
Žiadne hromadné 
prepúšťanie

Médiami prebehla sprá-
va, že v súvislosti s ruše-
ním nonstop prevádzky 
výroby Volkswagen Slo-
vakia v Bratislave a jej 
prechodom na 6-dňový 
týždeň sa hovorí o znižo-
vaní stavov pracovníkov 
jeho dodávateľských fi-
riem. Mediálne bol spo-
mínaný konkrétne John-
son Controls.

Zaujímalo nás, či spomí-
naná, alebo i ďalšie firmy 
so sídlom v Námestove 
nenahlásili Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
v Námestove hromadné 
prepúšťanie zamestnan-
cov.

Zápornú, a tým potešu-
júcu odpoveď na našu 
otázku nám poskytol ria-
diteľ úradu Miroslav Ga-
bara:

„V roku 2012, k dnešné-
mu dňu,  nebolo na Úrad 
práce, sociálnych vecí a

rodiny Námestovo na-
hlásené žiadne hromad-
né prepúšťanie.“

	 	 										(r)
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V Námestove 95 prváčikov
V školskom roku 

2012/2013 bude Základnú 
školu na Komenského ulici 
navštevovať osemnásť pr-
váčikov.  Výtvarné pomôc-
ky, predtlačové písanky, ale 
hlavne pekná rozprávková 
knižka bude všetkým pripo-
mínať prvý, slávnostný deň v 
škole. Príležitosť stretnúť sa 
s prváčikmi  si nenechal ujsť 
ani primátor mesta Námes-
tovo Ing. Ján Kadera spolu 
s Mgr. Ivanom Veljačikom. 
Žiakov motivovali ďalšími 
darčekmi, popriali všetkým 
veľa odvahy, chuti a úsilia 
zdolať namáhavý začiatok. 

Prváci svojimi odpoveďami 
na otázky prekvapili šikov-
nosťou a smelosťou. Hneď v 
prvý deň potvrdili slová bás-
ničky na nástenke: „My sme 
smelí prváci, múdre hlávky 
máme, s písmenkami, s čís-
lami do boja sa dáme. Číta-
nia sa nebojíme, s počtami 
si poradíme. Všetko sa nám 
podarí, kto neverí, uverí.“

V Námestove tohto roku 
do školských lavíc prvýkrát 
zasadlo spolu 95 prvákov: 18 
v ZŠ Komenského, 43 v ZŠ 
na Slnečnej a 34 na CZŠ sv. 
Gorazda.

(zš k, r)

V Námestvsku štrajkovalo 
takmer 1000 pracovníkov ZŠ

Vo štvrtok 13. septem-
bra štrajkovalo 962 za-
mestnancov 27 základ-
ných škôl a zariadení v 
Námestovskom okrese, 
čo je 97,66%. K štrajku 
sa nepripojilo iba 23 za-
mestnancov z troch za-
riadení a jednej základnej 
školy,“  informovala  novi-
ny Námestovčan  Emília 
Parišková, predsedníčka 
Rady ZO OZ PšaV na Slo-
vensku, okresu Námesto-
vo.

Z piatich námestov-
ských stredných škôl 
podporu presadiť zmenu 
podmienok v slovenskom 
školstve vyjadrili výstraž-
ným štrajkom Stredná 
odborná škola v Námes-

tove a Gymnázium Anto-
na Bernoláka. Požiadavky 
zamestnancov námestov-
ského gymnázia uverej-
ňujeme na inom mieste.

Pedagogickí i nepeda-
gogickí pracovníci škôl 
išli do výstražného štraj-
ku nie iba za svoje platy, 
ale za celkové zlepšenie 
dlhodobo neriešených 
podmienok v slovenskom 
školstve. V prípade ne-
splnenia ich požiadaviek 
budú v podobných nátla-
kových akciách pokračo-
vať. Čakajú však na roko-
vanie vlády 10. októbra, 
kde budú ministri rozho-
dovať o návrhu štátneho 
rozpočtu na rok 2013.

	 	 								(lá)

Prvýkrát v školskej lavici.    Foto: zš k

Odhadom		poldruha	tisícky	ľudí	sa	15.	septembra	v	sobotu	večer	stretlo	na	námestí	Antona	Bernoláka.	
Mladí	hasiči	z	DHZ	Námestovo	v	spolupráci	s	mestským	úradom,	technickými	službami	a	pod	záštitou	
primátora	mesta	pripravili	akciu	s	názvom	Dožinky.

Deti	sa	vozili	na	starej	hasičsekej	striekačke,	ktorú	ťahali	dva	nádherné	kone,	starší	sa	občerstvovali	
chutným	gulášom	a	pečenou	klobáskou.	Nechýbalo	čapované	pivo	a	nealko	nápoje.	Dobrú	náladu	udr-
žiaval	do	hlbokej	noci	diskdžokej,	ktorého	striedal	hudobník	s	harmonikou.		 	 																					(mr)

Vynovená námestovská 
autobusová stanica
Po päťdesiatich ro-

koch sa dočkala au-
tobusová stanica zá-
sadnej rekonštrukcie. 
Opravila a nadstavila 
sa hlavná budova s pek-
nou čakárňou a verej-
nými toaletami. Státia 
autobusov sú opatrené 

nástupnými ostrovček-
mi a zábradliami, kto-
ré oddeľujú stanicu aj 
od štátnej cesty, čím 
by sa mala zvýšiť bez-
pečnosť cestujúcich. 
Podľa zástupcov SAD 
LIORBUS a.s. sú na ná-
stupištiach pripravené 

betónové základy na 
budúce prestrešenie 
nástupišťa. Mesto, kde 
nie je železnica a fun-
guje len autobusová 
verejná doprava, si ta-
kúto rekonštrukciu za-
slúžilo.     

                               	(mr)



V uplynulom období Mest- 
ská polícia v Námestove 
vďaka spolupráci s občanmi 
mohla reagovať na  viacero 
prípadov protiprávneho ko-
nania. Je potešujúce, že ľu-
dia sa snažia prispieť k spo-
ločnému dobru, k zlepšeniu 
stavu spoločnosti a odstráne-
niu negatívnych javov. Poža-
dovať od kompetentných 
činnosť, za ktorú sú platení.  
Poukazovanie na problémy  
je  na rozdiel od ,,pliváni u 
piva“ cestou  k zlepšovaniu 

kvality života v našom mes-
te. Veď aj stará múdrosť 
hovorí: nemému dieťaťu ani 
vlastná matka nerozumie.

Deviateho septembra asi 
okolo 21.30 hod. občania na-
hlásili mestskej polícii, že na 
Hviezdoslavovom námestí  
dvojica  mladých ľudí rozbíja 
fľaše. Hliadku MsP prekvapi-
lo, že chlapec  s dievčaťom z 
Dolného Kubína  dokázali vy-
tvoriť okolo seba takú spúšť. 
Ich správanie zodpovedajúce 
stavu  po konzumácii alkoholu 

v kombinácii s drogami bolo 
„ocenené“ blokovými pokuta-
mi v najvyššej možnej výške.   

Dvanásteho septembra nám 
občania nahlásili znečistenie 
vozovky na Ulici SNP. Išlo o 
vyliaty betón z vozidla beto-
nárne.  Hoci by sa to dalo pri-
rovnať k sponzorskej oprave 
námestovských ciest, bol vo-
dičov priestupok prejednaný 
na mieste.         

                    Jozef Balcerčík 
Mestská polícia

Námestovo 
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VÝZVA
Mesto Námestovo je zriaďovateľom sociálneho zari-
adenia: Nocľaháreň „HUMANITAS“, kde poskytuje 
nocľah občanom bez prístrešia.

Touto formou žiada občanov o poskytnutie 
čistých nasledovných vecí pre mužov a ženy:

 - posteľná bielizeň
 - uteráky
 - spodná bielizeň
 - tričká, mikiny, nohavice, rifle, vetrovky,   
   čiapky, šály.

Uvedené veci prosíme priniesť pred sociálne zariade-
nie v dňoch pondelok až piatok, v čase
od 15.00 hod. do 18.00.hod.
                                                                           Ďakujeme!

Ako skrotiť  rýchlych jazdcov?
Túžbou a snahou nás všetkých 

je mať v meste dobré cesty, aby 
sa nám po nich dobre jazdilo. 
Na uliciach, kde sa nám to už 
podarilo, narážame, paradox-
ne, na opačný problém. Ako 
„pribrzdiť“ šialených jazdcov, 
ktorí nerešpektujú predpísanú 
rýchlosť a po uliciach ohrozujú 
iných účastníkov cestnej pre-
mávky. Jedna z možností, ako 
prinútiť všetkých vodičov zní-
žiť rýchlosť, je vybudovať na 
cestách spomaľovače, nazýva-
né tiež retardéry.  Na mestský 
úrad už doručili požiadavku 
na vybudovanie spomaľova-
čov občania z niektorých ulíc 
v meste. Rozhodnutie nie je  
vôbec jednoduché, pretože aj 
retardéry majú svoje nevýho-
dy. Okrem toho, že ich vybu-
dovanie stojí nemalé finančné 
prostriedky, prejazdom cez ne 
trpia vozidlá a zdôraznime, že 
všetky vozidlá a teda aj tých 
poctivých vodičov. Brzdením 
pred takýmto zariadením a ná-
sledným rozbiehaním vozidla 
spotrebúvame viac pohonných 
látok a tým aj viac znečisťu-
jeme ovzdušie. Problematická 
je taktiež zimná údržba cesty. 
Problém s prejazdom  cez ur-
čitý druh spomaľovačov majú 

aj autobusy, ktoré majú oproti 
osobným autám väčší rázvor a 
napríklad cez vyvýšené prie-
chody pre chodcov by mohlo 
dôjsť k ich poškodeniu. Ešte 
jeden zaujímavý postreh sme 
zistili pri žiadostiach o budo-
vanie spomaľovačov. Každý 
by ho chcel mať pred vlastným 
domom, aby tu autá chodili 
pomaly, no keď ide vlastným 
autom cez spomaľovač v inej 
časti mesta, už naň nadáva. 
Je to podobné, ako s obme-
dzením rýchlosti dopravnými 
značkami. Na ulici, kde bý-
vame, by sme neváhali dať aj 
dvadsiatku, keď však jazdíme 
autom, vždy si povieme, čo za 
blbec tu osadil tú štyridsiatku... 
V najbližších dňoch ideme as-
faltovať dlhý úsek ulíc Mlyn-
skej a Sládkovičovej, pretože 
sú hrboľaté a zle sa po nich 
jazdí. Už sa ozývajú hlasy na 
zavedenie retardérov. Cestu 
asfaltom vyrovnáme, a hneď 
nato na nej umelo vyrobíme 
nerovnosti, aby sa nám po nej 
opäť  jazdilo zle. Nezrušíme  
preto asfaltovanie, nenecháme 
na uliciach súčasné „prirodze-
né“  hrboľaté retardéry a ešte 
aj ušetríme financie..?

                     Milan Rentka

Mlynská ulica, kde sa začalo s rekonštrukciou. Na upravenej 
ulici s novými chodníkmi by sme vodičov nemali šikanovať vy-
tváraním umelých prekážok a nerovností.     Foto: (msú)

Nie, zúfalému financovaniu školstva
My, zamestnanci Gym-

názia Antona Bernoláka, 
Námestovo sme sa 13. 
septembra 2012 spolu 
s viacerými školami re-
giónu pripojili k výstraž-
nému štrajku, vyhlásené-
mu Odborovým zväzom 
pracovníkov školstva a 
vedy. Chceme tak dať na-
javo nesúhlas s nesysté-
movým riešením kritickej 
situácie vo financovaní 
a odmeňovaní v rezorte 
školstva a zároveň upo-
zorniť, že návrh štátneho 
rozpočtu na rok 2013 a 
východiská na roky 2014 
- 2015 neriešia postupné 
vyrovnávanie hendikepov 
školstva.

Rok pred plánovaným 
štrajkom protestovalo 
pred Úradom vlády SR 
cca 10 000 nespokoj-
ných učiteľov. Vlády (tá 
minulá aj súčasná) sa ne-
zaoberali našimi požia-
davkami, preto výstražný 
štrajk.

ŽIADAME, aby sa vláda 
vážne zaoberala súčasnou 
nepriaznivou finančnou situ-
áciou v školstve a podhodno-
tením rezortu (mzdy sú o 23-
38% nižšie ako je priemer v 

národnom hospodárstve).
ŽIADAME,  zlepšiť ce-

lospoločenské postavenie 
pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov 
(deklarované v programovom 
vyhlásení vlády).

ŽIADAME navýšenie fi-
nančných prostriedkov na 
školstvo tak, aby podiel z 

HDP bol porovnateľný s kra-
jinami EÚ (SR je na chvoste 
tohto rebríčka).

ŽIADAME, aby platy od-
borných a pedagogických 
zamestnancov boli na úrovni 
1,2 – 2,0 násobku priemerné-
ho platu v národnom hospo-
dárstve, čo znamená zvýšenie 
v roku 2013 minimálne o 

10%.
ŽIADAME zvýšenie ta-

rifných platov nepedagogic-
kých zamestnancov.

ŽIADAME posilniť štátny 
rozpočet na roky 2013-2015 
v kapitole školstva.
Za zamestnancov gymnázia

Mgr. Ivan Doroš PhD
RNDr. Marián Melišík

Za zlepšenie finančnej situácie v slovenskom školstve i za splnenie mzdových požiadaviek 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva 13. septembra protestovali aj za-
mestnanci Gymnázia Antona Bernoláka.                Foto: (gab)

Občania avizujú, polícia koná...

Skúška motorovej píly  na 
stromoch v areáli Materskej 
školy na Brehoch  nenechala 
telefóny obyvateľov sídliska  
nečinnými. Hoci sa pácha-
teľov nepodarilo chytiť, boli 
v spolupráci s technickými 
službami vykonané kroky k 
zabezpečeniu bezpečnosti  
deti navštevujúcich  uvedené 
zuariadenie.       Foto: (msp)

Predvádzacie akcie ? Nie !
Vzhľadom na blížiaci sa ok-

tóber - Mesiac úcty k starším 
a zaznamenanie  viacerých 
,,skúsenosti“ sme pripravili pár 
rád  pre starších spoluobčanov 
a dôchodcov, ktorí sú obzvlášť 
zraniteľní  a sú priam  cieľovou 
skupinou ,,predajcov“.

Svet predvádzacích  akcií je  
jedna veľká fikcia, v ktorej ide  
iba o vaše peniaze. Možno to 
znie tvrdo,  ale predajcovia na 
predvádzacích akciách  nie sú 
vaši kamaráti. Neprídu tu  len 
preto, aby vám rozdali  darčeky 
a  šli zas domov. Sú to obchod-
níci a ich cieľom  je predovšet-
kým  zisk. Zarobiť na  vás, zís-
kať vaše peniaze výmenou za 
nepotrebné a nekvalitné veci. 
Keďže museli na konanie akcie 
vynaložiť určité náklady (cesta  
na miesto určenia, prenájom 
priestorov, platy predajcov), 
je jasné, že tieto náklady sa im 
musia vrátiť,  ale chcú aj zaro-
biť. A nie málo. Snažia sa  o to 
aj formou  zliav, akcii, súťaží, 

výhier, alebo zlosovacích hier. 
Tiež môže mať ich firma výro-
čie, narodeniny, alebo iba dnes 
sa dá ich  tovar kúpiť  za špe-
ciálnu cenu. Jediným účelom  
týchto informácii je vyvolať vo 
vás dojem, že  iba dnes máte 
šancu  nakúpiť výhodne. 

Nech sa ku svojej fiktívnej 
výhre dostanete  akokoľvek, 
nepodľahnite  falošnej predsta-
ve  o tom, aké šťastie sa na vás 
usmialo. Všetko, čo  dostanete, 
si v skutočnosti draho zaplatí-
te.

 Naša prvá  rada znie:
Vyhoďte  pozvánku na 

predvádzaciu akciu! Ušetri-
te aj čas, aj nemalé množstvo 
finančných prostriedkov. Ne-
choďte  sa ponižovať a robiť 
zo seba bláznov.

V prípade, že sa z akýchkoľ-
vek dôvodov rozhodnete pred-
vádzaciu akciu navštíviť  aj s 
rozhodnutím, že sa idete len 
pozrieť, a aj tak nič nechcete 
kupovať:

Neberte si občiansky pre-
ukaz! Len tak si môžete byť 
istý, že ho ,,predajcovia “ od 
vás nevylákajú a neodpíšu si z 
nich citlivé, osobné údaje  na 
kúpnu zmluvu. Nikomu neho-
vorte, ako sa voláte a kde bý-
vate a v prípade, že na vás budú 
naliehať, svoje meno aj adresu 
bydliska si radšej  vymyslite.

Nič nepodpisujte! Na to 
naozaj veľký pozor! Na pred-
vádzacej akcii nikdy nič ne-
podpisujte. Žiadne prezentačné 
listiny alebo prevzatia výhry. 
Nikdy nič! Aj keď sa to na 
prvý pohľad nezdá, váš podpis   
môže mať hodnotu  aj tisíc €, 
častokrát na splátky, čím aj tak 
vysoká cena narastá.  Predajco-
via, hoci tvrdia niečo iné, po-
trebujú váš podpis len k jednej 
jedinej veci – k uzavretiu kúp-
nej zmluvy.

Snažte sa zachovať si zdra-
vý rozum!

Stará pravda hovorí, že za-
darmo vám nikto nič nedá.

Skúste sa na ponúkaný tovar 
pozrieť kriticky - bez ružových 
okuliarov, či vôbec niečo také 
potrebujete. Kvalita je v sku-
točnosti  práve jedným z najs-
labších článkov výrobku.

Nenechajte zneužiť vašu 
lásku k blízkym   tvrdením, 
že kúpou výrobku pomôžete  
zdraviu svojho či vašich deti a 
vnúčat.

Údajný liečivý účinok nie-
ktorých  zdravotných a lieči-
vých prostriedkov, matracov, 
vankúšov, podložiek, biolámp 
a pod. by sa dal považovať za 
úsmevný,  keby  ste  za ne ne-
zaplatili tisícové položky.

Vzhľadom na  to, že firmy, 
ktoré podnikajú spomínaným  
nekalým spôsobom,  majú kúp-
ne zmluvy spracované veľmi 
sofistikovane, je najlepšie  sa  
jednaniu s nimi vyhnúť a pred-
vádzacích akcii sa nezúčastňo-
vať.                  Jozef Balcerčík 

MsP Námestovo

Zasadnutie MsZ 1. októbra
V pondelok 1. októbra 2012 o 15.00 
h sa v zasadačke mestského úradu 
uskutoční siedme zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Námestove.
Na programe budú 
• informácie o činnosti mestského 
úradu a kontrola plnenia uznesení
• členstvo Mesta Námestovo v 
združení Babia hora
• rozpočtové opatrenie č. 5/2012 a 
čerpanie rezervného fondu na kapi-
tálové výdavky
• návrh na schválenie odpísania 
pohľadávok Technických služieb Ná-
mestovo

• VZN Mesta Námestovo č. 2/2012 
o obmedzení hazardných hier na 
území mesta 
• protest prokurátora proti Vše-
obecne záväznému nariadeniu Mes-
ta Námestovo č. 5/2002 o niekto-
rých podmienkach držania psov
• schválenie nájmov a výpožičiek 
majetku vo vlastníctve mesta
•prevody majetku
•interpelácie
•rôzne
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva je verejné, v prípade záujmu sa 
ho občania môžu zúčastniť.



Už niekoľko rokov za sebou sa v 
Materskej škole Komenského v Ná-
mestove hromadili odvolania rodi-
čov detí, ktoré z kapacitných dôvo-
dov nemohli byť umiestnené v tomto 
zariadení.

Pretože aj hygienické zariadenia 
si vyžadovali úpravy,  Mesto Ná-
mestovo vyhlásilo výberové kona-
nie na rekonštrukciu spomínaných 
priestorov. Rekonštrukciu realizoval 
Stavebný podnik Námestovo a už v 
auguste sen o novej triede a nových 
sociálnych zariadeniach nadobudol 
reálne kontúry.

Ukončenie realizácie tohto projek-
tu bolo síce o niekoľko dní onesko-
rené, ale výsledok stojí za to.

Deti sa môžu tešiť z nových umý-
vadiel, wc, ktoré už spĺňajú normy, z 
novej triedy, ktorá vznikla spojením 
skladu a jedálne, čim sa zvýšila kapa-
cita o 21 detí. Celé priestory materskej 
školy teraz pôsobia nielen pekne a fa-
rebne, ale aj priestranne a účelne.

Tešíme sa, že Mesto Námestovo 
pristúpilo k tomuto kroku a vytvorilo 
nám estetické prostredie, čím sa zvý-
šila kvalita života v našej MŠ.

Zároveň patrí poďakovanie aj pra-
covníčkam materskej školy - uprato-
vačkám a  učiteľkám, ktoré sa snažili 
o čo najrýchlejšie vyčistenie a úpra-
vu priestorov. 

Alena    Geburová
riaditeľka MŠ Komenského

3Námestovčan

Vôňa asfaltu počas babieho leta
Kvalitu ciest v meste pozná 

každý z nás. Aj keď sa mestu 
v posledných rokoch podarilo 
dať do poriadku hlavné do-
pravné tepny, stále je dosť úse-
kov, kde je povrch komuniká-
cií „dolátaný“ ako staré vrece 
so záplatou na záplate. Peňazí 
na všetko nie je nikdy dosť, 
preto otázka stojí, kde začať a 
kde skončiť, čo je dôležité a čo 
ešte počká. Pre poriadok si pre-
to pripomeňme, čo máme dob-
ré a čo nám už „horí“. Hlavný 
vstup do mesta, Štefánikova 
ulica, bola zrekonštruovaná 
pred niekoľkými rokmi, bol 
upravený vstup na novú faru 
a do areálu kostola, doriešený 

chodník okolo sochy biskupa 
Vojtaššáka a neskôr vyriešené 
parkovanie pred obchodmi na 
tejto ulici. V ďalšom období sa 
podarilo vyriešiť dlhý úsek z 
Brehov po Hamuljakovej uli-
ci, Mlynskej a Hattalovej ulici 
až do priemyselnej časti mesta 
pri OD Billa. V tomto úseku 
sa vybudovala nová „prepo-
jovacia“ cesta medzi ulicami 
Mlynská a Štefánikova, zlik-
vidovala sa trafostanica v kri-
žovatke pri starej poliklinike, 
vytvorili parkovacie miesta 
pred súkromnými ambulan-
ciami, dorobili nové chodníky. 
Vybudovali sa nové cesty na 
sídlisku Čerchle.

Kde nás 
teda „tlačí 
t o p á n k a “ ? 
Okrem bu-
dovania ciest 
pri novej in-
dividuálnej 
výstavbe je 
to oprava 
zos távajú -
cich zlých 
komuniká-
cií. Na tento 
rok sme si 
naplánovali 
a vyčlenili 
slušnú sumu 

peňazí, ktoré sa nám vrátili z 
akcií financovaných z euro-
fondov, vďaka ktorým chceme 
zrekonštruovať ďalšie úse-
ky. Ide predovšetkým o ulicu 
Mlynskú a Sládkovičovu, re-
konštrukciou ktorých zokru-
hujeme mesto okolo sídliska 
Brehy. Dôležitá rekonštrukcia 
čaká Slnečnú ulicu, kde sa 
okrem obnovy rozsypaných 
chodníkov okolo „Papuče“ 
rozšíri ulica v jej hornej časti, 
čím sa zlepší možnosť par-
kovania, ale tiež bude možné 
zabezpečovať zimnú údržbu 
mechanizmami technických 
služieb. V týchto dňoch sa tiež 
asfaltovým povrchom upravuje 

priestor medzi cirkevnou ZŠ a 
centrom voľného času. Koneč-
ne sa vyasfaltuje aj spevnená 
plocha na Nábreží, za ktorou 
bývajú umiestnené kolotoče, 
dodláždi sa susediaci chodník 
a pri amfiteátri sa vybuduje 
bezbariérový prístup. Bez as-
faltového povrchu nezastanú 
ani niektoré nové ulice pri no-
vostavbách rodinných domov, 
ktoré boli doposiaľ iba spevne-
né štrkovou vrstvou.

Asfalt je ropný produkt, kto-
rý pre väčšinu ľudí nemá prí-
jemnú vôňu. Chôdza a jazda 
po novom asfaltovom koberci 
však nepochybne poteší kaž-
dého.                Milan Rentka

Koncom augusta sa asfaltovali komunikácie pri SAD. 
        Foto: (msú)

Na mieste bývalej trafostanice blízko starej po-
likliniky na križovatke medzi Mlynskou a Štefáni-
kovou ulicou vyrástol kvetinový záhon. Tento rok 
ožil znovu krásnymi farbami.           Foto: (msú)

K novej triede MŠ na Komenského pribudli aj 
sociálne zariadenia, ktoré sa deťom určite pá-
čia.               Foto: (mš k)

Rekonštrukcie sa dočkala aj tretia materská škola

Kde sídlia technické služby?
Keby sme túto otázku polo-

žili mladým ľuďom v meste, 
sotva by na ňu niekto z nich 
vedel správne odpovedať. Ale 
ruku na srdce, koľko aj star-
ších ľudí v Námestove vie, 
kde sídli organizácia, ktorá 
sa stará o to, aby sme žili v 
čistom a peknom prostredí, 
kde môžeme v noci prejsť po 
osvetlených uliciach, počuť 
správy v mestskom rozhlase, 
v zime chodiť po odhrnutých 
a posypaných chodníkoch a 
cestách? Veru, nie veľa. Ve-
denie mesta a nový šéf tech-

nických služieb prišli s nápa-
dom, ako to zmeniť. Každá 
správna firma má svoju znač-
ku, svoje logo, niečo, čo jej 
robí reklamu.  Vari najcha-
rakteristickejšou činnosťou 
technických služieb je odvoz 
komunálneho odpadu. Koľko 
chlapcov chcelo byť v detstve 
smetiarom. Typický stroj, 
smetiarske auto, pozná každý 
z nás. Nápad zobraziť práve 
toto vozidlo na budove tech-
nických služieb bol na svete, 
už len zabezpečiť jeho zrea-
lizovanie. Napriek tomu, že 

sme malé mestečko, žije 
v ňom  veľa mladých, 
šikovných ľudí. Oslovili 
sme jedného z nich, Mir-
ka Filička, medzi mladý-
mi známeho ako autora 
prvých grafitov v meste 
a ten prisľúbil pomoc.  
Ako sám povedal, krás-
na plocha na viditeľnom 
mieste bola pre neho veľ-
kou výzvou. Chopil sa 
jej a výsledok je nádher-
ný. Už počas realizácie 

maľby sa pri budove zasta-
vovalo množstvo ľudí, mnohí 
sa pred veľkým smetiarskym 
autom fotia, dokonca cestu-
júci autobusom po hlavnej 
ceste si maľbu všímajú. Nová 
brána, nový plot, nové autá, 
chlapi v nových montérkach 
úplne zmenili tvár mestskej 
firmy. Každý týždeň sa pre-

sviedčame, že primátor mesta 
mal pri návrhu nového riadi-
teľa technických služieb Mgr. 
Martina Mikluišičáka dobrý 
tip. Verme, že sa s týmto ná-
vrhom stotožnia aj poslanci 
mestského zastupiteľstva a 
nového riaditeľa oficiálne 
menujú. 

                     Milan Rentka

Mirko Filičko sa realizuje na budove technických služieb. Jeho 
tvorba mimoriadne oslovila a tak sa kedysi nevýrazná budova 
stala miestom obdivu nielen Námestovčanov.      Foto: (msú)

Pôvodná vizáž budovy Technických 
služieb v Námestove je už minu-
losťou.          Foto: (msú)

Stratégia výstavby 
v Námestove

Výstavba nájomných
bytov 
Námestovo potrebuje nájom-

né byty. Ako vhodná lokalita 
sa po mnohých diskusiách a 
návrhoch vybral pozemok za 
Domom seniorov.  Odlišnosť 
názorov však vládla pri doho-
de o počte poschodí. Pokiaľ 
vedúci oddelenia výstavby 
Ing. Natšin, podľa vlastných 
slov inšpirovaný americkými 
filmami, by uvítal postaviť v 
danej lokalite čo najvyššiu 
bytovku či mrakodrap,  komi-
sia výstavby navrhovala 8-po-
schodovú bytovku.  Väčšina 
poslancov sa však priklonila 
k alternatíve s maximálne 6-
timi poschodiami.   Hlavným 
dôvodom bolo, aby sa nedos-
tatkom miesta neznižovala 
kvalita života starších ľudí v 
Dome seniorov a taktiež ani  
budúcich nájomníkov nových 
bytov. Samozrejme, do úvahy 
sa bral aj architektonický raz 
mesta. Priestor dostali archi-
tekti, aby daný priestor pre-
hodnotili.

Akvapark  
O akvaparku sa dlhé roky 

len  hovorí. Víťaz verejnej 
súťaže, Stavebný podnik, 
bol vybraný už v septembri 
2011,  avšak ani po roku sa 
nepohlo dopredu úplne nič. 
Na problém  nečinnosti okolo 
akvaparku som upozorňoval 
už v aprílovom čísle Námes-
tovčana. Viacerí poslanci sme 
preto  navrhli súťaž zrušiť a 
vypísať novú  s presne stano-
venými termínmi pre inves-
tora, aby sa podobný scenár 
neopakoval.  Návrh by malo 
mesto predložiť na najbliž-
šie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Priestor by 
dostali nielen noví investori, 
ale aj nové nápady.  Rozvoju 
mesta určite nepomôže,  ak 
pozemky na nábreží ostanú 
naďalej chátrať, preto pevne 
verím, že tentokrát  to bude 
o serióznom prístupe. Ak by 
sa veci ani teraz nezačali hý-
bať dopredu,  logicky by sa  
vytváral čoraz väčší  priestor 
pre dohady,  komu a prečo ta-
kéto naťahovanie času ohľa-
dom lukratívneho pozemku s 
rozlohou 15 000 štvorcových 
metrov vyhovuje.

Rekonštrukcia škôlky  
Kapacita škôlok v Námesto-

ve už dlhšie obdobie  nedovo-
ľovala prijať všetky prihláse-
né deti. Situáciu bolo potrebné 
riešiť. Keďže najrýchlejšie 
rozvíjajúcou sa štvrťou sú v 
posledných rokoch Čerchle, 
poslanci schválili 44 000 € na 
rekonštrukciu CVČ a Mater-
skej školy na Komenského, 
ktorú využívajú predovšet-
kým deti z tejto časti. Zákaz-

ku dostal 
Stavebný 
p o d n i k . 
Vytvorila 
sa jed-
na nová 
trieda pre 
ď a l š í c h 
20 detí, 
komplet-
ne sa zre-
konštru-

ovali sociálne zariadenia v 
škôlke a CVČ. Druhou strán-
kou mince bolo, že  práce 
neboli ukončené tak, aby sa 
mohlo začať načas. To však 
malo byť samozrejmosťou. 
Deti preto museli nastúpiť 
až o týždeň neskôr. Práve to 
mnohým rodičom spôsobilo 
nemalé problémy.

Rekonštrukcia a vý-
stavba ciest Poľanová, 
Lesná, Kvetná, Šípová, 
Borinova

 Za posledných 5 rokov pri-
budlo na Čerchľoch desiatky 
nových rodinných domov. S 
tým súvisí aj potreba výstav-
by cestných komunikácií. Na 
úpravu Poľanovej ulice preto 
poslanci schválili  31 100 €, 
na štrkovanie Lesnej 4988 € 
a na asfaltovú úpravu Borino-
vej, Šípovej, Kvetnej a Les-
nej  31 600 €.  Napriek tomu, 
že mestské zastupiteľstvo na  
všetky tieto akcie peniaze 
schválilo už začiatkom roku, 
do uzávierky sa veci veľmi 
dopredu nepohli. Začne sa 
pravdepodobne až na jeseň.  

Nech už boli dôvody nečin-
nosti či oneskorenia akékoľ-
vek, bolo by dobré zmeniť 
filozofiu oddelenia výstavby. 
Mal by sa vytvoriť jasný ča-
sový harmonogram výstavby 
nových ciest a stavebných 
akcií v meste. Investičné ak-
cie, vrátane všetkých zákon-
ných a stavebných postupov, 
by mali byť realizované prie-
bežne. Za každých okolnos-
tí by mal byť zabezpečený 
plynulý chod výstavby tak,  
aby sa nemuselo začínať so 
stavebnými prácami, rekon-
štrukciami či asfaltovaním 
ciest za desiatky tisíc eur ne-
skoro v jeseni, takmer rok po 
schválení mestským zastu-
piteľstvom. Výber a poradie 
realizácie aktivít by zároveň 
nemali vyvolávať žiadne 
pochybnosti či otázniky u 
obyvateľov mesta. Jednodu-
cho, dať tomu hlavu aj pätu, 
jasné pravidlá, nech je v tom 
systém a nech sa výstavba a 
oprava ciest, samozrejme v 
rámci finančných možností, 
každý rok posúva  plynule o 
kúsok dopredu.     

                      Ján Kozoň
                     poslanec MsZ

Koordinovaná a systematická výstavba v meste je 
základom úspešnej stratégie rozvoja mesta. Zvyšuje 
kvalitu života občanov mesta, rozvíja cestovný ruch 
a konkurencieschopnosť mesta v regióne, a to bez 
ohľadu, či je investorom mesto, alebo externá firma.  
Tu je niekoľko z najvýraznejších plánovaných staveb-
ných akcií, ktorými sa v poslednom období zaoberalo 
mestské zastupiteľstvo.
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Námestovská farnosť s novým kaplánom

V námestovskej farnosti 
ste, pán kaplán, už tri mesi-
ace. Ako sa u nás cítite?
Dá sa povedať, že Námes-
tovo považujem už za môj 
domov, našiel som tu veľmi 
pekné prijatie. Som šťastný, 
že som medzi vami. Cítim 
to ako požehnanie. Budem 
sa snažiť, aby som bol 

požehnaním pre vás. Som 
povzbudený, koľko ľudí 
prichádza na sv. omše a ku 
sviatostiam, zvlášť sa teším 
mladým, ktorých tu vidím 
veľa a snažia sa žiť svoju 
vieru, veď oni sú nádejou 
Cirkvi, Slovenska, sveta i 
Námestova. Teší ma tiež, že 
sa mnohí zapájajú do života 

vo farnosti, či už spevácke 
zbory, eRko - práca s deťmi, 
Drobček- rodinky s menšími 
deťmi. Teším sa aj rodinám, 
ktoré sa snažia žiť svoju 
vieru... Ale vieru musíme 
žiť všetci naplno vo svojom 

konkrétnom každodennom 
živote, Námestovo nesmie 
mať a žiť iba tradičnú vieru, 
lebo ako napísal sv. Jakub, 
„...viera bez skutkov je 
mŕtva...“(Jak 3,17)
S akými plánmi ste prišli do 
svojho prvého pôsobiska?
Prichádzam ako pomocník 
pána dekana, chcem vám 
slúžiť ako kňaz... Chcem 
sa venovať  miništrantom, 
deťom, mládeži, rodinám, 
ale aj seniorom, čiže chcem 
tu byť pre vás... Chcem vás 
poprosiť o modlitbu za mňa, 
aby sa mi to darilo tak, ako 
som to videl na jednom bil-
boarde, kde bolo napísané: 
...Modli sa za svojho kňa-
za, lebo aj on sa modlí za 
Teba...                 (kn)

Nový pán kaplán  v Námestove sa volá Roman Sani-
ga. Narodil sa v roku 1986  a pochádza z Liptovských 
Revúc. Je novokňaz a naše mesto a farnosť sú jeho 
prvým pôsobiskom. Formáciu a štúdium ukončil na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku v Kňazskom semi-
nári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 16. 
júna, kedy prijal kňazskú vysviacku. Jeho mottom sú 
slová sv. Jána Vianneyho, patróna kňazov „Kňaz nie 
je kňazom pre seba. Navysluhuje sviatosti pre seba, 
nedá sám sebe rozhrešenie, nevysluhuje sviatosti 
sebe. Neexistuje tu pre seba. Kňaz je tu pre vás.“

Na Orave vznikol štvrtý dekanát
S účinnosťou od 12. júla 

diecézny biskup Mons. Šte-
fan Sečka odčlenením nie-
ktorých farností z Námes-
tovského dekanátu zriadil 
Zákamenský dekanát. Die-
cézny biskup pristúpil k to-
muto kroku kvôli lepšiemu 
a efektívnejšiemu rozvíja-
niu pastoračnej starostli-
vosti v regióne.

Novozriadený Zákamen-
ský dekanát je tak štvrtým 
dekanátom na Orave, ktorá 
má v rámci Spišskej diecézy 
s celkovo 14 dekanátmi naj-
viac dekanátov.

Pod Námestovský deka-
nát, ktorý vedie dekan Bla-
žej Dibdiak, teraz patrí 12 
farností: farnosť Bobrov, 
farnosť Klin, farnosť Mútne 
s filiálkami Beňadovo, Dú-

ľov-Mútne a Dúľov-Novoť, 
farnosť Námestovo s filiál-
kou Slanická osada, farnosť 
Oravská Jasenica, farnosť 
Oravská Polhora, farnosť 
Oravské Veselé, farnosť 
Rabča, farnosť Rabčice, far-
nosť Sihelné, farnosť Vav-
rečka a farnosť Zubrohlava.

Do Zákamenského deka-
nátu patrí osem farností: 
farnosť Babín s filiálkou Va-
siľov, farnosť Breza, farnosť 
Hruštín s filiálkou Vaňovka, 
farnosť Krušetnica s filiál-
kou Lomná, farnosť Lokca s 
filiálkou Ťapešovo, farnosť 
Novoť, farnosť Oravská 
Lesná a farnosť Zákamenné. 
Dekanom Zákamenského 
dekanátu so sídlom v Babíne 
sa stal Marián Pánik.            
            (lá)

Pátračka po nezvestnom je neraz hľadaním ihly v kope sena

„Skupina 4-5 kamarátov, 
ktorí sme robili pri vlekoch a 
zúčastňovali sa športových po-
dujatí, napríklad prechodov na 
bežkách, sme sa v prípade úra-
zu snažili zranenému pomôcť 
v  náročnom teréne, kde sa ne-
mohla dostať rýchla zdravotná 
záchranná služba, aj vlastnou 
technikou.“ Takto spomína na 
začiatky vzniku poloprofesi-
onálnej záchranárskej zložky 
Orava Rescue Systém jeho 
prvý podpredseda a jeden zo 
siedmich veliteľov skupín, Igor 
Janckulík. Postupne požiadav-
ky na zdravotnícku a záchra-
nársku pomoc narastali a tak sa 
rozširoval i kolektív záchraná-
rov s technikou. K jadru Orav-
cov, najmä z okresu Námesto-
vo a Dolný Kubín, sa postupne 
pridávali členovia záchranného 
systému od Prešova, Levíc, 
spolupracovníci – kynológovia 
z Martina, Banskej Bystrice, zo 
Žiliny či Čadce.

„Všetku našu činnosť pri 
dohľadávaní a transportova-
ní stratených, nezvestných a 
zranených osôb robíme  bez 
nároku na odplatu. Všetko si 
financujeme sami vďaka tomu, 
že členmi nášho záchranného 
systému je veľa podnikateľov. 
Máme však aj nemálo vyško-
lených, odborne i fyzicky zdat-
ných priaznivcov, ktorí nám 
chodia pomáhať. Celá táto čin-
nosť je na úkor nášho osobného 
voľna, našej rodiny a našej prá-
ce. Zdôrazňujem to preto, lebo 
mnohí ľudia si myslia, že za 
túto činnosť berieme peniaze“, 
hovorí Igor Janckulík. 

„Napríklad v prípade utope-
ných Poliakov počas leta na 
Oravskej priehrade: Štátnej 

správe sme ponúkli našich po-
tápačov i techniku na hľadanie 
a vytiahnutie tiel. Dievča sme 
našli po hodine, chlapca až po 
desiatich hodinách. Nakoniec 
sme sa dozvedeli, že utopeného 
Poliaka sme nechali 10 hodín 
pod hladinou priehrady zámer-
ne, aby sme si dĺžkou času navy-
šovali našu odmenu! Tieto reči 
– to veru nie je pekná odmena 
zo strany niektorých ľudí za 
našu nezištnú pomoc. Preto som 
rád, že  máme možnosť vysvet-
liť námestovskej verejnosti, ako 
to v prípade financovania Orava 
Rescue Systému skutočne je. 

Keď sa vrátim k pátracej akcii 
po dvojici utopených Poliakov: 
Pod hladinou Oravskej prieh-
rady je nulová viditeľnosť. Tu 
môže potápač nájsť hľadanú 
osobu iba hmatom. Potápači 

sa držia povrazu, robia rojnice 
a hoci sa bod, kde sa pod hla-
dinou títo mladí ľudia stratili, 

označil, nemusia ho nájsť v  
blízkosti označenia. Voda je 
mylná, to nie je ako na pevnej 
zemi. Ak potápač do tela doslo-
va nenarazí, nenájde ho.

Počas hľadania tiel spomína-
nej poľskej dvojice stála na bre-
hu rodina jednej aj druhej obete. 
Pri každom nadýchnutí potápa-
ča vybiehali, či sme už našli 
telo. Pršalo, bola zima. Nemal 
im kto poskytnúť prikrývky, 
opýtať sa, či nemajú problémy 
s nocľahom, či majú zabezpe-
čený prevoz telesných pozos-
tatkov, či im netreba v niečom 
pomôcť, poradiť, nemal im kto 
prejaviť súcit... Keby boli od-
tiaľ, nepoviem. Boli však spoza 
hranice a Námestovo malo byť 
voči ním citlivejšie. Na dedine 
by bol prístup k takto trpiacim 
ľuďom určite iný, určite by ich 
niekto prichýlil, ponúkol im 
pomoc“, spomína na tragickú 
udalosť z pohľadu pozosta-
lých Igor Janckulík. Hovorí, 
že pritom by tento druh služby 
nemal byť žiadny problém. „K 
prípadu príde mestská polícia a 
spustí celý systém pomoci vo 
vzťahu k pozostalým. Len ho 
treba dohodnúť, stanoviť a v 
prípade podobnej situácie zre-
alizovať“.

Podľa podpredsedu ORS 
Igora Janckulíka je škoda, že 
Oravská priehrada nemá zá-
chrannú službu, ako to bolo v 

minulosti. „Boli tu vyškolení 
potápači a kvalitná technika. 
Zrušili ich, techniku presunuli 

do Martina a Žiliny, kde zriadili 
vodnú záchrannú službu, pri-
tom tam ani priehradu nemajú. 
Vraj kvôli šetreniu finančných 
prostriedkov. Počúvam aj argu-
menty, že je vlastne jedno, kedy 
záchranári dorazia k utopené-
mu, keďže už aj tak je mŕtvy... 
Je to smutné. Pritom sa hovorí, 
že na Oravskej priehrade neza-
registrovali utopenie len v tom 
roku, keď bola priehrada kvôli 
čisteniu koryta vypustená.

V lete sa na Oravskej prieh-
rade objavili snahy na znovu-

obnovenie vodnej záchrannej 
služby. Vítali sme to, aj čln sme 
jej chceli poskytnúť zadarmo. 
Žiaľ, po pár dňoch, ako záchra-
nári vznikli, tak aj zanikli. Ne-
našli sa u okolitých samospráv 
finančné prostriedky. Myslíme 
si, že počas letných mesiacov, 
aspoň v čase konania kultúrno-
spoločenských akcií, by Ná-
mestovo malo pri „účku“ za-
bezpečiť plavčíka. Určite by ho 
zaplatili hoci majitelia stánkov 
s občerstvením. Názor, že to 
nejde, už poznám. Treba však 
hľadať spôsob, ako sa to dá, nie 
dôvod, prečo sa to nedá.“

Členovia Orava Rescue Sys-
tém za štyri roky svojej čin-
nosti venovali ostrým pátracím 
akciám približne 10 tisíc ho-
dín. Systém pracuje na základe 
zmluvy s políciou,  hasičmi,  k 
dispozícii verejnosti má non-
stop dostupné telefónne číslo 
0907 999 991. V rámci Oravy 
je schopný reagovať  a vyraziť 
s technikou na pátraciu akciu 
do 60 minút, tento čas by chce-
li záchranári dosiahnuť aj v 
prípade záchrannej akcie mimo 

Oravu, pretože pri záchrane 
človeka sú vždy dôležité minú-
ty... Aj z toho dôvodu by chceli 
v prípade získania finančných 
zdrojov z fondov prijať 3-4 
profesionálnych pracovníkov, 
ktorí by na výjazdy vyrážali po 
nutnej príprave pátracej akcie 
okamžite a ostatní členovia by 
sa k nim pridávali postupne. Ale 
tiež preto potrebujú riešiť pro-
fesionálov, že pátracích akcií  
stále pribúda. Orava ich, naš-
ťastie, príliš nevyťažuje, skôr 
iné časti Slovenska. Úspešnosť 

záchranárov v pátraní je veľká 
– 90%. Určite aj vďaka moni-
torovaciemu systému pre loka-
lizáciu záchranárov a ostatných 
pátracích osôb v teréne, ktorý 
sami vymysleli a zdokonalili. 
Toto technické zariadenie onli-
ne mapuje každého záchranára 
v teréne i trasu, ktorú prešiel. 
Záchranári  tak majú prehľad o 
tom, ktorá časť terénu už bola 
prehľadaná, čo je veľmi dôleži-
té pri striedaní sa záchranárov 
počas pátracej akcie. 

„Pri pátračkách nachádzame 
aj živých, ale najmä mŕtvych 
ľudí. V tejto ťažkej dobe je 
to, žiaľ, tak, že si ľudia idú 
zámerne ublížiť. Sami sa vy-
berú do terénu skoncovať so 
životom... Pre rodinu je vý-
chodiskom zo situácie aj náj-
dený mŕtvy, pretože rodina ho 
môže pochovať. Bolo však aj 
pár ľudí, ktorých sa nám nájsť 
nepodarilo a viem si predsta-
viť utrpenie ich rodiny, ktorá 
žije s tým, že svojho blízkeho 
už nemá medzi živými, ale ani 
medzi tými na mieste posled-
ného odpočinku... Nevedia, 

kde jeho život vyhasol. Telá 
niektorých sme našli o päť 
minút dvanásť, pretože ak by 
sme ich nenašli, hoci v takom 
štádiu, v akom sa nachádzali, 
už by ich nikto nikdy nenašiel. 
Ak máme dobré informácie od 
svedkov, kde približne sa oso-
ba stratila, hľadáme, kým ju 
nenájdeme. Nezriedka sa nám 
však stáva, že okolie vôbec ne-
vie, kde nezvestný mohol ísť, 
alebo nám označia obrovskú 
plochu, kde sa môže nachá-
dzať, my ho hľadáme centime-
ter po centimetri, doslova ako 
ihlu v kope sena, a po približne 
dvojtýždňovom hľadaní sa zis-
tí, že nezvestná mŕtva dievčina 
bola v úplne inej lokalite, ako 
nás nasmeroval informátor. 
Predstavte si denne dva týždne 
pátrania približne 50-60 ľudí v 
teréne. Na vlastné náklady, na 
úkor svojho času, s vlastnou 
technikou, ďaleko od domo-
va. A  mobilný operátor, ktorý 
nám informáciu o nezvestnosti 
osoby poskytol, nakoniec ne-
povie ani „prepáčte,“ spomí-
na na konkrétne prípady Igor 
Janckulík. “

Okrem pátracích akcií, ako 
tej nedávno na Piľsku pri hľa-
daní dievčiny, ktorá sa stratila 
pri zbere čučoriedok, trojice 
utopených Poliakov na prieh-
rade, hľadaní starenky v Orav-
skej Lesnej vlani, či predtým 
pátraní po nezvestnom bačovi 
na Choči, a početných pátra-
cích výjazdoch najmä na vý-
chod Slovenska, sa členovia 
ORS zúčastňujú ako záchra-
nári aj príjemnejších podujatí: 
napríklad na súťažiach snež-
ných skútrov, na bežeckých 
podujatiach, ale tiež na riziko-
vých futbalových zápasoch, na 
pochodoch „Gorila“, sú však 
napríklad aj medzi deťmi na 
MDD.

A čo príjemné občas zažijú 
pri tých nepríjemných a nároč-
ných pátračkách?

„Keď nájdeme ľudí živých 
a keď sa akcia podarí rýchlo a 
bleskovo. Neraz nám pri tom 
pomáhajú aj naše manželky, 
deti či ďalšia rodina. Aj preto, 
aby sme mohli byť z pátračky 
čo najskôr zas doma“ hovorí 
Igor Janckulík. 

                   Anna Lajmonová

Je podľa vás dnes normálne, aby niekto zachraňoval 
iných za vlastné peniaze a na úkor svojho času? Áno, 
hoci väčšina z nás záporne krútime hlavami.

V prípade Orava Rescue Systém (ORS) so sídlom v 
Námestove  je to dnes ešte normálne!

Spomínaný záchranný systém tvorí vyše 80 členov, 
zväčša oravských, ale nielen oravských podnikateľov, 
ktorí doň vložili nemalý členský poplatok a každoroč-
ne platia členské príspevky. Z toho postupne nakúpili 
záchranársku techniku a už štvrtý rok sú ich odpove-
ďou požiadavky zo 112-ky, či od ľudí, ktorí ich oslovia 
prosbou o pomoc pri hľadaní blízkych nezvestných, 
výjazdy do terénov po celom Slovensku.

Rodičia celý čas sledovali potápačov pri hľadaní tiel.

Záchranári často zasahujú v náročných podmienkach. Fo-
tografia z pátracej akcie na Choči a transportu tela baču z 
Vyšného Kubína.     Foto: ar ors
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Aktivita 1
Zmena a doplnky územného plánu mesta
Doplnkom a zmenou územného plánu 

mesto plánuje riešiť rozšírenie možností 
individuálnej bytovej výstavby v lokalite 
Zubrohlava, rozšírenie možností výstavby 
v rekreačnej aj priemyselnej zóne mesta. 
ÚP bude tiež riešiť lokalitu na výstavbu no-
vého cintorína a celkovú dopravnú infra-
štruktúru mesta.

Nesplnené

Aktivita 2
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
mestského rozhlasu a vybudovanie 
multifunkčnej digitálnej siete v meste

Z dôvodu zastaranosti súčasného verej-
ného osvetlenia v meste je potrebné vy-
konať rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
vrátane rekonštrukcie mestského rozhla-
su a vybudovanie multifunkčnej digitálnej 
siete v meste. Cieľom je znížiť energetic-
kú náročnosť osvetlenia a náklady na jeho 
údržbu. Vybudovaním multifunkčnej siete 
je zabezpečiť občanom mesta ďalšie služ-
by v oblasti digitálnych technológií ako je 
širokopásmový internet, televízne, rozhla-
sové a telekomunikačné služby vo výraz-
ne vyššej kvalite a za prijateľné ceny.

Nesplnené

Aktivita 3
Lyžiarsky areál na Magurku

Pre rozšírenie možností turistického ru-
chu aj na zimné obdobie je nevyhnutné vy-
budovať lyžiarske stredisko. Vhodný terén 
na zimné stredisko je severozápadný svah 
na Magurku. Územie sa nachádza v dvoch 
katastrálnych územiach – Námestovo a 
obec Vavrečka. Pozemky sú vo vlastníc-
tve súkromných osôb a Urbárneho spolo-
čenstva. Je potrebné vlastnícky zabezpe-
čiť pozemky pod technológiu vlekov, údol-
ných staníc a ďalších budov v areáli. Pod 
zjazdovkami zabezpečiť nájomné zmluvy 
s vlastníkmi.

Nesplnené

Aktivita 4
Cykloturistický chodník okolo Oravskej 

Priehrady
Vybudovaním cykloturistického chod-

níka okolo Oravskej Priehrady sa výraz-
ne zatraktívni toto územie, prepoja sa jed-
notlivé rekreačné centrá, výrazne sa zvýši 
bezpečnosť turistov. Chodník v zime bude 
slúžiť ako bežecká trať na lyžovanie. Po-
zemok pod cykloturistickým chodníkom je 
nutné odkúpiť, resp. dlhodobo prenajať od 
Lesov SR, š.p. a ďalších vlastníkov. Pred-
tým je nutné vypracovať geometrický plán 
chodníka a pozemok vyňať z lesného pôd-
neho fondu.       Nesplnené

Aktivita 5
Aqua park

Doposiaľ najväčší investičný zámer, 
podporujúci rozvoj cestovného ruchu v 
meste. Pozemok pod aqua parkom je vo 
vlastníctve mesta, zámer je zapracovaný 
do ÚP mesta, je vypracovaná zastavova-
cia štúdia.

Nesplnené

Aktivita 6
„Športovo-oddychová oáza“ na sídlis-

ku Brehy – detské ihriská, pieskoviská, 
preliezky, s možnosťou využitia priestorov 
bývalého objektu olejového hospodárstva 

kotolne Brehy
Pre zvýšenie kvality života občanov naj-

väčšieho sídliska v meste by bolo vhodné 
vytvoriť areál s ihriskami, pieskoviskami, 
preliezkami, ktorý by bol z hygienických 
dôvodov (psie výkaly, vandalizmus a pod.) 
oplotený a ktorý by bol prevádzkovaný v 
spolupráci s niektorými občianskymi zdru-
ženiami (napr. materské centrum „Krtko“). 
Tiež je možné využiť voľný objekt po olejo-
vom hospodárstve pri kotolni Brehy, vhod-
ný na vybudovanie viacúčelového ihriska 
(priestor je bez strechy). Výhodou je vlast-
níctvo pozemku v majetku mesta.

Nesplnené

Aktivita 7
„Športovo-oddychová oáza“ na sídlis-

ku Stred – detské ihriská, pieskoviská, 
preliezky

Podobne ako sídlisko Brehy je nutné v 
rámci zvýšenia kvality života občanov re-

vitalizovať aj druhé sídlisko v meste.
Nesplnené

Aktivita 8
Viacúčelová športová hala

V meste chýbajú športové zariadenia, 
predovšetkým športová hala. Projektovo 
má športovú halu pripravené Gymnázi-
um Námestovo, pozemok je vo vlastníctve 
zriaďovateľa Gymnázia – VÚC Žilina.

Nesplnené

Aktivita 9
Krytý bazén, krytá ľadová plocha

Ďalšími športovými zariadeniami, ktoré 
by rozšírili možnosti športovania sú krytý 
bazén a ľadová plocha. Kryté bazény by 
v prípade výstavby Aqua parku boli rieše-
né v rámci tohto areálu (aktivita 5), kry-
tá ľadová plocha by sa mohla umiestniť v 
blízkosti Aqua parku – možnosť rozšírenia 
ponúkaných služieb, pozemok vo vlastníc-
tve mesta a možnosť využitia odpadového 
tepla z chladenia ľadovej plochy na vyhrie-
vanie bazénov.

Nesplnené

Aktivita 10
Futbalové ihrisko s umelým trávnikom 

v areáli MŠK
Nové ihrisko by výrazne pomohlo riešiť 

problém nedostatku vyhovujúcich hracích 
plôch. Výhodou je vlastníctvo pozemku a 
umiestnenie v jestvujúcom oplotenom are-
áli MŠK, t.j. budúca starostlivosť a údržba 
ihriska by bola v správe MŠK.

Splnené

Aktivita 11
Výstavba vodnolyžiarského vleku

V priestoroch vodnej plochy Oravskej 
priehrady nad mostom do Námestova je 
upravené dno nádrže a upravený násyp 
tak, že vytvára prírodný vodný bazén. Ten-
to bol už v minulosti určený na vybudo-
vanie a prevádzkovanie vodnolyžiarské-
ho vleku. Nevhodná technológia vleku a 
problémy s kolísaním hladiny vody neu-
možnili tento vlek prevádzkovať. Zmenou 
technológie vleku a vybudovaním vhodné-
ho prívodu vody do bazénu je možné vlek 
opäť vybudovať a prevádzkovať. Zvýši sa 
tak ponuka služieb pre turistov a občanov 
mesta.

Nesplnené

Aktivita 12
Zariadenia sociálnych služieb

V meste neexistuje žiadne sociálne za-
riadenie (vybudované štátom v predchá-
dzajúcom období) a to znamená ani pre-
transformované do vlastníctva VÚC, príp. 
iného neziskového subjektu a financované 
z iných ako mestských zdrojov. Jediné so-
ciálne zariadenie v meste je útulok, zriade-
ný a financovaný mestom. Medzi chýbajú-
ce zariadenia s komplexnými sociálnymi 
službami patria – domov dôchodcov, den-
ný stacionár pre dôchodcov, vývarovňa, 
klubovne, rehabilitačné centrum, základné 
zdravotnícke služby, kaplnka, priestory na 
hobby, odpočinok a vzdelávanie. Vhodný 
pozemok je už k dispozícii a už sa začalo 
s projektovými prácami.

Čiastočne splnené

Aktivita 13
Rekonštrukcia a modernizácia školskej 

infraštruktúry (I. etapa) – všetky objekty v 
areáli ZŠ Komenského, MŠ Bernolákova ul.

Mesto má záujem zvýšiť úroveň posky-
tovaných služieb v oblasti vzdelávania a 
investovať do zariadení školskej infra-
štruktúry. Cieľom mesta je zrekonštruo-
vať a zmodernizovať Základné a Materské 
školy na uliciach Komenského a Bernolá-
kova. Rekonštrukcia bude pozostávať z 
výmeny okien, zateplenia budov, výmeny 
vnútorných rozvodov, kúrenia, elektroin-
štalácie, podláh a sanitárnej techniky. Vý-
hodou je majetkové vysporiadanie pozem-
kov a po aktualizácii použiteľná stavebná 
projektová dokumentácia.

Čiastočne splnené

Aktivita 14
Rekonštrukcia a modernizácia

 školskej infraštruktúry (II. etapa) 
– ZŠ Brehy, MŠ Brehy

Mesto má záujem zvýšiť úroveň posky-
tovaných služieb v oblasti vzdelávania a 
investovať do zariadení školskej infra-
štruktúry. Cieľom mesta je zrekonštruo-
vať a zmodernizovať Základné a Materské 
školy na uliciach Brehy. Rekonštrukcia 
bude pozostávať z výmeny okien, zatep-
lenia budov, výmeny vnútorných rozvo-
dov, kúrenia, elektroinštalácie, podláh a 
sanitárnej techniky. Výhodou je majetko-
vé vysporiadanie pozemkov a po aktuali-
zácii použiteľná stavebná projektová do-
kumentácia.

Splnené

Aktivita 15
Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámerom mesta je zlepšiť technický 
stav kultúrneho domu. V rámci uvedenej 
aktivity má mesto záujem o jeho kom-
plexnú rekonštrukciu, čím by sa prispelo 
k zníženiu energetickej náročnosti celého 
objektu.

Nesplnené

Aktivita 16
Kruhová križovatka a prieťah štátnej 

cesty I/78 cez mesto
Prehustená doprava v meste a predo-

všetkým kolízny bod – križovatka pod 
kostolom na vstupe do mesta, tvoria naj-
väčšie problémy v oblasti dopravy v mes-
te. Štátna cesta I/78 navyše nevhodne 
rozdeľuje centrum mesta vrátane autobu-
sového nástupišťa. Správca štátnej komu-
nikácie Slovenská správa ciest (ďalej len 
„SSC“) Žilina začal s projektovou prípra-
vou na vydanie územného rozhodnutia, 
ktoré komplexne rieši dopravnú situáciu 
v meste – odklonenie štátnej cesty I/78, 
jej prieťah celým mestom vrátane kruho-
vej križovatky na vstupe do mesta.Vlast-
níkom pozemkov je štát a mesto Námes-
tovo. Postup prác je závislý predovšetkým 
od pridelených prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu.

Nesplnené

Aktivita 17
Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku 

Brehy, sídlisku Stred a na Nábreží

Nedostatok parkovacích miest v mes-
te je nutné dobudovať predovšetkým na 
oboch sídliskách. Pre trvale žijúcich oby-
vateľov mesta aj pre návštevníkov mesta 
je nutné rozšíriť záchytné parkovisko na 
Nábreží. Pozemky sú vo vlastníctve mes-
ta.

Čiastočne splnené

Aktivita 18
Rekonštrukcia všetkých miestnych 

komunikácií v meste
Mesto v roku 2006 začalo s rekonštruk-

ciou miestnych komunikácií z vlastných 
prostriedkov vo výške cca 12 mil. Sk. Zre-
konštruované boli len niektoré ulice. Väč-
šina ulíc je po plynofikácii a rekonštruk-
cii ostatných inžinierskych sietí vo veľmi 
zlom stave. Nutná je ich zásadná rekon-
štrukcia. Pozemky pod komunikáciami sú 
vo vlastníctve mesta len čiastočne, je nut-
né majetkové dovysporiadanie ostatných 
pozemkov.

Nesplnené

Aktivita 19
Kanalizácia, voda a komunikácie 
na sídlisku Čerchle, Vojenské a v 

lokalite Zubrohlava
Pre rozširovanie individuálnej výstavby 

na sídlisku Čerchle a v novej lokalite Vo-
jenské a v Zubrohlave je nevyhnutné za-
bezpečiť výstavbu inžinierskych sietí, pre-
dovšetkým kanalizácie, vody a miestnych 
komunikácií, na ktoré je možné získať ne-
návratné finančné prostriedky. Pozemky v 
Zubrohlave sú v majetku mesta, na sídlis-
ku Čerchle a Vojenské je nutné majetko-
vé vysporiadanie pozemkov a projektová 
príprava výstavby.

Nesplnené

Aktivita 20
Skládka odpadov Zubrohlava 

– uzavretie skládky
Do konca roku 2008 je integrované po-

volenie na prevádzkovanie skládky odpa-
dov v Zubrohlave. Od 1. 1. 2009 na zá-
klade nových legislatívnych predpisov 
nebude možné na túto skládku odpady 
ukladať. To znamená, že po 1. 1. 2009 je 
nutné skládku uzavrieť. Keďže skládka je 
zaplnená na 50% jej kapacity, do úvahy 
pripadá premiestnenie časti odpadov tak, 
aby sa uvoľnil priestor na vybudovanie no-
vej kazety, ktorá bude zodpovedať novej 
legislatíve. Výhodou tohto riešenia je vyu-
žitie pozemku vo vlastníctve mesta.

Splnené

Aktivita 21
Skládka odpadov Zubrohlava 

– rekonštrukcia skládky
Na uvoľnenom priestore kazety sklád-

ky po presunutí časti odpadov a uzatvore-
ní pôvodnej skládky je možné vybudovať 
novú kazetu, ktorá bude spĺňať nové legis-
latívne podmienky na skládkovanie odpa-
dov. Novú kazetu je potrebné vybudovať 
tak, aby mohla byť skolaudovaná do kon-
ca r. 2008, aby sa na ňu dali ukladať od-
pady od 1. 1. 2009.

Splnené

Aktivita 22
Stará skládka odpadov v lokalite sv. Ján 

– rekultivácia starej záťaže
V období 70. a 80. rokov sa odpady z 

Hornej Oravy vyvážali a ukladali na nele-
gálnej skládke v Námestove v lokalite sv. 
Ján. Túto starú environmentálnu záťaž je 
potrebné rekultivovať.

Nesplnené

Aktivita 23
Separácia odpadov

S cieľom zabezpečiť znižovanie zaťa-
žovania životného prostredia odpadmi je 
potrebné zintenzívniť separáciu odpadov 
v meste a regióne. K tomu je nutné prijať 
niekoľko opatrení. Je potrebné zabezpečiť 
vhodnú technológiu na zber separovanie, 
balenie a prepravovanie odpadov. Je po-
trebné zintenzívniť propagáciu a vzdelá-
vanie občanov o nutnosti separácie od-
padov.

Čiastočne splnené

Spracoval: 
Peter Koľada

Splnené 18%

Čiastočne 
splnené 14%

Nesplnené 68%

Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Ná-
mestovo je dokument, ktorý 
predkladá samospráva. Ten 
súčasný je z roku 2006 a mal 
by obsahovať splniteľné vízie 
mesta do roku 2013. 

Najprv trochu uvedenia do 
problematiky. „Program“ je 
súčasťou viacerých stupňov 
dokumentácie, ktorá by mala 
vyjadrovať, čo je potrebné 
robiť preto, aby sa región roz-
víjal. 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta 
Námestovo (PHSR) je doku-
ment, ktorý v meste máme, ale 
prakticky sa o ňom nehovorí, 
akoby zmizol. Ide o strategic-
ký dokument schválený mest-
ským zastupiteľstvom, pričom 
dnes je zjavné, že väčšina jeho 
cieľov sa do budúceho roka 
naplniť nestihne.

PHSR vzniká v pracovných 
skupinách, nie je to však do-
kument, ktorý by akokoľvek 
vnímala verejnosť - väčšina 
ľudí o ňom ani nevie. Tú česť 
oficiálne sa s ním zoznámiť 
nemali ešte ani noví poslanci. 

Preto ho málokto berie váž-
ne. 

Nikto mu teda  prakticky ne-
prikladá žiadny význam. 

V takejto forme je PHSR 
drahým dokumentom s ma-
lým prínosom, ktorý však stojí 
mestský rozpočet nemálo peňa-
zí, v súčasnosti prinajmenšom 
na nákladoch na zamestnancov 
mesta, ktorí sa mu venujú. 

Kým sa nebude z dokumen-
tu PHSR čerpať, kým nebude 
pri každom dlhodobejšom 
rozhodnutí poslancov zrejmá 
súvislosť s cieľmi v tomto do-
kumente, dovtedy bude jeho 
vážnosť minimálna a sotva 
bude dôveryhodne odrážať po-
treby obyvateľov tohto mesta. 

Zdá sa vám táto téma nepod-
statná a nezaujímavá? 

Možno áno, ale je dobré ve-
dieť, že to všetci platíme a pri-
tom náležito nevyužívame. 

Najhoršie, čo sa môže stať, 
je situácia, ak ľudia na radni-
ci začnú robiť kroky, ktoré sa 
páčiť nebudú, ale s odôvod-
nením, že ich k tomu vedie 
PHSR. 

Zvyknem sa však na veci dí-
vať pozitívne. 

Ak by PHSR viac odrážal 
predstavy Námestovčanov 
o našom meste, bolo by sa 
možné viac sústrediť na to, čo 
obyvatelia mesta od svojej sa-
mosprávy požadujú, na čo sú 
ochotní vynakladať svoje dane 
a toto všetko by sa dalo ľahšie 
kontrolovať. 

V konečnom dôsledku by 
sme sa v našom meste mohli 
cítiť lepšie. 

Aktuálny Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja má 
koniec platnosti v roku 2013 a 
hoci si v ňom mesto vytýčilo 
viacero cieľov, prevažná väč-
šina z nich však ostala iba na 
papieri. Veď papier toho zne-
sie veľa.         

                      Peter Koľada

vaše  názory

Serózny dokument 
či trápna formalita?

Stanovisko mestského úradu
O stanovisko k článku 

autora redakcia požiadala 
Mestský úrad v Námestove. 
Reakciu poskytol prednosta 
úradu Ing. Milan Rentka:

„Aby mohlo mesto vstupo-
vať do projektov financova-
ných Európskou úniou ako 
žiadateľ o nenávratný finan-
čný príspevok zo štrukturál-
nych fondov, musí spĺňať dva 
nevyhnutné predpoklady:

● musí mať schválený Plán 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta, v ktorom sa 
vytýči strategický cieľ mesta 
a určia sa postupné kroky na 
jeho dosiahnutie

● musí mať schválený 
Územný plán mesta, ktorý na 
základe plánu rozvoja mesta 
stanovuje komplexné rieše-
nie priestorového usporia-
dania a funkčného využitia 
územia mesta a stanovuje 
zásady jeho organizácie a 
vecnú a časovú koordináciu 
jednotlivých činností v súla-
de s princípmi trvalo udrža-
teľného rozvoja.

Pri uchádzaní sa o finan-
čnú podporu na spomínaný 
regionálny rozvoj z fondov 
Európskej únie a štátnych 
fondov je tento program ne-
vyhnutným strategickým do-
kumentom.

Toto je dôležitá doslovná 
citácia z platného PHSR. 
Naše mesto bolo v získava-
ní finančných prostriedkov 
z eurofondov mimoriadne 
úspešné. Aj vďaka európ-
skym peniazom, použitým v 
súlade s PHSR, si môžeme v 
súčasnej ťažkej finančnej si-
tuácii dovoliť investovať ne-
malé sumy do rozvoja mesta. 
Konštatovanie autora člán-
ku, citujem: „Najhoršie, čo 
sa môže stať, je situácia, ak 
ľudia na radnici začnú robiť 
kroky, ktoré sa páčiť nebudú, 
ale s odôvodnením, že ich k 
tomu vedie PHSR,“ asi nepo-
trebuje komentár. Totiž, ak by 
ľudia na radnici robili kroky, 
ktoré naplnia všetky plány a 
vízie uvedené v PHSR, mali 
by sme sa v našom meste 
fantasticky a všetci ostatní by 
nám mohli len závidieť. Au-
tor článku však sám kritizuje 
mesto, že: „...pričom dnes je 
zjavné, že väčšina jeho cie-
ľov sa do budúceho roka na-
plniť nestihne.“ A poznámka 
na záver. Náklady na spraco-
vanie PHSR boli zanedbateľ-
né a nikto sa nemusí obávať, 
že na mestskom úrade za-
mestnávame človeka, ktorý 
sa špeciálne venuje tomuto 
dokumentu. 

ProGraM HoSPoDárSKeHo a SoCIáLneHo rozvoJa MeSTa náMeSTovo 
na oBDoBIe 2007 – 2013



6 Námestovčan

firmy Námestova

Rodinu tvoria všetci zamestnanci firmy

Prečo ste sa rozhodli pre 
podnikanie práve v stavebni-
nách? 

Má to svoje dôvody a korene 
ešte pred rokom 1989. Mnohí 
si pamätáme, že v tých časoch 
mal takmer každý z Oravcov 
popri svojom zamestnaní vo 
fabrike ešte aj druhú robotu. 
Niekto robil na gazdovke, nie-
kto si privyrábal zváraním a 
výrobou rôznych strojov...

Oravský fenomén je taký, 
že jedna robota nám je málo. 
Môj otec klampiaril a tak som 
klampiaril s ním. Chodili sme 
po sobotách plechovať strechy 
kostolov a rodinných domov. 

Do roku 1990 som pracoval 
ZŤS na zásobovaní, jeho za-
čiatkom som natrvalo odišiel a 
založil firmu so stavebninami. 
Inšpiráciou mi bolo, že som 
potreboval predať pár tabúľ 
plechu, ktorý nám zostal po po-
krývaní striech. Po otcovi som 
získal vzťah k stavbárčine, po 
dedovi, ktorý bol plátenníkom, 
mi zas možno v génoch zostalo 
obchodovanie.    

Aké boli začiatky vo firme? 
Aké boli v tom čase podmien-
ky pre podnikanie? 

Ťažké. Keď som si išiel ot-
voriť účet, vložil som naň 20 
korún. Účet mám na pamiatku 
odložený dodnes. Bolo treba 
robiť, robiť, robiť, robiť. Ja 
som neprivatizoval, nikto mi 
nič nedaroval, všetko je to len 
robota nás a našich zamestnan-
cov. Na všetko, na stroje a záso-
by tovaru  museli ľudia vyrobiť 
prostriedky. Ak by všetkým 
malým a stredným slovenským 
firmám dali toľko, čo dostávajú 
zahraničné firmy na podporu 
podnikania, naši zamestnanci 
by chodili každý deň v  nových 
montérkach, mali by sme veľký 
strojový park, firma veľký are-
ál... Nemyslím tým teraz iba na 
nás, ale na malé a stredné firmy 
vôbec. Keby tie dostali štátnu 
či inú podporu, rozvíjali by sa 
a aj zamestnanosť by bola iná. 
Tieto peniaze však nie sú urče-
né pre Slovákov, ale pre vyšší 
– zahraničný – kapitál. Sú urče-
né pre iných, nie pre  – obrazne 
povedané, chudobnú faru, kde 
pán farár aj zvoní...

Prečo ste si za sídlo firmy 
zvolili práve Námestovo? 

Som rodák z Bobrova, teda 
„Bubrovec“, do školy som cho-
dil na priemyslovku v Tvrdoší-
ne, v Námestove som bol za-
mestnaný – tu som sa oženil, tu 
od roku 1980 bývam. Tesťova 
garáž v Námestove, kde sme 
uskladnili spomínané plechové 
tabule, ktoré nám po klampia-
rine zostali, bola vlastne prvým 
sídlom firmy. Keďže som v 
Námestove „za nevestu“, je 
normálne, aby som pracoval a 
podnikal tam, kde som doma. A 
myslím si, že v Námestove som 
doma. 

Ako sa podniká v Námesto-

ve?
Ťažko, a zároveň ľahko. Ťaž-

ko preto, že v Námestove, ktoré 
má menej ako osem tisíc oby-
vateľov, je päť konkurenčných 
predajní so stavebným materiá-
lom. Napríklad Bratislave by 
na jej počet obyvateľov muselo 
byť 750 predajcov stavebnín, 
a to určite nie je. Aj na tomto 
príklade vidieť, že konkurencia 
u nás je veľká. A tak musíme 
hľadať možnosti predaja nášho 
sortimentu mimo regiónu.  Je to 
na podmienky  tvrdšie, ťažšie. 
Námestovo má však dobrú po-
lohu, je spádovou oblasťou pre 
50-tisícový okres a to je výho-
da pre tunajšich podnikateľov. 
Večer si líhať s myšlienkou, 
či niekto príde kúpiť staveb-
ný materiál, či naša práca má 
zmysel, a celý deň robiť tak, 
aby sme zákazníkov obslúži-
li k spokojnosti, aby za svoje 

peniaze dostali dobrý tovar a 
dobrú službu. Firma pôsobí 
v určitom prostredí, v meste, 
ktoré vytvára podmienky pre 
život jeho obyvateľov. A tomu 
sa snažia byť nápomocné aj fir-
my, pôsobiace v danom meste 
a spolupracujúce s mestom. 
Pretože nikto nám tu nepríde 
stavať zámky, letiská, zoo či 
pešie zóny pre ľudí. Vždy to 
bude záujem a úloha pre tých 
ľudí a firmy, ktoré tu pôsobia. 
Keď sme nedávno pripravovali 
knihu o Námestove, dostali sa 
mi do rúk dokumenty – plány, 
výkresy, podľa ktorých stavali 
naši dedovia. Mali by sme si 
uvedomiť, že naši predkovia, 
v období, keď ich bolo 1300, 
postavili kostoly, cesty, mosty. 
Dnes nás je 8 tisíc a tak by sme 
sa mali snažiť, aby po nás, adek-
vátne na počet ľudí, tiež niečo 
zostalo. Aby sme sa nemuseli 
hanbiť, keď sa budeme pozerať 
za sebou – a to je jedno, o akú 
oblasť ide. Každý by mal pra-
covať na tom, aby niečo v mes-
te zanechal. Teší ma, že firmy, 
s ktorými som začínal, sú dnes 
už podstatne ďalej, rozvíjajú sa, 
budujú nové prevádzky. Z jed-
noduchých ľudí, s ktorými sme 
spolu začínali, sú dnes úspešné 

malé a stredné firmy, majúce 
za sebou kus roboty a vlastnú 
cestu. Napríklad Ondrej Kubík, 
Vlado a Juraj Gnidiakovci, no 
postupne vzniklo i veľa nových 
firiem. Každý z nás pôsobíme 
v priestore Námestova a určite 
sa nezbavujeme ani povinnosti 
voči mestu či povinnosti voči 
kultúre, športu.  Stavať futbalo-
vý štadión či rozvíjať futbalový 
šport budú len ľudia odtiaľ, kto-
rí majú k futbalu a Námestovu 
blízko a starajú sa o tento šport. 
Vždy to bude nejaký Silvo, 
pre ktorého je futbal súčasťou 
života a bude sa oň starať, po 
ňom možno jeho syn, ale vždy 
to budú ľudia odtiaľ – Námes-
tovčania. Som rád,  že som Ná-
mestovec, že spolupracujeme a 
práca sa nám tu spoločne darí.       

Stavebniny Grígeľ je už 
trojgeneračná rodinná firma.

Áno, patria do nej všetci za-
mestnanci. Robia tu nielen 
Námestovčania, ale aj pracov-
níci z Tvrdošína, Sihelného, 
Podbiela... Firmu tvoria všetci 
– šoféri, pracovníci na vysoko-
zdvižných vozíkoch, predava-
či, obsluha, účtovníčky, uprato-
vačka. V rámci vypracovaného 
sociálneho programu firmy za-

mestnávame aj troch zdravotne 
postihnutých občanov Nie je to 
teda o jednom, dvoch či troch 
ľuďoch, ale o všetkých, ktorí tu 
pracujú. História firmy je teda 
spätá so všetkými pracovník-
mi a som rád, že môžeme pri 
oslavách a životných jubileách 
zamestnancov posedieť a aj s 
humorom pospomínať, čo sme 
kde  vyviedli, čo sme urobili 
nie celkom tak, ako bolo treba 
a podobne. Život je aj o tom, že 
si na seba nájdeme čas, pospo-
míname.

Ako ste spokojný so svojimi 
zamestnancami?

Je to o vzťahu zamestnávateľ 
– zamestnanec. Vždy existuje 
možnosť, že zamestnávateľ si 
môže nájsť lepšieho zamest-
nanca a, naopak, zamestnanec 
zamestnávateľa. Keďže s tými 
zamestnancami spolupracuje-
me tak dlho, nehľadali sme lep-
ších, pretože sú podľa mňa, v 
tom, čo robia, veľmi dobrí a sú 
odborníkmi vo svojom odbore.

Vo firme mám určite tridsať-
krát lepších vodičov, lepších 
vozíkarov, lepších obchodní-
kov, ako som ja. S účtovníčka-
mi sa ani nejdem porovnávať, 
určite máme aj dosť vzdelanej-
ších ľudí ako som ja...

A ako sú, podľa vás, spokoj-
ní vaši zamestnanci so svojím 
šéfom?

Ako šéf  som pes. Rýchlo 
vykričím, čo sa mi nepáči, ale 
pri tom to končí. Myslím si, že 
ma zamestnanci v práci vníma-
jú ako kolegu, hoci niekedy so 
zvýšeným hlasom, keď to nie-
kedy treba. Nie vždy je jasno, 
niekedy je zamračené, inokedy 
prší, ako sa hovorí, ale to patrí 
k životu a to ja neriešim, ani ne-
prenášam do vzťahov. 

Firma Stavebniny Grígeľ 
počas celej existencie podpo-
rovala rôzne aktivity, najmä 
mladých ľudí. Prečo mla-
dých?

Tento rok sme mali na brigá-
de človeka, ktorý má IQ 150. 
Takým ľuďom treba dať šancu, 
pretože sú oveľa chytrejší ako 
my a kto bude robiť na naše dô-
chodky, keď už my nebudeme 
pracovať? Tí mladí, takže tre-
ba im dať šancu rozvíjať svoje 
schopnosti. Podľa mňa je to 
naša povinnosť. 

Tieto základy budúcnosti, 
ktorá je v mladých, schopných 
ľuďoch, im musíme pomôcť 
vybudovať my. Každá prospe-
rujúca firma by mala podporo-
vať tých, čo to potrebujú.

Potiahnuť budúcnosť týmto 
smerom  by malo byť teda sú-
časťou firemnej kultúry každej 
slušnej firmy. 

Ste známy nielen ako pod-
nikateľ v stavebninách, ale 
aj ako vydavateľ i autor kníh 
a publikácií z histórie hornej 
Oravy, Námestova či Oravy 
vôbec, kníh o goralskom ná-
rečí, atď. atď. Máte  bohatú 
internetovú knižnicu s nie-
koľkými tisíckami knižných 
diel, v areáli stavebnín knižni-
cu s množstvom historických 
diel, najmä z regiónu Orava, 
medzi ktorými sú významné 
historické knižné skvosty. 
Ako toto všetko súvisí so sta-
vebninami, s vami? 

Na chodenie za dievčatami 
som už starý chlap, a žena 
by mi to neodpustila, takže 
sa musím venovať už iba ta-
kýmto činnostiam. A knihy sú 
najmenej nebezpečné... Ale 
vážne: Každý máme nejakého 
koníčka, každého niečo baví 
a mňa baví čítať. Veľa čítam, 
mám veľa prečítaného a baví 
ma dávať knihy dohromady. 
Myslím si, že aj v dnešnej dobe 
má zmysel zaoberať sa kniha-

mi. Niekto zhromažďuje zlaté 
prstene, niekto budovy, paláce 
a vily, no myslím si, že všet-
ko to stráca hodnotu, všetko 
odíde do zabudnutia. To však, 
čo je napísané, zostane. Naši 
pradedovia urobili v minulos-
ti z Oravy kolísku jazykovej 
kultúry a literatúry, ich diela 
sú dnes súčasťou národného 
kultúrneho dedičstva. Vzišli 
odtiaľ veľkí ľudia, ktorí pohli 
slovenskou kultúrou – Hviez-
doslav, Bernolák, Čaplovič,  
Hattala, Hamuljak a desiatky 
ďalších osobností. Treba ich 
aktivity oživovať, dávať do 
povedomia súčasníkov, aby 
sme si uvedomovali, kde sme 
boli, kde sa pohybujeme a  
ktorým smerom ideme...

Máte na knihy a prácu s 
knihami popri riadení firmy 
čas?

Ja skôr popri knihách mu-
sím riadiť firmu - tak by som 
to možno chcel robiť, ak by 
som mohol. V základnej akti-
vite každého človeka by malo 
byť prečítanie nejakej knihy, 
rozšírenie obzoru, pretože ak 
budeme iba jesť a piť, zosta-
neme iba na úrovni ľudí, kto-
rí len jedia a pijú... Treba sa 
nám obohacovať aj duchovne. 
Opatrujme knihy, učme sa z 
nich a posúvajme vedomosti z 
nich ďalej. 

V spomínanej firemnej 
knižnici opatrujete stovky 
kníh. Ona určite neslúži iba 
na to, aby vás zásobovala 
knihami „na dlhé zimné 
večery“. Na aký účel ste ju 
teda zriadili?

V knižnici, ktorá sa nachádza 
v budove firmy, je k dispozícii 
slovenská literatúra 19. a 20. 
storočia a zriadili sme ju ako 
pomoc pre každého, kto pot-
rebuje vyhľadať informácie, 
najmä z oravskej histórie. 
Záujemcovia si môžu knihy 
požičať a čerpať z nich, oprieť 
sa o hodnotné knižné diela aj 
z 15., 16. i 17. storočia. Tieto 
staré, zreštaurované knihy sú 
určené najmä odborníkom, ale 
v knižnici si ich môže každý 
pozrieť a naštudovať, čo pot-
rebuje. Celý knižný fond našej 
firemnej knižnice i zozbierané, 
doteraz publikované materiá-
ly o Orave sú teda k dispozí-
cii všetkým záujemcom, ktorí 
hľadajú historické pramene a 
ďalšie informácie pre svoje 
odborné a iné autorské práce, 

či len tak, zo záujmu si chcú 
rozšíriť svoje obzory. 

Zhromažďujete teda všetko, 
čo bolo doposiaľ publikované 
o našom regióne? Aké máte 
zámery s týmto materiálom?

Áno, mapujeme zatiaľ histó-
riu hornej Oravy, pretože celá 
Orava je veľké sústo, na ktoré 
si zatiaľ netrúfam. Spracová-
vame teda všetky natočené a 
doteraz publikované práce o 
hornej Orave a takýto zborník 
článkov či rôznych iných infor-
mácií by sme chceli vydať ako 
knihu v papierovej i elektronic-
kej podobe. Možno zamestná-
me na túto aktivitu pracovníka 
so ZŤP, ktorý sa bude venovať 
len tejto činnosti. Zdravotne 
postihnutého preto, aby pôso-
bil v pracovnom kolektíve, pri 
práci sa niečo naučil, z mate-
riálu, s ktorým príde do styku 
sa vzdelal a zároveň sa cítil 
užitočným.   

Predaj stavebného mate-
riálu je pre firmu na hornej 
Orave, kde sa dosť buduje, 
výborná aktivita. Ako to vi-
díte vy?

Ľudia potrebujú jesť, piť, ša-
tiť sa, bývať, potrebujú pekára 
aj cukrára, lekára aj hrobára, 
každého  remeselníka, a ur-
čite potrebujú aj novinára... 
Každý podnikateľ v týchto 
profesiách má podiel na spo-
ločnej tvorbe našej súčasnosti 
i budúcnosti a kým bude ľud-
stvo, určite bude aj obchod so 
stavebninami. Trendy budú 
iné, ale priestor na dobrú služ-
bu aj v tejto oblasti tu bude 
vždy. Sme v službách ľuďom, 
vybrali sme si takú prácu, je 
odvodená od slova slúžiť, sme 
teda sluhovia a tak chceme 
dobre poslúžiť. Aby sme si za 
odmenu mohli zaplatiť ďalšiu 
službu u ďalšieho remeselníka 
– holiča, kaderníka, kuchára, 
opravára áut atď. Sme skrátka 
odsúdení na spoluprácu a kaž-
dý nech robí to svoje. Keď sa 
budeme navzájom potrebovať 
a podporovať, bude tu určite 
perspektíva pre nás všetkých.

Za ostatné roky ste z detí 
vychovali pokračovateľov 
svojho diela. 

Skôr by som povedal, že oni 
vychovávajú mňa. Dnes je to 
už o inom a skôr ja sa od nich 
musím učiť. Na svet sa už 
pozerajú trochu inými očami 
a niekedy sa treba pozrieť aj 
cez tie mladé oči. Som veľ-
mi rád, že je to tak, že mladí 
sú členmi tohto pracovného 
kolektívu rovnako ako ja, že 
sú súčasťou tohto ozubeného 
kolieska, ktoré poháňa firmu 
dopredu. Každý z nás si robí 
svoju robotu a mňa teší, že 
to zvládam aj po tej stránke 
ovládania modernej techniky. 
Veď už predsa len – som z 
iného cesta ako súčasní mladí. 
Šesť rokov som tvrdo robil v 
bani lopatou, a musel som sa 
naučiť ovládať počítač. Roz-
umiem si s ním potiaľ, pokiaľ 
potrebujem. Programátor už 
nikdy nebudem, ale počítač 
je pre mňa dobrý prostriedok 
i pomocník. A mladí, samoz-
rejme, dobrí „učitelia“ a spo-
lupracovníci.

Anna Lajmonová

Stavebniny Grígeľ v Námestove nie je obyčajná firma s 
predajom stavebného materiálu. Medzi tehlami tu nájde-
te aj zlaté tehličky, ktoré sú súčasťou slovenskej i orav-
skej histórie a kultúry. Knihy. O histórii i súčasnosti tejto 
firmy, ktorú tvorí veľká rodina jej zamestnancov a o všet-
kom, čo súvisí s jej životom aj mimo objektu podnikania, 
sme sa porozprávali so zakladateľom a majiteľom Sta-
vebnín Grígeľ Mariánom Grígeľom st.

Nakladanie stavebného materiálu na vozidlá vo firme Sta-
vebniny Grígeľ v Námestove zvládnu vďaka technike chlapi i 
vo dvojici. 

Marián Grígeľ (vľavo) a Doc. Augustín Maťovčík – nero-
zlučná dvojica pri tvorbe a vydávaní kníh. 

Na fotografii z prezentácie knihy Poklady dejín a kultúry 
Oravy v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, december 2011.



Futbal sa stal fenoménom 
súčasnej doby.  Preto sme sa 
na Základnej škole Komen-
ského rozhodli urobiť niečo 
pre futbalové talenty z nášho 
mesta  i z blízkeho okolia.

V tomto školskom roku sa 
nám podarilo v spolupráci s 
MŠK Žilina a MŠK Námes-
tovo  založiť športovú triedu.  
Hlavným cieľom športovej 
triedy na našej škole je pod-
poriť a rozvíjať športové na-
danie žiakov vo futbale, ktorý 
má v meste Námestovo a v 
celoslovenskom meradle tra-
díciu a úspechy. V 5. ročníku 
máme zriadenú triedu , v kto-
rej sú dve hodiny  telesnej a 

športovej výchovy doplnené 
novým predmetom športovej 
prípravy s dotáciou štyri ho-
diny za týždeň. Metodiku tré-
ningov stanovuje MŠK Žilina. 
Počas roka sa žiaci zúčastnia 
niekoľkých medzinárodných 
turnajov pod hlavičkou MŠK 
Žilina a MŠK Námestovo. 
Už počas letných prázdnin 
si niektorí  vyskúšali, ako 
chutí medzinárodný turnaj 
v Čechách OPAVA CUP,  
kde podali výborné výkony. 
Otvorenie triedy podporil 
svojou účasťou aj riaditeľ 
mládeže  MŠK Žilina Peter 
Pekara a primátor mesta spo-
lu so zástupcami mesta, ktorí 

popriali žiakom 
veľa športových 
úspechov a chu-
ti do učenia.

Budeme sa 
snažiť, aby 
športová trieda   
prispela   k väč-
šej rozhľade-
nosti žiakov, k 
aktívnemu prí-
stupu k športu, 
telesnému zdra-
viu, tímovému 
duchu,  k  zod-
povednosti a 
sebadisciplíne.

 ZŠ 
Komenského

S radosťou sa začínal nový 
školský rok v Cirkevnej zá-
kladnej škole sv. Gorazda v 
Námestove. Dôvodom bolo 
nové poschodie pod strechou, 
na ktorom sa nachádzajú kme-
ňové a odborné učebne,  aj 
kabinety. Tieto priestory sa 
podarilo vybudovať pomocou 
projektu cez európske fondy, 
ktorého autorom bol Mestský 
úrad v Námestove. Aj touto 
cestou sa chceme jeho pracov-
níkom poďakovať.  Nech Pán 
Boh odmení ich úsilie. 

 Aby sme dokázali pracovať 
s Božím požehnaním,  zača-
li sme duchovnou obnovou, 

ktorú viedol  salezián Peter 
Lorenc. Túto načerpanú du-
chovnú silu budeme potrebo-
vať pri výchove a vzdelávaní 
našich žiakov, ako aj pre svoj 
duchovný rast a budovanie 
vzájomných vzťahov.

Cez prázdniny sa uskutoč-
nila prestavba zborovne a jej 
modernizácia. Prvá pracovná 
porada sa konala už v rozšíre-
ných priestoroch, ktoré požeh-
nal nový pán kaplán Roman 
Saniga, ktorý bude na škole aj 
vyučovať.

Prvý školský deň po 
sv. omši sa rodičia, žia-
ci a učitelia premiestnili 

do budovy školy. 
Pani riaditeľka 
všetkých srdečne 
privítala, osobit-
ne prvákov, ale i 
nových kolegov 
a popriala im 
veľa chuti a tr-
pezlivosti do ce-
loročnej práce. 

Po slávnostnom 
otvorení pán de-
kan požehnal 
nové poschodie. 

Tejto slávnostnej 
chvíle sa zúčast-
nili žiaci, učitelia 
a aj rodičia.

Prajeme sebe 
i všetkým učite-
ľom námestov-
ských škôl veľa 
pekných chvíľ, 
trpezlivosti a ra-
dosti pri výchove 
zverených detí.   

     Ľ. Gerátová

borovým návštevám, ktoré mali  
náučný aj zábavný charakter.

Svoju prácu deťom priblí-
žili policajti prostredníctvom 
prednášok, ale aj kynologickou 
ukážkou, v ktorej sa predviedla 
sučka Gama. 

Divadielko dvoch, Katka Sú-
keníková a Janka Sedláčková  z 
Prievidze, bolo veľmi príjem-
ným stredajším prekvapením  
pre všetkých. Predstavenie 
„Kufor plný rozprávok“   bolo 
naozaj skvelé. Páčilo sa nielen 
deťom,  ale i nám dospelákom, 
k t o r í 
sme sa 
m o h -
li na 
c h v í -
ľočku 
vrátiť 
do det-
ských 
č i a s .   
P o 
p r e d -
stave-
ní si 
d e t i 
m o h -
li vy-
s k ú š a ť 
kostýmy  a rekvizity a zistiť  
na vlastnej koži, aké to je byť 
bábkohercom.  

Vilomeniny, Netradičná 
olympiáda, Piati proti pia-
tim, Karaoke, Vedomostná  
súťaž, a rôzne športové hry  
a súťaže nesmeli chýbať v 
programe tohto tábora.  Pri 
nich deti preukázali svoju 

kreativitu, nápady, šikovnosť, 
obratnosť, aj svoje vedomosti 
a talent. Za svoje výkony boli 
odmenené cenami a darčekmi, 
ktoré im budú Zuškáčik a chví-
le v ňom strávené, pripomínať. 

Na záver by som sa chcela 
poďakovať Bc. Tatiane Trn-
kovej, riaditeľke MŠ Veterná, 
za poskytnutie priestorov  na 
obedy (aj za darčeky)  a sa-
mozrejme aj kuchárkam, ktoré 
nám celý týždeň vynikajúco 
varili a všetkým, ktorí akokoľ-
vek prispeli k tomu, aby sa náš 

tábor uskutočnil a bol taký, aký 
bol. Dúfam, že aj  budúci rok 
sa stretne taká istá super partia, 
ako tento rok a že Letný tábor 
Zuškáčik sa stane tradíciou na-
šej školy – ZUŠ Ignáca Kolčá-
ka v Námestove. 

Mária Vojtašáková 
vedúca  letného tábora  

Zuškáčik

Druhý júlový týždeň pripra-
vili  učiteľky ZUŠ Ignáca Kol-
čáka v Námestove  pre žiakov 
všetkých odborov školy  letný 
tábor Zuškáčik, ktorý mal tohto 
roku prívlastok denný.  Konal 
sa už po tretíkrát, ale prvýkrát 
ako denný. 

Prebiehal v priestoroch lite-
rárno–dramatického, tanečného  
a výtvarného odboru ZUŠky, 
ktoré sú  na ZŠ Slnečná, sídlis-
ka Brehy. Pre štyridsať detí  - 
zuškárov- bol pripravený veľmi 
bohatý program. 

Výtvarná dielňa pod vedením 
Tatiany Slivkovej zaujala všet-
ky decká.  Korálkové šperky, 
lapače snov, šperky z fima či 
zaujímavé lampášiky z umelo-
hmotných pet-fliaš. To  sú diela, 
ktoré vytvárali s veľkou chuťou 
a nápaditosťou. 

Pohyb a tanec nesmú chýbať v 
žiadnom tábore. A nechýbali ani  
v Zuškáčiku. V tanečnej dielni 
sa tancachtiví  chlapci a diev-
čatá  naučili pár jednoduchých 
choreografií pod vedením Do-
miniky Rusnákovej, ktorej 
asistovali „veľké baby“ z LDO 
Grétka, Diana a Dia. 

Dni v strede týždňa patrili tá-
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Cirkevná v nových priestoroch

Jedna z nových učební na novovybu-
dovanom poschodí školy.

Kolektív pracovníkov CZŠ sv. Gorazda v novom školskom roku 
2012/2013.                       Foto: (czš)

Zuškáčikovia v letnom dennom tábore.           Foto: zuš

V letnom ZuškáčikuNový školský rok aj s novinkami
Základná škola na Slnečnej 

ulici v Námestove, tak ako 
všetky základné a stredné 
školy na Slovensku, po dvoj-
mesačnom oddychu otvorila 
svoje brány.

V školskom roku 2012/2013 
bude 356 žiakov zaradených 
do 17 tried  I. a II. stupňa. 
Dve oddelenia ŠKD bude 
navštevovať 45 detí.

Po prvý raz zasadlo do 
školských lavíc 43 prváči-
kov. Prvákom začali plynúť 
v našej škole prvé dni novej, 
doposiaľ nepoznanej etapy 
života. Naši prváci sú zatiaľ  
nesmelí, hľadajú si kamará-
tov, spoznávajú nové pani 
učiteľky, učia sa pohybovať 
v neznámom prostredí. K re-
formným ročníkom sa pridal 
9. ročník, ktorý ako posledný 
prešiel na nový spôsob výuč-
by. Deviataci to nemajú jed-
noduché, končia ZŠ, musia si 
vybrať strednú školu a urobiť 
prijímacie pohovory. 

V novom roku 2012/2013 
čakajú žiakov aj novinky. Na 
jeseň sa v príprave testovania 

piatakov v základných ško-
lách uskutoční pilotné ove-
rovanie testovacích nástrojov 
pre Testovanie 5.

Všetkým žiakom našej ško-
ly, no najmä prvákom praje-
me, aby boli zdraví a aby im 
práca a život v škole priniesli 
veľa radosti, šťastia  a neza-
budnuteľných zážitkov. Ro-
dičom našich detí prajeme 

veľkú trpezlivosť a radosť z 
dosiahnutých výsledkov svo-
jich detí.

Celému učiteľskému kolek-
tívu želáme okrem pevného 
zdravia aj veľa trpezlivosti a 
porozumenia a, samozrejme, 
samých dobrých, slušných a 
usilovných žiakov.

Mgr. Renáta Fidríková 
riaditeľka školy

Na Dni športu v Námestove 
osemsto žiakov

Aj napriek tomu, že tento rok 
nám počasie neprialo na Deň 
detí, 1. júna, podarilo sa nám 
ku koncu júna zorganizovať 
druhý ročník Dňa športu. Pod 
heslom  V zdravom tele zdravý 
duch sa Dňa Športu zúčastnilo 
približne 800 žiakov z troch 
základných škôl v Námestove. 
Chýbali nám deviataci, ktorí už 
mali na tento deň naplánovanú 
inú, im prospešnú, akciu. Ško-
ly si vytvorili družstvá a zasú-
ťažili turnajovým systémom 
vo futbale, volejbale a vybíja-
nej. Jednotlivci sa mohli zapo-
jiť do turnaja v stolnom tenise, 
alebo si zmerali sily v drepoch, 
klikoch a zdvihoch s činkou, 
prípadne si len tak zahrať s 
kamarátmi voľnočasovú hru. 
Mladším žiakom sa venovali 
animátorky a pripravili im rôz-
norodé súťaže, rozmiestnené 
na stanovištiach v okolí školy 
ale aj na ihriskách na Brehoch. 
Pre deti boli počas celého dňa 
pripravené sprievodné akcie 
- prezentácia záchranného 
systému, prezentácia kynoló-
gov, odborníkom z oddelenia 
CHKO atď. Akcia bola spre-
vádzaná hudbou a mladými 
DJ-ejmi.  Každé zúčastnené 
dieťa dostalo malý darček ku 
Dňu detí v podobe lízanky a 
na konci sa dočkali vytúženej 
porcie guľášu. Celá akcia pre-
behla bez zranení a v dobrej a 
pokojnej atmosfére. Najlepší 
hráči dostali, tak ako sa patrí, 

cenné kovy. Odmenení však 
boli aj tí, ktorí nesúťažili, len 
povzbudzovali – peknou ce-
nou v podobe tomboly.

Výsledky športových 
súťaží:

Futbal mladší žiaci:
1. ZŠ Komenského Námestovo, 2. CZŠ 

sv. Gorazda Námestovo, 3. ZŠ Slnečná 
Námestovo

Futbal starší žiaci:
1. ZŠ Slnečná Námestovo, 2. ZŠ Ko-

menského Námestovo, 3. CZŠ sv. Goraz-
da Námestovo

Vybíjana mladšie žiačky:
1. ZŠ Komenského Námestovo, 2. ZŠ 

Slnečná Námestovo, 3. CZŠ sv. Gorazda 
Námestovo

Volejbal staršie žiačky:
1. ZŠ Slnečná Námestovo, 2. ZŠ Ko-

menského Námestovo, 3. CZŠ sv. Goraz-
da Námestovo

Stolný tenis kategória A:
1. Dalibor Diko, 2. Marián Rentka, 3. 

Jakub Zajac, Filip Sahúľ
Na konci sa spočítali body a 

priradili sa k základnej škole, z 
ktorej bol žiak. Najviac bodov 
získala  ZŠ Slnečná Námesto-
vo, ktorá si zopakovala minu-
loročné víťazstvo a putovný 
pohár ostal v jej priestoroch. 
Chcem poďakovať sponzo-
rom, mestu, animátorom, špor-
tovcom, športovým oddielom, 
žiakom, učiteľom, kynológom, 
záchranárom, dobrovoľníkom, 
RC Drobček - všetkým, ktorí 
sa zúčastnili Dňa športu v Ná-
mestove a pomohli zrealizo-
vať takú peknú a pre naše deti 
prospešnú akciu.            (mj)

Prvý deň nového školského roka na ZŠ Slnečná bol tradične 
slávnostný.         Foto: (zš s)

Od septembra ponúka ZŠ Komenského  aj 
široké spektrum záujmových krúžkov od tvorby 
školského časopisu cez loptové hry  až po cho-
vateľský krúžok,  ktorých cieľom  je rozvíjať u 
detí tvorivosť, zručnosť, fantáziu a viesť ich k 
cieľavedomosti a vytrvalosti.    Foto: (zš k)

ZŠ Komenského so športovou triedou



domov šťastný, akoby boli 
Vianoce. Stačí tak málo, 
aby boli šťastní... Možno 
to ani neviem vyjadriť, ale 
veľmi to cítim.

Ako je to tam s kresťan-
stvom?

Ľudia sú tam veľmi ná-
božní, svoju vieru sku-
točne žijú. Je tam viacero 
náboženstiev, ale všetci sa 
znášajú v pohode. Aspoň v 
oblasti, kde som pracoval  
Chodili do nášho katolíc-
keho kostola. V nedeľu niet 
nikde živej duše, všetci sú 
v kostole.

Pomáha Slovensko Af-
rike?

Áno, stavajú sa sirotince, 
školy, malnutrične centrá 
a pracuje sa v mnohých 
nemocniciach... Tam stačí 

málo, a pomoc cítiť. Sta-
čí, ak do nemocnice prídu 
dvaja bieli ošetrovatelia, 
sestry alebo lekár a už má 
nemocnica vyššiu úroveň, 

zariadenie má vyššiu náv-
števnosť, lebo ľudia nám  
dôverujú. Veľmi pomáha aj 
Univerzita sv. Alžbety.  

 Bola to vaša posledná, či 
ostatná návšteva Afriky...

Chcel by som, aby bola  
nie definitívne posledná. 
Rad  by som sa  tam  vrá-
til... Aj to plánujem. Hovorí 
sa, že kto raz skúsi Afriku, 
chce sa tam vrátiť a je to 
pravda. Iná kultúra, iný 
život, ale krásna čistota. U 
nás  každé dieťa túži  mať 
iPhone, notebook,  tam deti 
snívajú o úplne iných ve-
ciach  - topánkach, školskej 
taške, o oblečení... Keď po-
chopíme, že to, čo  nám dal 
život, je aj tak dosť  a bude-
me za to  vďační,  budeme  
skutočne  šťastní. Ľudia 

tam majú skromnejšie, ale 
krajšie sny. Možno to ku 
mne navonok nesedí, ale 
také sny sa mi páčia...    

             Anna Lajmonová
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Čo vás ťahalo do Afri-
ky? 

„Skúsenosti... Pomôcť ľu-
ďom.... Hoci aj tu mi ľudia 
hovorili, načo tam idem, 
veď aj tu treba pomáhať... 
Hej, aj tu sa ľudia ocitnú 

občas v bezvýchodiskovej, 
veľmi ťažkej situácii, po-
znám to sám. Ale tam..., je 
to iné...

Čo by ste teda povedali 
tým, čo sa stále pýtajú, 
prečo  práve Afrika?

„To neviem... Možno 
osud? Lebo to tak cítim, 
a ani to neviem poriadne 
vyjadriť. Mám vnútornú 
potrebu pomáhať ľuďom. 
Tam je toho utrpenia, mož-
no aspoň z nedostatku, ur-
čite podstatne viac ako tu. 
Ale tam – vidíte tých ľudí, 
akí sú šťastní a spokojní, 
hoci stačí málo. 

Niektorí ľudia chodia 
do Afriky na dovolenku a 
vidia  krásy – krásu príro-
dy, krásne more, safari... 
Nevidia však to utrpenie, 
chudobu, ktorú vám ces-
tovka neukáže... Keď tam 
však človek ide na dlhšie, 
vidí realitu, ktorú ukazujú 
u nás iba  v telke. Ale je to 
iné – pozerať sa na biedu 
cez obrazovku a pozerať sa 
na ňu v reálnom živote, cez 
osudy konkrétnych ľudí, s 
ktorými tam žijete. Tam nie 
je stredná vrstva – iba ex-
trémne bohatí a chudobní. 

Tí bohatí majú všetko. Tí 
chudobní nič.  Celý deň 
trávia mnohí čakaním na 
prácu alebo pracujú na po-
ličku a potom z toho mala, 

čo vypestujú, ešte idú na trh 
a predaju, čo sa dá... Veľké 
mestá – Nairobi, Mombasa 
- sú v podstate na úrovni 
našich miest, ale keď sa 
presuniete na vidiek,  presú-
vate sa v čase... Pár  percent 

bohatých si žije 
v luxuse – drahé 
autá, drahé lu-
xusné domy... 

A  tí ostatní?
Niekedy sa 

vám zdá, že ste 
sa ocitli v 17. 
storočí, inokedy 
akoby ste žili v 
15. storočí... Tak 
tam ľudia žijú. 
Dediny neďale-
ko od nemocni-
ce, kde som bol 
ja, nemali vodu, 
elektriku. Dom 
– drevená búda, 
na zemi hlina, 
plastový stôl a 
stoličky. Ide o 
početné rodiny s 
mnohými deťmi. 

Ja som bol v  
centrálnej Keni, 
na úpätí vrchu 
Mount Kenya. 
Pestovali tu ci-
buľu, paradajky, 

papriku, avokádo, mango, 
papaiu, zemiaky, banány, 
všetko... Oni sú však zvyk-
nutí jesť stále tie isté zá-
kladné jedlá: ugali – kuku-
ričná kaša, matoke – kaša 
zo zelených banánov, ryža 
s kukuricou, ryža s fazuľou 
je hlavné jedlo,  po vodu 
niekedy treba ísť aj pol 
hodiny...  Dokážu päť dní 
jesť to isté. Na jedálnom 
lístku v našej nemocnici 
sa štyri druhy jedla obmie-

ňali celý čas – na raňajky,  
na obed, na večeru. Vôbec 
im to neprekážalo. Keňa je 
teda rôznorodá, sčasti bo-
hatá, ale najmä chudobná... 

Vlani som bol v Burundi. 
V oblasti, kde nebolo čo 
jesť. Jedno avokádo alebo 
mango za deň, a stačilo im 
to. Robili sme tam projekt 
Koza. Dvakrát do týždňa 
sme kupovali kozu a jej 
mäso v strave sme dávali 
detskému sirotincu ,asi 50 
deťom. Tie deti napríklad 
predtým nikdy v živote ne-
jedli mäso.

Aká bola vaša práca v 
nemocnici?

Za pol roka pobytu v Keni 
som sa musel popasovať s 
hocičím  - malária, týfus..., 
odrodil som množstvo pô-
rodov. Bol som tam jediný 
biely v okolí. Pracoval som 
so štyrmi čiernymi kolegy-
ňami a kolegami  Museli 
sme si poradiť  so všetkým 
sami.

Kvôli predstave - v Keni 
sú veľké nemocnice v mes-
tách, menšie súkromné, po-
tom okresné či regionálne  
a malé nemocničky – ošet-
rovne v dedinkách. Ja som 
bol v jednej z tých malých. 
Pracuje tam pár  zdravot-
níckych pracovníkov – ses-
tier, šéfkou mi bola rehoľ-

ná sestra. Ja som sa dostal 
do nemocnice, s ktorou 
spolupracovala  Univer-
zita sv. Alžbety.  Nedalo 
sa povedať, tento problém 

nezvládnem, 
posielam pa-
cientku do 
inej nemocni-
ce. Všetko sa 
robilo za po-
chodu. Bežné 
tam je, že ro-
dičku privezú 
napríklad na 
motorke v 
čase, keď sa 
už pôrod za-
čal a dieťatko 
je už sčasti 
na svete, či 
šitie detí po 
úrazoch  ma-
četami, detí 
s popáleninami na celom 
tele... Tam sa nedá pove-
dať – toto ja neviem, toto 
nezvládnem  Nikdy som 
nezašíval vážne poranenia, 
ale musíte to urobiť a tváriť 
sa pritom  profesionálne, 
spolu s mojimi kolegami... 
Môžem povedať, že štyri 
zdravotné sestry z „mojej“ 
nemocnice , čo sa týka zna-
lostí a zručností, sa v po-
hode vyrovnajú lekárom, 
poradia si  so základnými, 
bežnými problémami v Af-
rike. Kenské sestry sú  na 
úrovni! Ošetriť hlavy, ruky, 
nohy, odviesť  pôrody, všet-
ko dokážu zvládnuť. Nepo-
trebujú doktora.

O čo ste sa tam obohatili 
vy?

Dokázal som sa popaso-
vať s problémami a posunu-
lo ma to ďalej. Zvládol som 
všetko, čo tam v profesii 
život predo mňa postavil. 
Hovorí sa tam  anglicky, ale 
starí ľudia hovorili swahili, 
jazykom svojho regiónu. 
Takže som sa tam naučil 
základné pojmy v swahi-
li či meruanskom jazyku.  
A videl som  aj tú peknú 
Afriku – nádherne pláže 
či safari. Ale obohatil som 
sa aj o poznanie: ako málo 
stačí, aby sme boli šťastní! 
A keď ma ťaží tu, na Slo-
vensku nejaký problém, 
dokážem sa preniesť mys-
ľou do Afriky: Bože, aký 
tam majú problém! Trápia 
sa nad tým, čo budú zajtra 
jesť. Naše problémy nie sú 
až také veľké, ako ich my 
vidíme. Sú na svete ľudia, 
ktorí majú mnohokrát väč-
šie problémy, a zvládajú to! 
Zvládajú to, lebo sú celý 
život zvyknutí bojovať s 
problémami. Sám život tam 
je boj. Aj boj o život. U nás 
relatívne chudobní ľudia sa 
v porovnaní s nimi majú 
veľmi dobre. Máme byt, 
prácu, auto a stále si mys-
líme: Bože, aké je to ťažké. 
Tam ľudia chodia bosí, ob-
lečenie nosia dovtedy, kým 
z nich nespadne. Nemajú, 
okrem chatrče, v ktorej 
bývajú, nič. Keď som od-
chádzal, dal som jednému 
chlapcovi tričká, termosku, 
šľapky, karimatku..., veci, 
ktoré by som už určite inak 
zahodil. Odchádzal s nimi 

Často iba keď človek na vlastné oči zblízka vidí bie-
du a ťažkosti života iných, začne si vážiť podmienky a 
svet, v ktorom žije sám. Takto by sme mohli parafrá-
zovať motto, výsledok poznania Námestovčana Jána 
Rusnáka. Dospel k nemu po opakovanej návšteve Af-
riky, v ktorej pôsobil ako zdravotnícky pracovník, vy-
slaný Univerzitou sv. Alžbety v Bratislave. Vlani bol tri 
mesiace   ako zdravotník v Burundi a Keni, tohto roku 
pol roka v Keni ako sestrička  či zdravotník  na ambu-
lancii v malej dedinke na úpätí  Mount Kenya.

Masajské ženy v sviatočnom.                             Foto: (ar jr)

Masajské deti sa  hrajú pred domom.

Námestie na ostrove Lamu.

Deti sa starajú o deti.

Práca Jána Rusnáka v nemocnici.

Prvá mládežnícka výmena na Orave
Občianske združenie 

V.I.A.C. – Inštitút pre podpo-
ru a rozvoj mládeže z Trstenej  
spolu so srbskou organizá-
ciou eBussiness club,  za fi-
nančnej podpory európskeho 
programu „Mládež v akcii“ 
pripravili mládežnícku vý-
menu na tému „Aj tak budem 
dobrovoľníkom“. Výmena sa 
konala v Námestove na Ranči 
u Edyho 10. – 19. septembra 
2012. Mladí z obidvoch kra-
jín diskutovali o tom, ako je 
vnímané dobrovoľníctvo v 
ich krajinách, aké sú jeho vý-
hody, nevýhody a aký je jeho 

prínos pre samotných dobro-
voľníkov  a pre ich okolie. 
Zároveň spoznávali vzájom-
nú kultúru, jazyky a samoz-
rejme zlepšovali angličtinu. 
No aby nezostalo iba pri slo-
vách - zorganizovali akciu v 
centre Námestova, kde pri-
pravili zábavný program pre 
obyvateľov mesta.

Veria, že táto mládežnícka 
výmena nebola posledná.

          (mb)

V krajine, kde život je boj - aj boj o život
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vybrané Podujatia na júl  a august v námestove

Kino Kultúra námestovo

12. 10. Piatok
PouPata 

Dráma, české znenie

1,50 / 2 €
od 12 rok.

ČR
    94´

13. 10. Sobota    
14. 10. Nedeľa

MuŽI V ČIERNoM 3
sci-fi komédia, české titulky

2,00 €
od 12 rok.

uSa
   104´

27. 10. Sobota    
28. 10. Nedeľa

taDY HLÍDÁM JÁ
Rodinná komédia, čes. znenie

2,00 €
od 12 rok.

ČR
  107´

 5. 10. Piatok
 6. 10. Sobota    
 7. 10. Nedeľa        

MaDaGaSCaR 3
Animovaný komédia, 

slovenský dabing

2,50 €
U

uSa
   100´ 

október  2012

Začiatok filmových predstavení je o 18:00.
Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-

kom predstavenia v pokladni kina. Zmena progra-
mu vyhradená! Bližšie informácie o programe Kina 
Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

Bernolák bol uzlovým bodom vo vývine jazyka i národa

Aký je podľa vás vklad A. 
Bernoláka a bernolákovcov 
do slovenskej jazykovedy, kul-
túry a dejín Slovákov? Aká je 
stručná vizitka ich diela?

Život a dielo Antona Berno-
láka, okrem duchovného pôso-
benia, boli naplnené prácou na 
poli uzákonenia a vzdelávania 
slovenského spisovného jazyka. 
Tejto práci venoval všetku svoju 
tvorivú energiu a výsledok jeho 
celoživotného úsilia je uložený 
v hlavných dielach Disserta-
tiocia  a Orthographia (1787), 
Grammatica Slavica (1790), 
Etymologia vocum Slavicarum 
(1791) a posmrtne vydaný Slo-
vár slovenský, česko-latinsko-
nemecko uherský (1825 – 27). 
Týmito dielami ako prvý uzáko-
nil pravidlá spisovnej slovenči-
ny, vybudoval celú jej štruktúru 
a pevnú stavbu, a tak položil 
základy samostatnému rozvoju 
našej národnej literatúry a kul-
túry. Bernolákovo kodifikačné 
dielo a kultúrny program roz-
víjala druhá generácia berno-
lákovcov na čele s oravským 
rodákom Martinom Hamulja-
kom, pričom jeden z vrcholov 
dosiahlo v básnickom diele 
Jána Hollého. Zjednocovacím 
vyústením národnoobrodného 
procesu v prvej polovici 19. sto-
ročia bolo definitívne víťazstvo 
spisovnej slovenčiny v kodifi-
kačnom diele Ľudovíta Štúra  a 
jeho generácie.

Hodnotila a doceňuje dosta-
točne naše odborná obec i šir-
šia kultúrna spoločnosť dielo 
a aktivity bernolákovcov?

Treba povedať, že hodnotenie 

diela A. Bernoláka a jeho pokra-
čovateľov nebolo vždy adekvát-
ne. Skôr naopak – bernolákovci 
zostávali neprávom dosť dlho v 
tieni štúrovcov.

Významným medzníkom v 
poznaní a hodnotení A. Berno-
láka a bernolákovského hnutia 
bola vedecká konferencia pri 
200. výročí Bernolákovho na-
rodenia v roku 1962, z ktorej 

vyšiel zborník K počiatkom slo-
venského národného obrodenia 
(1964). Početné referáty na tejto 
konferencii prezentovali nový 
prístup v pohľade na základné 
problémy nášho národného ob-

rodenia. V nasledujúcich rokoch 
vychádzali monografické práce, 
zborníky, edície a vedecké štú-
die, osvetľujúce život a dielo A. 
Bernoláka v širších historických 
súvislostiach národného vývinu 
Slovákov. Medzi nimi to bola 
monografia Dr. Kataríny Habov-
štiakovej: Bernolákovo jazyko-
vedné dielo (Bratislava 1968), 
najnovšie  vzácna genealogická 
práca Pavla Horvátha o pôvode 
a osudoch Antona Bernoláka a 
jeho rodiny  (Bratislava 1998) a 
ďalšie práce. Iná otázka je, ako 
pozná výsledky tohto výskumu 
širšia kultúrna verejnosť, vráta-
ne študujúcej mládeže. Myslím 
si, že v tomto smere máme ešte 
čo doháňať.

Čo o Bernolákovi a ber-
nolákovcoch ešte napríklad 
verejnosť nevie, alebo pozná 
skreslene?

Málo osvetlený je napr. vzťah 
a spolupráca štúrovcov s berno-
lákovcami, najmä s reprezen-
tantmi druhej bernolákovskej 
generácie, sústredenej okolo 
Martina Hamuljaka a Jána Hol-
lého. Podujatia bernolákovcov, 
hlavne národné eposy a poézia 
J. Hollého, s uznaním a obdi-
vom reflektovala nastupujúca 
štúrovská generácia. Jej repre-
zentanti Ľ. Štúr, J. M. Hurban a 
M. M. Hodža navštívili J. Hollé-
ho v lete 1843 pred rozhodnutím 
uzákoniť strednú slovenčinu za 
spisovný jazyk Slovákov, ktorý 
ich rozhodnutie akceptoval.  V 
mimoriadnej úcte mal Hollé-
ho najmä Ľudovít Štúr, ktorý 
vysoko vyzdvihol aj zásluhy 
bernolákovcov o povýšenie slo-
venčiny na spisovný jazyk, ako 
to vyjadril vo svojej Nauke reči 
slovenskej (1846): „Pôvodcovia 
tohto povýšenia nárečia nášho 
boli na konci minulého stole-
tia: Ignác Bajza, Ďurko Fándly 
a slávny Anton Bernolák, ktorí 
cestu prekliesnili slávnemu slo-
venskému za našich časov pev-
covi Jánovi Hollému...“ Teda aj 
podľa Štúrovho uznania – Anton 
Bernolák a jeho spolupracovní-
ci svojím  kodifikačným dielom 

prví povýšili slovenčinu za spi-
sovný jazyk Slovákov.

Málo sa vie napr. o podobizni 
či portréte A. Bernoláka. Totiž: 
hodnoverný portét  A. Bernolá-
ka, aj napriek snahám viacerých 
starších i novších bádateľov, sa 
nepodarilo objaviť. Z dobovej 
korešpondencie vieme, že Ber-
nolákov portrét objavil básnik 
Ján Kollár v roku 1843 a že o 
jeho uverejnenie sa usiloval 
Martin Hamuljak, ale z dosiaľ 
neosvetlených príčin ho nevy-
dal, a neuverejnil ho ani Hamul-
jakov spolupracovník, oravský 
rodák Andrej Radlinský. Kon-
com 19. stor. o nájdenie a uve-
rejnenie Bernolákovho portrétu 
sa usiloval znalec bernolákov-
skej literatúry, oravský rodák 
Jozef Kohuth, ale ani on nemal 
šťastie. Tento bádateľ však pub-
likoval v zborníku Tovaryšstvo 
roku 1895 perokresbu Berno-
lákovej podobizne od istého 
českého pôvodcu Jána Hrdličku 
s vysvetlivkou, že „obraz pred-
stavuje verne typ slanických 
Bernolákov“. Hrdličkova pe-
rokresba, podľa ktorej sa od-
víjali potom ďalšie stvárnenia 
Bernolákovho portrétu, nie je 
teda hodnovernou podobizňou 
Antona Bernoláka, len rekon-
štrukciou jeho podoby podľa 
typu slanických Bernolákovcov. 
Najznámejší a najfrekventova-
nejši je portrét A. Bernoláka od 
akademického maliara Andreja 
Kováčika. 

Súčasníci – Hornooravci 
si v Námestove pripomínajú 
aktivity svojich významných 
predkov – spisovateľov, ná-
rodných dejateľov. Myslíte 
si, že je to dostatočné, nefor-
málne a účinné pripomínanie 
verejnosťou? 

Podľa mojich skúseností, nie-
len Hornooravci, ale aj širšia 
kultúrna verejnosť na Orave zá-
sluhou viacerých kultúrnych in-
štitúcií, škôl, mestských i obec-
ných úradov, ako aj obetavých 
mecénov, venuje poznaniu a 
ucteniu svojich rodákov náleži-
tú pozornosť. Výpočet podujatí 
venovaných oravským osobnos-
tiam by bol dosť obsiahly. Ak by 
som mal spomenúť len publikač-
né výstupy, o ktorých inforujú aj 
noviny ORAVEC, spomeniem 
aspoň vydania z ostatných 
rokov (okrem starších i naj-
novších monografií oravských 
miest a obcí): monografia A. 
Polonca: Oravskí plátenníci 
(2009), Biografický slovník 
dejateľov Oravy (2010), obra-
zová publikácia Poklady dejín 
a kultúry Oravy (2011), kniha 
o Oravcoch v slovenskej kul-

túre, literatúre a vede Rodom 
a srdocom z Oravy (2011) či 
najnovšia jubilejná publikácia 
k 400. výročiu založenia far-
nosti Rímskokatolícka farnosť 
Námestovo (2012) a iné. 

Ako hodnotia odkaz A. 
Bernoláka dnešní bádatelia 
– jazykovedci?

Tu musím odcitovať hodno-
tenie najzasvätenejšej znalky-
ne Bernolákovho diela Katarí-
ny Habovštiakovej:  „Význam 
Bernolákovho jazykovedného 
diela spočíva v tom, že tvorí 
závažný uzlový bod vo vývi-
ne slovenského jazyka i slo-
venského národa. Bernoláko-
vo celoživotné dielo svojím 
celonárodným zameraním a 
serióznym  jazykovedným po-
daním základnej problemati-
ky kultúry spisovného jazyka 
otvára novú etapu v dejinách 
slovenského národa. Prostred-
níctvom Bernolákových jazy-
kovedných prác (najmä Gra-
matiky a Slovára) sa umožnil 
slovenskému národu vstup do 
slovanského i ostatného ve-
deckého sveta.“

	 			Anna	Lajmonová

V roku 2012 si pripomíname 250. výročie narode-
nia a v roku 2013 pripadne 200. výročie úmrtia kodi-
fikátora prvého spisovného jazyka Slovákov – Antona 
Bernoláka (1762 – 1813). Tieto výročia si kultúrna ve-
rejnosť na Slovensku približuje v rámci Roka A. Ber-
noláka na jubilejných podujatiach. V Námestove život 
a dielo A. Bernoláka a vklad bernolákovcov do našich 
kultúrnych dejín predstavia na slávnostnej akadémii 
3. októbra 2012. Pri tejto príležitosti sme položili nie-
koľko otázok skúmateľovi bernolákovcov Augustínovi 
Maťovčíkovi, pracovníkovi Slovenského biografické-
ho ústavu Matice Slovenskej v Martine.

Život a dielo antona 
bernoláKa

17. 9. - 5. 10.
Derniéra výstavy - 3.októbra 

2012
Výstava pri príležitosti 250. 

výročia narodenia a 200. vý-
ročia smrti Antona Bernoláka. 
Organizátormi výstavy a sprie-
vodných podujatí sú Dom kultú-
ry v Námestove, Miestny odbor 
Matice slovenskej v Námestove 
a Slovenská národná knižnica v 
Martine.

Výstava bude prístupná v 
pracovných dňoch od 8:00 do 
15:30 h.

malKa 
5. 10., piatok 11:00 h

Vstupné: 2 €
D i v a d l o 

C o m m e d i a 
Poprad

Dramatizá-
cia podľa no-
vely Františka 
Š v a n t n e r a , 
predstaviteľa slovenskej lyrizo-
vanej prózy. Spojenie tvrdého 

života horalov s poetickými ob-
razmi a znakmi prináša divákom 
nevšedný umelecký zážitok.

Divadelné prestavenie pre štu-
dentov SŠ.

...eŠte Zelená orava 
16. 10.  - 16. 11.

Výstava fotografií Ing. Jozefa 
Žuffu s tematikou lesa, prírody 
a života v nej, 
poľovníctva.

• Výstavné 
priestory v 
Dome kultúry 
v Námestove.

• Na náv-
števu výstavy 
vás pozývame v pracovne dni 
od 8:00 do 15:30 h.

• Vernisáž výstavy sa uskutoč-
ní v utorok 16. októbra 2012 o 
16:00 h.

• Výstava potrvá do 16. no-
vembra 2012

oravajaZZ 
19. - 20. 10.

Tretí ročník festivalu Orava-
Jazz sa bude konať 19. a 20. 

októbra 
2012 v 
D o m e 
kultúry 
v Ná-
m e s t o -
ve. Hlavnými hviezdami prog-
ramu bude legenda slovenského 
jazzu a otec Bratislavských jaz-
zových dní Peter Lipa so skupi-
nou a rakúska funky kapela Stel-
zhamma. V programe vystúpi aj 
nemecká jazz-rocková skupina 
GUT, trio Borisa Čellára s vyni-
kajúcim slovinským klaviristom 
Gregorom Ftičarom a slovenská 
kapela H projekt. Priestor do-
stanú tiež mladí hudobníci zo 
Žilinského konzervatória v po-
daní Big bandu Žilinského kon-
zervatória. Viac info na www.
oravajazz.sk

Ôsmy svetadiel
21.10., nedeľa 18:00 h

Vstupné: 28 €
Muzikál Ôsmy svetadiel opäť 

v Námestove.
Prvý Česko – Slovenský hit 

muzikál

„Chráň nás ôsmy svetadiel, 
krajinu prázdnin. Zem večnej 
mladosti, svetadiel lásky. Život 
je šanca mať rád “

Česko – Slovensky muzikál 
ôsmy svetadiel sa odohráva v 
súčasnosti. Mladé dievča sa 
zriekne doterajšieho rodičmi 
podporovaného vzťahu s mu-
žom z lepších kruhov. Preží-
va s novým milencom čistú a 
úprimnú túžbu bez ohľadu na 
spoločenské predsudky, zdravie 
či dôsledky. Ich ľúbostná idyla 
síce dosiahne naplnenie, no ich 
šťastie môže byť pominuteľné. 
Hudba najlegendárnejšej čes-
koslovenskej kapely všetkých 
čias umocňuje pútavé texty Bo-
risa Filana a Petra Pavlaca pod 
režisérskou taktovkou Jána Ďu-
rovčíka. V Námestove sa pred-
stavia známe i neznáme hviezdy 
československého muzikálové-
ho neba.

Vstupenky si môžte zakúpiť 
v Dome kultúry v kanceláriách 
cez pracovné dni v čase od 8:00 
do 15:30 h.

ČarovnÝ Cylinder uja 
andersena     
24. 10. , streda 

Mestské divadlo ACTORES 
Rožňava

Nemecký 
silák Hans, 
francúzsky 
g a v a l i e r 
Christian a 
dánsky uče-
nec a inte-
lektuál An-
dersen vás 
prevedú bohatým svetom príbe-
hov svetoznámeho rozprávkara. 
Napríklad o tom, že pri šití - ihla 
a niť - obe sú dôležité, či o tom, 
že pýcha sa nevyplatí a raz-dva 
aj cisár ostane bez gatí.

Divadelné predstavenie pre 
žiakov ZŠ.

o Zlatom KuriatKu
 26.10., piatok o 16:00 h. 

Činoherné rozprávkové pred-
stavenie pre deti v podaní her-
cov divadla J. Záborského v 
Prešove.                

 Vstupné: 2 €

   PriPravujeme:   

PODFUK
19. 11., pondelok 18:00 h

Teatro Wüstenrot
Hudobná komédia pravého 

anglického humoru, kde sa ne-
čakane otvárajú dvere, zvonia 
telefóny, miznú pečené kuracie 
stehná. Zdanlivo banálne klam-
stvo unudenej domácej paničky 
sa mení na gejzír tých najbizar-
nejších situácií. A tak sa na scéne 
postupne objavia tri ukradnuté 
deti, paroháč, ktorý paroháčom 
nie je, šialená dojka, ktorá je 
vlastne pannou a dva manželské 
páry zistia, že sa vlastne nikdy 
neprestali ľúbiť. Skvelé herecké 
výkony, divadelná hudba členov 
skupín Hex a Le Payaco vytvá-
rajú z tohto predstavenia ojedi-
nelé dielko.

Hrajú: Marek Majeský, Ma-
rián Labuda ml., Andrea Kvaš-
ňovská, Gabika Dzúriková v alt. 
Dagmar Bruckmayerová, Do-
rota Letenajová, Nikita Slovák. 
Réžia: Nikita Slovák

Spomienka na a. Bernoláka 
3. októbra 2012

10:00 h Slávnostná akadémia - 
Dom kultúry v Námestove, 
Program: 1/- „Literárne pásmo 

venované a. Bernolákovi“ v podaní 
študentov Gymnázia antona Berno-
láka, - „odkaz antona Bernoláka“, 
príhovor- Doc. PhDr. augustín Ma-
ťovčík, DrSc. – riaditeľ Národného 
biografického ústavu, 2/- Inaugu-
rácia známky antona Bernoláka, 
3/ - Vernisáž výstavy venovanej 
antonovi Bernolákovi – výstavné 
priestory Domu kultúry v Námes-
tove, - príhovor - „Pokračovatelia 
Bernolákovho odkazu“ Mgr. Peter 
Cabadaj,  riaditeľ sekcie Pamätní-
ka slov. lit. .a umenia

 13:30 Návšteva Slamického os-
trova umenia (zatopená obec Sla-
nica) - rodiska antona Bernoláka

17:00 Sv. omša v Rímskokatolíc-
kom kostole sv. Šimona a Júdu v 
Námestove

A.	Bernolák: „Tu máte slovo 
moje o reči našej.“
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jún
Melisa	 Gluchová
Sofia	 Varadová
Agáta	 Pepuchová
Dávid	 Malik
Igor	 Gašpar
Tomáš	 Matis
Tobias	 Wielek
Matěj	 Šolc
Eliáš	 Vajdiak
Tomáš	 Smataník
Filip												Majerčík

júl
Matej	 Čučka
Adam	 Olexík
Adela	 Ončáková

august
Noel	 Vojtechovský
Veronika	 Paučová
Alexandra	 Ovsáková
Filip	 Spuchlák
Tomáš	 Spuchlák

Vítame medzi nami

Odišli z našich radOv

jún
Mária	 Bukovinská	 70
Vladimír	 Ptačin	 68
Vladimír	 Gorčák	 48

júl
Alojz	 Rusina	 87
Ján	 Jurkuľák	 53
Jozef	 Svrček	 61

spOlOčenská rubrika súťaž  -  súťaž - súťaž  -  súťaž - súťaž  -  súťaž - súťaž  -  súťaž -

O naj letnú fotku Námestova

Nezabudnuteľné leto – ako inak - na na Oravskej priehrade.
	 	 	 	 	Foto	do	súťaže	zaslal:	Juraj	Joštiak

Mám malý stan, a....                                 Foto:	Mgr.	Danica	Smolárová

cvč maják

Podľa	členov	redakčnej	rady	novín	Námestovčan	prvé	tri	ceny		
získavajú	tri	dobré	fotky	s	trefnými	a	vtipnými	textami.

Redakčná rada sa zhodla na tom, že prvé miesto zaslúžene patrí foto-
grafii Jána Salaja s textom Živý graf slovenskej ekonomiky ostatných 
rokov (?). Ide o dobrý záber na jednej z letných akcií extrémnych športov 
v Námestove, ktorého myšlienku autor výstižne preniesol do iného, než 
športového odvetvia...

Víťaz súťaže získava 25 €.
Druhé miesto patrí Nezabudnuteľnému letu na Oravskej priehrade. 

Fotografiu do súťaže poslal Juraj Joštiak, 
ktorý získava od vydavateľstva Námestov-
čana 15 €.

Tretie miesto a 10 € získala Danica Smo-
lárová za milú fotografiu so zábavným textom 
Mám malý stan a...

Víťazom blahoželáme, výhry pošleme po-
štou. 

Do súťaže prišla okrem iného aj fotografia, 
ktorá zachytáva dva obrovské kosoštvorce, vy-
šľapané do piesku po pravej strane priehradné-
ho mosta. Je smutné, čo „zamestnáva“ niekto-
rých, určite mladých, po voľných večeroch, a 
ešte smutnejšie, že tie vyšľapané obrazce dlhé 
týždne nikomu nevadia, a robia  tak negatívnu 
„reklamu“ nášmu mestu...                		Redakcia

Živý graf slovenskej ekonomiky ostatných 
rokov (?)           Autor:	Ján	Salaj,	Námestovo

Cyklisti opäť súťažili
Na Ranči u Edyho sa 7. 

septembra konal  10. ročník 
Národnej cyklistickej súťa-
že pre žiakov základných a 
stredných škôl o Pohár ví-
ťaza Antona Tkáča, ktorú 
pripravilo Centrum voľného 
času „Maják“. Súťažilo sa v 
deviatich kategóriách, z toho 
dve boli nepostupové. Prví 
traja z každej kategórie zís-

kali diplom, pohár, medailu 
a ceny Dema. Pre všetkých 
účastníkov bolo zabezpečené 
občerstvenie. Celoslovenské 
kolo sa koná 6. októbra vo 
Valčianskej doline. Organi-
zátorov potešila hojná účasť 
a všetkým postupujúcim pra-
jeme čo najlepšie umiestne-
nie.

Marta	Slovíková	

Časť účastníkov  10. ročníka Národnej cyklistickej súťaže v 
Námestove. 		 	 												Foto:	Anna	Ferenčíková

centrum vOĽnÉhO času maják 
námestOvO 
vás pozýva na 

OtvOrenie  pravidelnej  záujmOvej  
činnOsti 

a  diskOtÉku         28.9.2012 /piatok/ 
o 15.00 hod. 

v cvč „maják“ námestOvO 

Rodinná stanovačka nesklamala
Už tretie leto pre vás námes-

tovskí skauti spolu s Rodinným 
centrom Drobček zorganizova-
li rodinnú stanovačku, na ktorú 
sme pozývali rodiny z Námes-
tova aj z okolia a asi nebudem 
sám, kto si myslí, že tá tohto-
ročná bola zatiaľ zo všetkých 
najlepšia. Stráviť štyri dni s ro-

dinou v prírode, bez televízora, 
s inými rodinami, je výborná 
zmena, pohoda - ale to treba 
jednoducho zažiť... Čim bola 
podľa mňa práve táto stanovač-
ka taká výnimočná?

V tábore sme mali ozajstné 
indiánske teepee (stan) – počas 
dažďa nás tam bolo vyše dvad-

Rodinné centrum 
Drobček je cent-
rum pre celú rodi-
nu. Ponúka zaují-
mavý program a 
akcie pre malých a veľkých, 
ako napr. hudobno-pohybové 
cvičenia, angličtina Hocus a 
Lotus, tvorivé dielne pre deti a 
dospelých, lampiónový sprie-
vod, karneval, pyžamová par-
ty, Mikuláš a mnoho ďalších. 
Dňa 8. septembra sa v Kato-
líckom dome konala veľká 
oslava s kúzelníkom a disco 
šou - RC Drobček oslavovalo 

už svoje 3. narode-
niny. Tešíme sa a 
ďakujeme, že ich s 
nami prišlo osláviť 
toľko ľudí ☺

Momentálne RC Drobček 
funguje v „núdzovom“ reži-
me, pretože hľadáme pre naše 
aktivity vhodné priestory. 
Keď sa nám to podarí, ihneď 
začneme s pravidelným pro-
gramom. Bližšie informácie 
nájdete na našej stránke www.
rcdrobcek.sk a na facebooku. 
Tešíme sa na vás! 
												Kolektív	RC	Drobček

3. narodeniny RC Drobček

sať. Teepee cez úspešný projekt 
zasponzorovala spoločnosť 
Johnson Controls – ďakujeme.

Na táborovej hojdačke ste si 
mohli zalietať aj pár metrov 
nad zemou.

Ozajstný skautský táborák so 
skautskými sľubmi.

Táborová olympiáda – me-
dziiným streľba zo športového 
luku.

Výstup na Babiu Horu, nočná 

hra a skúška odvahy pre star-
ších skautov.

Večerné posedenie pri ohni, 
spev pri hre na gitare.

Záchod s neuveriteľným vý-
hľadom.

A veľa ďalších zážitkov ...
Verím, že sa nám podarí túto 

tradíciu udržať čo najdlhšie a 
už dnes sa teším na štvrtý roč-
ník tejto akcie.

                  Marián	Bránický

1 2

3

Najbližšie číslo Námestovčana
vyjde 6. novembra
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STOLNÝ TENIS - ME JUNIOROV A KADETOV

ODDIEL EXTRÉMNYCH ŠPORTOV NÁMESTOVO

TJ ORAVAN NÁMESTOVO 

Súťažiaci si zaskákali, čo im sily stačili

Elitebikes Splash Jam 
2012

V závere prvého prázdni-
nového mesiaca bola na 
Oravskej priehrade mož-
nosť vidieť skutočných 
kaskadérov. Nie však na 
vodných lyžiach, alebo 
motorových člnoch, ale 
priamo na BMX bicyk-
loch. Na vode bolo mólo, 
z ktorého sa súťažiaci od-

rážali a vo výskoku pred-
vádzali rôzne krkolomné 
kúsky. Početná divácka 
kulisa videla trinásť od-
vážlivcov. Niektorí pri-
cestovali dokonca až z vý-

chodu republiky. Počasie 
pretekom prialo, len jazd-
ci sa sťažovali na malú 
hĺbku vody. Tá mala len 
niečo vyše dvoch metrov. 
Pochvalu si zaslúžia do-
máci pretekári, ktorí 29. 
júla obsadili všetky tri pó-
diové umiestnenia. Víťaz 
D. Jancek získal za Best 
Trick vytúžený tandemový 
zoskok padákom.

Výsledky: 
1. miesto - Dominik Jan-

cek, 2. miesto - Radoslav 
Čajka, 3. miesto - Filip Ba-
ník (všetci Námestovo).

Majstrovstvá ČR Dirt 
Jump

Podujatie, ktoré patrí do 
Českého pohára vo freestyle 
BMX a zároveň je jedným 
z najväčších BMX súťaží, 
sa konalo počas tretieho au-
gustového víkendu v Stráži 
pod Ralskom. V tejto malej 
dedinke pri Liberci sa ťaží 
urán a má výborné podmien-
ky pre jazdenie na takomto 
type bicyklov. Naviac sa tam 
nachádza aj krytý skatepark, 
čiže areál so všetkým po-
trebným na skákanie. Hneď 
von vedľa haly sú hlinené 
skoky, na ktorých sa tieto 
preteky konali. Do budúc-
na sa tu plánuje vybudovať 
nová krytá hala na trénova-
nie s dirtami a ďalšími pre-
kážkami.

Náš oddiel na tejto akcii 
zastupoval len D. Jancek. 
Ostatní námestovskí jazdci 
sa zúčastnili North Cult ex-
hibície na Festival Upload 
Dereš Open v Kendereši pri 
Šali.

Výsledky: 
1. miesto - Dušan Antalík 

(Martin, SR), 2. miesto - 
Martin Čapek (ČR), 3. mies-
to - Tomáš Kudrnáč (ČR), 
...12. miesto - Dominik Jan-
cek (Námestovo, SR).

Aj keď najlepšie umiest-
nenie dosiahol Slovák D. 
Antalík, oficiálnym víťa-
zom sa stal druhý M. Ča-
pek, keďže podľa pravidiel 
tamojšie majstrovstvá ne-
mohol vyhrať cudzinec. Ur-
čité sklamanie z výslednej 
pozícii netajil D. Jancek: 

„Vplyv naň mala únava a 
pád na ruku počas tréningu 
deň pred pretekmi. Počas 
súťaže som pociťoval bo-
lesť zranenej končatiny, čím 
bol obmedzený jej pohyb.“ 
Napriek tomuto hendikepu 
sa snažil vyhrať nasledujúci 
contest o Best Trick. Pred-
viedol skok Superman to 
barspin a vyzeralo to nádej-
ne. Všetkých ale prekvapil 
mladý a talentovaný Tomáš 
Wagner a za svoj výborne 
zvládnutý trik získal prven-
stvo.

Western Dirt Jam 2012
Druhé pokračovanie tejto 

Medzi európskou elitou aj náš A. Kaššay
V rakúskom Schwecha-

te sa 13. - 22. júla konali 
Majstrovstvá Európy ju-
niorov a kadetov za účasti 
568 hráčov zo 46 štátov. 
Vynikajúcimi výsledkami 
a aktuálnym postavením v 
slovenskom (3. miesto) aj 
európskom rebríčku (48. 
miesto) si vybojoval účasť 
na vrcholnom podujatí 
tejto sezóny aj náš rodák 
Andrej Kaššay.

V úvodných dňoch bol ten-
to 15-ročný Námestovčan 
členom slovenského repre-
zentačného družstva kade-
tov, ktoré na šampionáte ob-
sadilo konečné 18. miesto. 
Majstrom starého kontinen-
tu medzi kadetskými druž-
stvami sa stalo Francúzsko. 
Druhé skončilo Rusko. V 
hlavnej súťaži jednotlivcov, 
ktorá sa od samého začiatku 
hrá progresívnym spôso-
bom, sa Andrej po úvod-
nej prehre 1:4 s Dánom M. 
K. Nielsenom odsunul  do 
bojov o 65. - 128. priečku. 
Tam v ďalšom zápase pora-

zil 3:0 A. Ben-Ariho z Izrae-
la. Nasledovala prehra 1:3 s 
Chorvátom J. Mustapičom. 
Dosiahnuté výsledky mu 
vyniesli celkovú 73. - 80. 
pozíciu. Majstrom Európy 
sa stal A. Cassin z Francúz-
ska, druhé miesto obsadil  
Poliak P. Zatowka. 

Hoci konečné Andrejovo 
umiestnenie nie je najlep-
šie, získal cenné skúsenosti 
z veľkého a významného 
podujatia. „Treba zdôrazniť, 
že o jeho vyradení z hlavnej 
súťaže rozhodol jediný zá-
pas. Len pre zaujímavosť, 
celá táto veľkolepá akcia 
trvala desať dní,“ ozrejmil 
dôležité fakty otec nášho 
reprezentanta Marián Kaš-
šay. Nomináciu na ME ako 
mladší kadet dostal od Slo-
venského stolnotenisového 
zväzu za podmienky, že si 
celú účasť bude hradiť sám. 
Bolo to teda aj finančne 
dosť náročné, čo potvrdil aj 
M. Kaššay: „Týmto spôso-
bom chceme vyjadriť svoju 
vďaku i sponzorovi. Firma 

Účasť na ME mala pre nášho nádejného stolného tenistu veľký 
význam.                                     Foto: Milan Rezetka

Stavebniny  Marián Grígeľ 
dopomohla k tomu, aby sa 
Andrejova účasť na európ-

skom šampionáte stala sku-
točnosťou.“

                     Milan Švába

Do novej sezóny s novým logom 
a webom

Organizácia, zastrešujúca 
široké spektrum športov v 
meste, TJ Oravan, sa rozhod-
la ísť s modernou dobou a 
byť tak ešte bližšie k svojím 
priaznivcom. Prvým krokom 
k tomu bolo vytvorenie spo-
ločného loga. To by malo byť 
akýmsi poznávacím znakom 
všetkých oddielov, ktoré 
združuje. Je v tradičnej žlto-
čiernej farbe a jeho autorom 
je Miroslav Filičko.

„Logo má dynamiku, po-
hyb, energiu - tak, ako športy, 
ktoré pestujú členovia ná-
mestovskej TJ Oravan. Zá-
roveň symbolizuje eleganciu 
a čistotu, čo by nemalo pod-
ľa mňa novému logu v roku 
2012 chýbať,“ vyjadril sa k 
svojmu dielu M. Filičko z 
Oddielu extrémnych športov. 
Na novom znaku sú výrazné 
dve písmená T a J, predstavu-
júce dvoch športovcov, spo-
luhráčov i súperov. Oficiálne 
bol schválený výborom TJ 
Oravan na členskej schôdzi v 
závere júna.

Druhou pozitívnou infor-
máciou je vytvorenie úplne 
novej webovej stránky tejto 
inštitúcie, na ktorej by náv-

števník mal postupne nájsť 
všetko o činnosti jednotlivých 
oddielov. Od histórie, cez 
výsledkový servis, pozván-
ky na aktuálne podujatia až 
po fotogalériu. Stránka je už 
sprístupnená pre verejnosť. 
Aktuálne prebieha dopĺňanie 
všetkých potrebných údajov. 
Stačí len v internetovom pre-
hliadači zadať 

http://tjoravanno.sk, prípad-
ne sa na nej aj zaregistrovať a 
diskutovať o čomkoľvek, čo 
súvisí so športom v Námes-
tove.

Milan Švába

akcie sa konalo opäť v do-
mácom prostredí s dejiskom 
na Ranči u Edyho. Hoci po-
časie v sobotu 15. septem-
bra nebolo práve najlepšie, 
našťastie nepršalo a  tak sa 
jazdci mohli vyskákať do 
sýtosti. Všetci vydali zo seba 
maximum, pretože pre naj-
lepších bolo pripravených 
množstvo atraktívnych cien. 
Kreatívni súťažiaci sa znovu 
nedali zahanbiť a predviedli 
nové a málo vídané kombi-

nácie skokov. Niet pochýb, 
že museli dokonale potešiť 
priaznivcov extrémnych 
športov. Pretekári sa pri svo-
jom snažení nevyhli pádom, 
ale tie zatienil dobrý pocit z 
vydarenej zábavy a odreago-
vania sa.

Výsledky: 
1. miesto - Libor Páleník 

(Prievidza), 2. miesto - Filip 
Baník, 3. miesto - Dominik 
Jancek (obaja Námestovo).                 
           Milan Švába

Námestovskí extrémisti na bicykloch ani počas leta 
nezaháľali. Teplé počasie si užili tak, ako sa patrí. Na 
suchu a netradične i vo vode. Pod patronátom jedné-
ho z členov oddielu - Martina Sitáša totiž zorganizovali 
bezo sporu rozhodne zaujímavú akciu, ktorá mala na 
našej vodnej nádrži úspešnú premiéru.

Dominik Jancek a jeho akrobacia nad vodou s názvom Backflip Superman.
        Foto: Michal Glonek - FASTmedia

Hlavný organizátor Elitebikes Splash Jam 2012 Martin Sitáš 
vyjadril spokojnosť s podujatím na Oravskej priehrade. 

            Foto: (js)



Po úvodnom zoznamova-
com ročníku odštartovali 
zverenci Pavla Strapáča za-
čiatkom júla prípravu na ten 
ďalší, nemenej náročný. V 
šiestich priateľských zápa-
soch dostali priestor viacerí 
adepti na treťoligový dres 
MŠK, no osvedčil sa iba 
Kysučan Michal Baričák. 
Hráčov, ktorí odišli na hos-
ťovanie do neďalekých klu-
bov, nahradili odchovanci z 
vlastnej liahne. Realizačné-
mu tímu robí naďalej vrásky 
na čele neuspokojivá kvantita 
futbalistov v mužstve, pre-
dovšetkým v útočnej formá-
cii. Zranené triesla Jaroslava 
Hrubjaka si vyžiadajú, ver-
me, že len dočasné ukončenie 
jeho hráčskej kariéry. 

Hráčsky káder 
pre jesennú časť sezóny 

2012/2013
Brankári: Tomáš Smataník, 

Matej Cubinek. Obrancovia: 
Andrej Stašiniak, Martin Ha-
biňák, Andrej Kmeť, Marián 
Šmiheľ, Jakub Lúchava. 
Stredopoliari: Marek Jawo-
rek, Daniel Kosmeľ, Juraj 
Siman, Matúš Snovák, Ma-
rián Kasan, Michal Baričák, 
Rastislav Jagnešák, Lukáš 

Pňaček. Útočníci: Jaroslav 
Hrubjak, Karol Brčák.

Zmeny v hráčskom kádri
Odchody: Š. Backa, J. Br-

ňák (obaja Vavrečka, H), P. 
Kapičák (Novoť, H), T. Mi-
chaliga (Zákamenné, UH), 
Ma. Čiernik, Mi. Čiernik, F. 
Košťál ml. (všetci pracovné a 

študijné povinnosti). Prícho-
dy: M. Baričák (Korňa, H), J. 
Lúchava, L. Pňaček, M. Sno-
vák (všetci starší dorast).

KENO 10 III. LIGA 
VÝCHOD

Hornooravci naskočili do 
kolotoča súťažných stretnutí 
remízou proti Vranovu. Tá 

sa možno niektorým málila, 
no vyrovnanie zo strany do-
mácich prišlo až krátko pred 
koncom duelu. Následne za-
slúžene zdolali zostupujúci 
celok z II. ligy z Novohradu. 
Cenný bod si doviezli spod 
Urpína. Potom sa už začali 
dva „anglické“ týždne, kedy 
úzky káder MŠK dostal za-

brať. Na jeho 
konto pri-
budli tri 
tesné preh-
ry, hoci na 
východnom 
S l o v e n s k u 
bol dvakrát 
blízko k ne-
rozhodnému 
v ý s l e d k u . 
Ten si zakni-
hovali proti 
ď a l š i e m u 
tímu zo Zem-
plína. Dosia-
hol zhodný 
rezultát ako 
v úvodnom 
kole, dokon-
ca aj autor 
j e d i n é h o 
presného zá-
sahu ostal 
nezmenený.

Výsledkový servis 1. - 7. 
kola

Námestovo - Vranov nad 
Topľou 1:1 (0:1), gól domá-
cich: A. Kmeť. Námestovo 
- Lučenec 3:1 (1:1), góly do-
mácich: J. Siman 2 (1 z 11 
m), M. Kasan. Dukla Banská 
Bystrica B - Námestovo 0:0. 
Námestovo - Pohronie Žiar 
nad Hronom/Dolná Ždaňa 0:2 
(0:1). Moldava nad Bodvou 
- Námestovo 3:2 (2:1), góly 
hostí: M. Kasan, A. Kmeť. 
MFK Košice B - Námestovo 
3:2 (2:2), góly hostí: D. Kos-
meľ, M. Jaworek. Námestovo 
- Humenné 1:1 (1:1), gól do-
mácich: A. Kmeť.

Bilancia jesenných zápasov
7 zápasov, 1 výhra, 3 remízy, 

3 prehry, skóre 9:11, 6 bodov, 
13. miesto.

Strelci gólov v jesennej 
časti sezóny 2012/2013

3 - A. Kmeť, 2 - J. Siman (1 
z 11 m), M. Kasan, 1 - D. Kos-
meľ, M. Jaworek.

TURNAJ O POSTUP 
NA ME AMATÉROV

Aby toho nebolo málo, v 
dňoch 10. - 14. augusta sa tro-
jica Hornooravcov predstavila 
v bieloruskom Molodečne na 

kvalifikačnom turnaji o po-
stup na Majstrovstvá Európy 
amatérskych mužstiev. Našu 
krajinu zastupoval výber 
SsFZ, v drese ktorého sa ob-
javili bývalý brankár MŠK 
Peter Machunka (momentál-
ne pôsobí v ŠK Tvrdošín) a 
obrancovia z nášho oddielu 
Martin Habiňák a Marián 
Šmiheľ. Stredoslováci herne 
nesklamali, no postup na ME 
amatérov si vybojoval domáci 
celok FC Isloch Minsk.

SLOVNAFT CUP
Účasť Námestova v Slo-

venskom pohári vzbudila v 
metropole Bielej Oravy medzi 
futbalovými priaznivcami ne-
bývalý záujem. V utorok 28. 
augusta videlo duel proti cor-
goňligistovi z B. Bystrice až 
700 divákov, čo je na pomery 
nášho kraja naozaj úctyhodný 
počet. Aj keď hostitelia pod-
ľahli favoritovi najtesnejším 
rozdielom, prezentovali sa 
sympatickou hrou, čo prítom-
né publikum patrične ocenilo.

Výsledkový servis 1. a 2. 
kola

1. kolo: voľný žreb. 2. kolo: 
Námestovo - Dukla Banská 
Bystrica 0:1 (0:0).

                       Milan Švába

12 Námestovčan

MŠK NÁMESTOVO - JUBILEUM

FUTBAL - MŠK NÁMESTOVO

Bývalí hráči klubu nesúťažne na zelenom trávniku
Úspešnú uplynulú sezó-

nu ukončili na štadióne 
MŠK peknou spomien-
kovou akciou. Vyvrcho-
lením futbalových osem-
desiatin v Námestove 
bol zápas internacioná-
lov, ktorí reprezentovali 
v minulých rokoch met-
ropolu Bielej Oravy. Pro-
ti sebe nastúpili kolektívy 
Strojár (druhá polovica 
80. rokov) a MŠK (prvá 
polovica 90. rokov). Na 
trávniku sa 24. júna stret-
li dve generácie hráčov, 
ktorým sa postupne po-
darilo prepracovať sa z I. 
B triedy až do majstrovs-
tiev kraja - III. ligy.

Pred stretnutím si všetci 
prítomní spomenuli na tých z 
futbalovej rodiny, ktorí už nie 
sú medzi nami. Išlo napr. o 
trénera Dušana Kriaka. Práve 
on bol pri prechodoch týchto 
futbalových mužstiev do vyš-
ších súťaží. Nezabudlo sa ani 
na Dušana Krnáča, dlhoroč-
ného tajomníka klubu. Aktéri 
na hracej ploche ukázali di-
vákom, že ešte stále majú čo 
ponúknuť zo svojho futbalo-
vého umenia. Prestížny súboj 
viedlo trio Mušákovcov (otec 
Vladimír, syn Vladimír a vnuk 
Adam).

Po skončení riadneho hracie-
ho času svietilo na ukazovate-
li skóre 4:4, no v rozstrele zo 
značky pokutového kopu mal 
viac šťastia Strojár. O góly v 
priemere vekovo staršieho 
kolektívu sa postarali dvakrát 

Jozef Parížek, raz napli sieť 
Jozef Sučák a Vladimír Ša-
lata. Z MŠK mieril presne v 
dvoch prípadoch Daniel Kos-
meľ, jeden zápis do streleckej 
listiny zaznamenali Boris Iliev 
a Miroslav Trnka. Po stretnutí 
sa všetci zainteresovaní vrá-
tili spomienkami do svojich 
aktívnych futbalových čias. 
Verme, že podobná vydare-
ná akcia sa v budúcnosti ešte 
zopakuje a podporí prezentá-
ciu tejto krásnej hry v našom 
meste.

História futbalu 
v bielooravskej 

metropole
Futbal v Námestove oficiál-

ne odštartoval svoju činnosť 
v roku 1931 pod hlavičkou 
Športového klubu. Na začiat-
ku ho viedli ľudia okolo Ľu-
dovíta Rentku. Táto udalosť 
mala výrazný vplyv aj na or-

ganizáciu športu v okolitých 
obciach. Spočiatku odohrali 
Námestovčania stretnutia 
proti mužstvám z Oravy, 
ako napr. Podbielu, Trstenej, 
Tvrdošínu, ale i Žywcu. Na 
zápas s poľským súperom  
bolo zvedavých až 2500 di-
vákov.

Až do roku 1973, ale už 
pod názvom Slavoj, hralo 
Námestovo iba na úrovni ok-
resu. V roku 1973 prvýkrát 
postúpilo do I. B triedy, čo 
bola vtedy krajská súťaž. V 
tomto období sa ako tréneri 
výrazne zapísali Rudolf Hu-
bík a Anton Sivoň a hráčsky 
Milan Kollár, ktorý to do-
tiahol až do Sparty Praha. V 
roku 1977 sa podarilo ľuďom 
okolo Jozefa Kolejáka otvo-
riť športový areál s futbalo-
vým štadiónom.

Až do roku 1986 boli Hor-
nooravci stálym účastníkom 

krajskej I. B triedy. Po roku 
1986 pod hlavičkou ZŤS 
Námestovo a po príchode 
trénera D. Kriaka dvakrát 
po sebe postupujú cez I. A 
triedu až do krajských maj-
strovstiev. Odohrali tam dve 
sezóny. V tomto období  ne-
možno zabudnúť na kolektív 
okolo nedávno zosnulého 
Jozefa Škvareninu. Hráčsky 
sa najviac presadili brankári 
Silvester Habiňák vo VSS 
Košice, Igor Holub v Plasti-
ke Nitra, Vladimír Hrubjak 
v Dukle Banská Bystrica a 
Vladimír Mušák ako rozhod-
ca v ligových súťažiach.

Po roku 1992 už pod sú-
časným názvom MŠK Ná-
mestovo a na začiatku zno-
va s trénerom D. Kriakom, 
na konci so S. Habiňákom 
sa podarilo postúpiť z I. B 
triedy až do III. ligy v roku 
1997. Najvyššia regionálna 

súťaž sa pri Oravskej prieh-
rade hrala do roku 2001. Tu 
treba spomenúť ľudí ako 
Silvester Habiňák,  Dušan 
Krnáč, Jozef Pindiak, Fran-
tišek Košťál, Ignác Hrkeľ, 
Ján Michaliga a hráčov, ktorí 
boli pri obidvoch vzostupoch 
námestovského futbalu: Vla-
dimír Šalata, Štefan Feja a 
Jozef Čaprnda.  Na začiatku 
90. rokov začína hrávať aj 
rýchlonohý a technicky vy-
spelý Daniel Kosmeľ, ktorý 
sa najviac presadil vo svete 
futbalu.

Počas svojej bohatej kariéry 
pôsobil v českom Třinci, vo 
viacerých poľských tímoch 
a v ruskom Diname Briansk. 
Na Slovensku bol hráčom 
Martina, Ružomberka, Slo-
vana a Interu Bratislava. 

Ešte stále aktívny hráč Ná-
mestova si s MŠK Žilina vy-
bojoval ligový titul a v jeho 

drese si zahral aj v európ-
skych pohároch. 

Je vynikajúce, že v období 
80. výročia futbalu v Námes-
tove sa podarilo MŠK postú-
piť do historicky najvyššej 
súťaže, aká sa tu kedy hrala 
- do III. ligy Východ.  Prichá-
dzajú k nám mužstvá s boha-
tou minulosťou z východného 
Slovenska - Humenné, Loko-
motíva Košice, Trebišov či 
Vranov nad Topľou. Tak isto 
nás môže tešiť, že sa darí i 
mládežníckym družstvám. 
Starší dorast dokázal v roku 
2011 pod vedením Karola 
Polťáka to, čo sa začiatkom 
90. rokov nepodarilo gene-
rácii okolo trénera I. Hrkľa -  
postup do II. celoštátnej ligy. 
Veľmi dobré výsledky dosa-
hujú žiaci, ktorí sú dlhodobo 
v najvyššej krajskej súťaži.

Milan Švába
Štefan Uhliarik

Časť veľkej futbalovej rodiny znovu pokope. Tá mala v závere júna na čo spomínať, veď dosiahla nezabudnuteľné úspechy.                         Foto: Milan Švába

M. Šmiheľ (zľava), M. Habiňák a P. Machunka ako reprezentanti nášho kraja 
na turnaji v Bielorusku.                                                                   Foto: (SsFZ)

Leto mali Hornooravci naozaj futbalovo pestré


