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Už viac ako tri mesiace sa 
snažia zamestnanci fi riem 
Visteon a Yanfeng vyjednať 
so zamestnávateľmi lepšie 
platové podmienky. Zatiaľ 
bez úspechu. V ôsmich ko-
lách vyjednávania sa zatiaľ 
nedohodli. 

Spomínané dve fi rmy vy-
tvárajú v Námestovskom 
okrese takmer 1 600 pracov-
ných miest. Podporu kolek-
tívnemu vyjednávaniu pre-
javilo 1 190 zamestnancov z 
oboch fi riem. 

„V spoločnosti Yanfeng ide 
o mzdovú časť a vo Visteon 
chceme vyjednať novú ko-
lektívnu zmluvu na ďalšie 
dva roky“ uviedol Marián 
Cvanciger, predseda Základ-
nej organizácie OZ KOVO 
Nižná, ktorý zamestnancov 
zastupuje.

Mzdová časť v oboch fi r-
mách sa vyjednáva každý 
rok. V Yanfeng je požiadavka 
o priemerné zvýšenie mzdy o 
11 percent, vo Visteon chcú 
navýšenie o 12 percent. „Mi-
nimálna mzda išla hore o 

8,34 percent, pritom my sme 
sa niekoľko rokov systema-
ticky približovali k minimál-
nej mzde. Na porovnanie, 
pred piatimi rokmi sme boli 
so mzdami o 46 percent nad 
úrovňou minimálnej mzdy, 
dnes sme o 10 percent niž-
šie“, doplnil M. Cvanciger. 
V Yanfengu sa momentál-
ne hrubá mzda pohybuje na 
úrovni 720 až 830 eur u vý-
robných robotníkov, u tech-
nikov je to vyššie.

Ak by zamestnanci prijali 
návrh zamestnávateľa, do-
stali by sa pod úroveň 30 
percent, čo je pre odborárov 
neprijateľné. Práve z tohto 
dôvodu žiadajú, aby mzdy 
rástli výraznejšie, v oboch 
spoločnostiach priemerne o 
80 eur. V prípade, že zamest-
návateľ – Yanfeng nepristúpi 
na navrhované zvýšenie, za-
mestnanci sú pripravení vstú-
piť do ostrého štrajku.

Vo fi rme Visteon pracuje 
štyri roky aj 30-ročný Mi-
roslav, ktorý sa oženil a má 
jedno dieťa: „Štrajk je určite 

potrebný. Z toho, čo nám mo-
mentálne dávajú, sa v rodine 
nedá vyžiť. Všetko zdraželo 
a oni platy nechcú zdvihnúť. 
Je to hanba pre fi rmu, ktorá si 
hovorí nadnárodná a hrdí sa 
titulom najlepšieho zamest-
návateľa.”

„Investície do ľudí sú toľ-
ko hodné, ako investície do 

technológií,” uviedol v prí-
hovore M. Cvanciger. Pri 
štrajku ľudí povzbudil, aby 
vydržali a zdôraznil, že ich 
sila sa prejaví len vtedy, keď 
sú pokope. „Vydržíme! My 
vydržíme!“, kričali štrajku-
júci.

Zuzana Bušková, členka 
odborovej organizácie vo fi r-

me Visteon potvrdila, že ne-
vidí inú cestu ako štrajkovať. 
„Po niekoľkých kolách ro-
kovaní so zamestnávateľom 
sme neboli schopní sa na ni-
čom dohodnúť. Viackrát sme 
prišli s návrhmi, vždy sme 
sa snažili hľadať cestu a zo 
strany zamestnávateľa sme 
nikdy nevideli snahu. Pán 

Hargaš, s ktorým sme vždy 
viedli rokovania za Visteon, 
sa neustále odvolával na Pal-
melu v Portugalsku,“ doplni-
la Z. Bušková. 

O stanovisko pre noviny 
Námestovčan sme požiadali 
aj Tomáša Hargaša, šéfa ľud-
ských zdrojov pre Visteon, 
ktorý nám akékoľvek stano-
visko poskytnúť odmietol.

Koncom februára, pár dní 
po štrajku, sa konalo ďalšie 
kolo vyjednávaní v oboch 
fi rmách. Marián Cvanciger 
potvrdil, že výsledkom roko-
vaní nie sú žiadne ponuky a 
zlepšené návrhy: „K zblíže-
niu postojov zatiaľ nedošlo. 
V spoločnosti  Visteon bude 
opäť rokovanie so sprostred-
kovateľom začiatkom marca 
a vo fi rme Yanfeng je situácia 
taká, že ak do konca februá-
ra nenájdeme spoločnú reč, 
budeme nútení pripravovať 
ostrý štrajk.“ Na otázku, či si 
myslí, že strany sa dohodnú, 
odborový zástupca M. Cvan-
ciger povedal: „Vždy tvrdím, 
že sme odsúdení na dohodu. 
Za akých podmienok, je otáz-
ne. Verím však, že sa dohod-
neme.”

Eva Kapičáková

My vydržíme, kričali štrajkujúci
Približne 800 ľudí sa zišlo na protestnom zhromaž-

dení zamestnancov fi riem Visteon a Yanfeng v polo-
vici februára. Žiadajú zvýšenie miezd a úpravu novej 
kolektívnej zmluvy. 

Svoje rázne požiadavky na zvýšenie miezd vyjadrilo v Námestove približne 800 zamestnancov 
dvoch pracovných zmien fi riem Visteon a Yanfeng.            Foto: Eva Kapičáková

O niekoľko dní, 16. marca nás čaká najdôležitejšia, nie-
len tohtoročná udalosť Slovenska – na ďalších päť rokov 
si zvolíme prezidenta Slovenskej republiky. A každý z nás, 
dospelých občanov, má do tejto významnej záležitosti svo-
jím hlasom právo „hovoriť“, teda rozhodovať o tom, kto 
ako hlava štátu povedie Slovensko v dobe plnej rôznych tur-
bulencií v slovenskom, európskom i celosvetovom priesto-
re. Na volebnom lístku sa nám ponúkajú mená historické-
ho počtu osôb a osobností – 13 prezidentských kandidátov 

a aj od krúžku každého z nás, 6 077 oprávnených voličov 
mesta Námestovo závisí , akým smerom sa bude orientovať 
Slovensko, aká to bude krajina. V Námestove je osem voleb-
ných okrskov s volebnými miestnosťami, tie budú v sobotu 
16. marca, resp. tiež 30. marca, v prípade druhého kola pre-
zidentských volieb, otvorené od 7.00 do 22. hodiny. 

Budúcnosť Slovenska je aj v mojich rukách a budúci pre-
zident/prezidentka bude aj mojím prezidentom. Ak mi na 
tom záleží...        (lá)

...ak mi na tom záležíNezabúdame a neodchádzame

Medzi vyše tridsiatkou slo-
venských miest, kde sa ko-
nali pietne  zhromaždenia na 
počesť zavraždeného noviná-
ra Jána Kuciaka a jeho snú-
benice Martiny Kušnírovej 
Námestovo tradične chýbať 
nemohlo.  Na Hviezdoslavo-
vom námestí sa 21. februára 
zišlo približne 300 Hornoo-
ravcov, aby spolu s organi-
zátormi zdôraznili: My neza-
búdame. My neodchádzame. 
Pokračujeme. Sme hlasom 
tých, ktorých umlčali. Po 
pietnej spomienke na Jána 
a Martinu sa prítomným lis-

tom prihovoril otec noviná-
ra Jozef Kuciak. „Poviem, 
čo budem robiť ja. Nebudem 
sa báť. Budem verejne hovo-
riť o každom, kto spôsobuje 
ľuďom zlo“, povedal mladý 
novinár .týždeň M. Magušin. 
Mladý farmár M. Glovaťák 
hovoril, že po rokovaní vlá-
dy ponížení a povysmievaní 
farmári v Bratislave mnohí 
plakali... 

„Chcela by som vzdať, ur-
čite  aj v mene novinárov 
z tohto regiónu, hlbokú úctu 
za prácu Jánovi Kuciakovi, 

Pokračovanie na 5. str.

S protestujúcimi boli na Hviezdoslavovom námestí aj Orav-
skí pútnici, chlapský spevácky zbor z Námestova.    Foto: (no)

Foto: int.
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Na druhom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Ná-
mestove 27. februára si po-
slanci v súlade s programom 
vypočuli správu o kontrole 
plnenia uznesení MsZ a kon-
trolnej činnosti hlavného kon-
trolóra za január 2019. „Nech-
celi ju zobrať na vedomie“, 
pretože nesúhlasili s argu-
mentáciou kontrolóra Karo-
la Gandela v jednom z bodov 
správy, týkajúcom sa kontroly 
zákonnosti prijímaných uzne-
sení MsZ. Ide podľa neho 
o to, že podľa poslaneckého 
návrhu, má k uzneseniu MsZ 
týkajúcemu sa zmeny rokova-
cieho poriadku komisií MsZ 
každá komisia sekretára - za-
mestnanca MsÚ (sekretárov 
komisií MsZ schválili po-
slanci v ďalšej časti rokova-
nia, pozn. aut.) Sekretár však 
nie je členom komisie MsZ. 
A keďže odmeňovaní za účasť 
na rokovaní komisií MsZ 
môžu byť iba členovia komi-
sií, sekretári komisií nemôžu 
za svoju činnosť dostať od-
menu. Sekretárom komisie je 
zamestnanec MsÚ, ktorého 
schvaľuje zastupiteľstvo na 
návrh predsedu komisie. Pod-
ľa hlavného kontrolóra ide 
o rozpor v paragrafe 16, ods. 
5 Zákona o obecnom zriade-
ní. Podľa tohto zákona orga-
nizáciu obecného (mestského) 

úradu, počet zamestnancov 
a ich pracovné činnosti usta-
novuje Organizačný poriadok 
obecného (mestského) úra-
du a podľa neho zamestnanec 
MsÚ nemôže byť uznesením 
viazaný pracovať v komisii 
MsZ. A preto mu ani nemož-

no určovať obsahovú náplň 
práce v komisii. Podľa hlav-
ného kontrolóra je preto uzne-
senie v rozpore so zákonom a 
s problémom sa obráti, ako sa 
vyjadril, na kompetentný kon-
trolný úrad. 

Podľa argumentácie primá-
tora mesta Milana Hubíka má 
spolupráca vyplývať zo záko-
na, nie z povinnosti. „Neukla-
dajme povinnosti, ktoré zákon 
neumožňuje,“ povedal okrem 
iného.

Nakoniec sa dohodlo, že 
zamestnanci budú pracovať 
v komisiách, avšak na dob-
rovoľnej báze, pričom za čas 
strávený prácou „pre komi-
siu“ majú právo čerpať ná-
hradné voľno a v prípade, že 
im to pracovné povinnosti ne-

umožnia, finančnú náhradu za 
čas práce pre komisiu im pre-
platí MsÚ.   

Podobný názorový rozpor 
nastal aj pri návrhu uznesenia 
pre MsZ z komisie pre legisla-
tívu, ktorý predniesol jej pred-
seda Róbert Sládek v závere 
rokovania. Žiadal MsZ, aby 
prijalo uznesenie ukladajú-
ce MsÚ povinnosť zverejňo-
vať každé rozpočtové opatre-
nie, ktorým sa mení rozpočet 
v príjmovej alebo výdavko-
vej časti, rovnakou formou 
tak, ako úrad zverejňuje návrh 
rozpočtu podľa príslušných 
predpisov. Primátor opono-
val tlaku poslancov vo for-
me ukladania úloh, argumen-
tujúc tiež tým, že aj on má 
eminentný záujem o transpa-
rentnosť i snahu o hájenie zá-
ujmov občanov. Jeho názor na 
ukladanie úloh komisií MsZ 
mestskému úradu podporil aj 

právnik, vedúci správneho od-
delenia MsÚ. „Sme dva pilie-
re, ktoré majú spolupracovať, 
máme si pomáhať. Ak máte 
pocit, že sa robí zle, podajte 
podnet,“ uviedol okrem iného 
primátor.

K téme sa vyjadrila zástup-
kyňa primátora Danica Hol-
lá slovami, že mestský úrad 
je inštitúcia, výkonný orgán 
dvoch rovnocenných inšti-
tútov - primátora a mestské-
ho zastupiteľstva. „Mestský 
úrad podľa Zákona o obec-
nom zriadení slúži na to, aby 
vykonával činnosti, potrebné 
na zabezpečenie chodu mes-
ta v čase, keď nezasadá mest-
ské zastupiteľstvo. Mestské 
zastupiteľstvo teda zo zákona 
môže ukladať úlohy mestské-
mu úradu a poslanci zastupi-
teľstva majú zo zákona nárok 
na to, aby mestskému úradu 
ukladali úlohy,“ povedala. 
Zverejňovanie rozpočtové-
ho opatrenia, teda zmeny už 
schváleného rozpočtu, odô-
vodnila zástupkyňa primá-
tora tým, aby sa s nimi pred 
schválením mohla obozná-
miť verejnosť, prípadne aby 
sa doň mohli zapracovať pri-
pomienky obyvateľov mes-
ta. „Je to dôležité preto, aby 
napríklad rozpočtové opatre-
nie, ktoré, teoreticky, môže 
kompletne zmeniť rozpočet, 
mohli občania pripomienko-
vať,“ dodala. 

V rámci diskusie, ktorá 
obrúsila názorové hrany aj 
pri bode transparentnosti roz-
počtového opatrenia a ďalších 
vystúpeniach poslancov na-
koniec zvíťazila zhoda oboch 
rovnocenných pilierov a - ich 
výkonnému orgánu pribudne 
práce.  

Do výberového konania sa 
pôvodne prihlásilo 11 uchá-
dzačov. Dvaja z nich však 
napokon svoju účasť odvo-
lali. Na základe profesijných 
a osobnostných predpokla-
dov bol komisiou v zložení 
primátor Milan Hubík, posla-
nec Ing. Peter Kolada a Emí-
lia Parišková ako zástupkyňa 
zamestnancov úradu z titulu 
kolektívnej zmluvy,  vybra-
ný práve spomínaný 31-roč-
ný rodák z Novoti, ktorého 
výhodou bolo aj to, že na po-
zíciu mohol nastúpiť takmer 
okamžite. 

Napriek mladému veku 
ho zdobia niekoľkoročné 
skúsenosti

„V roku 2012, po skončení 
štúdia na Žilinskej univerzite, 
som v podstate okamžite na-
stúpil na pozíciu referenta sa-
mosprávy v mojej rodnej obci 
Novoť. Ako referent som pô-
sobil do roku 2015, kým som 
sa nestal prednostom obec-
ného úradu. Túto funkciu 
som následne vykonával až 
do roku 2018,“ vysvetľuje 
svoje začiatky Ing. Jendra-
šík. „Pred prácou vo verejnej 
správe som mal vždy veľký 
rešpekt. Nie je jednoduché 
pracovať pod dohľadom ši-
rokej verejnosti. Nad obava-
mi však u mňa aj tak zvíťazil 
záujem o veci, ktoré sa okolo 
mňa dejú a netrvalo mi dlho, 
kým sa obecné financie, in-
vestície, výstavba, projekty, 
údržba budov a komunikácií, 
verejná zeleň, personálne ob-
sadenie, či kultúrne podujatia 
stali mojou niekedy aj 24-ho-
dinovou pracovnou náplňou. 
Uvedomujem si, že mesto je 
väčší a zložitejší mechaniz-
mus ako obec, no myslím 
si, že moje skúsenosti a stále 
ešte mladícky elán môžu byť 
prínosom. 

To, že nie je z Námestova 
vníma ako výhodu

Zachytil som šumy o tom, 
prečo prednosta nie je z Ná-
mestova. Námestovo je cen-
trom celého okresu a hľadať 
by sa podľa mňa mali tí najši-
kovnejší ľudia na všetky rôz-
ne pozície. Podľa informácií, 
ktoré mám, dokonca ani bý-

valé vedenie nepochádzalo 
priamo z Námestova.  Nemali 
by sme si vyberať ľudí podľa 
miesta narodenia, ale podľa 
ich skúseností a schopnos-
tí. Skôr to celé vnímam ako 
výhodu, budem môcť rozho-
dovať a riadiť viac nestranne 
a nezaujato, keďže tu nemám 
žiadne väzby. V Námestove 
som strávil krásne štyri roky 
počas štúdia na gymnáziu, 
okrem toho tu pravidelne vy-
bavujem všetky možné veci, 
takže nikto nemôže povedať, 
že nemám k mestu aj osob-
ný vzťah. Dúfam, že názor 
niektorých občanov s opač-
ným postojom k tejto téme 
zmením svojím pracovným 
nasadením. 

Chcem, aby mesto fungo-
valo a žilo sa tu dobre

Pevne verím, že v spolu-
práci s primátorom, mest-
ským zastupiteľstvom a všet-
kými zamestnancami úradu 
vytvoríme jeden tím, ktorý 
bude riešiť problémy mes-
ta tak, aby boli všetci obča-
nia spokojní, aby sa tu dobre 
žilo a aby mali ľudia neustá-
le pocit, že mesto napreduje 
a posúva sa vo všetkých ob-
lastiach. Môj telefón je súk-
romný aj pracovný a dvere 
budú vždy otvorené, neváhaj-
te ma kontaktovať s akoukoľ-
vek záležitosťou,“ reagoval 
na našu požiadavku predsta-
viť sa verejnosti, prednosta 
Dušan Jendrašík.

V novej pozícií mu prajeme 
veľ síl, trpezlivosti, dobrých 
nápadov a neutíchajúci pra-
covný elán.    Marián Kasan

Vlani štrnásteho novembra 
sa konalo v kultúrnom dome 
stretnutie vlastníkov pôdy 
z lokality Vojenské 1 s pra-
covníkmi pozemkového úra-
du, Slovenského pozemko-
vého fondu a spracovateľom 
projektu Jozefom Brandys-
om. Jeho cieľom bolo pod-
robne informovať vlastníkov 
o plánovaných krokoch re-
alizácie projektu a rozptýliť 
ich obavy, že stratia kontro-
lu nad svojim vlastníctvom. 
Priznám sa, že viacerí z nás 
mali obavy, ako toto stretnu-
tie dopadne, lebo v minu-
losti sa mestu nedarilo zís-
kať dôveru vlastníkov. O to 
príjemnejšie bolo sledovať, 
ako sa každou zodpovedanou 
otázkou napätie vytrácalo a 
diskusia sa stávala vecnejšou. 
Až sa napokon otázky minuli 
a my sme vedeli, že ľady boli 
prelomené. Na stole vyrástla 

kôpka s písomnými súhlas-
mi vlastníkov a o dva týžd-
ne sme mohli konštatovať, že 
vlastníci 72% výmery lokali-
ty súhlasia so začatím prác na 
projekte JPÚ. Tým bola spl-
nená zákonná požiadavka na 
deklarovanie záujmu vlast-
níkov nadpolovičnej výmery 
v lokalite. Potešila nás aj sku-
točnosť, že na spočítanie ne-
súhlasných stanovísk by nám 
stačili prsty na rukách.

Momentálne pozemkový 
úrad pracuje na vydaní roz-
hodnutia o začatí projektu JPÚ 
v lokalite Vojenské 1. Po na-
dobudnutí jeho právoplatnos-
ti bude zvolané ustanovujúce 
zhromaždenie účastníkov JPÚ, 
na ktorom si vlastníci zvolia 
svojich zástupcov do pred-
stavenstva. To bude v priebe-
hu tvorby projektu JPÚ plniť 
úlohu poradného orgánu spra-
covateľa projektu. Rokovania 

o svojom konkrétnom pozem-
ku bude vlastník s projektan-
tom viesť sám.

Sme presvedčení o tom, že 
lokalita Vojenské 1 je iba za-
čiatkom celého procesu oži-
venia výstavby v našom mes-
te. Začali sme s prípravou 
JPÚ aj v lokalitách Čerchle 
a Brehy, kde v najbližších 
mesiacoch tiež chceme oslo-
viť vlastníkov a získať sú-
hlas so začatím samostatných 
projektov JPÚ. Ich úspešným 
dokončením by v horizonte 

štyroch rokov vznikli nové 
bloky stavebných pozemkov 
aj s nadväzujúcou infraštruk-
túrou. Ponuka stavebných 
pozemkov by neporovna-
teľne vzrástla, čo bude mať 
za následok, ako dúfame, aj 
mierny pokles ich cien.

Pozemkové úpravy, to však 
nie sú iba stavebné pozem-
ky. V meste cítiť veľký dopyt 
po vhodných pozemkoch pre 
rozvoj priemyslu. Našou úlo-
hou preto bude pripraviť aj 
lokality, ktoré sú v územnom 
pláne určené práve na tento 
účel a tým odkliať aj túto ob-
lasť rozvoja mesta.

Možno sa niekomu budú 
zdať tieto plány príliš sme-
lé. No my už nemáme na vý-
ber. Stratili sme už príliš veľa 
času. A príliš veľa našich 
ľudí odišlo z mesta do okoli-
tých dedín, aby si splnili sen 
o vlastnom bývaní. Veríme, 
že sme na prahu novej eta-
py rozvoja Námestova. Drž-
te nám palce a pomôžte nám. 
Lebo bez vás to nedokážeme!

Ing. Jaroslav Genšor, 
poslanec MsZ
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Mesto má nového prednostu
Stal sa ním Ing. Dušan Jendrašík

        Ing. Dušan Jendrašík

Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Ing. Jaroslav Genšor

Komunálne voľby boli len nedávno, preto si asi všetci dob-
re pamätajú, že medzi absolútne priority nového vedenia mes-
ta patrí naštartovanie projektov jednoduchých pozemkových 
úprav (JPÚ). Pokúsim sa teda zhrnúť naše doterajšie kroky v tej-
to oblasti, ktorá určite zaujíma nielen vlastníkov pôdy, ale aj ši-
rokú verejnosť.

• JANUÁR          23. 1. 2019
• FEBRUÁR        27. 2. 2019
• APRÍL           24. 4. 2019
• JÚN              26. 6. 2019
• SEPTEMBER  11. 9. 2019
• NOVEMBER  20. 11. 2019
• DECEMBER  18. 12. 2019

Plán zasadnutí MsZ na rok 2019

Ďalšie číslo mestských novín
 NÁMESTOVČAN

vyjde v stredu 17. apríla 2019.
Uzávierka príspevkov a inzercie 

je v pondelok 8. apríla.

E-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Keď viac spolupráce znamená (aj) viac práce

S návrhom ako zatraktívniť Oravskú priehradu vybudovaním 
mól, oboznámili účastníkov jedného z rokovaní MsZ aktivisti 
Námestova budúcnosti.              Foto: (lá)

Pokračovanie na 4. str.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo 23. januára, v súla-
de s platným Štatútom novín 
Námestovčan, osemčlennú 
redakčnú radu – troch čle-
nov z radov poslancov – Ma-
riána Grígeľa, Petra Koladu 
a Róberta Sládeka, dvoch za 
verejnosť – Evu Kapičáko-
vú a Jána Kozoňa,  dvoch 

členov z pracovníkov MsÚ 
– Mariána Kasana a Ivana 
Veljačika a zodpovednú re-
daktorku novín Annu Laj-
monovú. Novú redakčnú 
radu povedie Peter Kolada, 
ktorého si členovia za pred-
sedu zvolili na prvom zasad-
nutí 29. januára 2019.   (r) 

Nová redakčná rada



Vytvorenie funkčného systé-
mu financovania školstva na 
úrovni mesta je prioritou číslo 
jeden. Zhodli sa na tom všetci 
členovia komisie – kolektív-
ne a jednohlasne. Prostredníc-
tvom spomenutého systému je 
potrebné vytvoriť dobré mate-
riálno-technické podmienky na 
výchovu, vzdelávanie a voľný 
čas našich detí. Práve toto vní-
mame ako alfu a omegu prá-
ce komisie. Je množstvo vecí, 
ktoré musíme riešiť a vyriešiť. 
Už skutočne nadišiel čas na 
masívne investície do škôl, ako 
aj mestských zariadení. Nie-
ktoré investície je nutné riešiť 
ihneď, niektoré síce znesú od-
klad, ale nie nadlho. Nedosta-
točná finančná podpora totiž 
nie je cestou na vytvorenie op-
timálnych podmienok a odklad 
riešenia je hazardom so zdra-
vím našich najmenších. Preto 
medzi inštitúcie, ktoré kriticky 
potrebujú systematickú moder-
nizáciu, radím školy a školské 
zariadenia. Zároveň s týmito 
investíciami je potrebné zlepšiť 
procesy na dosiahnutie vyšších 
miezd pedagogických zamest-
nancov, pričom potrebná je ur-
čite aj aktívnejšia práca medzi 

inštitúciami pôsobiacimi v ob-
lasti vzdelávania, voľného času 
a pod. 

Na zlepšenie prepojenia vzde-
lávania potrebujeme predovšet-
kým peniaze. Poznajúc situ-
áciu v praxi – ak porovnáme 
objem prostriedkov v rozpočte 
na bežné výdavky v uplynu-
lom roku a objem kapitálových 
výdavkov, tak to vyznieva ako 
nepomer. Je určite žiaduce na-
výšiť kapitálové výdavky, aby 
bol obraz čerpania priaznivejší.

Tvorba rozpočtu mesta ne-
smie vychádzať iba z kalku-
lácie príjmov a výdajov bez 
presnej definície rozvojových 
a vzdelávacích aktivít. Záro-
veň je s nárastom možných 
investičných výdajov potreb-
né mať súpis predpokladaných 
opráv a údržby bytového fon-
du, pričom pamätať treba aj na 
údržbu škôl, či modernizáciu 
domu kultúry a práve túto ob-
lasť zaradiť medzi najvyššie 
priority a na ich uskutočnenie 
vyvinúť maximálne úsilie - či 
už prostredníctvom ľudských, 
alebo finančných zdrojov. Obá-
vam sa však, že tento rok bude, 
aj vzhľadom na obsadenosť 
niektorých funkcií vo vede-

ní mesta, pretrvávať finančná 
poddimenzovanosť uvedených 
problémov a opatrenia budú 
plošné. Je naozaj potrebné po-
stupovať efektívne, identifiko-
vať oblasti, ktoré mesto rieši 
menej efektívne a aj tie, kto-
rú nemusí riešiť vôbec. Mesto 
potrebuje vytvorenie plánu ak-
tivít, ktoré je potrebné realizo-
vať, a to spolu s vyčlenením 
na ne potrebných finančných 
prostriedkov. V tomto prípa-
de by som si pomohol vtipom 
bankára, ktorý hovorí: Načo 
sú mi banky, autá a lode, keď 
mama nemá kde bývať a býva 

v podnájme?. Preto sa zodpo-
vedne pozrime, v akých pod-
mienkach a ako sa učia naše 
námestovské deti. Schválne 
píšem námestovské, lebo na-
šou povinnosťou je tvoriť pod-
mienky najmä pre deti z nášho 
mesta a argumentácia, že prečo 
máme z rozpočtu mesta hradiť 
aktivity, ktoré nesúvisia pria-
mo s deťmi z Námestova, nám 
nepomôže. Jednoducho, ako 
sa hovorí, musíme sa prikryť 
takou perinou, na akú máme. 
V telocvičniach musí byť 
priestor pre cvičenie všet-
kých detí. To je to najmenej, 
čo môžeme urobiť. Postaviť 
novú telocvičňu za viac ako 
milión eur? A kto to zaplatí? 
No jednoducho všetci. Môj 
názor je, že ak je budova po-
stavená, tak nech sa využíva 
aj bezplatne, ak to má slú-
žiť deťom. Pretože, ak budú 
deti na ihriskách a v telocvič-
niach, nebudú tráviť svoj čas 
v reštauráciách a na internete. 

Marián Grígeľ, predseda 
komisie pre deti a mládež, 

výchovu a vzdelávanie, 
kultúru a šport, 

poslanec MsZ

Cestový ruch na Oravskej 
priehrade je do veľkej mie-
ry nekontrolovateľný a začí-
na v tom byť veľký chaos. Na 
ustanovujúcej schôdzi komisie 
pre cestovný ruch, regionál-
ny rozvoj, služby a technickú 
činnosť v meste som mal z ro-
kovania veľmi dobrý pocit, 
pretože sa nám podarilo vy-
skladať veľmi dobrú zostavu. 
Tvoria ju ľudia jednak z radov 
poslancov mestského zastupi-
teľstva, marketingovej, finanč-
nej, podnikateľskej sféry a za-
stúpenie má aj člen z vyššieho 
územného celku. Návrhov a 
podnetov padlo neúrekom -  
spomenul by som napríklad 
chýbajúce pravidlá na Orav-
skej priehrade (neprimerane 
veľký nárast počtu vodných 
skútrov, nie sú vymedzené plo-
chy pre plavcov, lode, rybárov 
a pod.), rapídny nárast nele-
gálnych prechodných obydlí 
popri brehu Oravskej priehra-
dy, chýbajúce cyklotrasy, zle 
udržiavaný chodník smerom 
na Slanicu a zamedzenie par-
kovania na tomto chodníku 
osadením dopravných značiek 
„Zákaz parkovania“, zlepšenie 
a skvalitnenie marketingu v 
cestovnom ruchu, v spoluprá-
ci s finančnou komisiou potre-
ba zefektívniť vyberanie dane 
z ubytovania a rovnako tiež, 
aby sa mestská polícia zame-
rala aj na okrajové časti mesta 
– napr. Slanická osada a pod. 
Komisia na záver prijala uzne-
senie na vytvorenie  pracov-
ného miesta ambasádora pre 
cestovný ruch, ktorý zastreší 

konkrétne problémy miestne-
ho turizmu a bude pracovať na 
spájaní a spolupráci s  jednot-
livými zložkami fungujúcimi 
v oblasti služieb v meste.   

Ing. Peter Kolada
predseda komisie pre 

cestovný ruch, regionálny 
rozvoj, služby a technickú 

činnosť, poslanec MsZ
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Nájde sa odvaha riešiť?
Odkladať riešenia je hazardom so zdravím našich najmenších

Marián Grígeľ

Komisia navrhuje zriadiť pozíciu 
ambasádora pre CR

Ing. Peter Kolada

V komisii aj odborná pomoc finančného 
sektora

Komisia pre rozpočet, finan-
cie, správu a hospodárenie, 
ktorá mala svoje úvodné roko-
vanie 19. februára, bude pra-
covať v zložení: predseda Ing. 
Štefan Uhliarik, za poslancov 
MsZ Ing. Peter Kolada, Mari-
án Grigeľ, Ing. Juraj Kurtulík, 
za občanov mesta sú v komi-
sii Ing. Michal Bedrich, Ing. 
Martin Paholek, Mgr. Emília 
Nováková, Bc. Matej Janotík, 
Ing. Martin Slovík a Mgr. Sla-
vomír Špitál.

 Som rád, že v komisii sú 
občania, ktorí majú bohaté 
pracovné skúsenosti vo fi-
nančnom sektore a verím, že 
ich dokážu správnym spôso-
bom odovzdať pre prácu v ko-
misií a tým odborne pomôcť 
poslancom MsZ. Úlohou ko-
misie bude predovšetkým 
posudzovať návrh rozpočtu 
mesta, rozpočtových opatrení 
a iných finančných operácií. 
Ďalej posudzovanie návrhov 
zmlúv, správy hospodárenia a 
nakladanie s majetkom mesta. 

Verím, že príspevkové orga-
nizácie, ktoré sú napojené na 
rozpočet mesta, budú praco-
vať s pridelenými financiami 
efektívne a že sa nám podarí 
čo najsprávnejšie a najspra-
vodlivejšie prerozdeliť finan-
cie mesta.

Štefan Uhliarik
predseda komisie pre 

rozpočet, financie, správu 
a hospodárenie s majetkom 

mesta, poslamec MsZ

Ing. Štefan Uhliarik

Odkaz pre starostu
Ste v Námestove s niečím 

nespokojní? Nepáči sa vám 
neporiadok v uliciach? Pre-
kážajú vám rozbité chod-
níky, poškodené lavičky? 
Alebo, naopak, máte nejaký 
nápad, ktorý by mohol po-
zdvihnúť vašu komunitu?

Internetový portál odkaz-
prestarostu.sk posúva komu-

nikáciu medzi občanom a sa-
mosprávou na vyššiu úroveň 
a ponúka priestor pre na-
hlásenie problémov v mes-
te.  Podnety od občanov sú 
riešené priamo so samosprá-
vou. Celá komunikácia sa-
mosprávy prebieha verejne 
a môžete ju online kedykoľ-
vek sledovať. Nahlasovanie 

podnetu je veľmi jednodu-
ché a intuitívne. Občan môže 
svoj problém samospráve 
poslať prostredníctvom for-
mulára na webovej strán-
ke projektu, alebo pomocou 
mobilnej aplikácie, priloží-
te fotografiu a stručný popis 
problému. Nie všetko sa dá 
vyriešiť ihneď, nie všetko sa 

dá vyriešiť jedno-
ducho - základom 
však je otvorená 
komunikácia. Vy 
musíte vedieť, čo 
pre vás mesto robí 
a mesto musí počú-
vať, čo treba vylep-
šiť či opraviť. 

(mk)

Maratón komisie výstavby
Komisia výstavby, územ-

ného plánovania, dopravy 
a životného prostredia (VÚ-
PDaŽP) na svojom prvom 
zasadnutí absolvovala doslo-
va maratón, ktorý trval temer 
7 hodín. Príčinou bolo, že na 
oddelení výstavby sa za viac 
ako tri mesiace od volieb na-
kopilo množstvo nevybave-
ných žiadostí, ktoré samotné 
oddelenie, v pracovnom re-
žime bez vedúceho, nebolo 
schopné zvládnuť a tak po-
trebovalo pomoc komisie pri 
posudzovaní žiadostí. Mara-
tón sa zvládol najmä záslu-
hou predsedníčky komisie 
Ing. arch. D. Hollej, ktorá na 
vedenie komisie bola veľmi 
dobre pripravená.

Po rýchlom zvládnutí úvod-
ných bodov programu, v kto-
rých komisia schválila har-
monogram svojich zasadnutí 
aj plán činnosti na tento rok,  
referoval pracovník oddele-
nia výstavby Ing. Miroslav 
Rentka o pripravenosti in-
vestičných akcií zahrnutých 
do rozpočtu mesta na rok 
2019. Komisia navrhla rie-
šenie niektorých problémov, 
aby sa mohla čo najskôr zre-
alizovať ulica Brezová a Ná-
učný chodník.  V ďalšej časti 
programu komisia reagova-
la uzneseniami na konkrétne 
žiadosti stavebníkov, resp. 
občanov nášho mesta. Naj-
širšia diskusia bola k žiadosti 
firmy Univerzal, ktorá je su-
sedom čiernej stavby – terasy 
na nábreží Oravskej priehra-
dy. Zástupcovia firmy Uni-
verzal vysvetlili dôvody po-
dania žiadosti o odkúpenie 
mestského pozemku a o roz-
šírenie ich prevádzky smerom 
k Oravskej priehrade v po-
dobnom rozsahu, ako majú 

svojvoľne zrealizovanú čier-
nu stavbu ich susedia. Žiadali 
o rovnaký meter pri posudzo-
vaní oboch stavieb. Komisia 
prijala uznesenie, v ktorom 
neodporúča mestskému za-
stupiteľstvu žiadosť schváliť, 
keďže nie je preukázané, že 
investor zabezpečí dostatok 
parkovacích miest pre rozší-
renie prevádzky na vlastnom 
pozemku (ako to predpisuje 
územný plán) a zároveň pre-
to, že dôvodom podania žia-
dosti je nepovolená prístav-
ba susednej nehnuteľnosti na 
pozemku patriacom mestu 
Námestovo. Komisia odpo-
ručila v záujme rovnakého 
prístupu vyriešiť túto žiadosť 
až po doriešení susednej ne-
povolenej stavby. 

Aby sa do budúcna predišlo 
rokovacím maratónom v ko-
misií VÚPDaŽP je potrebné, 
aby táto komisia, a podobne aj 
ostatné komisie, pracovali pra-
videlne, aby poslanci rešpekto-
vali komisie ako svoje poradné 
a iniciatívne orgány a tak dáva-
li členom komisií chuť praco-
vať pre rozvoj nášho mesta. 

Ing. Juraj Kurtulík 
 člen komisie VÚPDaŽP,

poslanec MsZ

Ing. Juraj Kurtulík

Komisie MsZ
Mestské zastupiteľstvo  zvolilo 23. januára, s účinnosťou 

od 1. februára, členov siedmich komisií MsZ a ich predse-
dov. Šesť komisií má po 10 členov, jedna je 5-členná.▄ Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodá-
renie s majetkom mesta  - Ing. Štefan Uhliarik  ▄ Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia  – Ing. arch. Danica Hollá ▄ Komisia  pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostli-
vosť a občianske záležitosti  – Ing. Jaroslav Genšor ▄ Komisia pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, 
kultúru a šport  – Marián Grigeľ ▄ Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok 
a ochranu prostredia mesta  – Ing. Róbert Sládek ▄ Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služ-
by a technickú činnosť v meste  – Ing. Peter Kolada ▄ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií mesta, 5 členov  –  MUDr. Rastislav Zanovit



Jozef Balcerčík: „Som rád, že 
nové vedenie Mesta Námestova  
zobralo do úvahy fakt, že zme-
na  je život. Ako povedal Ralph 
Smart, psychológ a spisovateľ: 
„Nebojte  sa zmeny. Možno to 
dopadne stratou niečoho dob-
rého, ale pravdepodobne to do-
padne získaním niečoho lepšie-
ho.“ 

 Teší ma, že pri odovzdáva-
ní  štafetového kolíka na poste 
vedenia tohto malého, ale o to  
potrebnejšieho poriadkového 
zboru, je Mestská polícia v Ná-
mestove v primeranej „forme“ 
a je pripravená  reagovať na ďal-
šie výzvy.

Keďže upozorňovanie na 
chyby druhých nezvykne byť 
zvlášť oceňované, moje uznanie 
a poďakovanie patrí nielen mo-
jim kolegom - aj tým bývalým 
-  za vykonávanie každodennej  
drobnej činnosti, za „nepreslá-
venie sa“  žiadnou mimoriadnou 
udalosťou, ale aj všetkým oby-
vateľom mesta, ktorí pochopili, 
že  aj túto robotu  musí niekto 
robiť a že, ako hovoria v Ne-
mecku, „Ordung  muss sein“ - 
poriadok musí byť a je jedno, 
či  v rôznych dobách nás k tomu 
viedli drábi, četníci, esenbáci, 
alebo  v súčasnosti policajti.

Pri zmenách a naprávaní sa  je 
potrebné od niečoho začať - naj-
lepšie  od seba. Ak sa zlepšíme 
my dvaja, o dvoch bude svet 
lepší. Od nás sa naučia byť lep-
šími  ďalší, od nich zasa ďalší 

a svet bude pomaly iný...“, re-
agoval na našu žiadosť o krátke 
vyjadrenie sa k svojmu odchodu 
z funkcie náčelníka MsP „vskut-
ku nepolicajne“ Jozef Balcerčík.

Miroslav Hajdučík: "Chcem 
poďakovať primátorovi mesta 
a poslancom MsZ za prejavenú 
dôveru. 

Som pripravený maximálne 
využiť svoje profesijné schop-
nosti na to, aby sme naším 
spoločným úsilím bezpečnosť 
a verejný poriadok v Námesto-
ve dokázali posunúť na vyššiu 
úroveň. 

Každá zmena by logicky mala 
priniesť zlepšenie. Mala by mať 
teda adresáta, niekoho, komu 
prinesie prospech. S riadením 
MsP mám niekoľkoročné skú-
senosti z minulosti, ktoré mô-
žem na tomto poste efektívne 
zužitkovať. Mestská polícia je 
poriadkový útvar mesta, kto-
rý má za úlohu chrániť životy 
a zdravie občanov, ich majetok, 

ako aj majetok mesta. Nie je to 
jednoduchá úloha, lebo mesto 
Námestovo nie je len tranzit-
ný uzol, ale aj každodenná cie-
ľová stanica tisícov jeho náv-
števníkov. Následkom toho, 
napríklad, vodiči vozidiel sa 
snažia zaparkovať čo najbliž-
šie k miestu určenia. Často na 
to využívajú aj úseky, kde aro-
gantne porušujú dopravné pred-
pisy a tým vystavujú ohrozeniu 
iných účastníkov cestnej pre-
mávky. Parkovanie vozidiel na 
chodníkoch a priechodoch pre 
chodcov ohrozuje najzraniteľ-
nejších účastníkov cestnej pre-
mávky, ktorými sú chodci. Ve-
rejné priestranstvá tak v okolí 
nemocníc, škôl, centra mesta 
z uvedeného dôvodu považujem 
za prioritné, lebo je tam zvýšený 
pohyb chorých osôb, seniorov 
a detí. Takže naša činnosť bude 
adresovaná hlavne tým, ktorých 

vozidlá obmedzujú pri pohybe 
po chodníkoch a na prechodoch, 
čím sa stávajú vážnym ohroze-
ním ich zdravia a životov. Vo-
diči vozidiel, ktorí ohrozujú 
bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky, budú musieť rá-
tať s tým, že sa nevyhnú našej 
vzájomnej komunikácii, ktorej 

cieľom bude hlavne uvedome-
nie si, že rešpektovanie určitých 
pravidiel je potrebné pre udrža-
nie „vyhovujúceho“ stavu pre 
všetkých. Pri súčasnom nízkom 
počte zamestnancov MsP nepo-
važujem za reálne, že okamžite 
dokážeme eliminovať negatíva 
súčasného stavu dopravy v mes-
te, ale zameriame sa hlavne na 
tie najdôležitejšie úlohy.

Povinností pred nami je nao-
zaj veľa a nie je to len doprava. 
Za podstatné však považujem 
posilniť MsP personálne, aby 
samotná činnosť policajtov spĺ-
ňala kritériá pravidelnej zmen-
nosti dvojčlenných hliadok, čo 
za súčasného stavu nie je možné 
dodržať.

Okrem samotnej činnosti po-
lície v uliciach mesta za dôle-
žitú považujem realizáciu pre-
venčných programov pre deti 
na školách, so zameraním na ri-
ziká, ktorým čelia, aby ich do-
kázali identifikovať a brániť sa 
voči nim. 

V čo najbližšom termíne plá-
nujem zriadiť webstránku MsP, 
ktorá bude informovať obyvate-
ľov a návštevníkov mesta o si-
tuácii v meste na úseku verej-
ného poriadku, bezpečnosti v 
doprave, strát a nálezov a pod. 
Verejnosť bude takto informo-
vaná  o dôležitých udalostiach, 
ako aj  o samotnej činnosti mest-
skej polície. 

Moja pravidelná prítomnosť 
na rokovaniach MsZ bude pre 
poslancov, ako aj verejnosť 
priestorom na otázky a vzájom-
nú komunikáciu. Bezpečnosť 
v meste je vec verejná a bez vzá-
jomnej spolupráce nás všetkých 
ju nie je možné vykonávať efek-
tívne."                                   (lá)                                                                                                      
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Čo by nemalo chýbať v kronike 
mesta za rok 2018

Na stránke mesta Námesto-
vo bude od 1. marca 2018 v 
kolónke KRONIKA zverej-
nený návrh na zápis do kro-
niky mesta Námestovo. Ak 
máte návrh na zápis do kro-
niky z roku 2018, ktorý by 
v nej nemal chýbať, pošlite 
nám ho na e-mail: kronikar.
no@gmail.com. Prostredníc-
tvom e-mailu si môžete do-
hodnúť aj osobný kontakt s 
kronikárom.

    Mgr. Miroslav Hajdučík

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY, 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA

Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie funkcie 

vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a rozvoja

1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Námestovo
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný 

pomer na dobu neurčitú 
Termín nástupu: podľa dohody ihneď po ukončení výberové-

ho konania
2. Rámcová náplň práce:  
Komplexné riadenie a koordinácia oddelenia výstavby, život-

ného prostredia a rozvoja v zmysle právomocí a zodpovednosti 
podľa Organizačného poriadku Mestského úradu v Námestove

3. Minimálne kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stup-

ňa stavebného, architektonického alebo právneho smeru,  
- odborná prax minimálne 5 rokov po ukončení vysokoškolské-
ho vzdelania. 

4. Iné kritériá a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná 

spôsobilosť
- bezúhonnosť
- znalosť platných právnych predpisov v oblasti verejnej sprá-

vy a územnej samosprávy 
- znalosť platných právnych predpisov v oblasti stavebného 

práva 
- znalosť platných právnych predpisov v oblasti ochrany ži-

votného prostredia 
- znalosť platných právnych predpisov v oblasti verejného ob-

starávania
- počítačové znalosti (MS Office, Internet)
- organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zod-

povednosť, spoľahlivosť, flexibilita, 
- prax v oblasti samosprávy alebo verejnej správy, v oblasti 

urbanizmu, alebo realizácie stavieb je výhodou,
- znalosť cudzieho jazyka je výhodou
- vodičský preukaz skupiny B.
5. Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-

laní 
- štruktúrovaný životopis
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 

rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v 

rozsahu potrebnom  na účely výberového konania 
6. Platové podmienky
Základná zložka mzdy je 1500,00 EUR v hrubom. Výška zá-

kladnej zložky mzdy môže byť navýšená podľa počtu rokov 
praxe a podľa pracovných výkonov v zmysle § 10 zákona č. 
553/2003 Z. z..

7. Miesto a termín podania žiadosti o účasť 
na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými do-

kladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej hes-
lom „Výberové konanie – vedúci oddelenia výstavby, životného 
prostredia a rozvoja – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad 
Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, alebo 
podať osobne v podateľni Mestského úradu v Námestove, na-
chádzajúcej sa na 1. poschodí. Uzávierka prijímania žiadostí je 
15. marca 2019 do 14:00 hodiny. Žiadosti doručené po tomto 
termíne a neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového 
konania.

8. Spôsob výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Termín 

a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom 
oznámené najmenej 7 dní vopred. 

Z ďalších bodov programu 
ostatného rokovania zastupi-
teľstva:

• Na základe žiadosti ná-
čelníka Mestskej polície Jo-
zefa Balcerčíka o uvoľnenie/
odvolanie z funkcie „z osob-
ných dôvodov a bez nátla-
ku“, ako uvádza v žiadosti 
Jozef Balcerčík, dal primá-
tor návrh MsZ na vymeno-
vanie nového náčelníka MsP 
– Mgr. Miroslava Hajdučíka. 
Mestské zastupiteľstvo tento 

návrh schválilo. 
• MsZ ďalej schválilo od-

volanie doterajších a dele-
govanie nových zástupcov 
mesta Námestovo do troch 
materských a dvoch základ-
ných škôl, CVČ a ZUŠ.

• MsZ schválilo tiež pri-
stúpenie mesta Námestovo 
k Memorandu prorodinnej 
samosprávy obcí a miest na 
území SR a tému zaradilo do 
kompetencie sociálnej komi-
sie.

• MsZ schválilo po pripo-
mienkovaní návrh Poriad-

ku odmeňovania poslancov 
a členov komisií MsZ, kto-
rý vyšiel z komisie pre le-
gislatívu. Podľa neho patrí 
poslancovi za každú účasť 
na celom zasadnutí MsZ od-
mena vo výške 30 eur, rov-
nako ako predsedovi komi-
sie MsZ za každé zasadnutie, 
ktoré pripraví, zvolá a riadi. 
V prípade zastupovania pred-
sedu patrí táto odmena čle-
novi, ktorý plní úlohy pred-
sedu. Členovi komisie MsZ 
patrí odmena 15 eur za každú 
účasť na zasadnutí komisie.

Ďalšou témou MsZ boli 
požiadavky Domu Kultúry 
v Námestove ohľadne záme-
ru vedenia DKN uchádzať sa 
o dotáciu z Fondu na pod-
poru umenia a tiež návrhom 
komisie výstavby o výraznú 
rekonštrukciu DKN – moder-
nizáciu kina formou spolufi-
nancovania Audiovizuálneho 
fondu a Mesta Námestovo. 

Priebeh rokovania poslan-
cov MsZ z 27. februára 2019 
si môžete pozrieť aj  na web 
stránke mesta.

Anna Lajmonová 

Keď viac spolupráce znamená (aj) viac práce
Dokončenie z 2. str.

Po „výmene stráží“ v mestskej polícii
Na  rokovaní MsZ 27. februára došlo k zmene vo vedení Mest-

skej polície Námestovo. Takmer 17 rokov vykonával funkciu ve-
liteľa MsP Jozef Balcerčík. Primátor Milan Hubík akceptoval jeho 
rozhodnutie  o uvoľnenie z tejto funkcie, v ktorej ho nahradil po-
licajný kolega Mgr. Miroslav Hajdučík. Pri príležitosti „výmeny 
stráží“ sme požiadali J. Balcerčíka i M. Hajdučíka o ich stručnú 
reakciu. 

Aby boli naše deti v bezpečí aj na internete
Internet je dnes rutinnou 

súčasťou takmer každej do-
mácnosti, pričom počet pou-
žívateľov moderných komu-
nikačných technológií, najmä 
sociálnych sietí, sa neustále  
zvyšuje. Výnimkou nie sú ani 
deti. S tým je priamo úmerné 
aj riziko, ktoré v tomto priesto-
re deťom hrozí a proti ktorému 
sa rozhodli zakročiť príslušníci 
Mestskej polície v Námestove. 

Dieťa zažívajúce nezáujem 
a bezmocnosť v domácom 
prostredí, prípadne so skúse-
nosťou so šikanovaním sa ná-
sledne snaží si svoje psychic-
ké rozpoloženie stabilizovať 
v iných, náhradných prostre-
diach, kde je jednoduchšie zís-
kať pochopenie, prípadne nad 

niekým prevahu. Spomínané 
možnosti mu prostredníctvom 
moderných komunikačných a 
informačných technológií (in-
ternetové siete, mobilné tele-
fóny) ponúka práve virtuálny 
priestor. A práve o nástrahách 
a nebezpečenstvách virtuál-
neho prostredia prichádzajú 
žiakov priamo do školy infor-
movať preventívni pracovníci 
Mestskej polície v Námestove 
prostredníctvom preventívne-
ho programu zameraného na 
kyberšikanovanie, ktoré reali-
zujú na ZŠ Komenského. 

Kyberšikana preukázateľ-
ne ohrozuje deti v mnohých 
formách – od komentárov na 
sociálnych sieťach, cez zve-
rejňovanie intímnych a mo-

difikovaných fotografií, až po 
obťažovanie prezváňaním a 
výhražnými SMS správami. 
Tieto útoky prostredníctvom 
on-line aplikácií, najmä soci-
álnych sietí, môžu zanechať v 
detskej duši trvalé následky. 

Mesto si tieto nebezpečen-
stvá v elektronickej podobe, 

ktorými sú vystavené naše 
deti, plne uvedomuje, a preto 
sa problematikou kyberšika-
novania na školách bude in-
tenzívne zaoberať aj naďalej, 
a to prostredníctvom preven-
tívnych aktivít  Mestskej polí-
cie v Námestove.

Miroslav Hajdučík
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Životné jubileá 
Martina Hamuljaka

Narodil sa v hornooravskej 
dedine Jasenica 19. 4. 1789, 
kde vychodil základné školy. 
Gymnaziálne štúdiá absol-
voval v rokoch 1799 - 1804 
na gymnáziu v Budíne pod 
dohľadom vynikajúceho pe-
dagóga a príbuzného prof. 
Jozefa Grígeľa, potom štu-
doval v rokoch 1804 - 1806 
na arcibiskupskom lýceu 
v Jágri. Po štúdiách pôsobil 
v rokoch 1807 - 1812 v služ-
bách oravského panstva a 
stolice a po právnickej praxi 
vo Viedni a v Pešti od roku 
1813 pracoval nepretržite 
ako účtovný úradník a napo-
kon účtovný radca pri krá-
ľovskej Miestodržiteľskej 
rade v Budíne. Po penziono-
vaní v roku  1856 sa presťa-
hoval na rodnú Oravu, kde 
sa zavŕšila jeho životná púť 
31. marca 1859 v Námestove 
a kde má postavený dôstojný 
pomník.

Aké miesto prináleží Marti-
novi Hamuljakovi v sloven-
ských národno-kultúrnych 
dejinách? Hlavné ťažisko 
Hamuljakovej činnosti popri 
publicistike, jazykovedných 
a historických záujmoch 
treba vidieť v organizátor-
skej práci, do ktorej vkladal 
všetok svoj tvorivý zápal a 
v ktorej vedel nájsť zmysel 
svojich úsilí o povznesenie 
vlastného národa, jeho reči, 
literatúry i hmotného polo-
ženia. Tak už od polovice 20. 
rokov 19. stor. Hamuljak mal 
iniciatívny podiel na hlav-
ných organizačných sna-
hách a podujatiach sloven-
ských vzdelancov v Budíne 
a Pešti, najmä na snahách o 
organizovanie Spoločnosti 
slovanskej, na založení Slo-
vanského čitateľského spol-
ku a Slovanskej knižnice, 

na úsilí o vydávanie sloven-
ských politických novín a li-
terárneho časopisu, ako aj na 
závažných vydavateľských 
podujatiach. Na tieto úsi-
lia nadväzujú organizačné a 
zjednocovacie úsilia Martina 
Hamuljaka, ktoré vyvrcho-
lili v založení a účinkovaní 
Spolku milovníkov reči a li-
teratúry slovenskej v Budí-
ne v roku 1834. Tento prvý 
nadkonfesijný slovenský li-
terárny spolok zohral veľmi 
významnú úlohu v našom 
národno-kultúrnom vývine 
v 30. a 40. rokoch minulé-
ho storočia. Svedčia o tom 
najmä štyri ročníky literár-
neho almanachu Zora (1835 
- 1840) a vydanie súborných 
Básní Jána Hollého (1841 - 
1842).

Významné miesto patrí 
Hamuljakovi v rade tých 
obetavých pracovníkov, kto-
rí s mimoriadnou ochotou a 
zodpovednosťou vykonávali 
všetku tú „drobnú“ robotu, 
ktorú bolo treba vynaložiť 
pri vydávaní, korektúrach, 
tlačení a distribúcii diela, 
pri zháňaní literárnych prí-

spevkov, získavaní predpla-
titeľov, ako aj pri rozpredaní 
diela. Hamuljak nám pritom 
vystupuje ako vzor takéhoto 
obetavého pracovníka, kto-
rý má mimoriadne zásluhy 
o vydanie spisov J. Kollára, 

P. J. Šafárika, J. Herkeľa, B. 
Tablica, ale najmä súborné-
ho diela najvýznamnejšie-
ho bernolákovského básnika 
Jána Hollého i prác ďalších 
autorov.

Zmysel Hamuljakovej or-
ganizátorskej práce spočí-
va v neustálej snahe o po-
vznesenie kultúrnej úrovne 

vlastného národa prostred-
níctvom materinskej reči. 
Základnou črtou Hamuljako-
vej koncepcie je myšlienka 
samostatného slovenského 
spisovného jazyka, a preto 
ho Ľudovít Štúr právom za-
radil medzi tých dejateľov, 
ktorí „ťahali a razili cestu“ 
tejto myšlienke. Podľa Ha-
muljaka len prostredníctvom 
materinskej reči možno pô-
sobiť na myslenie a cítenie 
širokých vrstiev ľudu, po-
účať ľud o jeho právach i 
povinnostiach a viesť ho na 
stále vyšší stupeň vzdelanos-
ti, ako to vyjadril v známom 
liste P. J. Šafárikovi v roku 
1827. Hamuljak zdôrazňo-
val, že „reč je najdražší po-
klad národa, je jeho imaňje, 
jeho vlastnosť najsvatejšja“, 
preto si ju treba chrániť a 
všemožne sa starať o jej roz-
voj a vzdelanie, ako to prí-
zvukoval v liste Ľ. Štúrovi 
z roku 1846. Hamuljak ako 
zástanca bernolákovskej spi-
sovnej slovenčiny nezaujal 
odmietavé stanovisko k štú-
rovskej norme, ktorú prijal a 
podporoval.

Martin Hamuljak svojimi 
snahami, myšlienkou národ-
nej jednoty a koncepciou 
jazykovej i národnej svoj-
bytnosti Slovákov sa stal 
dôstojným partnerom Kollá-
rovi a Šafárikovi v ich „čes-
koslovenskej“ obrodenskej 
koncepcii. Organizačným 
dielom, pevne spojeným s 
činnosťou ostatných repre-
zentantov bernolákovskej 
generácie, má zásadný po-
diel na tom vývine sloven-
ského národného hnutia, 
ktorý smeroval od Antona 
Bernoláka k rozhodujúcemu 
víťazstvu slovenskej národ-
nej myšlienky v obroden-
skom diele Ľudovíta Štúra a 
jeho pokolenia.

Doc. PhDr. Augustín 
Maťovčík, DrSc.

(130 rokov narodenia - 160 rokov úmrtia)
Martin Hamuljak ako vedúci reprezentant druhej bernolákov-

skej generácie patrí medzi výrazné osobnosti slovenských ná-
rodných dejín, ktoré sa vyznačili veľkým úsilím o aktivizovanie 
milovníkov slovenskej literatúry s cieľom napomáhať rozvoju 
národno-kultúrneho života na Slovensku. Jeho životné osudy 
sa na prvý pohľad zdajú byť jednoduché a bezkonfl iktné, ale čo 
všetko sa za nimi skrýva?

Pomník na hrobe Martina Hamuljaka na námestovskom cin-
toríne, odhalený 7. augusta 1873 dali postaviť horliví orav-
skí dejatelia podľa návrhu maliara P. M. Bohúňa. Pri tomto 
pomníku sa pri výročiach narodenia dejateľa schádzali kul-
túrni pracovníci, aby vyjadrili úctu a poklonu národnému die-
lu a pamiatke Martina Hamuljaka. 

Foto a text: lá, zdroj RKF NO

ktorý novinárov naučil, že 
zlé vlastnosti spoločnosti vy-
koreníme iba tým, že sa spojí-
me. A tak kým predtým novi-
nári „kopali sami za seba“, za 
svoje noviny, za svojho vyda-
vateľa, teraz bojujú spolu, za 
pravdu a proti zlu na Sloven-
sku či v Európe...

Tak ako Ján Kuciak spojil no-
vinárov, spojil aj spoločnosť. 
Niekto nám hovorí, že spoloč-
nosť na Slovensku je rozde-
lená. Nie je rozdelená tá časť 
spoločnosti, jej veľká väčšina, 
ktorá volá po spravodlivos-
ti, čestnosti, vyvíja spoločný 
tlak proti zakorenenej korupcii 
v horných poschodiach.  Sa-
mooddelená je iba časť spoloč-
nosti, ktorej tá väčšina pozerá 
na prsty a tlačí. Áno, čím viac 
tlačíme,  tým viac  v očiste 
spoločnosti dosiahneme. Ale-
bo – dosiahli sme zatiaľ, za ten 
rok iba to, k čomu sme kompe-
tentných konať dotlačili. A tak 

nenechajme na pokoji štátne 
inštitúcie, políciu, prokuratú-
ru, vládu, parlament, pretože 
tým, ktorí chcú poctivo praco-
vať, vyšetrovať, tým náš tlak 
pomáha a tým, ktorí majú iné 
záujmy, než očistiť Slovensko, 
naším tlakom dýchame na chr-
bát... Dostali sme sa do štádia, 
že na čo nepritlačí verejnosť, 
to sa akosi preklzáva a pre-
šľapuje na mieste... Nezabú-
dajme na obranu farmárov, 
ktorí pre nás dorábajú chlieb. 
Vedenie ministerstva im zá-
vidí drahé traktory. A na čom 
majú orať v 21. storočí? Ťa-
hať tie pluhy za sebou? A tie 
kabriolety „farmára“ na vý-
chode Slovenska nevadia ni-
komu?.. Všímať si veci okolo 
a poukazovať na ne – aj to je 
odkaz zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbeni-
ce Martiny Kušnírovej. Nie-
len pre novinárov – pre nás, 
povedala pre Námestovčan 
65-ročná Anna.             (r)

V Dome kultúry v Námes-
tove - knižnici sa 29. aprí-
la uskutoční spomienkové 
stretnutie pri príležitosti 230. 
výročia narodenia a 160. vý-
ročia úmrtia Martina Ha-
muljaka. Súčasťou podujatia  
v dome kultúry je kultúrny 
program a prednáška o živote 
a diele Martina Hamuljaka, 
ktorú prednesie Doc. PhDr. 
Augustín Maťovčík  DrSc.

Spomienkové podujatie 
s kultúrnym programom, 
ktoré pripravujú školy a kul-
túrne telesá z Oravskej Jase-
nice i okolitých obcí, chys-
tajú aj v rodisku Martina 
Hamuljaka.  

Dokončenie z 1. str.

Nezabúdame a neodchádzame

Tandem lásky
V piatok 28. februára si 

Všemohúci Pán povolal 
do večnosti Mons. Štefa-
na Komu vo veku nedoži-
tých 90 rokov...

Písali sme o ňom vo 
vianočnom čísle novín, 
po tom, čo mu nedávno 
Sv. Otec František udelil 
titul monsignor , v prekla-
de pápežov kaplán.

Život Kristovho kňaza 
Štefana Komu sa dotý-
kal, možno zrkadlil v ži-
votoch mnohých ľudí: 
obyvateľov Liesku, kde 
pôsobil celých 45 ro-
kov, Námestova, keď-
že v našej farnosti  bol 
ako kaplán v rokoch 
1971 – 1974, ale nielen 
tu a v Liesku. Jednodu-
chosť, priamosť, pokora 
a najmä neochvejná vie-
ra zanechali pečať tohto 
vzácneho kňaza  v srd-
ciach i životoch mnohých 
ľudí. Veľké zástupy sa ich 
preto zišli 4. marca 2019 
na pohrebe na lieseckom 
cintoríne, ktorému pred-
chádzala pohrebná svätá 
omša s obradom. 

„Kňaz Štefan tejto far-
nosti daroval svoje srd-
ce a táto farnosť daro-
vala svoje srdce kňazovi 
Štefanovi. Vytvorili ste 
tandem lásky – spolo-

čenstvo, ktoré sa Bohu 
páčilo a ktoré Pán Boh 
požehnával. S veľkou ra-
dosťou sme spolu sledo-
vali za komunizmu, že 
farnosť Liesek prekvitá. 
Lebo mala duchovné-
ho otca, ktorý sa naozaj 
daroval svojej farnos-
ti a mal farníkov, ktorí 
sa darovali jemu. Toto 
je pre nás, kňazov, veľký 
príklad!“, povedal počas 
pohrebného obradu prí-
tomným v kostole Mons. 
Andrej Imrich.

 Mons. Štefan Koma 
svoje srdce daroval kaž-
dému a „pribalil“ jedno-
duchosť, múdrosť, vieru, 
pokoru... ktoré vyzývali 
nasledovať. Nesieme si 
to, nesieme si ho vo svo-
jich srdciach...

Nech odpočíva v poko-
ji!          (lá)

Marián Glovaťák z Oravskej Polhory hovoril o proteste far-
márov v Bratislave a ich ponížení.         Foto: (no)
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Z toho, čo nám dalo Námestovo, čerpáme celý život

Aké je to žiť bez rodičov, 
ďaleko od domova, vycho-
vávať štyri deti za veľkou 
mlákou? 

Zo začiatku to bolo náročné. 
Ja som sa cítila ako na inej 
planéte. Aj nákup potravín v 
obchode bol náročný. Ale po-
stupne sme si zvykli a musím 
priznať, celkom si to tu te-
raz užívame. S rodičmi a so 
sestrou komunikujem denne. 
Dnes to už nie je taký prob-
lém ako kedysi.

Kristínka, vás registrujem 
ako herečku pôsobiacu v 
Bratislave a manžel pracu-
je v oblasti IT. Momentálne 
sa však naplno venujete de-
ťom. Prečo ste sa presťaho-
vali do Ameriky?

Ja som vďaka manželo-
vi, sestre a rodičom mohla 
príležitostne, popri deťoch 
aj pracovať - robila som da-
bing, párkrát do mesiaca som 
mala predstavenia, občas som 
sa mihla v seriáloch. Ostať 
s deťmi doma aspoň do ich 
troch rokov a venovať sa im 
však bola a aj je stále moja 
priorita. Preto, keď prišla po-
nuka z manželovej firmy ísť 
sem, ja som bola vtedy tehot-
ná s tretím dieťaťom, ponuku 
sme prijali. 

Čo konkrétne robí man-
žel?

Manžel je IT inžinier, pracu-
je na vývoji najnovších mo-
bilných 5G sietí. Až tu som 
zistila, aký je v tom dobrý. 
Len niekoľko dní po našom 
príchode viedol školenie pre 
zamestnancov, máva na sta-
rosti stážistov. Postupy, kto-

ré navrhol on, často vyrieši-
li problém. Nadriadení firmy 
nás už niekoľkokrát presvied-
čali ostať v USA.

Váš najstarší syn je tre-
tiak, druhý je prvák. Čo 
vám imponuje na americ-
kom školstve?

Na našej škole deti až do 
tretieho ročníka nemajú do-
máce úlohy. Jedinou povin-
nosťou je čítať každý deň 
aspoň dvadsať minút. V ško-
le veľa kreslia, pod obrázok 
píšu príbeh a tak vytvárajú 
jednoduché knižky. Zo za-
čiatku nepíšu správne a nikto 
im to neopravuje, dokonca aj 
rodičia to majú zakázané. Po-
stupne, hlavne vďaka čítaniu, 
sa to naučia. Robia mnoho 
vlastných projektov. Povinná 
školská dochádzka je od pia-
tich rokov, deti sa učia hravou 
formou, veľa spievajú a po 
pár mesiacoch si dokážu pre-
čítať knihu, ani nevedia ako. 

Viem si predstaviť, že váš 
život sa točí hlavne oko-
lo školy. Je niečo, čo by ste 
radi priniesli aj na Sloven-
sko a, naopak, čo naše chý-
ba v americkom školstve?

So slovenským školstvom 
nemáme zatiaľ vlastné skú-
senosti, iba z detstva a z po-
čutia. V USA dostávajú deti 
vysvedčenie trikrát do roka s 
podrobným slovným hodno-
tením a poznámkou dosiah-
nutého stupňa v danej oblas-
ti. Deti ani nevedia, že nosia 
domov vysvedčenie. Rodičia 
spolupracujú so školou, môžu 
pomáhať počas vyučovania, 
alebo prísť, prečítať deťom 

rozprávku. Deti so špeciálny-
mi potrebami sú integrované 
so zdravými. Do školy neno-
sia mobily a väčšina malých 
školákov ich ani nevlastní. 
Nepáči sa nám, že netrvajú na 
správnom držaní pera, takisto 
s písaným písmom sa zozna-
mujú len informatívne v tre-
ťom ročníku. My si myslíme, 
že pri písaní písaným pís-

mom mozog dieťaťa funguje 
inak a naše deti píšu doma aj 
písaným. 

Akí sú Američania, žije sa 
vám tam dobre? 

V oblasti, kde žijeme my, 
sú Američania usmievaví, 
príjemní ľudia, ktorí sa radi 
prihovoria a veľmi sa zaují-
majú o našu kultúru a histó-
riu. Sú tolerantní, vážia si, 
že sa učíme ich jazyk. Nie-
koľkokrát sa mi stalo, že sa 
ospravedlnili, že nevedia po 
slovensky. Je však pravda, 
že radšej sa stretávame s pri-
sťahovalcami. Žije sa nám tu 
dobre, je tu veľa slnka a život 
tu nie je taký uponáhľaný.

Čo vám chýba z Ná-

mestova najviac?
Chýbajú nám rodičia. Man-

želovi - bryndzové pirohy, 
špecialita jeho mamy. Mne 
tiež maminkina kuchyňa a jej 
jedinečná chuť. Deťom urči-
te sneh. Mne aj kostolné zvo-
ny a zvonkohra.

Sú nejaké námestovské 
akcie, počas ktorých ste 
doma?

Verím Pane. Stretávame 
tam starých kamarátov ešte z 
čias, keď sme obaja pôsobili 
v námestovskom mládežníc-
kom zbore.

Viem, že s deťmi veľa ces-
tujete po Amerike. Teraz, 
keď máte túto možnosť, ako 
spätne vnímate oravskú prí-
rodu?

Oravská príroda je nádher-
ná a je pravda, že keď som v 
Námestove žila, neuvedomo-
vala som si to a o mnohých 
krásnych miestach som ani 
nevedela. Námestovo leží na 
unikátnom mieste. Moji za-
hraniční kamaráti boli uchvá-
tení fotkami Námestova. 

Čo je na živote v zahraničí 

najťažšie a čo, naopak - vní-
mate pozitívne?

Asi ten pocit, že tvoji blízki 
sú od teba vzdialení pol ze-
megule. Pozitívne vnímame 
to, že život v zahraničí člo-
veka obohatí o mnoho vecí. 
Zmení pohľad na svet a ľudí. 
Naše deti rozprávajú plynule 
anglicky, a ani nevedia, ako sa 
to naučili. 

Veľa šikovných Námestov-
čanov a Oravcov sa vracia 
zo sveta domov. Uvažujete 
nad tým, že sa raz vrátite do 
rodného Námestova?

O niekoľko mesiacov nás 
čaká návrat na Slovensko. 
Neuvažujeme nad tým, že by 
sme sa vrátili do Námestova 
natrvalo, no stále sa tam bude-
me vracať k svojim rodičom a 
budeme radi, ak sa dokážeme 
v budúcnosti spolupodieľať aj 
na nejakých zaujímavých ná-
mestovských projektoch.

Blíži sa pôstne obdobie a 
sviatky Veľkej noci. Preží-
vate sviatky aj po duchovnej 
stránke tak, ako ste boli na-
učení?

Všetky sviatky prežívame 
v duchu slovenských tradícií. 
K našim deťom prichádza 5. 
decembra Mikuláš, vianočné 
darčeky nosí 24. decembra Je-
žiško. V nedeľu pred Popol-
covou stredou robíme šišky a 
máme aj malý rodinný fašian-
gový karneval. Každý rok si 
dávame pôstne predsavzatie. 
Na Bielu sobotu chodíme do 
poľského kostola na posväco-
vanie jedál a dodržiavame aj 
veľkonočnú šibačku. K tomu 
všetkému, samozrejme, pat-
ria slávnostné obrady a sväté 
omše. (Američania sa zaují-
majú o naše tradície, a je pre 
nich nepochopiteľné, prečo 
si ich nechránime viac a po-
vrchne, v nedokonalej forme, 
prežívame na Slovensku aj tie 
ich.) 

Po rokoch života v Brati-
slave a v zahraničí - čo si ce-
níte najviac z toho, čo vám 
dal život v Námestove?

Námestovo sa veľmi rozvíja 
vo všetkých smeroch a cítiť, 
že mnohým ľuďom naozaj zá-
leží na živote v tomto meste. 
Odkedy tam nebývame, veľ-
mi veľa sa zmenilo. V Námes-
tove sme obaja prežili krásne 
detstvo, máme úžasné spo-
mienky zo základnej i ume-
leckej školy, z kostola. Z toho 
čerpáme celý život. Mám po-
cit, že aj vďaka tomu, že sme 
vyrastali v Námestove, kde 
každý každého pozná - ľud-
sky nás to veľmi obohatilo. 
Máme pevné hodnoty, za kto-
rými si stojíme kdekoľvek na 
svete sa ocitneme. Pracovití a 
cieľavedomí ľudia z menších 
miest sa možno ťažšie predie-
rajú vo väčšom svete, ale o to 
viac si potom vážia to, čo sa 
im podarilo.

Ak by ste mohli dať neja-
kú radu rodinám s deťmi, 
ktoré uvažujú nad životom 
v cudzine, čo by to bolo?

Aby sa nebáli vyskúšať to, 
ale aby nikdy nezabudli na 
to, odkiaľ prišli.

Eva Kapičáková

Manželia Svitekovci žijú so svojimi štyrmi deťmi 
viac ako štyri roky v slnečnej Kalifornii. Kristína je 
herečka, no momentálne má prioritu v rodine a de-
ťoch. Do Ameriky ich zavolali kvôli práci jej manžela 
Petra, ktorý pracuje v medzinárodnej technologickej 
firme ako IT špecialista. Keďže ich život sa točí hlav-
ne okolo štyroch detí a školy, rodení Námestovčania 
nám porozprávali o tom, čo je na živote a školskom 
systéme tam iné ako na Slovensku. Táto rodinka je 
tiež príkladom toho, že aj za hranicami Slovenska sa 
dajú sviatky prežívať v duchu kresťanských tradícií 
a hodnôt.

Svitekovci na jednom z výletov v Presidio parku. V pozadí známy Golden Gate Bridge v San Fran-
ciscu.                       Foto: ar sv

Domov, mesto, ktoré nosím v srdci
Vraj sa nám domov vraca-

jú, tí čo odišli.
Zafungoval brexit?
Alebo prehovorilo to hlb-

šie, tak ťažko  definovateľ-
né?

Práve o tom, tak  hlboko 
mojom,  sa mi  žiada v súvis-
losti návratov mladých do-
mov, krátko  prehovoriť.

Zriedkavá osoba, ktorá 
žije ďaleko od svojej vlasti 
si ich pamätá. Pamätá, ako 
jeho oči zachytávajú najviac 
dôležitejšie momenty života 
v meste: pije čaj pri čítaní 
knihy pri fontáne na námes-
tí, sedí s priateľmi v obľú-
benej kaviarni. Spomína na 
tesné uličky medzi domami, 
na cestu do školy. Keď za-
tvorí očí, cíti vôňu mesta po 
daždi, počuje kroky ľudí po 
ulici. 

Minulé leto som bola v 

inom meste. Obrov-
ské a vo mne  strate-
né.  Metropola s ties-
ňou.

Navzájom sme sa  
neoslovili. 

Zistila som, aké  je 
naše mesto pekné, 
milé, láskavé, najlep-
šie - Moje mesto! 

To, čo predtým bolo 
obyčajné, akoby sivé, 
zrazu sa rozsvietilo, 
zvnútra... nedefino-
vateľne.

 Možno v tom sú tie 
návraty - k svojmu 
mestu, k svojmu stro-
mu, k svojmu kopcu.

A čo má moje  
mesto? Príroda... 

Toto leto som cítila 
cítila nejakú úzkosť 
v tom veľkom meste, 
pozerajúc sa z okna. 

Neskôr  som 
doma premýš-
ľala o niečom 
vlastnom, zra-
zu som pocho-
pila - hory! Tu 
je to! Práve to 
mi chýba toľ-
ko! 

V tomto mo-
mente som si 
jasne pamä-
tala: Stojím 
doma na bal-
kóne a poze-
rám sa stra-
nám. Prvá vec, 
ktorú vidím, 
sú hory. Ich 
absencia zna-
mená pre mňa 
toľko!

Vy, čo si pre-
čítate môj člá-
nok, môžete 

povedať: Čo je to...
A pre niekoho toto mesto je 

najlepšie a najobľúbenejšie.
Koniec koncov, všetci sme 

rozdielni, myslíme a cítime 
inak.

Existuje veľa podobných 
spomienok a každý má vlast-
né, osobné. Srdcová náklon-
nosť je spoločná pre všet-
kých ľudí. Uvedomila som 
si, že jedným z najviac prí-
jemných a vzrušujúcich po-
citov je návrat do svojho 
domu, bytu vo svojom meste. 

Moje  mesto veľmi milu-
jem. 

Moja voda, moje kopce, 
môj strom, moja socha, moja 
škola... všetko je moje - ale-
bo lepšie - všetko je  vo mne 
a so mnou.

Vracajú sa - nielen domov, 
ale aj k sebe.

       Adriána BoldovjakováVari najkrajší je pohľad na Námestovo z priehradného mosta...      Foto: lá
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Námestovskí žiaci valcujú olympiády
Hovorí sa, že nie je dôleži-

té zvíťaziť, ale zúčastniť sa. 
Žiaci ZŠ Slnečná, ktorí už 
tradične obsadzujú popred-
né priečky olympiád rôznych 
odborov, zvládajú oboje. Zú-
častňujú sa hojne a rovnako 
tak aj víťazia.

Aj takúto verejnú pochva-
lu si zaslúži Ondrej Grigeľ, 
ktorý získal na olympiáde an-

glického jazyka vynikajúce 1. 
miesto v okresnom kole, po 
ktorom postúpil aj na kraj-
ské. Aj tam zožal úspech a 
krásne 1. miesto mu zaruči-
lo postup na celoslovenské 
kolo. S dejepisnou olym-
piádou sa statočne popaso-
vala Ema Gogoláková - v 
okresnom kole kategórie 
E získala 2. miesto a po-

stupuje do krajského kola. 
Viacero žiakov sa zúčast-
nilo aj geografickej olym-
piády v kategóriách E, F 
a G, pričom najúspešnejšia 
bola s krásnym 2. miestom 
Alžbeta Pilarčíková. Škola 
je právom hrdá aj na Bar-
boru Hrubjákovú, ktorá 
riešením úloh matematic-
kej olympiády získala v ob-

vodnom kole v kategórii Z5 
skvelé 2. miesto. 

Všetkým reprezentujúcim 
žiakom, ako aj ich učiteľom, 
ktorých práca prináša takéto 
ovocie, patrí poďakovanie. 
Gratulujeme a držíme palce 
do ďalších súťaží a olympi-
ád!     

Mgr. Renáta Fidríková, 
riaditeľka školy

Angličtina naša každodenná
O tom, aká dôležitá je zna-

losť cudzieho jazyka v živote 
jednotlivca, nepochybuje nik-
to. Všetci sa o tom presvied-
čame na dovolenkách v za-
hraničí. Tento príklad však len 
málo ilustruje potrebu ovládať 
cudzí jazyk. Zručnosť komuni-
kovať v cudzom jazyku otvára 
mladým dvere do budúcnosti, 
funguje ako prostriedok k zís-
kavaniu informácií, formuje 
kritické myslenie.

Rozvíjať schopnosť komuni-
kovať nebolo nikdy dostupnej-
šie. K dispozícii máme mno-
ho zdrojov, z ktorých môžeme 
čerpať. Môžeme používať cu-
dzí jazyk na komunikáciu s re-
álnymi ľuďmi cez internet, po-
zeráme seriály, filmy, hráme 
hry. Dôležitá je iba osobná za-
angažovanosť, motivácia, chuť 
pracovať na sebe a učiť sa. 

Pre rozvíjanie komunikácie 
našich detí nezanedbateľnú 
úlohu zohráva aj škola. Pomá-
ha deťom popasovať sa s gra-
matikou, vytvára modelové 
situácie v určitom sociálnom 
kontexte komunikácie, usmer-
ňuje. 

Toto si uvedomujú aj mnohí 
rodičia školopovinných detí, 
ktorým záleží na rozvíjaní 
zručností v komunikácii v cu-
dzom jazyku.

Základná škola na Slneč-
nej sa môže pochváliť moder-
ným prístupom vo vyučova-
ní anglického jazyka. Svedčia 
o tom rôzne aktivity, ktoré ško-

la realizovala, realizuje  a plá-
nuje realizovať. Našu školu 
opúšťajú žiaci, ktorí úspešne 
pokračujú na stredných ško-
lách, ich úroveň je často vyš-
šia ako je požadovaná. Zapojili 
sme sa do iniciatívy Európskej 
komisie  Európska značka pre 
jazyky na podporu jazykového 
vzdelávania a dostali sme sa 
s naším projektom do celoslo-
venského finále. Už niekoľko 
rokov sa  pravidelne umiestňu-
jeme na prvých priečkach na 
okresných kolách Olympiády 
v anglickom jazyku a náš žiak 
Ondrej Grigeľ sa tento rok už 
po druhýkrát dostal až na ce-
loslovenské kolo, čo považu-
jeme za skvelý úspech. To, či 
na našu školu chodí najlepší 
angličtinár na Slovensku, sa 
dozvieme až v marci, kedy sa 
uskutoční finále. 

Na našu školu však necho-
dí iba Ondrej, ale veľa iných 
šikovných detí, ktoré majú 
tú smolu, že na súťaž môže-
me poslať v danej kategórii 
iba jedného žiaka. Pre učiteľa 
je veľkou odmenou sledovať 
v triede diskusiu žiakov, kto-
rí aktívne reagujú a neboja sa 
komunikovať po anglicky. Ta-
kýchto žiakov máme a je ich 
dosť. Rokmi pomaly napre-
dujú, aby im napokon v bu-
dúcnosti ich  schopnosti otvo-
rili dvere a mohli vstúpiť do 
úspešného života. 

Zdenka Veljačiková
ZŠ Slnečná

Stavanie snehuliakov
Zima, zima tu je..., to sú 

slová známej detskej pies-
ne. Na tento rok veľmi vý-
stižné, pretože „Perinbabka“ 
nám poslala neobyčajne bo-
hatú nádielku snehu. To vy-
užili aj žiaci našej školy. Jej 
okolie sa rozhod-
li skrášliť snehu-
liakmi. Vyzbrojení 
elánom a odhod-
laním postaviť 
ich čo najviac, 
pustili sa do práce. 
Robenie gúľ bolo 
náročnejšie ako 
si predstavovali. 
Hoci svietilo 
slniečko, ktoré 
chcelo svojimi 
lúčmi hriať, vietor 
a štipľavý mráz 
prácu sťažoval. 
Aj napriek týmto 
podmienkam sa 

všetci veľmi snažili a uká-
zali športového ducha. Vý-
sledkom dvojhodinovej práce 
bolo niekoľko veselých sne-
huliakov. Ich farebné šáliky 
vyvolávali úsmevy na tvá-
rach detí i dospelých.

Ďakujeme všetkým 
žiakom a pedagógom, 
ktorí sa zúčastnili stava-
nia snehuliakov. Napriek 
tomu, že veľké množstvo 
snehu niektorým obyvate-

ľom komplikuje život, deti 
sa  v ňom vedia  vyšantiť. 
Hoci aj postaviť pekných 
snehuliakov.

Mgr. Ľubica  Mináriková, 
ZŠ, Slnečná

Zo zábavy mali úsmev na tvári deti i snehuliaci. 
          Foto: (zš s)

Opäť s Majákom
Január v CVČ Maják sa nie-

sol v duchu polročných jazy-
kových skúšok, v ktorých si 
deti zo záujmových útvarov 
Anglický jazyk - konverzá-
cia zmerali sily v troch úrov-
niach jazyka - speaking, vo-
cabulary a free english.  Deti 
túto skúšku zobrali úplne 
vážne a za odvahu  a úspešné 
absolvovanie  boli aj patrične 
odmenené.

Prvý február bol dňom pol-
ročných prázdnin, počas kto-

rých v centre prebehol Ry-
tiersky tábor plný rytierskych 
aktivít a úloh. Strieľalo sa z 
luku, trénovalo s mečmi, pl-
nili sa rytierske úlohy pri 
hľadaní pokladu v tajom-
nej komnate a, samozrejme,  
osvojili sme si aj desať rytier-
skych cností.

Typické pre február je, že 
je mesiacom zamilovaných, 
najmä preto, že deň 14. 2. 
pripadá na sviatok svätého 
Valentína. Tento deň nie je 

len sviatkom zaľúbených, ale 
aj dňom pre rodiny a priate-
ľov. Mnohí z nás to vnímajú 
ako ďalšiu príležitosť na vy-
jadrenie lásky, či už bozkom, 
šperkom, alebo vlastnoruč-
ne vyrobenou Valentínkou. 
Centrum voľného času Ma-
ják v spolupráci s OZ Centrá-
čik organizovalo už 3. ročník 
okresnej valentínskej výtvar-
nej súťaže. Súťaž bola určená 
pre deti  ZŠ a ZUŠ a súťažilo 
sa v dvoch vekových kategó-
riách - od 9 do 12  a od 13 
do 15 rokov. Deti pri vyrába-
ní Valentínky využívali rôz-
ne výtvarné techniky, kresba, 
maľba, grafika... Kreatívne 
Valentínky hodnotila odborná 
porota, ktorá z množstva prác 
vybrala tie víťazné. 

 .. a čo nás ešte čaká?  
Jarné prázdniny sú tu a pre-

to všetky deti, ktoré obľubujú 
rozprávky a v závere prázd-
ninového týždňa nemajú za-
ujímavo vyplnený program, 
CVČ Maják ponúka čas na-
bitý energiou, rozprávkový-
mi príbehmi a tajuplnými po-
stavami v duchu klasických a 
moderných rozprávok, ale i 
zábavných aktivít, hier a sú-
ťaží. Bližšie informácie sa 
dozviete  na webovej alebo 
FB stránke CVČ Maják.

CVČ Maják

ORAVA OPÄŤ HĽADÁ TALENT!

Aj tento rok bude Orava hľadať svoj talent, takže ak máš 
pocit, že dokážeš očariť svojím výnimočným talentom a 

svojím výkonom presvedčiť aj odbornú porotu, 
tak neváhaj, 

ZAŽIAR NA KASTINGU A STAŇ SA HVIEZDOU 
FINÁLE!!!

Súťažiť sa bude v oblastiach: 
TANEC, SPEV, HUDBA, ŠPORT, INÉ.

Víťazi v jednotlivých oblastiach budú môcť zabojovať 
o post 

ABSOLÚTNEHO VÍŤAZA.

KASTING sa uskutoční 26. apríla 2019 v Centre voľné-
ho času Maják v Námestove o 14.30 hodine. Nepremeškaj 
svoj deň, uzávierka prihlášok je 25. apríla 2019.  Všetky 

informácie, propozície k súťaži, prihlášky, ako aj odpove-
de na otázky nájdete v CVČ Maják, Komenského 487, 029 
01 Námestovo, na FB stránke CVČ Maják a tiež na www.

cvcno.edu.sk.  



pre rodiny. 
Tombolu tento rok nahradi-

la fotobúdka, v ktorej sme sa 
mohli nechať „zvečniť“. Ve-

selá fotka v maskách ako pa-
miatka na ples bola po pár mi-
nútach hotová. 

Ďakujeme Rade rodičov a 
aj celému plesové-
mu organizačnému 
tímu, dobrovoľ-
níkom aj všetkým 
tým, ktorí boli 
ochotní pomôcť. 

Ďakujeme všet-
kým, ktorí ste tam 
boli, za skvelú zá-
bavu!

Už sa tešíme na 
ďalší ples!

(vedenie školy)
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CZŠ SV. GORAZDA

ZŠ KOMENSKÉHO

Valentínska pošta

Inak to nebolo ani v Základ-
nej škole na Ulici Komenské-
ho v Námestove. Už tradične 
sme usporiadali valentínsku 
poštu, ktorú opäť  zorganizo-
vali členovia Žiackeho parla-
mentu. Do srdiečkovo vyzdo-
benej škatule mohli žiaci už 
od začiatku týždňa (Valentína 
bolo vo štvrtok) odovzdať svo-
je „valentínky“. 

Možnosť napísať svojej škol-
skej láske, milej kamarátke či 
kamarátovi, spolužiačke, spo-
lužiakovi, alebo obľúbenej 
učiteľke či učiteľovi „valentín-
ku“ využili naši žiaci naplno. 
Pravidelne poobede sme našu 
valentínsku škatuľu vyprázd-
nili, aby ju opäť na ďalší deň 
mohli žiaci zaplniť odkazmi. 

Konečne prišiel 14. febru-
ár. Už od skorého rána naše 
šiestačky triedili va-
lentínsku poštu, kto-
rej bolo tentoraz nao-
zaj veľa. Počas štvrtej 
hodiny ju potom roz-
nášali do jednotli-
vých tried a do tých 
správnych rúk. Diev-
čatá mali čo robiť, 
aby  ich všetky odo-
vzdali včas.  Odme-
nou im boli radostné 
tváre obdarovaných, 
ktorí sa „valentín-
kam“, listom, darče-
kom, prianiam veľmi 
potešili.

Pravda, aj my, učite-

lia, lebo žiaci nezabudli ani na 
nás. Celá škola dýchala valen-
tínskou náladou. Mnohí boli  
milo prekvapení. Najväčším 
prekvapením však boli „živé 
valentínky“ našich mladších 
žiakov, ktoré  vyslovili či za-
spievali priamo svojim učite-
ľom. Tie potešili i slovom po-
hladili. 

Tohto roku bol o valentín-
sku poštu veľký záujem. Verí-
me, že obdarovaní ľudia  mali 
z pošty radosť a potešenie. No 
nemali by sme zabúdať, že lás-
ka a radosť z blízkych ľudí sa 
nepreukazuje len v deň sväté-
ho Valentína, ale počas celého 
roka. Tým, že budeme šťast-
ní každý deň, budú šťastní aj 
všetci okolo nás a život bude 
krajší.

    ZŠ na Ulici Komenského 

Svätý Valentín sa stal v súčasnosti  jedným z najobľúbenejších 
sviatkov mladých. Je dňom všetkých zaľúbených a oslavuje sa 
14. februára. V tento deň si ľudia, ktorí sa majú radi, vymieňajú  
valentínske darčeky alebo valentínsku  poštu ako prejav svojej 
náklonnosti.

Neskrývaná radosť z valentíniek.                           
    Foto: zšk

Opäť na Altise
Možností na zdravý relax 

po namáhavom pracovnom 
dni je veľa. Posilňovňa, beh, 
bežky, lyže... A čo tak  kor-
čuľovanie. Vravíte si, že je to 
zábava skôr  pre deti? Určite 
sa mýlite! Korčuľovanie na 
ľade je športom pre všetkých, 
nevyžaduje si žiadny špeci-
álny výstroj, ľadové plochy 
a zmrznuté jazerá sa nachá-
dzajú takmer všade. Stačí 

chuť a poriadne nabrúsené 
korčule.

V pondelok 21. januára sme 
sa - učitelia, žiaci a rodičia  

opäť stretli na zimnom 
štadióne Altis, aby sme si zo-
pakovali naše minuloročné 
pravidelné korčuľovania sa. 
Spoločné korčuľovanie  opäť 
stretlo  s pozitívnym ohla-
som, preto sa nás na štadió-
ne zišlo naozaj veľa. Počas 
dvoch hodín žiaci, učitelia 
i rodičia ukázali svoje schop-
nosti na ľade a mohli sa  zdo-
konaliť v korčuľovaní. Tí, 

ktorí nemali vlastné korčule, 
si ich mohli zapožičať priamo 
na Altise. U mnohých to naj-
skôr boli nesmelé prvé kroky, 

jazda dopredu, dozadu, otá-
čanie, pomalé korčuľovanie 
a, samozrejme, aj pády. Veľ-
kou motiváciou pre nich však 
boli tí odvážnejší, ktorí strhli 
aj takých, ktorí nikdy na kor-
čuliach nestáli alebo sa báli. 
Teší nás, že sme našli pocho-
penie aj u rodičov, ktorí boli 
nápomocní pri obúvaní detí 
do korčúľ a mnohí z nich si 
korčuľovanie aj sami vyskú-
šali. Chlapci z 9. C opäť pri-
pravili pre menších i starších 
prekážkové dráhy a súťaže.  
Len tak postávať pri manti-
neloch nenechali nikoho. Sú-
ťažili nielen žiaci, ale, čo nás 
tešilo, aj rodičia a učitelia. 
Tí najodvážnejší, najrýchlejší 
a najsúťaživejší boli odmene-
ní sladkými odmenami. Po-
tom nasledovalo  už len voľ-
né korčuľovanie a záverečná 
diskotéka. Nechýbal ani ho-
rúci čaj, či sladká odmena, 
ktorými sa mohli všetci po-
núknuť. 

O spokojnosti detí svedči-
li ich usmiate, trošku červe-
né, od zimy vyštípané tvá-
re a ich neochota odísť z 
ľadu,  aj keď zaznela záve-
rečná pieseň. Našim žiakom 
sme určite korčuľovaním po-
mohli zlepšiť si kondičku, 
otužiť sa,  možno sa vyhnúť 
teraz tak veľmi rozšírenej 
chrípke a ešte pritom zažiť 
kopu zábavy.

Ďakujeme vedeniu Altis, 
že nám ponúklo aj tento rok  
možnosť spoločne si zakor-
čuľovať. Poďakovanie patrí 
aj pani Kubišovej, ktorá 
nám poskytla sladké odme-
ny pre všetkých zúčastne-
ných. V neposlednom rade 
patrí vďaka aj rodičom, ktorí 
si našli čas a prišli spolu so 
svojimi deťmi stráviť pekný 
podvečer. Už teraz sa teší-
me na ďalšiu podobnú akciu 
a spoluprácu, ktorá bude už 
čo nevidieť. 

ZŠ na Ulici Komenského

 Na Altise sa nás stretlo naozaj veľa.                       Foto zš k

ZŠ KOMENSKÉHO

Naši žiaci nám 
robia radosť

Chceme sa pochváliť výbor-
nými výsledkami z Testova-
nia5, ktoré sa konalo v novem-
bri. Žiaci 5. ročníka z Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda 
v Námestove mali výsledky 
z matematiky a slovenského 
jazyka a literatúry vysoko nad 
slovenský priemer. 

V súťaži matematická olym-
piáda nás potešili žiaci Mag-
daléna Kozákova z 9. B triedy, 
ktorá na okresnom kole získala 
2. miesto a Adam Uhliarik z 5. 
A sa umiestnil na 4. mieste. 

Matematicko-fyzikálna súťaž 
„Náboj junior“ zaujala aj našich 
žiakov a deviataci Magdaléna 
Kozáková, Jaroslav Lajta, Mi-
chaela Chrovátová a Pavol Uh-
liarik získali krásne 3. miesto. 
V literárnej súťaži „Piráti krá-
sy“ naša žiačka 5. ročníka Li-
liana Vlčáková z okresného 
kola doniesla  2. miesto. Náš 
výtvarník - ôsmak Radovan 
Mores svojou prácou „Povedz 
drogám stop“ získal pekné 3. 
miesto. Výborní futsalisti Da-
niel Barta,  Dávid  Adamec, 
Juraj Košút, Kristián Maťuga, 
Lukáš Melek, Matúš Melek, 
Ján Pisarčík, Roman Šarman 
na krajskom kole „Futsal Cup“ 
obsadili nádherné 2. miesto.              

           (vedenie školy) 

A Slovo bolo u Boha
Školské kolo súťaže 

v prednese kresťanskej po-
ézie a prózy A Slovo bolo u 
Boha sme usporiadali na na-
šej škole ešte pred vianočný-
mi prázdninami. V hojnom 
počte sa zapojili najmä reci-
tátori z prvého stupňa. Poro-
ta ocenila týchto účastníkov:

1. kat. (1. – 4. roč.) –  poé-
zia: 1. miesto Matúš Portala, 
2. Klára Šutá, 3. Lívia Zano-
vitová, Filip Tomovčík

1. kat. (1. – 4. roč.) – pró-
za: 1. miesto Dávid Drunek, 
2. Zoja Chomátová, 3. Agáta 
Zanovitová, Marek Gabarík

V utorok 5. februára 2019 
sa naši žiaci zúčastnili kraj-
ského kola XXVI. ročníka 
A Slovo bolo u Boha, ktoré 
sa konalo na pôde Gymná-

zia sv. Andreja 
v Ružomber-
ku. Na súťaž 
zavítali víťazi 
školských kôl 
z oravských 
a liptovských 
okresov. Na-
šim recitáto-
rom sa veľ-
mi darilo a za 
svoj umelec-
ký prednes 
boli aj ocene-
ní. Matúško 
Portala zís-
kal 2. miesto 
v prednese 
poézie 1. - 2. 
ročník, Sárka 
Podstrelená  
2. miesto v prednese prózy 

 Naši úspešní recitátori na krajskom kole sú-
ťaže.                  Foto: czš

Plesová sezóna v našej škole

Ples našej cirkejvnej ško-
ly sme začali (ne)tradične sv. 
omšou v miestnom kostole. 
Ďalší program sa už konal 
v plesovej sále. Po úvodnom 
slove pani riaditeľky a milých 
veršíkoch žiakov sme sa spo-
ločne navečerali. A potom sa 
už tanečný parket zaplnil ma-
lými tanečníkmi. Tí mali na 

ňom prevahu počas celého 
plesu. Dospeláci sa na parke-
te tiež z času na čas mihli, no 
deťom bolo predsa len viac 
do skoku. O spestrenie večera 
sa postarali naši šikovní žiaci 
a žiačky svojimi tanečnými 
a speváckymi vystúpeniami. 
Nechýbali obľúbené súťažné 
disciplíny pre jednotlivcov aj 

O program na plese sa postarali svojimi 
vystúpeniami žiaci školy.             Foto: czš

Aj tento rok sme sa vo fašiangovom období zabávali na ba-
tôžkovom plese. Sympatická akcia so slávnostným nádychom, 
obľubená tak u rodičov ako aj u detí, sa už druhýkrát konala  
vo veľkej spoločenskej sále v Oravskej Jasenici. Zišlo sa nás 
takmer 320.

1.- 2. ročník, Lívinka Zanovi-
tová získala 2. miesto v pred-
nese poézie 3 .- 4. ročník. 

Veľkú radosť máme z oce-
nenia Lilianky Vlčákovej 
v prednese prózy 5. - 6. roč-
ník, ktorá získala 1. miesto 
a postupuje na celoslovenské 
kolo.

Ďakujeme všetkým žiakom 
za reprezentáciu našej školy 
a k úspechu srdečne blahože-
láme!

 Mgr. Katarína Lubasová 
Škombarová 



PEŠI Z ORAVY DO 
SANTIAGA 

DE COMPOSTELA 
- VÝSTAVA

1. 3. - 25. 3.

Výstavné fotopanely - „Peši 
z Oravy do Santiaga de Com-
postela“ - približujúce prostred-
níctvom fotografií a krátkych 
sprievodných textov všetky svä-
tojakubské cesty Floriána Pilar-
číka, budú vystavené vo vestibu-
le pred kinosálou. 

RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO: 
BESAME MUCHO – 

VYPREDANÉ!

20.3. 2019 Streda 16:30 
a 19:30

Vstupné: 16 €
Ulica kdesi pred hlavnou sta-

nicou, pred stanicou zvláštni ná-
hodní chodci súčasníci, zabud-
nutý drahý kufor na chodníku, 
vedľa kufra bezdomovec, kedysi 
populárny hudobník a spevák 
Koki a legendárna sentimentál-
na latinskoamerická pieseň Be-

same mucho v jeho interpretácii 
sú ústrednými témami najnovšej 
trpkej komédie Stanislava Štep-
ku s rovnomenným názvom v 
Radošinskom naivnom divadle.

THE DUCHON ΄S
27. 4. 2019 Sobota 18:00
28. 4. 2019 Nedeľa 18:00

Vstupné: 29 €
Pocta legendárnemu sloven-

skému spevákovi Karolovi Du-
choňovi

Hudobno-tanečno-divadel-
ná show, kde zaznejú nesmr-
teľné hity interpretované Ka-

rolom Duchoňom v novom 
šate, v podaní špičkových mla-
dých slovenských umelcov na 
čele s Patrikom Vyskočilom, v 
aranžmánoch Antona Popoviča.

V réžii a choreografii Jána Ďu-
rovčíka.

Vstupenky na predstavenia 
si môžete zakúpiť v pracovné 
dni od 8:00 do 15:00 v Dome 
kultúry v Námestove v kance-
lárii na 1. poschodí, alebo re-
zervovať na tel. čísle 043 / 55 
222 47 alebo e-mailom na offi-
ce@dkno.sk.

V Dome kultúry v Ná-
mestove bola od 7. do 31. 
januára 2019 vo výstavnej 
miestnosti sprístupnená 
nová výstava regionálnych 
výtvarníčok pod názvom Z 
TVORBY. Kolektívnu vý-
stavu pripravilo sedem vý-
tvarných pedagogičiek zo 
Základnej umeleckej školy 
Ignáca Kolčáka v Námes-
tove - Mgr. Ingrid Bíleko-
vá, Mgr. Jana Brišová, Mgr. 
Miroslava Koleňová, Mgr. 
Tatiana Slivková, Mgr. Zla-
tica Staníková, Mgr. Jana 
Sýkorová a Mgr. Jana Vel-
jačiková - vyučujúcich 

v Námestove aj elokova-
ných pracoviskách v Rab-
či, Zákamennom, Mútnom 
a Oravskom Veselom. 

Výtvarníčky pripravili 
pestrú, zaujímavú a žán-
rovo rôznorodú výsta-
vu, ktorá priniesla viaceré 
umelecké techniky a po-
stupy - akryl, akvarel, tex-
til, papier, svetelný objekt, 
knižná grafika či ekoprint. 
Autorky diel predstavili 
vlastný originálny pohľad 
na krajinu, zákutia prírody, 
ako aj na ľudské činnosti 
a vzťahy, pocity a nálady. 
S podporou ZUŠ a Domu 

kultúry v Námestove plá-
nujú pokračovať v začatej 
tradícii aj ďalej -  3 .roční-

kom Z TVOR-BY.
Mgr. T. Slivková
ZUŠ I. Kolčáka

V Dome kultúry v Námesto-
ve (DKNO) – knižnici si žia-
ci pozreli rozmanitú ponuku 
rozprávkových kníh, zamest-
nanec knižnice Jozef Medard 
Slovík čítal aj zo svojej kni-
hy Psie modré nebo príbeh z 
jeho detstva a naozajstnom 
kamarátstve. Podujatia sa 15. 
februára zúčastnili dve triedy 
prvákov zo Základnej školy 
Brehy v Námestove. Beseda 
bola zameraná na rozvíjanie 
čitateľských zručností žiakov 
1. ročníka ZŠ. Cieľom bolo 

vzbudiť u detí záujem hravou 
a pútavou formou, aby rady 

čítali knihy, vychovať z nich 
čitateľov na celý život. Kniž-

nica môže inšpirovať žiakov, 
aby siahli po zaujímavej knihe 
a môže rodičom aj škole po-
môcť pri vytváraní pozitívne-
ho vzťahu k čítaniu. Žiaci boli 
tiež oboznámení, že v marci 
navštívi našu knižnicu spiso-
vateľka Danuša Dragulová 
Faktorová, ktorá je aj šéfre-
daktorka časopisu pre deti a 
mládež Maxík a Zvonček. Zá-
kladné školy, ktoré majú záu-
jem o besedu, môžu sa infor-
movať v DKNO - knižnici.    

        (dkno)
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Kino KULTÚRA 
Námestovo

marec  2019

Čítanie z detských kníh s prvákmi

Výstava Z TVORBY umelkýň v dome kultúry

Zo slávnosti otvorenia výstavy siedmich  regionálnych výtvarní-
čok Z tvorby, z ktorej chcú autorky urobiť tradíciu.  Foto: (zuš ik)

5 € 2D7. 3. štvrtok
o 18,00 h

GREEN BOOK 

Dráma/Komédia

5 € 2D8. 3. piatok
o 16,00 h

10. 3. nedeľa
o 16,00 h

PSIE VELIČENSTVO

Animovaný 5 € 2D

5 € 2D8. 3. piatok
o 18,00 h

9. 3. sobota
o 18,00 h

CAPTAIN MARVEL 

Akčný/Sci-fi 6 € 3D

5 € 2D10. 3. nedeľa
o 18,00 h

ŽENY V BEHU

Komédia

4 € 2D14. 3. štvrtok
o 18,00 h

FK: LETO

Dráma

5 € 2D
15. 3. piatok
o 16,00 h

17. 3. nedeľa
o 16,00 h

22. 3. piatok
o 16,00 h

24. 3. nedeľa
o 16,00 h

ČAROVNÝ PARK

Animovaný 6 € 3D

5 € 2D15. 3. piatok
o 18,00 h

TRHLINA

Triler

5 € 2D

16. 3. sobota
o 18,00 h

17. 3. nedeľa
o 18,00 h

SKLENENÁ IZBA

Drámai

5 € 2D

22. 3. piatok
o 18,00 h

23. 3. sobota
o 18,00 h

LOVEnie

Romantický/Komédia

5 € 2D21. 3. štvrtok
o 18,00 h

BOJOVNÍČKY SLNKA

Drámai

5 € 2D
24. 3. nedeľa

o 18,00 h

KAFARNAUM

Dráma

5 € 2D

28. 3. štvrtok
o 18,00 h

30. 3. sobota
o 18,00 h

JEDNOU NOHOU V BASE

Komédia

6 € 3D

29. 3. piatok
o 16,00 h

31. 3. nedeľa
o 16,00 h

DUMBO

Rodinný/Fantasy

5 € 2D29. 3. piatok
o 18,30 h

MY

Horor/Triler

5 € 2D31. 3. nedeľa
o 18,30 h

ZRANENÉ SRDCIA

Dráma/Romantický

Podujatia DKN -  marec 2018 - apríl 2019

NOSáci s novou premiérou
V sobotu 2. marca 2019 sa 

Námestovský Ochotnícky 
Súbor predstavil verejnosti 
s novou premiérou. 

Situačnú komédiu z 80. 
rokov od Štefana Kršňáka 
„S brokovnicou na manže-
la“ uviedli ako svoju piatu 
premiéru vo svojej existen-
cii. Komédia zobrazuje roly 
muža a ženy v manželstve v 
obrátenom garde: muž varí, 
štrikuje, štopká ponožky, za-
tiaľ čo jeho žena „nosí noha-
vice“.

Ferdiš je päťdesiatnik, 
rád štrikuje, varí a upratu-

je. Plní funkciu manželky a 
jeho skutočná manželka Ce-
cília ním pohŕda, túži, aby 
mal frajerky, aby pil, aby 
ju bil, jednoducho aby bol 
„mužom“. Vyhodí ho z bytu, 
chce sa s ním rozviesť. Celý 
dej komédie sa odohráva v 
byte Ferdišovho spolupra-
covníka a kamaráta, starého 
mládenca Imra, ktorý práve 
maľuje byt, čím postupne 
vzniká celý rad fraškovitých 
situácií.

Ďakujeme všetkým, kto-
rí si prišli pozrieť novú hru. 
Teší nás, že je o naše ochot-

nícke divadlo záujem.  Hrať 
pred vypredaným hľadiskom 
Domu kultúry v Námesto-
ve, vidieť spokojné a usmia-

te tváre divákov po predsta-
vení a počuť slová chvály je 
pre nás tá najväčšia odmena. 

Vaši NOSáci

S brokovnicou na manžela...       Foto: (nos)

Svätojakubský pútnik
PhDr. Florián Pilarčík sa pri-

šiel 4. marca do Kultúrneho 
domu v Námestove podeliť 
o svoje zážitky z pútnických 
ciest do Santiaga de Com-
postela. V kultúre nezosta-
lo neobsadené takmer žiadne 
kreslo. Prišli jeho známi, bý-
valí aj súčasní študenti Gym-
názia Antona Bernoláka. Na 
úvod vystúpili heligonkári zo 
ZUŠ s krásnou piesňou o do-

movine. Hneď v úvodnom 
slove Florián Pilarčík vysvet-
lil, aký bol zámer tohto pod-
ujatia. „Nerobím to preto, aby 
som púťami na toto miesto na 
seba upozornil, ale preto, aby 
som ukázal, čo ma zaujalo 
a že  je dobré sa týchto ciest 
zúčastniť.“ Toto podujatie v 
DKN  bolo jeho tretím. Prvé 
mal v rodnej Habovke, neskôr 
v Dolnom Kubíne. 

Bohatá a zaujímavá je dokumentácia z ciest, plných duchov-
ných zážitkov Floriána Pilarčíka.      Foto: (dkn)

Následne  rozprával o ces-
tách, ktorých sa zúčastnil. 
Jeho prezentácie boli plné 
fotografií, ktoré zachytávali 
budúce priateľstvá alebo ne-
zabudnuteľné zážitky i spo-
mienky.  V úvode uviedol 
históriu katedrály sv. Jakuba. 
Porozprával legendy o svä-
tom Jakubovi. Na svoju prvú 
púť sa vydal ako 56-57-ročný. 
Motivoval ho jeho syn, ktorý 
sa v roku 2007 pred štátnica-
mi vybral na Camino de San-
tiago. Prvá púť viedla z juhu 

Francúzska do Santiaga, čo 
predstavuje približne  800 ki-
lometrov. 

 Štatistiky poukazujú na to, 
že v roku 2015 sa zúčastnilo 
púte viac ako 250 tisíc pútni-
kov. Sám Florián Pilarčík pre-
šiel spolu približne 5 tisíc ki-
lometrov, čo mu zabralo 172 
dní.  

Väčšinu pútnických ciest ab-
solvoval sám. „Cesta nás núti 
premýšľať akí sme, ako sa 
ku komu správame.“ Na púte 
chodia rôzni ľudia, ktorí majú 

svoj životný príbeh, dôvod, 
prečo sa vydali na túto dlhú 
a nie ľahkú cestu... 

Pán Pilarčík povedal prítom-
ným: 

„Ak sa chceš stretnúť s Je-
žišom,

choď do Jeruzalema,
ak sa chceš stretnúť s pápe-

žom, 
choď do Ríma, ak sa chceš 

stretnúť sám so sebou,
choď do Santiaga...“

Adriána Boldovjaková
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Po drogovej akcii
O  tom,  že  ani  Orava  nie  je 

„drogovo čistá“, vedia najlepšie 
mnohí mladí ľudia – užívatelia 
drog, a potvrdzujú to nezriedka 
aj  správy  kriminálnej  polície. 
Podľa  tých najnovších z minu-
lého  týždňa  kriminalisti  z  OO 
PZ v Dolnom Kubíne vykonali 
počas posledného februárového 
víkendu  úspešnú  akciu  zame-
ranú  na  odhaľovanie  drogovej 
trestnej činnosti. Po nej vyšetro-
vateľ  uvedeného  oddelenia  po-
licajného zboru obvinil 23-roč-
ného  Juraja  z  Námestovského 
okresu  zo  zločinu  nedovolenej 

výroby  omamných  a  psycho-
tropných  látok,  jedov  alebo 
prekurzorov,  ich  držania  a  ob-
chodovania s nimi. Počas akcie 
policajti vykonali v okrese Dol-
ný Kubín  viaceré  prehliadky  a 
pri ich výkone zaistili rastlinný 
materiál  a  tabletky.  Predbež-
ným skúmaním zaisteného ma-
teriálu  sa  zistilo,  že  ide  o ma-
rihuanu  a  extázu  v  množstve, 
ktoré zodpovedá minimálne 34 
bežným  jednotlivým  dávkam 
drogy. 
Podľa  policajného  hovorcu 

KR PZ v Žiline, ktorý nám tieto 
informácie  poskytol,  spracoval 
vyšetrovateľ PZ na obvineného 
Juraja podnet na návrh na  jeho 
vzatie do väzby. Ďalšie okolnos-
ti prípadu sú predmetom prebie-
hajúceho vyšetrovania.        (al)

Aj ženy z krízového centra chcú byť pekné

Pani Katarína je v súčasnosti 
na materskej dovolenke, s krí-
zovým centrom v Rabči však 
spolupracovala  už  skôr  na 
mnohých  projektoch  so  svo-
jimi žiakmi a neskôr aj  sama 
vo  voľnom  čase.  Preto  veľ-
mi  dobre  pozná  príbehy  tý-
raných  žien  a  ich  detí,  ktoré 
museli  ujsť  pred  násilníkom, 
tiež osudy opustených mami-
čiek  s  deťmi,  ktoré  sa  ocitli 
bez  strechy  nad  hlavou,  kto-
ré  nemal  kto  prichýliť.  „Na 
týchto  ženách  vidno  ich  trá-
penie a ťažkú životnú situáciu 
v  očiach,  ale  aj  v  celkovom 
vzhľade. Chcela som im pre-
to darovať jeden deň, kedy sa 
aj ony budú môcť cítiť krásne  
a budú si môcť povedať: Byť 
ženou je úžasné,“ hovorí Ka-
tarína  Tomulcová.  No,  dobre 
pozná aj samotné pracovníčky 
a ich prácu v krízovom centre. 
„Veľmi  obdivujem  tri  úžasné 
zamestnankyne  –  Veroniku, 
Valiku a Ľudku, čo všetko ve-
dia urobiť pre životom ťažko 
skúšané  ženy.  Sú  tak  obeta-
vé, že mnohokrát pomáhajú aj 
nad  rámec  pracovného  času. 
Preto  chcem,  aby  sa  aj  ony 
mohli cítiť krásne,“ vysvetľu-
je. Katka teda vymyslela pro-
jekt Deň  pre  ženy  –  kedy  za 
klientkami  a  zamestnankyňa-

mi  krízového  centra  do Rab-
če prišli kaderníčky a kozme-
tičky.  Dámy  pekne  ostrihali, 
nafarbili a učesali. Potom ich 
nádherne  namaľovali  –  nalí-
čili podľa toho, čo ktorej naj-
viac  pristane.  Jednoducho, 
Dom Charitas  sv. Hildegardy 
sa na jeden deň zmenil na jed-
no veľké skrášľovacie štúdio. 
Hučali fény, vo vzduchu bolo 
cítiť  vôňu  šampónu,  lakov 
a  balzamov. Ako  kaderníčky 
a  kozmetičky  sa  predviedli 
žiačky Strednej odbornej ško-
ly  podnikania a služieb v Ná-
mestove. „Ja sama som na tej-
to škole učila, a hoci  som na 
materskej, stále niečo organi-
zujem, vymýšľam. Naše žiač-
ky  dostali  skvelú  príležitosť 
vyskúšať  si  svoju  zručnosť 
a  predviesť  to,  čo  sa  naučili. 
Zároveň  týrané  ženy    a  osa-
melé matky s deťmi preniesli 
do,  takpovediac,  normálneho 
života,  keď  rovnako  aké  iné 
dámy mohli okúsiť ten slastný 
pocit krásnej ženy, o ktorú sa 
starajú,  ktorá  je  stredobodom 
pozornosti,“ hovorí K. Tomul-
cová. 

Utiekla s deťmi pred tyra-
nom
„Každé  Vianoce  mi  pripo-

mínajú môj útek s deťmi pred 
tyranom.  Minulosť  je  pre 

mňa obdobie plné sĺz, 
kritiky,  ponižovania 
či  fyzických  a  iných 
útokov. V Dome Cha-
ritas v Rabči som po-
cítila pokoj, bezpečie, 
lásku a skutočnú hod-
notu Vianoc, ktorá mi 
už  ostane  na  celý  ži-
vot. Pomáha mi hlav-
ne zabudnúť na to zlé, 
ktoré  som  predtým  s 
deťmi  prežívala.  Zá-
roveň  som  tu  pocí-
tila  silu  Ducha  svä-
tého.  Teraz  už  viem, 
že  Boh  mi  dal  tento 
domov,  lebo  vedel, 
že  je  to  dobré.  Nech 
sa  naša  patrónka,  sv. 
Hildegarda,  prihovára 
u  nášho  Pána  a  vyprosí  mi-
losti  aj  pre  zamestnancov  a 
všetkých  dobrodincov  tohto 
Domu,  pretože  to,  čo  robia, 
robia naozaj dobre a patrí im 
veľká vďaka,“ takto od srdca 
sa vyznala jedna z klientiek – 
pani Mária, ktorá s radosťou 
prijala vianočný darček v po-
dobe kaderníčky a kozmetic-
kého ošetrenia. 
Dom Charitas sv. Hildegar-

dy z Bingenu v Rabči otvori-
li  v  roku  2008,  krízové  cen-
trum požehnal Mons. Andrej 
Imrich.  Toto  zariadenie  po-
skytuje núdzové bývanie pre 
matky  s  deťmi  a  ženy,  na 
ktorých  je  páchané  násilie, 
alebo  ktoré  nemajú  zabez-
pečené  bývanie,  či  nemôžu 
ho  z  vážnych  dôvodov  uží-
vať.  Od  otvorenia  tu  našlo 
azyl  už  88  klientiek,  z  toho 
35  žien  a  53 detí.  „Pre  týra-
né  ženy  a matky  s  deťmi  je 
to akýsi odrazový mostík. Ak 

naozaj  chcú, majú  šancu zo-
taviť sa, nabrať nové sily, zís-
kať  sebavedomie,  naučiť  sa 
životne  dôležitým  zručnos-
tiam,  zodpovednosti.  Môžu 
si našetriť peniaze a nájsť  si 
aspoň skromné vlastné býva-
nie. Veľmi však záleží od sa-
motnej klientky, od jej snahy 
a odhodlania,  či  chce naozaj 
zmeniť  svoju  neľahkú  situá-
ciu,“ hovorí riaditeľka centra 
Mgr.  Veronika Tyrolová.

Osobná filantropia 
Tento pekný projekt   v krí-

zovom  centre  v  Rabči  však 
nie  je  jediný.  Spoločnosť 
Orange  zorganizovala  Gran-
tový program Darujte Viano-
ce už po 17. raz.  Je jedinečný 
v tom, že žiadatelia nežiada-
jú o pomoc pre seba, ale pre 
iných,  no  zároveň  platí,  že 
sa  musia  osobne  spolupo-
dieľať  na  realizácii  pomoci. 
Orange  pomáha  samotným 
žiadateľom,  aby mohli  vypl-
niť  vianočné  želania  ľuďom 

s  ťažkým životným osudom. 
Do  ostatného  ročníka  prišlo 
590  projektov,  z  tohto  poč-
tu  napokon  vybrali  321  prí-
behov  a  na  splnenie  vianoč-
ných snov putovalo dovedna 
50-tisíc  eur.  Boli  zamerané 
na  pomoc  rodinám  v  núdzi, 
osamelým  matkám  a  otcom 
s  deťmi,  ľuďom  bez  domo-
va, seniorom a sociálne slab-
ším.  Vďaka  dobrým  ľuďom 
a grantovému programu malo 
krajšie Vianoce dokopy vyše 
šesťtisíc  ľudí.  „Program Da-
rujte Vianoce chce motivovať 
verejnosť, aby si všímala ne-
ľahké osudy  ľudí vo svojom 
okolí, podelili sa o ich príbe-
hy a prispeli svojím záujmom 
o  zmiernenie  ich  ťažkej  ži-
votnej situácie. Orange posil-
ňuje  individuálnu  filantropiu 
a  osobné  zaangažovanie  sa 
každého  z  nás,“  hovorí  An-
drea  Cocherová,    správkyňa 
Nadácie Orange.

Viera Mašlejová

Aspoň na chvíľu zabudnúť na ťažkú životnú situá-
ciu, aspoň na chvíľu sa cítiť ako žena. Učiteľka Ka-
tarína Tomulcová z Námestova sa rozhodla, že  týra-
ným a o pusteným ženám s deťmi v krízovom centre 
Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči do-
praje kúsok radosti zo života - zabezpečí pre ne ka-
derníka a kozmetičku. S týmto originálnym nápadom 
sa prihlásila do Grantového programu spoločnosti 
Orange - Darujte Vianoce. U hodnotiacej komisie na-
šla myšlienka: Byť ženou je úžasné -  pochopenie a 
jej projekt vybrali. 

Ukážka z aktivít v krízovom centre. Foto: ar K. T., Dom Charitas Rab-
ča a Orange

Šikovní škôlkari z Rozprávkova to zvládli
Ak  si  nie  ste  istí,  v  akom 

veku  je už možné začať deti 
zapájať  aj  do  náročnejších 
športových  aktivít,  inšpiruj-
te  sa  Súkromnou  materskou 
školou Rozprávkovo. V rám-
ci  vzdelávacieho  progra-
mu  s  názvom  „Zdravá  škola 
a zdravie našich detí je u nás 
na prvom mieste“ sa pani uči-
teľky rozhodli naučiť detičky 
lyžovať a korčuľovať. 
Predškoláci  tento  rok  v  ja-

nuári  absolvovali  lyžiarsky 
výcvik,  ktorý dopadol  podľa 
hodnotení  naozaj    nad  oča-
kávania. Deti boli skvelé, ši-

kovné  a  rýchlo  napredovali. 
Svoju  ruku  k  dielu  priložili 
aj  trpezliví  inštruktori,  kto-
rí  deti  výborne  motivova-
li.  Úspechom  pre  vyučujúce 
a  inštruktorov  bolo,  že  deti 
ku koncu týždňa zjazdili celý 
svah, vyskúšali lanovku, zís-
kali  diplomy  a  nezabudli  sa 
ani  poďakovať  -  inštrukto-
rom  namaľovali  spomienko-
vý plagát s ich podobou. 
Po úspešne zvládnutom ly-

žiarskom výcviku sa žiaci už 
tešili na ďalší - korčuliarsky 
výcvik.  Opäť  sa  potvrdilo, 
že  ak  deťom  venujete  čas, 

veľmi rýchlo sa učia a sú na-
ozaj nebojácne, pričom prá-

ve v tomto veku je pre nich 
najlepšie  sa  začať  učiť  bez 
strachu a s veľkým odhodla-
ním. Niektoré z detičiek stá-
li prvý deň kurzu na korču-
liach  vôbec  prvýkrát,  avšak 
niektoré  z  nich  korčuľovali 
už  po  chvíli  bez  pomôcok, 
čo  je  obdivuhodné.  Deťom 
sa  venoval  tréner,  ktoré-
ho  pokyny  naozaj  pozorne 
nasledovali.  Poďakovanie 
patrí  najmä  dvom  pani  uči-
teľkám,  ktoré  tiež  korčuľo-
vali a rovnako tak aj ochot-
ným rodičom, ktorí obetavo 
pomáhali. 
Súkromná materská škôlka 

RozprávkovoNa korčuliach to šlo už v prvý deň výcviku.                 Foto: mš r

Po týždni škôlkari zjazdili celý svah.

Dajme spolu gól
Keďže v blízkosti Súkrom-

nej  materskej  školy  Roz-
právkovo  v  Námestove  sa 
nachádza  štadión,  vedenie 
sa rozhodlo využiť to v pro-
spech  svojich  žiačikov.  Za-
pojili  sa  do projektu Dajme 
spolu  gól,  v  rámci  ktorého 
navštevujú  športovisko  tak 
často, ako im to počasie do-
volí. 
Na  štadióne  sú  pre  deti 

vždy pripravené rôzne špor-
tové  hry  a  pohybové  akti-

vity,  pričom  tieto  chvíle  si 
deti  veľmi  vážia  a  tešia  sa 
z  každej  možnosti  vybláz-
niť sa na čerstvom vzduchu. 
Zároveň sa učia ako správne 
pracovať  s  loptou,  nasledo-
vať  trénerove  pokyny,  hra-
vou a nenásilnou formou sa 
pohybovať  po  pripravených 
stanovištiach.  Deti  sú  po 
celý čas pod kontrolou vyu-
čujúcich a  skúsených  tréne-
rov tak, aby bola táto zábava 
aj bezpečná. 

Deťom sa pri športovaní páči ako rybám vo vode.
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Prečo kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky?
Slovenky, Slováci, 
máme pred sebou príle-

žitosť na jedinečnú zme-
nu, samozrejme, k lepšie-
mu. Máme šancu ukázať, že 
nám nie je ľahostajné ďal-
šie smerovanie Slovenska. 
Je to šanca pre tých, ktorí 
mali pocit, že sa im nedo-
stáva spravodlivosti,  šanca 
pre všetkých nespokojných 
s aktuálnou situáciou na 
Slovensku. Je to šanca pre 
nás všetkých vyslať jasný 
signál o tom, že osud Slo-
venska a našich ďalších ge-
nerácií nám leží na srdci, že 
budeme brániť našu iden-
titu, naše tradičné hodno-
ty, odkaz našich predkov.

Mnohí slovenskí politi-
ci, tiež kandidáti na hlavu 
štátu, tvrdia, že situácia vo 
svete, v Európe a na Slo-
vensku je stabilná a niet sa 
čoho obávať. Ja tvrdím, že 
situácia je vážna a Sloven-
sko práve teraz, viac ako 
kedykoľvek predtým, po-
trebuje prezidenta, ktorý 
skonsoliduje pomery, bude 
presadzovať dodržiavanie 
zákonov a dohliadať, aby 
sa nepošliapavali zásady 
právneho štátu. Pre Slo-
vensko je nevyhnutný člo-
vek právne zorientovaný, 
ktorý rozumie paktom, dek-
laráciám a iným dokumen-
tom, ktoré Slovenská re-
publika v medzinárodnom 
kontexte uzatvára.

Dnes ešte možno nevidíme 
a necítime v plnom rozsahu 
dôsledky zlých politických 
rozhodnutí posledných ro-
kov, ktoré ovplyvňujú dia-
nie celosvetové i domáce. 
Ako muž ošľahaný živo-
tom a dlhoročný sudca jed-
noznačne viem, že následky 
sa dostavia vždy, a niekedy 
v najnevhodnejšom čase. 
Toto je neodvratné.

V celom západnom svete 
sa zvádza tvrdý boj o tra-
dičné, konzervatívne hod-
noty. Kresťanské zásady 
života sú postupne likvido-
vané, vytláčané a ustupu-
jú liberálnemu mysleniu. 
Morálny rozklad prebieha 
na všetkých úrovniach. Na 
druhej strane sme svedka-
mi prebiehajúcej islami-
zácie Európy. Ak budeme 
iba pasívne čakať a nič ne-
zmeníme, kresťanstvo sa 
časom stane v Európe ná-
boženstvom minority. Roz-
hodol som sa kandidovať na 
pozíciu hlavy štátu Sloven-
skej republiky z presvedče-
nia, že súčasná situácia si 
vyžaduje človeka, pre kto-
rého sú vlasť a národ na 
prvom mieste, uvedomuje 
si to v každom momente a 
podľa toho aj vždy koná.

Ako občiansky, národ-
ný, nestranícky kandidát na 
prezidenta nemám za sebou 
žiadnych oligarchov, nie 
som nikomu ničím zaviaza-

ný, iba svojim voli-
čom.  V prezident-
skom úrade chcem 
presadzovať tri pri-
ority: suverenitu 
Slovenska, ochra-
nu tradícií a práv-
ny štát.  Mojou pr-
voradou úlohou je 
urobiť poriadok v 
štáte.

Ako prezident 
budem striktne 
dodržiavať naj-
vyššie postavený 
právny predpis 
platný v Sloven-
skej republike ‒ 
Ústavu Slovenskej repub-
liky a budem dohliadať na 
to, aby sa po nej nešliapalo. 
Slovenský prezident sa ne-
smie a nemôže riadiť ne-
jakými pokynmi a odpo-
rúčaniami zo zahraničia, 
z ktorejkoľvek strany by ta-
kéto snahy prikázali. 

Spoločnosti sa podsúva 
teória o obmedzených prá-
vomociach prezidenta. Ja 
s týmto nesúhlasím. Prezi-
dent, okrem toho, že repre-
zentuje Slovenskú repub-
liku navonok i dovnútra, 
má ústavné oprávnenie, 
ale i povinnosť, aby svojím 
rozhodovaním zabezpečo-
val riadny chod ústavných 
orgánov! 

Zasadím sa o zmeny v so-
ciálnej oblasti.  Mnohí si 
myslia, že prezident nemá 

moc tvoriť ani ovplyvňovať 
legislatívu. Má však moc 
nepodpísať také progra-
mové vyhlásenie vlády,  v 
ktorom nebudú zakotvené 
zmeny, na ktorých trvá. Jed-
noducho nie je možné, aby 
v štáte, kde sa vláda pýši 
silnou a rastúcou ekonomi-
kou, bolo 800 tisíc dôchod-
cov, ktorí majú dôchodok 
nižší ako 500 eur. (Neho-
voriac o tom, že počúvame, 
že na každého migranta, 
ktorý sem príde, by štát mo-
hol a mal vynaložiť 800 eur 
mesačne!)

Ak štát nezačne podporo-
vať mladé rodiny ‒ vyšší-
mi rodinnými príspevkami, 
podporou nájomného bý-
vania a podobne, zarábame 
si na veľký problém. A na-
opak – ak štát teraz mladým 
rodinám pomôže a umož-

ní im mať viac detí, 
ktoré by ony veľ-
mi rady mali, nebu-
deme musieť vôbec 
o verbovaní nejakých 
cudzincov do náš-
ho hospodárstva ani 
hovoriť. Toto všet-
ko sa dá zakotviť do 
programového vyhlá-
senia vlády a ja ako 
prezident jedno-
ducho nepodpíšem 
také programové 
vyhlásenie, kde ne-
bude jasne stanovené 
kedy a koľko. 

Budem podporo-
vať  naše kultúrne zvyky, 
naše tradície a náš krás-
ny folklór všetkými pro-
striedkami, ktoré ako pre-
zident môžem využívať.  
Sme ohrozovaní zo zahra-
ničia prichádzajúcou škod-
livou genderovou ideoló-
giou, často pretláčanou už 
notoricky známymi mimo-
vládnymi organizáciami. 
Dôvodom týchto aktivít je 
snaha vykoreniť nás, preru-
šiť naše vnútorné spojenie 
s naším najhlbším vnútrom, 
s našou minulosťou. Vyko-
renený človek je ľahko ma-
nipulovateľný, stáva sa slu-
žobníkom, otrokom. 

Slovenky, Slováci,
v posledných rokoch som 
bol nútený naučiť sa odo-
lávať útokom na moju oso-
bu a celú rodinu. Môžem 

vás ubezpečiť, že tieto ata-
ky nevznikali preto, že by 
som konal nečestne alebo 
nespravodlivo, ale vznikali 
a boli doslova organizova-
né iba a len preto, že som 
korupčné praktiky a po-
šliapavanie práva vytýkal 
konkrétnym ústavným či-
niteľom a dôsledne na ne 
upozorňoval. Ubezpečujem 
vás, že tak, ako som hájil 
vlastnú česť, pravdu a dobré 
meno mojej rodiny, budem 
hájiť aj vaše – naše spoloč-
né záujmy, záujmy Slovákov 
a všetkých občanov Sloven-
skej republiky. Môžete si 
byť absolútne istí, že rovna-
ko húževnato, ako som bojo-
val za očistu v prípade mojej 
osoby a rodiny, budem bojo-
vať aj za vás.

Aj preto jednou z prvých 
vecí, ktoré ako hlava štátu 
urobím, je zriadenie práv-
nej kancelárie pod záštitou 
prezidenta, ktorá bude po-
skytovať okamžitú právnu 
pomoc vo veciach svojvoľ-
ného porušovania povin-
ností akéhokoľvek štátneho 
úradníka na úkor práv bež-
ných občanov. 

Dôvera v štát sa dá ob-
noviť a všetky veci sa dajú 
naprávať. Na začiatok stačí 
zdravý rozum a rovný chr-
bát.

Objednávateľ: Štefan Harabin, Bratislava                                     Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6

majo okul 2. časť 
tajničky
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glg (expr.) dedičstvo
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EVEL, ÍREK, 
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dopadnutie vrhnutie am neckar 3. časť 

tajničky
lekár liečiaci 

alopatiou

zabalí
číslovka 
(počet 2)

skrine 
(hovor.)

farebnosť 
(kniž.) meno Otílie obdobie erbium

(zn.) pulz mužské 
meno

cit. bedá-
kania

zememerač
výrobca 
remeňov

tlač. agentúra 
Hondurasu

ženské meno

predložka
lietadlo 
(zried.)

krútňava
Začiatok 
tajničky
nevernosť
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(zastar.)

bulharské 
pohorie

koniec 
modlitby

zn. kozme-
tiky

egyp. ochran-
ca zvierat

larva 
chrústa
biograf

radlica, 
rydlo

neón (zn.)
medzinárod-
ná zmluva

omyť, po 
česky

amer. mete-
or. stanica

RODOP, 
ŠED

osem, po 
česky

franc. rieka
chooroba 

kĺbov

meno Adolfa
pevnina, 

zem
ozvena azid meďný

(vz.)

od nedávne-
ho času

drevené 
sedadlo

predložka

kniha 
poverčivých

4. časť 
tajničky

meno Márie astát (zn.) druh čiernej 
farby

rieka vo 
Francúzsku

Gándí:
Vykonať vec...
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Prvý zimný prechod 
Unikátny zápis pre milov-

níkov tohto športu sa stal 3. 
februára 2019. V Námestove 
sa konal vôbec prvý zimný 
prechod.  Začiatkom progra-
mu bola registrácia športov-
cov. Prihlásilo sa viac ako 

300 bežkárov a peších tu-
ristov. Pre peších bol urče-
ný okruh dlhý 12,5 km, bež-
kári mali k dispozícií dlhšie 
trate, a to 15 km a 15,5 km 
s rôznou náročnosťou. Tra-
sa viedla cez Čerchle až na 

Vahanov. Kĺzanie na lyžiach 
si užívali rôzne vekové 
kategórie. Počasie prialo 
a účastníci prechodu sa tešili 
veľkolepému  rozmeru krásy 
horských vrcholov, krásne-
mu výhľadu na Babiu horu, 

Pilsko, Veľký Choč, Magur-
ku, Tatry a Oravskú priehra-
du.  S nohami upnutými na 
čerstvo voskované bežky si 
užívali zasneženú krajinu, 
priateľskú atmosféru, kva-
litne pripravenú trať, chutnú 
kapustnicu a jedinečný záži-
tok. Veríme, že toto poduja-
tie začalo v Námestove svo-
ju dlhovekú tradíciu. Veď 
slovné spojenie „uvoľnite 
pätu, uvoľnite myseľ“  sa 
predsa nehovorí len tak.

Bežkovanie nepopierateľ-
ne patrí k najzdravším zim-
ným aktivitám. V knihách 
a odborných článkoch náj-
deme samé pozitíva, čo sa 
tohto športu týka. Ten, kto 
niekedy skúšal bežkovať, 
sám pocítil, že telesný pohyb 
pri športe má určitý rytmus 
a frekvenciu. Zjednodušene 
sa dá povedať, že prestanete 
myslieť na stres a problémy, 
lebo svoju hlavu zamestnáte, 
budete sústredení na aktivi-
tu. Ak ste bežkovanie dote-
raz nevyskúšali, čo najskôr 
to urobte.       (ab, zdroj: int.)

Na  upravenú trať námestovským chotárom sa pri premiére zimného prechodu vydalo viac ako 
300 športovcov.                 Foto: Michal Glonek

Zamrznutý kilometer
V zasadačke MsÚ Námes-

tovo sa 26. januára kona-
la beseda s rekordmanom, 
milovníkom zimného plá-
vania a veľkým propagáto-
rom zvyšovania plaveckej 
gramotnosti Leszkom Na-
ziemcom z neďalekých Ka-
tovíc.

Po plávaní jednej ná-
mornej míle v arktických 
4-stupňových vodách sa 
podujal plávať čo najviac 
na juhu našej planéty pri 
Antarktíde, kde mala voda 
len -1,2 stupňa. Morská 
voda zamŕza pri - 1,7 C. 
Na začiatku besedy sme si 
upresnili polohu dvoch po-
dobných chladných konti-
nentov. Arktída sa nachádza 
na severe, kým Antarktída 
na juhu. Zaplávať kilome-
ter v takýchto podmienkach 
vyžaduje zodpovednú prí-
pravu, ktorú tento rekord-
man z Katovíc pre slabú 
zimu absolvoval dvakrát 
do týždňa aj v chladiaren-
skom boxe, v 800-litrovej 
nádrži, do ktorej pre zamŕ-

zanie musel namiešať až 
60 kg soli. Pre zaujímavosť 
- po 25 minútach sa teplo-
ta vody z -1,2 ohriala na +2 
stupne.

V súčasnosti plánuje Les-
zek Naziemca preplávať  
jazero Titicaca, ktoré sa na-
chádza vo vysokej nadmor-
skej výške.

Keď sme sa  rozprávali o 
65 rokoch Oravskej prie-
hrady a jej početných obe-
tiach, Leszek pripomenul 
500 až 600 osôb, ktoré roč-
ne zahynú vo vodách v Poľ-
sku. Načrtol tiež možnosti 
ako postupovať v prevencii 
pred utopením. Je možnosť 
zapojiť sa do výziev a pro-
jektov s cieľom vzdeláva-
nia a zvyšovania plaveckej 
gramotnosti.

V ideálnych podmien-
kach sa oravským otužil-
com môže podariť niečo z 
týchto zámerov aj skutočne 
zrealizovať a tak prispieť 
svojím dielom k predchá-
dzaniu pred nástrahami 
vôd.           Oravskí otužilci

O diskusiu s Leszkom Naziemcom malo záujem niekoľko de-
siatok návštevníkov.          Foto: (oo)

O „živote v pohybe“ námestovských seniorov
Klub seniorov Jednoty Ná-

mestovo  organizoval 30. ja-
nuára tretí ročník prechodu  
na bežkách a prechod s palič-
kami (nordic walking). Pod-
ujatie sa konalo na Ranči u 
Edyho v Námestove. 

Prišla vyše päťdesiatka  
seniorov z Brezy, Rabče, 
Oravskej Jasenice, Oravskej 
Lesnej, Zákamenného, Vav-
rečky, Sihelného a Námesto-
va. Víťazom bol každý zú-
častnený. 

 Aktívnych námestovských 
dôchodcov prišla  pozdra-
viť  aj inštruktorka nordic 
walkingu (NW) Liba Chiara 
Hládeková z Dolného Ku-
bína a takto sa prihovorila: 
„Pri správnej technike  po-
silníte vnútorné svaly oko-
lo chrbtice, oveľa účinnejšie 
zapojíte krvný obeh a vaše 
pľúca. Výdaj energie pri NW 
je oveľa vyšší ako pri bežnej 

chôdzi, pritom je to aktivita 
zvládnuteľná i v pokročilej-
šom veku či pri vyššej váhe, 
kedy sú iné pohybové aktivi-
ty obmedzené. NW je vhod-
ný aj pre deti či tehotné ženy. 
Pri tzv. chôdzi s paličkami 
robíme pohyb rúk až do ra-
mien a tým vzniká aktivi-
ta. Keď je človek spokojný, 
je aj krajší, usmiaty. Príroda 
nám dáva energiu celoroč-
ne, stačia nám iba palice. Je 
to šport pre všetkých, od ma-
lých po veľkých. Ľudia si pri 
chôdzi vyčistia myseľ. Veľa 
ľudí trpí depresiou. Je to  aj 
preto, že majú málo pohy-
bu, sú prepracovaní a opuste-
ní. Mozog potrebuje pohyb, 
zväčšuje svoju elasticitu. 
V každom veku by sme mali 
niečo robiť“, priblížila vý-
hody chôdze s paličkami in-
štruktorka L. Hládeková.

Klub seniorov organizuje 

a zúčastňuje sa letných a aj 
zimných športových hier nie-
len v rámci okresu ale i kraja. 

„Niekoľkokrát sme auto-
busom navštívili Aqapark 
v Oraviciach i novovybudo-
vaný areál v neďalekom poľ-
skom Chocholove. V mno-
hom nás obohatili prednášky 
MUDr. Júliusa Šipoša z Cen-
tra zdravé srdce ako i MUDr. 
Miroslava Žáčika z námes-
tovskej pneumologickej am-
bulancie. Radi využívame aj 
možnosť kúpeľnej liečby so 
štátnou dotáciou v spoluprá-
ci s  miestnymi JD v našom 
okrese. V spolupráci s TS 
Námestovo radi niekoľkokrát 
ročne od odpadkov vyčistí-
me cestu na Ranč u Edyho, 
nábrežie Oravskej priehrady 
i amfiteáter. Ani vzdeláva-
nie nám nie je cudzie. Mnohí 
naši seniori navštevujú UTV 
/Univerzitu tretieho veku“, 

hovorí predsednícka KD 
v Námestove Mária Adam-
číková. „Starnúci človek si 
potrebuje zachovať pre pocit 
užitočnosti a sebarealizácie 
primeranú činnosť. Jednota 
dôchodcov v Námestove má 
v súčasnosti vyše 180 čle-
nov, ktorí sa snažia vytvárať 
pre seba i iných ľudí, ktorí 
už v živote stratili svoju do-
minantnú sociálnu rolu, nové 
možnosti – možnosti druhé-
ho životného programu. 
Mnohým našim seniorským 
rovesníkom chýba zamestna-
necká rola, sú postihnutí ci-
tovo, osamelosťou a niektorí 
aj nudou. Realizujú sa pre-
to v športových, kultúrnych, 
vzdelávacích, spoločenských 
i verejnoprospešných činnos-
tiach v našom osemtisíco-
vom mestečku“, povedala M. 
Adamčíková.

Adriána Boldovjaková

Novoročná sánkovačka
Zima prináša množstvo prí-

ležitostí na rôzne tradičné 
alebo menej tradičné aktivity. 
Od zážitkových až po športo-
vé, pri ktorých vám bude tep-
lejšie ako v lete. Zima je pre 
mnohých čas, kedy zalezú 
doma pod deku s knihou a po 
celý čas vytiahnu päty von 
iba minimálne. Chladné po-
časie so snehom však ponúka 
množstvo skvelých aktivít.

Deň plný zábavy a dob-
rodružstva si užívali deti i do-
spelí 6. januára na Ulici sv. 

Cyrila a Metoda, pred mest-
ským úradom. Organizovala 
sa spoločná Novoročná sán-
kovačka. 

 Krásne popoludnie si priš-
lo užiť viac ako 200 ľudí vo 
väčšine deti s rodičmi. Pri-
niesli si sánky, boby či lo-
páre. Pre všetkých zúčastne-
ných bol pripravený teplý čaj 
a tiež sladká odmena. Aktív-
ny oddych na čerstvom vzdu-
chu je tým najzdravším rela-
xom pre telo aj dušu. 

(mk)

Viac ako dvesto Námestovčanov, poväčšine detí, si užívalo 
novoročnú sánkovačku.                         Foto: Filip Sestrenek

HK Námestovo víťazom Oravskej hokejové ligy
Nevídaný kúsok sa podaril 

našim hokejistom. Po nevy-
darených minulých ročníkoch 
sa v tomto ročníku podarilo 
vyskladať výbornú partiu hrá-
čov, ktorí kráčali od zápasu k 
zápasu za víťazstvami. V zá-
kladnej časti to bola naháňač-
ka s najväčším konkurentom v 
boji o titul, HK Liesek. V ich 
vzájomnom zápase sa preja-
vila kvalita Námestovčanov 
a vďaka víťazstvu sa tešili z 
celkového triumfu v základnej 
časti. Vďaka najlepšej výcho-
diskovej pozícii si v semifinále 
zmerali sily s relatívne najpri-
jateľnejším súperom z Trste-
nej. Predpoklady sa naplnili a 
Námestovčania nedali svojmu 
súperovi šancu na úspech. Fi-
nále opäť spojilo najväčších 
rivalov. Našich hokejistov vy-
zval Liesek. V úvodnom zá-

pase sa zrodila 
jednoznačná vý-
hra Námestova v 
pomere 6:2. Na 
druhý deň síce 
žlto-čierni ťaha-
li za kratší ko-
niec a prehrali 
5:4, smútiť však 
nemuseli. O ví-
ťazovi totiž roz-
hodovalo celko-
ve skóre z oboch 
zápasov a v tom 
mali návrh jed-
noznačná domá-
ci hráči. Treba 
podotknúť, že vo 
finálových zápa-
soch sa hral sku-
točne kvalitný a 
pre diváka atrak-
tívny hokej. Keď-
že sa finále odohralo len tesne 

pred uzávierkou, podrobnosti 
vám prinesieme v najbližšom 

čísle. Víťazovi aj porazeným 
gratulujeme.             M. Kasan

Tím víťazov Oravskej hokejovej ligy po víťazstve nad Lieskom. Foto: (hkn)


