
Námestovo cirkevne najskôr 
patrilo pod Trstenú. Najstarší 
záznam o tom je z roku 1559 
z vizitačného protokolu trsten-
skej fary, kde sa prvý raz spo-
mínajú povinnosti obyvateľov 
Novej Vsi, čiže Námestova 
voči trstenskému farárovi. Na 
konci 16. storočia Juraj Turzo, 
zemský pán, zriadil protes-
tantskú faru v Lokci. Vtedy sa 
Nová Ves – Námestovo dostalo 
cirkevne pod správu lokčian-
ského protestantského farára. 
Tento stav trval do roku 1612.
V roku 1611 superintendenta 
Eliáš Lány vizitoval lokčian-
skú faru a farár sa mu sťažoval, 
že vzdialené osady si nedosta-

točne plnia náboženské i hmot-
né povinnosti voči farárovi.  Z 
toho dôvodu, ale aj z podnetu 
obyvateľov Námestova, hlavne 
jeho šoltýsov, sa zemský pán 
Juraj Turzo rozhodol na svia-
tok sv. Petra a Pavla roku 1612 
zriadiť protestantskú faru v 
Námestove.  Či v tom čase bola 
v Námestove nejaká kaplnka 
alebo modlitebňa nevieme, ale 
Juraj Turzo nariadil Námestov-
čanom postaviť kostol, faru a 
školu. K novovzniknutej fare 
boli z lokčianskej farnosti od-
členené osady Jasenica, Vav-
rečka a Rabča. Od trstenskej 
fary boli pričlenené Slanica, 
Bobrov, Zubrohlava, Stará 

Rabča – Rabčice, Polhora.
Prvá farnosť v Námestove 
bola síce protestantská, ale len 
vďaka pravidlu »Cuius regio, 
eius religio«  »Koho panstvo, 
toho náboženstvo«, ktoré Juraj 
Turzo dôsledne uplatňoval. Od 
roku 1711 v Námestove pôso-
bili už len katolícki farári.
V roku 1635 bol postavený 
prvý drevený kostol. Bol to 
jednoloďový kostol, ktorý už 
pri výstavbe priestorovo nevy-
hovoval. Prvé písomné zázna-
my o výstavbe nového kosto-
la pochádzajú z rokov 1655 
– 1658. Bola to kaplnka, ktorá 
dnes slúži ako vstup do kosto-
la. Neskôr bol viackrát presta-
vaný a rozšírený. Spomínajú sa 
štyri požiare kostola. V rokoch 
1775, 1877, 1906 a v roku 
1945 počas vojny. Po každom 
požiari bol kostol opravený aj 

prebudovaný. Dnešná podoba 
kostola je z roku 1878 a je po-
stavený v novorománskom slo-
hu, typickom pre toto obdobie.
Farnosť počas 400-ročnej exis-
tencie zažila mnoho. Krásne a 
úspešné udalosti, ale aj smutné 
a bolestné. Účinkovalo tu veľa 
významných a horlivých kňa-
zov, viacerí kňazi pochádzali 
a pochádzajú z Námestova. 
Veriaci prejavovali svoju vieru 
a horlivosť nielen pri opravách 
a prestavbách kostola, ale aj v 
každodennom živote. Vieru v 
tunajšom ľude nedokázal zni-
čiť žiadem režím ani boj proti 
Cirkvi. Dnes je námestovská 
farnosť živým spoločenstvom 
viery a lásky, za čo patrí všet-
kým veriacim v Námestove v 
minulosti i dnes úprimné po-
ďakovanie.
Na toto všetko chceme spomí-

nať a ďakovať Pánu Bohu za 
jeho ochranu a pomoc počas 
400 rokov farnosti  24. júna 
2012, kedy budeme mať aj už 
tradičný Deň farnosti. K tejto 
príležitosti sa pripravuje aj 
publikácia »Farnosť v Námes-
tove 1612 – 2012«, z ktorej sa 

budeme môcť dozvedieť viac 
z bohatej histórie námestov-
skej farnosti. Na túto oslavu 
nášho vzácneho jubilea ste 
všetci Námestovčania srdečne 
pozvaní.           
                         Blažej Dibdiak 
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Námestovská farnosť má 400 rokov
Výročie si pripomenieme na Deň farnosti 24. júna

V tomto roku uplynie 400 rokov od zriadenia prvej sa-
mostatnej farnosti v Námestova. Je to významné výročie 
a príležitosť pozrieť sa späť, ako naši otcovia a matky pre-
žívali svoj život i vieru počas tohto obdobia a zároveň sa 
poučiť a povzbudiť do budúcnosti.

Kostol sv. Šimona a Júdu na fotografii zo začiatku deväťde-
siatych rokov.       Foto: ar msú

Na Komenského liaheň futbalových talentov
Riaditeľa ZŠ na Komen-

ského ulici Mgr. Ľubomíra 
Jaňáka sme sa opýtali:

Je pravda, že v spolupráci 
s MŠK Žilina pripravujete 
prípravku pre liaheň futba-
lových talentov?

Áno, s MŠK Žilina a MŠK 
Námestovo máme podpísanú 
dohodu o spolupráci na vy-
tvorenie športovej triedy so 
zameraním na futbal. Projekt 
je schválený Ministerstvom 
školstva SR a sú pripravené 
všetky kroky na realizáciu od 
školského roka 2012/2013.

Čo to teda znamená?

Od septembra otvárame 
v ročníkoch 1. – 4. futbalovú 
prípravku a v 5. až 6. roční-
koch športové triedy so zame-
raním na futbal. Výber sa bude 
konať v máji a realizovať ho 
budú tréneri pod záštitou MŠK 
Žilina. Nazvime to talentové 
skúšky - ako v klasických klu-
boch.

Kto sa môže prihlásiť?
Každý rodič môže zvážiť, či 

chce, aby sa jeho dieťa rozví-
jalo pod vedením profesioná-
lov, resp. pod garanciou MŠK 
Žilina. Pre deti z regiónu je 
to šanca športovo a odborne 

vyrásť. Máme víziu – Pomôž-
me talentom presadiť sa. Sme 
presvedčení, že naše deti v re-
gióne sú rovnako talentované 
a šikovné, ako deti v iných 
regiónoch, len musia dostať 
šancu a pomoc.

Prečo spolupráca s MŠK 
Žilina?

Sú to profesionáli a pozrite 
sa, ako rozvíjajú a ťahajú úro-
veň futbalu. Treba povedať, že 
ich zámery sú seriózne a ne-
pôjde o „krádeže“ talentov do 
Žiliny, tie ostanú hrať v mater-
ských kluboch, v dedinách či 
našom meste. Ak sa talent aj 

neskôr potvrdí, potom o tom 
môžu rodičia premýšľať. Prí-
stup MŠK Žilina je serióz-
ny a potvrdzuje to aj fakt, že 
prezident klubu Jozef Antošík 
a generálny manažér Karol 
Belánik sa osobne zúčastnili 
rokovaní v Námestove.

Čo teda deťom a ich rodi-
čom ponúkate?

Rodičom serióznu prácu 
s ich dieťaťom v oblasti futba-
lu pod záštitou trénerov a ve-
denia MŠK Žilina, deťom roz-
voj ich talentu pod vedením 
futbalových odborníkov.  

             (rk)

Námestovčankám máj 
a pre všetkých majáles

Mladí hasiči z  dobro-
voľného hasičského a zá-
chranného zboru sa pod 
záštitou primátora mes-

ta Jána Kaderu rozhodli 
všetkým dievčatám, ma-
mám a starým mamám 
postaviť máj. Celá „sláv-
nosť“ stavania je pláno-
vaná na sobotu 28. apríla 
o 19.00 h na Námestí An-
tona Bernoláka. Na večer 
je pripravená hudba, spo-
mínané námestie sa má 
stať tanečným parketom. 
Organizátori dúfajú, že 
im počasie bude priať a že 
na akciu príde čo najviac 
ľudí. 

Všetci ste srdečne vítaní!
Milan Rentka

Olympijská pochodeň 
v Námestovskom okrese

Náš olympijský oheň 
ako Posolstvo Hrám XXX. 
Olympiády v Londýne, ne-
sený mestami a obcami Slo-
venska, sa  vďaka olympioni-
kovi Milanovi Jagnešákovi  
v nedeľu 20. mája dostane aj 
na Oravu. Olympijský oheň 
prevezmú účastníci akcie v 
nasledujúcu nedeľu skoro 
ráno v Oravskom Podzám-
ku a štafeta, nesúc horiacu 
pochodeň, pobeží trasou s 
obcami Vavrečka, Námes-
tovo, Bobrov, Rabča, Rab-
čice, sídlami olympionikov 
z Oravy.  Následne olympij-
ský oheň vynesú športovci 
na vrchol Babej hory. Tam k 

horiacej fakli hodlajú osadiť 
pamätnú tabuľku na túto, 
nielen pre Oravu, výnimoč-
nú udalosť. Na tomto podu-
jatí, organizovanom SOV sa 
zúčastnia členovia spomí-
naného výboru, významní 
slovenskí športovci, oravskí 
olympionici a ďalší účastní-
ci z politického a verejného 
života.

Motto Olympiády  v Lon-
dýne – Sme jeden tím - sa 
tak priblíži k naplneniu 
svojho obsahu aj podporou 
oravskej verejnosti sloven-
ským olympionikom na nad-
chádzajúcich Hrách XXX. 
Olympiády.           (lá)

V Námestove sa organizujú dva jarmoky ročne, na jar a na jeseň. Tento rok sa ten jarný uskutoční v piatok 20. apríla na Hviez-
doslavovom námestí. Všetci sú srdečne vítaní.                          Foto: (mr)



V súčasnej dobe mesto aktu-
alizuje svoj územný plán. Ten 
stanoví,  ako  sa  bude  mesto 
Námestovo  rozvíjať  v  nasle-
dujúcich rokoch, kde sa bude 
môcť stavať, kde bude priemy-
sel,  kde  turistické  zariadenia, 
individuálna výstavba, bytov-
ky,  cintorín,  cesty,  chodníky, 
parky  a  podobne.  Vzhľadom 
na to, že v posledných rokoch 
došlo  na  mnohých  územiach 
Slovenska  k  nebezpečným 
zosuvom pôdy a veľkým ško-
dám na majetku občanov, za-
čína sa klásť dôraz na dôsled-
né riešenie takýchto území. Aj 
v  našom meste  sú  evidované 
dve územia náchylné na zosuv 
pôdy.  Jedno  je  na Čerchliach 
a druhé na Vojenskom, na ces-
te smerom na Studničku. Mes-
to má povinnosť tieto územia 
geologicky preskúmať a z vý-

sledkov 
p r i e s -
k u m u 
v  rámci 
územné-
ho  plánu 
s t a n o -
viť,  či  je 
v  danom 
ú z e m í 
výstavba  možná,  a  ak  áno, 
tak  za  akých  podmienok.  Je-
den geologický prieskum - na 
Čerchliach - je hotový, na ten 
druhý sú v rozpočte schválené 
financie.  Najhorší  výsledok 
prieskumu  môže  byť  ten,  že 
územie  sa  z  výstavby  úplne 
vylúči a vlastníkom sa z  luk-
ratívnych  pozemkov  môžu 
stať z tohto dôvodu pozemky 
prakticky  bezcenné.  Počkaj-
me  si  však  na  posúdenie  od-
borníkmi.         Milan Rentka
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Ostrá výmena názorov počas rokovania
Ostrá výmena názorov i ob-

vinenie  na  adresu  poslancov 
zazneli  na  ostatnom  mest-
skom  zastupiteľstve  z  úst 
Moniky  Ferleťjakovej,  ma-
jiteľky penziónu  a diskotéky 
na Nábreží Oravskej priehra-
dy. Dôvodom bola navrhova-
ná cena pozemku pod terasou 
penziónu,  ktorý  malo  mesto 
majiteľke predať. Tá bola až 
130 €, pričom pod podobnou 
terasou pri vedľajšom penzió-
ne poslanci schválili cenu 80 
€. Prečo teda taký rozdiel pri 
zdanlivo  rovnakých  pozem-
koch?  Ten  bol  zapríčinený 
rozdielnym prístupom oboch 
vlastníkov nehnuteľností. Pô-
vodné projekty s terasami ne-

počítali,  no  pri  dokončovaní 
stavieb sa ukázalo ako potreb-

né stavby o takéto zariadenia 
rozšíriť.  Prvý  vlastník  skôr, 

ako terasu začal stavať, požia-
dal mesto o súhlas, ktorý mu 
mestské zastupiteľstvo svojím 
uznesením  dalo.  Spomína-
ná  druhá  vlastníčka  o  súhlas 
nepožiadala  a  na  mestskom 
pozemku svoju stavbu o tera-
su  rozšírila. To sa poslancom 
nepáčilo  a  preto  stanovili 
rozdielnu  cenu.  Ostrá  výme-
na  názorov  na  tento  postup 
sa  skončila  tým,  že  poslanci 
schválili len prvý predaj za 80 
€ a ten druhý, drahší, ostal za-
tiaľ otvorený. Mal by sa uzat-
voriť na najbližšom rokovaní 
zastupiteľstva  mesta  koncom 
apríla. Uvidíme, aký výsledok 
priniesol krik na poslancov.    
	 																								(mr)Terasy slúžia, povolenia sa riešia.                      Foto: (msú)

Čo ďalej s akvaparkom? 
O zámere 

p o s t a v i ť 
akvapark 
na  pobreží 
Oravske j 
priehrady 
sa  rozprá-
va už mini-
málne štyri 
roky. 
V rámci mesta bola táto téma 

naposledy otvorená na pracov-
nom  stretnutí  minulého  roku 
v októbri. Vybral  sa víťaz  sú-
ťaže, odvtedy je v tejto téme ti-
cho. Zrekonštruovalo sa nábre-
žie, čo je fajn. Avšak na rozvoj 
turizmu,  vytvorenie  nových 
pracovných miest v regióne je 
potrebné ísť ďalej. 
Nové  pracovné  príležitosti 

vznikajú predovšetkým  v zah-
raničných  –  nemeckých,  fran-
cúzskych  či  kórejských fabri-
kách. Vďaka  lacnej  pracovnej 
sile sme sa stali montážnou ha-
lou Európy. Zahraničné  inves-
tície  sú  bezpochyby  dôležité, 
investori  sa  však  v  čase  krízy 
môžu kedykoľvek zbaliť a pre-
sunúť výrobu. Na takýto scenár 
ale pripravení nie sme – ani na 
úrovni  štátu, ani na úrovni  re-
giónov. Máme aj iný potenciál, 
ktorý ale stále ani zďaleka ne-
dokážeme využiť.

Námestovo  má  potenciál  na 
rozvoj  turizmu  a  pracovných 
príležitostí v regióne. Nemáme 
more, a tak vďaka priehrade má 
náš región výborné predpokla-
dy na vodnú turistiku a širokú 
paletu športových aktivít. Stále 
však  chýba  niečo,    čo  dokáže 
osloviť a pritiahnuť turistov.
Čo ďalej? Samospráva  sama 

na  podobný  zámer,    akým  je 
centrum  vodných  atrakcií,  fi-
nancie  nemá.    Preto  prebehla 
súťaž,  kde  bol  vybraný  kon-
krétny investor. Ak má spomí-
naný  investor  naozaj  seriózny 
záujem svoj zámer zrealizovať, 
je  najvyšší  čas  veci  rozhýbať 
a pohnúť sa dopredu. Ak sa si-
tuácia zmenila,  nie je najmenší 
dôvod naťahovať to. V takom-
to  prípade  by  som  bol  za  to, 
aby sa  téma opätovne otvorila 
a v dohľadnom čase bola vypí-
saná nová obchodná súťaž.  Tá 
by  ale  nemusela  byť  viazaná 
len na akvapark. Bolo by dobré 
nechať väčší priestor na návrhy 
investorov.  V  konečnom  dô-
sledku má aj tak posledné slovo 
zastupiteľstvo a magistrát, ktorí 
by mali podporiť taký projekt, 
čo rozhýbe turizmus a prinesie 
nové  pracovné  príležitosti  v 
regióne.    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ján Kozoň

                       poslanec MsZ

Aj v Námestove sú zosuvné územiaZ ostatného mestského zastupiteľstva

Na  základe  protestu  pro-
kurátora poslanci mestského 
zastupiteľstva  zrušili  vše-
obecne  záväzné  nariadenie 
mesta  o  zákaze  požívania 
alkoholických  nápojov  na 
verejných  priestranstvách. 
Do rád škôl a školských za-
riadení  vymenovali  nových 
zástupcov Mesta Námestovo 
a zmenili členov niektorých 

komisií. Komisia pre rozpo-
čet a financie bola doplnená 
o nového člena  Ing. Milana 
Rentku. Novým členom ko-
misie  pre  verejný  poriadok, 
dopravu a technickú činnosť 
v  meste  sa  stal  Bc.  Martin 
Miklušičák,  ktorý  nahradil 
Jozefa Pindiaka. Zmena na-

stala  aj  v  komisii  pre  mlá-
dež,  vzdelávanie  a  kultúru, 
kde Ing. Milana Rentku na-
hradil  Mgr.  Ivan  Veljačik. 
Schválením  rozpočtového 
opatrenia  bola  vykonaná 
zmena  rozpočtu  mesta  na 
rok  2012.  Poslanci  schvá-
lili  finančné  prostriedky  na 
pozemkové  úpravy  Čerchle 
a Vojenské vrátane geológie 

v časti Vojenské. Taktiež  sa 
odsúhlasilo 22 000 € na kúpu 
pozemkov  v  časti  Čerchle, 
85 000 € na rozšírenie cesty 
a parkovacích miest na ulici 
Slnečná a 134 126 € na digi-
talizáciu  kina.  Predpokladá 
sa,  že dotáciu vo výške cca 
32  000  €  by  Dom  kultúry 

v  Námestove  mohol  získať 
z  Audiovizuálneho  fondu. 
Digitalizáciou kina by sa za-
viedla 2D technológia s pro-
jekčnou  technikou  a  ozvu-
čením.  Premietanie  filmov 
na 35-mm formáte sa končí 
v tomto roku. V rámci pred-
ložených  bodov  na  zasad-
nutí  boli  taktiež  schválené 
rozpočty  príspevkových  or-

ganizácií mesta na rok 2012 
a to Domu kultúry v Námes-
tove  a  Technických  služieb 
Mesta  Námestovo. Aktuali-
záciou prešla aj Zriaďovacia 
listina  Technických  služieb 
Mesta Námestovo. Všeobec-
ne  záväzné  nariadenie mes-
ta  o  zásadách  hospodárenia 

a  nakladania  s  majetkom 
mesta  bolo  doplnené  pra-
vidlami  na  určovanie  ceny 
mestských  pozemkov  pri 
prevode  vlastníckeho  práva 
majetku mesta. Minimálnou 
cenou za pozemok určený na 
podnikateľské  účely  a  služ-
by je cena 75 € za 1 m². Pre 
pozemok  hodný  osobitného 
zreteľa je minimálnou cenou 
10 €  za  1 m².  Ide  o  prevod 
mestského  pozemku,  o  kto-
rom  musí  rozhodnúť  mest-
ské  zastupiteľstvo  trojpä-
tinovou  väčšinou  všetkých 
poslancov a zámer musí byť 
najmenej 15 dní pred schva-
ľovaním  prevodu  zverejne-
ný na úradnej tabuli a inter-
netovej  stránke  mesta.  Pre 
ostatné pozemky je stanove-
ná minimálna cena 40 € za 1 
m². K stanoveniu ceny mest-
ských pozemkov bude mest-
ské  zastupiteľstvo  pristupo-
vať individuálne s ohľadom 
na potreby a záujmy mesta. 
Viac  informácií  o  prijatých 
uzneseniach  a  o  rozpočto-
vom  opatrení  nájdete  na 
internetovej  stránke  mesta 
www.namestovo.sk.

Ferdinand Bolibruch
poslanec MsZ

V poradí druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 27. februára 2012. 
Program rokovania bol rôznorodý. 

Pohľady poslancov na bezpečnosť občanov 

MUDr. Rastislav Zanovit:	
Čo  sa 
týka práce 
mestskej 
p o l í c i e , 
myslím si, 
že  by  sa 
mala  sú-
strediť  na 
chránenie 
hodnoty, 
ktorú  nám  pomohla  vybu-

dovať  na  nábreží  Európska 
únia a tiež by mohli v tomto 
priestore  sledovať  dodržia-
vanie zákazu vodenia psov. 

Peter Bolek:	
Kriminalitu  v  našom meste 
môžem ja sám ovplyvniť len 
vo veľmi malej miere. Preto 
je  potrebné  zamerať  sa  na 
prevenciu, teda na mládež. 
Nevhodné správanie, až kri-

mina l i tu 
mládeže v 
meste vní-
mam  veľ-
mi citlivo. 
Požívanie 
alkoholu 
a  drog  je 
u  mla-
dis tvých 
v  našom  meste  veľmi  roz-
šírené  a  často  vnímané  ako 
prirodzené. 
Je veľa faktorov, ktoré vplý-
vajú na  tento  fenomén, ako 
napríklad  rodina,  škola, 
mesto, prostredie a možnos-
ti.
Čo  môžeme  my  ako  po-

slanci  ovplyvniť?  Jednou  z 
možností  je  podpora  voľ-
nočasových  aktivít  pre  deti 
a mládež v našom meste. Z 
môjho  pohľadu,  ako  pred-
sedu  finančnej  komisie,  
kladiem  dôraz  na  efektívne 
nakladanie s financiami tak, 
aby ušetrených prostriedkov 
bolo čo najviac a mohli byť 
použité na financovanie spo-
mínaných  voľnočasových 
aktivít detí a mládeže.

RNDr. Marián Melišík: 
Život v bezpečí by mal pat-
riť  k  základným  ľudským 
právam. Verím, že je tu sna-
ha mesta, mestskej aj štátnej 

p o l í c i e 
urobiť  čo 
n a j v i a c 
pre  bez-
p e č n o s ť 
občanov 
N á m e s -
tova.  Do-
volím  si 
pár  po-

strehov, ktoré považujem za 
dôležité:
1. Účinnou  formou preven-
cie kriminality a pocitu bez-
pečia je kamerový systém.
2.  Veľkým  problémom  je 
nedodržiavanie  zákazu  pre-
daja  a  požívania  alkoholu 
mládežou pod 18  rokov a s 

tým  súvisiaci  vandalizmus, 
riešením sú preventívne ak-
cie  na  požívanie  alkoholu, 
kontrola  otváracích  hodín 
reštauračných  zariadení  (aj 
v  spolupráci  s  poslanecký-
mi komisiami), prípadne ich 
obmedzenie,  pešie  hliadky 
policajtov.
3.  Občianska  spolupatrič-
nosť - v mnohých situáciách 
sme nevšímaví a spolupráca 
s mestskou aj štátnou políci-
ou by  prevencii  kriminality 
pomohla.
4. Zaujímať sa o názory ľudí 
prostredníctvom  priesku-
mov (každý poslanec je no-
minovaný za určitý obvod).

V súvislosti s prerokúvaním správy o činnosti Mest-
skej polície v Námestove za rok 2011 na mestskom 
zastupiteľstve koncom apríla sme sa poslancov opý-
tali: Ako vy vnímate bezpečnosť občanov a kriminalitu 
v meste a čo by, podľa vás, v tejto oblasti bolo treba 
urobiť - z pozície mesta, mestskej i štátnej polície?
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anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa   anketa    anketa    anketa    anketa    anketa    anketa  

Domov pre seniorov podrástol 
o ďalšie podlažie

Občania, ktorí sledujú výs-
tavbu budovy budúceho do-
mova pre seniorov si určite 
všimli, že od skončenia zimy 
stavba podrástla o ďalšie dve 
podlažia. Mesto podpísalo 
s ministerstvom pôdohos-
podárstva, ktoré je riadia-
cim orgánom tejto grantovej 
schémy, dodatok k zmluve. 
V ňom sú presne stanovené 
podmienky výstavby, vráta-
ne časového harmonogramu 
a ceny na základe výsledkov 
verejnej súťaže. Celkové nák-

lady na stavbu predstavujú 
sumu 1 654 844,96 eur, z toho 
je nenávratný finančný prís-
pevok vo výške 1 564 223,18 
eur. Stavba má byť ukončená 
v júni 2013 a vnútorné vyba-
venie dodané do septembra 
2013. Po tomto termíne do-
mov postupne začne svoju 
činnosť. Žiadosti o zamestna-
nie sa budú najskôr podávať 
na mestský úrad, neskôr pria-
mo do zariadenia.

 Milan Rentka
prednosta MsÚ

Domov pre seniorov podrástol o dve podlažia.   Foto: (msú)

Bernolákova ulica je konečne osvetlená.            Foto: (msú)

Veľa prác sa dá urobiť vo vlastnej réžii
Keď je chuť, potrebná tech-

nika a schopní chlapi, dá sa 
veľa vecí urobiť vo vlastnej ré-
žii s oveľa menšími nákladmi. 
Príkladom je rozšírenie verej-
ného osvetlenia na Bernolá-
kovej ulici, ktoré zrealizovali 
pracovníci technických slu-
žieb. Je až neuveriteľné, že si 
nikto nevšimol, že na pomerne 
dlhom úseku širšieho centra 

mesta nebolo verejné osvet-
lenie. „Čo si ja pamätám, tak 
tu osvetlenie nebolo päťdesiat 
rokov“, povedal Ferko Ptačin, 
pracovník technických služieb. 
Hovorí sa, že pod lampou býva 
najväčšia tma. V tomto prípa-
de to fungovalo naopak. Bola 
tam taká tma, že si to ani nikto 
nevšimol.

                      Milan Rentka

Otázky a odpovede okolo 
námestovskej polikliniky

„Máme pripravenú investíciu v 
hodnote 600 000 €, ktoré by sme 
chceli už v tomto roku preinves-
tovať v časti novej polikliniky, 
aby sme tak uvoľnili tú staršiu 
budovu, ktorú by sme chceli vy-
užívať na iné účely.  Aktuálny 
stav je taký, že pani riaditeľka 
Oravskej polikliniky v Námesto-
ve pripravuje potrebnú projektovú 
dokumentáciu, ktorá by mala byť 
podľa našich informácií hotová 
koncom budúceho mesiaca, aby 
sa mohlo začať s plánovanou in-
vestíciou Žilinského samospráv-
neho kraja,“ informoval predseda 
VUC.

K plánovanej investícií sa vy-
jadrila aj riaditeľka polikliniky 
Mgr. Daniela Fejová: 

Do akej miery vyrieši pláno-
vaná investícia súčasný nevyho-
vujúci stav nedostavanej časti 
novej polikliniky?

„Peniaze, ktorými disponujeme 
a ktorými dostavbu nedokonče-
nej časti plánujeme financovať, 
zahŕňajú zhruba tri štvrtiny sumy, 
ktorá je potrebná na dostavanie 
jedného poschodia. Do tejto časti 
plánujeme presťahovať ambulan-
cie a oddelenia, ktoré patria polik-
linike, sídliace zatiaľ v starej bu-
dove. Ide o všetky tri pohotovosti, 
rýchlu záchrannú službu, cievnu a 
ortopedickú ambulanciu. Pretože 
plánujeme zdigitalizovať a zlúčiť 
RDG pracovisko do jestvujúcich 
priestorov novej polikliniky, v 
plánovaných priestoroch sa chys-
táme umiestniť aj dve súkromné 
chirurgické ambulancie, ktoré toto 
pracovisko využívajú najviac. Os-
tatné súkromné ambulancie zatiaľ 
zostanú v starej budove.

V minulosti sa poliklinika 
viackrát uchádzala o peniaze cez 
projekty z európskych fondov na 
dobudovanie jej časti, ktorá už ča-

som, tým že neplní svoj pôvodný 
účel, stráca na hodno-
te. Aj napriek tomu, že 
do prípravy žiadostí a 
projektovej dokumen-
tácie bolo investované 
okrem nemalého úsi-
lia i množstvo peňazí, 
Oravskej poliklinike 
ani z jednej výzvy pe-
niaze pridelené neboli. 
Vzhľadom na to, že 
financie určené pre Ži-
linský kraj sú v tomto 
plánovacom období už 
vyčerpané, verím, že v 
budúcom programo-
vacom období budeme 
úspešnejší a z nového rozpočtu sa 
nám peniaze získať podarí.“

Budú zrekonštruované časti 
slúžiť na skvalitnenie a rozší-
renie zdravotníckych služieb v 
Námestove?

„Vybudovanie nových pries-
torov a zlúčenie pracovísk do 
jedného komplexu určite je skva-
litnením služieb. Čo sa týka roz-
šírenia poskytovaných služieb, 
tam sa veci odvíjajú od možností 
ich financovania zdravotnými po-
isťovňami. Vzhľadom na to, že 
momentálna situácia v zdravot-
níctve je taká, aká je, poisťovne 
nám nielen nenavýšili poddi-
menzované limity na zaplatenie 
všetkých vykonaných výkonov v 
zazmluvnených činnostiach, ale 
zamietli financovať poskytovanie 
nových služieb. Napriek tomu, 
v rámci možností, ktoré máme, 
máme plány a hľadáme cesty, ako 
poskytovanú starostlivosť rozšíriť 
a skvalitniť.“

Summa summarum, situácia 
v zdravotníctve je každým rokom 
horšia, preto je dobrou správou, 
že sa veci po rokoch aspoň trochu 

Výkonnejšie stroje na technických 
službách

Výkonnejšia technika pomoh-
la rýchlejšie zvládnuť čistenie 
mesta po zime. Zima bohatá na 
snehovú nádielku a silné mrazy 
si vyžiadala vysypať na cesty 
a chodníky takmer tisíc ton po-
sypového materiálu. Po skon-
čení zimy a oteplení sa síce 
sneh roztopil, no drť na komu-
nikáciách zostala. Nepríjemný 
prach a chodenie po drobných 
kamienkoch 
nám zneprí-
j e m ň o v a l o 
chodenie po 
n á m e s t o v -
ských komu-
n i k á c i á c h . 
Te c h n i c k é 
služby nevá-
hali a hneď, 
ako to bolo 
možné, zača-
li s čistením 
a zbieraním 
toho, čo na 

cesty počas zimy nasypali. 
Výrazne pomohla kúpa výkon-
ného zametacieho stroja Mer-
cedes. Spolu so staršou Aviou 
sa tak čas na vyčistenie mesta 
podstatne skrátil. Dobre zor-
ganizované brigády na oboch 
sídliskách prispeli k tomu, že 
Veľkonočné sviatky sme strá-
vili v príjemnom a čistom pro-
stredí.                Milan Rentka

Zametací Mercedes v službách mesta.   
	 	 	 										Foto: (MsÚ)

pohli dopredu, aspoň, čo sa týka 
„živej“ časti budovy. Pravdou 
však je, že plánovaná investícia 
najproblematickejšie časti nedo-
stavanej polikliniky nerieši. VÚC 
Žilina však prezentuje záujem 
zmysluplného využitia skeletu, 
témou sa zaoberali aj mestskí 
poslanci. Padli rôzne návrhy, 
jedným z nich bolo využiť ske-
let na byty. Názory poslancov sa 
však rôznili a tak problém skeletu 
zostáva zatiaľ otvorený tak, ako 

budova samotná. Ostáva len dú-
fať, že spomínaná investícia nie je 
poslednou, práve naopak, že je to 
len prvý krok k riešeniu problému 
s chátrajúcimi časťami poliklini-
ky. V každom prípade rezignovať 
nie je riešením. Jedinou schodnou 
možnosťou  v tejto situácií je spo-
lupráca VUC a samosprávy, otvo-
rený dialóg a spoločné hľadanie 
najlepších riešení pre obyvateľov 
mesta a regiónu. 
	 	 Ján	Kozoň

Je iróniou osudu, že Námestovský okres ako región s jednou z najvyšších 
pôrodností na Slovensku nemá vlastnú pôrodnicu. A s veľkou pravdepodob-
nosťou  ju určite ani dlho mať nebude. Práve naopak, nedostavaná časť po-
likliniky viac ako desať rokov chátra a betónový skelet budúcej námestov-
skej nemocnice pripomína viac monštrum ako nemocnicu, ktorá mala slúžiť 
obyvateľom mesta i okresu. Keďže budova polikliniky nie je majetkom mesta 
ale VUC Žilina, mestský úrad  ani poslanci mesta nemajú na jej budúcnosť 
priamy dosah. Jediným riešením je hľadať spoločnú reč s predstaviteľmi VUC. 
Kontaktoval som preto predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja 
Blanára. Zaujímalo ma, či existujú  nejaké konkrétne návrhy a plány na vyrie-
šenie problému chátrajúcej a nedokončenej časti budovy polikliniky.

a kriminalitu v Námestove
5. Za jeden z najdôležitej-
ších postrehov považujem 
prevenciu (je lacnejšia ako 
represia) v školách formou 
zážitkových programov, 
alebo napríklad vybudova-
ním detského dopravného 
ihriska (pre bezpečný pohyb 
detí).

PaedDr. Ján Kozoň PhD.: 
Poriadok a bezpečnosť 
v meste sú dôležité predpo-
klady, aby sa tu ľudia cítili 
príjemne. Je absurdné, ak na 
pár jednotlivcov, ktorí majú 
na svedomí neporiadok, 
krádeže či ničenie verejné-
ho majetku, musí doplácať 

väčš ina . 
Nie je 
to však 
problém, 
ktorý sa 
týka len 
Námesto-
va, ale bo-
jujú s ním 
m n o h é 

mestá. Čím väčšie mesto, 
tým je problém vypuklej-
ší. Dôležitá by mala byť, 
samozrejme, prevencia 
a nemenej podstatná je aj 
spoluprácu polície, magis-
trátu, tretieho sektora, cir-
kvi a škôl. Na najbližšom 
zasadnutí MsZ bude pre-

zentovaná správa o činnosti 
mestskej polície, kde, pred-
pokladám, budú pomeno-
vané najvýraznejšie problé-
my súvisiace s kriminalitou 
a predložené konkrétne ná-
vrhy. 

Martin Jankuliak: 
Neviem, 
v akých 
š t a t i s -
t i c k ý c h 
číslach z 
pohľadu 
kriminali-
ty sa mo-
mentálne 
N á m e s -

tovo nachádza, ale priradil 
by som ho skôr k tým bez-
pečnejším. Uvítal by som 
častejšie vychádzky mest-
ských policajtov do mesta, 
ktorých kroky mi tam chý-
bajú a vytratili sa z neho. 
Dôležitá je hlavne osveta a 
prevencia proti kriminalite 
v školách, ale už aj v škôl-
kach. A toto by malo mesto 
prizrieť.

PaedDr. Tomáš Kucharík: 
Je dôležité, aby sa otázka 
kriminality riešila na naj-
bližšom zastupiteľstve. To, 
čo sa momentálne dialo v 
nedeľné rána v Námestove, 

si nepa-
m ä t a -
jú  ani 
najstarší 
o b č a n i a 
m e s -
ta. Naše 
mesto sa 
z a č í n a 
prepĺňať 

nelegálnymi látkami, ktoré 
degenerujú našu mládež. 
Po víkende sa stačí pozrieť 
na naše nábrežie a iné zá-
kutia v meste, ktoré sú plné 
odpadkov z rôznych nápo-
jov. Nie je za tým len mes-
tská mládež. Námestovo je 
okresné mesto 55- tisícovej 

spádovej oblasti a víkendy 
tu trávi aj mládež z iných 
okresov. Blíži sa leto, je 
čas víkendy posilniť nielen 
mestskými, ale aj štátnymi 
príslušníkmi policajného 
zboru, neplánovane aj špe-
ciálnymi jednotkami. Čo 
sa týka bezpečnosti obča-
nov, myslím si, že situácia 
je stabilná. Ak vzniknú, 
tak len malé neprofesionál-
ne vykrádačky, ktoré sú v 
priebehu niekoľkých hodín 
odhalené. Najviac sa na 
tom podieľajú neplnoleté 
osoby.

Pripravila: 
Anna Lajmonová



4 Námestovčan

Čísla z mestskej polície

Z nich 1121 priestupkov 
(v celkovej výške 10 869 €) 
bolo riešené blokovou poku-
tou, 1016 pohovorom.

Námestovčania, teda ob-
čania s trvalým pobytom v 
Námestove, spáchali cca 2 
percentá z celkového poč-
tu priestupkov, celkom 46 
priestupkov.

Vyše 22 percent priestup-
kov (506) spáchali ženy, 
1729 priestupkov majú na 
svedomí muži.

● Počty priestupkov:
na úseku verejného poriad-

ku: 20
proti majetku:  16               
proti občianskemu spolu-

nažívaniu: 17
na úseku ochrany pred al-

koholizmom a inými toxiko-
mániami: 7

o zákaze požívania alko-
holických nápojov na  verej-
ných   priestranstvách: 296 
 priestupky taxislužieb a ne-
pravidelnej prepravy: 3

skládky odpadov: 3
Priestupky na úseku 

bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky

parkovanie bez platného 
parkovacieho lístka: 849

porušenie zákazu státia: 
112

porušenie zákazu zastave-
nia: 25

porušenie zákazu vjazdu: 
226

neoprávnený vjazd a par-
kovanie  v pešej zóne 370

parkovanie na chodníku: 
65

parkovanie na prechode 
pre chodcov a pred ním:11

parkovanie na vyhradenom 
parkovisku pre TAXI: 169

parkovanie na mieste pre 
ZŤP: 22

nesprávne parkovanie: 24 
technické  prostriedky na 

zabránenie odjazdu moto-
rového vozidla, tzv. papuče: 
24 prípadov

Požitie alkoholických 
nápojov a iných 

návykových látok osobou 

maloletou (do 15 rokov) 
alebo mladistvou (do 18 

rokov)
MsP Námestovo pri poru-

šení zákazu  požitia alko-
holických nápojov osobami 
mladistvými alebo malole-
tými postupuje v súlade s 
ustanovením §3 ods.1, písm. 
h, Zákona o obecnej polícii. 
Obciam bolo oznámené 55 
prípadov  porušenia zákazu 
požívania  alkoholických 
nápojov osobami maloletý-
mi alebo mladistvými, z nich 
bolo 10 osôb maloletých.

 VZN-ko o zákaze poží-
vania alkoholu na verej-
nosti treba späť

MsP Námestovo kontro-
luje dodržiavanie VZN č. 
2/2008 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách 
– uvedené VZN bolo zruše-
né 27. 2. 2012. Z pohľadu 
MsP je potrebné pokúsiť sa 
o vytvorenie  nového  VZN 
ktoré by znemožnilo poží-
vanie alkoholu na miestach 
verejnosti prístupných. V 
prípade neúspešnosti  si 
Mestská polícia v Námes-
tove považujeme za  povin-
nosť  iniciovať plošný zákaz 
požívania alkoholu na mies-
tach verejnosti prístupných 
cestou ZMOS-u  u našich 
zákonodarcov 

 Námestovo monitoruje 
7 kamier

V rokoch 2009 a 2010  
boli Mestu Námestovu, Ra-
dou Vlády SR pre prevenciu 
kriminality  schválené dotá-
cie na preventívny projekty 
- rozšírenie  kamerového 
a monitorovacieho systému. 
Dotáciami vo výške 28 500 
€ spolu s čiastkou,  ktorá 
predstavovala povinné spo-
lufinancovanie  projektu zo 
strany mesta vo výške 20 
% z celkových nákladov na 
projekt, bol  kamerový sys-
tém rozšírený na celkový 
stav 7 kamier. 

Jozef Balcerčík 
náčelník MsP

Na cirkevnej základnej škole 
sa intenzívne pracuje

Zdieľanie spoločných 
priestorov žiakmi, učiteľ-
mi, majstrami a stavebnými 
robotníkmi, vonku žeriav a 
autá so stavebným materiá-
lom... Taký pohľad sa na-
skytne náhodnému návštev-
níkovi cirkevnej základnej 
školy. Jednoduché to určite 
nie je, ale nemali sme pocit, 
žeby s tým mali jedni alebo 
druhí nejaký veľký prob-

lém. Už sme niekoľkokrát 
informovali, že mestu sa ok-
rem dvoch materských škôl 
a dvoch „vlastných“ základ-
ných škôl podarilo uspieť pri 
získavaní financií z fondov 
EÚ aj pre cirkevnú základnú 
školu. V podkroví budovy, 
ktorá je vo vlastníctve mesta 
a ktorú mesto za symbolic-
ký nájom jedno euro ročne 
poskytuje cirkevnej škole, 

pribudne päť nových učební 
a niekoľko menších pries-
torov, tiež nový nábytok, 
výpočtová technika a rôzne 
ďalšie moderné učebné po-
môcky. Termín ukončenia 
stavebných prác a odovzda-
nie nových priestorov je plá-
novaný na letné prázdniny. 
Nový školský rok tak škola 
začne v oveľa kvalitnejších 

podmienkach. Napriek tomu, 
že cirkevná základná škola 
je určitým spôsobom mest-
ským školám konkurenciou, 
vedenie mesta zvyšuje úro-
veň aj tejto školy. O to viac 
zamrzí, že slovko vďaky sa 
z úst vedenia školy vyslovu-
je akosi ťažko.

Milan Rentka
prednosta MsÚNa povale cirkevnej školy.      Foto: (MsÚ)

Podkrovie cirkevnej školy sa mení na učebne.   Foto: (MsÚ)

Potreba separácie odpadov v našom meste

Nie je to však len o poriad-
ku a čistote. Ide aj o eko-
nomiku - úsporu surovín a 
energií. Je dôležité, aby sa v 
komunálnej oblasti presadili 
tak veľmi potrebné projekty 
a obce a mestá prostredníc-
tvom svojich pobočiek, ako 
technické služby či samos-
tatné odpadové referáty pri 
zastupiteľských úradoch, 
predstavili systémy a mo-
dely separácie a zberu od-
padov. 

Veď mestá sú zahltené 
odpadmi a väčšina sa bez 
úžitku vyváža na skládky 
komunálneho odpadu, pri-
čom veľká časť tohto odpa-
du je opätovne použiteľná 
na výrobu energie alebo ako 
druhotné suroviny. Kaž-
dý občan, či sa mu to páči 
alebo nie, je producentom 
odpadu. Každý občan musí 
platiť za tento odpad istú 
finančnú čiastku. Táto čias-
tka je z roka na rok vyššia a 
bude to mať stále stúpajúcu 
tendenciu. Lenže každý ob-
čan môže tú svoju finančnú 
čiastku zásadne ovplyvniť. 
Čím menej kumunálneho 
netriedeného odpadu vypro-
dukuje, tým je to pre neho 
lacnejšie. To už stojí za úva-
hu a trochu premýšľania. 

Prvým predpokladom je 
vyhovujúci projekt a systém 
triedenia a zberu odpadov 

zavedený mestom, obcou. 
Systém musí byť jasný, 
racionálny a čo najmenej 
obťažujúci obyvateľstvo. 
Takýto systém si občania 
veľmi rýchlo osvoja a budú 
ho používať. Potom pre 
nich nebude neprirodzené 
odhodiť plechovku do jed-
nej zbernej nádoby a plasto-
vú fľašu či tetrapak do inej 
nádoby. A to je vlastne zo 
strany občana všetko. Jed-
noduché, nenáročné a hlav-
ne lacnejšie! Tu už preberá 
pomyselnú štafetu  opäť 
spomínaný systém zberu 
organizovaný obcou. Ten 
systém musí byť tak racio-
nálne prepracovaný, aby pre 
obec neznamenal príťaž, ale 
úžitok. Separované komo-
dity sa vždy dajú  výhod-
ne odpredať organizáciám 
zaoberajúcim sa činnosťou 
spracovania druhotných su-
rovín. 

Obec si oddelením čo naj-
väčšieho množstva separo-
vateľných komodít odbre-
mení skládku komunálneho 
odpadu, kde sa uloží len 
nepatrná časť z pôvodného 
objemu netriedeného odpa-
du.  To je jedna z hlavných 
úsporných položiek a je 
významným prínosom pre 
predĺženie životnosti sklád-
ky a zníženie nákladov na 
jej prevádzku. Tak je možné 

u š e t r i ť 
náklady 
spo jené 
s likvidá-
ciou od-
padov.

Ak sa  
p o p i -
s o v a n ý 
s y s t é m 
nenaplní,  pre nezáujem 
občanov alebo nezáujem 
mesta a nebude realizovaný 
podľa pravidiel predstave-
ných Európskou smernicou,  
nedôjde k žiadnym úsporám 
a občan bude musieť platiť 
viac. Smernica EÚ stanovu-
je odporúčania Slovenskej 
republike do roku 2020 za-
bezpečiť zber a recykláciu 
50% z celkovo vyproduko-
vaných odpadov z plastov, 
papiera, kovu a skla, ktoré 
skončia v komunálnom od-
pade (Smernica Európskeho 
parlamentu a rady 2008/98/
ES). Podporu separovaného 
zberu je potrebné reformo-
vať, pretože pri súčasnom 
stave veci nebudeme schop-
ní splniť záväzky voči EÚ 
do konca prechodného ob-
dobia, do roku 2012.  Pri 
nesplnení týchto kritérií 
budú prísne sankcie, ktoré 
zaťažia mestský rozpočet a 
ktoré budeme musieť zná-
šať všetci.  

Konkrétne čísla v našom 
meste, bohužiaľ, hovoria 
v neprospech celej veci.  
Kontrolami v odpadovom 
hospodárstve mesta sme 
zistili alarmujúce skutoč-
nosti, ktoré treba urýchlene 
uviesť na správnu mieru. 
Pokles objemu separované-
ho odpadu je voči roku 2009 
zo 144,22 ton na 91,006 ton 

v roku 2010! Táto hodnota 
predstavuje za rok 2010 len 
3,94% z celkového objemu 
zmesového komunálneho 
odpadu. Riešenie je jedno-
značné: Vytvoriť podmienky 
na zvýšenie separovaného 
zberu! O tom, že sa to na-
ozaj oplatí, svedčí výpočet 
ročnej úspory pri zvýšení % 
separácie:  

úspora pri 3,94% 
separovaného zberu 
 3 675,00 €
úspora pri 10% 
separovaného zberu    
   9 328,00 €
úspora pri 20% 
separovaného zberu   
 18 656,00 €
úspora pri 30% 
separovaného zberu   
 27 984,00 €
úspora pri 40% 
separovaného zberu   
 37 312,00 €

V rozpočte na rok 2011 
boli vyčlenené finančné 
prostriedky pre skvalitnenie 
a rozšírenie separovaného 
zberu. Teba si uvedomiť, že 
nie je možné presadiť zá-
sadné zmeny v odpadovej 
politike zo dňa na deň. Ak-
tivity poslancov smerujú k 
tomu, aby technické služby 
(TS) mesta vypracovali taký 
projekt zberu a separácie 
odpadov v Meste Námes-
tovo, ktorý by bolo možné 
realizovať v čo najkratšom 
časovom horizonte a aby 
priniesol očakávaný efekt.

Dúfam, že personálna 
zmena vo vedení TS pod-
porí moju aktivitu, ktorú už 
niekoľko rokov presadzu-
jem.                   Peter Bolek

Päť príslušníkov Mestskej polície v Námestove za-
evidovalo v roku 2011 spolu 2 235 priestupkov. Téma separovaný zber a triedenie odpadov rezonuje 

našou spoločnosťou už niekoľko rokov. Napriek tomu 
sa javí ako nedocenená a nedostatočne akceptovaná 
nielen v širokom okruhu obyvateľstva, ale aj zo strany 
miest a obcí. Mnohí obyvatelia miest a obcí stále ne-
chápu, a mnohí ani nechcú pochopiť, že tento smer je 
budúcnosť a možno trochu nadnesene aj existencia 
ľudstva. Skryté skládky, neporiadok a ekologické ka-
tastrofy tomu dávajú za pravdu! 

Pomocníkmi alkoholtester 
i okuliare

Mestská  polícia v Námesto-
ve na úseku  boja proti alko-
holizmu a drogovým závislos-
tiam  nerezignuje. Začiatkom 
marca kúpila za takmer 2000 € 
analyzátor alkoholu v dychu a 
okuliare simulujúce omámenie 
či opitosť.

Merač alcoquant 6020 na-
hradí doposiaľ používaný 
orientačný alkoholtester. Ide 
o meradlo na určenie presnej 
hladiny alkoholu v dychu spo-
lupracujúce s tlačiarňou. Pri 
meraniach v pasívnom režime 
prístroj dokáže  zisť prítom-
nosť alkoholu u osoby, ktorá  
nekomunikuje a je napr. v bez-
vedomí či  v nádobe s nejakou 
tekutinou (pohári). Vďaka no-
vej technológii budeme môcť  
zisťovať alkohol jednoduchšie, 
rýchlejšie a presnejšie.

Okuliarmi ktoré simulujú 

účinok alkoholu, liekov, drog  
a ich kombinácii na  ľudský 
organizmus chceme  novou zá-
žitkovou formou  vzdelávania  
oboznamovať  mladých s ne-
priaznivými  vplyvmi alkoholu 
na  ľudský  organizmus. Tieto 
okuliare im neumožnia vidieť 
lepšie, ale prinútia ich  zamys-
lieť sa . Pod vplyvom  alkoho-
lu sa  znižuje naša pozornosť, 
spomaľujú reakcie, strácame 
priestorové vnímanie, nedoká-
žeme  odhadnúť  vzdialenosť, 
výšku či hĺbku. Naopak,  zvy-
šuje sa schopnosť nezmysel-
ných  nápadov a rozhodnutí.  
Okuliare sú výbornou pomôc-
kou v tom, že dokážu nasimu-
lovať  stav omámenia vtedy, 
keď si pri čistých zmysloch 
dokážeme uvedomiť možné 
dôsledky takéhoto stavu.

                    Jozef Balcerčík
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„Stretli sme sa preto na roko-
vaní s finančnou komisiou, kde 
sme sa formou doplnenia VZN 
č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu 
mesta o tabuľkovú časť konkre-
tizovania nákladov a výnosov 
snažili o spriehľadnenie využitia 
prostriedkov, ktoré oddiely dostá-
vajú ako dotáciu od mesta. Nie 
každý oddiel si splnil povinnosť 
a rozpísal v žiadosti položkovite, 
na akú činnosť potrebuje finančné 
prostriedky, preto sme nedokázali 
zistiť, koľko prostriedkov na akú 
činnosť oddiely potrebujú. Nap-
ríklad spomínaní futbalisti: Uvá-
dzajú, že v roku 2012 potrebujú 
na športovú činnosť 75 tisíc €. 
Keďže nevieme položkovite, na 
čo konkrétne prostriedky hodlajú 
použiť, ťažko je potom posudzo-
vať ich reálne nároky a požiadav-
ky. Čo chceme, je mať pripravený 
rozpočet na činnosť, na základe 

ktorého budeme schopní posúdiť 
potreby žiadateľa.“

Nedá sa to s nimi odkomuni-
kovať osobne? Teda tak, aby 
globálnu nárokovanú sumu 
rozpitvali na drobné – na kon-
krétne požiadavky, napr. na 
stravu, štartovné a pod? 

„Žiadal som ich o to, aby presne 
uviedli, koľko peňazí potrebujú 
pre žiakov, koľko pre dorasten-
cov, pre mužov, kam cestujú, aké 
sú ich náklady na dopravu a pod. 
Neuviedli to. Nielen mňa, ale aj 
ostatných poslancov zaujíma roz-
počet športového oddielu na rok. 
Nedodržali dokonca ani paragraf 
č. 4 VZN, podľa ktorého mali 
žiadosť o dotáciu pre rok 2012 
predložiť mestskému úradu  do 
31. októbra 2011. Požiadavku po-
slali vlani 25.11. čo je tri týždne 
po termíne. 

V snahe dopracovať sa ku pou-

žitiu prostriedkov z dotácie mesta 
položkovite sme teda s finančnou 
komisiou celé VZN „prekopali“. 
Úloha vytvoriť nové VZN s ta-
buľkovou časťou vzišla z kontroly 
hospodárenia športových kolektí-
vov v roku 2011. Za úlohu vypra-
covať ho dostal kontrolór mesta, 
ktorý kontroloval doklady, zasla-
né mestu pri požiadavke špor-
tovcov o dotáciu. Aby podrobne 
veľmi prácne nemusel kontrolo-
vať hospodárenie s prostriedkami 
mesta u jednotlivých športových 
oddielov, mesto požiadalo ich 
predsedov o doplnenie žiadosti 
o dotáciu na rok 2012. Rozpočet 
činnosti majú doplniť v zaslanej 
tabuľke, v ktorej uvedú výšku ná-
kladov na konkrétnu nákladovú 
položku i to, koľko prostriedkov 
z dotácie mesta na konkrétnu po-
ložku použijú. Súčasťou tabuľky 
je aj uvedenie príjmov i ďalších 
zdrojov krytia, medzi ktoré pat-
ria napríklad prostriedky získa-
né z CVČ, 2 percent dane, dary, 
príspevky od sponzorov a ďalšie 
príjmy.

Doplnené VZN bude predložené 
na rokovanie MSZ koncom aprí-
la. Doplnenie údajov k žiadosti o 
dotáciu na rok 2012 zaslanej mes-

tu, mali podľa zaslanej tabuľky 
športové kluby doručiť na MsÚ 
do 12. apríla. Šestnásteho apríla 
zasadne komisia pre telovýchovu 
a šport, kde sa opäť prehodnotia 
žiadosti o dotáciu.“ 

Detailné číselné informácie 
zrejme nie sú odôvodnené tým, 
aby kontrolór mesta nemusel 
prácne kontrolovať použitie 
dotácie...

„Samozrejme, že dôvod je 
inde. Máme totiž za to, že nie-
ktoré oddiely žiadajú i získavajú 
prostriedky z viacerých zdrojov, 
pričom mesto sústavne kritizu-
jú, že pre nízku dotáciu od neho 
nemôžu vykonávať svoju športo-
vú činnosť. Ako som spomínal, 

Mestský športový klub Námes-
tovo požaduje na svoju činnosť 
od mesta cca 75 tisíc €, no ako 
funkčný oddiel, ktorý má 200 čle-
nov, by už z členských príspev-
kov mal  - podľa vlastných stanov 
predložených Ministerstvu vnútra 
SR – získať 10 tisíc €, keďže pod-
ľa týchto stanov má stanovenú 
výšku členského príspevku 50 € 
ročne pre fyzickú osobu a 100 € 
ročne pre právnickú osobu. Keď 
som sa predsedu MŠK pýtal, 
koľko peňazí majú z členské-
ho, oznámil mi, že nejakých 20 
– 30 €. Podľa toho MŠK nemá 
žiadnych členov a oddiel teda ne-
funguje? Komu mesto teda dáva 
príspevok na podporu futbalu, ak  
futbalový klub nefunguje? MŠK 
má vo svojich radoch aj žiakov, 
prihlásených v centre voľného 
času, od ktorého v roku 2011 do-
stal vyše 50 tisíc €. V tom roku 
predseda MŠK žiadal mesto na-
výšiť dotáciu, že nemá peniaze na 
športovú činnosť pre deti a mlá-
dež a používal rôzne scenáre, až 
po zrušenie prípravky. Na rok 
2012 majú futbalisti rozpočet cca 
80 tisíc €. Ak teda z CVČ dostanú 
na súčasné pomery 80 tisíc €, z 
mesta žiadajú 75 tisíc €, z člen-

ského by mali získať okolo 10 
tisíc €, k tomu možné prostriedky 
z 2% dane, sponzorské príspevky, 
prenájom umelej trávy, hosťova-
nia hráčov... Koľko prostriedkov 
a z akých zdrojov im teda ročne 
na činnosť do kasy príde? Je to 
strašne veľa nezodpovedaných 
otázok, ktoré si nekladiem len ja 
sám. Podľa mňa majú v tejto evi-
dencii príjmov a výdavkov veľký 
neporiadok, alebo je to robené 
účelovo? A tu nech si každý od-
povie sám. Aby sme tomu zame-
dzili, spriehľadnili toky a najmä, 
aby sme zamedzili neoprávnenej 
kritike, že mesto nie je schopné 
reálne posúdiť potreby futbalu v 
Námestove a doceniť ho, urobili 
sme uvedený krok v podobe pri-
jatia nového VZN o dotáciách. 
Dodržiavaním pravidiel, rovna-
kých pre všetkých predídeme 
zbytočným podozrievaniam a ne-
dorozumeniam. Chcem, aby sme 
sa mohli ľuďom v meste pozrieť 
do očí a jasne povedať, že pe-
niaze daňových poplatníkov boli 
použité na presne definovanú čin-
nosť, štartovné, doprava atď, nie 
ako doteraz“,  povedal predseda 
komisie pre telovýchovu a šport 
Martin Jankuliak.                   (lá)  

Mesto chce poznať aj rozpočty a iné príjmy športových oddielov
„Chcem reagovať na slová futbalistov uvádzané v no-

vinách z februára, kde neúčasť na plese športovcov 
Námestova zdôvodňovali tým, že majú výhrady voči fi-
nancovaniu námestovského futbalu mestom. Uvádza-
jú, že  mesto Námestovo dlhodobo nie je schopné po-
súdiť reálne potreby námestovského futbalu.“ oslovil 
redakciu Námestovčana predseda komisie pre telový-
chovu a šport pri MsZ v Námestove Martin Jankuliak.  

Sladká drina rodiny Gerekovcov

Bola to nielen vôňa zákuskov, 
čo nás zaviedla do tejto výrobne 
sladkostí s bohatou tradíciou. 
Práve uchovávanie tradície Ma-
túša Gereka po svojom otcovi 
Matúšovi a jej odovzdávanie sy-
nom a dcéram, rodine. Bolo to aj 
uznanie fortieľa a poctivej práce 
už štvrtej generácie po sebe jed-
nej námestovskej rodiny. Vieme, 
podobnú, oveľa dlhšiu - v pečení 
chleba - má námestovská firma 
Jackulík. Jej chlebu každoden-
nému i práci pekárov a ostatných 
pracovníkov vzdávame svoju 
úctu rovnako a priblížime vám ju 
niekedy nabudúce. Pred Veľkou 
nocou mnohým Námestovča-
nom, ale i zákazníkom zo široké-
ho okolia zavoňali zákusky. Od 
Matúša Gereka.

„Otec začínal pred 60-timi 
rokmi ako predajca cukroviniek 
a ovocia. Postupne sa preoriento-
val na výrobu a predaj zákuskov 
a tôrt“, začína svoje spomínanie 
na históriu rodinnej firmy jej sú-
časný majiteľ Matúš Gerek. 

Zmrzlinu chladil ľad 
z Oravskej priehrady

„Hlavné podnikanie však spo-
čívalo v predaji zmrzliny. Vtedy 
neboli žiadne chladiace elektric-
ké zariadenia. V zime sa vozil na 
konských povozoch ľad z Orav-
skej priehrady, ktorý sa uskla-
dňoval v kamennej miestnosti 
– nazývali sme ju ľadovňa. Ľad 
sa v januári a februári vysekával 
v rozmeroch kvádra 80x40 cm, 
mal výšku 40 – 50 cm, podľa 
toho, aká bola zima. Do ľadovne 
sa na betónovú dlážku nanieslo 
15 cm drevených pilín, na ktoré 
sa ukladali ľadové kryhy do výš-
ky troch metrov, medzi ktorými 
boli nasypané piliny. Kryhy tak 
v pilinách vydržali až do konca 
augusta, niekedy aj dlhšie. Zmrz-

lina sa vyrábala z klasických su-
rovín – čerstvé kravské mlieko, 
cukor a ovocie plus prídavné su-
roviny – podľa druhu zmrzliny. 
Ako sa kedysi vyrábala a mrazila 
zmrzlina? Do bukovej nádoby sa 
vložila menšia medená nádoba, 
okolo ktorej sa nasekal ľad – ten 
vyplnil priestor medzi väčšou a 
menšou nádobou. Teku-
tá zmrzlina sa miešala 
veľkou drevenou vare-
chou (lopatkou) za po-
moci elektrického mo-
tora. Vplyvom chladu z 
ľadu medzi nádobami 
začala hmota hustnúť, až 
po polhodine  zhustla na 
zmrzlinu podobnú dneš-
nej. Vymrazená zmrzlina 
sa naložila do hliníko-
vých kanvíc, tiež osade-
ných v širších súdkoch. 
Medzi nádoby sa vložili 
vrstvy nasekaného ľadu, 
každá vrstva sa posypala 
soľou, ktorá zvyšovala 
chlad. Soľ ľad roztápala, 
ale v lete zároveň vytvá-
rala aj chlad. Zmrzlina 
sa predávala väčšinou na 
miestach, bez slnečných 
lúčov a tak ľad vydržal 6 
– 8 hodín. 

Vozili ju konské povozy
Zmrzlinu predával otec s mo-

jimi staršími súrodencami aj po 
okolí, hlavne na dedinách, keď 
boli rôzne sviatky, tzv. odpusty 
– v Oravskej Lesnej, Zákamen-
nom, Vavrečke, Zubrohlave, 
Bobrove, Hruštíne, Tvrdošíne 
atď. Uvítali ju najmä turisti na 
nábrežiach Oravskej priehrady. 
Výroba a doprava zmrzliny bola 
ohromne namáhavá práca. Ak sa 
išlo predávať na dediny, zmrzli-
nu chlapi naložili na konské po-
vozy a na vozoch, napríklad do 

Oravskej Lesnej sa muselo ísť 
už aj okolo polnoci, aby s nákla-
dom prišli na odpust do dediny 
včas. Otec zamestnával mla-
dých chlapcov z Námestova a 
okolitých dedín. Okrem starších 
detí, najmä syna a môjho brata 
Peťa, tiež  Štefana Uhliarika z 
Námestova, Floriana Maťugu a 
Františka Žuffu z Vavrečky, ot-
covho synovca Gabriša Gereka 
zo Zubrohlavy atď. Pri vození 
ľadu pracovali väčšinou furmani 
z Námestova: páni Turček, Mik-
lušičák, Grebáč, Reguli. 

Kornútky do celej 
republiky

Po časovom odstupe sme sa 
chytili pokračovať v tejto tradí-
cii my ako rodina. Začali sme s 
výrobou zmrzlinových kornút-
kov. Po roku 1989 bol o ne veľ-
mi veľký záujem – odberatelia 
prichádzali z celej republiky 
– Opava, Ostrava, Hradec Krá-
lové, Brno, Košice atď. Postupne 
ako pribúdali silní výrobcovia 
kornútkov s veľkými výrobný-
mi linkami, sme túto manuálnu 
výrobu utlmovali a začali sme sa 
zameriavať na cukrársku výro-

bu, v ktorej úspešne 
pokračujeme s 
celou rodinou až 
dodnes.“prešiel zo 
spomienok minu-
lých do súčasnosti 
Matúš Gerek. 

Úloha: dovedieš 
cukrárku!

„Z našich detí 
– krajčírky autome-
chanika, kuchárky, 
obchodného pra-
covníka, čašníka 
sa stali cukrári. 
Cukrárom sa vyučil 
jeden zo synov a dostal za úlohu 
doviesť do rodiny cukrárku. Spl-
nil ju“,  doviedol veľmi šikovnú 
nevestu Ivetu,  ktorá je vedúcou 
výrobne“, hovorí manželka Ma-
túša Gereka,  Božena. 

„Zamestnávame však aj pra-
covníkov mimo rodiny, piati sú 
vyučení kuchári. Z dlhoročných 
skúseností môžem povedať len 
toľko: do tejto sféry sa nám kon-
kurencia netlačí, pretože je to 
robota namáhavá a zodpovedná. 
A ak sa aj konkurencia objaví, je 
to pre nás leno dobre, núti nás 
nepoľaviť a snažiť sa ďalej poc-
tivo pracovať“ hovorí 60-ročný 
Matúš Gerek. 

„V súčasnosti pečieme približ-
ne 50 druhov  zákuskov, rôzne 
torty – podľa želania zákazní-
kov. Jednou z najlepších recep-
túr, ktoré vlastníme, je výroba 
krémešov. Suroviny a postup sa 
tradujú od roku 1934. Vyrábame 
tiež 20 druhov zmrzliny. Tej by 
sa dalo vyrobiť aj viac druhov, 
neumožňujú nám to však mo-
mentálne priestorové kapacity.“ 

Dedina – rodina...
Hovoríme o práci, ktorá je 

zodpovedná a nie je ľahká. 
Napriek vážnej téme, spome-
niete si na nejaké zaujímavé 
okamihy z minulosti?

„Môj otec bol veľmi dobrosr-
dečný človek. Pochádzal zo Zub-
rohlavy. Zo spomienok staršieho 

brata Petra viem, ako predával 
zmrzlinu v tejto rodnej obci. 
Keď sa vrátili domov z odpustu, 
nejakú extra tržbu nedoniesli. 
Brat predával, otec dirigoval: 
To rodina, to rodina, to rodina..., 
všetko rodina - až to tak dopadlo, 
že prišli domov takmer bez peňa-
zí, ale nikdy mu to nechýbalo...

Veľmi vtipná bola aj reakcia 
na otcovho dobrého známeho, 
ktorý ho pýtal recept na vanil-
kovú zmrzlinu. Otec mu recept 
bez problémov vyzradil, nepo-
treboval na jeho zaznamenanie 
ani ceruzku, ktorú známy rýchlo 
zháňal nablízku. Otec sa nahol k 
jeho uchu a oznámil mu celý re-
cept: „Daj tam, čo tam patrí“.

Ja z mojich skúseností mám 
zas takýto zážitok: Zákazník 
prišiel po tortu a akosi sa mu 
nepozdávala  cena. V tom roku 
bola veľká neúroda orechov. Je-
den kilogram stál okolo 180 Sk. 
Vytiahol som z peňaženky 100 
Sk a podávam ich zákazníkovi s 
prosbou, aby mi išiel kúpiť kilo 
orechov a výdavok si môže ne-
chať. Zákazníkova manželka sa 
pousmiala a povedala mu: „Tak 
ti treba, čo sa ozývaš, keď nevieš, 
koľko čo stojí. Vlastne – bola na 
mojej strane, čo ma potešilo, ve-
dela, že cena torty je reálna a v 
poriadku. 

Zamestnáš aj retrivera...
Raz, v čase sviatkov, keď je 

vždy veľa roboty, syn stojí na 

dvore zamyslený a z ničoho nič 
z neho vyhŕkne: otec, ty by si aj 
toho nášho malého retrivera za-
mestnal! Aj z týchto slov je jasné, 
že naša práca, najmä v čase pred 
sviatkami, to nie je žiadna zába-
va a všetci pracujú s vypätím síl! 
Ale keď človeka práca baví a cíti 
aj oporu a pomoc celej rodiny, 
tak sa všetko dá zvládnuť. Nako-
niec sa tešíme, že sme zákazní-
kom poslúžili podľa potreby.

A ešte jeden nedobrý poznatok: 
my, Slováci sme veľmi pracovití, 
len škoda našej nevyliečiteľnej 
vlastnosti, a to je závisť. Mnohí si 
ani nevedia predstaviť, čo všetko 
sa skrýva za dverami našej firmy. 
Koľko driny a odriekania. Mno-
hí vidia len výsledný efekt a ten 
ich potom škrie.

Podnikať v tomto odbore sa 
dá jedine vtedy, ak sa na čin-
nosti firmy podieľa celá rodina. 
Je to o veľkej zodpovednosti a 
obetavosti. Ináč by to ani nešlo. 
Preto všetkým patrí moja veľká 
vďaka! Moje deti dobre vedia, 
o čom je toto remeslo a preto si 
prácu, ale aj nás, rodičov, vážia. 
Žijú skromne a nikdy sa nijako 
nevyťahovali ani nerozťahovali. 
A taký prístup majú k práci aj k 
ľuďom. Vedia, že nič nie je za-
darmo. Určite mi dá zapravdu 
každý, kto ich pozná. Je to skrát-
ka o sladkej drine, ktorú prijal za 
svoju môj otec, my, naše deti a 
-  robíme to radi...“           

                     Anna Lajmonová

Na Veľkonočné sviatky  nemôžu na stole - popri šunke, 
vajíčkach, klobáskach - určite chýbať ani zákusky. Tie od 
Gereka v Námestove rozvoniavajú po šírom okolí od ulice 
M. Urbana, kde Cukráreň sídli -  vôňu zákuskov  vietor ne-
raz zanesie až k námestovskej poliklinike.

Zákusky z výrobne smerujú priamo k zákazníkom, na svadby, rodinné oslavy, ale aj do pre-
dajní v Námestovskom okrese. Na fotografii vedúca výrobne Iveta Gereková.           Foto: (lá)

Matúš Gerek, zakladateľ firmy, pri 
pedaji zmrzliny v Oravskej Lesnej nie-
kedy okolo roku 1950.      Foto: ar mg
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Učiteľ dnes a jeho problémy

Pri príležitosti Dňa uči-
teľov sme niekoľkých pe-
dagógov oslovili otázkou: 

Problémy slovenského 
školstva sú dlhodobo na 
okraji záujmu predstavi-
teľov striedajúcich a vlád 
a parlamentov.  Ako tento 
nezáujem vnímate vy ako 
dlhoročný pedagóg a kam 
neriešenie platov pedagó-
gov a problémov školstva 
vôbec speje?

Renáta Fidríková, ZŠ 
Slnečná: Každá vláda chce 
niečo pre školstvo urobiť, 
hlavne rýchlo, ako to bolo 
v prípade vlády, kde minis-
trom školstva bol Ján Mi-
kolaj. Rýchlo zaviedli na 
Slovenskú nový vzdelávací 
systém, ktorý má do dneš-
ných dní medzery. Každé-
mu takému projektu pred-
chádza pilotné overenie, 
ktoré, ak by bolo, nemusela 
by vzniknúť situácia s ne-
dostatkom učebníc, nejed-
noznačnosťou učebných 

plánov, ... Žiaci sa vzde-
lávajú podľa vzdelávacích 
programov, ktoré si každá 
škola tvorí na vlastné pod-
mienky, z toho vyplýva, že 
každá škola má iný vzdelá-
vací program. Tento škol-
ský rok končia deviataci, 
ktorí sa vzdelávali podľa 
starých učebných plánov. 
Ostatní deviataci už budú 
v nevýhode, pretože na 
strednú školu už nemajú 
rovnakú štartovaciu čiaru 
(dôvod - každá škola má 
iný vzdelávací program). 
Niektorí majú viac prebra-
tého učiva, niektorí menej, 
podľa časovej dotácie jed-
notlivých predmetov. Tento 
problém vzniká, aj keď sa 
žiak presťahuje na inú ško-
lu v čase plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Ak 
sa vzdelával podľa iného 
vzdelávacieho programu, 
musí v priebehu školského 
roka dobehnúť vzdelávací 
program príslušnej školy 

Určite budete mnohí súhlasiť s tvrdením, že dnešná 
profesia učiteľa je veľmi ťažká, hmotné ohodnotenie 
mizerné, uznanie takmer žiadne a autorita? V mno-
hých prípadoch, nie vinou pedagóga, takmer nulová. 
Hoci je to v slovenskom školstve veľmi zlé, a nielen 
pre spomínané dôvody, učiteľ nerezignuje. Ďalej ťahá 
svoju ťažkú káru profesie, lebo vie, že inak mu to ani 
nedá, stále s nádejou, že situácia sa – najmä kvôli de-
ťom, ale aj v prospech neho, zmení k lepšiemu, že už 
konečne príde rad aj na riešenie problémov v sloven-
skom školstve. 

(individuálnym vzdeláva-
ním. – stúpa náročnosť na 
učiteľa).  

Dnešná dobrá príprava 
učiteľa na vyučovanie za-
berá oveľa viac hodín, pre-
tože je nedostatok učebníc, 
ktoré sú ešte len v štádiu 
vzniku alebo tlače. Učiteľ 
neustále zháňa informácie 
z internetu, aby sa na vy-
učovaciu hodinu pripravil 
dostatočne. Často okrem 
školy pracuje doma po 
večeroch, keď sa postará 
o svoju rodinu. 

Nový systém nemyslel ani 
na budúcich prvákov, kto-
rí majú odloženú školskú 
dochádzku. Dnes sa môžu 
v nultom ročníku podľa 
školského zákona vzde-
lávať len detí zo sociálne 
znevýhodneného prostre-
dia. Tie ostatné nepotrebu-
jú progres, môžu opakovať 
predškolskú výchovu v ma-
terskej škole.

Platy v školstve je ďal-
šia kapitola, ktorú nerieši 
progresívne žiadna vláda. 
Veď protestné zhromaž-
denie učiteľov Slovenska 
z 13. septembra minulého 
roka neprinieslo žiadnu 
zmenu. V porovnaní s plat-
mi v EU je lepšie ani sa ne-
porovnávať, pretože prie-
merný plat v školstve tvorí 
cca 50% minimálnej mzdy 
niektorých krajín EU. Prie-
merný plat učiteľa na našej 
škole je 778 €. Štatistický 
úrad uvádza priemerný plat 
učiteľa na ZŠ 802 € a prie-
merný plat v národnom 
hospodárstve (NH) 786 €. 
Takže máme v priemere o 
8 € viac ako zamestnanec 
v NH, kde sú zamestnanci 
so základným až vysokoš-
kolským vzdelaním. A má-
me menej o 24 € ako je 
celoštátny priemer učiteľa 
na ZŠ. Pritom každý učiteľ 
musí mať minimálne VŠ 
vzdelanie. 

Vývoj v školstve? A aký? 
Vek zamestnancov v škols-
tve rastie, naša škola má 
priemer 46,8 roka. Mladí 
nemajú záujem pracovať za 
takú nízku mzdu. Zvyšovať 
neúmerne platy mladým 
a starších nechať pracovať. 
Rozdiel medzi začínajú-
cim učiteľom a učiteľom 
pred dôchodkom je cca 
150 € a to nie je motivu-
júce. Z týchto dôvodov by 
bolo potrebné riešiť platy 
v školstve. Dotiahnuť re-
formu školstva na patričnú 
úroveň, aby naši žiaci boli 
vzdelaní pre Slovensko, 
pre Európu.“

Mgr. Eva Rentková, Zá-
kladná škola, Slnečná, 
Námestovo: Dnešný učiteľ 
sa  pri plnení svojich pra-
covných povinností dos-
táva do stáleho kontaktu 
s  deťmi a ich rodičmi, so 
spoločnosťou, v ktorej  ne-
ustále prebiehajú reformné 
zmeny, v školstve spojené 

s modernými technológia-
mi a novým pohľadom na  
vzdelávanie. Nepretržite, 
nejasné a už dlhodobo pre-
biehajúce reformné zmeny 
v oblasti pedagogickej i 
odbornej, ktorých výsledok 
je zatiaľ chaotický s neur-
čitým cieľom, učiteľov vy-
čerpávajú. 

Na osobnosť učiteľa je 
vyvíjaný nepretržitý tlak: 
neustála potreba udržiava-
nia poriadku v triede, kvôli 
bezpečnosti žiakov, na-
rastajúce množstvo práce, 
ktoré si učiteľ musí nosiť 
domov, nedostatok času na 
odpočinok, kritické názory 
zo strany rodičov, kolegov, 
nadriadených, nedostatok 
prostriedkov na doplnko-
vé vzdelanie a snaha držať 
krok s novými osnovami 
a s pokrokom v predme-
toch, ktoré vyučuje, citové 
zainteresovanie pri  úspe-
choch  i neúspechoch žia-
kov. Dlhodobo zvyšujúce 
sa  požiadavky na prácu a 
schopnosti učiteľa: čo má 
ovládať, vedieť, aký má 
byť, ako sa má správať, ako 

má vyučovať, aké postupy 
a metódy v práci využiť, 
ktoré nezaručujú žiadané 
a očakávané výsledky, pri-
náša preň postupnú stratu 
zanietenia a následnej re-
zignácie.

Súčasný učiteľ má byť  
vzdelaný, technicky a od-
borne zdatný, empatický, 
tolerantný, neustále príve-
tivý, optimistický, schopný 
predávať spoločenské hod-
noty a normy žiakom. 

Paradoxom učiteľa dneš-
nej doby sa stáva, že spo-
ločnosť očakáva od neho 
na jednej strane ľudskosť 
a humánnosť vo výchovno-
vzdelávacom procese a na 
druhej strane technicky vý-
konného človeka bez em-
patií, schopného pracovať 
v modernej, technologic-
ky vyspelej dobe, štatistu. 
Učiteľ má byť ten, ktorý 
bude milujúci, chápavý, 
tolerantný, ľudský, skrát-
ka empatický ku všetkým 
a na druhej strane sú kla-
dené naň požiadavky, aby 
bol výkonný, neustále za-
neprázdnený učiteľ, učiteľ, 

ktorý hodnotí a porovnáva 
na základe štatistických vý-
sledkov výkony žiakov. 

Neustály a už dlhotrvajú-
ci reformný stav v školstve, 
ktorý neprináša žiadane 
dobré výsledky, je pre uči-
teľa nemotivujúci, vyvoláva 
nespokojnosť. Elán, s akým 
začali učitelia pracovať pri 
očakávaní nových reform-
ných modelov, sa postupne 
z ich práce vytráca. Nespo-
kojnosť u učiteľov  vychá-
dza z podmienok prostre-
dia v štáte a mimo školy. 
Učiteľom veľmi prekáža: 
neurčitosť vzdelávacieho 
systému, nezáujem žiakov 
o poznatky, nezáujem ro-
dičov o spoluprácu so ško-
lou, nezáujem niektorých 
inštitúcií o problémy školy, 
nedostatky v spoločenskej 
podpore a uznanie uči-
teľskej profesie, neustále 
zápasenie s nedostatkom 
učebných materiálov, neus-
tále sa meniace a narastajú-
ce požiadavky na výkony 
v ich práci. 

Sú presvedčení, že  fi-
nančné i celospoločenské 

ohodnotenie ich práce ne-
zodpovedá jej náročnosti. 
Učitelia už dali verejnosti 
znať, že neustále neriešenie 
a odsúvanie nakumulova-
ných problémov v rezorte 
školstva už nemôžu pre-
hliadať a nechcú ďalej za-
tvárať oči pred  následka-
mi, ktoré aj tak spoločnosť 
pripíše učiteľskej práci.

Učitelia vykonávajú svoju 
prácu zodpovedne, ako naj-
lepšie vedia, tak očakávajú, 
že bude patrične ocenená 
a spoločnosť ich pracovnej 
činností prejaví uznanie, 
úctu aj formou dostatočné-
ho finančného ohodnotenia 
za ich výkony. 

Učiteľom už dlhodobo 
neostáva nič iné, len sa 
uspokojovať vlastným pre-
sviedčaním sa o dôležitosti 
svojej práce a že ich situ-
ácia nie je ešte taká „hro-
zivá“. Toto vlastné uspoko-
jovanie a presviedčanie sa 
o dôležitosti a zmysle, pre 
ktorý pracujú, trvá už príliš 
dlho a vedie k zvyšujúcej 
nespokojnosti učiteľskej 
verejnosti.

Učiteľské povolanie pat-
rí k profesiám, ktoré si 
vyžadujú zodpovedného, 
stále pripraveného človeka 
správne reagovať v každej 
životnej i pracovnej situá-
cii, ktorý dokáže neoddeľo-
vať svoju profesiu od osob-
ného života. Z týchto a ešte 
mnohých iných dôvodov sa 
učiteľská profesia zaraďuje 
k náročným profesiám. 

Problémy slovenského 
školstva sú dlhodobo na 
okraji záujmu predstavite-
ľov striedajúcich sa vlád 
a parlamentov, ich nerie-
šenie prinesie narastajúce 
napätie a protestné reakcie 
zo strany učiteľov.

Emília Paríšková, pred-
sedníčka Rady ZO OZ 
PŠaV okresu Námestovo:

Zlé postavenie majú dl-
hodobo nielen pedagogickí 
ale i nepedagogickí pracov-
níci v školstve. Za všetkých 
sme sa 13. septembra vla-
ni zúčastnili protestného 
mítingu a vstúpili sme do 
štrajkovej pohotovosti, v 
ktorej sa pracovníci škol-
stva nachádzajú dodnes. 
Naše aktivity za zlepšenie 
podmienok a postavenia 
učiteľov i nepedagogických 
pracovníkov i zvýšenie 
platov načas zabrzdil pád 
vlády, no naše požiadavky, 
skrátene uvedené v troch 
bodoch, už naše odborové 
združenie predložilo súčas-
nej vláde. 

Dôrazne žiadame: 
1. systémovo zvyšovať 

výšku finančných zdrojov 
na školstvo tak, aby podiel 
z HDP do konca jej voleb-
ného obdobia bol porovna-
teľný so štátmi EÚ,

2. zvýšiť mzdové ohodno-
tenie zamestnancov škol-
stva, aby bol zabezpečený 
rast ich reálnych platov,

3. upraviť systém odme-
ňovania zamestnancov v 
školstve tak, aby platy pe-
dagogických zamestnancov 
boli na úrovni 1,2 až 1,6-
násobku priemerného platu 
v národnom hospodárstve a 
platy nepedagogických za-
mestnancov boli porovna-
teľné s podobnými kategó-
riami v iných rezortoch.

Chcem opäť zdôrazniť 
najmä zlú situáciu v odme-
ňovaní nepedagogických 
pracovníkov v školstve, kde 
úroveň platových taríf v 
nižších platových triedach 
je pod hranicou minimálnej 
mzdy a tento problém ako 
prioritný na riešenie uzna-
la na rokovaní s odborármi 
koncom minulého roka aj 
vtedajšia predsedníčka vlá-
dy Iveta Radičová.

Naša štrajková pohoto-
vosť trvá, v súčasnosti ča-
káme, ako  na naše oprávne-
né požiadavky a dlhodobo 
neriešené vážne problémy 
v slovenskom školstve od-
povie nová Vláda SR.

Anna Lajmonová

ZŠ Slnečná, ilustračná fotografia.

Poďakoval pedagógom i ostatným 
pracovníkom škôl

Primátor mesta Námestovo 
Ing. Ján Kadera pri príleži-
tosti sviatku Dňa učiteľov 
navštívil školy a školské za-
riadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Stretol sa 
s učiteľmi na ich slávnost-
ných posedeniach, vypočul 
si ich skúsenosti z neľahké-
ho pracovného života, roz-
právali sa o radostiach ale 
i starostiach dennodenného 
učiteľského života.  Na prácu 
pedagogických zamestnan-
cov sa dnes kladú vysoké ná-
roky. Vždy ju spájali s takými 
vlastnosťami, ako sú zodpo-
vednosť, trpezlivosť, vytrva-
losť, slušnosť, čestnosť, úp-
rimný vzťah k práci, osobný 
príklad a podobne. Primátor 
mesta v príhovoroch vyzdvi-
hol a ocenil kvalitnú a ná-
ročnú prácu námestovských 
učiteľov, vychovávateľov, ale 
aj nepedagogických zamest-
nancov - školníkov, uprato-
vačiek, kuchárok, kuričov,  
účtovníčiek, bez ktorých by 
žiadna škola nemohla fungo-
vať. Poďakovanie vyjadril aj 
všetkým pracovníkom škôl, 
ktorí sa aj v minulosti po-
dieľali na chode našich škôl. 
Vyslovil myšlienku, že nielen 
jeden deň si treba spomenúť 
na prácu učiteľa, ale 365 dní 
v roku. Je to aj prosba k ro-
dičom žiakov a deťom, aby si 
učiteľa, jeho náročnú prácu 
vážili, aby spoločne postupo-
vali pri výchove a vzdeláva-

ní, pretože to musí byť naším 
spoločným cieľom. Učiteľ 
trávi s deťmi mnoho času, 
venuje sa každému jednému, 
aby z neho, v spolupráci s 
rodičmi, vychoval zodpoved-
ného, vzdelaného, múdreho 
človeka. 

Vedenie mesta si uvedomu-
je, že práca učiteľov je veľmi 
náročná a zodpovedná, preto 
venuje zvýšenú pozornosť 
skvalitňovaniu riadenia vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, 
vytvára vhodné materiálno-
technické podmienky pre 
školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta. Vybudovali 
sa nové špeciálne učebne, do-
dali sa do škôl nové počítače 
a IKT technológie, zateplili 
sa budovy, vymenili okná, 
opravili strechy základných, 
materských škôl. Samosprá-
va bude aj naďalej pomáhať 
a spolupracovať so školami a 
ich pedagógmi.

Primátor Ján Kadera zaželal 
všetkým zamestnancom škôl 
veľa síl, energie, inšpirácie a 
motivácie do ďalších rokov 
učiteľskej praxe, veľa poho-
dy a zdravia.

V Námestove v súčasnosti 
pracuje v základnom škols-
tve, ZUŠ a CVČ  129 pedago-
gických pracovníkov, najviac 
v ZUŠ – 37, ZŠ na Komen-
ského ulici – 29, v ZŠ na Sl-
nečnej 28, v MŠ 26 a CVČ 
Maják 9 pedagogických pra-
covníkov.          Ivan Veljačik



založená na cvičeniach, na práci 
v cvičnej firme a na odbornej praxi 
vo vybraných firmách. Po absolvo-
vaní štúdia je možné pokračovať 
v ďalšom štúdiu na vyšších odbor-
ných alebo vysokých školách. Ab-
solvent školy je pripravený na ria-
denie malého a stredného podniku, 
aj ako samostatne zárobkovo činná 
osoba – živnostník, podnikateľ. 

Všetky vyššie uvedené odbory 
sú inovované  podľa nových škol-
ských vzdelávacích programov,  re-
agujú na nové trendy, metódy a od-

borné zručnosti spojené s prípravou 
a vzdelávaním.

Vyučovací proces prebieha vo 
vlastných priestoroch s celkovým 
počtom 104 zamestnancov, z toho 
je okolo 70 pedagogických s poža-
dovanou kvalifikáciou. V súčasnos-
ti tu študuje v 26 triedach  približne  
630  žiakov a štúdium je bezplatné.

Študenti majú dostatočne veľ-
ký počet možností na rozvíjanie 
svojich záujmov - či už v rôznych 
krúžkoch, olympiádach, SOČ, v 
práci na humanitárnych projektoch, 

v kultúrno-spoločenských a športo-
vých  aktivitách a pod. 

Integrálnou súčasťou škôl na Sla-
nickej osade je školský internát.

 Odborný výcvik  tvorí jadro príp-
ravy žiakov na budúce povolanie. 
Je zameraný na rozvoj a  zdokona-
ľovanie sa v odborných zručnos-
tiach,   na komunikačné a socio- 
interakčné spôsobilosti, na  rozvoj  
jazykových schopností. Študenti 
sa pravidelne zúčastňujú odbornej 
praxe a stáží  v Nemecku, Švaj-
čiarsku, Taliansku, Grécku a toho 
roku aj na Cypre, čo im umožňu-
je lepšie spoznať a zdokonaliť sa 
v medzinárodnej  gastronómii. Sa-
mozrejmosťou je účasť na národ-
ných a medzinárodných súťažiach, 
kde dosahujú vynikajúce výsledky 
a popredné umiestnenia. 

Všetkých záujemcov o štúdium 
uvedených študijných  a učebných 
odborov  radi privítame  napríklad 
už 26. apríla, kedy sa bude konať 
medzinárodná súťaž  TOP GAS-
TRO SLOVAKIA 2012, alebo 
v máji na praktických maturitných 
skúškach.

 PhDr. Severín Staviarsky
zástupca riaditeľa

7Námestovčan

Bambiriáda 2012 – festival práce s deťmi 
a mládežou
Centrum voľného času „Maják“ 
ako hlavný organizátor, pod 
záštitou  primátora mesta Jána 
Kaderu a v spolupráci s ďal-
šími inštitúciami pracujúcimi 
s deťmi, organizuje Námes-
tovské dni pre deti a mladých 

Bambiriáda 2012 na ktoré 
všetkých srdečne pozýva. 
Tento veľkolepý festival práce 
s deťmi a mládežou sa usku-
toční od 14. do 20. mája. Pre-
zentačný deň bude sobota 19. 
mája od 12.00 h v amfiteátri 

na Nábreží Oravskej priehra-
dy. Po slávnostnom otvorení 
sa predstavia rôzne organizácie 
s ukážkami činnosti pre deti 
a mladých, pódiové vystúpe-
nia, prezentácia hasičov, polí-
cie, záchranárov, zábavné hry 

Modlitba krížovej cesty

Krížová cesta je cesta, kto-
rou sme si chceli aj my, žiaci 
a učitelia Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námesto-
ve pripomenúť utrpenie nášho 
Pána Ježiša Krista. 

Žiaci z prvého stupňa   sa 
modlili krížovú cestu – jednot-
livé zastavenia v triede pri ka-
plnke v stredu pred veľkonoč-
nými prázdninami. Zastavenia 
boli  premietané, medzi nimi 

žiaci spievali s orchestrom. Pri 
každom zastavení jeden žiak 
zapálil sviečku. 

Žiaci druhého stupňa sa mod-
lili na dolnej chodbe. S krížom 
chodil náš najvyšší žiak a s 
ním dvaja šiestaci niesli zapá-
lené sviece. Zastavenia čítali 
žiaci z rôznych tried, najviac 
bolo deviatakov. Jednotlivé 
zastavenia boli doplnené z fil-
mu Umučenie Krista.     (MK)

Na fotografii tretiaci v testovaní vedomostí o Cyrilovi, Meto-
dovi a Veľkej Morave.

Príprava sa na veľké jubileum

Na Cirkevnej ZŠ sv. Go-
razda sa 23. marca uskutoč-
nil kvíz pri príležitosti 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu. 
Školskému kolu predchá-
dzali triednické hodiny, na 
ktorých si žiaci s triednym 
učiteľom spoločne preberali 
základné poznatky o tých-
to našich vierozvestcoch. 

V rámci prípravy si žiaci 
všetkých ročníkov otestova-
li svoje vedomosti o týchto 
veľkých mužoch nášho ná-
roda. Boli štyri kategórie: 1. 
- 2. ročník, 3. - 4. ročník, 5. 
- 6. ročník a 7. - 9. ročník. 
Všetkým ďakujeme a záro-
veň sa modlíme: Sv. Cyril a 
Metod, orodujte za nás, za 
náš národ, za naše mesto!

Rekonštrukcia cirkevnej ZŠ
Rekonštrukcia Cirkevnej 

základnej školy v Námestove 
sa začala v lete v roku  2011 
a mala by pokračovať  do mája 
2012. Sme radi, že sme dostali 
peniaze  z europskych fondov 
na túto stavbu. Pribudnú nám 
nové triedy. Škola bola už za-
teplená a je už aj namaľovaná. 
Má príjemnú  ružovú farbu. 
Niektoré triedy sa učia pod 
jedálňou,  ktoré nám požičala 
susedná základná škola. Učia 
sa tam 2. A a 3. A. Na našej 

škole je veľa žiakov a málo 
miesta, preto sme radi  ďalšie-
mu poschodiu. Rekonštrukcia 
našej školy prebieha dobre. 
Máme už urobené schody na 
pravej strane pri kaplnke. Ešte 
treba  urobiť schody naľavo, 
lebo zatiaľ chodíme len jed-
ným schodišťom. V škole nám 
pribudnú dve triedy a tri od-
borné učebne:  jazyková, che-
mická a fyzikálna. Farbu našej 
školy vyberali projektanti, my 
sme vybrali iba tmavší odtieň. 
Škola má podobnú farbu ako 
predtým. Teraz nám pripadá 
taká rozprávková. Žiaci sa veľ-
mi tešia, že máme vynovenú 
školu. Keďže sa robili schody 
dohora, dvere od kaplnky mu-
seli premiestniť na druhú stra-
nu  oproti 6. A. Tešíme sa na 
naše nové priestory. Dúfame, 
že škola ostane stále taká pek-
ná, budeme sa v nej dobre cítiť 
a radi privítame medzi sebou 
nových spolužiakov 

P. Kaššayová,  žiačka 5.A

Prijímacie skúšky  v ZUŠ  Ignáca Kolčáka
1. V hudobnom odbore 

na Ul. Hattalovej 367/15, 16. 
mája od 13.30 h do 17.30 h.

2. na Ul. Slnečnej (sídl. Bre-
hy) v budove ZŠ (vchod od 
telocvične):

- vo výtvarnom odbore 
na prvom poschodí 17. mája 
o 14.00 h

v literárno-dramatickom 
odbore (divadelnom) na prí-
zemí 23. mája od 13.00 do 

17.00 h
v tanečnom odbore na prí-

zemí 24. mája od 15.00 do 
17.00 

3.Vo výtvarnom odbore na 
Ul. Komenského v prístavbe 
ZŠ na druhom poschodí pri 
CVČ, 17. mája o 14.00 h.

Do hudobného (na hru na 
klavíri, akordeóne, heligón-
ke, gitare, husliach, violonče-
le, dychových nástrojoch, na 

spev a na cirkevnú a chrámovú 
hudbu), výtvarného a taneč-
ného odboru prijíma ZUŠ I. 
Kolčáka deti materských škôl 
(predškolákov: 6-ročné deti) 
a žiakov 1. ročníkov základ-
ných škôl (prípadne aj žiakov 
2. ročníkov ZŠ). Na hru na 
bicích nástrojoch prijíma žia-
kov 2.a 3. ročníkov ZŠ.

Do literárno-dramatického 
(divadelného) odboru prijíma 
žiakov 1. a  vyšších ročníkov 
základných škôl.

Zároveň ZUŠ I. Kolčáka 
pozýva priateľov a priazniv-
cov školy do Domu kultúry v  
Námestove na  koncerty absol-
ventov hudobného a tanečného 
odboru (10. a 22. mája o 17.00 
h) a výstavy prác absolventov 
výtvarného odboru (otvorenie 
výstav sa uskutoční 10. a 22. 
mája o 16.00 h). Práce absol-
ventov budú nainštalované vo 
výstavných priestoroch kultúr-
neho domu. Výstava potrvá do 
konca mája 2012.

Mgr. Viola Trabalíková
riaditeľka školy

Literárno – dramatický odbor (LDO) alebo, divadelný odbor   
Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove, ktorý 
nesie názov Zuškáčik, je najmladším odborom školy. Bol otvo-
rený v septembri 2007.

Foto: Viktor Schnierer

Súkromná stredná odborná škola EDUCO,
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO

Tieto dve súkromné SOŠ - zria-
ďovateľom ktorých je EDUCO NO 
s.r.o. v Námestove - vznikli v roku 
2007 po transformácii z pôvodného 
SOU spotrebných družstiev Jedno-
ta.

Navonok školy nové, avšak s bo-
hatou 50 – ročnou históriou a tra-
díciou od roku 1962 na Slanickej 
osade. 

Školy  zabezpečujú  výchovu 
a vzdelávanie kvalifikovaných pra-
covníkov  pre oblasť ubytovacích, 
reštauračných, hotelových a ob-
chodných služieb a pre podnikanie 
v regióne Oravy.

 V súčasnosti  poskytuje súkrom-
ná SOŠ EDUCO  vzdelanie v 4-
ročných maturitných  študijných 
odboroch čašník, servírka, kuchár, 
obchodný pracovník a taktiež 
v novokoncipovanom  odbore pra-
covník marketingu so zameraním 
na  cestovný ruch. 

Učebné odbory sú 3-ročné – čaš-
ník, servírka, kuchár, cukrár a záu-
jemcom o získanie úplného stredné-
ho odborného vzdelania (maturity)  
je otvorené 2-ročné nadstavbové 
štúdium v odbore spoločné stravo-
vanie.

 Druhá škola - súkromná SOŠ 
podnikania EDUCO -  vytvára  
vhodný priestor   pre mladých ľudí 
so záujmom o podnikanie v budúc-
nosti. Štvorročné štúdium je silne 
koncentrované na oblasť ekono-
miky a podnikania, práva, manaž-
mentu, marketingu, podnikateľskej 
komunikácie v tesnom spojení so 
všeobecnovzdelávacími predmet-
mi.   Praktická forma prípravy je 

a súťaže. 
Bambiriáda 2012 bude pokra-
čovať aj v nedeľu od 15.00 h, 
kde sa amfiteáter rozozvučí 
tónmi hudobných kapiel zo 
základných umeleckých škôl. 
Počas celého týždňa nebudú 
chýbať ani zaujímavé sprie-
vodné podujatia, na ktoré sú 
pripravené vstupenky v dosta-
točnom množstve.             (bb)

Ako sme strávili dopoludnie v rozprávke
„V tej našej záhrade, v tom 
našom humne, schodia sa chlapci 
aj dievčatá šumné. Čože sa deje, 
čože tam majú oni tam bábkové 
divadlo hrajú.“
Slová tejto piesne sa ozývali v  
materskej škole na  ulici Veterná 
v Námestove v marci v mesiaci, 

ktorý je venovaný knihám. Slo-
vami piesne sme sa spolu s celou 
materskou školou preniesli do sve-
ta rozprávok.  Pozvali sme aj deti 
materskej školy z obce Vavrečka, 
Oravská Jasenica, a nezabudli sme 
ani na našich  kamarátov z Námes-
tova na ulici Komenského a Ber-

nolákova. Dvadsiateho druhého 
marca sa  zaplnili priestory MŠ rôz-
nymi rozprávkovými postavičkami 
a v podaní deti a ich hereckých 
výkonov sme si vypočuli rozprávky 
O žabiatku, O Hríbiku, Mýšatku, 
O zatúlanom zajkovi a O kačičke 
a kuriatku.. Keďže súťaž mala dve 
kategórie, vypočuli sme si aj šikov-
ných a veľmi dobrých recitátorov. 
Celou súťažou nás sprevádzala pani 
riaditeľka Tánička, ktorá nezabudla 
ani na občerstvenie pre účinkujú-
cich v podobe sladkého koláčika 
a teplučkého čaju. Pre všetky deti 
boli pripravené zaujímavé ceny, 
ktoré sme získali sponzorsky od 
majiteľov predajní v našom meste. 
Vyhral každý. Niekto si odnášal 
toho viac, niekto menej, ale ani 
jedno  detské očko nebolo mokré. 
Myslím, že snahu, ktorú prejavili 
pani učiteľky a deti, aby bola lite-
rárna súťaž na výbornú, môžeme 
hodnotiť veľmi pozitívne a tešíme 
sa na ďalšie kolo o rok.

PaedDr. Jana Frančáková
MŠ Komenského
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O samovraždu sa pokúsil ďalší Námestovčan

Je to smutné a strašné záro-
veň. Otázniky za slovom 
prečo pribúdajú. Aj preto, 
prečo vlastne v Námestove. 
Je to náhoda, že práve tu? A 
prečo vlastne vôbec? 
Odpoveď sme hľadali u 
kňaza aj psychológa.
Čo je podľa vás príčinou 
toho, že dnešní mladí ľu-
dia, možno častejšie ako v 
minulosti, dospejú k  takému 
strašnému rozhodnutiu, ako 
to pred pár týždňami, krát-
ko po sebe urobili niekoľkí 
Námestovčania, a toto roz-
hodnutie aj naplnia?

Správca farnosti v Námes-
tove, dekan Blažej Dibdiak: 
„Myslím si, že človek sa 

rozhodne úmyselne ukončiť 
svoj život z dvoch dôvodov. 
Prvým je, že už nechce viesť 
taký život ako viedol doteraz 
a nevie ho zmeniť. Druhým, 
že človek nevládze už ďalej 
žiť svoj život, lebo ťažkosti, 
do ktorých sa dostal, vidí ako 
neznesiteľné. Žiaľ, často si to 
človek zaviní sám. Je to však 
výčitka aj pre nás ostatných. 
Všetci máme svoj podiel 
viny na tom, že sme týmto 
ľuďom neukázali pravý zmy-
sel a hodnotu života, alebo že 
sme im dostatočne nepomoh-
li v ich kríze. Samozrejme, 
od nich sa žiada zaujímať 
sa o zmysel života a prijať 
ponúkanú pomoc i radu.
Kresťanská viera nás učí, že 

situácia nikdy nie je bezná-
dejná. Vždy sa možno zasta-
viť a vrátiť. Boh každému 
dáva šancu začať odznova 
a stojí pri ňom vo všetkých 
ťažkostiach. Pokánie nie je 
jednoduché riešenie, ale veľ-
mi účinné. Preto podľa mňa 
liekom proti takýmto tragédi-
ám je dobrá výchova v rodi-
nách, zodpovedný prístup 
k životu od mladých a pevná 
viera v Boha.“

*  *  *
Samovraždy pohľadom 
psychológa
 Psychologička Miriama 
Gerbová: „Vo väčšine prí-
padov samovraždy sa pred-
pokladá, že je dôsledkom 
kritickej súhry viacerých 
činiteľov a okolností. Veľmi 
často sa pokus o samovraždu 
vyskytne pri náhlej beznádej-
nej situácii, z ktorej v danom 
okamihu jedinec nenachádza 
východisko. Takáto bezná-
dejná situácia vzniká u ľudí 
s existenčnými problémami, 

s pocitmi osamelosti, s níz-
kou sebaúctou či ako skrato-
vá reakcia na určitý podnet. 
Ľudia celkovo v dnešnej dobe 
nevedia riešiť problémy. Čas-
tejšie než v minulosti riešia 
aj menej náročne životné 
situácie samovraždou. Moti-
vácia k samovražde je na 
základe mnohých výskumov 
vo vzťahu s biologickými 
a sociálno-psychologickými 
faktormi. Medzi biologic-
ké faktory patria psychické 
ochorenia, somatické choro-
by a napríklad aj závislosti. 
Medzi sociálno-psychologic-
ké faktory patria  nezamest-
nanosť, vyčlenenie z rodiny, 
pocit samoty či napríklad 
nedosiahnutie životných 
cieľov. Ľudia, ktorí siahajú 
po samovražde ako po rieše-
ní svojho problému, väčšinou 
trpia frustráciou citových 
vzťahov, sú výrazne senzitív-
ni alebo čelia hrubým tlakom 
rôznych spoločensko-histo-
rických udalostí.“            (lá)

Na Zelený štvrtok sa v Námestove pokúsil o samov-
raždu obesením v poradí už piaty muž. Len vyše dva 
týždne od dňa, keď sa rozhodol navždy skoncovať so 
životom rovnakým spôsobom 32- ročný Námestov-
čan. A pred ním týždeň po týždni ďalší traja. Našťas-
tie, na Zelený štvrtok v poslednej chvíli zasiahli poli-
cajti a muža zachránili...

Cintorín je pietne miesto...
Plot cintorí-
na v Námes-
tove, ktorý 
obopína toto 
pietne mies-
to približne 
od roku 1985 
sa  postupne 
„roztancoval“ 
vplyvom naru-
šenej zeminy v 
jeho blízkosti, 
ale aj tým, že 
vozidlá, kto-
ré zaparkujú 
blízko oplote-
nia, nezriedka doň nara-
zia. „Ľudia sa pohoršujú, 
ako oplotenie vyzerá. Je 
to pietne miesto a patrilo 
by sa venovať mu náležitú 
pozornosť opravou. Mesto 
však vraj na to finančné 
prostriedky v rozpočte na 
tento rok nenašlo. Obávam 
sa, že po poškodení môžu 
byť odcudzené celé kovo-

vé bloky oplotenia. Myslím 
si, že peniaze za hrobové 
miesta by mali smerovať pre 
potreby a na opravy cintorí-
na“, hovorí správca cintorína 
Ján Krušinský z pohrebníctva 
PAPS.
Načrtol ešte jednu myšlienku: 
Hlavný kríž cintorína by bolo 
treba, podľa neho, premiest-
niť bližšie k vchodu na toto 
pietne miesto: „Na cintorín 

prichádzajú ľudia z iných 
miest Slovenska, cudzin-
ci, ktorí v jeho vchode chcú 
vzdať poklonu tomuto mies-
tu, zo zvyku pritom hľadajú 
hlavný kríž. Pri čom sa majú 
pokloniť na našom cintoríne, 
keď kríž je ďaleko od hlavné-
ho vchodu?“
Myšlienky, ktoré určite stoja 
nielen za zamyslenie...
            (lá)

Často počuť medzi mladý-
mi ľuďmi podobnú otázku. 
Aj napriek tomu, že kino je 
v posledných rokoch zaplne-
né len ojedinele,  čo je vraj 
spôsobené najmä oneskore-
ným nasadením filmových 
noviniek, z viacerých strán 
cítiť, že o kino ľudia záujem 
majú. Digitalizácia námes-
tovského kina je preto azda 
jedna z možností, kedy bude 
môcť  Námestovčan vidieť 
film v deň celoslovenskej 
premiéry. 

Na poslednom MsZ bola 
schválená digitalizácia kina 
v Námestove. Poslanci jed-
nohlasne schválili v rámci 
rozpočtového opatrenia 134 
tisíc € na digitalizáciu kina. 
Bez takéhoto rozhodnutia 
by zrejme kino v Námesto-
ve zaniklo. O akýchkoľvek 
investičných otázkach a pro-

jektoch je však ťažké roz-
hodnúť – nikdy totiž neviete, 
či schválený projekt nebude 
pre mesto príťažou a obrov-
ským záväzkom. Treba cesty, 
chodníky, zeleň, osvetlenie, 
inžinierske siete v nových 
lokalitách a pod. A popri tom 
všetkom treba v kase mesta 
čosi ponechať na neočaká-
vané výdavky či havarijné 
riešenia.

Azda aj kvôli pripravova-
nému veľkému investičnému 
zámeru som ešte pred zasad-
nutím MsZ siahol po akomsi 
malom referende. Oslovil 
som niekoľko Námestovča-
nov, ale i ľudí z okresu Ná-
mestovo cez anonymný e-
mailový dotazník s prosbou 
o odpoveď na niekoľko otá-
zok. Zaujímalo ma, či vôbec 
majú ľudia v meste záujem 
o záchranu kina. Na dotazník 

odpovedalo 148 responden-
tov vo veku 15 – 50 rokov. 
Keďže doterajšie systémy 
premietania filmov končia, 
je potrebné riešiť otázku 
existencie kina – až 97% 
opýtaných je za záchranu 
kina, z toho 56% opýtaných 
si myslí, že okrem kina treba 
v meste riešiť aj cesty, zeleň 
a športoviská. 84% opýta-
ných je za opravu pôvodnej 
budovy Domu kultúry v Ná-
mestove s prístavbou. A viac 
ako polovica opýtaných by 
riešila transformáciu kina na 
3D kino. (3D transformácia 
by mohla byť akousi nadstav-
bou do momentálne schvále-
nej digitalizácie, čo si však 
vyžiada ďalšie nemalé finan-
čné prostriedky). 

Ako poslanec MsZ si uve-
domujem, že kultúra v Ná-

mestove je na „ťažkej ceste“. 
Chýba spoločenská sála, bu-
dova domu kultúry je v zlom 
stave – je nutné zainvestovať 
do opravy pôvodnej budo-
vy, hlási sa tu tiež projekt 
prístavby, ktorý sa ale rieši 
len veľmi pomaly. Kultúru 
v meste, našťastie, bude, dú-
fajme, posilňovať obnovený 
amfiteáter s vynoveným oko-
lím a tiež „zmodernizované“ 
kino, ktoré by malo už v prie-
behu tohto roka priniesť prvý 
film v 2D kvalite.

Som rád, že sa nám podarilo 
niečo, o čo vskutku majú záu-
jem aj občania nášho mesta. 

V piatok 13. apríla boli pro-
jekt digitalizácie kina kvôli 
dotácii prezentovať na AVF 
riaditeľka DKN Eva Mušá-
ková a primátor Ján Kadera.

Tibor Kitaš
poslanec MsZ

Videl si už ten nový film?

Rampa pri Oravskej poliklinike
Vedenie polikliniky sa 

rozhodlo zakročiť proti 
zneužívaniu parkoviska 
občanmi. Slúžiť ma, pri-
oritne, imobilným pacien-
tom. Na vstup umiestnili 
zdvíhaciu rampu. Stáva 
sa častým terčom útokov 
a viackrát ju už museli 
opravovať.

Vstup na parkovisko pri 
starej budove Oravskej 
polikliniky (OP), ktoré sa 
nachádza v priestore za 
garážami, je od pondelka 
7. novembra 2011 obme-
dzený. Využívať ho môžu 
len nájomníci a imobilní 
pacienti.

„Na základe pripomie-
nok pracovníkov Rýchlej 
lekárskej pomoci (RLP) 
Oravskej polikliniky, 
neštátnych lekárov a ná-
jomníkov, ktorí si platia 
parkovné miesta, vedenie 
polikliniky rozhodlo o sys-
téme kontroly vstupu do 
areálu,“ vysvetlil vedúci 
prevádzkovo-investičného 
úseku Oravskej poliklini-
ky Karol Kurtulík. Týmto 
spôsobom sa má zamedziť 
svojvoľnému parkovaniu 
návštevníkov. „Prioritne 
chceme predchádzať ob-
medzeniu výjazdov RLP 
nekorektným parkovaním 
návštevníkov a sypaniu 
dovezeného komunálne-
ho odpadu do kontajnerov 
polikliniky,“ doplnil ďalšie 
dôvody Kurtulík. „Tú ram-
pu potrebujeme, vychádza-
jú odtiaľ sanitky rýchlej le-
kárskej pomoci. Občas tam 
bolo toľko áut, že rýchla 
nemohla výjsť. Ťažko sa 
hľadali vodiči a museli sa 
tiež autá aj po parkovisku 
presúvať,“ bližšie popísala 
situáciu riaditeľka OP Da-
niela Fejová.

Nájomníci dostanú 
magnetické karty 

a ovládače
Keďže tu majú nájomníci 

vyhradené parkovisko, ve-
denie pamätalo aj na nich. 
Dostanú magnetické karty 
alebo diaľkové ovládače. 
Presný počet osôb, ktoré 
dostanú kartu K. Kurtu-

lík uviesť nevedel,  keď-
že systém je v testovacej 
prevádzke. „Vybaviť si ju 
môže iba ten, kto má pred-
platené miesto,“ dodal. Ok-
rem nich bude parkovisko, 
kvôli bezbariérovému vstu-
pu do polikliniky slúžiť aj 
imobilným pacientom. Pri 
vstupe stlačia tlačidlo a 

závora sa im otvorí. „Pri 
stlačení tlačidla je imo-
bilný pacient dispečerkou 
vyzvaný, aby nadiktoval 
meno a ŠPZ vozidla,“ vy-
svetlil, ako je systém chrá-
nený pred zneužitím, Karol 
Kurtulík.

Kamerou proti 
vandalom

Pár dní po spustení pre-
vádzky sa začali objavovať 
prvé poruchy. „Problém je 
stále ten istý. Nejakí van-
dali sa nám na kameru za-
vesia, alebo iným manuál-
nym spôsobom ju zničia,“ 
vysvetlila Daniela Fejová. 
Podľa jej slov bola rampa 
už viackrát opravovaná. 
K ničeniu dochádza hlavne 
cez víkendy, alebo v ča-
se dlhodobejšieho voľna. 
„Nasvedčuje to tomu, že 
vinníci sú pravdepodobne 
mladiství a takto si krá-
tia voľný čas.,“ Vedenie 
nemá spočítanú výšku 
doterajších opráv. Dô-
vod prezradila riaditeľka. 
„Údržbári vždy vymysle-
li nejaký spôsob, ako to 
opraviť. Mechanika zatiaľ 
poškodená nebola.“ Keď-
že doteraz nebol vinník 
potrestaný, pretože ho 
nemali ako usvedčiť, roz-
hodli sa zakročiť. „Plánu-
jeme rozšíriť kamerový 
systém s tým, že to pôjde 
na záznam a v prípade, že 
dôjde k poškodeniu, bude-
me kontaktovať políciu,“ 
uzavrela Daniela Fejová. 

O parkovisko sa polikli-
nika delila so susediacim 
autoservisom, ktorého 
zákazníci tu vo veľkom 
parkovali. „Autoservis má 
vyhradenú plochu, ktorá 
je ohradená a vchod má od 
predajne súčiastok,“ ob-
jasnil aktuálnu situáciu K. 
Kurtulík.    Michal Kolčák

Zdvíhacia rampa zabráni zneužívaniu parkoviska, ktoré má 
slúžiť najmä imobilným pacientom.                        Foto: (mk)
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12. 5. Sobota    
 13. 5. Nedeľa        

MISSION IMPOSSIBLE 4
Akčný, slov. titulky

2,50 €
od 15 rok.

USA
   100´

20. 5. Nedeľa
Kontraband

Thriller, slov. titulky

2,30 €
od 15 rok.

USA
   110´

4. 5. Piatok
filmový klub

Miestnosť samovrahov
Dráma, čes. titulky

1,50/2,0 €
od 12 rok.

   PL
  110´

26. 5. Sobota    
27. 5. Nedeľa

Mr. Nice
Biografická komédia

2,00 €
od 15 rok.

  VB
  121´

  5. 5. Sobota
  6. 5. Nedeľa

Kocúr v čižmách
Animovaný, rodinný slov. dabing

2,30 €
U

USA
   92´

  25. 5. Streda 
filmový klub

Mamut
Psychologický, čes. titulky

1,50/2,0 €
od 15 rok.

  Š,N, D
   121´

Začiatok filmových predstavení je o 18:00.

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom 
predstavenia v kine. Zmena programu vyhradená!

Bližšie informácie o programe Kina Kultúra 
Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

  9. 6. Sobota    
 10. 6. Nedeľa    

Muppets
Komédia - slovensky

2,30 €
od 7 rok.

   USA
   104´

16. 6. Sobota    
17. 6. Nedeľa

Alois Nebel
Dráma - české znenie

2,20 €
od 15 rok.

 Č, D, SR
    87´

2. 6. Sobota    
 3. 6. Nedeľa    

Jack a Jill
Komédia, české titulky

2,20 €
od 12 rok.

USA
    91´

23. 6. Sobota
 24. 6. Nedeľa

Vymedzený čas
Sci-fi thriller, čes. znenie

2,30 €
od 12 rok.

USA
   109´
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Podujatia, ktoré zviditeľňujú Námestovo vo svete, 
očakávajú viac domácich divákov

Pre Námestovčanov a náv-
števníkov nášho mesta sa za-
čína obdobie festivalov a me-
dzinárodných súťaží. V apríli 
sa Námestovo stane už po 29. 
raz centrom milovníkov Tá-
lie Žilinského kraja. Hoci to 
mnohých prekvapí, je to tak! 
Začiatky Námestovských 
divadelných dní (NDD) sa 
viažu k roku 1984. Rok po 
otvorení domu kultúry, v tom 
čase mestského kultúrneho 
strediska sa po prvýkrát Ná-
mestovo stalo centrom kraj-
skej divadelnej prehliadky 
bývalého Stredoslovenského 
kraja. Počas jednotlivých 
ročníkov sa na námestov-
ských divadelných doskách 
vystriedalo množstvo kvalit-
ných, hoci neprofesionálnych 
hercov, ktorí svojím talentom 
a kumštom, bez nadsádzky 
možno povedať, v mnohom 
dosahovali úroveň svojich 
profesionálnych kolegov. 
Je  trochu smutné, že okrem 
žiakov a študentov, vďaka 
ktorým majú NDD zabez-
pečeného stáleho diváka, sa 
o kvalite jednotlivých insce-
nácií príde presvedčiť iba 
malé množstvo, aj to skal-
ných dospelých návštevní-
kov. Tí však už dávno zistili, 
že to má viacero výhod. Do 
krajského kola postupujú naj-
lepšie inscenácie daného ok-
resu a tak sa divákovi ponú-
ka hneď niekoľko možnosti. 
Vychutnať si kvalitné pred-
stavenia, lebo ich je počas 
2-3 dní niekoľko, zaujímavá 
je dostupnosť a rôznorodosť  
žánrov, a nezanedbateľný je 
menší nápor na obsah našej 

peňaženky. A to, myslím si, je 
v súčasnej dobe veľmi dôle-
žitý samopresviedčací argu-
ment. Dramaturgia 29. NDD 
je rozložená do troch dní. Od 
16. – 18. apríla 2012 sa so 
svojimi inscenáciami predsta-
vujú v Námestove divadelné 
súbory  zo Žabokriek, Belej-
Dulíc, Martina, Turčianských 
Teplíc, Liptovského Mikulá-
ša, Dovalova, Nižnej, Dolné-
ho Kubína a Zákamenného. 
Program 29. NDD je na pla-
gátoch Domu kultúry v Ná-
mestove.

*  *  *
Máj nie je len mesiacom 

lásky, ale v Námestove ho 
môžeme nazvať aj mesiacom 
spevu. Toto mesto sa od 18.- 
20. mája stáva centrom zbo-
rového spevu Námestovských 
hudobných slávnosti (NHS), 
ktoré už dávno prekročili 
nielen hranice Oravy, ale aj 
samotného Slovenska. Počas 
uplynulých 20 ročníkov so 
zámerom účinkovať na tomto 
festivale navštívili naše mes-
to a tiež región spevácke zbo-
ry okrem Slovenska, z Čiech, 
Poľska, Maďarska, Rakúska, 
Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, 
Chorvátska, Bosny a Herce-
goviny, Švédska, Talianska 
a ďalších krajín. Dovolíme 
si podotknúť - z konkrétnej 
krajiny aj niekoľkokrát - na 
odporúčanie iných zborov. 
To svedčí o dosahovanej 
úrovni festivalu a pre samot-
né Mesto Námestovo je to 
reklama za málo peňazí.. Aj 
preto si toto podujatie zaslú-
ži viacej pozornosti zo strany 
obyvateľov. Mnohí si to však 

neuvedomujú, preto ho dáva-
me do pozornosti aj takýmto 
spôsobom. Na 29. NHS sa 
plánuje zúčastniť deväť zbo-
rov, zo Slovinska, Maďarska, 
Ukrajiny, Poľska, Srbska, 
Česka a Slovenska. Konkrét-
ne názvy zborov s ďalším 
programom budú uvedené  
na internetovej stránke Domu 
kultúry a tiež na plagátoch 
či pútačoch. Tí, ktorí sa fes-
tivalu zúčastňujú, vedia, že 
sa oplatí prísť si vypočuť aj 
takýto žáner.

*  *  *
Najstarším podujatím je 

Hudobné leto na Slanickom 
ostrove umenia, ktoré počas 
36 sezón hostilo svetoznáme 
osobnosti nielen zo Sloven-
ska, ale z celého sveta. Aj 
keď sa to zdá neuveriteľné, je 
to tak. Malebné prostredie os-
trova sa  24. júna, 1. a 8. júla 
stane festivalovým miestom 
vážnej hudby. Tí, ktorí  toto 
podujatie navštevujú, vedia 

o čom je reč. A tým, ktorí sa 
naň ešte len chystajú, odpo-
rúčame využiť túto ponuku 
na neopísateľný zážitok po-
čas troch letných nedeľných 
večerov,  ako „3 v jednom“:  
plavba loďou, originálne 
romantické prostredie s ko-
lekciou ľudového umenia 
a hudba, úžasná hudba, ktorá 
sa rozlieva  po celom ostrove 
a splýva s vlnami Oravskej 
priehrady... - ale to musí pre-
žiť každý sám. Dramaturgia 
jednotlivých koncertov bude 
umiestnená na stránke DKN, 
pútačoch a plagátoch. Sa-
mozrejme sú ďalšie zaujíma-
vé podujatia, ktoré čakajú na 
svojich návštevníkov. Našou 
snahou bolo zamerať pozor-
nosť na podujatia, ktoré majú 
svoju históriu a tým že sú dl-
hodobo súčasťou umeleckého 
diania v našom meste, stávajú 
sa meradlom kvality kultúry.

Eva Mušáková
riaditeľka DKN

Z Námestovských hudobných slávností v roku 2010.

V priebehu mája
V Mestskej knižnici v Ná-

mestove sa uskutoční čítačka 
pre stredoškolákov s Mariá-
nom Grebáčom, na ktorej 
predstaví svoju knihu Genius 
Loci. V knihe sa nachádzajú 
reportáže, turistické potulky 
po miestach, ktoré inšpirovali 
vznik pozoruhodných literár-
nych diel na Slovensku.

4. mája, piatok  15:30 h
Pripravili žiaci Základnej 

školy na Komenského ulici v 
Dome kultúry program pri prí-
ležitosti Dňa matiek. 

6. mája, nedeľa  15:00 h
Základná škola na Ko-

menského ulici v Námestove 
pozýva na stretnutie záu-
jemcov o zriadenie športovej 
futbalovej triedy so zástupca-
mi MŠK Žilina a MŠK Ná-
mestovo, ktoré sa uskutoční v 
Dome kultúry.

13. mája,  nedeľa o 14:30 h
Na oslavy Dňa matiek do 

Amfiteátra na nábreží Oravskej 
priehrady pozývajú Mesto Ná-
mestovo, Centrum voľného času 
Maják a Dom kultúry v Námes-
tove. Kultúrny program pripra-
vili detí v rámci Talentária.

10. mája, štvrtok
a 22. mája, utorok o 17:00 h
Základná umelecká škola 

Ignáca Kolčáka v Námesto-
ve pozýva na Absolventské 
koncerty spojené s výstavami 
absolventov výtvarného odbo-
ru, ktoré sa uskutočnia v Dome 
kultúry.

18. - 20. mája
Námestovské hudobné sláv-

nosti
XXI. ročník toho času Medzi-

národný festival sakrálnej  zbo-
rovej tvorby na počesť biskupa 
Jána Vojtaššáka pod záštitou 
primátora mesta Námestovo a 
dekana námestovského deka-
nátu.

23. mája, streda 
Malá morská panna – Di-

vadlo Maska Zvolen

Nový rozprávkový príbeh 
o morskej panne, ktorá sa roz-
hodla z lásky k princovi stať 
človekom. Jedna z najsláv-
nejších klasických rozprávok 

dánskeho rozprávkara Ander-
sena. Predstavenie plné poézie, 
piesní, dvojmetrových bábok 
z dielne Pavla Húšťavu.

1. júna piatok
RIO – organizované filmo-

vé predstavenie

11. júna pondelok o 17:00 h
Uskutoční sa Absolventský 

koncert  absolventov Súkrom-
nej základnej umeleckej školy v 
Námestove spojený s výstavou 
výtvarných prác absolventov.

14. júna, štvrtok 
GORAZDOVO VÝTVARNÉ 

NÁMESTOVO
XVII. ročník celosloven-

skej výtvarnej súťaže detí a 
mládeže zameranej na národnú 
históriu.

Vernisáž výstavy, slávnostné 
vyhlásenie výsledkov súťaže a 
odovzdanie ocenení so sprie-
vodným programom: 9:00 h 
Tvorivé dielne detí na Hviez-
doslavovom námestí

Maľba, typografia a kompo-
zícia v plagátovej tvorbe - od-
borný seminár pre pedagógov 
výtvarnej výchovy Dom kul-
túry

Svätý Gorazd a sakrálne 
umenie - prednáška pre štu-
dentov

11:00 h vernisáž výstavy a 

odovzdanie ocenení, kultúrny 
program výstavné priestory 
Domu kultúry

12:00 h svätá omša v Rím-
skokatolíckom kostole sv. Ši-
mona a Júdu 

sprievod ku kaplnke sv. Go-
razda, kultúrny program 

Výstava potrvá do 20. júla.

18. júna, pondelok 
o 18:00 h 

Šťastné konce – Radošinské 
naivné divadlo

V najnovšej  Štepkovej clivej 
či nostalgickej komédii  Šťast-
né konce sa prelínajú životné 
cesty a pestré ľudské osudy 
veľmi svojráznych hľadačov 
prvých a možno aj posledných 
lások: dvoch írečitých, zemi-
tých  vidiečanov, čo sa po mno-
hých rokoch vyberú hľadať 
svoje prvé lásky na motorkách, 
predavača klímy a začínajúce-

ho hráča na violončelo, čo zase 
prostredníctvom hudby hľadá 
novú podobu lásky u staršej 
ženy – pokladníčky v predajni, 
ozajstnú a plnohodnotnú lásku 
hľadá aj nepokojná učiteľka z 
materskej škôlky, zasnívaný 
dedinský starý mládenec či do-
konca aj obstarožný provinčný 
fičúr.

24. júna, 1. júla a 8. júla
HUDOBNÉ LETO na 

SLANICKOM OSTROVE 
UMENIA

XXXVI. ročník toho času 
Festival koncertov vážnej hud-
by

29. júna, piatok o 16:00 h 
Vstupné: 2 €
Žabí kráľ  - Divadlo na hoj-

dačke Žilina
Známa rozprávka zo zbierky 

bratov Grimmovcov sa stala 
námetom pre bábkové predsta-
venie, ktoré nenechá deti sedieť 

len tak na stoličkách. Spolu s 
hercami Divadla na hojdačke 
budete spievať, kúzliť, či tanco-
vať. Odvážne princezné budú 
môcť skúsiť zakliateho kráľa 
vyslobodiť sladkým bozkom. 
Veď rozprávka Žabí kráľ je aj 
o láske, ktorá kliatbu prekoná. 
Tiež však aj o sľuboch, čo sa 
majú plniť.

29. júna, piatok o 19:00 h
Večer belasého motýľa
Kultúrny program v Dome 

kultúry v Námestove so zná-
mymi osobnosťami zo sho-
wbiznisu, v ktorom sa bude 
prezentovať nadácia na podpo-
ru svalových dystrofikov.

30. júna, sobota o 15:00 h
v Amfiteátri sa uskutoční 

„Deň pre všetkých“
V tento deň vyvrcholí projekt 

„Umelče, prezentuj sa“, ktorý 
na Orave realizuje neformálna 
skupina K&F Project. Môžete 
sa tešiť na prehliadku všetkých 
aktivít tohto projektu - kon-
certy popredných slovenských 
kapiel, prehliadky fotografií, 
filmový klub, adrenalínové 
centrum, detské centrum či 
prehliadku neziskových orga-
nizácií. Príďte a vychutnajte si 
jedinečné podujatie, kde si kaž-
dý niečo nájde...

máj  2012
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21.4.2012,  SFARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  13:00 - 19:00  
22.4.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  8:00 - 19:00  
28.4.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  13:00 - 19:00  
29.4.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  8:00 - 19:00      
  
1.5.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  8:00 - 19:00   
  5.5.2012,  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červ.kríža 29/130, 02901  +421 43 5522220  13:00 - 19:00    
  6.5.2012,  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červ.kríža 29/130, 02901  +421 43 5522220  8:00 - 19:00   
  8.5.2012,  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červ.kríža 29/130, 02901  +421 43 5522220  8:00 - 19:00  
12.5.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  13:00 - 19:00  
13.5.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  8:00 - 19:00  
19.5.2012,  MATKY TEREZY  Štefánikova 210, 02901  +421 43 2388128  13:00 - 19:00  
20.5.2012,  MATKY TEREZY  Štefánikova 210, 02901  +421 43 2388128  8:00 - 19:00 
26.5.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  13:00 - 19:00   
27.5.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  8:00 - 19:00   
 
 2.6.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  13:00 - 19:00  
  3.6.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  8:00 - 19:00   
  9.6.2012,  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červ.kríža 29/130, 02901  +421 43 5522220  13:00 - 19:00  
10.6.2012,  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červ.kríža 29/130, 02901  +421 43 5522220  8:00 - 19:00  
16.6.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  13:00 - 19:00  
17.6.2012,  AGAPÉ  Nábrežie 1/765, 02901  +421 43 5524626  8:00 - 19:00  
23.6.2012,  MATKY TEREZY  Štefánikova 210, 02901  +421 43 2388128  13:00 - 19:00  
24.6.2012,  MATKY TEREZY  Štefánikova 210, 02901  +421 43 2388128  8:00 - 19:00  
30.6.2012,  FARMÁCIA  Červ.kríža 30/62, 02901  +421 43 5522214  13:00 - 19:00  

Lekárenská pohotovostná služba apríl – jún 2012

Ponuka nebytových priestorov na prenájom
Mesto Námestovo ponúka na prenájom 

nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v prízemí bytového domu na 

Komenského ul. č. 510/10 (vedľa predajne po-
travín) o celkovej úžitkovej ploche 68,5 m2. Prie-
story sú vhodné na obchodné alebo kancelárske 
účely.

nebytové priestory, 
prípadne celý objekt na Ul. Miestneho priemys-

lu č.1009 (vedľa budovy Stavebného podniku), 
vhodné na administratívne účely.

Bližšie informácie záujemcovia získajú 
na Mestskom úrade v Námestove, 
tel.: 043/5504711.

Prázdniny s CVČ „Maják“
Žiaci už pomaly začínajú 

odpočítavať čas, ktorý ich 
delí od prázdninového nič-
nerobenia. 

Prežiť tajomstvo prázdni-

nového času deťom a mlá-
deži ponúka aj Centrum 
voľného času „Maják“ for-
mou prímestských táborov. 

Denný tábor je nevyhnut-

ný stabilizujúci prvok práz-
dninového obdobia, ktorý 
pomáha dieťaťu prežívať 
čas očakávania i čas dozrie-
vania dojmov i zážitkov.

 Je to nielen pomoc a po-
nuka pre rodičov, ktorá im 
dáva istotu, že sa deti ne-
budú bezcieľne túlať po 
uliciach, ale budú mať za-
bezpečenú aj teplú stravu, 
pedagogický dozor a hod-
notný program. 

V ponúkaných prímest-
ských táboroch počas let-
ných prázdnin deti strávia 
dni zmysluplne, zaujímavo 
a  za prijateľnú fi nančnú 
čiastku.

Tu je naša ponuka:

PRÍMESTSKÉ LETNÉ 
TÁBORY  

2.7.- 6.7.2012  
Prázdninové všeličo alebo 
týždeň plný prekvapení 

9.7. - 13.7.2012 
Šporťáčik   
11.7. - 14.7.2012 
Olympionik v prírode   
16.7 - 20.7.2012    
S batohom cez hory   
23.7. - 27.7.2012   
Indiánsky tábor   
30.7. - 3.8.2012     
Olympiáda netradičných 
športov a skúšok  olympij-
skej zdatnosti   
30.7. - 3.8.2012      
Žblnky - vlnky   
6.8. - 10.8.2012     
Modelingový tábor  
13.8. - 17.8.2012   
Pirátske leto   
20.8. - 24.8.2012   
Rozprávkovo  
27.8. – 31.8.2012   
Rozlúčka s prázdninami

Bližšie informácie na web. 
stránke CVČ: www.cvcno.
edu.sk

FEBRUÁR
Michaela Bedrichová
Zuzana Pantoková
Peter Brčák
Viktória Brčáková
Filip Lagin
Ľubomíra Gereková

Teodor Hadár
Rastislav Chromčák
Adam Sroka
Sára Griešová

MAREC
Nela Bombová

Daniel Chaban
Erika Sojáková
Peter Želenko
Simon Tarčák
Radka Krupová
Zara Zboroňová
Anton Briš

Vítame medzi nami

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV

FEBRUÁR
Viktor Vasilek 58
Matúš Slovík 16

MAREC
Lukáš Sabo 20

Anna Špliňová 90
Gabriel Lukašák 32
Angelína Čajková 91
Viera Martvoňová 76
Františka Chudjaková 53
Milan Dendis 71

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Psy v útulku
V súčasnosti sú v psom útul-

ku štyri psíky, ktoré čakajú na 
svojho súčasného, alebo dob-
rého nového pána. Okrem ma-
lého čierneho jazvečíka me-
nom Bobík sú všetko fenky. 
Nixy – nemecký ovčiak - je 
čistokrvná. Všetko sú to mla-

dé psy do 1 – 1,5 roka, veľmi 
prítulné, pokojné, hravé, neag-
resívne, vhodné aj ku deťom. 
Záujemcovia o psíkov môžu 
o ne požiadať na Mestskej po-
lícii v Námestove, tel. 043/55 
047 28, 043/55 222 12, e-mail: 
policia@namestovo.sk 

Maja Nixy

Lola Bobík

Základná škola na Komenského ul. v Ná-
mestove bude v školskom roku 2012/2013 ot-
várať športové triedy so zameraním na futbal. 

Z tohto dôvodu sa 6. 5. 2012 o 15.00 hodine 
v Mestskom kultúrnom dome v Námestove 
uskutoční stretnutie predstaviteľov MŠK Ži-

lina s prezidentom klubu Ing. Jozefom Anto-
šíkom, MŠK Námestovo s prezidentom klubu 
Ing. Silvestrom Habiňákom  a riaditeľom ZŠ 
Mgr. Ľubomírom Jaňákom s rodičmi žiakov, 
ktorí majú záujem o bližšie informácie ohľa-
dom športovej triedy.

POZVÁNKA

Základná škola na Komenského ulici v Námestove 
    srdečne pozýva mamy a staré mamy na oslavu

    

sviatku Dňa matiek 
4. mája 2012 (v piatok) o 16.00 hodine

    do Mestského kultúrneho domu v Námestove.

K Vášmu milému sviatku sme pre Vás pripravili kultúrne 
vystúpenie. 

Tešíme sa na stretnutie a veríme, 
že Vám spravíme v tento deň radosť.
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hokej - joko cup 2012

stolný tenis - tj oravan

extrémne športy - tj oravan

Žiacke výbery víťazmi svojich divízií
Družstvá námestovského stol-

notenisového oddielu sú počas 
aktuálnej sezóny permanentne 
vyťažené. Okrem republiko-
vých súťaží sa zúčastňujú maj-
strovstiev Oravy, kraja i Slo-
venska. Tak isto sú súčasťou 
národného pohára. Najlepšiu 
previerku pre nich znamenajú 
medzinárodné akcie, na ktorých 
majú možnosť vzájomnej kon-
frontácie s hráčmi, tímami a re-
prezentáciami z celého sveta. 
V krátkych blokoch informuje-
me o ich niektorých dosahova-
ných výsledkoch na nedávnych 
súťažiach.

MUŽI
3. liga - Námestovo A
V krajskej súťaži Žilinského 

kraja mu po 20 kolách patrí ve-
dúca priečka v tabuľke. Dopo-
siaľ nenašiel premožiteľa a ne-
stratil ani bod. Hneď za ním je 
s trojbodovou stratou Ružom-
berok C. Práve s týmto tímom 
a Krušetnicou A si zmeria sily 
v záverečných vystúpeniach 21. 
apríla.

4. liga, Východ - Námestovo B

V aktuálnej sezóne zopako-
val rezervný tím umiestnenie 
z predchádzajúceho ročníka 
a tak isto skončil na 6. priečke. 
Výsledná bilancia je 10 vý-
hier, 3 remízy, 9 prehier, skóre 
193:203 a 45 bodov. Víťazom 
súťaže sa stala Lokca A, pred 
Oravskou Lesnou A a Krivou 
A.

6. liga - Námestovo C
Tretie družstvo dospelých do 

bojov o popredné umiestnenie 
nezasiahlo. Výsledná 8. najlep-
šia pozícia znamená preň udr-
žanie sa v šiestoligovej spoloč-
nosti. Celky na 9. - 12. mieste 
vypadli do nižšej súťaže.

DORAST
Extraliga: juniori - Námes-

tovo A
Pred posledným trojzápaso-

vým turnajom v Nitre, ktorý 
bude 1. mája, sa náš doraste-
necký výber nachádza na 6. 
mieste spomedzi dvanástich 
kolektívov. Na svojom konte 
má 14 bodov za jednu výhru, 
štyri remízy a tri prehry. Skóre 
je pasívne, 36:44.

1. divízia: juniori - Námes-
tovo A

Lepším postavením sa môžu 
pochváliť Námestovčania v niž-
šej juniorskej súťaži. I keď už je 
konečné, ale rozhodne poteši-
teľné. Skončili hneď za tímami 
Ružomberka a Martina. Celko-
vo získali o tri body menej ako 
víťaz z Liptova. Bilancia: 16 
výhier, 3 remízy, 5 prehier, skó-
re 123:63, 59 bodov.

ŽIACI
1. divízia: starší žiaci - Ná-

mestovo A
Až 23 výhier a len jedna remí-

za Hornooravcov prezrádzajú, 
kto sa umiestnil najvyššie. To, 
že obsadili čelo tabuľky, nie je 
vôbec náhoda. Minulú sezónu 
boli tiež najlepší.

1. divízia: mladší žiaci - Ná-
mestovo A

Aj naši najmladší stolnoteni-
soví adepti v tejto súťaži jed-
noznačne dominovali. V práve 
skončenej sezóne nenašli spo-
medzi zostávajúcich siedmich 
účastníkov žiadneho premoži-
teľa, dokonca nestratili ani bod. 

Chvályhodné!
NAJMLADŠÍ ŽIACI 
- Slovenský pohár

Posledný tohtosezónny turnaj 
bol na programe 10. marca vo 
Vranove nad Topľou. Nečakane 
na ňom zaváhal líder súťaže Da-
libor Diko a klesol na konečnú 
2. pozíciu. Z výhry sa radoval 
dovtedy druhý Martin Kyseľ 
(Tvrdošín) a stal sa celkovým 
víťazom ročníka 2011/2012. 
Medzi najmladšími žiačkami 
náš kraj zastupovali štyri Orav-
čanky, vrátane Sáry Galčíkovej 
z Námestova. Zaknihovala si 
výsledné 25.-32. miesto, keď 
neuspela v baráži.

MLADŠÍ ŽIACI 
- Slovenský pohár

Dejiskom tretieho pokračova-
nia tejto akcie boli 26. februára 
Veľké Uherce. Na hornú Nit-
ru vycestovalo z Oravy osem 
chlapcov. Výborný výkon poda-
li najmä Námestovčania Šimon 
Gemeľa a Dalibor Diko. Prvý 
menovaný obsadil konečné 6. 
miesto. Jeho tímovému spolu-
hráčovi patrila 8. priečka. V ten 

istý deň sa predsta-
vili i mladšie žiač-
ky. Suverénne si 
počínala Tvrdošín-
čanka Katarína Be-
lopotočanová, hrá-
vajúca na klubovej 
úrovni v metropole 
Liptova. Na turnaji 
porazila všetko, čo 
je prišlo pod rake-
tu.

STARŠÍ ŽIACI 
- Majstrovstvá 

kraja
Podujatie sa ko-

nalo v nedeľu 11. 
marca v Námes-
tove. Súťažilo sa 
v piatich kategó-
riách. Majstrom 
kraja medzi chlapcami sa stal 
Matúš Diko. Katarína Be-
lopotočanová bola najlepšia 
medzi dievčatami. Vo štvor-
hre chlapcov skončila naj-
vyššie dvojica Matúš Diko - 
Andrej Kaššay. Ďalší úspech 
si Katarína Belopotočanová 
zaknihovala v štvorhre diev-

čat, keď zvíťazila s Denisou 
Jantošovou z Ružomberka. 
V zmiešanej štvorhre sa z ví-
ťazstva tešili Andrej Kaššay 
a Katarína Belopotočanová. 
Porazenými finalistami boli 
Matúš Diko a Rebeka Vlčko-
vá (Ružomberok).

Milan Švába

Andrej Kaššay ako reprezentant Slovenska 
v kategórii žiakov.                  Foto: archív AK

Dvakrát na bronzovom stupni pre víťazov
Na športovej mape Námestova 
sa s pribúdajúcim časom snaží 
čoraz viac zviditeľniť nový, 
nie až tak tradičný oddiel. Už 
dávnejšie sa hovorilo o záujme 
nadšencov extrémnych športov 
verejne sa prezentovať a zdo-
konaľovať v tom, čo radi robia 
a čomu venujú dostatok svoj-
ho voľného času. Filip Baník, 
Radoslav Čajka, Dominik Jan-
cek a Martin Sitáš, to je aktuál-
ne zoskupenie námestovských 
športových extrémistov. Okrem 
jazdcov na BMX bicykloch 
a MTB motocykloch k ním 
postupne pribudnú aj skatebo-
ardisti a vyznávači agressive in-
line korčuľovania.
Oficiálne sa dali dokopy len 
v závere minulého roka. Svoje 
umenie však preukazovali aj 
predtým, keď ešte nemali žiad-
nu klubovú príslušnosť. Všimli 
si to zástupcovia mesta a jed-
ného z nich vo februári ocenili 

titulom Športovec roka 2011. 
Konkrétne ich najviac zaujal 
ešte len 19-ročný D. Jancek, no 
predpoklady napodobniť ho má 
i zostávajúce trio.

Ich prvá akcia v tomto roku, 
ktorej sa zúčastnili, bola vo 
februári v domácom prostredí 
pri lodi Fino. North Cult Win-
ter Session, čiže nočná jazda 

na snehu pod umelým osvetle-
ním, prilákala dostatok divákov. 
Organizácia celého podujatia 
bola na pleciach hostiteľského 
tímu pretekárov. V tomto prípa-
de išlo predovšetkým o zábavu, 
no bolo sa na čo pozerať.
Druhé vystúpenie, kde sa 
snažili čo najlepšie reprezen-
tovať oddiel i mesto, sa konalo 
24. marca v Šuranoch. Presnej-
šie išlo o Junkride Indoor Jam 
vol. 2, teda súťaž, ktorá mala 
premiéru minulý rok a teraz 
sa dočkala ďalšieho pokračo-
vania. Svoje majstrovstvo tam 
predviedli jazdci z celého Slo-
venska. Konkurenciu zvýšili 
súťažiaci zo susedného Česka.
Spomedzi štyridsiatich „ride-
rov“ na BMX bicykloch postú-
pilo do finále iba desať. Nechý-
bali medzi nimi F. Baník, R. 
Čajka a D. Jancek. V kategó-
rii MTB postúpil ako jediný 
z Námestova M. Sitáš a doti-

ahol to na pekné 3. miesto. 
Rovnakú pozíciu, avšak medzi 
jazdcami na bicykloch sa poda-
rilo vybojovať D. Jancekovi. R. 
Čajkovi nevyšli preteky podľa 
predstáv. V kvalifikácii ale 
predviedol veľmi pekné triky. 
F. Baník sa po nepríjemnom 
zranení, ktorého ho odstavilo 
na polroka od súťaženia, vra-
cia do dobrej formy. Neustále 
sa zlepšuje a vidno to na jeho 
jazdení. 
A ako sa na prvé úspechy 
pozerá jeden z pretekárov D. 
Jancek? „Zatiaľ je len začiatok 
sezóny, no dosiahnuté výsledky 
hodnotím ako veľmi dobré. Za 
to, že sa chlapci dokážu v silnej 
konkurencii presadzovať, im 
patrí obdiv. Námestovských 
jazdcov už poznajú na celom 
Slovensku a vedia, že na každej 
súťaži spravia show neskutoč-
ných rozmerov.“
Je však škoda, že v našej krajine 

je nedostatok skateparkových 
hál a podobných akcií ako bola 
naposledy v Šuranoch. Naj-
bližšie preteky, na ktorých sa 
skupina Hornooravcov zúčast-
ní, budú 29. apríla v českom 
Trutnove. Pôjde o veľkú akciu 
svetovej úrovne s názvom 
Bikehall Contest. Predstavia sa 
na nej nielen zástupcovia sta-
rého kontinentu, ale aj z USA. 
Nasledujúci mesiac, presnejšie 
15. mája cestuje náš BMX tím 
do Bratislavy, kde bude účast-
níkom podujatia Concrete Jun-
gle Jam.
A je tu ešte jeden projekt s ruko-
pisom oddielu extrémnych 
športov Námestovo. Ide o už 
spomínaný North Cult. Jeho 
základom je mobilná prekážka 
a spomínaní odvážlivci sa s ňou 
vystúpia na viacerých akciách. 
Prvýkrát to bude už 20. apríla 
na jarnom jarmoku v našom 
meste.                   Milan Švába

Dominik Jancek (vpravo) v Šuranoch s cenou za tretí najlepší 
výkon.              Foto: Filip Swich

Domáci DreamTeam si druhé miesto zaslúžil
Zimný štadión HK Altis znova 
slúži svojmu účelu. Na radosť 
mnohých sa na ňom opätovne 
môže hrať hokej, čo využili ta-
mojší činovníci a zorganizovali 
premiérový ročník turnaja amaté-
rov pod názvom Joko cup 2012. 
Pozvánku zúčastniť sa ho prijalo 
šesť tímov. Dva z Oravy, ďalší 
dvaja z východu krajiny, po jed-
nom z Horehronia a Rakúska.
Samotný turnaj bol rozdelený do 
dvoch hracích dní. V tom prvom, 
v sobotu 10. marca sa bojovalo 
o čo najlepšie umiestnenie pred 
nedeľňajším play-off. Tam postú-
pili štyri najlepšie tímy. Jednotlivé 
zápasy sa hrali na dvakrát dvad-
sať minút hrubého času. Dovedna 
bolo možné zhliadnuť až devät-
násť nepochybne zaujímavých 
duelov.

Najväčšiu pozornosť vzbudzoval 
domáci kolektív - DreamTeam, 
ktorý tvorili prevažne hokejisti 
z mužstiev HK Námestovo, HK 
Slanica a HK MTS, pôsobiaci 
v OHS. Aj vzhľadom na jeho ko-
nečne umiestnenie možno konšta-
tovať, že si počínal vcelku úspeš-
ne. Ako jediný dokázal poraziť 
celkového víťaza z Kežmarku. 
Škoda len, že výhru zo základnej 
časti nezopakoval i vo finálovom 
súboji. V ňom už jednoznačne do-
minovali hráči zo Spiša. Duel o 3. 
miesto vyznel lepšie pre skúsenej-
šiu „Zbornú“ z Popradu. Tá zdo-
lala pre našincov nie až tak známy 
celok z Pohorelej.
Samozrejme, Joko cup bude mať 
o rok svoje pokračovanie. Ešte 
predtým, v máji sa uskutoční ďalší 
turnaj, ale len za účasti oravských 

mužstiev. Takže, kto má záujem, 
môže sa naň už teraz pripravovať.

Výsledkový servis základnej 
časti

Dream Team - Rabča 1:1, Traun-
see - Kežmarok 2:13, Pohorelá - 
Poprad 11:5, Rabča - Poprad 1:8, 
Kežmarok - Pohorelá 8:1, Dream 
Team - Traunsee 6:2, Traunsee 
- Rabča 1:7, Pohorelá - Dream 
Team 4:7, Poprad - Kežmarok 
3:8, Rabča - Kežmarok 1:5, Dre-
am Team - Poprad 2:4, Traunsee 
- Pohorelá 1:9, Pohorelá - Rabča 
7:2, Poprad - Traunsee 5:0, Kež-
marok - Dream Team 2:5.
Výsledkový servis play-off
Semifinále: Kežmarok - Poprad 
8:4, Dream Team - Pohorelá 5:0.
O 3. miesto: Pohorelá - Poprad 
3:7.
Finále: Kežmarok - Dream Team 

7:2.
Konečné poradie

1. ČSSR Kežmarok, 2. Dream 
Team Námestovo, 3. CCCP Pop-
rad, 4. HK Pohorelá, 5. HK Rab-
ča, 6. Traunsee Sharks II.

Individuálne ocenenia
Najlepší brankár: Peter Bartha 
(Dream Team). Najlepší obranca: 
Jozef Kanoš (Pohorelá). Najlepší 
útočník: Marcel Roth (Poprad).
Hráčsky káder DreamTeamu
Brankári: Peter Bartha, Jakub 
Vojtechovský. Obrancovia: Juraj 
Friedmann, Tomáš Chudý, Bra-
nislav Podhajský, Peter Potočan. 
Útočníci: Tibor Grígeľ, Jaroslav 
Kyseľ, Ján Lipničan, Miroslav 
Lipničan, Milan Madunický, Ján 
Maslan, Jozef Štilec.
Strelci gólov DreamTeamu
9 - M. Lipničan, 5 - J. Štilec, 4 - T. 

Grígeľ, J. Kyseľ, 2 - J. Lipničan, 
J. Maslan, 1 - T. Chudý, M. Ma-
dunický.
POVEDAL PO TURNAJI
Jozef Štilec (kapitán DreamTea-
mu Námestovo): „Svoje mužstvo 
ma príjemne prekvapilo dobrým 

výkonom. Napriek zvyšujúcej sa 
záťaži dokázalo na koniec prvého 
dňa zdolať víťaza z Kežmarku. 
Nesklamalo ani v rozhodujúcich 
súbojoch o konečné umiestnenie 
a celková druhá priečka mu patrí 
právom.“                  Milan Švába

Námestovský DreamTeam herne ani výsledkovo nesklamal.
	 	 	 	 	Foto:	Mária	Grígľová
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Veľké odhodlanie urobiť všetko pre záchranu
Mužstvo dospelých ukončilo 
v polovici marca zimnú príp-
ravu. Okrem pravidelných 
tréningových jednotiek, kto-
ré boli každý pracovný deň, 
odohralo počas nej dovedna 
desať priateľských stretnutí. 
Bilancia je pomerne lichoti-
vá, hoci treba poznamenať, 
že Námestovčania nastúpili 
prevažne proti tímom z Maj-
strovstiev regiónu Stred 
a z nižších súťaží. Naopak, 
rezervné tímy Ružomberka, 
Slovana Bratislava, či Žiliny 
majú svoju kvalitu a vzájom-
né súboje s nimi splnili svoj 
účel. Medzi súperov, ktorí 
preverili MŠK, možno zara-
diť i poľskú Žabnicu a Lip-
tovskú Štiavnicu.

Výsledky zostávajúcich 
prípravných zápasov

Námestovo - Žabnica 2:1 
(1:1). Góly domácich: K. Br-
čák 2. Námestovo - Trstená 
7:0 (3:0). Góly: P. Kapičák 
3, Mi. Čiernik, T. Zboroň, A. 

Stašiniak, Ma. Čiernik. Ná-
mestovo - Žilina B/Kotrči-
na Lúčka 3:0 (1:0). Góly: J. 
Siman (z 11 m), A. Kmeť, R. 
Jagnešák. Námestovo - Lip-
tovská Štiavnica 1:1 (1:0). 
Gól domácich: K. Brčák.

Zápasová bilancia 
v prípravnom období

10 stretnutí, 7 výhier, 1 remí-

za, 2 prehry, skóre 44:17.
Strelci gólov v zimnej príp-
rave
10 - P. Kapičák, 8 - K. Brčák, 
6 - J. Hrubjak, 4 - D. Kosmeľ, 
A. Stašiniak, 3 - Mi. Čiernik, 
2 - M. Kasan, R. Jagnešák, 1 
- L. Pňaček, T. Zboroň, Ma. 
Čiernik, J. Siman, A. Kmeť.

Ostrý štart odvetnej časti III. 
ligy - skupiny Východ čakal 
žlto-čiernych 17. marca pod 
Tatrami. Neboli tam horším 
mužstvom, no naspäť cestovali 
naprázdno. Následne pomerne 
hladko zdolali nevýrazných 
Hornozemplínčanov. Rovnako 
ako prehra v Poprade mrzí i do-
máce zaváhanie s Kremničkou, 
ktorá bola zdolateľná. Prvo-
aprílové gólové hody zažili na 
Šariši. Tie mali cenu jedného, 
ale z hľadiska dôležitosti veľmi 
potrebného bodu. Námestovča-
nia dovtedy v aktuálnom roč-
níku odchádzali z hosťujúcej 
pôdy vždy ako porazení. Ďalší 
bod pribudol na ich konto po 
bezgólovej remíze s vedúcim 
Bardejovom. Boj o záchranu 
v treťoligovej spoločnosti tak 
rozhodne nevzdali, čo potvrdili 
prvým víťazstvom na súpero-
vej pôde v aktuálnom ročníku. 
Po kvalitnom výkone a góloch 
najlepšieho strelca MŠK M. 
Kasana zaslúžene vyhrali pod 
Pustým hradom.

Výsledky súťažných zápasov
Poprad - Námestovo 2:0 
(1:0). Námestovo - Vranov 
nad Topľou 3:0 (1:0). Góly: 
D. Kosmeľ (z 11 m), M. Ja-
worek, J. Siman, Námestovo - 
Kremnička 0:1 (0:0), Prešov 
juniori - Námestovo 4:4 (3:1). 
Góly hostí: M. Kasan 3 (1 z 11 
m), M. Jaworek, Námestovo 
- Bardejov 0:0, Zvolen - Ná-
mestovo 0:2 (0:0). Góly: M. 
Kasan 2.
Zápasová bilancia jarnej častí
6 zápasov, 2 výhry, 2 remízy, 2 
prehry, skóre 9:7, 8 bodov.
Strelci gólov v sezóne 
2011/2012
7 - M. Kasan (1 z 11 m), 4 - 
M. Jaworek, 3 - B. Šalipur, 
Ma. Čiernik, 1 - M. Kubala, D. 
Kosmeľ (z 11 m), J. Siman.

Hráčsky káder pre jarnú 
časť

Brankári: Tomáš Smataník, 
Matej Cubinek. Obranco-
via: Andrej Stašiniak, Martin 
Habiňák, Andrej Kmeť, Ma-

rián Šmiheľ, Michal Čiernik, 
František Košťál ml. Stredo-
poliari: Daniel Kosmeľ, Juraj 
Siman, Marián Kasan, Ras-
tislav Jagnešák, Juraj Brňák, 
Štefan Backa - Marián Čiernik 
(dlhodobo zranený). Útoční-
ci: Marek Jaworek, Jaroslav 
Hrubjak, Karol Brčák, Patrik 
Kapičák, Tomáš Michaliga.

Zmeny v hráčskom kádri
Odchody: M. Nahodil (Brno, 
ZH), P. Machunka (Tvrdošín, 
P), B. Šalipur, P. Plančo, M. 
Kubala (všetci D. Kubín, UH), 
M. Herdeľ (Zubrohlava, ZH), 
S. Vučetič, P. Ratkovič (obaja 
Turany, UH).
Príchody: M. Cubinek (Or. 
Polhora, H), A. Kmeť (Čad-
ca, H), M. Kasan (D. Kubín, 
H), J. Siman (D. Kubín, UH), 
J. Brňák, J. Hrubjak (obaja 
Vavrečka, UH), Š. Backa, P. 
Kapičák (obaja Bobrov, UH), 
M. Jaworek (Prešov, H), T. 
Michaliga (Zákamenné, H).

Milan Švába
Mužstvo dospelých to s udržaním v súťaži myslí naozaj vážne. Na 

jar už získalo 8 bodov, rovnako ako za celú jeseň.    Foto: (autor)

O celkovom víťazovi rozhodli až vzájomné zápasy
Biela sobota je v Námestove už 
niekoľko rokov spätá s tradič-
ným hokejbalovým turnajom. 
Inak tomu nebolo ani teraz. 
Sedmička prihlásených tímov 
bojovala za gymnáziom Antona 
Bernoláka ligovým systémom 
„každý s každým“ o čo najlepšie 
výsledné umiestnenie. Oravia 
cup, ako znie názov tejto akcie, 
je v ostatnom období doménou 
domácich Panterov. Len výni-
močne pustia niekoho na vedúcu 
pozíciu. Svoje kvality predviedli 
aj túto jar. Boli najlepšie zakon-
čujúcim i brániacim mužstvom. 
Lenže desať bodov ako oni 
získali i ďalšie dva kolektívy. 
O konečnom poradí tak muse-
li rozhodnúť vzájomné zápasy 
najlepšieho tria. Tie iba potvrdili 
prvenstvo modro-bielych.
Druhú priečku obsadil Gladi-
ators a po niekoľko turnajovej 
medailovej odmlke opäť figu-

roval na stupni pre víťazov. Dal 
dokopy podstatne kvalitnejší 
káder a odzrkadlilo sa to i na 
výsledkoch. V jeho drese nastú-
pili napr. Vladimír Madleňák 
st., Mário Melicherčík či Tomáš 
Štefaničiak.
Bronzová pozícia tentoraz 
pripadla húževnatým a vždy 
bojovne naladeným mladíkom 
z Caymana Aťo. Partiu okolo 
bratov Bolekovcov a Iskier-
kovcov doplnil Jaroslav Kyseľ. 
No a práve úlohy top kanonie-
ra tímu sa zhostil jeden z nich, 
sedemgólový Tomáš Bolek.
So štvrtým, nelichotivým mies-
tom sa museli uspokojiť jasenic-
ké Žihadlá, ktoré mali najlepší 
vstup do turnaja. V úvodných 
troch súbojoch nestratili ani bod, 
no potom im zvlhol pušný prach 
a zaknihovali si tri porážky. 
Ostatné celky aj napriek snahe 
do boja o pódiové umiestnenia 

nezasiahli.
Výsledkový servis

Cayman Aťo - Panteri 2:3 po 
predĺžení (0:1), Devils - Or. 
Polhora 4:3 po predĺžení (1:2), 
M-Team - Žihadlá 1:5 (0:3), 
Panteri - Gladiators 1:0 (1:0), 
Žihadlá - Devils 4:1 (3:0), Or. 
Polhora - M-Team 
0:4 (0:2), Gladiators 
- Cayman Aťo 4:3 
po predĺžení (1:2), 
Panteri - Žihadlá 
1:2 (0:1), Devils - 
M-Team 1:3 (1:1), 
Gladiators - Žihadlá 
4:2 (2:1), Or. Polho-
ra - Panteri 0:8 (0:3), 
Cayman Aťo - Devils 
3:1 (1:1), M-Team - 
Gladiators 1:2 (0:2), 
Žihadlá - Or. Polhora 
2:4 (0:0), Cayman 
Aťo - M-Team 4:1 
(3:0), Panteri - Devils 

5:1 (2:0), Gladiators - Or. Polho-
ra 2:1 (2:0), Žihadlá - Cayman 
Aťo 1:2 (0:2), M-Team - Panteri 
2:4 (0:1), Devils - Gladiators 3:4 
(3:2), Or. Polhora - Cayman Aťo 
0:1 (0:1).

Konečné poradie
1. Panteri Námestovo 

6 4 1 0 1 22:7 10
2. Gladiators Námestovo   
6 4 1 0 1 16:11 10
3. Cayman Aťo Námestovo 
6 4 0 2 0 15:10 10
4. Žihadlá Oravská Jasenica 
6 3 0 0 3 16:13 6
5. M-Team Mútne 

6 2 0 0 4 12:16 4
6. HC Oravská Polhora 
6 1 0 1 4 8:21 3
7. Ťapešovo Devils 
6 0 1 0 5 11:22 2
Za prehru po predĺžení získal 
porazený tím bod.

Individuálne ocenenia
Najlepší brankár: Július Kotúľ 
- JULIO (Panteri), 7 inkaso-
vaných gólov a 2 čisté kontá, 
najlepší strelec: Jozef Pucheľ - 
FABIO (Panteri), 8 gólov.
Zostava víťazného tímu
Brankár: 33 Július Kotúľ - 
JULIO, obrancovia: 20 Patrik 
Košťál - PAO (C), 42 Rudolf 
Migra - RUDY, 53 Jakub Novák 
- DRVIČ, 9 Pavol Novák - 
HYENA (A), útočníci: 18 Jozef 
Kozaňák - KOSKO, 00 Juraj 
Migra - ĎURI, 25 Lukáš Pavlák 
- KAKŤO (A), 22 Jozef Pucheľ 
- FABIO.

Milan Švába

Chceli byť druhí, skončili o stupienok nižšie
Námestovským hráčom ne-
vyšiel záver základnej časti 
Oravskej hokejovej súťaže 
podľa predstáv. Dlho im pat-
rilo umiestnenie za vedúcim 
tímom súťaže, no neudržali 
si ho. Na duel 20. kola proti 
Drakom pre problémy so zo-
stavou nenastúpili a prehrali 
kontumačne. Všetky body 
stratili aj po tesnej porážke 
(4:5) s Or. Lesnou v posled-
nom 22. kole. Klesli na štvr-
tú priečku a pred play-off 
sa prakticky vyradili z boja 
o vytúženú striebornú pozíciu 
v konečnom účtovaní. Celky 
MTS a Slanica neprekročili 
svoj tieň a usadili sa v horšej 
polovici tabuľky.

Tabuľka po základnej časti
1. Draci D. Kubín 115:27 - 38 
bodov, 2. Or. Lesná 79:65 - 29 
bodov, 3. Pucov 72:44 - 24 bo-
dov, 4. Námestovo 83:75 - 24 
bodov, 5. Or. Podzámok 68:52 
- 23 bodov, 6. Trstená 54:43 - 
22 bodov, 7. MTS 54:65 - 18 
bodov, 8. Or. Poruba 44:60 
- 15 bodov, 9. Slanica 49:84 
- 10 bodov, 10. Liesek 45:94 
- 10 bodov, 11. Podbiel 47:97 
- 8 bodov.

Kanadské bodovanie 
základnej časti

HK MTS: 20 (14+6) J. Štilec, 
16 (8+8) Š. Ligas, 15 (9+6) T. 
Grígeľ, 10 (8+2) J. Maslan, 9 
(5+4) M. Florek st., 9 (4+5) 
B. Djobek, 4 (2+2) T. Chudý, 

J. Lipničan, 4 (1+3) E. Panči, 
2 (0+2) Anton Veselovský, 1 
(1+0) M. Matúš.
HK Námestovo: 36 (26+10) 
L. Sluka, 33 (12+21) M. Fer-
leťák, 30 (22+8) A. Stašiniak, 
15 (8+7) T. Štefaničiak, 14 
(3+11) V. Madleňák, 10 (3+7) 
J. Kyseľ, 6 (3+3) M. Mad-
leňák, 6 (2+4) M. Hucík, 4 
(2+2) R. Reguly,4 (1+3) M. 
Štefaničiak, 3 (1+2) P. Poto-
čan, 1 (0+1) Ľ. Adamec, A. 
Štefaničiak.
HK Slanica: 15 (11+4) M. 
Lipničan, 11 (6+5) D. Veče-
rek, 9 (7+2) M. Jančo, P. Šoch, 
9 (2+7) I. Korytár, 7 (3+4) M. 
Farský, 4 (3+1) P. Uhliarik, 4 
(2+2) M. Bolek, M. Červeň, 4 
(0+4) M. Večerek, 3 (2+1) B. 

Ferenčík, F. Planeta, 3 (1+2) 
M. Prielomek, 3 (0+3) F. Jan-
cek, 1 (1+0) J. Kozaňák.

Semifinále sa hralo na dve 
stretnutia. Žlto-čierni narazili 
na najťažšieho možného sú-
pera. Bolo teda jasné, že ak 
chcú postúpiť do finále, musia 
podať nadľudský výkon. Záz-
rak sa však nekonal. Dvakrát 
hladko prehrali a čakalo ich 
dramatické rozuzlenie o ko-
nečné 3. miesto. V ňom si 
zmerali sily s nebezpečnou 
Or. Lesnou, ktorej chceli vrá-
tiť požičané zo základnej čas-
ti. Prvý duel ešte nič nevyrie-
šil, no v tom rozhodujúcom sa 
zaskvel kanonier Lukáš Sluka 
a hetrikom zabezpečil Námes-

tovčanom 3. miesto v 27. roč-
níku OHS.

Play-off
Semifinále: Draci D. Kubín 
- Námestovo 4:1. Gól Námes-
tova: R. Reguly. Námestovo 
- Draci D. Kubín 1:7. Gól Ná-
mestova: A. Stašiniak.
O 3. miesto: Námestovo - Or. 
Lesná 4:4. Góly Námestova: 
L. Sluka 2, Ľ. Adamec, V. 
Madleňák. Or. Lesná - Námes-
tovo 0:3. Góly: L. Sluka 3.

Konečné poradie
1. Draci D. Kubín, 2. Pucov, 
3. Námestovo, 4. Or. Lesná, 5. 
Or. Podzámok, 6. Trstená, 7. 
MTS, 8. Or. Poruba, 9. Slani-
ca, 10. Liesek, 11. Podbiel.

Individuálne štatistiky
Najproduktívnejší hráči: 
37 (19+18) Ľ. Črep (Draci D. 
Kubín), 36 (26+10) L. Sluka, 
33 (12+21) M. Ferleťák (oba-
ja Námestovo).
Najlepší strelci: 26 gólov - L. 
Sluka, 22 gólov - A. Stašiniak 
(obaja Námestovo), 19 gólov 
- Ľ. Črep (Draci D. Kubín).
Najlepší nahrávači: 21 asis-
tencií - M. Ferleťák (Námes-
tovo), 18 asistencií - Ľ. Črep, 
17 asistencií - J. Črep, M. Le-
vák (všetci Draci D. Kubín).
Najtrestanejší hráči: 42 tr. 
minút - M. Hucík (Námesto-
vo), 40 tr. minút - P. Kováčik 
(Or. Podzámok), 38 tr. minút 
- R. Brňák (Or. Lesná).

Milan Švába

Panteri (v modrých dresoch) potvrdili svoju turnajovú dominanciu. Ved-
ľa nich sú hráči tímov z druhého a tretieho miesta.              Foto: (autor)


