
boli rodiny vždy pripravené
podeliť sa s tými, ktorí nemajú nič. Tradíciou bolo po

večeri prekrojiť jablko. Ak
sa z jadierok ukázala pekná
hviezda, symbolizovalo to,
že celá rodina bude zdravá.
Zaujímavé a hodnotné sú
aj ďalšie zvyky našich predkov. Napríklad stôl, na ktorom sa večeralo, bol poriadne vyumývaný. Prikrýva-
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pomaly zanikajú, pritom sú
plné múdrostí a bohaté na
tradície. Zvyky našich predkov nás pritom môžu mnohému naučiť aj dnes. A je
dôležité, aby deti poznali pravý význam Vianoc
a nie, kto je to Santa Claus.

dekorácie, pletené ponožky a tašky, drevené misky,
betlehem či ozdoby z orieškových škrupiniek si môžu
návštevníci pozrieť ���������
na v�����
ýstave ručných prác
����������������
členov Klubu dôchodcov (KD) v Námestove od 10. decembra

Aj napriek miznúcim tradíciám by sme si tú najdôležitejšiu z nich mali aj napriek
nedostatku času uchovaťsnažiť sa na Štedrý deň vrátiť domov, do kruhu svojich
najbližších. Mnohé z týchto,
ale aj ďalších tradícií si v pamäti uchovávajú naši starí rodičia, stačí sa ich spýtať. Okrem toho majú zlaté
ruky, ktoré aj dnes vedia vyčarovať naozajstné skvosty.
Rôzne výšivky, háčkované

2018 v priestoroch Domu
kultúry v Námestove. „Niekto si povie, že starý človek - dôchodca si má obliecť
tepláky, obuť papuče, sedieť
doma v teple a snívať o zvýšení dôchodku. Mnohí naši
dôchodcovia a ich výrobky
sú však dôkazom, že sú to
veľmi pracovití a tvoriví ľudia,“ povedala predsedníčka KD v Námestove Mária
Adamčíková.
Adriána Boldovjaková

Drevený betlehem je dielom Daniely Šturekovej zo Zubrohlavy.
							Foto: Adrána Boldovjaková

Predvianočné šťastné a veselé
S blížiacim sa príchodom
najkrajších sviatkov v roku
pripravil Klub dôchodcov
v Námestove už tradičný vianočný večierok. V slávnostne vyzdobenej sále si tak
4. decembra mohli hostia,
plní očakávaní a radosti zo
stretnutí s kolegami, plnými
dúškami užiť naozaj šťastné
a veselé posedenie.
Srdečne si navzájom zaželali krásne a pokojné Vianoce
v kruhu najbližších a tiež, aby
v každej domácnosti zavládli, nielen počas sviatkov, láska a porozumenie. Seniorov
potešil aj kultúrny program
- prednes poézie, ktorý pripravili žiaci ZŠ Komenského pod vedením Moniky Tichoňovej. Šikovný perso-

li ho bielym obrusom, ktorý
musel mať červenú vzorku
a vyšívaný bol červenou niťou. Štedrá večera sa začínala čítaním zo Svätého písma,
staťou o Ježišovom narodení. Potom sa jedli oblátky
potreté cesnakom a medom.
Na štedrovečernom stole

nál reštaurácie Domu kultú- talo nezmenené – aspoň na
ry pripravil obed a ako to už chvíľu sa aj v tomto uponák vianočnému večierku patrí, hľanom predvianočnom obpodávalo sa aj vínko. Prázd- dobí zastaviť a užiť si atmony neostal ani parket, preto- sféru blížiacich sa Vianoc
že každý, kto mal chuť a silu, v kruhu rovesníkov a blízneodolal hudbe pána Hrkľa kych.
z Vavrečky.
Adriána Boldovjaková
Tohtoročný
večierok zároveň patril
aj vďaka tombole s 98
cenami
k najbohatším.
Posolstvo
stretnutia Námestovskí seniori si užili aj radosť z príchodu
		
Foto: kd n
však os- Mikuláša.
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1/ začať prípravu a možno v tomto volebnom období aj realizáciu cyklochodníka od odbočky na Studničku smerom na
Klin do areálu Accentis (bývalý Punch)
2/ rozbehnúť výstavbu výrobných objektov a objektov občianskej vybavenosti v lokalite pri Rybárskom dome, ktorá je
podľa územného plánu určená na zastavanie
3/ pomôcť zvýšiť úroveň mládežníckeho športu nielen
chlapcov, ale aj dievčat tak, ako to ukazujú futbalisti a v minulosti ukazovali hádzanárky.
Mesto by sa malo v najbližších rokoch výrazne posunúť
dopredu jednoznačne v náraste počtu obyvateľov, aby sa ešte
moja generácia dožila prekročenia hranice 9 000 obyvateľov.
Ing. Peter KOLADA
V prvom rade by som sa chcel poďakovať občanom za prejavenú dôveru.
Veľmi by som si prial, aby sa mesto rozvíjalo a obyvateľom
poskytovalo čo najlepšie podmienky na život. V predchádzajúcich obdobiach boli niektoré oblasti na okraji záujmu alebo poddimenzované a práve tam vidím priestor na zlepšenie.
Môžem spomenúť pozemkové úpravy, a tým pádom zastavenie úbytku počtu obyvateľov, cestovný ruch, rozvoj športovísk, lepšie využívanie eurofondov a pod. Svoj mandát prijímam s pokorou a zodpovednosťou a pevne verím, že sa nám,
spolu s primátorom a ďalšími poslancami, podarí zlepšiť naše
mesto. Veľa roboty je pred nami, no teším sa.

však nesmeli chýbať koláče - vianočné pečivo, žĺtkové rezy, vianočka, makovník, orechovník či tvarohovník. V����������������������
 ���������������������
rodine, kde sa gazdovalo, sa po večeri dávali zostatky jedla zvieratám. Aj
vianočný stromček sa v minulosti zdobil inak ak odnes,
zväčša slamou, orechmi, ale
aj sušenými jablkami. Mladé dievčatá naň vystihovali
rôzne ozdoby z��������������
 �������������
papiera, alebo ich šili. Namiesto kolekcií sa na stromček v nejednej
chudobnej domácnosti vešal
do papiera zabalený kockový cukor alebo aj vystrúhané
drievka. Neskôr sa ozdobovalo aj medovníkmi.Vianoce
v minulosti neboli o drahých
darčekoch. Otcovia po večeroch z dreva vyrábali deťom
hračky, mamy šili bábiky.
Naše tradičné Vianoce už
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Ing. Eduard DUNČIČ
Poslancom som tretie volebné obdobie. V minulých obdobiach sme začali nejaké aktivity a mojou prioritou bude, aby
sme tie veci v tomto volebnom období dotiahli do konca. Samozrejme, budem podporovať všetky nové aktivity, ktoré
budú na prospech a posunú mesto dopredu, ktoré, očakávam,
bude predkladať nové vedenie mesta. Pochopiteľne, ak by sa
mi niektoré veci nepáčili, alebo by boli v rozpore s mojimi
predstavami, či predstavami ľudí, ktorí ma volili, dôsledne
budem hájiť tieto naše postoje. Budem podporovať požiadavky najmä sociálne slabších občanov, seniorov, projekty mladých ľudí a presadzovať ich, pretože práve títo ľudia častokrát nemajú možnosť dovolať sa realizácie svojich požiadaviek podobne, ako napr. v prípade potreby vybudovania Domova sociálnych služieb ľuďom, ktorí sú odkázaní na takúto pomoc.
Chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom za dôveru, budem
sa snažiť nesklamať ich a môj hlas bude presadzovať ich
oprávnené požiadavky. Všetkým prajem požehnané sviatky,
veľa radosti, pokoja a kľudu.
Ing. Matej HAJDUČÍK
V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí ma akoukoľvek formou podporili pri mojej kandidatúre do MsZ.
Aké konkrétne aktivity budem iniciovať a podporovať? Mojou prvoradou aktivitou, ktorú budem naplno podporovať, je
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zastavenie odlivu – úbytku obyvateľstva z mesta. Ďalšou pre
mňa obzvlášť citlivou záležitosťou je, aby sa naše mesto stalo športovo-kultúrnym centrom hornej Oravy a aby sme dokázali naplno využiť našu geografickú polohu, vzhľadom na
nábrežie Oravskej priehrady.
Ing. arch. Danica HOLLÁ
Hneď na začiatku som iniciovala zmenu v nastavení práce
komisií mestského zastupiteľstva. Tento „nový spôsob fungovania“ komisií môže od začiatku skvalitniť prácu zastupiteľstva a dať väčší priestor občanom. Som rada, že viacerí poslanci a pán primátor sa s touto mojou iniciatívou stotožnili
a podporujú ju.
Ďalej budem iniciovať systematickú prípravu stavebných
a najmä rozvojových aktivít mesta – nie je možné začať na jar
budovať, ak mesto počas predchádzajúcej jesene a v zime neurobilo prípravu. Najdôležitejšie sú pozemkové úpravy, lebo
bez nich sa rozvoj nezačne. A ďalšou potrebou je odľahčenie
dopravy v meste. Námestovčanov by určite potešili cyklotrasy turistického a zároveň dopravno-obslužného charakteru.
Ak občania pocítia, že oni sú stredobodom všetkých aktivít zastupiteľstva, vedenia mesta aj mestského úradu, bude to
výrazná zmena. Cesta k tomuto cieľu si však vyžaduje zmenu v myslení a v zaužívaných spôsoboch práce. Verím, že postupnými krokmi sa nám to podarí.
Pripravila: redakcia
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S modrotlačou do sveta, až do UNESCO Stromy pokoja pripomínajú padlých hrdinov
Najmä staršia generácia
si určite pamätá časy, keď
boli výrobky z modrotlače
súčasťou života vtedajších
ľudí. Dnes je táto unikátna
technika postupu nanášania indigového farbiva na
tkaninu známa čoraz menej, avšak navždy jej bude
patriť unikátne miesto v slovenskej kultúre a histórii. Jej
výnimočnosť a historickú
hodnotu uznala v novembri
2018 aj Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá zapísala modrotlač na Reprezentatívny
zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
Je preto veľmi dobré, že aj
v súčasnosti modrotlač nezapadá prachom. O zviditeľnenie tohto tradičného umenia sa, okrem ďalších aktivít
zanietencov na hornej Orave
pričinila aj kniha S modrotlačou do sveta, ktorá získala
v rámci 10. ročníka celoštát-

Zdroj: UNESCO
nej súťaže Slovenská kronika 2018 mimoriadnu cenu
za prínos k výskumu tradičnej ľudovej kultúry. Autorkou
úspešnej publikácie je spisovateľka, popularizátorka his-

dozvedieť o svojich
predkoch či skutočnostiach, o ktorých
doposiaľ ani netušili, a obohatiť si tak
vedomosti o ďalšie významné roky,
udalosti i osobnosti z našej čarovnej
histórie.
Jeden zo spoluautorov, Miroslav
Hajdučík, už v súčasnosti pracuje na
Eva Kurjaková zo Zubrohlavy získa- ďalších knižných
la za svoje dielo S modrotlačou do sve- projektoch z nata mimoriadne ocenenie v rámci podu- šej dávnej histórie.
jatia Slovenská kronika 2018. Na sním- V jednom z nich
približuje
ke so spoluautorom Miroslavom Hajdu- taktiež
číkom z Námestova.
Foto: ar mh čaro oravskej modrotlače, a to prostredníctvom tajomtórie oravského plátenníctva
a modrotlače Eva Kurjaková ného príbehu jednej zabudnuzo Zubrohlavy, ktorá na die- tej truhlice. Autor chce spolu s
le pracovala spoločne s ko- odborným kolektívom spolulektívom spoluautorov, medzi autorov predstaviť tento „znoktorých patrí aj Miroslav Haj- vuobjavený poklad z Oravy“
dučík z Námestova. Všetkým všetkým čitateľom bažiacim
im patrí ocenenie za mapova- po nových a nepoznaných tanie kultúrneho dedičstva Ora- jomstvách histórie nášho regiónu. Okrem tohto projektu pracuje M. Hajdučík aj na
ďalšej zo spomienok na našu
minulosť. Chce nadviazať na
úspech knihy Vojna je vojna,
ktorá ukázala, že príbehy, ktoré prežili a vyrozprávali ľudia z najbližšieho okolia, sú
pre čitateľov naozaj lákavé.
V knihe, ktorú aktuálne pripravuje, sa chce sústrediť najmä na roky 1945-1989 a preto
ak máte vy, vaši rodičia, či stavy, ktorého výsledkom je po- rí rodičia a známi zaujímavý
zoruhodná faktografická pub- príbeh z tohto obdobia, môlikácia, ktorá v mnohom po- žete autora kontaktovať osobodhaľuje čriepky z nepozna- ne, alebo prostredníctvom ených dejín Oravy a Námes- -mailu na miroslav.hajducik@
(mh, r)
tova. Čitatelia sa z nej môžu gmail.com.

Najrozšírenejšia droga je - cukor
Držiac sa zrejme pravidla –
lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, umožňujú organizátori protidrogového projektu navštíviť Protidrogový vlak,
ktorý – vyše 160 metrov dlhý
s útrobami vnútra organizmu človeka – začiatkom novembra na dva dni ukázal svoj
smutný program ľuďom na železničnej sanici v Tvrdošíne.
Svojou prvou cestou na Slovensko, pri 100. výročí vzniku
ČSR tak tento vlak symbolicky spojil Slovensko s Českom.
Z okresov Námestovo a Tvrdošín si prišla pozrieť program,
ktorý bol skutočným dejom života skupinky mladých ľudí,
užívajúcich drogy, s tragickým
koncom, takmer tisícka detí
základných a stredných škôl.
Pri nástupe do vlaku boli
skupiny žiakov najprv „frajeri“ – na plátne videli život partie mladých ľudí, plný zábavy.
Večierky, autá, baby, drogy...
Neskôr im prituhlo, keď pochopili, ako je priam nemožné odpútať sa od drogy, ak si ju
už skúsil. Mimochodom, dozvedeli sa okrem iného tiež, že
najväčšou drogou 21. storočia
je nevinný cukor, potom cigarety, potom tvrdé drogy...
Mladá dvojica z premietacieho plátna po večierku mala
haváriu, mlad����������������
á kráska��������
skonči-

la s trvalými
následkami,
„hlavný hrdina“
začal pre drogy postupne kradnúť,
útoči��������
ť�������
na život iných,
stal sa bezdomovcom,
jedinou potrebou bola postupne pre neho
iba droga, odvrhol priateľov,
až nakoniec, predávkujúc sa,
zahynul, zanechajúc za sebou
nešťastie v podobe svojho postihnutého dieťaťa, partnerky, rodičov, priateľov... Návštevníci sa vo vlaku mohli dostať priamo k miestam a veciam, na ktorých žil a ktorými ukončil svoj život „hlavný hrdina“ – pôvodne krásny
mladý muž, potom už iba ľudská troska. Pri pohľade na tie
skutočné udalosti a tie skutočné veci v skutočnom priestore, kde narkomani žili, už nebolo mladým všetko jedno...
Mnohí možno, podobne ako aj
my, boli radi, že z toho vlaku
už vypadnú. Je veľmi dobre,
že organizátori dali možnosť
všetkým návštevníkom počas
návštevy vlaku vyhodnocovať
konkrétne situácie a reagovať
na ne anketovými odpoveďa-

mi. V mladých ľuďoch sa tak
skôr uchová v pamäti ako reagovať v prípade, že by sa do
podobných situácií v súvislosti s ponúkaním drogy a pod.
sami dostali. Organizátori zas,
prechádzajúc vlakom regiónmi Európy, získajú prehľad,
ako na tom ten-ktorý región
v súvislosti s užívaním drog
v skutočnosti je.
Výsledok návštevy protidrogového vlaku potvrdzuje,
že skutočne lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, vychádzajúc z výpovedí niektorých
chlapcov zo základných škôl
námestovského okresu, ktorých sme oslovili.
Vďaka za možnosť detí
z okresu Námestovo navštíviť
protidrogový vlak patrí pracovníkom Mestskej polície
v Námestove i miestnym sponzorom.
		
(lá)

1. svetovej vojny

V novembri si celý svet pripomenul 100. výročie ukončenia dovtedy najkrvavejšieho konfliktu v dejinách – 1.
svetovej vojny. Hrdinov padlých v tomto svetovom konfliktez dolnej a hornej Oravy,
ako aj Poľska a ďalších krajín si vo štvrtok, 8. novembra
2018, v poľskej dedine Jangrot uctili pietnou spomienkou aj zástupcovia zo Slovenska a Poľska.
Spomienka na padlých hrdinov sa začala v poľskej dedinke zvukom fanfár, po ktorom sa
k zúčastneným prihovorili viacerí zo zúčastnených zástupcov
zo Slovenska a Poľska. Spomienku na bojovníkov 1. svetovej vojny si prišli uctiť veľvyslanec Slovenska v Poľsku,
starosta obce Jangrot, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová,
cirkevní hodnostári z Námestova, ktorí zároveň posvätili zvonicu, ďalej starostovia dolnej
a hornej Oravy, obyvatelia de-

dinky Jangrot, autorizovaný
krajinný architekt Marek Sobola, ako aj študenti z gymnázia z
Námestovo a okolia, čím poukázali na to, že aj mladí ľudia
sa zaujímajú o dejiny Sloven-

Fotografie zo spomienkového stretnutia na počesť padlých
vojakov z dolnej a hornej Oravy, Poľska a iných národov, ktorí
bojovali   v 1. svetovej vojne.
ska. Kultúrnu časť programu kúsko-uhorskej a ruskej armázabezpečili speváci z folklórne- dy. Známych je len 11 mien.
ho súboru Starostovia z dolnej Druhý strom sa symbolicky
Oravy.
zasadil pred Múzeum 1. svetoIniciatíva na zasadenie Stro- vej vojny v ruskom Petrohramu pokoja vzišla z myšlien- de. Projektu sa dostalo veľkej
ky autorizovaného krajinné- cti, pretože otváral medzináho architekta Mareka Sobolu, rodnú konferenciu venovanú
ktorý sa inšpiroval príbehom 100. výročiu ukončenia prvej
vlastnej rodiny. „Môj prade- svetovej vojny," povedal M.
do Ondrej bojoval v prvej sve- Sobola.
tovej vojne. Mal vtedy zhruba
Tretí Strom pokoja vysadil v
toľko rokov ako ja dnes. Žiaľ, Skanzene Vychylovka aj z dôako mnoho iných vojakov v vodu, že v rámci Žilinského
tejto vojne, aj on padol na ne- kraja bol najväčší počet padznámom mieste na ruskom bo- lých vojakov v prvej svetovej
jisku. Po šesťroč- vojne práve na Kysuciach. Zo
nom štúdiu v archí- Žilinského kraja padlo zhruvoch od Dánska, ba 6000 vojakov, z toho okolo
Švédska, Švajčiar- 1500 Kysučanov, ktorí bojovaska až po ruské ar- li v 73. pluku.
chívy som nenašiel
Ing. Marek Sobola je iniciámiesto, kde leží. torom myšlienky výsadby stroTak som si pove- mov mieru na všetkých kontidal, že budem sa- nentoch, kde sa pripomína 1.
diť pamätné stro- svetová vojna, alebo kde v boji
my na miestach, padli naši starí otcovia. Budúktoré nejakým spô- ci rok plánuje túto ušľachtilú
sobom súviseli s vojnou." Prvý myšlienku rozvíjať aj v spoStrom pokoja zasadil archi- lupráci s Čínou, Holandskom,
tekt na vojenskom cintoríne v Srbskom, Slovinskom, Turecobci Veľkrop na východnom kom a USA.
Slovensku. „Je tam pochovaMgr. Martin Štefaniga,
ných presne 8862 vojakov raIng. Róbert Machciník

Spoločne proti násiliu na deťoch
Kde bolo, tam bolo...stál na
kopci nádherný zámok. Jeho
obyvatelia však žili v strachu
z hrozného obra, ktorý rozbíjal
všetko navôkol... taniere, vázy,
ba aj televízor v obývačke...
Detstvo poznačené násilím
nie je rozprávka. Ak ten príbeh poznáte, nenechajte si ho
pre seba...
Medzi nami sú deti, ktoré sú
na prvý pohľad rovnaké ako
iné deti, ale predsa majú v niečom iný život ako ich rovesníci. Prvým krokom v boji proti
všetkým formám násilia na deťoch je vyniesť problematiku
na svetlo sveta – v celej svojej
komplexnosti.
8. novembra 2018 v Námestove a 27. novembra 2018
v Trstenej, v rámci realizácie
Národného projektu Podpora
ochrany detí pred násilím, pripravili spoločne pre žiakov
ôsmych ročníkov základných
škôl preventívnu akciu s názvom „Spoločne proti násiliu
na deťoch“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Mesto Námestovo, Mesto
Trstená, Mesto Tvrdošín, CPPPaP Námestovo, CPPPaP Tvrdošín, Združenie miest a obcí
hornej Oravy, OZ NOS Námestovský Ochotnícky Súbor,
Preventista OR PZ V Dolnom
Kubíne, Školské úrady okresu
Námestovo a Tvrdošín.
Zaujímavé a názorné pred-

nášky, ktoré si ôsmaci vypočuli, si pripravili odborníci z inštitúcií, ktoré sa touto problematikou aktívne zaoberajú.
Nenásilne o násilí, Únos mozgu, Násilie a šikana v detskom
svete, Ochrana detí z pohľadu orgánu sociálno – právnej
ochrany detí a sociálnej kurately, Kyberšikana, Trestnoprávna zodpovednosť.
Zaujímavý bol aj sprievodný
program tejto akcie. Predstavili sa v ňom žiačky z literárno
– dramatického odboru ZUŠ
Ignáca Kolčáka v Námestove, ktoré pod vedením vyučujúcej Mgr. Márie Vojtašákovej
priblížili divákom problematiku šikany v detskom svete dra-

deti z CVČ Trstená a mladí hudobníci zo ZUŠ Trstená.
Navyše v Námestove pripravili organizátori, v spolupráci
s výtvarným oddelením ZUŠ
Ignáca Kolčáka v Námestove, aj výtvarnú súťaž pre žiakov mladšieho a stredného
školského veku z okresu Námestovo, na tému Šťastné detstvo bez násilia. Víťazi si prevzali ocenenie priamo na akcii, z rúk vtedajšieho primátora Mesta Námestovo, Ing. Jána
Kaderu.
Všetkým, ktorí akokoľvek
pomohli k zorganizovaniu tejto akcie, patrí veľká vďaka.
Organizátorom, sponzorom,
prednášajúcim, účinkujúcim,
pedagógom i žiakom.
Miera násilia
páchaná na deťoch je alarmujúco vysoká. Pred
násilím na deťoch nemôžeme
zatvárať oči. Nestačí si problém
len pripustiť, ale
Žiaci ZUŠ. I. Kolčáka priblížili šikanu vo sa oň zaujímať
a pokúsiť sa ho
svete detí.
riešiť. Nebuďmatizáciami – Desiata a Naša me k tejto téme ľahostajní. Je
Ella. S úžasnými tancami potrebné o týchto veciach hok tejto téme prispeli tanečníci voriť nahlas. Každé dieťa má
zo SZUŠ Jánoš, pod vedením právo žiť v bezpečí.
Ivety Hvoľkovej a aj mladí ta„Prvým šťastím dieťaťa je,
nečníci z CVČ Maják. V Trs- že je milované“ (G. Bosco)
tenej sa obecenstvu predstavili
(mv)

Hýbe sa celá škola
Väčšina z 330 žiakov žije v našej Základnej škole na Komenského ulici v Námestove športom.
V našich športových triedach vyrástli viaceré talenty,
ktoré pokračujú v úspešných slovenských, ale i zahraničných hokejových kluboch - napríklad Martin, Žilina,
Liptovský Mikuláš a dokonca Kanada, v ktorej reprezentuje našu školu i krajinu 14-ročný žiak Adrián Stašiniak.
Výsledky našich športovcov nás vždy potešia. Medzi
najúspešnejších určite patria  
futbalisti školy, ktorí dosahujú výborné výsledky a momentálne hrajú 1. ligu v najvyššej žiackej futbalovej súťaži na Slovensku. Na Majstrovstvách Slovenska Mini
Champions Liga Slovensko

Ďalšou dominantou úspešnosti sú naše gymnastky, ktoré sú aktuálnymi majsterkami
okresu, ale i mnohých ďalších
slovenských súťaží. Vybojovali si 4. miesto vo finálnej
súťaži Žilinského kraja.
Žiaci sa radi venujú aj iným
športom ako je hokej, florbal,
volejbal, hádzaná, basketbal,

Jeden z úspešných športových kolektívov ZŠ Komenského.
v Púchove obsadili krásne 3.
miesto.
Žiak Jakub Nevedel zo 6.
triedy je najlepším strelcom v
1. lige žiakov. Vychovali sme
niekoľkých reprezentantov
SR, ktorí pokračujú vo futbalových akadémiách v Žiline,
Trenčíne, Podbrezovej alebo v Ružomberku. Naši žiaci nás pravidelne reprezentujú na turnajoch vo výbere regiónov Slovenska.
Každý ročník   futbalistov
získal niekoľko medailí na
majstrovstvách okresu, regiónu Oravy alebo kraja. V rámci školských súťaží siedmaci
favorizovali sedemkrát a deviataci obhájili piaty raz titul
majstra okresu. Futbal hrajú u
nás aj dievčatá, ktoré taktiež
dominujú na majstrovstvách
okresu.

atletika, alebo aj netradičnejším krúžkom ako turistický,
hasičský, strelecký či rybársky. No je tu aj skupina žiakov, ktorí medzi sebou nesúťažia a vďaka spoločným tréningom vytvárajú jednu veľkú rodinu. Sú to naši parkouristi, ktorí sa tešia z pohybu
a dokazujú to svojím zodpovedným prístupom k tréningom.
Florbalisti potvrdzujú, že
patria opäť medzi najlepších
v okrese. Za nimi nezaostávajú ani basketbalisti, ktorí
majú za sebou 1. a 2. miesta
v okresných súťažiach. Hádzanári ako prví dvakrát uspeli v okrese Námestovo
a dvakrát boli tretí v rámci
Žilinského kraja. Potvrdzujú svoju účasť aj na medzinárodných turnajoch.

ZŠ KOMENSKÉHO

Veľmi úspešní sme boli aj
v Medzinárodných majstrovských pretekoch turistickej
zdatnosti za účasti 175 pretekárov zo SR a ČR, kde naši
žiaci získali niekoľko medailí. Zapájame sa aj ako
10-členné družstvo do atletických súťaží. Atléti sú úspešní
najmä v šprintoch a v skoku
do výšky. Od nás pochádza aj
jeden z najlepších šprintérov
na 100 m v Žilinskom kraji –
Richard Naništa.
Každoročne organizujeme
Majstrovstvá školy v skoku
do výšky. Tento rok to bude
už 18. ročník v rámci tejto súťaže, na ktorej sa zúčastňuje
80-90 súťažiacich.
Na ZŠ na Komenského ulici máme veľmi silnú základňu detí, ktoré trénujú len tak
pre radosť - sú to najmä parkouristi. Aktuálne sa na pravidelných tréningoch stretáva
takmer 100 detí z Námestova
a širokého okolia. Škola podporuje nesúťažné športovanie
detí, preto sme im umožnili navštevovať náš parkourový krúžok. Okrem žiakov  našej školy chodia do krúžku aj
žiaci z iných oravských škôl.
Tréningy sú vedené skúsenými oravskými parkouristami a
kondičným trénerom.
Do tréningového procesu sa
zapája veľa rodičov, ktorí pomáhajú dohliadať na bezpečnosť detí, ale sú i súčasťou
tréningového procesu. Deti sú
vedené k rešpektu k ostatným
a svojmu okoliu. Učíme ich,
že nie je dôležité porovnávať
sa ale naopak, dôležité je zdokonaľovať sa a prekonávať
samého seba.
Pre všetkých žiakov našej
školy organizujeme turistické
exkurzie. Vzrastá záujem aj o
turnaje vo volejbale a vybíjanej, keď stoja proti sebe naši
učitelia a žiaci.
Hlavným cieľom našej školy je dosiahnuť to, aby   žiaci našli lásku k akémukoľvek
pohybu. Výsledky v súťažiach nie sú pre nás najdôležitejšie. Hlavné je, aby sa deti
pravidelne pohybovali, mali z
pohybu radosť a v budúcnosti
k športu viedli aj svojich blízkych.

ZŠ SLNEČNÁ

Prváci a ich veľký deň - imatrikulácia
Aj tento rok sme prijímali prváčikov do spoločenstva žiakov   Základnej školy, Slnečná, ktorí si pre rodičov pod vedením triednych učiteliek pripravili krátky program. Začali známou
piesňou o zlatej bráne, potom
recitovali, tancovali, spievali. Vyvrcholením bol slávnostný sľub žiaka prvej triedy, po ktorom ich pani riaditeľka prijala za riadnych žiakov základnej školy. V krátkom príhovore im popriala veľa úspechov v škole
a radosti z učenia. Aby so
svojou prácou boli spokojní
nielen oni,  ale aj ich rodičia.
Žiaci svoj program ukončili
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Do spoločenstva žiakov ZŠ Slnečná prváci slávnostne prijatí! 					
Foto: (zš s)
piesňou o kamarátstve a kulácie s nezabudnuteľnými  
prváckou hymnou. Veríme, zážitkami.
že aj prváci aj ich rodičia
Mgr. Ľubica Mináriková,
odišli zo slávnostnej imatriZŠ Slnečná

Týždeň s americkým lektorom
V každom mesiaci sa snažíme zaujať žiakov niečím výnimočným. Stále hľadáme nové
a nové veci, ktoré by žiakov
bavili, nenudili, nezaťažovali a hlavne,  aby si ich dlho pamätali. S myšlienkou splniť toto
všetko – aj sa niečo naučiť, aj sa
odreagovať - sme v novembri
zvolili  zábavnú výučbu anglického jazyka.  Možnosť cestovať
do zahraničia za zdokonalením
sa v cudzom  jazyku nemá každý,   ale možnosť „zaspíkovať
si“ s rodeným Američanom Rayom Sikorskim -  malo jeden
týždeň takmer 50 našich žiakov
6. – 9. ročníka.  Všetky  aktivity   boli    formou zábavy, hier,
súťaží a dramatizácií.   Využili sa poznatky z hudby, geografie, dejepisu,  kultúry či médií,
a to všetko „in English, please!“
Pracovalo sa spoločne, prípadne  v skupinkách, ale najčastejšie  vo dvojiciach.
Začiatok bol pre viacerých
ťažší, ale každým dňom rozumeli a komunikovali naši žiaci viac a viac.  Zábrany a obavy mizli. Postupne si precvičili  a upevnili to,  čo už z anglického jazyka vedia. Samozrejme
sa na nich nalepilo aj veľa nového. Lektor sa snažil každému
osobitne venovať a dával   hu-

morné a vtipné, no hlavne poučné príklady zo života a praxe. Bol ochotný vysvetliť nové
slová a frázy, ktorým žiaci nerozumeli, buď pomocou opisu
alebo zahraním malých scénok

jať do ďalších podobných jazykových aktivít. Vďaka pozitívnym ohlasom zo strany zúčastnených   veríme, že v budúcnosti ešte opäť využijeme Rayovu
spoluprácu.

Pútavé vyučovacie hodiny s Rayom si žiaci užívali. Foto: žs k
spojených s rozprávaním. Napriek tomu, že sa v skupinách
nachádzali žiaci rôznych ročníkov, Ray si pochvaľoval ich
vzájomnú spoluprácu a aktívne
zapájanie sa do aktivít. Veľkou
pomocou  bola aj Rayova  bezprostrednosť a uvoľnenosť, preto sa počiatočné ľady strachu
roztopili už v prvý deň. Na konci týždňa si naši žiaci odniesli
domov záverečný certifikát.
Dúfame, že záujem o anglický jazyk bude u našich žiakov
rásť aj naďalej a budú sa zapá-

Sme presvedčení, že rodičia,
ktorí sa rozhodli týmto spôsobom „zainvestovať“ do svojich
detí, neboli sklamaní, a že sa im
tento vklad čoskoro zúročí, hoci
aj na najbližšej  dovolenke v zahraničí.
A nakoniec, naprázdno neobišli ani ostatní naši žiaci. Všetky vyučovacie hodiny   sa začínali pozdravom v angličtine  
a všetky   zvonenia na prestávky sprevádzali výlučne anglické piesne.
ZŠ na Komenského ulici

Majka z Gurunu, Horná Dolná... Herec Matej Landl
A zase ďalšia z našich pravidelných akcií – stretnutie s osobnosťou Slovenska. Po Lukášovi Latinákovi
a Tomášovi Bezdedovi nás
navštívil 4. ������������
decembra herec Matej Landl.

hov, úctu k práci iných, záujem
o humánne vedy ... Veď uznajte 330 žiakov na jednej chodbe dokáže komunikovať, počúvať, vnímať dve vyučovacie
hodiny rozhovor s jedným človekom. Žiaci si pripravili úžas-

Hovoriť je striebro, ale
počúvať je zlato... a na
ZŠ Komenského počúvame našich žiakov.
Žijeme predsa v hektickej dobe, ktorá vyvíja tlak
na každého člena spoločnosti. Nemôžeme zostať
stáť na starých, skostnatených princípoch. Z toh- Opäť príjemné stretnutie s hercom
to dôvodu sa snažíme pri- na pôde ZŠ Komenského – tentoraz
spôsobiť požiadavkám s Matejom Landlom.
Foto: zš k
a záľubám našich žiakov, zapojiť ich do reálneho nú  prezentáciu o živote Mateživota. Priamo v praxi rozví- ja Landla. Krátkymi scénkajame ich spoločenské správa- mi Majky z Gurunu, či Stannie, etiku vzájomných vzťa- ka Sojku – policajta na bicyk-

li mu vyčarili úsmev na tvári.
( Zahrali si Lara Lipjaková zo
6. B a Mirko Pavčo z 8. A triedy.) Na oplátku si pán Landl
zaspomínal na televízny seriál Spadla z oblakov, v ktorom
zahviezdil ako 10-ročný chlapec. Prezradil nám, aké finty
režiséri používali pri chodení
Majky po vode aj ako lietala.
Všetci počúvali s veľkým záujmom a neskutočnou zvedavosťou. Porozprával nám  aj  o
ďalších televíznych seriáloch
ako Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade a momentálne
veľmi obľúbenom seriáli Horná Dolná.Venoval sa aj téme
dabingu, pretože často dabuje
známe herecké postavy. Predviedol úryvok z Harryho Pottera a zožal opäť veľký potlesk.
Na záver pokračovala autogramiáda a, samozrejme, fotenie.
To bol zase pekný deň!

MŠ BREHY

Jeseň je pani bohatá
Toto ročné obdobie je veľmi
vďačné na edukáciu. Deti sa
ovocie, zeleninu, lesné plody,
stromy a kriky učia zážitkovým učením. Aj naši predškoláci boli na brannej vychádzke, kde poznávali les a jeho
tajomstvá. Boli na vychádzke na záhradkách, kde pozorovali zber ovocia a zeleniny.
Jeseň bola bohatá aj na akcie v našej MŠ. Pani riaditeľka vyhlásila súťaž o najväčší počet tekvičkových strašidielok. Pergola bola zaplnená krásnymi strašidielkami. Rodičia na 100% úlohu splnili. Krásne boli hlavne rána, keď svetielkujúce
strašidielka vítali deti v MŠ.

24. októbra sme zas mali celoškolskú akciu DEŇ JABLKA.
Pani učiteľki Mirka a Martuška pre deti pripravili veľa zaujímavých súťaží. Deti si spoločne zaspievali a zarecitovali všetko, čo vedia o jabĺčku. Vyzdobili pavilóny krásnymi stromami s jablkami.
Mesiac október tradične patrí
úcte starým rodičom, a preto si naši predškoláci pozvali do MŠ svojich starých rodičov, pre ktorých si pripravili krásny program, darčeky a
malé pohostenie. Bolo to naozaj milé od starých rodičov,
že si našli čas a v takom hojnom počte sa zúčastnili tejto milej akcie. Spolu s deťmi
na záver vytvorili krásne je-

senné kreácie a prispeli k výzdobe priestorov našej MŠ.
V strednej triede svoju kreativitu prejavili aj rodičia,
ktorí spolu s deťmi vytvorili krásne jesenné strašidielka
Našu materskú školu navštívil aj zverolekár, ktorý pútavo rozprával o svojej práci a so svojím psíkom predviedol pár povelov. Doniesol nám ukázať aj šteniatka, ktoré našli opustené a zachránili ich. Pre deti to bol
naozaj nevšedný zážitok.
JESEŇ BOLA V NAŠEJ MŠ
NAOZAJ BOHATÁ!
Anna Šipošová
MŠ Brehy Námestovo
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CZŠ SV. GORAZDA

CZŠ sv. Gorazda je tu už 20 rokov
Za nami je 20 rokov existencie Cirkevnej základnej školy
sv. Gorazda v Námestove. Čo
znamená 20 rokov v živote človeka? Môžu to byť chvíle radosti, očakávaní, prekvapení, smútku atď. CZŠ od svojho vzniku
prekonávala množstvo ťažkostí, prekážok, „detských chorôb“,

20. výročie SZŠ si pripomenuli 28. novembra 2018 ďakovnou sv. omšou, ktorú celebroval
spišský sídelný biskup Mons.
Štefan Sečka. Svojou otázkou
– čo máme spoločné s ním, sme
sa dozvedeli, že na sviatok sv.
Gorazda v júli bol vysvätený
za biskupa. Jeho komunikácia

tancom alebo spevom.
Osobitné poďakovanie si zaslúžili bývalí pracovníci: pán
dekan Mgr. Blažej Dibdiak,
pani riaditeľka Mgr. Magdaléna Škombárová, pani zástupkyňa, sr. Bartolomeja Trepáňová.
Ocenených bolo osem zamestnancov školy, ktorí stáli pri jej
zrode a sú jej súčasťou 20 rokov.
Zamestnanci školy a pozvaní hostia sa neskôr stretli v Katolíckom
dome v Námestove
Na slávnostnej akadémii v Dome kultúry v Námestove pri príležitosti 20. výro- v rodinnom kruhu,
čia vzniku Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v bohatom programe prezento- kde ich čakalo povali svoj talent žiaci školy pod vedením učiteľov. 		
Foto: (zr) hostenie.
Ďakujeme Pánu
až vyrástla do veku dospelého s deťmi pri sv. omši bola veľmi Bohu za dar našej školy, tiež
človeka.
interaktívna a zaujímavá.
tým, ktorí ju podporovali a spreBrány cirkevnej školy sa pre
Po sv. omši nasledovala sláv- vádzali mnohorakým spôsožiakov a učiteľov otvorili po nostná akadémia v podaní žia- bom.Vďaka patrí tiež všetkým
prvýkrát 2. septembra 1999. Na kov a učiteľov školy v Dome bývalým i súčasným zamestjej ceste ju sprevádzalo niekoľ- kultúry v Námestove. Pripo- nancom, pedagógom, kňazom,
ko riaditeľov, zástupcov, učite- menuli sme si nášho patróna sv. absolventom školy, s Božím poľov, zamestnancov, duchovných Gorazda, jeho život a putova- žehnaním vyrástlo toto „dielo“,
sprievodcov, žiakov a veľký po- nie. „Erazmaci“ predviedli nie- ktoré, veríme, že i naďalej bude
čet jej absolventov.
len slovenské, ale aj španielsku prínosom pre osobný život kažPočas svojej existencie si vy- a taliansku pieseň. Hudobne ich dého z nich, pre mesto aj pre farbudovala dobré meno v povedo- sprevádzal náš orchester. Po- nosť.
mí rodičov či obyvateľov mesta. mohli im aj mladší žiaci, či už
Mgr. Zuzana Ružvoňová

Navštívil nás brat Paľko – františkán z Trstenej
Na hodinách náboženskej
Okrem učenia sa Desatora
výchovy v 3. ročníku sme a iných dôležitých vedomostí,
si rozprávali o tom, odkedy bývajú hodiny náboženstva ožipatríme do Cirkvi, vytvárali vené aj prezentáciami či pozesme si krstnú košieľku, kto- raním vhodných animovaných
rú sme si vyzdobili a zaznačili príbehov. Jedným z nich je aj
dátum krstu...
príbeh o pravdách viery, ktoJe známe a samozrejmé, že rým nás sprevádza animovaná
naši tretiaci sa tiež pripravu- postavička brat František. Prejú na prijatie sv.
zmierenia a 1. sv.
prijímanie. Príprava prebieha počas
roka v rámci školského vyučovania
a tiež prostredníctvom príhovorov
na detských sv.
omšiach v námestovskom farskom
kostole.
Tretiaci s františkánom, bratom Paľkom.

to sme sa 7. decembra potešili
vzácnej návšteve – naozajstnému bratovi Paľkovi, františkánovi, z neďalekej Trstenej. Porozprával o sebe, o živote, o sv.
Františkovi a tiež o mnohom
inom.
Ďakujeme bratovi Paľkovi,
ktorého niektoré deti už poznajú
z iných stretnutí, mamičke našich žiakov pani Katke, ktorá
sprostredkovala jeho návštevu
pre žiakov 3. A a 3. B triedy. Veríme, že aj toto stretnutie bude
nielen oživením vyučovania,
ale že sa tiež zapíše do myslí
a sŕdc našich najmenších a pripraví ich na osobné stretnutie sa
s Tým, ktorý má srdce dosť veľké a plné lásky pre všetkých –
malých i veľkých.

CVČ

S Mikulášom prišla tentoraz Maruška
Mikuláš, Mikuláš,
priateľ náš starý,
každý rok nosievaš
do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš,
ty veľký svätý,
každý rok myslievaš
na dobré deti!
Aktuálne tretia sviečka na
adventnom venci je už rozžiarená a najkrajšie sviatky roka
klepú na dvere. Toto obdobie
odštartoval príchod Mikuláša,
ktorý každoročne so sebou
prináša batoh plný sladkých
odmien pre dobré deti. Inak
tomu nebolo ani tento rok,
kedy si deduško naplánoval
cestu do Domu kultúry v Námestove a svojou prítomnosťou potešil deti z Centra voľného času Maják. Spoločnosť
mu tentokrát nerobili čert a
anjel, ale Maruška zo známej

rozprávky,
ktorá v mrazivom počasí hľadala jahody, po ktoré ju poslala zlá macocha. Deti sa
už nevedeli
dočkať toho,
aby deduška mohli po- Mikuláš odmenil deti sladkosťami a Marušku
tešiť progra- jahodami.
prázdno neodišla ani Marušmom, ktorý
si pre neho pripravili. Nechý- ka, keďže Mikuláš má dobbalo pestré vystúpenie gym- ré srdce, odmenil aj ju košínastiek, tanečníčkov a taneč- kom sladkých jahôd. Tak ako
níkov, divadielko najmenších v tento slávnostný deň nech
v anglickom jazyku, mažore- nás radostné chvíle, milé slotiek, ba pieklo sa aj vo Via- vá, vzájomná láska, porozunočnej pekárni... Mikuláš, menie a rozžiarené detské
unesený šikovnosťou detí, očká sprevádzajú celým nadodkryl košík plný sladkých chádzajúcim rokom.
Šťastné a veselé praje
maškŕt a za predvedené výkolektív CVČ Maják
kony ich štedro odmenil. Na-

Privítanie začínajúcich učiteľov a odborných
zamestnancov
Na Biskupskom úrade
v Spišskej Kapitule sa 19. novembra konalo Privítanie začínajúcich učiteľov a odborných zamestnancov cirkevných základných škôl spišskej
diecézy. Tohto podujatia sa
zúčastnili dve začínajúce pracovníčky Cirkevnej základnej
školy sv. Gorazda v Námestove.
Stretnutie svojím príhovorom otvoril diecézny biskup
Mons. ThDr. Štefan Sečka,
PhD., ktorý je štatutárnym zástupcom Diecézneho školského úradu so sídlom v Spišskej
Kapitule. Pokračovalo predstavením sa jednotlivých začínajúcich učiteľov a odborných zamestnancov. PaedDr.
Maroš Labuda, ktorý je riaditeľom školského úradu, oboznámil prítomných s organizá-

Začínajúca školská sociálna pedagogička
ciou a financovaním cirkevného školstva na Slovensku.
V spišskej diecéze je 28 cirkevných školských zariadení.
Okrem základných škôl diecéza zriaďuje aj materské školy,
stredné školy, školské kluby,
základné umelecké školy, špeciálnu školu i centrá voľného
času. Na záver stretnutia ude-

lil otec biskup začínajúcim pedagógom svoje požehnanie.
Stretnutie bolo ukončené prehliadkou Katedrály sv.
Martina a biskupského paláca,
v ktorom sa nachádza aj byt
Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka, v ktorom bol väznený.
Mgr. Zuzana Kasan

Misionár na návšteve
V novembri našu školu poctil svojou návštevou misionár – Anton Odrobiňák, SVD. Pôsobí v Južnej Amerike, v Ekvádore. Je to náš rodák z Bobrova. Priblížil nám život v misiách,
ukázal zvlečenú kožu hada, predmety typické
pre danú krajinu. Predviedol nám domorodý
tanec. Priblížil nám spôsob prepravy na svojej
misijnej stanici, stravovacie návyky, oblečenie
i ozdoby, ktorými si krášlia ľudia svoje telo pri
rôznych príležitostiach.
Život mimo rodiny, v ďalekých krajinách, nie
je pre každého a o to sme boli vďačnejší za priblíženie nám neznámeho prostredia, tejto kultúry, za ľudí a dary, ktoré denne dostávame.

Anton Odrobiňák priniesol z Ekvádoru aj
kožu hada, s ktorou sa všetci odfotografovali.

Imatrikulácia prvákov
Druhá adventná nedeľa bola pre prvákov z Cirkevnej základnej školy sv.
Gorazda v Námestove veľmi milou udalosťou najmä
preto, že boli oficiálne prijatí za prvákov.
Prešli 3 mesiace, počas
ktorých sa prváčikovia na-

učili čo-to písať, čítať i počítať. Preto v nedeľu 9. decembra počas svätej omše
v našej škole bol každý
prvák pasovaný na poriadneho školáka.
V príjemnej rodinnej atmosfére sme prežili adventnú svätú omšu, ktorú celeb-

roval pán dekan Miloš Pekarčík. Spolu s������������
pani ������
riaditeľkou odovzdali prvákom
medailu prváka - motýlika alebo lienku. V triede
potom dostali ešte sladký
medovníček a krásnu šálku
s malou lyžičkou.
		
(czš)

ZUŠ I. KOLČÁKA

Učili sa pantomímu
Miro Kasprzyk je niekedy zbojníkom, šašom, Poseidonom, či Tatrancom, alebo
Sv. Mikulášom. Tento rodák
z Liptovského Mikuláša je totiž jedným z najznámejších
mímov na Slovensku, vďaka čomu má život mnohých
tvárí. Popýšiť sa môže aj naozaj úspešným medzinárodným festivalom pantomímy a
pohybových divadiel „PAN“,
ktorý pred štvrťstoročím založil. Na tomto ročníku sa stretlo viac ako 400 umelcov, ktorí sa počas 6 dní realizovali
v rámci 18 workshopov s 20
lektormi v 10 predstaveniach.
S mímom Mirom Kasprzykom mali možnosť stretnúť sa
aj starší žiaci z literárno – dramatického odboru ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, spolu so žiakmi toho istého odboru zo SZUŠ Pierrot. Mgr. Mária Vojtašáková zorganizovala 23. októbra 2018 v priestoroch divadelného a tanečného

odboru ZUŠ I. Kolčáka tematický workshop pantomímy,
kde mali deti možnosť priučiť
sa tomuto divadelnému spôsobu vyjadrenia pomocou mimiky a gestikulačných pohybov
s prvkami tanca bez použitia
hlasu.
Bol to zaujímavý deň, plný
zábavy, pohybu a smiechu.
Ujo Miro, ako ho všetky deti

familiárne nazvali, si svojím
prístupom získal všetkých
malých hercov a tí ho veľmi
pozorne sledovali, počúvali
a pod jeho vedením si vyskúšali aj rôzne pohybové variácie. Ujo Miro deťom na záver
workshopu spolu so sľubom
návratu odovzdal aj účastnícke certifikáty. Už teraz sa tešíme!
(mv)

Žiaci ������������������������������������
z�����������������������������������
 ����������������������������������
literárno-dramatického odboru ZUŠ �������
Ignáca ������
Kolčáka v Námestove, spolu so žiakmi toho istého odboru zo SZUŠ
Pierrot sa učili pantomíme. 			
Foto: zš ik
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Knižnica bohatšia o 325 zaujímavých kníh
Vďaka podpore vo výške
3500 eur z Fondu na podpo�
ru umenia sa ponuka knižni�
ce Domu kultúry v Námesto�
ve v roku 2018 rozšírila o 325
kníh. Návštevníci sa tak môžu
tešiť z viacerých nových titu�
lov z populárno-náučnej lite�
ratúry rôznych vedných oblas�
tí, či pôvodnej a zahraničnej
beletristickej literatúry pre do�
spelých, mládež a deti.
Aj vďaka financiám z Fondu
pre umenie si mestská knižnica
udržuje status úspešnej a dôle�
žitej inštitúcie.Vďaka rozrasta�
júcemu sa knižnému fondu sa
zvyšuje aj počet čitateľov a tak
sa jej darí byť knižnicou, ko�
munitným centrom poznáva�
nia a vzdelávania pre celý re�
gión hornej Oravy. Nové titu�
ly sú v súčasnosti vystavené v
propagačnom kútiku, aby boli
na očiach návštevníkom a či�
tateľom aj pri rôznych aktivi�
tách, ktoré sa v knižnici pravi�
delne konajú.

Pribudli aj nové knihy s te�
matikou šikanovania, kto�
ré využilo aj Centrum sociál�
nych služieb v Námestove. To
v spolupráci s Centrom peda�

knižnici prednášku pre žia�
kov Základnej školy v Kli�
ne a o pár dní pre štvrtákov
zo ZŠ Komenského v Ná�
mestove. Podujatie dosta�

Žiaci a ich učiteľky zo ZŠ Klin počas prednášky pracovníčok
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove. 				
Foto: dkn
gogicko-psychologického po�
radenstva a prevencie v Ná�
mestove organizovalo začiat�
kom novembra v priestoroch
Domu kultúry v Námestove –

lo názov Preventívne aktivity
v knižnici zamerané na pred�
chádzanie rôznym formám ná�
silia medzi deťmi. Témou pod�
ujatia bolo psychické a fyzic�

ných škôl z Námestova a Zub�
rohlavy. Na prvom koncerte,
ktorý bol pre všetkých žiakov
Základnej školy Slnečná, pri�
vítali aj Mikuláša, ktorý prišiel
so svojimi pomocníkmi – anje�
lom a čertom.
Na druhý koncert pozvali žia�
kov z CZŠ sv. Gorazda v Ná�
mestove a žiakov zo ZŠ Zub�
rohlava. V hodinovom koncer�
te zazneli aj piesne z nového
CD �������������������������
Vánoční, ktoré Kvítek po�
krstil len týždeň pred odcho�
dom na Slovensko. N�����
ámes�
tovskí speváci potešili, okrem
iného, aj piesňami z rozprávky
Ľadové kráľovstvo. S divákmi
sa rozlúčili spoločne zaspieva�
nými piesňami Tichá noc a Vá�
noce, Vánoce přicházejí...
Tretím spoločným koncer�
tom bolo vítanie Mikuláša na
Nábreží Oravskej priehrady,
ktoré každoročne pripravuje
Mesto Námestovo. Tento rok
boli spoluorganizátormi aj OZ
NOS a ZUŠ I. Kolčáka.
Tri spoločné koncerty a nový

ké násilie páchane na deťoch.
V rámci prednášky deti disku�
tovali na túto závažnú tému a
dozvedeli sa nové informácie o
kyberšikanovaní na sociálnych
sieťach. Videli rôzne videá ako
reagovať na rôzne situácie. Sú�
časťou bolo aj cvičenie, v rám�
ci ktorého sa deti rozdelili do
skupín a ich úlohou bolo na�
vrhnúť riešenia ako postupo�
vať, keď sa stanú svedkami ši�
kanovania alebo fyzického a
psychického násilia v škole, v
rodine či na ulici. Zároveň si
mohli prečítať alebo požičať
zaujímavé knihy z tejto oblas�
ti. Ďalšie prednášky pre žiakov
základných škôl na túto tému
sa uskutočnia 17. a 22. januá�
ra 2019.
Medard Slovík

28.12.2018 Piatok
19:00
Vstupné: 5 €

ný benefičný koncert.
Účinkujú: JANAIS, KRI�
ŽIACI, WOLF GANG AMA�
TERUS
Lístky si kúpite v Mestskej
knižnici v Dome kultúry v
Námestove. Výťažok z kon�
certu bude použitý na chari�
tatívne účely.

CHLIEB S MASLOM
16.1.2019 Streda
18:00

Music Camp v spolupráci
s Námestovským anjelom a
Domom kultúry v Námesto�
ve vás pozývajú na 7. vianoč�

Vstupné: 13 €
Som slobodný!!! Kľúčová

27. 12. štvrtok NÁVRAT MARY POPPINS
o 17,00 h
30. 12. nedeľa
o 16,00 h
Rodinný, Fantasy
29. 12. sobota
o 18,00 h

30. 12. nedeľa
o 18,00 h

3. 1. štvrtok
o 18,00 h
4. 1. piatok
o 18,00 h
5. 1. sobota
o 18,00 h
4. 1. piatok
o 16,00 h
6. 1. nedeľa
o 16,00 h

10. 1. štvrtok
o 18,00 h

ZUŠ Ignáca Kolčáka a ZŠ Václava Havla z českých Poděbrad
pripravili v Námestove deťom na Mikuláša bohatý program. 	
					
Foto: zš ik
spoločný muzikál, to je výsle� sk, kde sa do 31. decembra
dok návštevy a stretnutia u nás 2018 hlasuje za projekt v ob�
na Orave. Nebolo to len o kon� lasti zachovania kultúrnych
certovaní. Bolo to aj o prípra� hodnôt, na ktorý Raiffeisen
ve, písaní scenára,�������������
výber�������
e pies� banka prispeje sumou 1000 €.
ní, dramaturgii... atď. Muzi� Za každý hlas ďakujeme.
kál, ktorý sme nazvali Ťažký
Pevne veríme, že stretnu�
život teenegera, bude predsta� tie detí zo speváckeho zboru
vený verejnosti v oboch mes� Kvítek z Poděbrad a spevákov
tách. A ako prví ho uvidia divá� zo ZUŠ Ignáca Kolčáka
ci práve v Poděbradoch. Ale... v Námestove nebolo posledné
Áno, je tu jedno ale. Peniaze. a cieľ, ktorý sme si stanovili,
Aj touto cestou vás chceme po� sa nám podarí, aj vďaka vám,
prosiť o hlasovanie za náš pro� splniť.
jekt na www.gestopremesto.
		
(mv)

veta tohto nádherného príbe�
hu troch mužov hľadajúcich
zmysel partnerských vzťa�
hov a ideálneho spôsobu ako
v nich zotrvať.
"Najlepšie by bolo, keby
muži a ženy žili zvlášť a na�
vštevovali by sa len občas�
ne, za odmenu…” Strieda�
nie pocitov šťastia a bezná�
deje „slobodného muža“, na
druhej strane lákavý svet lás�
ky a istoty sú hlavnou dile�
mou mužského sveta. Tre�
ba počítať so všetkým... aj
s tým dobrým… a aj s hroz�
bou, že skončíte o chlebe s
maslom"...
Vstupenky si môžete zakú�
piť v pracovné dni od 8:00 do
15:00 v Dome kultúry v Ná�
mestove v kancelárii na 1.
poschodí, alebo rezervovať
na tel. čísle 043 / 55 222 47

alebo e-mailom na office@
dkno.sk.

VOLNIJ DON –
BALALAJKA TOUR
2019
4.2. Pondelok 18:00

5€
2D

SPIDER-MAN: PARALELNÉ
SVETY

6€

BUMBLEBEE

6€

Animovaný

Dobrodružný

3D

3D

január 2019

6. 1. nedeľa
o 18,00 h

Podujatia DKN - december 2018 - február 2019
7. VIANOČNÝ
BENEFIČNÝ
KONCERT

Kino KULTÚRA
Námestovo
december 2018

Kvítek v Námestove
V rámci eTwinningovej spo�
lupráce sa spojili dve ško�
ly. Námestovská ZUŠ Ignáca
Kolčáka a ZŠ Václava Havla
v��������������������������
českých �����������������
Poděbradoch. Spo�
lupráca a priateľstvo medzi tý�
mito školami sa začali v roku
2014, kedy žiaci z ����������
triedy Da�
niely Čiernikovej a Detský
spevácky zbor ��������������
Kvítek pripra�
vili spoločne detský muzikál
Neberte nám princeznú.
Na piate spoločné stretnutie
zavítal Kvítek po štyroch ro�
koch opäť do Námestova a to
presne v deň sv. Mikuláša. Ne�
bola to náhoda. Pani učiteľky
zo ZUŠ I. Kolčáka – Daniela
Čierniková������������������
, Daniela Nezníko�
vá a Mária Vojtašáková, spolu
s vedúcimi speváckeho zboru
Kvítek Věrou Froňkovou
a Annou Froňkovou, už v lete
naplánovali toto stretnutie a aj�
koncert. A dokonca nie jeden.
V piatok 7. decembra 2018
pripravili v Dome kultúry
v Námestove dva adventné
koncerty pre žiakov základ�

9

KULTÚRA

11. 1. piatok
o 16,00 h
13. 1. nedeľa
o 16,00 h
18. 1. piatok
o 16,00 h
20. 1. nedeľa
o 16,00 h
11. 1. piatok
o 18,00 h
12. 1. sobota
o 18,00 h
13. 1. nedeľa
o 18,30 h

17. 1. štvrtok
o 18,00 h
18. 1. piatok
o 18,00 h
19. 1. sobota
o 18,00 h
20. 1. nedeľa
o 18,30 h

ESCAPE ROOM
Triler

ZRODILA SA HVIEZDA
Hudobný

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
KRAJINA ZRKADIEL

5€
2D

5€
2D

Animovaný

5 € 2D
6 € 3D

HOVORY S TGM

5€

Dráma, Historický

VYCESTOVACIA DOLOŽKA
PRE DUBČEKA
Dokumentárny

2D

5€
2D

6€

RALPH BÚRA INTERNET

3D

5€
Animovaný

2D

NOVÁ ŠANCA

5€

Komédia

2D

PAŠERÁK

5€

Dráma
CENA ZA ŠŤASTIE
Dráma, komédia

2D

5€
2D

GLASS

5€

Triler, Mysteriózny

2D

ZLOŽKA 64

5€

Krimi triler

2D

25. 1. piatok
o 16,00 h
27. 1. nedeľa
o 16,00 h

ĽADOVÁ SEZÓNA 2

5€

Animovaný

2D

24. 1. štvrtok
o 18,00 h
25. 1. piatok
o 18,00 h

TRHLINA

5€

Triler

2D

26. 1. sobota
o 18,00 h
30. 1. streda
o 18,00 h

NÁVRAT DOMOV

5€

Rodinný

2D

KURSK

5€

27. 1. nedeľa
o 18,00 h

31. 1. štvrtok
o 18,00 h

Akčný, dráma

SERENITY: TICHO PRED
BÚRKOU
Triler, Mysteriózny

2D

5€
2D
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VIANOCE

Vďaka, anjel strážca!
Zvyknem hovoriť, že tak
ako mám svojho obvodného lekára, zubára, kaderníka,
dentálneho hygienika, kozmetičku, mám aj svojho „duchovného hygienika“, teda
anjela strážcu. Samozrejme,
okrem toho v nebi, okrem duchovného anjela. Môj anjel je
aj z mäsa a kosti, tu na Zemi,
priamo v Námestove. Stará
sa o moju duchovnú schránku. Prišiel sám – priam sa mi
vnútil. Vraj „poď do Medžugoria“.
Vravím – „pôjdem o rok“.
„A prečo nie teraz“ – nástojil.
„Teraz to nejde. Nemám
čas. A vlastne nemám ani peniaze. Koľko to stojí?“
Môj anjel mi oznámil sumu.
„Ojojoj! Ak ja budem mať

toľko peňazí, vystravujem
z nich – celú rodinu celý mesiac...
„Ak je problém iba v peniazoch, tak ti to zaplatím.“
„No, čo si! V žiadnom prípade!“
„Hovorím ti: Ak je problém iba v peniazoch, ja ti púť
uhradím. A teraz sa vyžmýkni. Buď pôjdeš, lebo peniaze
sú, alebo v skutočnosti nechceš ísť...“
...s radosťou a nadšením
som sa už videla v Medžugorí. Tú ponuku som po krátkom handrkovaní prijala
s predsavzatím v budúcnosti
peniaze vrátiť. Prijala som ju,
lebo čosi príjemné preskočilo
v mojom srdci pri predstave,
že budem v Medžugorí, kde
už chodí celý svet.

A odvtedy (od
roku 2013) sa
začali v Medžugorí i potom
diať veci v mojom živote. Pánečku! Postupné prevracanie
života celej našej rodiny – určite z hlavy na
nohy... Nikdy by
som neverila, že
to tak účinkuje,
že to a to bude
v našej rodine
postupne možné... Spoločná Jeden z exponátov výstavy členov Jednomodlitba – do- ty dôchodcov v Dome kultúry v Námestove.
vtedy, kdežee- Foto: Adriána Boldovjaková
iné pohľady na svet, úspeee, prvé piatky,
prvé soboty, pôsty, uzdrave- chy, aj správne prijatie ronia, radosti z malých vecí, dinných krížov... Môj an-

jel strážca – presne ako lekár – má ma zobďaleč pod
svojou duchovnou kontrolou a odporúča, i prikáže, ak
treba. Je prísny aj nekompromisný a niekedy mi to je
aj proti srsti, veď prijať niečo, s čím sa práve nestotožňuješ, resp. nemáš to vo svojom bežnom programe dňa/
dní, nie je nikomu príjemné. Ale keď to prijmem, zistím, že to bolo dobré rozhodnutie a vidím jeho pozitívne
plody v živote... A vtedy si
poviem – fakt dobre uvažuje za mňa ten môj anjel strážny. Ale musím tiež povedať,
že je najmä láskavý, duchovne i rukou pohladí, pomôže,
zariadi, venuje svoj čas i nespočetné dary zo srdca. Taký
správny anjel na Zemi...
Párkrát som chcela vrátiť „štartovné“ do tohto sveta lásky – za prvú púť do
Medžugoria.

„Ty si darcom svojich darov pre rodinu a ďalších ľudí
okolo teba. To, čo si dostala,
inými formami posúvaj ďalej. A tí, čo tvoje dary prijímajú, ich zas ďalšími formami posúvajú iným, viem...“
Anjelská
reťaz
lásky.
Tá, jedna z množstva –
miliónov reťazí lásky, ktoré
ako obrovská sieť pavúka
obopínajú túto Zem, sa
začala bezplatnou ponukou
púte za Kralicou mira. Každá takáto reťaz má svoje základné ohnivko v ľudskom
srdci a košatie do ohromných
rozmerov. Predstavme si tak
svet, nahusto opradený reťazami lásky ľudí a zrazu sa
nám život javí aj trochu inak
– je oveľa krajší, príjemnejší,
radostnejší....
Ďakujem ti, môj anjel
strážca, a nielen za to, že
bdieš nad mojou duchovnou
hygienou.
(Anna)

MŠ BERNOLÁKOVA

CVČ

Oživili sme vianočné tradície
Len raz v roku prichádza ten
vzácny čas. Čas, keď sa sneh
ligoce a jedlička pekne svieti
a k tomu veľká radosť a žiariace
očká detí..., to je čas vianočný,
na ktorý sa všetci tešíme. Každoročne sa v Centre voľného
času Maják na vianočné sviatky pripravujeme v zmysle tradícií. Deti ich už dôkladne poznajú z našich tematických aktivít alebo z nocí v CVČ, kedy
si rozprávame príbehy našich
starých mám, priblížime si tradície vianočných zvykov v našom regióne, predstavíme si tipy
na pekný vianočný darček a pri
svojej fantázii si aj my zaspomíname na detské časy. Aby sme
to všetko stihli, s tohtoročnými
vianočnými prípravami sme začali o niečo skôr. Už v posledný
októbrový týždeň sme mali pripravené vianočné ozdoby z papiera a rôznych prírodných tradičných aj netradičných materiálov, ktoré sme spolu s deťmi
vlastnoručne vyrobili na tvorivých dielňach. Nasledovalo medovníkové súťaženie a pečenie
oplátok, čo bola veľká zábava.

Adventný veniec- spoločná práca triedy Nezábudky
Foto kolektív MŠ Bernolákova

Vianočné tvorivé dielne v CVČ odhalili nejeden talent.
Nechýbala noc v CVČ, bez ktorej si už vianočné obdobie nevieme ani len predstaviť. ... Od
Lucie do Vianoc, každá noc má
svoju moc..., opäť sme oživili vianočné tradície a zvyky, vymetali kúty, písali lístočky pravej lásky a dokonca varili aj halušky. Prajeme vám pekné vianočné sviatky, deťom veľa darčekov pod vianočným stromčekom a veľa zážitkov počas

Stromy, Marek Jendroľ

Autormi papierového lesa deti zo ZÚ Zázračný ateliér.
Foto: cvč
vianočných prázdnin. Budeme
radi, keď sa spolu s nami o ne
podelíte na našich prázdnino-

Adventný veniec- spoločná práca triedy Sedmokrásky
Foto kolektív MŠ Bernolákova

vých aktivitách, ktoré sme pre
vás v CVČ Maják pripravili.
Kolektív CVČ Maják

MŠ KOMENSKÉHO

Advent - čas očakávania Vianoc
Adventný veniec, Alica Diková.

Anjeliky, deti
Šikulkovia.

Adventný veniec, Jesica a Lucia Števurková

zo

ZÚ

Advent, čas kedy sa pripravujeme na Vianoce a veriaci si v tomto období pripomínajú, že na svet príde Kristus. Významným symbolom
adventu je veniec so štyrmi
sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Veľkú radosť z očakávania a príchodu Vianoc vidieť však na detských tváričkách. Neustále
počúvame z ich úst otázku:
Kedy príde Ježiško? A práve
zapaľovanie štyroch sviečok
im pomáha postupne symbo-

licky odpočítavať ten čas do
príchodu Ježiška. Aby sme sa
aj v materskej škole na Komenského ulici pripravili na
prichádzajúce Vianoce, vyrobili sme si spolu s mamičkami adventný veniec. Džavot detí, šum, smiech a veľké
očakávania sa niesli strednou
triedou pri jeho tvorbe. Bol to
skvelý deň, plný lásky, radosti
a šťastia. A preto na chvíľku
spomaľte, otvorte svoje srdcia, rozhliadnite sa naokolo
a venujte čas svojim blízkym
a ľudom okolo vás.

Krásne prežívanie adventu
a požehnané vianočné sviatky
praje kolektív Materskej ško-

ly Komenského v Námestove. PaedDr. Jana Herudová
Frančáková
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HK Námestovo začalo sezónu
Po minuloročnom víťazstve
HK Námestovo opäť nastúpilo
už do 5. ročníka Altis OHL ligy,
v ktorej je účastné 7 mužstiev.
HK Námestovo, HK Liesek, HK
Vavrečka, HK Slovan Trstená,
HK Rabča, HK Klin a po ročnej
odmlke sa vrátila do ligy HK Slanica v omladenej zostave. Ligu
opustilo mužstvo HK Oravská
Polhora. V lige nastali malé zmeny - po skončení základnej časti sa bude hrať aj Play off, ktoré
rozhodne o celkom víťazovi.
Námestovskí hokejisti obhajujú titul a prevažne hrajú v rovnakej zostave ako minulý ročník s ambíciami zopakovať výsledok a vyhrať. Kapitánom bol
opäť zvolený Tibor Grígeľ, ktorý
vie mužstvo vždy správne vyburcovať k výhre. Mužstvo sa bude
spoliehať aj na skvelých tvorcov hry a zakončovateľov - Romana Huľa, Davida Matisa, Martina Slovika, Jaroslava Kyseľa
a navrátilca Richarda Uhliarika.
V obrane by nemali chýbať skúsený František Jancek, Adam Haluška, Branislav Podhajsky, Juraj
Vojtkuliak a bránku by mal strážiť Jozef Socha.
Všetky zápasy sa hrávajú na
zimnom štadióne Altis v nedeľu
poobede.
Momentálne je sezóna v plnom
prúde a po 9. kole HK Námetovo
aj napriek momentálne zranenej
brankárskej jednotke, ktorú skve-

le nahradil Juraj Gracák, prehralo len raz a je na prvom mieste. 7.
kolo bolo odložené a tak najťažší
súper našich ešte len čaká.
Výsledky HK Námestovo
v sezóne 2018-19
1.kolo
HK Rabča – HK MTS Námestovo 3:7 (0:3 – 2:0 – 1:4)
2.kolo
HK Slovan Trstená – HK
MTS Námestovo 0:5 (kontumačne)
3.kolo
voľno
4.kolo
HK MTS Námestovo - HK
Klin 9:1 (4:0 – 1:1 – 4:0)
5.kolo
HK MTS Námestovo – HK
Slanica 8:3 (3:1 – 2:1 – 3:1)
6.kolo
HK MTS Námestovo - HK
Vavrečka 7:5 (2:2 – 4:0 –1:3)
7.kolo
Odložené na neurčito z dovôdu
absencie rozhodcov.
8.kolo
HK MTS Námestovo – HK
Rabča 7:6 (2:1 – 1:3 – 4:2)
Hneď v úvodnej minúte stretnutia fanúšikov Námestova potešil Richard Uhliarik. Po nasledujúcom tlaku zo strany domácich
sa Rabčanom v 11. minúte podarilo využiť presilovú hru trošku
kurióznym spôsobom. Vystrelený puk sa odrazil od ramena úto-

čiaceho Kornela Oselského rovno za chrbát prekvapeného Juraja Gracáka v bráne domácich.
V závere 1. tretiny poslal domácich do vedenia Richard Uhliarik. V 2. tretine boli jednoznačne lepší hostia. Nielenže dokázali vyrovnať, ale Dominik Randjak za asistencie Tomáša Koľadu posunul svoj tím do vedenia.
Takýto stav však dlho nevydržal,
pretože Roman Huľo zopakoval
úvod 1. tretiny a len 26 sekúnd
po úvodnom buly poslednej časti
vyrovnal. O necelé tri minúty, po
chybe obrancu, však domáci znovu prehrávali. Toto gólové doťahovanie sa rozhodol ukončiť Štefan Ligas, ktorý počas vlastného
oslabenia znovu vyrovnal. Týmto gólom motivoval svojich spoluhráčov, ktorí sa rozhodli, že nie
nadarmo sú lídrami tabuľky. Zabrali a zásluhou Richarda Uhliarika a následne v 41. minúte Romana Huľa zvýšili náskok o dva
góly. V poslednej minúte stretnutia, keď už sa zdalo, že je rozhodnuté, Rabčania odvolali brankára, zvýšili aktivitu, výsledkom
čoho sa napokon radovali z ďalšieho gólu. Aj napriek snahe sa
im ďalší gól už vsietiť nepodarilo
a tak prehrali tesne 7:6.
Góly Námestovo
1:0 - 00:41 – Uhliarik Richard
(Slovík Martin)
2:1 – 11:39 – Uhliarik Richard
3:2 – 25:04 –
Huľo Roman
PH1
4:4 – 30:34 –
Huľo Roman
(Uhliarik Richard)
5:5 – 37:44
– Ligas Štefan
OS1
6:5 – 38:54 –

HK MTS Námestovo v prestávkovej pohode.
Uhliarik Richard (Slovík Martin, zápas kontumovaný v prospech
Huľo Roman)
hosťujúceho tímu HK Trstená.
7:5 – 40:26 – Huľo Roman
Zostava na sezónu 2018-19
(Uhliarik Richard, Olbert Igor)
Bránkari: Juraj Gracak, Jozef
9. kolo
Socha
HK MTS Námestovo – HK
Obrana: Michal Devečka,
Slovan Trstená 0:5 (kontumač- Adam Haluška, František Jancek,
ne)
Juraj Jankuliak, Martin Jendroľ,
V prvom zápase 9. kola so za- František Pazúrik, Branislav Podčiatkom o 14.00 hod. na ľadovú hajský (A), Juraj Vojtkuliak, Maplochu v stanovenom čase nastú- tej Záhradník
pilo HK Slovan Trstená, pričom
Útok:
HK MTS Námestovo v čase urĽubomír Adamec Ľubomír,
čenom na čakanie nástupu muž- Branislav Djobek, Tobias Farský,
stva na ľadovú plochu nenastúpi- Tibor Grígeľ (C), Tomáš Chudý,
lo, preto bol v čase o 14:25 hod. Adam Jagnešák, Lukáš Kubala, Jaroslav Kyseľ, Štefan Ligas,
Tabuľka po 9. kole

1
2
3
4
5
6
7

HK MTS Námestovo
HK Liesek
HK Rabča
HK Slanica
HK Slovan Trstená
HK Vavrečka
HK Klin

7
7
7
8
6
6
7

6
4
3
2
2
2
0

0
3
0
1
1
0
0

0
0
0
1
1
2
1

1
0
4
4
2
2
6

43:18(+25)
26:10(+16)
29:31(-2)
31:37 (-6)
18:20(-2)
30:29(+1)
7:34(-27)

18
18
9
9
9
8
1

David Matis, Igor Olbert, Roman
Huľo, Martin Slovík Martin, Andrej Stašiniak (A), Tomáš Štefaničiak, Richard Uhliarik, Marcel
Zaťko
Kanadské bodovanie hráčov
po 8. kole
Meno
góly asist. body
Richard Uhliarik
13 9 22
Roman Huľo
9 6 15
Martin Slovík
3 4 7
Kontumačne
5 0 5
Igor Olbert
2 3 5
Dávid Matis
3 1 4
Tomáš Štefaničiak
0 4 4
Štefan Ligas
2 1 3
Matej Záhradník
2 1 3
Tobias Farský
1 2 3
Juraj Vojtkuliak
1 2 3
Tomáš Chudý
1 1 2
Tabor Grígeľ
0 2 2
Jaroslav Kyseľ
1
0 1
Michal Devečka
0 1 1
V tabuľke sú len hráči, čo nazbierali minimálne jeden bod.
Juraj Jankuliak

Seiniori v Kinderlande – pri bowlingu

Súťažná atmosféra počas turnaja.
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (MsO JDS)
v Námestove zorganizovala v spolupráci so zábavným centrom Kinderland úvodný ročník turnaja seniorov v bowlingu, ktorý sa uskutočnil 22. novembra v Námestove.
Turnaja sa zúčastnilo 9 organizácií JDS z okresu Námestovo a družstva z MsO Trstená a Tvrdošín. Domáca MsO Námestovo postavila
dve družstvá.
Turnaj bol súťažou 4-členných
družstiev a jednotlivcov - členov

Námestovčan
Noviny občanov mesta Námestovo

súťažiacich družstiev. Podmienkou účasti bol
vek 60 a viac rokov a v družstve musela byť
najmenej jedna
žena. Hralo sa
na dve kolá, na
dvoch dráhach
po dve družstvá
na 5 hodov do plných bez dorážFoto: (kl) ky. V konečnom
hodnotení
družstiev a jednotlivcov najlepšie obstáli súťažiaci z MsO Trstená a Tvrdošín pred družstvami MsO Námestovo.				
Prvé tri družstvá a jednotlivci
boli odmenení okrem diplomu aj
chutnou vecnou cenou.
Atmosféra počas tejto vydarenej
akcie, ktorú si účastníci želajú zopakovať, bola výborná.
Turnaj podporil aj odchádzajúci
primátor príspevkom na zakúpenie

vecných cien pre súťažiacich, za čo
mu organizátori ďakujú.		
		
Konečné umiestnenie prvých
piatich družstiev s počtom bodov
(zvalených kolov):
1. MsO Trstená
258
2. MsO Javor Tvdošín 232
3. MsO Námestovo B 217
4. MsO Námestpvo A 	 216
5. MO Klin
168
Konečné umiestnenie jednotlivcov do 10. miesta:
1. Ján Kuník Tvrdošín
74
2. František Frelich Trstená 74
3. R. Bencúr Námestovo A 69
4.Václav Nečas Námestovo B 66
5. Ľudovít Ríša Trstená
66
6. Jozef Pindjak Námestovo A 62
7. Anna Lepáčková Trstená
61
8.Terézia Jendreasová Rabča 59
9. Peter Lepáček Trstená
57
10. Št. Pisarčík Námestovo B 56
Za organizačný štáb
Václav Nečas
(krátené)
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RELAX

Veselé Vianoce
Ja maličký, neveličký,
pýtam si ja do kapsičky:
kus koláča, kus mrváča,
vypustím vám z kapsy
vtáča.
Ak sa vám to neľúbi,
vypustím i tri holuby!

Vráti sa pán Novák z vianočného nákupu, hľadá peňaženku a nájde miesto
nej len kartičku:
- Veselé Vianoce želajú vreckári!
- Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel na štedrovečernej večeri párny počet ľudí!
- Ako to, veď ste boli traja!"
- Hej, ale potom prišlo sedemnásť hasičov!
Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý
byt na mamičku pri sporáku:
- Mami, mami, stromček horí!
- Hovorí sa, svieti, a nie horí, - poučí ho matka.
Chlapček o chvíľu zase začne kričať:
- Mami, mami, záclony už tiež svietia!

- Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce psa...
- Nevymýšľaj! Bude kapor
ako každý rok!
***
- Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať nemusíš,
- oznamuje žene na začiatku decembra pán Novák. Stačí, keď ma budeš milovať a budeš mi verná.
- Neskoro, - povzdychla si
ženuška, - už som ti kúpila
kravatu.
***

Muž vyberá vianočný darček:
- Máte niečo lacné, užitočné a pekné?
- Čo poviete na tieto vreckovky, - ukazuje ochotne predavačka, - pre koho to chcete?
- Pre manželku.
- Tak to bude určite prekvapená.
- To áno, - súhlasí muž,
- ona si myslí, že dostane
pod stromček kožuch!

***
Policajt sa rozhodne, že si
uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden
pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať
do toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného
štadióna!

- Každý rok k nám na Silvestra chodí
svokra, ale tento rok asi urobíme konečne výnimku!
- Akú?
- Pustíme ju dovnútra!
Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa
pýta druhého:
- Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba Zákazníčka:
okúpať?
- Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.
Predavačka:
- Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len
ju treba dobre zatiahnuť.
- Čo si kúpil žene na Vianoce?
- Chcela niečo na krk a niečo na ruky.
Tak som jej kúpil mydlo.
Dve blondínky sa túlaju po lese vyše 4 hodiny,
zrazu jedna povie:
- Ja už som unavená, kašlime na to, zoberme
neozdobený…

Bavia sa kolegyne po sviatkoch:
- Čo ti dal manžel pod stromček?
- Norkový kožuch.
- A sedí?
- Áno, oni tam mali schovanú priemyselnú kameru!

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No
predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.

Ak budete dobrí a nebudete celý Šterdrý deň
papať, prezradíme vám meno kandidáta
na prezidenta

***
Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi:
- Jožko, zapáľ vianočný
stromček.
O chvíľu príde Jožko a
hovorí:
- Aj sviečky?
***
Sudca: - Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa počas noci
vlámali päťkrát do rovnakého obchodného domu?
- To je jednoduché - chcel
som dať manželke pod
stromček šaty.

Pán doktor, po voľbách mi padol
kameň zo srdca...

MAJO

rímska
bohyňa
úrody

údiv, čudo

Pomôcky: Pomôcky:
OPS

PIVOT
dub, po
angl.

predložka

Vianoce...
EČ Trnavy

Pomôcky:

škrtil

LUNIK, OAK

zavýjal

venuje

1

mláďa kury

I

5

muž. meno

Pomôcky:

podmienková spojka

ulica (skr.)

zámeno,
táto

AIM, KOŠ

obviazal
(nár.)

predložka

EČ Senice

doktor (skr.
neodborník

- To chápem, a čo tie ostatné vlámania?
- To ma ich potom štyrikrát
poslala vymeniť, pretože sa
jej nikdy nepáčila látka!

iba

zisťujete
mieru

prihrávka
lopty s obrátkou v
basketbale

borovica

selén (zn.)

2

Dominika

časť celku

nie dnu

***
- Tak som počul, že ti
svokra poslala na Vianoce kapra?
- Kdeže, len raz hus, a ja
blbec som sa s ňou oženil!

popalavá žen. meno

obec pri
Prievidzi

O

3
meno Anny

ruská mesačná sonda

obruba
obrazu
a iné

Slovania

skr. štátu
Kentucky

Rhode
Island

4
lieky, po
česky

český
skladateľ

hliník (zn.)

kráčal

