
Plánované sťahovanie dialy-
začného pracoviska z Námes-
tova do Trstenej vnímajú oby-
vatelia Bielej Oravy, ale najmä 
Námestovčania, lebo v ňom 
je sídlo Oravskej polikliniky, 
ako povestnú poslednú kvap-
ku. Nedávno sa im stalo niečo 
podobné so záchrannou zdra-
votnou službou. Hoci prosili, 
argumentovali, argumenty na 
zdôvodnenie rozhodnutí výbe-
rových konaní žiadali, no nič... 

Tentoraz vraj dokonca infor-
mácie o odchode dialýzy mali 
byť „tajné“. „Personál už dáv-
no vedel, že dialýza má ísť do 
novovybudovaného zariadenia 
v Trstenej, ale mal zákaz in-
formovať pacientov“, hovorí 
rozhorčený Ondrej Jackulík, 
ktorý dialyzačné služby využí-
va trikrát týždenne. „Len sa to 
po poliklinike šuškalo. Ja som 
sa to dozvedel v lekárni, kde 

sa ma pýtali, či je to pravda. 
Zostal som ako puk. Pacienti 
námestovskej dialýzy  po tejto 
informácii zostali maximálne 

sklamaní a zronení. Sú vo vyš-
šom veku, telesne postihnutí, 
niektorí imobilní. Mne je dob-
re, chodím autom, som v polik-
linike o chvíľu, no ich zo Sihel-
ného, Polhory, Rabče, Oravskej 

Lesnej zváža sanitka... A potom 
– kým po nich opäť sanitka prí-
de, musia desiatky minút čakať 
na chodbách polikliniky. Už 

teraz im cesta z Námestova do 
Lesnej trvá aj tri hodiny. V prí-
pade presťahovania dialýzy do 
Trstenej budú musieť pacienti z 
Lesnej precestovať obojsmerne 
vyše 100 kilometrov, nehovo-
riac o tej fyzickej a psychickej 
záťaži,  nekonečnom čase strá-
venom v sanitke pri postupnom 
rozvážaní týchto pacientov po 
dedinách. Na zaplakanie! Plač 
však nepomôže a tak som spí-
sal s pacientmi petíciu a zaslal 
na zriaďovateľa – VÚC Žilina, 
veď on podpisuje zmluvy s 
dodávateľmi zdravotných slu-
žieb...“

Dobrý chýr sa šíri rýchlo, zlý 
ešte rýchlejšie a tak dovtedy 

šepkaná správa rýchlo presiak-
la von. A približne po týždni jej 
bolo plné Námestovo. To ne-
nechalo chladným ani Mariána 
Grígela.

Vždy ste boli hnacím moto-
rom zmien v Námestove. Aj v 
čase nového územno-správ-
neho členenia Slovenska, v 
polovici 90. rokov, keď sa 
rozhodovalo, či Námestovo 
okresom bude, alebo nebude. 
Tentoraz ste sa postavili do 
čela petičného výboru. Pre-
čo?

„Pretože som presvedčený, 
že aj v tomto prípade sa našim 
občanom, nielen týmto v súčas-
nosti 36-tim chorým ľuďom, ale 
60 248-im občanom nášho ok-
resu upiera ústavné právo rov-
nosti a dôstojnosti v právach. 
Návrhom presunu dialýzy by sa 
výrazne zhoršili podmienky ich 
života. Skúste sa vžiť do roly 
pacientov, ktorí musia týžden-
ne štyrikrát absolvovať dialýzu 
a cestovať z Lesnej do Trstenej 
takmer šesťdesiat kilometrov! 
Pritom na Slovensku je vzdia-
lenosť od domu pacienta do 
dialyzačného centra v priemere 
do 30 km, v Čechách dokonca 
podstatne menej. A my sme vari 
občania tretej kategórie, či ako 
nás, tých vyše 60 tisíc obyva-
teľov okresu Námestovo berú? 
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Veľmi časté sú situácie, keď 
volič príde do volebnej miest-
nosti bez vlastných okuliarov, 
a tak až za volebnou zástenou 
zistí, že je bez nich vlastne 
bezradný. Okrsková volebná 
komisia je na to pripravená, 
podobne ako tá vo volebnom 
okrsku č. 1 v Námestove a 
obyčajne má „erárne“, kto-
ré často za „plentou“ putujú 
z rúk do rúk, ako v prípade 
Alojza Novockého ktorý ich 
po použití vzápätí požičiava 
ďalšej voličke - Marte Maťa-
ťovej.

Ak by sme ešte zostali pri 
okuliaroch, mohli by sme po-
vedať, že Oravci sa „na to“ 
lepšie pozreli a volili inak ako 
väčšina Slovenska. V Námes-
tovskom volebnom obvode, 
teda okresoch Námestovo a 
Tvrdošín, ale i vo volebnom 
obvode Dolný Kubín vyhral 
Radoslav Procházka. Roberta 
Fica porazil o 2700 hlasov, 
pričom tomuto nezávislému 

kandidátovi dali Oravci do-
hromady 14 882 hlasov. V 
obvode Námestovo voli-
lo R. Procházku 10 463 
voličov, čo je 31,5% , 
volebná účasť tu bola 
46,93%, v obvode 
Dolný Kubín získal 
R. Provcházka 4419 
hlasov, teda 29,28%,  
účasť na voľbách tu 
bola 48,81%). Kandi-
dátovi Smeru Robertovi 
Ficovi venovali Oravci 
12 182 hlasov (v obvode 
Námestovo ho volilo 8478 
voličov, čo je 25,52% , v 
obvode D. Kubín 3704, 
teda 24,54% voličov). 
Do druhého kola volieb, 
ktoré budú 29. marca 
postúpili Robert Fico a 
Andrej Kiska, ktorý u 
Oravcov skončil ako 
tretí v poradí úspeš-
nosti. 

Anna Lajmonová

Foto: Anna Lajmonová

Orava volila 
Procházku

Mŕtvy Jožko 
Obrovská tragédia, ktorá 

zarezonovala Slovenskom, 
nenechá suché určite žiad-
ne oko človeka, ktorý príde 
k malému hrobčeku novo-
rodeniatka. - dekan Blažej 
Dibdiak mu pri pochováva-
ní dal meno Jožko. „Hneď 
na druhý deň po pohrebe sa 
na hrobe dieťatka objavil 
biely venček s jeho menom 
a každý deň, najmä deti 
prichádzali svietiť sviečky. 
Určite neľahko bolo pri kla-
dení rakvičky s telíčkom do 
zeme Jánovi Krušinskému z 
pohrebnej služby, ktorý ho-
vorí, že mŕtve telo dieťatka 
s ním dokáže poriadne za-

mávať a niečo podobné za 
35 rokov práce v pohrebnej 
službe ešte nerobil. 

Jožkovi prišlo na pohreb, 
ktorý hradilo mesto a kríž 
s rakvou J. Krušinský,  nie-
koľko Námestovčanov aj 
chlapec z Klina, ktorý ho 
našiel v igelitke v poli. Die-
ťatko porodila zatiaľ nezná-
ma žena. Z pitvy vyplýva, 
že bolo udusené. „Polícia 
na prípade zločinu vraždy 
intenzívne pracuje a robí 
všetky potrebné úkony za 
účelom jeho objasnenia“, 
povedal nám hovorca KR 
PZ Radko Moravčík. 

	 	 								(lá)

„Vďaka rozšírujúcej sa sieti našich stredísk pri-
bližujeme starostlivosť k domovu pacientov, čo 
je spolu s individuálnym prístupom u chronic-
kych onemocnení extrémne dôležité....“

MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ spoločnosti B. Braun 
Avitum
(Dialog, časopis nielen pre dialyzovaných pacientov, 1/2014)

Vybavili sme okres, vybavíme dialýzu!

Pokračovanie na 7. str.

Ilustračné foto.            Zdroj: int.
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Je škodoradosť vlastne radosť?
Nešťastný incident ohľade 

požívania alkoholu poslan-
cami v priebehu rokovania 
na Mestskom zastupiteľstve 
v Námestove 12. marca,  ktorý 
bol medializovaný  o deň a dva 
neskôr, osobne  považujem za 
krízu ľudskosti medzi nami, 
ľuďmi. Už ani nie je dôležité, 
kto to všetko spískal, ale že sa 
to celé vlastne udialo. Sloven-
sko sa zrazu  dozvedelo, že 
poslanci mesta sú požívatelia 
alkoholu počas  rokovania 
MsZ. Na dolných zemiach si 
možno povedia: Na Orave nič 
nové, tam sa chľastalo vždy.  
Do tejto mediálnej stoky však 
padli nielen poslanci MsZ, 
ktorí s tým vlastne nič nema-
jú, ale aj my, všetci obyvatelia 
mesta, pre ktorých blaho sa 
poslanci mesta rozhodujú aj 
pod vplyvom  alkoholu.  

Celú kauzu však považu-
jem za nebezpečný odkaz pre 
mladšiu generáciu v tom, že 
jej ukazujeme problémy, ktoré 
treba riešiť, len v čiernej rovi-
ne, radikálnym spôsobom, kde 
bez výčitiek možno pošliapať 
aj  ľudskú dôstojnosť. Niekoľ-
ko rokov prednášam deťom na 
školách o elektronickom šika-

novaní i o tom, ako sa majú 
správať pri narábaní s novými 
elektronickými komunikač-
nými technológiami. Začínam 
však nadobúdať pocit, že nám 
dospelým by sa hlavne zišli 
povinné prednášky o rieše-
ní konfliktov a o tom, na čo 
a komu slúžia bulvárne mas-
médiá. 

Myslím si, že všetko sa dalo 
riešiť s rozumom a rozvahou. 
Ak sa o probléme vedelo dlh-
šie, malo sa to najprv prebrať 
na parlamentnej pôde. Mest-
ský úrad vlastní certifikovaný 
alkoholtester, prečo ho ne-
použiť v situácii, keď posla-
nec MsZ ako verejná osoba je 
pod vplyvom alkoholu a pre-
čo ho „dôstojne“ nevylúčiť  
zo zasadania pri pozitívnej 
meranej vzorke? Za pokus by 
to stálo, lebo prípadný morál-
ny kódex  poslanca na papieri 
nič nerieši.

Nepochybne, dotknuté 
osoby, samozrejme, urobi-
li veľkú chybu. Ale kto ich 
nerobí? Na chyby a pochy-
benia však existujú aj inte-
ligentné a ľudské riešenia, a 
bulvárne médiá nimi určite 
nie sú... Tie žijú hlavne z 

ľudského nešťastia. Tie vô-
bec nezaujíma fakt, že za 
poukázanými osobami sú 
ich rodiny, ktoré si verejnú 
potupu odtrpia asi najviac, 
hoci za to vôbec nemôžu. 
A toto mi na tom všetkom 
vadí asi najviac. Aby trpel 
nevinný, považujem za ne-
ľudské a nekresťanské.

Spomínam si na slová môj-
ho priateľa: „My máme po-
riadne veľkú rodinu.  Každý 
z nás je nejaký a nie všetci si 
dobre rozumieme. Aj sa po-
hádame, povyčítame si, ale o 
tom je predsa rodina. Dôležité 
na tom všetkom však je, že sa 
stretávame a komunikujeme 
spolu, ako správne fungujúca 
rodina. Malé mestečko mož-
no považovať za takú malú 
veľkú rodinu, kde nie všetci 
sa „musia“ a nie každý koná 
rozumne a správne.

Byť  „človek človeku člo-
vekom“ je však rozumná ces-
ta k tomu, aby  medzi ľuďmi 
vznikla tá správna chémia. 
Až potom sa môžeme zaradiť 
medzi kvitnúce mesto, ktoré 
nereprezentujú  len rozkvit-
nuté sirôtky na Hviezdosla-
vovom námestí, ale hlav-

ne  „človečenskosť“  medzi 
nami, ľuďmi.

 Rímsko-katolícky cirkev-
ný historik. J. Lortz hovorí o 
„šťastnej vine“ a zdôrazňuje, 
že „blud, pochybenia  a vina 
môžu mať v Božom pláne 
spásy hlboký zmysel“. Zasta-
vil by som sa pri slovíčkach 
„môžu mať“, lebo všetko to 
celé zatiaľ považujem za je-
den veľký nezmysel. V našej 
miestnej kresťanskej komu-
nite  často ľudia na bohosluž-
bách počúvajú pôsobivé uče-
nie o láske: „Milovať budeš 
blížneho ako seba samého“ 
(Matúš 22:39). Dokonca nám 
prikazuje, aby sme milova-
li svojich nepriateľov (po-
zri Lukáš 6:27 -28), len na 
malé pripomenutie.

Iba mi je ľúto, že do kro-
niky mesta budem musieť 
zaznamenať: „Na riešenie 
miestnej parlamentnej krí-
zy sa používajú  nedôstojné 
praktiky, ktoré určite nie sú 
nasledovania hodné pre na-
sledujúce generácie. Tie však 
môžeme odkázať na starú 
múdrosť   „Váž a cti si svojho 
nepriateľa“.

Miroslav Hajdučík

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Rozpočet na rok 2014 
schválili poslanci s pozme-
ňujúcimi úpravami. Najviac 
zmien sa týkalo činnosti 
Technických služieb mesta. 
Znížený príspevok z položky 
správa a údržba ciest sa po-
užije na mestské investičné 
akcie. 

Na dokončenie miestnych 
komunikácií na Ulici Sla-
nická, Ružová, Komenského 
a Hviezdoslavova sa vyčle-
nilo 198 342 eur. Uvedená 
suma je výsledkom verejných 
súťaží ešte z minulého roka. 
Rekonštrukciou prejde aj 
Ulica Polom (rozšírenie ces-
ty s chodníkom) a Ulica Mila 

Urbana (vrátane vybudovania 
chodníka). Plánuje sa s inves-
tíciou do 263 000 eur. V loka-
lite Čerchle na Ulici Brezová 
sa počíta s vybudovaním no-
vej komunikácie  o dĺžke 110 
m a s vyštrkovaním Ulice 
Strojárenská. Nábrežie Orav-
skej priehrady upraví náučný 
chodník v šírke 2,5 metra so 
spevneným povrchom. Začí-
nať by mal od zóny mestské-
ho Nábrežia a končiť pri ho-
teli Studnička. Táto najväčšia 
investičná akcia v meste bude 
stáť takmer 200 000 eur. 

V lokalite Nábrežia sa z eu-
rópskych fondov plánuje 
zriadiť mestský prístav. Za 

30 000 eur sa dobuduje ska-
te park. Na sídlisku Brehy sa 
rozšíria parkovacie plochy 
na Ulici Veternej a Slnečnej. 
Obnovou prejde aj ihrisko 
pri Základnej škole Komen-
ského. Bude slúžiť občanom 
aj na korčuľovanie. Konečné 
ceny naplánovaných investí-
cií však budú výsledkom ve-
rejných súťaží. 

Po rozpočte mesta prišli na 
rad rozpočty mestských prís-
pevkových a rozpočtových 
organizácií. Poslanci schvá-
lili Technickým službám Ná-
mestovo príspevok vo výške 
545 000 eur. Ďalší príspevok 
vo výške 57 900 eur sa pou-
žije na vymaľovanie kapln-
ky, opravu plota a chodníka 
v areáli cintorína. Na opiľo-
vanie stromov v meste dosta-
nú 5 000 eur. 

Dom kultúry v Námestove 
bude hospodáriť s príspev-
kom vo výške 140 000 eur, 
Centrum sociálnych služieb 

vo výške 175 400 eur a Cen-
trum voľného času Maják 
vo výške 100 000 eur. Špor-
tovým organizáciám sa pri-
delilo 80 200 eur. Mestský 
športový klub Námestovo 
získa dotáciu 59 000 eur, Te-
lovýchovná jednota Oravan 
Námestovo 20 000 eur, Klub 
Biela Orava 700 eur a Ná-
mestovský klub slovenských 
turistov 500 eur.

V závere sa posudzovali 
žiadosti obchodných spoloč-
ností, ktoré prejavili záujem 
o mestské pozemky. Poslanci 
nesúhlasili s výstavbou ob-
chodných prevádzok na po-
zemkoch, ktoré spoločnosti 
navrhovali. Ich povolenie by 
bolo v rozpore s územným 
plánom mesta. 

Viac informácií o prijatých 
uzneseniach a hlasovaní po-
slancov nájdete na www.na-
mestovo.sk.

Mgr. Ferdinand Bolibruch 
poslanec MsZ

prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva v Námestove sa konalo 12. marca. Hlavným bo-
dom programu bolo prerokovanie rozpočtu mesta 
a mestských príspevkových a rozpočtových organizá-
cií. v úvode nájomníci bytového domu na ulici Komen-
ského 509/12 žiadali prešetriť stav domu. mesto ako 
vlastník domu ich požiadavky preverí. poslanci zme-
nili aj nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

Nájomníci bytového domu na Komenského ulici, ktorý je vo 
vlastníctve mesta, prišli osobne požiadať mesto o vyriešenie 
problémov ich bývania, ktoré vážne ohrozujú plesne. Keďže 

ide o opakovaný problém, mesto stav preverí a bude hľadať 
jeho technické riešenie.           Foto: (lá)

Viete, kto vás zastupuje?
v mestskom zastupiteľ-

stve v Námestove (msZ) je 
podľa vZN o počte poslan-
cov a volebných obvodov na 
roky  2010 – 2014 trinásť 
poslancov, ktorí zastupujú 
tri volebné obvody. prináša-
me mená poslancov a názvy 
ulíc volebných obvodov.

volebný obvod č. 1
MUDr. Rastislav Zanovit, 

MUDr. Štefan Blahút, Peter 
Bolek, Jozef Borovjak, Pa-
edDr. Tibor Kitaš

Ulice volebného obvodu 
č. 1     

Michalov (počet obyv: 1), 
Nám. A. Bernoláka (14), 
Slanická osada (11), Cyrila a 
Metoda (145), Čsl. Armády 
(10), Hattalová (114), Mieru 
(101), Vojenské (15), Nábre-
žie  (7), Nová Slanická (8), 
Námestovo (23), Štefánikova 
(1124), Bernolákova (309), 
Hlinisko (7), Hviezdoslavo-
vo námestie (2), Červeného 
kríža, (366), Hviezdoslavova 
(128), Mila Urbana (152), 
Mláka (4), Mlynská (257)

Celkový počet obyvate-
ľov: 2798

volebný obvod č. 2
Ing. Eduard Dunčič, Pa-

edDr. Ján Kozoň PhD., Mar-
tin Jankuliak 

Ulice volebného obvodu 
č. 2

Komenského (464), Sla-
nická (141), M. Nešpora 
(34), S. Chalúpku (74), 1. 
mája (74), 9. mája (20), Ru-
žová (93), Slobody (103),  
A. Kršáka (31), Florinova 
(78), Orlovova (44), Ka-
menická (86), Kukučínova 
(95), Borinova (50), Okruž-
ná (137), Plátennícka (97), 
Rázusova (110), SNP (103), 
Miklošicova (47), Poľano-
vá (22), Kvetná (8), Lazová 
(12), Lesná (6), Brezová (4), 
Šípová (4)

Celkový počet obyvate-
ľov: 1937

volebný obvod č. 3
RNDr. Marián Melišík, Ma-

rián Čiernik, PaedDr. Tomáš 
Kucharík, Ing. Anton Ťapák, 
Mgr. Ferdinand Bolibruch

Ulice volebného obvodu 
č. 3 

Ľudovíta Štúra (262), Se-
verná (484), Sládkovičova 
(146), Veterná (630), Janka 
Kráľa (137), Hamuljakova 
(195), Slnečná (1376)

Celkový počet obyvate-
ľov: 3230

Vedia poslanci, koho zastupujú?

Marián Čiernik: 
Obvod č. 

3. Brehy až 
po potok. 
N e c h c e m 
machrovať, 
že to viem 
perfektne, 
lebo nie 
som Ná-
mestovec, ale Brehy – Slád-
kovičova, ku cintorínu.

Peter Bolek: 
Zdá sa mi, 

že je to jed-
notka. Je to 
časť – Uli-
ca Mieru, 
Ulica Hat-
talova, až 
po Ulicu 
Slobody – 
dohora, potom je to  sídlisko 
Stred, a - teraz sa zlučovali tie 
obvody, tak by to malo byť aj 
tam, ako je doktor Blahút, ten 
spodok. Viem to presne, len 
neviem, či to bola jednotka, 
dvojka alebo trojka, pretože 
predtým bolo päť volebných 
obvodov. 

Marián Melišík: 
Ja by som 

mal byť vo-
lebný ob-
vod, ako je 
Slnečná, to 
je vlastne 
v podstate 
celé sídlis-
ko Brehy, 

plus je to Ulica Janka Kráľa, 
Ulica Sládkovičova a Ulica 
Ľudovíta Štúra. Volebný ob-
vod tri.

Martin Jankuliak: 
Číslo si 

myslím, že 
je trojka. 
Názov ulíc, 
to neviem, 
ja tam 
mám nové, 
mne vyras-
tajú nové, 
lebo Čerchle je vlastne nová 
oblasť. Je to sídlisko Čerchle 
a slanická oblasť v Zubrohla-
ve. 

Ferdinand Bolibruch: 
V mojom 

volebnom 
o b v o d e 
číslo tri 
zastupujem 
Ulicu Ha-
m u l j a k a , 
S l n e č n ú , 
Ve t e r n ú , 
Severnú, Sládkovičovu, Jan-
ka Kráľa a tá vrchná je Ľudo-
víta Štúra.

Na podnet občanov sme  krátko pred rokovaním mest-
ského zastupiteľstva oslovili niekoľkých poslancov, tak 
ako postupne prichádzali na rokovanie, otázkou: viete, 
aké je číslo vášho volebného obvodu a ktoré ulice doň 
patria? Tu sú ich bezprostredné odpovede: 

Ďalšie číslo 
Námestovčana 
vyjde 13. mája 

2014

Uzávierka 
príspevkov je 

2. mája.
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Potok Klinec je vyčistený
O  tom,  že  vodné  toky  sa 

oplatí  mať  v  čistom  stave, 
vedeli  naši  predkovia  už 
v  minulosti.  Aj  v  dnešnej 
dobe vieme, čo urobí malý 
potok, keď prídu prívalové 
dažde a voda nemá kam od-
tiecť. V našom meste, chva-
labohu,  takéto  problémy 
nemáme,  no  čistota  tokov 
je  aj  vizitkou  ľudí,  ktorí 
pri nich žijú. Potok Klinec, 
ktorý  preteká  mestom,  je 
v  jeho  väčšej  časti  prekry-
tý,  no  v  časti  od Mlynskej 
ulice  až  po  bývalý  lyžiar-
sky  vlek  je  v  svojom  pô-
vodnom koryte. Pohľad na 

jeho  stav  nebol  najkrajší. 
To  viedlo  kompetentných 
ľudí k rozhodnutiu dať veci 
do  poriadku.  Po  dohode 
správcu  toku,  Slovenského 
vodohospodárskeho  pod-
niku  a  našich  technických 
služieb  sa  podarilo  potok 
v širšom centre mesta vyčis-
tiť. Pracovníci  technických 
služieb tiež opravili poško-
dené  zábradlie  na  mostíku 
cez  potok  a  vyčistili  jeho 
okolie.  V  priestoroch,  kde 
ešte donedávna ľudia vyvá-
žali odpady, vznikla plocha 
na ďalší rozvoj.

                  Milan Rentka

Zberný dvor bude opäť v prevádzke
Technické  služby  Námes-

tovo  oznamujú  občanom 
mesta,  že  zberný  dvor  bude 
po zime opäť v prevádzke od 
1. 4. 2014. Pripomíname, že 
zberný  dvor  sa  nachádza  v 
areáli technických služieb na 
ulici  Miestneho  priemyslu. 
Občania  mesta  majú  mož-
nosť  bezplatne  odovzdať 
odpady  na  zbernom  dvore 
každú sobotu v čase od 8,00 

– 12,00 hodiny. Zberný dvor 
nie je určený pre podnikate-
ľov a odpady vo väčšom ob-
jeme  ako  1 m3,  napríklad  z 
rekonštrukcie  rodinných do-
mov a pod. Väčšie množstvá 
odpadov môžu odovzdať ich 
držitelia  priamo  na  skládke 
odpadov, najlepšie po doho-
de  s  pracovníkmi  technic-
kých služieb.

Milan Rentka

Potok od záhradiek na Brehoch
Jarné  mesiace  bez  snehu 

a  bez  vegetácie  odkrývajú 
mnohé  tajomstvá  v  našom 
okolí. Nie sú  to  len hromád-
ky  odpadov,  ale  aj  vážnejšie 

problémy,  ktoré  je  potreb-
né  riešiť.    Jeden  potok  už 
v  týchto  novinách  spomí-
name.  V  našom  meste  ich 
máme  ale  viac.  Pred  dvoma 

rokmi  sme  predĺžili 
potrubie,  ktorým  vy-
teká potok spod cesty 
oproti  ČSOB  banke 
do  priehrady.  Náb-
režie  v  tomto  mieste 
sa  postupne  zaváža 
zeminou,  aby  bolo 
v  budúcnosti  možné 
rozšíriť  potrebné  par-
koviská  a  zeleň.  Za-
sypaný potok by tomu 
určite bránil.
Obchádzkou  mesta  sme 

objavili  ďalší  problematický 
potok,  tentokrát  nad  svätým 
Jánom,  ktorý  tečie  popod 
záhradkársku  osadu  na  Bre-
hoch a cez rúry preteká okolo 
starej skládky odpadov až do 
priehrady.  Ústie  potrubia  na 
vtoku  je už  takmer zasypané 
zeminou od plynovej stanice 
na Brehoch  a hrozí,  že voda 

začne tiecť po povrchu a zo-
berie do priehrady všetko, čo 
jej  bude  stáť  v  ceste.  Tech-
nické  služby  sú  pripravené 
aj  tento  problém  odstrániť, 
potrebujú  však  schválenie 
rozpočtu od poslancov mesta, 
aby mohli  nakúpiť  betónové 
rúry  na  predĺženie  potrubia. 
Všetko  ostatné  dokážu    vo 
vlastnej réžii, vlastnými ľuď-
mi a vlastnými mechanizma-
mi.                   Milan Rentka

Do tejto rúry veľa vody nenatečie.

Na čistenie vodných tokov sa používa špeciálna technika.

Ako ďalej s cestami v meste
Vlastniť  automobil  je 

v  dnešnej  dobe  pre  väčšinu 
domácností samozrejmosťou. 
To  so  sebou  prináša  okrem 
problémov  s  parkovaním  aj 
ďalší fenomén. Omnoho viac 
ľudí  hodnotí  stav  a  kvalitu 
komunikácií. A to nie len tých 
štátnych,  ale  aj  miestnych. 
V našom meste bola väčšina 
ciest  vybudovaná  pred  nie-
koľkými  desiatkami  rokov, 
čomu  zodpovedá  ich  kvalita 
a  technické  parametre.  Ne-
dostatočne  pevné  podklady, 
nedostatočná šírka, zlé odvod-
nenie. Okrem toho,   po roku 
2000 prebehla v celom meste 
plynofikácia, čo bol povestný 
posledný  klinec  do  rakvy... 
Obnova  ciest  stojí  veľké  fi-
nančné  prostriedky,  nedá  sa 
uskutočniť  za  rok,  dokonca 
ani  za  jedno  volebné  obdo-

bie. Z tohto dôvodu sa rekon-
štrukcie zabezpečujú postup-
ne,  systematicky,  podľa  ich 
dôležitosti. K dnešnému dňu 
máme hotové hlavné ťahy od 
vstupu  do mesta  z mosta  na 
vyšný koniec a k poliklinike. 
Najväčšie  sídlisko  Brehy  je 
prepojené  z  jednej  strany po 
Hamuljakovej a z druhej stra-
ny  po  Mlynskej  ulici  až  na 
druhú  stranu  mesta  do  prie-
myselnej  zóny.  Na  sídlisku 
Brehy  bola  rozšírená  horná 
časť  Slnečnej  ulice,  sídlisko 
Stred je na 90% nové. Na jar 
tohto  roku  bude  dokončená 
Hviezdoslavova  ulica,  Ulica 
Polom,  časť  Ulice  Komen-
ského,  Slanická  a  Ružová. 
S už vlani  opravenou  cestou 
pri  tlačiarni  Kubík  a  kocko-
vou cestou ku poliklinike bu-
deme mať  zokruhované  celé 

mesto  zo  všetkých 
troch  strán.  Tento 
rok  je  naplánova-
ná  rekonštrukcia 
aj  celej  Ulice  Mila 
Urbana  od  križo-
vatky  po  osobitnú 
školu.  Postupne  sa 
pôjde  aj  na  ďalšie 
poškodené  ulice. 
Už teraz pracovníci 
technických služieb 
odstránili  stĺpy  ve-

rejného osvetlenia a mestský 
rozhlas  zo  starých  želez-
ných  stĺpov umiestnených v 
chodníku  a  premiestnili  ich 
na  betónové,  vo  vlastníctve 
energetikov, na druhej strane 
cesty. Opravu si pýta aj cesta 
v priemyselnej zóne smerom 
na  starú  Kliňanskú  cestu. 
ZŤS má v pláne prebudovať 
priestranstvo  pred  fabrikou 
na  veľké  parkovisko  pre 
svojich  zamestnancov.  Už 
prebehlo  rokovanie  zástup-
cov mesta s vedením podni-
ku o koordinácii prác v tejto 
časti mesta. 
Samostatnú  kapitolu  tvorí 

budovanie  nových  komuni-
kácií.  Od  majetkového  vy-
sporiadania,  cez  financova-
nie  všetkých  ostatných  sietí 
v telese cesty až po samotnú 
realizáciu,  si  vyžaduje  nie-
len  množstvo  peňazí,  ale  aj 
dlhú  a  náročnú  prípravu. Aj 
v  tejto oblasti mesto každo-
ročne  investuje  množstvo 
prostriedkov  a  energie.  Ne-
vyhnutná  je  však  aj  spolu-
práca  vlastníkov  pozemkov, 
pretože  prehnané  nároky  na 
výkup pozemkov znemožňu-
je ich samotnú výstavbu.

Milan Rentka
prednosta mestského 

Potok od ČSOB dostal pred dvomi rokmi nové potrubie.

Stĺpy lemovali cestu z oboch strán.              Snímky: (MsÚ)

Ilustračné foto.

Možnosť žiadať o dotáciu
Hlavnou  témou  posledné-

ho zastupiteľstva bol  rozpo-
čet.    V  komisii  pre  mládež 
a  vzdelávanie  sme  navrhli 
vyčleniť  časť  finančných 
prostriedkov  v  rozpočte  na 
podporu  konkrétnych    kul-
túrno-spoločenských  aktivít 
propagujúcich  naše  mesto, 
ako  festivaly,    športové  sú-
ťaže pre verejnosť či aktivity 
seniorov.  Naším zámerom je 
podporiť  organizátorov  ak-
tivít  v  uliciach  Námestova, 
vytvoriť    väčší  priestor  pre 
dobré  nápady,  talentovanú 
mládež,  zmysluplné  poduja-
tia  pre mladých  či  seniorov, 
dať mestu dušu.  Aby sa mlá-
dež  nemotala  po  herniach, 
ale mala vytvorené podmien-
ky  na  prezentáciu  a  rozvoj 
svojich  aktivít.  V  programe 
bude  celkovo  prerozdelená 
suma  15  000  €.  O  finančnú 
podporu  je možné  uchádzať 
sa formou žiadosti adresova-
nej na MsU.

Zoznam pamätihodností 
v Námestove

Ako ďalšiu z priorít sme na 
komisii  stanovili    jednodu-
chým  a  prehľadným  spôso-
bom spracovať prehľad pamä-
tihodnosti mesta a zviditeľniť 
jeho  dominanty.    Mnohé  z 
nich ani nevnímame, hoci ich 
máme  priamo  pod  nosom.  
Námestovo sa často označu-
je ako mesto turizmu,  avšak 
takéto  niečo  úplne  chýba, 

neho-
v o -
riac o 
p r e -
k l a -
doch 
d o 
iných 
c u -
dzích 
jazy-
k o v . 
Čo by 
tu vlastne turisti mali vidieť? 
Ak si chceme budovať imidž 
turistického mesta a stavať na 
ňom,  mali  by  sme  upriamiť 
pozornosť  na  miesta  a  de-
taily,  ktoré  oku  návštevníka 
mesta, ale často aj samotných 
Námestovčanov,  unikajú. 
Chcel by som preto poprosiť, 
ak máte  akékoľvek materiá-
ly  (textové,  fotografické), 
ktoré súvisia s pamiatkami v 
meste  či  s miestami,  s    his-
tóriou,  osobnosťami  mesta, 
akékoľvek  povesti,  príbehy 
o Námestove, ktoré si zaslú-
žia pozornosť, radi privítame 
možnosť  krátkodobého  za-
požičania  týchto  materiálov 
s  cieľom  zdokumentovať 
ich. Tieto materiály už  teraz 
priebežne  zhromažďujeme, 
spracovávame  a  prekladá-
me  do  angličtiny.  Všetkým 
ochotným spolupracovníkom 
vopred ďakujeme. 

Tel. kontakt 0908 273 998
Ján Kozoň

Jarné čistenie mesta
Technické  služby  Námes-

tovo  oznamujú  občanom,  že 
jarné čistenie mesta sa v prí-
pade priaznivého počasia zač-
ne v sobotu 22. marca od 7,00 
hodiny  na  Sídlisku  brehy.  Z 
tohto  dôvodu  žiadame  obča-
nov sídliska, aby aktívne spo-
lupracovali pri tejto činnosti, 

predovšetkým,  aby  odtiahli 
svoje vozidlá a umožnili me-
chanizmom vykonať čistenie 
komunikácií a chodníkov. Za 
spoluprácu  všetkým  ďakuje-
me. Oznam  bude  ešte  podľa 
situácie vyhlásený aj v mest-
skom rozhlase.

Milan Rentka

Čistiace mechanizmy budú potrebovať počas jarného čis-
tenia mesta voľné komunikácie, preto pracovníci TS prosia 
občanov o aktívnu spoluprácu – dočasné umiestnenie svojich 
vozidiel počas prác na iné miesto.
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Kedy sa skončí hazard v Námestove?
Možno ste aj vy podpísali petíciu 

za zákaz prevádzkovania hracích au-
tomatov na území nášho mesta. Pre-
behla v polovici októbra minulého 
roka a desiatky nadšencov za necelé 
dva týždne zozbierali úžasných 2480 
podpisov, čím o viac ako 500 pod-
pisov prekročili požadovanú kvótu 
30%  dospelých obyvateľov mesta. 

Rýchlosť, akou boli podpisy zoz-
bierané a jednoznačná podpora ľudí 
(pôvodne sme si mysleli, že bude 
potrebné ľudí presviedčať, avšak 
ich postoj k hazardu bol prekvapivo 
celkom jednoznačný a vlastne nebo-
lo koho presviedčať) rázne ukončili 
polemiku na tému hazardu aj v ku-
loároch našej mestskej politiky. Už 
13. novembra 2013 bolo poslancami 
jednohlasne prijaté všeobecne zá-
väzné  nariadenie (VZN) o „zákaze 
prevádzkovania niektorých hazard-
ných hier na území nášho mesta“, čo 
nášmu mestu umožnilo odmietnuť 
ďalšie predĺženie licencií platných 
do konca roka 2013 na prevádzko-
vanie výherných hracích automatov. 
V tej chvíli sme si naivne mysleli, že 
sme vyhrali.

V polovici januára 2014 sme si 
povedali, že by bolo dobré skon-
trolovať, ako sa prijaté nariadenie 
prejavilo v praxi. Prechádzka po 
herniach ukázala, že okrem zru-
šenej rulety sa nezmenilo takmer 
nič. V štyroch herniach a dvoch 
pohostinstvách sme narátali spolu 
38 hracích prístrojov a pomaly sme 
začínali chápať, čo v praxi znamená 
prevádzka „niektorých hazardných 
hier“. Tu treba uviesť, že podľa zá-
kona o hazardných hrách vydáva 
licencie na prevádzku „výherných 
hracích prístrojov“ mesto či obec. 
Teda ich prevádzkovanie je plne pod 
kontrolou samosprávy. Avšak licen-
cie na prevádzku ešte výnosnejších 
„videohier“ ostali v kompetencii 
štátu. Silnejúci tlak zo strany miest 

a obcí spôsobil, že prevádzkovatelia 
herní promptne vymenili výherné 
automaty za tzv. videohry, aby obce 
a mestá nad ich prevádzkou stratili 
priamu kontrolu. Preto je momen-
tálna situácia v Námestove takmer 
nezmenená.

Tu si možno pomyslíte, či celá naša 
spoločná snaha vlastne mala nejaký 
zmysel. Áno, mala. Lebo prijaté 
VZN o hazarde v meste bráni pre-
dĺženiu ešte stále platných licencií, 
alebo vydaniu nových. Ministerstvo 
financií totiž pri posudzovaní žia-
dosti skúma, či mesto alebo obec na 
základe petície občanov takéto VZN 
prijalo. Ako sa tak pozeráme na zo-
znam herní a platnosť ich licencií, 
vidíme, že jednej z nich vyprší licen-
cia „už“ o rok, ďalším v roku 2016 
a posledným na konci roka 2017. 
Vieme, je to ešte pomerne dlhá doba. 
Ale vieme aj to, že v našom meste 
majú oveľa viac rokov za sebou, 
ako pred sebou! Je asi len málo 
zákonov, ktorých znenie tak oka-
to uprednostňuje záujmy vplyvnej 
a bohatej menšiny pred záujmami 
obyčajných ľudí, ako je to v prípade 
zákona o hazardných hrách. Sú tu 
silné snahy o zabetónovanie súčas-
ného stavu, v ktorom je príjem do 
rozpočtu bezohľadne povýšený na 
hlavný verejný záujem. Stav nášho 
súdnictva a prokuratúry umožňuje 
vplyvným skupinám ovplyvňovať 
aj ich rozhodnutia. Preto nemožno 
vylúčiť ani snahy o preskúmanie 
zákonnosti či procesnej správnosti 
našej petície. Nebudeme sa však do-
predu báť vlastného tieňa a pánom, 
ktorým sme petíciou stúpili na otlak, 
aj touto cestou odkazujeme, že s tým 
priam rátame. 

Hovorí sa, že boj za niečo je záro-
veň aj bojom proti niekomu. Platilo 
to a stále platí aj v tomto prípade. 
Snaha o oficiálny zákaz hazardu na 
pôde nášho mesta má príliš krátku 

históriu na to, aby sme zabudli. Na 
ekonomikou zdôvodňované zastá-
vanie hazardu, skutky a stanoviská 
ľudí. Mysleli sme na to aj pri nedáv-
nej rozlúčke s naším pánom kaplá-
nom Sanigom pri poďakovaní za od-
vahu verejne vysloviť silný morálny 
apel, ktorý tak ostro kontrastoval so 
snahami povýšiť peniaze až na prvé 
miesto. Je dobré nezabudnúť. Aj na 
to, že akákoľvek dobrá myšlienka sa 
nepresadí sama od seba, len preto, že 
je dobrá. Potrebné sú aj skutky kon-
krétnych ľudí, ktorí sú ochotní sa za 
ňu postaviť. Preto chceme poďako-
vať vám všetkým, ktorí ste svojím 
podpisom vyslovili hazardu v našom 
meste jedno hlasné a neprehliadnu-
teľné NIE!

Ing. Jaroslav Genšor – člen 
petičného výboru

MUDr. Rastislav Zanovit – pred-
seda petičného výboru

Dobrá webstránka – dobrý komunikačný prostriedok
Význam internetu ako dô-

ležitého média 21.storočia 
pri sprostredkovaní širokého 
spektra informácií pre celú 
spoločnosť je nesporný. Tak 
ako sa rádio, televízor či mo-
bilný telefón stali súčasťou 
našich domácností a vybave-
ní našich kancelárií, tak sa aj 
internet postupne stáva bež-
nou samozrejmosťou

Internetové stránky sa po-
stupne začali stávať akýmsi 
novým komunikačným pros-
triedkom, ktorý dokáže oslo-
viť takmer všetky skupiny 
obyvateľov, a preto existencia 
internetovej stránky mesta by 
mala umožniť svojim klien-
tom – obyvateľom, turistom 
i investorom rôznorodé in-
formácie priamo z pohodlia 
domácností či kancelárie.

Web stránka mesta Námestovo 
naposledy prešla svojou obnovou 

v roku 2010. 
Chceli by sme poukázať na 

niektoré veľmi dôležité as-
pekty, na ktoré sa nejakým 
spôsobom buď  zabudlo, ale-
bo to niekto nepovažoval za 
potrebné  a ktoré by mali slú-
žiť ako podklad pre jej ďalšie 
vylepšenie.

Povinne zverejňované 
informácie:

Na stránke chýbajú zápis-
nice zo zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva, rovnako tiež 
niektoré zápisnice z rokova-
nia komisií mestského zastu-
piteľstva, údaje o dochádzke 
poslancov na zasadnutiach 
MsZ a komisií do troch dní 
po ich konaní, menné výpi-
sy o hlasovaní poslancov na 
verejných zasadnutiach za-
stupiteľstva. Takisto by bolo 
vhodné zverejňovať videá zo 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva priamo na stránke 
mesta. Čo sa týka obsahu, 
myslím si, že pre obyvateľa 
mesta je dôležitá aktuálnosť 
a komplexnosť informácií tý-
kajúcich sa samosprávy. 

Problém vidím v chaotic-
kom časovom usporiadaní 
informácií - to by malo byť 
robené vzostupne, teda infor-
mácie so staršími dátumami 
naspodu, najnovšie hore.

V sekcii Úradná tabuľa 
musia do očí udrieť v prvom 
rade tie informácie, ktorých 
pripomienkovanie práve pre-
bieha, staršie informácie by 
mali zostať v archíve úrad-
nej tabule, aby bolo možné si 
spätne overiť zverejnenia. 

Chaos je spoločný menova-
teľ celej námestovskej stránky 
a týka sa to aj všetkých sek-
cií, ktoré informujú o verej-
nej správe. Napr. usporiada-
nie faktúr alebo zmlúv nemá 
žiadne obsahové rozdelenie, 
pomiešané sú nájomné zmlu-
vy so zmluvami na investičné 
akcie a zmluvami na služby, 
nehovoriac o tom, že zmlu-
vy by mali byť zverejňované 
spolu s dodatkami - zmluva a 
dodatky k nej sú neoddeliteľ-
nou súčasťou, preto by mali 
byť takto aj zverejňované. 
Určite by stálo za to, rozdeliť 
zmluvy na tie, ktoré sú už na-
plnené a tie, ktorých plnenie 
ešte trvá.

 Podobne je to aj so sekcia-
mi Uznesenia MsZ a Platné 
nariadenia. Občania nepotre-
bujú poznať návrhy uznesení 
niekoľko rokov dozadu, ale 
k uzneseniam, ktoré sú plat-
né, by mali mať prehľadný 
a rýchly prístup stále.

Stránke chýba systematizá-
cia. Množstvo informácií, ak 
nie sú roztriedené a prehľad-
ne usporiadané, má tendenciu 
človeka zahltiť tak, že sú mu 
v konečnom dôsledku nanič, 
lebo sa v nich nezorientuje. 

Šport:
Na stránke mi chýbajú in-

formácie o tom, aké športy 
v meste fungujú. Počas uply-
nulého roka absentovali infor-
mácie zo športových podujatí 
ako Kráľ Magurky, Sloven-
ský pohár vo futbale a pod. 
Len zopár odkazov na MŠK, 
muškárov a volejbal  je veľmi 
málo na to, čo sa tu v meste 
ohľadom športu deje!

Dobrá webstránka – dobrý 
komunikačný prostriedok

Predstavme si situáciu, že 
čo ak by náhodou navštívili 
naše mesto zahraniční turisti 
a ak chceme, aby tu takí turis-
ti prišli, nemal by na stránke 
absentovať preklad aspoň do 
angličtiny. A to ešte podotý-
kam, že niektoré mestá majú 
svoje stránky aj v ôsmich 
svetových jazykoch!

Takisto je nedostatok in-
formácii napr. o lyžiarskych 
strediskách, atrakciách, ad-
resároch firiem a inštitúcií, 
webové kamery, videogalé-
rie, opis miestnych tradícií, 
folklóru, kde sa s nimi mož-
no stretnúť, ponuka múzeí 
a pod.

Zdravotníctvo a sociálna oblasť

Chýbajú informácie o leká-
renských a stomatologických 
pohotovostných službách, 
ako aj informácie o sociál-
nych zariadeniach v meste. 

Napriek tomu, že už dlhé 
roky v meste funguje Orav-
ská poliklinika, na stránke je 
ešte stále ako územná!

Komunikácia s občanom:
Výhodou komunikácie cez 

internet je pohodlnosť – ne-
treba vyjsť z domu či z kan-
celárie a môcť sa porozprávať 
s kýmkoľvek, i s primátorom 
„on-line“, teda naživo. Strán-
ka by mala ponúkať niekoľko 
možností ako komunikovať 
s občanmi a to: získavanie 
názorov, návrhov, nápadov 
od občanov, diskusie naživo 
s poslancami, prednostom, 
primátorom mesta, výmena 
názorov medzi účastníkmi 
diskusnej skupiny na zvole-
né témy, keď sa ktokoľvek, 
kto sa prihlási do diskusnej 
skupiny, môže zapojiť a auto-
maticky dostáva všetky prís-
pevky. 

Ostatné:
informácie o počasí, kurzo-

vý lístok, informácie o part-
nerských mestách, počet náv-
števníkov stránky ( za deň, 

týždeň, mesiac), informácie 
o voľbách, informácie o mat-
rike (počet narodených, zo-
mretých, vývoj počtu obyva-
teľov), online tlačivá – napr. 
zaplatiť daň alebo zaevido-
vať sa na matrike priamo cez 
web stránku, informácie o 
zbere separovaného odpadu, 
diskusie, ankety k vybraným 
témam (územný plán, akva-
park, kruhový objazd atď.), 
prepojenie stránky cez nie-
ktoré sociálne siete, možnosť 
občianskej inzercie, blogy 
atď.

Web stránke, podla mňa, 
chýbajú tiež pdf všetkých vy-
daní mestských novín Námes-
tovčan. Myslím si, že majú 
čo povedať návštevníkom 
stránky z mimo Námestova a 
vďaka obsahovej i vizuálnej 
úrovni by boli tiež dobrou 
propagáciou mesta navonok.  
Servis v podobe kvalitnej in-
ternetovej stránky mesta je 
dnes záležitosť, ktorú už bež-
ný obyvateľ logicky očakáva 
a pevne verím, že kompetent-
ní sa chopia svojej príležitos-
ti a web stránka mesta bude 
mať určite lepšiu podobu ako 
dnes. Ako občania tohto mes-
ta si to určite zaslúžime...

Peter Kolada

Zdravotníctvo a školstvo v bahne
Obyvatelia Oravy by mali určite 

vedieť a určite aj vedia, že Námes-
tovský okres je z tých oravských, 
čo sa týka rozlohy a počtu obyva-
teľov najväčší, nehovoriac o tom, 
že máme v tomto  okrese aj jednu 
z obcí s najvyššou pôrodnosťou na 
Slovensku na počet obyvateľov u 
nás. Položme si teda otázku:  Prečo 
máme v našom okrese iba polikli-
niku a pár  ambulancií s mobilný-
mi atestovanými lekármi, a nie 
dostavanú nemocnicu so stálymi 
lekármi? Prečo  na vyšetrenia pa-
cientov, a hlavne chorých dôchod-
cov dochádzajúcich aj z 25 km 
vzdialenosti a  platiacich si odvo-
dy do zdravotných  poisťovní,  do-
chádzajú atestovaní lekári z iných 
okresov, alebo my musíme chodiť 
za nimi do ich trvalého pôsobiska? 
Je toto normálne? Keď sa  chce-
te dať vyšetriť takýmto lekárom 
v Námestovskej poliklinike, mu-
síte prísť o 5.00 hod. aby ste boli 
vyšetrený. Ak prídete neskôr, máte 
smolu, prídete nabudúce! Odpovie 
niekto, prečo je to tak? Obraciam 
sa hlavne na našich poslancov, 
volených zástupcov za náš okres, 
keďže poliklinika v Námestove 
patrí pod Žilinský samosprávny 
kraj. Vyskúšajte si to, naši páni zá-
stupcovia – poslanci v ŽSK, určite 
vám to odporučia aj pacienti, ísť na 
vyšetrenia do  konkrétnych špecia-
lizovaných ambulancií, len prosím 
vás,  nehovorte, že ste starosta ale-
bo poslanec v ŽSK. Viete, klien-
telizmus u nás stále funguje, a ak 
niekto povie, ako som to urobil ja, 
že má v rodine lekára, zo strachu 
mu potom predpíšu toľko vyšet-
rení, že na to behanie a vysilenie 
po nich možno aj zomrie! Prečo je 
to tak? Ako k tomu prídu obyčaj-
ní pacienti, ktorí si poctivo platili 

a platia odvody do zdravotných 
poisťovní?! Prečo nám tu ešte aj 
tie posledné ambulancie ako dialý-
zu, rýchlu záchrannú pomoc, atď., 
patriace pod túto polikliniku zobe-
rú?! Nie je to postavené na hlavu?! 
Nerozumiem, ako sa na Slovensku 
môžeme stále riadiť politikou, že 
strana (strany), ktorá zvíťazí vo 
voľbách, si vždy do vedenia ne-
mocníc, sociálnych, daňových 
a iných štátnych úradov, dosadí 
ľudí  iba na základe straníckeho 
trička. Niektorí z nich, ktorí  by aj 
chceli pomôcť obyčajným obča-
nom, nemôžu. Prišli by o miesto, 
lebo tu stále rozhoduje „vrchnosť 
“. Napr., načo nám sú v okrese dva 
školské úrady pri dnešnom úbo-
hom financovaní školstva, ktoré 
nemá na základné potreby, ale na 
funkčné platy má? Nestačil by len 
ten, ktorý tu bol roky? Viem, je to 
zákonné. Ale či je to v súčasnej si-
tuácii, v akej sa školstvo nachádza, 
aj morálne?  Prečo tu v tomto veľ-
kom okrese v súvislosti s počtom  
obyvateľov nemáme svoju vodá-
renskú spoločnosť, ktorá si nebude 
pravidelne a každoročne dvíhať 
ceny vodného a stočného, ako je 
to zvykom v terajšej Oravskej vo-
dárenskej spoločnosti, a to aj za 
prispenia financií z eurofondov na 
náklady pripojenia kanalizácií obcí 
k centrálnej čističke odpadových 
vôd, a od nového roka dokonca 
aj pri poklese cien  za el. energiu? 
Prečo tu v tomto okrese nemáme 
sídlo energetickej spoločnosti, ces-
tárov, dopravných policajtov, atd.  
Prečo? Pretože finančné skupiny 
majú u nás veľkú politickú moc a 
za cieľ ďalšie bohatnutie? Priznaj-
me si, žijeme v štáte s nevídanou 
korupciou a klientelizmom!

       Peter Hurák

môj názor

Ilustračné foto.



Skladám hlbokú 
poklonu a vyslo-
vujem slová vďa-
ky za ich prekrás-
nu prácu, ktorá,  
žiaľ, bude ocenená 
možno až po stáro-
čiach.  V tejto sú-
vislosti, aby tomu 
tak nebolo, chcem 
osloviť predstavi-
teľov mesta, aby 
sa našlo časom od-
hodlanie prepísať 
staré kroniky do 
elektronickej po-
doby a zverejniť 
ich na webe, aby 
sa mohla  do nich 
začítať aj široká 
verejnosť. Predošlí 
tvorcovia mestskej 
kroniky si právom 
zaslúžia, aby sme 
spoznali ich záslužnú prácu a rov-
nako spoznali aj našu minulosť.

Je umením  hrabať sa v ho-
rách historických dokumentov, 
selektovať a spracovávať pod-
statné a sprítomňovať to mo-
dernou formou súčasnosti – cez 
webstránku. Ako ste sa vlastne 
dostali k tomuto koníčku?

Nedostatok informácií o histórii 
a Námestove ma prinútilo veľa čí-
tať. Dnes už nedokážem prečítať 
knihu o histórii bez toho, aby som 
si zaujímavý text nepodčiarkol a 
neurobil v knihe farebnú záložku. 
Keď môj hlad po vedomostiach 
neuspokojili knihy,  hľadal som 
na webe. Po mnohých a mnohých 
hodinách strávených v maďar-
ských, holandských, nemeckých 
archívoch som sa tak dozvedel 
veľa zaujímavých informácií z 
našej minulosti. Uvedomil som si, 
že získané informácie je potrebné 
ponúknuť ďalším, aby mohli prí-
padne na ne nadviazať a pracovať 
s nimi ďalej. Moje webstránky o 
histórii Námestova, Oravy dnes 
slúžia nielen ako zbernice infor-
mácií, ale aj ako dôležitý kontakt 
so svetom. Píšu mi potomkovia 
bývalých Námestovčanov od Au-
strálie až po USA. Na moje poču-
dovanie tieto moje aktivity neušli 
pozornosti ani na Slovensku. Vo 
februári sme napríklad so Sloven-

skou televíziou natáčali dokument 
o modrotlači na hornej Orave a o 
fabrike na modrotlač v dnes už 
zatopenej obci Slanica. Dostal 
som informáciu, že dokument je 
už zostrihaný a pravdepodobne 
sa objaví na televíznej obrazovke 
niekedy v marci, prípadne apríli. 
Úprimne povedané ako „herec v 
dokumente“ som  zrelý na ocene-
nie „Zlatá malina“, ale téma hor-
nooravskej modrotlače je  hodná 
na Oscarovú cenu. Sám televízny 
štáb bol uchvátený z uchovaných 
materiálov z daného obdobia, 
ktoré som im prezentoval ako 
„šikovnosť a zručnosť našich 
predkov“. Paradoxom je, že asi 
dva dni po natáčaní dokumentu 
mi napísal bývalý profesor fyzi-
ky na univerzite v Chicagu, ktorý 
je  potomok p. Schiffera, bývalé-
ho občana Námestova a neskôr 
riaditeľa fabriky na modrotlač 
v Slanici.  Pozrel si moju web 
stránku o modrotlači a je unesený 
z informácií, ktoré sa tam dozve-
del. Snáď sa dozviem aj ja nové 
informácie.

Dnes ma teší napríklad môj naj-
novší objav o tom, že cez Námes-
tovo pretekalo pred rokom 1871 
niekoľko umelých kanálov, ktoré 
poháňali vodné kolesá mlynov a 
píl. Dnes viditeľné pozostatky z 
týchto dôb som zverejnil na webe 
o histórii Námestova aj s krátkym 

videom. Neprehnane som článok 
nazval „Námestovo – malé Benát-
ky na severe Uhorska“, lebo sú to 
naozaj unikátne zistenia o našom 
meste.  

Z  môjho koníčka sa dnes stáva 
už poriadne uťahaný  kôň. Je na-
čase zabrzdiť a ponechať si niečo 
aj na  dôchodok. Staršou históri-
ou mesta sa mienim zaoberať už 
len cielene na konkrétne udalosti, 
lebo práca na kronike mi ukrojí 
zo života ročne niekoľko stoviek 
hodín, ktoré nie je možné akým-
koľvek spôsobom nahradiť. Mo-
mentálne považujem za podstatné 
nezaujato, detailne a pravdivo 
zaznamenať dobu, v ktorej žije-
me. Uľahčí to naším potomkom 
dozvedieť sa o svojich predkoch 
všetko dôležité a potrebné, aby si 
vedeli predstaviť dobu, s ktorou 
sme časom splynuli ako v rannej 
hmle. Svojou prácou ich chcem 
odbremeniť od toho, aby „nepred-
povedali našu minulosť“ z malého 
množstva informácií, ako to dnes 
v amatérskom bádaní robím ja,... 
hoc je to nesmierne vzrušujúce.

Po tomto prekrásnom vyznaní 
sa k vzťahu k histórii a práci 
kronikára, predsa len, nedá sa 
nám ešte neopýtať: Ako spomí-
nate, vaša webstránka o histórii 
Námestova „nenecháva chlad-
ným“ ľudí, zainteresovaných do 
spomínaných dejín, ale možno i 
ďalších jej návštevníkov z „do-
mova či zo sveta“.  Prichádza 
teda nejaká spätná väzba, ktorá 
povzbudí a poteší? 

Pred niekoľkými dňami ma 
prekvapil večerný telefonát z 
Izraela. Osobne mi telefonoval 
Arieh Klein  a rozprávali sme sa 
takmer polhodinku... Samozrejme 
o čom inom, ak nie o histórii. Kto 
je to vlastne Arieh Klein?  Rudolf 
Schuster bývalý prezident Slo-
venskej republiky, napísal o jeho 
živote knihu „Muž s dvoma srd-
cami“. Tento charizmatický 87- 
ročný pán mi osobne zagratuloval 
k mojej práci pri zviditeľňovaní 
histórie z našej Oravy a  na kon-
ci nášho rozhovoru uviedol: „...
napriek tomu, že história nie je 
zaujímavá pre každého, ja hod-
notím vašu prácu  ako nesmierne 
záslužnú vec. Kedykoľvek mi za-
volajte a napíšte... Som ochotný 
vám pomôcť“. 

Keď som si prečítal jeho obdivu-
hodný životopis, tak si jeho hod-
notenie a ponuku  veľmi cením. 
Je zaujímavé pozorovať, ako sa z 
nevinnej zvedavosti časom stane 
činnosť, ktorá má svoju hodnotu 
a  význam.

	 					Anna	Lajmonová	
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70. výročie oslobodenia Námestova si zaslúži knihu 

Čo zaujímavé z histórie mesta 
ste objavili  pri otvorení Mest-
skej kroniky?

Je toho mnoho, ale zaujali ma 
napríklad záznamy z konca 2. 
svetovej vojny a z oslobodenia 
Námestova, kde boli opísané 
hrôzy ukončenia vojny v našom 
meste. Osobne zo záujmom už 
dlhodobo zaznamenávam príbe-
hy ľudí, ktorí prežili túto „apo-
kalypsu mesta“, zničeného asi z  
troch štvrtín a verte, sú to až ne-
uveriteľne dramatické a dojemné 
príbehy. Ich autentické výpovede 
aj s historickými faktami zvažu-
jem uviesť do knižnej podoby. 
Snáď sa mi podarí pozháňať na 
tento projekt dostatočné množ-
stvo financií. Ak nie, dám si jeden 
zväzok určite zaviazať do knižnej 
podoby, lebo táto etapa našich de-
jín si zaslúži mať čestné miesto v 
mojej knižnici. Budúcoročné 70. 
výročie oslobodenia Námestova 
však považujem za zaujímavý 
historický míľnik a knižná spo-
mienka na tieto udalosti by bola  
nesmierne dôležitým odkazom 
pre našu, ako aj budúce generá-
cie. Uvidíme.

Ako sa vám darí v kronikár-
skych začiatkoch?

V prvé dni roku 2014 nasledo-
valo zriadenie webovej kroniky 
mesta na mestskej webstránke, 
kde sú momentálne základné in-
formácie o kronikárskej činnos-
ti. Neskôr bude môcť verejnosť 
nahliadnuť do mojich kronikár-
skych zápisov...a verím tomu, že 

aj do zápisov bývalých kroniká-
rov. Ďalej nasledovalo zriadenie 
emailovej schránky kronika@
namestovo.sk, kde mi môžu ob-
čania posielať svoje postrehy, 
pripomienky a príspevky do kro-
niky.  Na kultúrnej komisii som 
napríklad prišiel s návrhom, aby 
mesto vyhlásilo medzi školami 
súťaž o „Najkrajšie video o rod-
nom meste“. Prečo nezapojiť kre-
ativitu mladých ľudí a takýmto 
spôsobom nepodporiť ich záujem 
o dianie okolo nich. Nestačí  len 
poukazovať na ich nezáujem, ale 
treba im ponúknuť možnosti pre 
ich schopnosti. A tie určite majú. 
Mohla by z toho byť celkom zau-
jímavá celomestská akcia krátke-
ho amatérskeho filmu mladých. 
Najlepší projekt by sa stal súčas-
ťou kronikárskeho zápisu za daný 
rok a videofilm by mohlo mesto 
využiť na svoju prezentáciu pred 
svetom.

Spomínali ste, že kronika bude 
v elektronickej forme, originál 
bude v archíve, mala by ísť do 
knižnice, aby si ju ľudia mohli 
priebežne prezerať... 

Kroniku okrem účelu hodno-
verného zachytenia doby v ktorej 
žijeme, považujem aj za hodno-
verný materiál, ku ktorému by 
verejnosť mala mať jednoduchý 
prístup. Pozrieť si kroniku mesta 
v príjemnom prostredí a zalisto-
vať si v nej, by malo mať svoje 
osobité čaro, či si ju budete chcieť 
pozrieť len zo zaujímavosti, ale-
bo informácie použiť na študijné 

účely.  Originál však považujem 
za „zlatú tehličku“ ktorá má byť 
ukrytá v trezore ako veľký po-
klad pre budúce generácie. Kópie 
originálu kroniky by mali byť k  
verejnému nahliadnutiu na mest-
skom úrade, prípadne v Dome 
kultúry v Námestove. Elektronic-
ká podoba kroniky sa bude na-
chádzať aj na webstránke mesta 
Námestovo. 

Začali sta spracovávať histó-
riu „odzadu“, alebo pokračuje-
te, kde prestal predchodca?

Popri kronikárskych zápisoch z 
roku 2014 sa momentálne snažím 
spracovať aj rok 2013. Postupne 
oslovujem organizácie, ktoré by 
mi mali poskytnúť informácie aj 
z ostatných nezapísaných rokov. 
Nie je to jednoduché, ako nie je 
ľahké vytriediť zrno od pliev, 
aby z nahromadených informá-
cií vznikol ucelený materiál. Na 
dopracovanie rokov 2011 a 2012 
vidím časový priestor až v roku 
2015, napriek tomu, že informá-
cie zbieram priebežne aj v tomto 
období.

Verejne ste s úctou spomínali  
predošlého kronikára Jozefa 
Fuziu. Čím bol taký zaujíma-
vý?

S bývalým kronikárom, pánom 
Jozefom Fuziom som v minulos-
ti spolupracoval na niektorých 
kronikárskych záznamoch. Jeho 
prácu na kronike si nesmierne vá-
žim. Bol to nielen múdry človek, 
ale aj vnútorne čarokrásna bytosť. 
Priznám sa, že pre túto prácu mi 
chýba  jeho obdivuhodný pokoj. 
Ten pravdepodobne však prichá-
dza až dlhodobými skúsenosťami 
a vekom. Dnes sa snažím dôsled-
ne študovať jeho kronikárske 
zápisy, aby som pochytil niečo z 
jeho kronikárskeho majstrovstva. 
Tu ma čaká asi najviac práce. 
Majstrovstvo byť dobrým kro-
nikárom, je ozajstným umením, 
ktorému predchádzajú stovky až 
tisíce hodín sústredenej práce.

Prácu kronikára  som doposiaľ 
považoval za nepoznanú „trinástu 
komnatu“,...ako symbol neoby-
čajného tajomstva. Jej poodha-
lením chcem tak odkryť malé 
aj veľké zaujímavosti z našich 
dejín, ktoré v tichosti a samote 
zaznamenali moji predchodcovia. 

Miroslav Hajdučík prednáša aj žiakom na školách - napríklad  o elektronic-
kom šikanovaní...             Foto:	(ar	mh)

po tom, čo bývalý kronikár Jozef Fúzia pred približne štyr-
mi rokmi navždy pustil z rúk kronikárske pero, hľadalo ve-
denie mesta nového, rovnako zodpovedného a schopného 
mestského kronikára. Ono sa to povie, že písať vie každý. 
ale písať mestskú kroniku nie je také jednoduché a človek 
k zachytávaniu faktografie musí mať určite silný vzťah. preto 
niet divu, že nájsť takého bol problém.

„pod svetlom býva najväčšia tma“, komentoval s úsmevom 
vyriešenie tejto situácie prednosta MsÚ Milan Rentka. len 
o poschodie nižšie úradu, na Mestskej polícii v Námestove 
pracuje kpt. bc. Miroslav Hajdučík, ktorý sa históriou mesta 
Námestovo i regiónu Orava dlhodobejšie, s veľkým nadše-
ním venuje už niekoľko rokov a jeho bohaté webstránky ( 
http://namestovo-orava.webnode.sk/ a http://www.names-
tovo.estranky.sk/ ) sú  toho dôkazom. slovo dalo slovo a 
spracovanie histórie i súčasnosti, ktoré boli pre Miroslava 
Hajdučíka donedávna koníčkom, sa tak pre tohto nového 
kronikára mesta Námestovo od decembra 2013 stalo záro-
veň povinnosťou a poslaním. 

Dojímavo-radostné fašiangy
O to, že v Charitnom dome Bl. 

Zdenky Schellingovej v Námes-
tove boli 17.febrára fašiangy, 
ako napovedá názov článku, sa 
pričinil šesťčlenný súbor z Orav-
skej Polhory, pod vedením Mo-
niky Kapičákovej.  Súbor tvoria 
jej dve dcéry Kristína a Klaudia 
a syn Sebastián.  Prenikavým hla-
som na seba upozornila vynikajú-
ca Katka, ktorej konkuroval gaj-
doš - Adrián Matis. Je potešením 
konštatovať, že sú bez základov 
odborného hudobného vzdelania 
čiže samorasti goralského ľudu. 
O doprovod sa postaral pán Ma-
tis, ktorému robí dobré renomé 
nielen jeho syn, ktorý vedie sú-
bor Schola Kantorum v Spišskej 
diecéze., ale aj jeho najmladší syn 
Adrián Matis – gajdoš. Ten už 
za svoje umenie získal ocenenie 
v Poľsku. 

Všetci vystupovali v krojoch, 
čím docielili originalitu severnej 
Oravy. Najprv zaspievali rodné 
goralské piesne, no ani celoslo-
venský známe im neboli cudzie.  

Potom sa postupne pridávali ďal-
ší a ďalší prítomní, spievali tak-
mer všetci účastníci fašiangového 
posedenia. Dojímavá bola najmä 
„oravská hymna“ Goraľu či ci ne 
žaľ.  Priznávame, že boli i slzy, 
najmä u tých najstarších, keďže 
v  v Charite sme aj takí , ktorí nie 
sú rodom z Oravy. Najmä slova, 
ktoré sa nás dnes tak bolestne do-

týkajú - goraľu vrať še zas. Bolo 
aj pohostenie v podobe šišiek 
s džemom ako aj langoše. Akli-
matizovaný budúci Oravčan však 
konštatoval, že chýbalo palenô. 
Bez nadsádzky zdôrazňujeme 
a to viacerí, že takúto krásu sme 
ešte nezažili. Preto hlboká úcta 
a uznanie od obyvateľov domo-
va.    	 													Silvia	Dullová

Fašiangy boli, ako sa patrí.         Foto: Silvia	Dullová  

Podobne krásne výrobky, ako je námestovský Kostol sv. Ši-
mona a Judu , zhotovený z drevených špajdlí, tvorí pán Pavol 
Ružvoň, klient Domu charitas, bl. s. Zdenky Schellingovej  v 
Námestove.                                                        Silvia	Dullová



Zdá sa, že to po rokoch chce-
lo správnu iskru, a tá preskoči-
la. Po voľbách do vuc-ky tam 
máme za Námestovsko novú 
poslaneckú krv, a treba povedať, 
že aj mladšiu krv a tá od samého 
začiatku štartuje aktivity na plný 
plyn.  Podnikateľ Igor Jancklulík 
(nezávislý) a prednosta Obecné-
ho úradu v Oravskom Veselom 
Albín Maslaňák (KDH) pracujú 
v tandeme, chodia medzi obča-
nov – od mladých po dôchod-
cov, podnikateľov, úradníkov a 
snažia sa byť nápomocní. Ako 
hovoria, poslanecká funkcia 
nie je prechádzka ružovým sa-
dom, ak to chce poslanec robiť 
poctivo Cestičky, ako bojovať 
s problémami, ani radu, ako na 
to, do vienka nedostali. Musia 
ich hľadať sami. A tak hľadajú. 
Sú na začiatku určite kamenistej 
cesty. 

Pán Janckulík, verejnosti 
ste známy ako človek stále 
poukazujúci na problémy. 
Nastoliť problémy tam, kde 
ich možno riešiť bol dôvod 
vašej kandidatúry?

Som za regionálny rozmach 
Námestova a Oravy. Ako ob-
chodník, ktorý 20 rokov pôso-
bí v tomto meste, sledujem, že 
potenciál aj kúpna sila v centre 
najväčšieho oravského okresu 
stále klesá. Podľa mňa aj z 
toho dôvodu, že niektoré úra-
dy, ktoré tu kedysi fungovali, 
boli zrušené. Z Námestovskej 
polikliniky odišlo veľa leká-
rov-odborníkov  a postupne 
tu rušia ďalšie a ďalšie odde-
lenia, viď teraz aktuálne stre-
disko dialýzy. Ľudia teda ces-
tujú za týmto druhom služieb, 
aj za vybavovaním rôznych 
dokladov inde a Námestovo 
zaostáva. Je to neradostná per-
spektíva. Preto chcem v pros-
pech Námestovského okresu 
niečo urobiť. Treba si uvedo-
miť, že náš okres má vyše 60 
tisíc obyvateľov, teda takmer 
dvakrát toľko, ako ďalšie dva 
okresy spolu, je tu najvyššia 
pôrodnosť na Slovensku.  A 
títo ľudia majú svoje potreby, 
na ktoré akoby sa stále viac a 
viac zabúdalo.  

Som veľmi nespokojný s 
mojím zaradením do komisie 
dopravy, kde sme vlastne tra-
ja poslanci plus pán primátor 
Námestova. Myslel som si, 
že obrovská dôvera, ktorú mi 
občania vo voľbách prejavili, 
mi dá šancu zvoliť si komi-
siu sám. Mal som záujem o 

finančnú komisiu, komisiu 
školstva, alebo regionálneho 
rozvoja. S kolegom Albínom  
sa však zaujímame o prácu 
všetkých ostatných komisií. 
Komisie sú veľmi dôležité, 
mali by v nich byť odborníci a 
my v týchto silných komisiách 
nemáme, na rozdiel od poslan-
cov za Dolný Kubín a Tvrdo-
šín, nikoho, hoci za okres sme 
vo VÚC piati poslanci.

Pán Maslaňák, vy ste, zrej-
me naopak, kľudnejší typ 
človeka. A aj vy chcete me-
niť veci k lepšiemu... Určite 
to bola najdôležitejšia vaša 
pohnútka pre kandidatúru 
do VÚC. 

Viac rokov som robil poslan-
ca v obci. Kým som to nerobil, 
hundral som na kadečo. Keď 
som sa potom stal poslancom 
OcZ, videl som veci odrazu 
inak. Teraz robím prednostu 
úradu – zas je to o inom, ale 
zistil som jednu vec: keď sa 
vyhrnú rukávy a ide sa skutoč-
ne pracovať, veľa veci sa dá 
vybaviť. A tak ma to nakoplo 
ísť ďalej. Jeden človek mi raz 
povedal, že to na tej vucke je 
ísť tam a štyri roky to prežiť. 
Absolútne si to nemyslím!

Pracoval som v jednej firme, 
ktorú som staval. Zo začiat-
ku som na voľnom láne fotil 
kukuricu a dnes je z tej firmy 
obrovská fabrika. Teda – vy-
súkať rukávy a ono to ide. A 
ak vás pošlú jednými dverami, 
vojdete inými... Samozrejme, 
že netreba byť naivný, že na 
VÚC to pôjde ľahko, ale treba 
ísť postupne, krok za krokom 
a možno sa podarí niečo zme-
niť. 

Vzápätí po zvolení sme zača-
li navštevovať školy, inštitúcie, 
samosprávy, aby sme poznali, 
čo sa v regióne deje. Boli sme 

milo prekvapení, keď nám po-
vedali: vy ste prví, ktorí k nám 
prišli. No, po toľkých rokoch 
práce krajskej samosprávy to 
až také potešujúce nie je. Ale 
aj takéto reakcie prekvape-
ných ľudí nás poháňajú vy-
hŕňať tie príslovečné rukávy, 
hoci sme zatiaľ na začiatku. 
Jeden človek mi dnes pove-
dal: Som zvedavý, dokedy 
vás to bude baviť.  Možno to 
znie megalomansky, ale počas 
mandátu poslanca chceme ro-
biť čo najviac pre región, pre 
okres Námestovo. Je určite 
dobre, že existujú komisie, ja 
som v komisii pre regionálny 
rozvoj, ale my, oravskí po-
slanci, by sme mali pracovať 
ako Oravci!  Všetci jedenásti 
v prospech tohto regiónu. Ak 
sa nám to podarí,  bude to 
úspech. Zatiaľ sa nám stret-
nutie oravských poslancov za 
týmto účelom zrealizovať ne-
podarilo. Veď o čo nám ide tu, 
na Orave. O Oravcov, o prácu 
vo fabrikách, o to, aby sme sa 
tu mali lepšie. 

Ja som z Veselého a mám 
záujem pomôcť aj svojej obci, 
ale tu ide o región!, ale nebu-
dem si niekde v dedine budo-
vať cestičku.  V Námestove je 
poliklinika so svojimi prob-
lémami a to už nie je prob-
lém Veselého, ani Rabče, ani 
Námestova. Je to kardinálny 
problém celej hornej Oravy. 
Ak by sme sa všetci, poslanci, 
spojili za riešenie aktuálneho 
problému polikliniky, bola by 
to iná váha. Presne ako nap-
ríklad v prípade petície. Je roz-
diel 500 podpisov, a je rozdiel, 
ak je tam 15 tisíc podpisov. 
Sila je teda potrebná. Zvlášť v 
dnešnej dobe. Mám nádej, že 
sa nám to v budúcnosti poda-

Námestovčanov, ale prak-
ticky celý región hornej 
Oravy už niekoľko rokov 
sužuje (ne)bezpečnosť ob-
čanov, chodcov i vodičov 
prechádzajúcich štátnou 
komunikáciou, ktorá roz-
deľuje nástupisko SAD 
na dve časti a hlavne to, 
že mesto nemá pri kostole 
kruhovú križovatku. Ide, 
v zásade, o podobný prob-
lém, ako v prípade R3 a z 
úst predstaviteľov samo-
správy ste o ňom určite 
informovaná. Ako ho vní-
mate a čo ste za vyriešenie 
tohto zásadného problému 
občanov Námestova a oko-
lia možno podnikli, resp. 
by ste mohli podniknúť? 

Vždy sa zapotím pri vjaz-
de do Námestova. Mám po-
cit, že už ani neexistuje čas, 
kedy je táto križovatka prie-
chodná. A rovnako vnímam 
aj problém s autobusovým 
nástupišťom. Asi pred rokom 
som pri návšteve mesta Ná-
mestovo, pri rozhovore s pri-
mátorom mesta mala mož-
nosť poznať bližšie problém 
a riešenia tohto stavu. Fak-
tom je, že mesto vtedy veľmi 
intenzívne riešilo skôr tech-
nický problém s hlučnosťou 

križovatky, ale bolo to na 
„dobrej ceste“. Po roku zis-
ťujem, že aj keď sa podarilo 
tento patový stav vyriešiť, 
aj keď celá dokumentácia 
zahŕňajúca kruhový objazd 
pri jasenickej križovatke až 
po kruhový objazd pri kos-
tole, vrátane presunu hlavnej 
cesty smerom k nábrežiu, 
čím bude vyriešený problém 
s autobusovým nástupišťom 
a parkovacími miestami 
je nachystaná, prichádzajú 
nové požiadavky, ktoré celý 
projekt opäť časovo odsúva-
jú. Ak chce mesto získať sta-
vebné povolenie, je potrebná 
aj v tomto prípade štúdia 
realizovateľnosti, ktorá opäť 
celý projekt pozdrží. Stav-

bu má realizovať Slovenská 
správa ciest a rovnako ako 
v predchádzajúcom prípade 
nie je celkom jasné, či je šan-
ca na získanie peňazí z euro-
fondov, alebo to pôjde z roz-
počtu, čo znamená väčšiu 
neistotu. Aj keď som doteraz 
nebola oficiálne oslovená zo 
strany samosprávy o pomoc, 
samozrejme  rada pomôžem, 
a to či zabezpečením prijatia 
so zainteresovanými, prípad-
ne takými spôsobmi, ktoré 
ako poslankyňa mám k dis-
pozícii. 

Pýtali ste sa na dva pálči-
vé problémy regiónu Orava. 
No viem, že ich je nespo-
četne viac. Je faktom, že 
kvalitná infraštruktúra je lá-
kadlom pre nové investície, 
pracovné miesta a tých na 
Orave veru nie je dosť. Ak 
chceme žať, musíme siať. 
Ak chceme naštartovať náš 
región, musíme zlepšovať 
podmienky pre podnikanie 
a teda aj dobudovať dôleži-
tú dopravnú infraštruktúru, 
ktorá zároveň skvalitní ži-
vot obyvateľov.

	 																									(lá)

(krátené)
Celý rozhovor nájdete na 

www.oravec.noviny24.sk
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S poslancami o ich práci pre ľudí vo svete i v regiónoch

Vaše aktivity v Európ-
skom parlamente smeruje-
te najmä do ochrany práv 
človeka a rozvoja regiónov. 
Ako tieto vaše kroky a sna-

ženia môžu v praktickom 
živote pocítiť občania Slo-
venska, či priamo regiónu 
Orava?

Ľudia na Slovensku, v kaž-
dom regióne, v každej obci, 
meste môžu veľmi aktívne 
pociťovať dôsledky toho, 
o čo sa snažíme v pléne par-
lamentu. Ako rodák z Oravy 
chcem zdôrazniť, že je to aj 
v prípade Oravcov. Ak by 
som nepracoval pre občanov, 
ľudí u nás doma, práca vo 
výboroch ani v pléne by ne-
mala význam. Preto sa s nimi 

stretávam celé obdobie pra-
videlne počas poslaneckých 
výjazdov do regiónov. Je pre 
mňa záväzok môcť zastupo-
vať Slovákov a ich postoje aj 

za hranicami. 
V Európskom parlamente 

pôsobím vo výboroch pre 
regionálny rozvoj, ochranu 
zdravia a bezpečnosť po-
travín a v podvýbore pre 
ľudské práva. V oblasti ľud-
ských práv za zameriavam 
na právo človeka na život a 
rešpektovanie jeho telesnej a 
duševnej nedotknuteľnosti, a 
to zo strany Európskej únie 
alebo členských štátov počas 
prijímania a uplatňovania 
legislatívy. Konkrétne presa-
dzujem pri prijímaní nových 

zákonov postoj, že manžels-
tvo ako zväzok muža a ženy 
je základom rodiny a pries-
torom pre zdravú výchovu 
detí a ako také si zasluhuje 

špeciálnu, privi-
legovanú ochra-
nu spoločnosti, a 
to predovšetkým 
v oblasti práva. 
Je totiž nepopie-
rateľné, že na 
rodine, v ktorej 
sa rodia a vycho-
vávajú deti, je 
postavená každá 
zdravá a prospe-
rujúca spoloč-
nosť. 

K o n k r é t n y m 
výsledkom môj-
ho pôsobenia 
v Európskom 
parlamente bolo 
schválenie tzv. 

pravidla N+3, 
vďaka ktorému 

nevyužité eurofondy Sloven-
sku neprepadnú, ale bude ich 
môcť dočerpať o rok dlhšie. 
Slovenské regióny tak získa-
li objemovo niekoľko desia-
tok miliónov eur na celkovo 
12 operačných programov. 
Tie peniaze sú dnes Sloven-
sku k dispozícii a je na nás, 
ako dokážeme túto ťažko 
vyrokovanú výnimku vy-
užiť. Rozhodne ju nesmieme 
zahodiť. 

Čo sa týka rozvoja regi-
ónov, na pôde Európskeho 
parlamentu som sa pričinil o 

Ing. Erika Jurinová, podpredsedníčka a poslankyňa NR SR

V snahe prezentovať iniciatívy volených zástupcov – oravcov od europarlamen-
tu po Vyšší územný celok Žilina sme im položili niekoľko otázok aj na témy čisto 
regionálne.

Miroslav Mikolášik v rokovacej sále Európskeho parlamentu. 
        Foto:	(ar	mm)

Poslanci VÚC Igor Janckulík a Ing. Albín Maslaňák

vznik a rozvoj stratégie pre 
Dunajský región. Podunaj-
sko je už tradične makrore-
giónom s veľkým ekonomic-
kým, sociálnym a kultúrnym 
potenciálom, ktorý treba sys-
tematicky a efektívne prehl-
bovať. Slovensko v rámci 
tejto stratégie môže využívať 
úzku spoluprácu s viacerými 
dotknutými členskými štátmi 
pri rozvoji svojho kultúrneho 
a prírodného dedičstva. Zá-
roveň môžeme posilniť naše 
medzinárodné partnerstvá za 
účelom hospodárskeho roz-

voja v povodí našej najväč-
šej rieky. 

Dunajská stratégia však 
nepokrýva celé Slovensko, 
a preto na európskej pôde 
iniciujem vytvorenie obdob-
nej makroregionálnej stra-
tégie pre Karpaty, pretože 
tento región bol doposiaľ na 
okraji záujmu EÚ v oblasti 
strategického rozvoja. Kar-
patský región spája osem 
členských štátov a geogra-
ficky presahuje hranice EÚ. 
Medzi priority tejto stratégie 
patrí predovšetkým vybudo-

vanie tranzitného koridoru 
zo severu na juh, posilnenie 
dopravy a vybudovanie chý-
bajúcej infraštruktúry uľah-
čujúcej pohyb osôb, tovaru a 
služieb, čím sa jednoznačne 
zvýši konkurencieschopnosť 
celej oblasti.  

Obe spomínané stratégie 
majú za cieľ prispieť k vy-
tváraniu nových pracovných 
miest a k hospodárskemu 
rastu v slovenských regió-
noch, a to aj vďaka využíva-
niu eurofondov, ktoré na to 
boli určené.         (lá)

Novozvolení poslanci Albín Maslaňák (vľavo) a Igor Jancku-
lík nad petíciou starostov za zachovanie dialýzy.     Foto:	(lá)

Pokračovanie na 7. str.

Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu
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Poslanci VÚC...
rí. 

Čo vám počas poslanec-
kých návštev hovoria ľudia?

(I J): Chceme sa zorientovať. 
Navštívili sme všetky školy 
v okrese v pôsobnosti VÚC, 
domovy sociálnych služieb v 
pôsobnosti VÚC, polikliniku, 
OSC, okrem troch starostov 
všetky samosprávy v okrese a 
všade sme sa zaujímali o prob-
lémy obce a  tie problémy, 
pochopiteľne, všade sú. Ces-
tu riešenia problémov v nich 
vidím aj v dobrých vzťahoch 
medzi týmito zariadeniami a 
odbormi VÚC.

Pracujete v tandeme.
(A M): Ľudia na Orave by 

sa mali spájať, aby niečo do-
siahli. Ide nám o spoločné Ná-
mestovsko. Ak nám to vydrží, 
mohli by sa dostaviť výsled-
ky. 

Máte teda pred sebou veľ-
kú víziu. Najbližšie možno 
riešenie už spomínaného 
problému odchodu dialýzy 
do Trstenej. 

(I J): Prvýkrát som sa o 
tom dozvedel od pacientov. 
Stretol som sa s primátorom 
Námestova, ktorého o tom 
tiež informovali iba pacienti. 
Povedali sme si, že okolo toho 
treba niečo robiť. Medzitým 
už Ondrej Jackulík, ktorý  pot-

rebuje dialýzu niekoľkokrát 
do týždňa a Marián Grígeľ, 
ktorý je predsedom petičného 
výboru, začali organizovať 
petíciu. Urobili, podľa mňa, 
za dva týždne kusisko roboty. 
S pánom Maslaňákom sme im 
podali pomocnú ruku, obišli 
sme starostov všetkých obcí 
a vyzvali ich, aby sa občania 
obcí zapojili do petičnej akcie. 
Zorganizovali sme zvlášť petí-
ciu starostov, ktorú podpísali 
všetci, rovnako ako všetci pia-
ti poslanci VÚC za Námestov-
ský okres.

Okrem svojho cieľa petícia 
určite poslúži  aj na to, aby 
ukázala, že ľudia na hornej 
Orave nie sú len do počtu a na 
platenie daní. Chceme, aby sa 
tu poukázalo na to, že ak zas 
na niečo niekto siahne, narazí 
na silný odpor. Určite to ne-
zostane iba pri petícii... Ne-
môžem si predsa dovoliť nap-
ríklad zriadiť na Babej hore 
ambulanciu a vy, pacienti, 
musíte prísť tam, kde to vyho-
vuje mne. Ak sklopíme hlavy, 
nedá sa... Ale ak sa postaví-
me, všetko sa dá. Akýmkoľ-
vek spôsobom, ale dialýza do 
Námestova ako najbližšieho 
miesta aj pre pacientov z okra-
jových obcí okresu, patrí! Buď 
nech to robí poliklinika, alebo 
iná firma, ktorá do Námestova 

príde.
Dá sa dialýza v tejto situá-

cii ešte ubrániť? 
(A M): Oravcov každý berie 

ako slušných, pohostinných 
ľudí, a určite na to môžeme 
byť hrdí. Ale viem, že na dru-
hej strane – ak si tí silní do 
ľudí kopnú, vedia, že Oravci  
silno nevrátia, iba jemne naz-
načia... 

Myslím si, že situácia oko-
lo dialýzy je príhodná chvíľa, 
kedy môžeme ukázať, že pre 
dobrú vec sa Oravci vedia 
spojiť a patrične sa za vec aj 
postaviť. Ako budeme v bu-
dúcnosti polikliniku rozvíjať, 
keď všetko bude súkromné?

Petíciu s takou masou ľudí 
nemôže nikto len tak hodiť 
do koša. Verím tomu, že bude 
mať úspech. Sme o tom pres-
vedčení, inak by to nemalo 
zmyslel. Ľudia sa podpisovali 
v kostole, na úradoch, všade. 
Jednoducho, spojili sa...

	 				Anna	Lajmonová
Kontakty na poslancov: 

Igor Janckulík 
tel. 0905 522 228, 
e-mail igor.janckulik@vuczilina.sk
igor.janckulik@orava.sk

Ing. Albín Maslaňák 
tel. 0905 802 885, 
e-mail albin.maslanak@vuczilina.sk
a.maslanak@orava.sk

Dokončenie zo 7. str.

speKtrum/iNzercia

Keď sa rúbe les...
Doba nás postupne učí vá-

žiť si hodnoty, ktoré nám 
zanechali naši predkovia. 
Upracované ruky Námestov-
čana Štefana Uhliarika pre-
zrádzajú, že on to vie určite 
od dieťaťa. Aj to je zrejme 
dôvod, prečo si váži dedič-
stvo svojich predkov – urbár-
sku horu a neustále poukazu-
je na nezdravé, podľa neho 
protizákonné hospodárenie 
s majetkom všetkých členov 
námestovského urbáru. Ľu-
dia boli z jeho rečí za ostatné 
roky už unavení a mnohí ho 
už nechceli počúvať. Situ-
ácia sa otočila po tom, čo sa 
v septembri 2013 stal členom 
Dozornej rady a má teda prí-
stup k účtovným dokladom. 
„Mali sme nedávno valnú 
hromadu, na ktorej sa zú-
častnilo 51,6% členov, bola 
teda uznášaniaschopná, ale 
niektorí členovia z vedenia 
i bývalého vedenia odišli. 
Schôdza však pokračovala 
a ľudia, čo zostali, teda dve 

tretiny z nich, lebo mnohí 
išli na pohreb, počúvali moje 
vystúpenie o zlom hospodá-
rení výboru  tak, že by bolo 
počuť komára, ak by lietal.“ 
Štefan Uhliarik poukázal na 
vážne nedostatky finančného 
charakteru, na údajný predaj 
palivového dreva cudzím 
osobám za cenu výrobných 
nákladov 3,33 eur, pričom 
členovia urbáru platia   zaň 
podstatne viac. Poukázal tiež 
na vyťaženie dreva z jednej 
lokality, o čom vraj neexistujú 
doklady o jeho predaji, ale aj 
na neoprávnené a mimoriad-
ne vysoké vyplácanie miezd 
na urbári. Podobných nedos-
tatkov našiel až 22 a všetky 
predložil výboru na jeho za-
sadaní po valnej hromade. 
Jeden z členov ho mal za to 
fyzicky napadnúť, pretože 
si dovolil chcieť o tom viesť 
na výbore reč. Je toho na ro-
mán v námestovskom urbá-
re. Obrazne by sme to mohli 
charakterizovať: Keď sa rúbe 

les, padajú iskry... Predseda 
je od začiatku februára prá-
ceneschopný, podpredseda sa  
koncom februára vzdal fun-
kcie, Štefanovi Uhliarikovi 
ako členovi Dozornej rady sa 
dokonca výbor a ďalšie člen-
ky DR rozhodli dať zákaz 
nazerania do účtovných dok-
ladov do ukončenia ročných 
uzávierkových prác... 

O vyjadrenia na problémy v 
námestovskom urbáre, o kto-
rých bola informovaná redak-
cia Námestovčana, sme pred 
vyše mesiacom požiadali 
kompetentných. Nereagovali. 
Na našu opätovnú požiadav-
ku koncom minulého týždňa 
pracovníčka urbáru odpove-
dala, že výbor naše otázky 
dostal rozmnožené, no ne-
vyjadril sa. Ďalšie rokovanie 
má tento týždeň, a tak mu ich 
predloží opäť.

Priestor na vyjadrenie ponú-
kame urbárnikom v májovom 
vydaní Námestovčana.

															Anna	Lajmonová

Vybavili sme okres...
Zobrali nám pôrodnicu, zobrali 
nemocnicu, ostalo len torzo pra-
covísk, namiesto plnohodnotnej 
nemocnice, ktorú si tu vybudo-
vali a snažili sa uchovať pre ten-
to región, naši ľudia. Ak zrušia 
aj ostatné oddelenia, kam pôj-
deme? K Ukrajine, k Poliakom? 
Buď sme v jednej Európe, alebo 
kde sme... Tu nejde o pacienta, 
o jeho dobro. Tu ide o peniaze. 
Zdravotníctvo by nemalo byť 
ziskové. Chodím okolo zdravot-
níkov a viem, že je to v zdravot-
níctve nastavené zle. Ziskové 
prevádzky ako záchranky, dialý-
za od nás odchádzajú, lebo nie-
komu vyhovuje, aby peniaze išli 
firmám, a nezostávali v zdravot-
níctve. Nemocnice sú tak stále 

viac finančné poddimenzované, 
a nemajú ani na platy lekárov a 
zdravotných sestier. Niet peňa-
zí na prevádzku, niet peňazí na 
toaletný papier... Ktosi to musí 
zmeniť a my chceme tomu na-
pomôcť, aby sa to tu zmenilo a 
zlepšilo.“

Podpisová petičná akcia, 
ktorú rozbehla Občianska ini-
ciatíva, beží dva týždne. 

„K dnešnému dňu (sobota, 15. 
marca, pozn. aut.) ju podpísa-
lo 15 368 občanov, teda každý 
druhý dospelý obyvateľ hornej 
Oravy, počet podpisov stále 
rastie, rozhodli sme sa však už 
ju zastaviť. Myslím si, že je to 
dostatočný prejav našej vôle, 
aby sa vytvorili podmienky na 
zachovanie prevádzky dialy-

začného pracoviska v Oravskej 
poliklinike v Námestove.“ 

Čo podniknete následne?
„Budeme sa snažiť o stretnu-

tie s predsedom VÚC, budeme 
sa snažiť o prijatie u ministerky 
zdravotníctva, budeme chcieť 
hovoriť s majiteľom firmy 
B. Braun v Nemecku. A ešte 
následne? Musíme si brániť 
svoje práva, pretože, žiaľ, na 
Slovensku je taký stav, že kto 
si nebráni, o to príde...  Chcem 
len zdôrazniť, že 15 tisíc pod-
pisov, to nie je iba suché čís-
lo, ale veľmi významný počet 
ľudí, ktorí sú v tomto snažení 
jednotní a ktorých problém 
námestovská dialýza výrazne 
spojil.“   	 			

																		Anna	Lajmonová

Dokončenie z 1. str.

Hana Danová, VÚC Žilina
„Povolenie na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti  firme 
B. Braun, ktorá prevádzkuje 
dialýzu  v Námestove, vydáva  
Ministerstvo zdravotníctva SR, 
preto o zmenu  miesta výkonu 
musí firma  požiadať  Minis-
terstvo zdravotníctva SR, nie 
samosprávny kraj. 

ŽSK bola doručená petícia 
občanov okresu Námestovo, 
s ktorej obsahom sa predse-
da ŽSK Juraj Blanár stotožnil 
a listom sa obrátil na firmu B. 
Braun so žiadosťou o prehod-
notenie ich stanoviska, ktoré 
sa týka zmeny miesta pre-
vádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia a ponechanie miesta 
výkonu prevádzky aj v Námes-
tove.“ 

Ing. Lucie Kocourková, ve-

dúca oddelenia marketingu, 
tlačová hovorkyňa, Skupina 
B. Braun.

„Dôvod pre zmenu umiest-
nenia dialyzačného strediska 
vychádza z našej celosvetovej 
stratégie, ktorá spočíva v trva-
lom zvyšovaní kvality starost-
livosti o dialyzovaných pacien-
tov. Nové dialyzačné stredisko 
v Trstenej bolo postavené a 
vybavené podľa najnovších 
štandardov B. Braun Avitum, 
ktoré určujú používanie naj-
modernejších technológií B. 
Braun a zabezpečujú maximál-
nu bezpečnosť pre pacientov i 
zdravotnícky personál. 

Zmena lokality dialyzačného 
strediska sa týka 21 pacientov. 
O týchto pacientov sa bude 
starať rovnaký tím lekárov a 
zdravotných sestier ako v Ná-
mestove a doprava do nového 

dialyzačného strediska im bude 
zabezpečená. Rozdiel vo vzdia-
lenosti z bydliska do nového 
dialyzačného strediska u žiad-
neho z pacientov nepresiahne 
20 km.  Dialyzovaní pacienti sú 
väčšinou polymorbidní, trpia 
teda väčším počtom rôzne zá-
važných chorôb a zdravotných 
komplikácií. K dialyzačnej 
starostlivosti preto potrebujú i 
starostlivosť lôžkového zaria-
denia, ktoré Hornooravská ne-
mocnica s poliklinikou Trstená 
poskytuje. Nefrologická ambu-
lancia, ktorá je súčasťou dia-
lyzačného strediska v Námes-
tove, však i naďalej zostáva v 
prevádzke. Pre 1800 pacientov 
s onemocnením obličiek, ktorí 
sú v ambulantnej starostlivosti 
nefrologickej ambulancie B. 
Braun Avitum v Námestove, sa 
nič nezmení.“             (lá)

Časti reakcií hovorcov na naše otázky ohľadne zachovania dialyzačného 
pracoviska v Námestove:
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Mladí s predstaviteľmi samosprávy
Centrum voľného času 

v spolupráci s Mestom Ná-
mestovo už štvrtýkrát pripra-
vilo koncom januára novo-
ročné stretnutie s primátorom 
Ing. Jánom Kaderom. Ná-
mestovská radnica sa zaplnila 
50-timi stredoškolákmi z pia-
tich stredných škôl. Hlav-
ným zameraním zaujímavé-
ho podujatia bolo priblížiť 
možnosti zapájania mladých 
ľudí do diania v meste, regi-
óne, rozvíjanie komunikač-
ných ciest s miestnou samo-
správou, vyšším územným 
celkom, výmena skúsenosti 
v oblasti žiackych školských 
rád, podpora mládežníckych 
lídrov. V úvodnom slove pri-
mátor oboznámil prítomných 
s prioritami danej lokality, 
spomenul aj problémy, ktoré 
treba riešiť najmä okolo vy-
budovania kruhového objaz-
du. Oblasť cestovného ruchu, 
možnosti podnikania študen-
tom priblížil poslanec mest-
ského zastupiteľstva Eduard 
Dunčič. Na priority, ktorým 
sa chce venovať počas svoj-
ho pôsobenia regionálne-
ho poslanca poukázal Igor 
Janckulík. Veľmi aktívne sa 
do diskusie zapájala žiacka 
školská rada z Gymnázia 
A. Bernoláka v Námestove. 
V závere stretnutia bol vyžre-
bovaný výherca pernamentky 
na päť voľných vstupov do 
posilňovne v CVČ „Maják“, 
stal sa ním Martin Kolenčík 
z SOŠ technickej v Námes-
tove.

...Aj školské kluby majú 
svoj Talent...

 Centrum voľného času 
„Maják“ pripravilo pre škol-
ské kluby detí súťaž o naj 
Talent. Zapojili sa všetky 
námestovské školské kluby 
detí, ktoré postupne v semifi-
nálových kolách ukázali svoj 
talent v speve, tanci, výtvar-
nej tvorivosti a prednese. Ví-
ťazi sa stretli 24. januára vo 
veľkom finále. Porota to mala 
veľmi ťažké a nakoniec roz-
hodla takto:

Kategória Tanec 
1.miesto Shakira Waka 

Waka CZŠ sv. Gorazda
2.miesto Kohúti ZŠ Ko-

menského
3. miesto Country ZŠ Ko-

menského
Cena poroty Ondrej Baláž

Kategória Spev
1. miesto Hallelujah, Klára 

Kurtulíková, Sofia Hrubjako-
vá CZŠ sv. Gorazda

2.miesto Jabĺčko, Natália 
Tysoňová ZŠ Slnečná

3. miesto Húsky, Rebeka 
Uramová, Kristína Kozáko-
vá, Nina Kordiaková ZŠ Ko-
menského

Cena poroty Alex Petráš

Kategória Výtvarná 
1. miesto Striženec Lukáš 

CZŠ sv Gorazda
2. miesto Halušková Soňa 

ZŠ Slnečná
3. miesto Klaudia Korma-

nová ZŠ Komenského

Kategória Prednes
1. miesto Sofia Hrubjaková
2. miesto Slávka Košťálová
Pohár o naj školský klub 

získala CZŠ  sv.  Gorazda

Mladí sa zaujímali o súčasnosť i budúcnosť mesta Námesto-
vo.o elektronickom šikanovaní i o tom, ako sa majú sporávať 
pri  narábaní s novými elektronickými komunikačnými tech-
nológiam.

Univerzita tretieho veku v Námestove
Základná škola Komenské-

ho v Námestove oznamuje, 
že od októbra 2014 otvorí UK 
Bratislava, Centrum ďalšieho 
vzdelávania 1. ročník trojroč-
ného štúdia Univerzity tretieho 
veku. 

Štúdium povedie PaedDr. 
Janka Chládecká, PhD. Štu-
dijný program je prispôsobený 
ľuďom v dôchodkovom veku, 
alebo osobám starším ako 50 
rokov. Záujem o štúdium na 

UTV z roka na rok vzrastá. V 
tomto roku na UK v UTV štu-
duje viac ako 1900 študentov.

   V jednom roku je 14 vzde-
lávacích stretnutí vo forme 
prednášok, seminárov, cviče-
ní, exkurzií jedenkrát za dva 
týždne. Prvý ročník štúdia je 
všeobecný, v ďalších rokoch 
prebieha štúdium vo vybraných 
študijných odboroch.

Študijné témy sú prednášané 
univerzitnými pedagógmi z fa-

kúlt UK ako aj z partnerských 
univerzít.

Po úspešnom ukončení štú-
dia absolvent získa osvedčenie 
o absolvovaní štúdia na UTV. 
Štúdium bude prebiehať v Ná-
mestove na ZŠ Komenského. 

Záujemcovia sa môžu infor-
movať na telefónnych číslach 
0904484991, 0903481337. Pri-
hlásiť sa je možné do 30. apríla 
2014. 

Vedenie ZŠ  Komenského

Úspešná škola = úspešný zápis
V tomto školskom roku sa ZŠ 

Slnečná zapojila do viacerých 
súťaží, v ktorých sme dosiahli 
veľmi pekné umiestnenia: 

- olympiáda Anglického ja-
zyka - okresné kolo – 2. miesto 
– Patrik Florek 

- dejepisná olympiáda – ok-
resné kolo – 1. miesto – Viktó-
ria Bernatová  

- geografická olympiáda - ok-
resné kolo – 2. miesto – Filip-
Šuška  (9.roč.) a Matej Poleta 
(5.roč.)

 - matematická olympiá-
da - okresné kolo – 2. miesto 
– Šuška Filip

Veľmi dobré výsledky dosa-
hujeme aj v športových súťa-
žiach:

- stolný tenis družstiev  – ok-
resné kolo – 1. miesto

- florbal – obvodné kolo -1. 
miesto – mladší žiaci

- futbal – obvodné kolo -1. 

miesto – 
mladší žiaci

V rámci 24-
hodinového 
maratónu vo 
volejbale, pri 
účasti 5 naj-
lepších druž-
stiev okresu, 
sa chlapci 
umiestnili na 
1. mieste a 
dievčatá na 2. 
mieste. 

Zapojili sme 
sa aj do Det-
ského činu 
roka, v ktorom sme získali 1. 
miesto v kategórii Dobrý ná-
pad. Autorkou článku bola Si-
mona Parížeková.

 Do našej školy bolo zapí-
saných 37 prvákov, čo nám 
umožní otvoriť 2 triedy prvé-

ho ročníka v septembri 2014. 
Ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí si vybrali práve tú našu 
školu za svoju školu. Budeme 
sa snažiť spolupracovať a vyt-
várať ich deťom slnečnú bu-
dúcnosť. ĎAKUJEME !

                           Zš Slnečná

Budúci prváčikovia to už „berú vážne“

Zápis v ZŠ na Komenského 
V dňoch 20. až 22. januára 

sa v našej škole konal pravi-
delný zápis detí, ktoré v bu-
dúcom školskom roku posil-
nia rady školákov. V očiach 
mnohých z nich sa skrývala 
zvedavosť a očakávanie.

V pekne pripravenej triede 
čakali pani učiteľky, ktoré 
s nimi prešli  rozprávkovou 
krajinou s názvom Gašpar-
kovo. Deťom predškolského 
veku  sú rozprávky veľmi 
blízke. Na základe skúsenos-
tí  sa z nich deti učia rozlišo-
vať dobro a zlo. Dobrej víle 
v prvej úlohe našli zázračnú 
čarovnú paličku a zlej ježiba-
be zas lietajúcu metlu. S pani 
učiteľkou, ktorá im v druhej 

úlohe predstavila bábky rôz-
nych rozprávkových postáv, 
napríklad princezná, kráľ či 
gašparko, deti  poskladali 
puzzle. Tie sa skladali z rôz-
nych geometrických tvarov 
a ony nemali vôbec problém, 
identifikovať medzi nimi 
štvorec, trojuholník, kruh, 
alebo obdĺžnik. Rozprávko-
vý gašparko im za odmenu 
porozprával, ako sa mu žije 
v rozprávkovej krajine. Tí  
odvážnejší, si mohli vyskú-
šať, ako sa pomocou diva-
delných bábok dá oživiť ho-
cijaká rozprávková bytosť. 
Bábky sú však veselá chasa, 
a preto sa v ich rúčkach rých-
lo premenili na tanečníkov. 

„Vymodlení prváci“
V januári sa konal zápis na 

Cirkevnej základnej škole sv. 
Gorazda. Pripravovali sme sa 
tak, že sme robili darčeky pre 
budúcich prváčikov. Musím 
spomenúť, že veľmi dôleži-
tým bodom v príprave bola 
modlitba v našej kaplnke. 
Deväť dní sme chodili každé 
ráno do kaplnky a prosili našu 
„skoro svätú“  blahoslavenú 
sestru Zdenku Schelingovú 
o príhovor. Chodili hlavne tí 
najmenší, lebo si svoj zápis  
ešte dobre pamätali, no prida-
li sa i starší. A výsledok?  47 
zapísaných prvákov. To bolo 
veľké prekvapenie. 

Touto cestou chcem poďa-
kovať všetkým rodičom, kto-
rí nám takto prejavili svoju 
dôveru. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tejto akcie, pripravovali ju, 
pomáhali svojimi modlitbami 

– pani učiteľkám, pani učiteľ-
ke zo škôlky, ostatným kole-
gom. Nemôžem zabudnúť na 
štvrtákov, ktorí boli tiež veľ-
kými pomocníkmi a takými 

dobrými anjelmi. 
Na záver - veľké ĎAKU-

JEM patrí Pánu Bohu za jeho 
starostlivosť o nás, za toto jeho 
dielo.               M.Kurtulíková

Na zápise dostali budúci prváci aj darček od svojich starších 
spolužiakov.

Tento výlet by som  zhodnotil  
na 10/10 bodov. V nedeľu 16. 
februára naši rodičia z Cirkev-
nej základnej školy sv. Goraz-
da v Námestove zorganizovali 
výlet do Vysokých Tatier. Za-
čali sme svätou omšou v škole 
a s požehnaním sa dva autobu-
sy vybrali do sveta.

Po príchode do Starého Smo-
kovca sme sa vybrali chod-
níkom na Hrebienok. Najprv 
sme stúpali, až sme prišli ku 
obrovskej  golfovej loptičke, 
ktorá bola troška v zemi. Všetci 
sme boli v napätí,  čo je tam. 
Bola tam z ľadu vytvorená 
bazilika, Boli tam aj ľadové 
kreslá a lavičky, na ktoré sme 

si mohli sadnúť a odfotiť sa. Tá 
obrovská golfová loptička bola 
zakrytá veľkým igelitom, vo 
vnútri bol ľadový oltár. 

Veľmi pekné. Ostatné sochy, 
rôzne, úzke aj hrubé, ale všetky 
sa topili a to bolo super, lebo to 
dodávalo ilúziu tie stekajúce 
kvapky  po ľade. 

Po krásnej exkurzii sme ute-
kali dole - teda ja so sestrou, 
aj bratrancom a sesternicou. 
Ostalo nám trocha času, ktorý 
sme využili na návštevu jednej 
z mnohých kaviarní a dali sme 
si horúcu čokoládu, to bola če-
rešnička na torte. 

Keď sme sa blížili k autobusu 
tak nás pán z prvého autobusu 

zavolal, aby sme ešte išli nav-
štíviť miestny kostol.

Tam to bolo taktiež nádherné 
- úplne iný a nezvyčajný kostol, 
kde lavičky boli poukladané do 
polkruhu a boli ukladané akoby 
na schodíkoch. 

Krásne obrazy nie maľované, 
ale lepené z maličkých kociek 
obkladu a pekný spev. Pozdra-
vili sme miestneho pána farára 
Róberta Tokára, ktorý bol v Ná-
mestove kaplánom.

Nakoniec sme zistili, že je 
tam aj náš pán biskup Štefan 
Sečka, ktorý nás odprevadil k 
autobusu a dal nám požehnanie 
k šťastlivej ceste domov.  

             Dominik Juritka 6.A 

Hodnotím výlet na plný počet bodov 

V bazilike z ľadu.

A od tanca už nie je ďaleko 
ku spevu. Veď hudba a tanec 
sú v bábkovej rozprávke to 
najdôležitejšie. Deti im teda 
v nasledujúcej úlohe zahrali 
na metalofóne, ktorý sa skla-
dal z ôsmich rôznofarebných 
platničiek. Počas hry sa pani 
učiteľky presvedčili, že poz-
najú aj všetky farby. Na zá-
ver zvládli aj poslednú úlohu 
a nakreslili svoju najobľúbe-
nejšiu rozprávkovú postavu 
a ukázali, ako ich poslúcha 
rúčka s pastelkou.

Za dobre vykonanú prácu, 
ktorú deti odviedli, ich čaka-
la aj odmena. Bol to pamät-
ný list s ich menom, ktorý si 
s hrdosťou poniesli domov 
a farebné pero s postavič-
kou gašparka na vrchnáku. 
Veru, každý, kto ich stre-
tol, im videl v tvári pevné 
presvedčenie, že raz z nich 
budú tí najlepší  z najlep-
ších. A my, učitelia ich v tom 
chceme viesť a podporovať 
až do doby, keď ich silných 
a s pevnými základmi  hrdo 
pošleme do stredných škôl. 

Naša základná škola pre 
svojich novoprijatých žia-
kov pripraví uvítací balíček 
s pomôckami, ktoré žiaci 
využijú v prvom ročníku vo 
vyučovacom procese. A aby 
nezabudli na svoj veľký deň,  
venujeme  im „prvú knihu“, 
ktorá ich bude čakať na lavi-
ciach v prváckych triedach. 

    Dovidenia v septembri!
Vedenie ZŠ

školy



ľa: „Už som taká stará, a ešte 
som s mládencom netancova-
la, či to nie je na hanbu? Veru 
dnes by som tancovala hoc aj 
s čertom.“

Vstupné: 2 €

ČÍTANIE Z KNIHY 
OPICE Z NAŠEJ 

POLICE 
8. 4. Utorok 

Rozprávkové čítanie pre 
žiakov z knihy Opice z našej 
police od Kristy Bendovej v 
Mestskej knižnici v Námes-
tove.  

VÝSTAVA DETVAN 
– SLOVENSKÝ 

SPOLOK DETVAN 
V PRAHE 

(1882-2012)
3. 4. – 30. 4.

Výstava bude sprístupne-
ná 3. apríla a potrvá do 30. 
apríla.

TANEC NÁS 
VŠETKÝCH SPÁJA
27. 4. Nedeľa 13:00

Prehliadka tanečných sku-
pín, ktoré pracujú v CVČ 
MAJÁK.

1. ROČNÍK 
ZEELANDIA CUP 

Medzinárodná súťaž v od-
bore cukrár

3. ROČNÍK MLADÝ 
BARISTA 2014

Medzinárodná súťaž baris-
tov v príprave kávy

25. 4. Piatok

NA SKLE MAĽOVANÉ
3. 5. Sobota 18:00
Legenda sa vracia

Kultový slovenský muzikál 
v réžii a choreografii Jána 
Ďurovčíka, ktorý znova oží-
va.

V úlohe Jánošíka sa môžete 
tešiť na Janka Slezáka, ďalej 
uvidíte Martu Sládečkovú, 
Zuzanu Tlučkovú, Katarínu 
Hasprovú, Ivana Vojteka, 
Pavla Topoľského, Karo-
la Čálika, Romana Fédera, 
Martina Hudeca a mnohých 
ďalších.

Vstupné: 29 €

NÁMESTOVSKÉ 
HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

16.5. – 18.5.
22. Medzinárodná súťaž 

v sakrálnej zborovej tvor-
be na počesť biskupa Jána 
Vojtaššáka
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Kino KULTÚRA Námestovo marec 2014

Podujatia  marec – máj 2014
EXKURZIE ŽIAKOV 

V KNIŽNICI
Marec                                                                                               

V priebehu marca sa usku-
točnia exkurzie žiakov zák-
ladných a materských škôl v 
Mestskej knižnici v Námes-
tove.

BESEDA 
SO SPISOVATEĽOM 
GUSTOM MURÍNOM 

27. 3. Štvrtok 11:00 

V Mestskej knižnici v Ná-
mestove uskutoční beseda 
so spisovateľom Gustom 
Murínom na tému mafie na 
Slovensku. Autor študentom 
strednej školy predstaví svoju 
najnovšiu knihu Mafiáni, de-
batovať sa nebude len o nej, 
ale aj o cestovaní a životných 

hodnotách.

ČERT A KÁČA
28. 3. Piatok 16:00
Divadlo Clipperton 

Banská Bystrica
V jednej dedinke žila stará 

dievka, ktorú volali Káčou. 
Mala chalúpku, záhradu a k 
tomu ešte zopár zlatiek; no 
hoci by bola v zlate sedela, 
nebol by si ju vzal ani ten naj-
chudobnejší čeľadník, preto-
že bola zlá ako čert a papuľ-
natá. Mala ešte starú matku, 
a keď občas potrebovala po-
moc, nebol by jej nik za mač-
ný mak niečo urobil - čo by 

bol ako odkázaný na grajciar 
a ona platila dukátmi - lebo sa 
hneď pre každé slovo škriepi-
la a vadila, až to bolo počuť 
do deviatej dediny. Okrem 
toho všetkého nebola pekná, 
a tak zostala na ocot, až po-
maly dotiahla do štyridsiatky. 
Ako to už zväčša po dedinách 
býva, že každú nedeľu býva 
muzika, bolo tak aj tam. Sot-
va sa u richtára alebo v krčme 
ozvali gajdy, hneď bola svet-
lica plná mládencov, v pitvo-
re i na podstení stáli dievky 
a pod oknami deti. No prvá 
zo všetkých bola Káča. Mlá-
denci kývali na dievky a tie 
sa poberali do kola, len Káči 
sa jakživ ani jediný raz nepo-
šťastilo - hoci by bola gajdo-
šovi aj sama zaplatila - no z 
trucu predsa nevynechala ani 
jednu nedeľu. Raz ide, ako 
zvyčajne, a cestou rozmýš-

19. 3. streda
o 18.30 h

fK:  RozbiTý sveT 2/3 €
Príbeh malej Skunk, ktorá má jedenásť, je 

diabetička a je pekne nad vecou. Ale len do 
okamihu, kedy sused Oswald surovo zmláti 
milého, ale labilného mladíka Ricka..

2D

20. 3. štvrtok
o 18.00 h

22. 3. sobota
o 18.30 h

PoMPeJe 5 €
Obľúbené a vyhľadávané antické mesto Po-

mpeje 24. augusta roku 79 zasiahla a zničila 
erupcia sopky Vezuv...

3D

21. 3. piatok
23.3. nedeľa

o 16.00 h

ciLiLiNg A PiRáTsKA víLA 4/6 €
Nový dobrodružný príbeh o Zarine, temperament-
nej a ambicióznej víle, ktorá je očarená nekoneč-

nými možnosťami hviezdneho prachu.

2D

21. 3. piatok
o 18.30 h

23.3. nedeľa
o 18.30 h

fAiR PLAy 4 €
Mladučká bežkyňa Anna je aj napriek svoj-

mu „zlému kádrovému profilu“ zaradená do 
Programu špecializovanej starostlivosti.

2D

26. 3. streda
o 18.00 h

fK: wALesA, čLoveK NáDeJe 2/3 €*
Lech Walesa – robotník z gdanských lode-

níc, ktorý viedol hnutie Solidarita proti komu-
nistickej vláde.

2D

27. 3. štvrtok
o 18.00 h

28. 3. piatok
o 18.30 h

Noe 5 €
Koniec sveta je len začiatok. Svet už za-

chránilo mnoho hrdinov, ale on bol prvý. 3D

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

3D

29. 3. sobota
o 18.30 h

30.3. nedeľa
o 18.30 h

oNA 3 €
Nevšedný príbeh lásky, v ktorom sa režisér za-

mýšľa nad podstatou ľudskej intimity a s ňou spoje-
nými nástrahami modernej doby.

2D



Čo je to WiFi hotspot?
WiFi hotspot je prístupo-

vý bod do internetu, ktorý je 
bezplatne dostupný na verej-
ných miestach. Vďaka WiFi 
hotspotu máte možnosť byť 
neustále online. Jednoducho, 
môžete komunikovať so svo-
jimi blízkymi priamo z centra 
mesta z vášho mobilného za-
riadenia, ako napríklad note-
book, tablet, smartfón.

Kde všade sa môžete pri-
pojiť?

V súčasnosti sú WiFi signá-
lom pokryté všetky podlažia 
novej polikliniky, WiFi hots-

poty sú ďalej umiestnené na 
námestí na budove kultúrneho 
strediska, na budove Elektro 
Janckulík a na budove Prima 
Banky. Hotspot je zriadený aj 
na autobusovej stanici. Náb-
režie Oravskej priehrady je 
pokryté WiFi signálom in-
ternetu z budovy reštautácia 
Jolien a na obchodnom cen-
tre pána Skočíka. Dostupnosť 
internetu je, samozrejme, aj 
vo vestibule Mestského úra-
du v Námestove, čo už iste 
ocenili mnohí občania.

Ako sa pripojiť prostred-
níctvo WiFi hotspotu?

Služba WiFi vo vašom mo-
bilnom zariadení zobrazí do-
stupné prístupové body. Pre 
bezplatný verejný internet je 
potrebné vybrať názov siete 
(SSID): FREE-DSiDATA, 
keďže v okolí môžu byť aj 
iné - súkromné WiFi siete. 
Po pripojení sa vám zobrazí 
úvodná stránka, kde si mô-
žete zvoliť niektorú z ponú-
kaných alternatív - napríklad 
prístup do internetu. 

Pribudnú nové WiFi hots-
poty?

B u -
d o -
v a n i e 
h o t s -
p o t o v 
b u d e , 
samoz-
rejme, 
n a ď a -

lej pokračovať a budú pribú-
dať ďalšie prístupové body. 
O ich inštalácií vás  budeme 
informovať. Aj nám ide o 
skvalitňovanie našich služieb 
pre obyvateľov nášho mesta.

Sieť WiFi hotspotov vy-
budovala a taktiež aj pre-
vádzkuje na vlastné náklady 
spoločnosť DSIDATA s.r.o., 
ktorá chce týmto spôsobom 
prispieť k rozvoju nášho 
mesta.
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MAXibalíkMAXibalík

100 Mb/s 
90 TV

45%
zákaznícka linka 0850 888 019 www.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
v marci v Námestove

Stavebné práce
Omietky strojové, sadrové, cemen-

tové a diamantové.
Tel. +48609378239

Stavebné práce:
Zatepľovnie fasád, omietky, stier-

kovanie, maľovanie, sadrokartóny, 
obklady, dlažby, parkety, rekonštruk-
cia striech. Tel. +48665712188

22. 3. 2014   od 13.00-19.00 TABLETA Mláka 1258                    

23. 3. 2014 od 08.00-19.0 TABLETA Mláka 1258               

29. 3. 2014 od 13.00-19.0 ZELENÁ LEKÁREŇ  Červeného kríža 130/29

30. 3. 2014 od 08.00-19.00 ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža 130/29

pohotovosť pre deti, 
dorast a dospelých

P – Pia: 15.00 – 7.00 h
So – Ne + SV: nepretržite

zubná pohotovosť

So – Ne: od 8.00 – 13.00 h
Námestovská NsP
tel. 043/55 22 444

WiFi hotspoty aj v Námestove
už od novembra 2013 majú Námestovčania možnosť 

využívať sieť WiFi hotspotov určených nielen turistom 
či študentom, ale aj širokej verejnosti. Hotspoty sa po-
maly stávajú prirodzenou súčasťou verejných pries-
transtiev, reštaurácií, terás, čakární či úradov nielen vo 
väčších mestách, ale už aj u nás v Námestove. 

Banasová karolína
Nevedel sebastian 
protuš stanislav 
Laššák Dávid 

svajčíková aneta
motýľ Lukáš
uhliarik Lukáš
Gustiňáková emma

Vítame medzi nami

Narodení v decembri 2013

Berešíková petronela 74
majzel Ján 62

meško Ladislav 67

Odišli z Našich radOv

december 2013

SpOlOčeNSká rubrika

Narodení v januári 2014
majzelová katarína
koleják michal
Žaťko samuel
mokošáková silvia

Bánovec richard
Jaňák igor
kozoň Napoleone
Jasnowská Wiktoria

január 2014
Gnidjak Jozef 92
Jurisová marta 64

Šipoš Jozef 81

Narodení vo februári  2014
Brontvajová kristína
suľová ema
mičuda matej

Ďurana peter
resutík tomáš

február 2014
murínová Helena 55 zboroň tomáš 26

Pamiatky Unesco a Praha
V rámci tohto projektu 

Úspešný absolvent, vzdelaný 
pedagóg, inovované  vzdelá-
vanie = moderná škola budúc-
nosti sa ako jedna z mnohých 
aktivít moderného vyučovania 
na Spojenej škole Námestovo 
uskutoční odborná exkur-
zia do Českej republiky. Jej 
obsahom bude spoznávanie 
prírodných a kultúrno-histo-

rických predpokladov rozvoja 
cestovného ruchu, pamiatok 
UNESCO, exkurzia v 4- a 5- 
hviezdičkových hoteloch spo-
jená s výkladom manažérov, 
exkurzia do podniku v Mladej 
Boleslavi, obhliadka historic-
kého centra Prahy, beseda so 
zahraničnými stážistami pô-
sobiacimi v Prahe, návšteva 
Múzea Tomáša Baťu v Zlíne, 

obhliadka pamiatok UNES-
CO v Brne, Třebíči a Olomou-
ci. Exkurzia je z veľkej časti 
financovaná z prostriedkov 
ESF. 

Cieľom exkurzie je doplniť 
teoretické vyučovanie o ino-
vatívnu formu vzdelávania, 
zatraktívniť získavanie vedo-
mostí, prepojiť teóriu s pra-
xou a vytvoriť žiakom priestor 

na aktívne získavanie, vyhľa-
dávanie a použitie poznatkov. 
Týmto spôsobom žiaci získajú 
nevyhnutné kompetencie pre 
prax, ktoré im môžu uľahčiť 
budúce uplatnenie sa na trhu 
práce.

Exkurzie sa zúčastní  8 peda-
gogických zamestnancov a 32 
študentov Spojenej školy.    
             (sš)



Prvé dva mesiace roku 2014 
patrili v Rabči florbalu. Konal 
sa tu prvý ročník Hornoorav-
skej florbalovej ligy (HOFL). 
Turnaja sa zúčastnilo šesť tí-
mov. Dva z Rabče ďalej Mút-
ne, Námestovo, Zákamenné 
a Lokca. Najlepší hráčom 
FBK Námestovo bol Dominik 
Trstenský. Bodovali aj v indi-
viduálnych oceneniach HOFL. 
Najproduktívnejším obrancom 
sa stal Tomáš Bolek.

Prvé kolo HOFL sa odohra-
lo 2. januára. V poslednom 
zápase tohto kola Námestovu 
podľahla domáca Rabča stars 
13:4. 

Vyrovnaný duel sa odohral 
aj v druhom kole medzi FBK 
Námestovo a FBK Mútne. 
Víťazom sa pri stave 4:3 stalo 
Námestovo. 

Prvá prehra FBK Námesto-
vo prišla v štvrtom kole počas 
zápasu s FBK Raptors. Do-
máci v úvodnej tretine skóro-
vali hneď štyrikrát. V druhej 
tretine pridali dva góly. Prvý 
a jediný gól FBK Námestovo 
prišiel až v tretej tretine, aj tu 
však pridali domáci ten svoj 
a napokon vyhrali 7:1.

Prvý zápas posledného kola 
základnej časti patril Námes-
tovu a Lokci.  Súper zasko-
čil Námestovčanov štyrmi 
rýchlymi gólmi, rozdiel sa im 
podarilo stiahnuť iba o dva - 
FBK Lokca 2:4.

V prvom semifinálovom 
zápase nastúpili hráči FBK 
Námestovo proti favoritovi 
domácemu FBK Raptors. Ná-
mestovo v zápase ani raz ne-
skórovalo a prehrali 0:3.

FBK Námestovo v druhom 

semifinálovom zápase nastú-
pilo proti domácemu Raptors. 
Dobrá domáca ofenzíva a gól 
navyše zabezpečili Raptors ví-
ťazstvo 5:4.

V poslednom zápase o bronz 
proti sebe nastúpili FBK Ná-
mestovo a FBK Zákamenné.  
Zápas sa musel rozhodnúť v 
samostatných nájazdoch, v 
ktorých mali pevnejšie nervy 
Námestovčania a rozhodli v 
ôsmej sérií o svojom víťaz-
stve.       Text: Michal Kolčák
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Volejbalový maratón si zaknihoval už 12. ročník
Volejbalový oddiel TJ Ora-

van Námestovo v spolupráci 
so ZŠ Slnečná a mestom Ná-
mestovo 7. 2. 2014 zorganizo-
vali 12. ročník Volejbalového 
maratónu. Podujatie sa usku-
točnilo v telocvični ZŠ Slneč-
ná v Námestove, príhovorom 
otvoril primátor mesta Ján 
Kadera a predseda volejbalo-
vého oddielu Václav Nečas.

Program organizátori roz-
delili do dvoch častí. Mara-
tón sa začal turnajom žiakov 
a žiačok. Zúčastnilo sa ho 5 
chlapčenských a 5 dievčen-
ských družstiev. V jednotli-
vých kategóriách hral každý 
s každým na 2 hrané sety. Pri 
rovnakom počte bodov rozho-
doval o víťazovi pomer lôpt. 
Do súťaženia v dvanástom 
ročníku sa zapojilo 86 žiakov. 
Žiaci základnej školy, na pôde 

ktorej sa hralo, počas dňa vy-
tvárali povzbudzovaním skve-
lú atmosféru. Pridali sa k ním 
aj ďalší milovníci volejbalu z 
okolia, ktorí sa prišli pozrieť 
na toto tradičné dlhoročné 
športové podujatie. Dvadsať 
odohratých stretnutí potvrdzu-
je záujem o tento druh športu.

Chlapčenský turnaj vyhrali 
domáci zo Základnej školy Sl-
nečná. O dva body za nimi za-
ostávali hráči z Novote. Tretie 
mieste s tromi bodmi patrí Lo-
kci. Na štvrtom sa umiestnilo 
Zákamenné a piate miesto ob-
sadili žiaci zo Základnej školy 
Komenského.

Dievčenskú časť s ôsmi-
mi bodmi vyhrali žiačky z 
Novote, a na druhej priečke 
skončili domáce hráčky z 
usporiadateľskej školy. Lok-
ca si vybojovala tretie miesto 

aj medzi dievčatami. O jed-
no miesto oproti chlapcom si 
polepšili žiačky zo Základnej 
školy Komenského a päticu 
uzatvára Zákamenné

Po piatich hodinách sa sláv-
nostným odovzdaním cien a 
diplomov skončila prvá časť 
maratónu.

V druhej so začiatkom o 18-
tej hodine proti sebe nastúpili 
zmiešané družstvá, v ktorých 
však museli hrať minimálne 
dve ženy. Do turnaja sa za-
pojili štyri družstvá a celkovo 
40 hráčov. Hralo sa systémom 
každý s každým a na dva 
sety.

Hodinu pred polnocou boli 
jasné výsledky. Víťazom sa 
stalo družstvo Taktik s piatimi 
bodmi. na ďalších miestach sa 
umiestnili Sekáči – 4 b., Lečo 
– 3 b. a Celebrity – 1 b..

Tí, ktorí ešte vládali a mali 
chuť hrať, vytvorili voľne zlo-
žené družstvá a mohli pokra-
čovať v súperení. Dvanásty 
ročník volejbalového marató-
nu sa skončil krátko pred štvr-
tou hodinou rannou. Podľa or-
ganizátorov sa víťazom tejto 
časti stala dobrá zábava pod 
vysokou sieťou a príjemný 
pocit organizátorov z vydare-
nej športovej akcie.

Organizátori chcú poďako-
vať všetkým zúčastneným 
hráčom, učiteľom,  trénerom, 
ale aj divákom za aktívnu 
účasť a vedeniu ZŠ Slnečná 
za pomoc pri organizovaní ce-
lého podujatia. Veľká vďaka 
patrí aj  sponzorom – Pekáreň 
Jackulík, K- Sten, ORAVA 
TRANZ s.r.o..

T. Lúchava, V Nečas, a T. 
Kucharík - ZŠ Slnečná

Foto: Matúš Gogolák

V tomto ročníku úspešnejší muži, mladší 
žiaci a extraligoví dorastenci

2. liga muži KSTZ Žilina
V aktuálnej sezóne patrí ná-

mestovským stolnotenistom v 
druhej lige siedme miesto. Šty-
ri kolá pred koncom strácajú 
na vedúcu Krupinu 26 bodov. 
V doterajších 18 stretnutiach 
osemkrát vyhrali, raz remizo-
vali a deväť zápasov prehrali.

Výsledky: Námestovo A 
– Bytča A 10:4; Námestovo A 
– Zákopčie A 12:2; Lučenec 
B – Námestovo A 13:1; Dopr. 
Zvolen A – Námestovo A 5:9; 
Námestovo A – ŠKST Ružom-
berok C 3:11; MSTK Martin A 
– Námestovo A 9:5; Vrútky A 
– Námestovo A 7:7; Námesto-
vo A – Nižná A 6:8; Námesto-
vo A – Tvrdošín A 6:8; RIALL 
B. Bystrica A – Námestovo A 
6:8; Krupina A – Námestovo A 
11:3; ŠKST Ružomberok C – 
Námestovo A 6:8; Námestovo 
A Lučenec B 5:9; Námestovo 
A – Dopr. Zvolen A 9:5; Bytča 
A – Námestovo A 10:4; Zá-
kopčie A – Námestovo A 5:9; 
Námestovo A – MSTK Martin 
A 5:9; Námestovo A – Vrútky 
A 11:3.

4. liga východ muži
Námestovo B si v štvrtej lige 

zatiaľ vedie veľmi dobre.  Po 
21. kole základnej časti mu so 
61 bodmi patrí druhá priečka, 
keď na vedúci Tvrdošín stráca 
sedem bodov. V poslednom 
kole ho čaká súper z Lokce, s 
ktorým prvý zápas prehrali.

Výsledky 12. – 21. kola: 
Vitalit. Lipt. Hrádok A – Ná-
mestovo B 10:8; Krivá A 
– Námestovo B 9:9; Námes-
tovo B – Dlhá nad Oravou A 
18:0; Tvrdošín C – Námestovo 
B 7:11; Námestovo B – Čer-
nová A 12:6; Námestovo B 
– ŠKST Lipt. Mikuláš A 11:7; 
Bobrovec A – Námestovo B 
8:10; Námestovo B – Iľanovo 
A 10:8

Divízia starší žiaci
Starší žiaci Námestovo A 

skončili po štvrtom kole a 28 
odohratých zápasoch na štvr-
tom mieste. Výhrou v 15 zápa-

soch, jednou remízou, piatimi 
prehrami a siedmimi kontu-
mačnými prehrami si nazbie-
rali 67 bodov.

Výsledky 4. kola: Námesto-
vo A – Tvrdošín A 6:3; Vrútky 
A – Námestovo A 3:4; Námes-
tovo A – Čadca A 3:5; Medo-
kýš Martin A – Námestovo A 
0:7; Námestovo A – MSTK 
Martin A 4:3; ŠKST Ružom-
berok A – Námestovo A 1:8

Divízia mladší žiaci
Mladší Hornooravci odohrali 

v štyroch kolách 28 stretnu-
tí. Vyhrali 21 zápasov, trikrát 
remizovali a štyrikrát okúsili 
trpkosť prehry. Nakoniec sa 
zo štvrtého miesta po prvom 

kole vytiahli na konečnú druhú 
priečku s bodovým ziskom 94 
a skóre 164:58.

Výsledky 4. kola: SK Rado-
ľa A – Námestovo A 0:9; Ná-
mestovo A – Tvrdošín A 4:4; 
Vrútky A – Námestovo A 3:4; 
Námestovo A – Čadca A 2:5; 
Námestovo A – MSTK Martin 
A 5:3.

OSST Dolný Kubín 
5. liga muži

Námestovským hráčom sa 
v piatej lige absolútne nedarí. 
Tri kolá pred koncom odohrali 
19 zápasov a ani jeden nevy-
hrali.

Extraliga dorastencov
TJ Oravan Námestovo A 

úspešne boduje aj v doraste-
neckej extralige. Aktuálne sú  
hráči po treťom kole s 26 bod-
mi na treťom mieste po ôsmich 
odohraných stretnutiach. V 
aktuálnom ročníku 2013/2014 
stretli premožiteľa iba dvakrát 
v Košiciach a Trnave. V záve-
rečnom štvrtom kole sa stretnú 
s Topoľčanmi a Nitrou, ktorá 
aktuálne vedie rebríček.

Výsledky 1. -3. kola: NO 
– MSK Čadca A 6:1; ŠKST 
Ružomberok A – NO 1:6; NO 
– Geológ Rožňava A 6:1; NO 
– STK Lučenec-Kalinovo A 
6:2; NO – STK Lok. Košice A 
3:6; NO – STK Dev. Nová Ves 
A 6:2; NO – Stavoimpex Holič 

A 6:4; NO – Viktória Trnava A 
3:6.

Majstrovstvá Oravy
Druhý ročník vrcholného stol-

notenisového turnaja na Orave 
hostil rekordný počet súťažia-
cich. Do bojov sa v Mútnom 
zapojilo 119 športovcov vo 
štvorhrách a dvojhrách. Titul 
majstra Oravy patrí Romanovi 
Belopotočanovi, druhé miesto 
Michalovi Bandíkovi a tretie 
miesto vybojovali Andrej Kaš-
šay a Matúš Diko. Prvenstvo v 
štvorhrách získali Andrej Kaš-
šay s Martinom Makúchom, 
pred Martinom Kolenčíkom a 
Jurajom Teplánskym.

Michal Kolčák

Námestovskí hráči v piatej lige totálne pohoreli, v os-
tatných súťažiach im patrí druhé až štvrté miesto.

Všetci víťazi 2. ročníka majstrovstiev Oravy v stolnom tenis-
te. 

Zostava: brankár - Jan Brezík, Čupiaci zľava - Marian Bu-
ľák, Matej Zanovit, Jaroslav Kyseľ, Ivan Galko, stojaci zlava 
- Filip Hollý, Dominik Trstenský, Martin Jankuliak (C), Jakub 
Goňa, Patrik Košťál, Daniel Bolek, Juraj Blaho, Peter Kola-
da, Peter Samuelčik, Tomáš Bolek, Adam Dzurjanik

Florbalisti prišli z Rabče bronzoví

Námestovskí volejbalisti v poľskej lige OALPS
Po ročnej pauze má Vo-

lejbalový oddiel TJ Oravan 
Námestovo zastúpenie v 10. 
ročníku Orawskej Amator-
skej Ligi Pilki Siatkovej 
(OALPS). Zápasy mužov sa 
hrajú v športovej hale Jab-
lonka každý piatok večer 
od 18:00 hod. kedy na palu-
bovku nastupuje všetkých 8 
družstiev. 

Každé družstvo odohralo 
v základnej časti 7 zápasov 
systémom „každý s každým“ 
a v 2. časti sezóny sa v odve-
tách rozhodne o víťazovi toh-
to jubilejného ročníka. Kva-
lita ligy je na vysokej úrovni 
a často o víťazovi stretnutia 
rozhodujú koncovky setov. 

TJ Oravan Námestovo re-
prezentujú: Peter Somora 
(nahrávač), Jozef Hupka, Ti-
bor Brňák (univerzáli), Mi-
chal Bobek, Richard Višňov-
ský (blokári), Ľuboš Kolcún, 
Marek Klimčík, Jakub Paták, 
Dušan Hupka,  (smečiari), 

Por. Družstvo        celkom   V      P      3:0     3:1     3:2      2:3   1:3     0:3    Body
1.  Žilina 18 18 0 12 4 2 0 0 0 52
2. OA Pov. Bystrica 18 15 3 11 1 3 1 2 0 43
3.  Ml. Pov. Bystrica 20 13 7 9 4 0 2 2 3 41
4.   Martin 18 9 9 5 3 1 1 2 6 27
5.  Čadca 18 7 11 5 1 1 1 0 10 21
6.   Námestovo 20 3 17 1 1 1 2 4 11 10
7.   Novoť 20 1 19 0 1 0 1 5 13  4

M SR OS staršie žiačky . Odohrané zápasy15. 02. 2014 -  XI. kolo 
1. SŽS 1106 Novoť - Žilina 1 : 3  14, 14, 17, 23
2. SŽS 1104 OA Pov. Bystrica – Námestovo  3 : 0  12,12,3
3. SŽS 1108 Ml. Pov. Bystrica – Čadca  3 : 0  15,15,13
4. SŽS 1105 Novoť - Žilina 0 : 3  -19,-13,-22
5. SŽS 1107 Ml. Pov. Bystrica – Čadc  3 : 0  21,22,18
6. SŽS 1103 OA Pov. Bystrica – Námestovo   3 : 0  12,14,8
           M. Bobek a  Vladimír Nečas

Aktuálna tabuľka po 9. kole /8.2.2014/:

1. AZS Podwilk  9 zápasov,  27 bodov
2. Belfry Orawa  9 zápasov,  22 bodov
3. S-VK Trstená  9 zápasov,  21 bodov
4. TJ Oravan Námestovo  8 zápasov,  12 bodov
5. Podwilk Orawa  8 zápasov,  10 bodov
6. Bystra  9 zápasov,  9 bodov
7. ZSO Lipnica Wielka  9 zápasov,  4 body
8. ZS Jablonka  9 zápasov,  0 bodov

M SR OS staršie žiačky II. trieda – sever. 
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Cieľ je jasný. Jeho realizácia si vyžaduje zodpovedný 
výkon v každom zápase

Priaznivci žlto-čiernych veľmi 
dobre vedia, že tím má pred 
sebou veľkú výzvu. Popaso-
vať sa o postup do druhej naj-
vyššej súťaže.
Tréningovú zaberačku hráči 
zvládli
Hlavný tréner Pavol Strapáč 
viedol už tretiu tréningovú 
tortúru MŠK počas zimnej 
prestávky. I tentoraz sa ju 
snažil určitým spôsobom 
obmeniť. Začala sa 10. janu-
ára a trvala do prvého mar-
cového piatka. Náročný bol 
predovšetkým jej začiatok, čo 
potvrdil i samotný lodivod: 
„Prvé, takmer štyri týždne 
naberali futbalisti kondíciu a 
silu. Behy sa striedali s prácou 
v posilňovni. V tomto období 
neboli výsledky priateľských 
zápasov až tak podstatné.“
Po hrubej príprave prišla na rad 
vytrvalosť s menšou záťažou, 
no väčšou rýchlosťou. Bolo to 
náročné, no hráči to zvládali 
celkom dobre. „Samozrejme, 
nevyhli sa nám i nejaké zra-
nenia. Avšak všetky činnosti 
smerovali k tomu, aby sme 
boli na odvetnú časť súťažné-
ho ročníka dobre pripravení,“ 
dodal P. Strapáč.
Systém hry sa meniť nebude
Žlto-čierni sú známi tým, že 
produkujú atraktívny útočný 

futbal vychádzajúci z dobrej 
defenzívy. Preferujú hru po 
krídlach a čo najefektívnej-
šie sa snažia využívať brej-
kové situácie. Tento systém 
hry chcú predvádzať aj v 
najbližších majstrovských 
stretnutiach. „Starší hráči ho 
poznajú a prichádzajúci sa ho 
musia naučiť. Ináč nebudeme 
úspešní,“ lakonicky skonšta-
toval námestovský kouč.
S blížiacim sa jarným výko-
pom sa mužstvo zameralo na 
dolaďovanie formy. Žiadne 
veľké zaťažovanie tímu by 
nebolo vhodné. Nasledovali 
o niečo voľnejšie tréningy a 
chlapci sa cítili menej unavení. 
Herný prejav tímu sa postup-
ne zlepšoval. Dokumentovali 
to dosiahnuté výsledky, z kto-
rých má azda najväčšiu cenu 
výhra na Liptove.

Na úvod nerozhodne
Prijateľná zima dovolila 
Námestovčanom odohrať 
prvé jarné súťažné stretnutie 
podľa plánu. Druhú marcovú 
sobotu vycestovali na horný 
Zemplín, kde si zmerali sily s 
Vranovom. Svojím výkonom 
prevýšili súpera, no do gólo-
vých momentov ho nepreta-
vili. Získaný bod nie je zlý, i 
keď boli blízko ku všetkým 
trom. Predsezónny cieľ stra-

páčovcov - skončiť na mieste 
zaručujúcom postup do II. ligy 
- naďalej platí. Aktuálna devi-
ata priečka je dobrým odrazo-
vým mostíkom. Verme, že s 
ďalšími uspokojivými výsled-
kami sa bude ich umiestnenie 
zlepšovať.

ZIMNÁ prÍprAVA
Výsledkový servis: Námes-
tovo - Bytča 6:1 (4:0), góly 
domácich: R. Planeta, J. 
Siman, J. Tomanica, T. Hollý, 
T. Kohút, P. Kapičák. Námes-
tovo - Domaniža 1:2 (1:0), 
gól domácich: M. Ljubeno-
vič. Námestovo - Rovinka 
3:1 (1:0), góly domácich: M. 
Šmiheľ, vlastný, S. Kurtulík. 
Námestovo - Makov 0:1 (0:1). 
Námestovo - Kysucké Nové 
Mesto 2:2 (1:1), góly domá-
cich: T. Kohút 2. Námestovo 
- Oravská Jasenica 5:0 (2:0), 
góly: M. Ljubenovič 2, R. Pla-
neta, A. Stašiniak, P. Kapičák. 
Námestovo - Závažná Poru-
ba 2:1 (1:1), góly domácich: 
S. Kurtulík, Mar. Čiernik. 
Liptovský Mikuláš - Námes-
tovo 2:3 (0:1), góly hostí: J. 
Tomanica, T. Kohút, J. Siman. 
Námestovo - Tvrdošín 3:0 
(1:0), góly: J. Siman, S. Kur-
tulík, P. Kapičák
Bilancia zápasov (18. 1. - 1. 3. 
2014): 9 stretnutí, 6 výhier, 1 
remíza, 2 prehry, skóre 25:10
Strelci gólov: 4 - T. Kohút, 3 
- M. Ljubenovič, J. Siman, S. 
Kurtulík, P. Kapičák, 2 - R. 
Planeta, J. Tomanica, 1 - T. 
Hollý, M. Šmiheľ, A. Stašini-

ak, Mar. Čiernik, vlastný
TIPOS III. LIGA VÝCHOD
16. kolo: Vranov nad Topľou 
- Námestovo 0:0

Mužstvo sa posilnilo
 o skúsenejších hráčov

Nesúťažné duely okrem iného 
pomohli vytvoriť optimálnu 
zostavu pre náročné treťoli-
gové zápolenia. „V nej mám 
takmer jasno. Otázniky sú ešte 
na dvoch postoch. Spomedzi 
typologicky podobných futba-
listov nastúpi vždy ten, ktorý 
bude mať momentálne lepšiu 
formu,“ prezradil P. Strapáč.
Pokiaľ ide o pohyb hráčov, 
tradične bol oboma smermi. 
Brankárskou jednotkou bude 
opäť Smataník. Na ľavej 
strane stredovej formácie sa 
udomácňuje Rastislav Plane-
ta, ktorý môže byť i centrál-
nym záložníkom. Tú by mal 
ešte posilniť ofenzívne lade-
ný Róbert Jendrišek z Dlhej 

nad Oravou, zmluvne patri-
aci Liptovskému Mikulášu. 
Do Námestova sa prichádza 
rozohrať po zranení. Pri hľa-
daní zakončovateľa zalovili 
funkcionári MŠK znovu v 
kysuckých vodách. Z Mako-
va si okrem Planetu vybrali 
nevysokého, no rýchlonohé-
ho Srba Miloša Ljubenoviča. 
Jeho hlavnou úlohou spolu s 
navrátilcom Tomášom Hol-
lým bude predovšetkým pri-
nášať gólovú radosť.

AKtUÁLNY HrÁČSKY 
KÁDEr

Brankári: Tomáš Smataník, 
Jozef Poništiak, obrancovia: 
Marián Šmiheľ, Andrej Kmeť, 
Martin Habiňák, Andrej 
Stašiniak, Marián Čiernik, 
Dominik Brčák, stredopoli-
ari: Tomáš Kohút, Rastislav 
Planeta, Jakub Tomanica, 
Juraj Siman, Samuel Kurtulík, 
Michal Kasan, Matej Gužiňák, 

Sedemtýždňová zimná príprava A-mužstva ubehla 
ako voda. počas nej museli hráči neraz siahnuť na 
dno svojich síl. opodstatnenosť náročnosti tréningo-
vého procesu sa ukáže už čoskoro. Jarná časť treťoli-
gistu z Námestova sa práve začala.

Skúsenosti Juraja Simana (pri lopte) a Rastislava Planetu 
budú túto jar určite potrebné.         Foto: Milan Švába

Mládežnícke kolektívy to majú výborne rozohrané
Ročník 2013/2014 sa v druhej 

najvyššej dorasteneckej lige za-
čal podľa nového modelu. Táto 
republiková súťaž je podľa geo-
grafického členenia rozdelená 
na tri skupiny (Stred, Východ 
a Západ).  Ako jediné družstvá 
z Oravy v nej účinkujú obidva 
námestovské dorasty.

Starší dorast, označovaný 
aj ako U19 a mladší U17 sa 
zhostili reprezentácie MŠK Ná-
mestovo najlepšie ako mohli. 
„U devätnástka“ je po jesennej 
časti ligy na treťom mieste. „U 
sedemnástke“ patrí vedúca po-
zícia, keď za celú jeseň nepreh-
rala a len raz remizovala. Tieto 
vynikajúce ukazovatele majú 
veľkú odozvu  vo futbalových 
kruhoch na celom Slovensku. 
Len potvrdzujú, že s mládežou 
a deťmi sa v metropole Bie-
lej Oravy pracuje na výbornej 
úrovni. Výsledky sú odzrkadle-
ním práce trénerov od príprav-
ky, pretože len postupnosťou 
tréningového procesu s viac ako 
stopäťdesiatkou mladých futba-
listov v klube sa dajú dosiahnuť 
na slovenské pomery tak vysoké 
ciele. Tréneri a vedúci družstiev 
našich dorasteneckých výberov 
sa touto cestou chcú poďakovať 
aj predstaviteľom mesta, ktorí 
ich v tejto práci podporujú.

STARŠÍ DORAST U19

Úvod aktuálnej sezóny 
a následne celá jej jesen-
ná časť bola preň z hľa-
diska stanovených cieľov 
hodnotená ako úspešná. 
Päťbodová strata na prvý 
JUPIE Banská Bystrica - 
Podlavice je zmazateľná. 
Získaných 29 bodov a vý-
razne aktívne skóre 44:14 
stačilo na tretiu najlepšiu 
priečku v tabuľke.

„Plníme ciele, ktoré sme 
si stanovili pred začiatkom 
súťažného ročníka. Letná 
príprava, čiže prechodná 
fáza sa niesla v znamení 
začlenenia a adaptácie no-
vých hráčov do nášho kád-
ra,“ zdôraznil tréner Ivan 
Kopta. Pristúpili k tomu 
zodpovedne a s plnou vážnos-
ťou. „Dôležité bolo, aby nové 
tváre psychicky zvládli prechod 
z iných družstiev k nám. Dôraz 
sme kládli na väčšiu zodpoved-
nosť, dodržiavanie disciplíny, 
či udržanie si kondičného a 
technického prejavu.“

Ako sa postupne formovala 
základná zostava, tak sa upra-
vovala skladba tréningových 
jednotiek a prípravných zápa-
sov. V nich sa najviac zamerali 
na zakončovanie akcií útočia-
cich hráčov, streľbu a efektívne 
využívanie príležitostí na skó-

rovanie. Ambície 17-členného 
hráčskeho kádra v jarnej časti, 
ktoré prezentoval hlavný kouč, 
sú preto veľmi podobné. „Pro-
dukovať ofenzívny futbal, udr-
žať si popredné umiestnenie a 
prebojovať sa na záverečný tur-
naj o celkového víťaza II. ligy 
staršieho dorastu.“

K tomuto cieľu sú smerované 
súčasné tréningy. Ich účelom je 
zvyšovanie kvality hernej čin-
nosti jednotlivca a kombinačnej 
kvality tímu. Nezabúda sa ani 
na kondičné schopnosti a tech-
nickú vybavenosť futbalistu. V 
tejto súvislosti je potrebné po-

ďakovať vedeniu námestovské-
ho MŠK na čele s prezidentom 
Silvestrom Habiňákom za plnú 
podporu a vytváranie adekvát-
nych podmienok na dosiahnutie 
stanovených cieľov. „Taktiež 
chcem poďakovať vedúcemu 
družstva Antonovi Košútovi 
za príkladnú starostlivosť o 
zverencov, za plnenie admi-
nistratívnych povinností pri 
majstrovských zápasov, či celo-
ročné technické zabezpečenie,“ 
doplnil I. Kopta.

ZIMNÁ PRÍPRAVA
Výsledkový servis: Námesto-

vo U19 - Oravské Veselé (muži) 

2:2, góly domácich: L. Če-
cho, M. Gužiňák. Námes-
tovo U19 - Ružomberok 
U19 0:3. Námestovo U19 
- Oravské Veselé (muži) 
3:3, góly domácich: L. Če-
cho, Ľ. Jaššo, J. Chudiak. 
Námestovo U19 - Oravská 
Jasenica (muži) 1:2, gól do-
mácich: L. Čecho. Námes-
tovo U19 - Vavrečka (muži) 
2:1, góly domácich: J. Chu-
diak, L. Čecho.

MLADŠÍ DORAST U17
Polsezónne vysvedčenie 

tejto vekovej kategórie ne-
môže byť iné ako výborné. 
Dosiahnutými výsledkami 
vysoko prekonala očakáva-
nia. Bilancia 13 - 1 - 0 a im-
pozantný pomer strelených 

a inkasovaných gólov hovoria 
jasnou rečou. Mladším doras-
tencom zatiaľ konkuruje iba 
zvolenská Lokomotíva, ktorá 
má o bod menej.

Ich lodivod Ivan Rusnák je 
tak isto spokojný. „Chlapci 
počas celej jesene predvádzali 
atraktívny ofenzívny futbal. 
Všetkým musím poďakovať 
za prístup k tréningom, zápa-
som a za celkové kultivované 
vystupovanie. Uvedomili si, že 
aj tento šport je o disciplíne, a 
to nielen na hracej ploche, ale i 
mimo nej.“ Okrem toho zodpo-

vedne plnili taktické pokyny. 
Vďaka zdravému sebavedomiu 
mali neustále predpoklady do-
sahovať dobré výkony.

Dovedna len tri lopty v ich 
sieti v štrnástich súťažných 
dueloch podčiarkujú ich vý-
nimočnú defenzívnu činnosť. 
Excelentná bola taktiež ofen-
zíva, dokumentovaná päť-
desiatimi štyrmi presnými 
zásahmi. Nemalý podiel na 
týchto radostných číslach má 
bezpochyby i vedúci družstva 
Jozef Červenka. „Mladším do-
rastencom zabezpečuje super 
servis,“ nešetril slovami chvá-
ly I. Rusnák.

Je potrebné nepoľaviť a po-
kračovať v nastúpenom trende. 
Aktuálny stav ich pasuje do 
pozície hlavného kandidáta na 
prvenstvo v súťaži. Je samoz-
rejmé, že urobia všetko pre to, 
aby sa tak stalo.

ZIMNÁ PRÍPRAVA
Výsledkový servis: Námes-

tovo U17 - Tvrdošín U19 9:0, 
góly: M. Buckulčík 3, T. Košút 
3, Mat. Čiernik, J. Železňák, 
D. Chudjak. Námestovo U17 - 
Ružomberok U17 1:1, gól do-
mácich: M. Buckulčík. Námes-
tovo U17 - Breza (muži) 0:0. 
Námestovo U17 - Vavrečka 
(muži) 2:0, góly: T. Košút 2.

             Milan Švába

Róbert Jendrišek, útočníci: 
Tomáš Hollý, Miloš Ljubeno-
vič (Srbsko), Patrik Kapičák, 
Karol Brčák ml.

Odchody: P. Machunka (Tvr-
došín - UH, odtiaľ Trstená 
- H), P. Šikyňa (Liesek - UH, 
odtiaľ Trstená - H), T. Gerát 
(Ružomberok - UH, odtiaľ 
Rimavská Sobota - H), M. 
Snovák (Slovenský Grob - H), 
J. Lúchava (Borský Svätý Jur 
- H)
Príchody: A. Kmeť (Čadca 
- PH), R. Planeta, M. Ljube-
novič (obaja Makov - H), R. 
Jendrišek (Liptovský Mikuláš 
- H), Do. Brčák, S. Kurtulík, 
Mi. Kasan, M. Gužiňák (všet-
ci starší dorast)
Vysvetlivky: H - hosťovanie, 
PH - predĺženie hosťovania, 
UH - ukončenie hosťovania

HArMoNoGrAM 
SÚŤAŽNÝCH ZÁpASoV

18. kolo: 23. 3. o 10.30 - Žili-
na B (v), 19. kolo: 30. 3. o 
15.00 - Prešov juniori (d), 20. 
kolo: 6. 4. o 15.30 - Bardejov-
ská Nová Ves (v), 21. kolo: 
13. 4. o 15.30 - MFK Košice 
B (d), 22. kolo: 19. 4. o 16.00 
- Humenné (v), 23. kolo: 26. 
4. o 16.00 - Lokomotíva Koši-
ce (d), 24. kolo: 4. 5. o 16.30 
- Trebišov (v), 25. kolo: 10. 5. 
o 16.30 - Poprad (d), 26. kolo: 
18. 5. o 10.30 - Kremnička (v), 
27. kolo: 24. 5. o 17.00 - Dol-
ný Kubín (d), 28. kolo: 31. 5. 
o 17.00 - Ružiná (v), 29. kolo: 
8. 6. o 17.00 - Martin (d), 30. 
kolo: 15. 6. o 17.00 - Lipany 
(v).                     Milan Švába

Mladší dorastenci Námestova sú víťazmi jesennej časti aktuálneho roč-
níka II. ligy.               Foto: archív MŠK


