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Skupenstvo lásky
Vždy v úžase dokážeme stáť pred fenoménom, 

akým je obyčajná voda. Pri jej premenách, meta-
morfózach do všetkých skupenstiev. Obdivujeme 
jej dokonalosť, silu, majestátnosť, krásu, ale aj ne-
vyhnutnosť pre život. Jej nenahraditeľnosť, ale aj 
tajomnosť v rôznych podobách akoby podčiarko-
vala a ukazovala na svojho dokonalého Tvorcu – 
Projektanta – Boha. Premeny, metamorfózy v čase 
a priestore. Neočakáva snáď to isté aj od nás Boh?

  
Premeny v čase. Čas, ktorý nám bol vymeraný 

na tejto zemi. Čas na zrenie, dozrievanie v seba-
poznávaní, hľadaní a napĺňaní zmyslu života. Svä-
tý Bonaventúra zhrnul zmysel nášho života na tej-
to zemi do troch bodov: 1. Obdiv Boha (kto si ty, 
Pane); 2. Vnímanie seba (kto som ja, Pane); 3. 
Adorácia Boha (čo chceš, aby som urobil, Pane). 
Nech čas príchodu Božieho Syna na túto Zem je 
časom našej osobnej premeny a metamorfózy, 
kedy nanovo objavíme majestátnosť, krásu a ne-
vyhnutnosť Boha pre náš život, kedy pochopím, 
kto som v stvoriteľskom a vykupiteľskom pláne 
Boha, ale hlavne – akou metamorfózou, premenou 
mám prejsť ja sám. 

  
Premeny v priestore. Slávneho skladateľa Leo-

narda Bernsteina sa raz novinári pýtali, na ktorom 
nástroji v symfonickom orchestri sa najťažšie hrá. 
Majster s úsmevom a bez zaváhania odpovedal: 
„Druhé husle“. Všetci túžia hrať prvé husle a iba 
máloktorí chcú s rovnakým zanietením a záujmom 
hrať druhé husle. Najslávnejšie svetové orchestre 
majú najlepšie druhé 
husle, lebo dávajú dô-
raz na prvé husle. Bez 
druhých huslí nemož-
no dosiahnuť harmó-
niu v orchestri. Neko-
nečný Boh sa vtelením 
stal ohraničeným člo-
vekom. K svojej bož-
skej veľkosti pribral 
zraniteľnosť ľudského 
dieťaťa. Dovoľuje člo-
veku, aby chránil jeho 
bezbrannosť, aby mu 
v rôznych metamorfó-
zach lásky prejavoval 
takú istú lásku, akou 

Boh milu-
je nás. Ježišov 
život je ces-
ta od bezbran-
nosti dieťaťa, 
cez jeho život 
rôznych sku-
penstiev lásky, 
až po jedineč-
né vzkriesenie 
k novému ži-
votu. A aj keď 
bol Božou mo-
cou vyvýšený, 
n e v y s t a v u j e 
na obdiv svo-
ju slávu, ale sa 
stále premieňa v skupenstve chleba a vína, mig-
ruje v rôznych podobách človeka z krajiny do 
krajiny, od človeka k človeku. Svätý Pavol zhr-
ňuje Kristov život do vety: „Uponížil sa“. Ježiš 
sám o sebe hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom.“. Ako dosiahnuť v tom-
to svete pokoj, harmóniu, keď každý túži hrať 
prvé husle?  Dá sa to iba vtedy, keď pochopíme, 
že život je priestor pre spoločný orchester a sym-
fóniu súzvuku dosiahneme jedine cez rôzne sku-
penstvá lásky.

  
Prichádza čas Vianoc. Boh zostupuje k človeku, 

aby sa delil o jeho radosti, biedy, slzy, úzkosti, ale 
aj nádeje. Na Vianoce sa radi obdarúvame. Mys-

líme si, že takto splatíme ľuďom 
dlh svojej vďačnosti. No bolo by 
to veľmi ľahké a pohodlné. Ako 
kresťania máme povinnosť nie len 
obdarúvať, ale sami sa stať darom. 
Byť darom bez výhrady pre všet-
kých, lebo všetci ľudia sú našimi 
veriteľmi, lebo každý z nás je dlž-
níkom všetkých ostatných. Praj-
me si spoločne počas vianočné-
ho času, ale aj v priestore nového 
roka, aby sme mali chuť, odvahu 
a kreativitu pre vytvorenie rôz-
nych skupenstiev lásky s Bohom 
i ľuďmi v Námestove.

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, 
PhD., námestovský dek an

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami.  Ján 1:14-18 SSV                   Foto: (lá)
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Opravy mestských škol-
ských zariadení, ciest a chod-
níkov patria takisto k veľ-
mi dôležitým, potrebným a 
je dobré, že sa v tomto robí 
a bude pokračovať kontinu-
álne podľa požiadaviek či už 
občanov, alebo zlého technic-
kého stavu, a nielen pred voľ-
bami.

Prieskum nasmeruje 
aktivity v CR

Ako predseda komisie pre 
cestovný ruch, regionálny 
rozvoj, služby a technickú 
činnosť v meste by som v pr-
vom rade chcel poďakovať 
všetkým jej členom za plno-
hodnotnú prácu a najmä pod-
netné nápady.

Aj tu sa niekoľko vecí po-
darilo, no na niektoré si bude-
me musieť ešte počkať a byť 
trpezliví.

K rozvoju cestovného ru-
chu nepochybne prispeje 
cyklochodník od tzv. Účka 
na nábreží, kde sa chodec 
alebo cyklista plynule dosta-
ne až ku židovskému cinto-
rínu a, samozrejme, nemož-
no nespomenúť revitalizáciu 
Slanického ostrova umenia. 
Dosť intenzívne sa v záve-
re roka začalo debatovať o 
tom, či by výletné lode, kto-
ré smerujú na vyhliadkové 

plavby nemohli kotviť a za-
čínať svoju plavbu práve v 
okolí nábrežia v Námestove. 
Komisia si v závere roka dala 
urobiť prieskum o turistic-
kom ruchu a hľadala odpove-
de na otázky, kto v súčasnos-
ti chodí za účelom cestovania 
a turizmu na Oravu, aké veci 
si návštevníci zapamätajú, čo 
návštevníkom vadí/prekáža, 
čo by radi ľudia videli/zažili, 
a najmä čím a ako pritiahnuť 
potenciálnych návštevníkov. 
Na základe tohto prieskumu 
budeme musieť spojiť všet-
ky sily, poslanci, komisia, 
mestský úrad a hlavne amba-
sádor pre cestovný ruch, aby 
sme urobili konkrétne kro-
ky a zlepšenia, ktoré povedú 
k zvýšeniu záujmu o cesty a 
pobyt v našom meste a okolí.

Poplatky ovplyvní 
separovanie

Keďže komisii pribud-
li nové kompetencie v rám-
ci technickej činnosti v mes-
te, jej členovia sa zaoberali 
aj jednotlivými požiadavka-
mi príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Ná-
mestovo. Išlo hlavne o nákup 
techniky na zimnú údržbu. 
Obnovil sa tak vozový park o 
viac ako 250 tisíc eur.

Veľká pozornosť sa rovnako 

sústreďovala aj na odpadové 
hospodárstvo.

Aby Slovensko splnilo re-
cyklačné ciele Európskej 
únie, musí do roku 2035 zní-
žiť skládkovanie pod 25 per-
cent, v roku 2040 pod desať 
percent. Okrem toho musí 
Slovensko zvýšiť recykláciu 
odpadu. Do roku 2025 má re-
cyklovať 55 percent komunál-
neho odpadu, v roku 2030 to 
má byť 60 percent. Musíme 
tak kráčať s dobou a byť na 
všetko pripravení. Viac sepa-
rovať znamená aj to, že sa bu-
deme snažiť udržať poplatky 
za likvidáciu odpadov v takej 
miere, aby to nepocítili peňa-
ženky našich spoluobčanov, 
no na to je potrebná osveta, 
a najmä  samotná zaintereso-
vanosť občanov v triedení od-
padu, pretože ciele EÚ sú ne-
úprosné.

Na záver by som chcel po-
priať všetkým obyvateľom 
veľa zdravia, vzájomného 
porozumenia a úspechov do 
nového roka.

Peter Kolada, poslanec MsZ
predseda komisie pre 

cestovný ruch, regionálny 
rozvoj, služby a technickú 

činnosť v meste

Námestovo prvým na Orave v počte 
stavebných pozemkov

Rok ubehol ako voda a nastal čas hodnotenia na-
šej činnosti. Ako poslanec MsZ som presadzoval, 
aby sa čo najrýchlejšie začali v našom meste po-
zemkové úpravy, ktoré sú nevyhnutným predpokla-
dom pre  rozvoj mesta a hlavne nárast počtu obyva-
teľov. V roku 2022 po skončení pozemkových úprav 
tak bude v našom meste 600 až 800 stavebných po-
zemkov, čím sa Námestovo zaradí na prvé miesto na 
Orave. Taký počet pozemkov na výstavbu nebude 
mať v tomto regióne žiadna obec či mesto.

Ing. Peter Kolada

Vykladať veľkorozmerný odpad 
ku kontajnerom je ZAKÁZANÉ

Jedným z početných dô-
vodov, prečo ľudia vykla-
dajú na verejné priestran-
stvá veľkorozmerný odpad 
(okná, dvere, postele, elek-
tronika a pod.) je napríklad  
aj ten, že ho tam umiestnili 
z údajného dôvodu, že veci 
sú ešte funkčné a niekto ich 
môže ešte stále využiť. Av-
šak hlavne pri sídliskových 
kontajnerových stojiskách sa 
v mnohých prípadoch časom 
nahromadí takto objemný od-
pad, o ktorý ľudia nemajú zá-
ujem a z miesta „vystavenia“ 
predmetných vecí sa tak stá-
va smetisko. Jednoducho po-
vedané, z dobrého úmyslu sa 

zrazu stáva porušenie zákona 
a mestská polícia  sa vecou 
už zaoberá ako nelegálne za-
loženou skládkou odpadu. Tu 
nastupuje proces objasňova-
nia priestupku a po zistení pá-
chateľa - pôvodcu skládky je 
vec ukončená sankciou. Po-
kuty pri porušení VZN mesta 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi sa pohybujú 
od niekoľkých desiatok, až 
po niekoľko tisíc eur. 

Ak chceme mať v našom 
meste čisto, ľudia si jednodu-
cho musia uvedomiť, že nad-
rozmerný odpad ku kontajne-
rom nepatrí a všetky druhy 

veľkoobjemového odpadu 
patria na zberný dvor. Tam 
ich môžu občania bezplatne 
odovzdať, okrem drobného 
stavebného odpadu. Ten sú 
povinní odviezť na skládku 
odpadov v Zubrohlave, kto-
rá je otvorená počas celého 
pracovného týždňa -  ponde-
lok - piatok od 6.00 do 14.00 
hod. Na skládku odpadov 
patrí veľkoobjemový odpad 
v čase, keď nie je v prevádz-
ke zberný dvor, teda hlavne 
v zimných mesiacoch. Pô-
vodca odpadu sa preukáže 
na skládke občianskym preu-
kazom a zadarmo tam môže 
svoj odpad do 1m3 raz ročne 
umiestniť.

Prvoradým cieľom politi-
ky mesta v oblasti nakladania 
s odpadmi je minimalizácia 
negatívnych účinkov tvorby 
a nakladania s odpadmi na 
zdravie ľudí a životné pros-
tredie. Práve pre tento účel 
slúži prijaté VZN mesta Ná-
mestovo č. 3/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpad-
mi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Len zodpovedným 
prístupom každého jedné-
ho z nás môžeme prispieť k 
ochrane životného prostre-
dia a tým aj lepšej budúcnosti 
pre naše deti.

Mgr. Miroslav Hajdučík
náčelník MsP

K veciam položeným pri kontajneri, aj s dobrým úmyslom, 
že si ich niekto ako funkčné vezme, pribudnú zanedlho ďalšie 
a na mieste vzniká nelegálna skládka odpadu - smetisko. A po-
rušenie zákona...            Foto: (mp)

Rok vo funkcii 
1. Rozbehli sme jednoduché 

pozemkové úpravy v oblasti 
Čerchle, Brehy a to tak, že sme 
získali podpisy väčšiny vlast-
níkov pozemkov. Veríme, že je 
len otázkou času, kedy sa po-
zemkové úpravy zrealizujú. 

2. Pozemky pod náučný 
chodník, ktorý bol dlhú dobu 
sľubovaný, v skutočnosti ne-
boli úplne vysporiadané. Nám 
sa podarilo tieto veci dotiahnuť 
do konca a držíme v rukách ná-
jomnú zmluvu. Realizácia je na-
plánovaná na začiatok nového 
roka. Za malý predkrm pova-
žujeme to, že sme v spolupráci 
s Lesmi SR a mestom Trstená 
pred sezónou vyčistili pôvodný 
chodník v smere na Slanicu až 
po prístav, ktorý využívalo mno-
ho domácich aj turistov.

3. Pripravili sme ideovú súťaž 
návrhov na nábrežie. Zverejne-
ná bude v najbližšej dobe. O jej 
priebehu vás budeme pravidel-
ne informovať. 

4. Transparentnými výbe-

rovými konaniami sa nám po-
darilo obsadiť  pracovné pozí-
cie prednostu MsÚ, vedúceho 
stavebného oddelenia a tiež 
pracovníka pre verejné obsta-
rávanie a cestovný ruch, čo 
efektívnym spôsobom napomá-
ha k rýchlejšiemu a kvalitnej-
šiemu riešeniu každodenných 
povinností úradu. 

5.  Opravy, rekonštrukcie a 
obnovy v meste: Obnova stre-
chy, zdravotechniky, IS na ZŠ 
Slnečná, vybavenie  špeciál-
nych učební ZŠ Komenského, 
vybavenie  špeciálnych učební 
ZŠ Slnečná, oprava miestnych 
komunikácii, oprava chodníka 
Ul. Štefánikova k Lidlu, opra-
va chodníka za Kultúrnym do-
mom, oprava chodníka sídlisko 
Stred, vybudovanie oplotenia 
MŠK II. etapa, vybudovanie 
miestnej komunikácie Ul. Bre-
zová, vybudovanie schodov zo 
spodnej časti cintorína, oprava 
cesty Ul. Miestneho priemys-
lu, oprava cesty okolo Námes-
tia A. Bernoláka, dobudovanie 
parkoviska na amfi teátri, za-

teplenie budovy MsÚ, vybudo-
vanie odvodnenia Ul. Severná, 
rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení, zdravotechniky a rozvo-
dov v budove MŠ Veterná, pre-
behla pasportizácia hrobových 
miest na cintoríne. 

6. Začiatkom roku vznikol 
Mládežnícky parlament. Fun-
guje medzi nami spolupráca a 
vytvárame podmienky pre vý-
chovu novej generácie, ktorá sa 
bude aktívne zapájať do chodu 
mesta.

7. Obnova techniky v rámci 
Technických služieb:

- kolesový nakladač BOB-
CAT S650 s príslušenstvom: 
fréza na asfalt, snehová fréza, 
zametač, univerzálna lopata

- ramenný nakladač s hyd-
raulickou rukou (4x4) značky 
M.A.N. 

- traktor JOHNDEERE 6120

8. V obnove zelene sa nám 
podarilo vysadiť približne 120 
stromov a 40 kríkov. 

9. Predpokladaný stav re-
zervného fondu k 31. 12. 2019 

je 3 046 748 €

Veľká vďaka patrí odbornej 
a usilovnej práci všetkých pra-
covníkov MsÚ, príspevkových 
organizácií, poslancov MsZ 
a vás, občanov Námestova.  

Ako som tvrdil – Sám nič ne-
dokážem, ale keď sa spoja tí 
správni ľudia, ktorí ťahajú za 
jeden koniec,  výsledky sa skôr 
či neskôr dostavia. 

Chcem sa vám všetkým poďa-
kovať za dôveru a úprimnosť, s 
ktorou sa denne stretávam pri 
mojej práci, či je to na MsÚ, 
v uliciach nášho mesta, kultúr-
no-spoločenských podujatiach, 
jednoducho všade tam, kde sa 
stretávame. Pevne verím, že sa 
nám spoločnými silami bude 
dariť zveľaďovať naše mesto aj 
naďalej. 

Milan Hubík
primátor mesta

V závere roka o rozpočte
Vo štvrtok 19. decembra 

(po uzávierke novín, pozn. 
aut.) sa konalo posledné 
tohtoročné rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Ná-
mestove, ktoré malo okrem 
ďalších bodov na progra-
me predovšetkým rozpočet 
mesta na roky 2020 – 2022, 
programový rozpočet na 
spomínané dvojročné obdo-
bie. K tomuto bodu progra-
mu sa očakávala tradične 
búrlivá diskusia. V prípa-
de, ak by rozpočet poslanci 
neschválili, a neschválili by 
ho do 31. decembra, platilo 
by rozpočtové provizórium. 
Znamená to, že samospráva 
mesta by hospodárila podľa 
rozpočtového roka 2019, pri-
čom výdavky v každom me-
siaci by nesmeli prekročiť 
1/12 celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu roka 
2019. V režime rozpočtové-
ho provizória by samospráva 
mohla využívať prostried-
ky iba na bežné výdavky na 
chod mesta, na chod úradu 
a chod jeho  príspevkových 
organizácií.

Predvianočný čas dáva ná-
dej, že  poslanci našli spo-

ločnú reč a dobrú vôľu a 
schválili tento najdôležitej-
ší dokument mesta.

Na programe rokova-
nia bol aj návrh plánu kon-
trolnej činnosti kontrolór-
ky mesta na 1. polrok 2020, 
vymenovanie nového kona-
teľa Bytového podniku Ná-
mestovo, príloha k VZN č. 
4/2009 o určení výšky do-
tácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení, 
zriadených na území mesta, 
spolufi nancovanie projek-
tu Zhodnocovanie biologic-
ky rozložiteľných komunál-
nych odpadov a ďalšie 
témy.                   (lá)

Oprava/spresnenie
V minulom čísle novín,  

v článku z rokovania MsZ 
pod názvom Rivalom všet-
kých – najme ak ide o roz-
počet – je čas, sme omylom 
uviedli problematiku pred-
nášanú predsedníčkou ko-
misie výstavby, územného 
plánovania, dopravy a život-
ného prostredia, ako proble-
matiku komisie pre rozpočet, 
fi nancie, správu a hospodá-
renie s majetkom mesta. Au-
torka článku sa predsedom 
spomínaných komisií i čita-
teľom novín za chybu ospra-
vedlňuje.                          (r)

Rok 2019 je na sklonku a to znamená, že je za nami aj 
prvý rok nášho funkčného obdobia.  Dovoľte mi preto 
stručné zhodnotenie toho, čo sa nám za ten rok podarilo.



Keď som išiel kandidovať za 
poslanca do MsZ spolu s ďal-
šími sme si stanovili ako pri-
oritu fungujúce mesto a pra-
vidlá platiace pre všetkých. 
Na začiatku sa nám podari-
lo vytvoriť komisie MsZ, kde 
sa zapojilo do práce pre mesto 
ďalších viac ako 50 ľudí, kto-
rí pracujú v svojich profesi-
ách v daných oblastiach a sú 
ochotní na úkor svojho voľné-
ho času pomôcť nášmu mes-
tu. Práca poslanca, člena ko-
misie je veľmi náročná, ale ak 
chceme posunúť mesto ďalej, 
bez toho to nejde. V tom, čo 
sa nám podarí realizovať, je 
veľmi dôležitá profesionálna 
práca zamestnancov mestské-
ho úradu, ktorí v rámci svojho 
pracovného dňa pracujú pre 
obyvateľov nášho mesta.

V roku 2019
V tomto roku sa z rozpoč-

tu mesta výrazne podporili 
školské zariadenia na sídlis-
ku Brehy, a to opravy sociál-
nych zariadení na MŠ Veter-
ná, strecha a zdravotechnika 
na ZŠ Slnečná. Je potrebné 
spomenúť, že v predchádzajú-
cich rokoch sa realizovali re-
konštrukcie MŠ Bernoláko-
va a ZŠ Komenského. Okrem 
fi nancií z rozpočtu mesta išli 
do školských zariadení aj fi -
nancie z rôznych projektov. 
Financie, ktoré idú  z rozpoč-
tu  mesta do školských za-
riadení  sú v príjmovej časti 
z daní fyzických osôb, to zna-
mená, že tam prispievajú všet-
ci obyvatelia nášho mesta. Je 
smutné, že sme stále nenašli 
spôsob čiastočne pomôcť aj 
tretej základnej škole v mes-
te, Cirkevnej základnej škole. 
Mimochodom, na tejto ško-
le je najviac deti z Námes-
tova, to znamená, že rodičia 
týchto deti najviac prispieva-
jú do rozpočtu mesta. Ďalej sa 
v tomto roku  podporili rekon-
štrukcie mestských komuni-
kácií  v hodnote viac ako 600 
tis. €, čo je dvojnásobne viac 
ako v predošlom roku. In-
vestíciu do rekonštrukcie bu-
dovy mestského úradu, ktorá 
by nám mala priniesť úsporu 
energetických nákladov. Ná-

kup dvoch vozidiel pre Tech-
nické služby, ktoré nahradia 
zastaralý vozový park, taktiež 
by sa to malo prejaviť na zní-
žených nákladoch v ďalších 
rokoch. Výrazným spôsobom 
sa niektorí poslanci angažujú 
pri pozemkových úpravách, 
čo by malo v budúcnosti na-
pomôcť rozvoju mesta. Ak 
chceme byť moderné mesto, 
musíme okrem bežných ak-
tivít, ktoré súvisia s rekon-
štrukciami, budovať pre oby-
vateľov aj ďalšiu občiansku 
vybavenosť. Tu vidím, ako 
jednu z priorít, stavbu mest-
skej športovej haly, ktorá by 
pomohla vyriešiť viacero 
problémov, ktoré mesto má, 
a treba tiež zdôrazniť, že pri 
porovnaní s inými mestami, 
mesto Námestovo malo špor-
tovú halu mať už dávno. 

Čo v roku 2020?
Pri tvorbe rozpočtu na bu-

dúci rok si je potrebné uve-
domiť, že na strane daňových 
príjmov sa ráta s navýšením 
na úrovni 2%, čo je na úrov-
ni 120 tisíc eur. Treba zdôraz-
niť, že výhľad budúceho roka 
nie je vôbec optimistický a je 
tu riziko, že príjem bude niž-
ší. Viacero samospráv zvyšuje 
rôzne dane. Bol tu návrh zvý-
šiť daň z nehnuteľnosti, kto-
rá bola naposledy upravovaná 
v roku 2015. Návrh, ktorý bol 
predložený, mal zvýšiť bež-
nej rodine daň o 2 eurá, čo sa 
určite nedá hodnotiť ako ma-
sívne, ako to bolo spomenu-
té v minulom čísle Námes-
tovčana. Zatiaľ to však nie 
je v platnosti. Pri prehodno-
covaní návrhu rozpočtu na 
rok 2020 sme sa museli vý-
razne pozrieť na výdavkovú 
časť. Na jednej strane zvýše-
né požiadavky, na druhej stra-
ne možnosti rozpočtu. Jednou 
z diskutovaných organizácií 
je CVČ. Je potrebne si uve-
domiť, že do rozpočtu mes-
ta príde na mimoškolskú čin-
nosť na 1100 deti, ktoré máme 
vo veku od 5 do 15 rokov, 113 
tis. eur. Všetky tieto peniaze 
a ešte ďalši u dotáciu vo výš-
ke 33 tis. eur dávame v Ná-
mestove pre CVČ. Tu je ale 

potrebne si uvedomiť, koľko 
z tých našich 1100 deti cho-
dí do CVČ. Určite robia veľa 
dobrých aktivít. Je potrebne to 
optimalizovať a nájsť model, 
ktorý bude fungovať. Pre po-
rovnanie sa môžeme pozrieť 
na ostatné oravské mesta. Je 
potrebne tiež spomenúť, že  
mimoškolské aktivity pre naše 
deti robia aj iné organizácie. 

Z pohľadu kapitálových vý-
dajov v budúcom roku naj-
väčší objem fi nancií pôjde 
do rekonštrukcie ciest, kto-
ré sú v nevyhovujúcom stave 
-  najviac na opravu  Kliňan-
skej cesty. Verím, že sa koneč-
ne podarí realizovať náučný 
chodník okolo Oravskej prie-
hrady. Mala by sa začať re-
konštrukcia kultúrneho domu. 
Mesto sa bude spolupodieľať 
na rekonštrukcii areálu MŠK, 
ktorý ma už viac ako 40 rokov. 
Mali by sa naštartovať aktivity 
ohľadom ZUŠ, ktorá by si po 
50-tich rokoch zaslúžila lepšie 
priestory, ako má dnes. 

Určite nás nečaká jednodu-
chý rok, ale verím, že ho spo-
ločne zvládneme, hlavne ak si 
budeme viac navzájom priať, 
chápať sa a pomáhať si.

Na záver sa chcem poďako-
vať všetkým poslancom, pri-
mátorovi, členom komisií, 
pracovníkom mestského úra-
du za spoluprácu, obyvateľom 
za  návrhy a diskusie a chcem 
všetkým popriať požehna-
né vianočné sviatky a v roku 
2020 prajem nám všetkým 
veľa zdravia, úspechov a po-
rozumenia.

Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ, predseda 

komisie pre rozpočet, 
fi nancie, správu a hosp. 

s majetkom mesta
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Pohľad na  prvý rok volebného obdobia
V závere roka hodnotíme, čo sa nám  podarilo, čo sme 

mohli urobiť lepšie a plánujeme ďalšie obdobie. Chcem 
sa pozrieť na určite oblasti našej práce pre mesto.

Všetkým deťom, občanom 
a všetkým  rodinám 
v Námestove prajem prežitie 
pokojných vianočných  sviatkov.

PaedDr. Tomáš Kucharík

Hodnota za peniaze
Možno niekto vie, mož-

no nevie, ale  naprieč minis-
terstvami, Úradom vlády či 
VUC-kami existujú útvary 
hodnoty za peniaze, ktorých 
úlohou je – citujem:  „zvyšo-
vať hodnotu, ktorú za svoje 
peniaze verejnosť dostáva”. 
Nielen preto, že je to „in”, 
mali by sa na fi nancie takto 
pozerať aj samosprávy. 

Čo je to tá hodnota, ktorú 
by sme mali dostávať? Nie 
je to len o tom, že za rovna-
kú sumu peňazí budeme z 
roka na rok dostávať väčší 
objem nejakej  služby či to-
varu. Určite by sme mali nie-
kde vidieť, že ak sa niečoho 
kúpi 100 kusov, musí byť jed-
notková cena iná, ako ak sa 
niečoho kúpi napr. 100 000 
kusov. Platia tu jednoduché 
obchodnícke pravidlá. Takis-
to, ak zoberieme nejakú služ-
bu, tak cena za ňu musí byť 
primeraná „reáliám”, v kto-
rých sa tvorí. Nie je mysli-
teľné, že napríklad vyšetrenie 
magnetickou rezonanciou je u 
nás drahšie ako v Nemecku.  

Hodnotou môže byť aj za-
mestnanosť. Pamätám si ešte 
na rozhovor so zástupcami la-
boratória, ktoré malo záujem 
„sprivatizovať” svojho času 
oddelenie hematológie a bio-
chémie v Oravskej poliklini-
ke. V tom čase laboratórium 
generovalo pri siedmich za-
mestnancoch stratu, a že oni 
by dokázali tú istú prácu uro-
biť s dvomi ľuďmi. Dvaja 
nadpriemerne zaplatení ľudia 
+ zisk = 7 podpriemerne za-
platených + strata. Pekný prí-
klad fungovania súkromné-

ho a štátneho poskytovateľa 
služby. Príklady z tejto bran-
dže sú mi najbližšie, ale platí 
to aj pre iné oblasti. Zamest-
nanosť a jej sociálne dopady 
sú tiež hodnotou, ktorú treba 
niekedy zaplatiť z peňazí ve-
rejnosti. Podobnou hodnotou, 
ktorú niekedy platíme z verej-
ných zdrojov, je transparent-
nosť, niekedy to je kvalita, 
niekedy dostupnosť. Niekto-
ré hodnoty sa však za peniaze 
kúpiť nedajú, napr. zdravie, 
pokoj, láska, priateľstvo. Tú 
hodnotu za peniaze som poňal 
príliš zoširoka, štát  rieši skôr  
tú ekonomickú efektivitu.  
Myslím si, že Slovensko už 
vyrástlo z prvotnopospolného 
kapitalizmu, kde nás zaujímal 
len rast krivky zisku, že vie-
me vidieť aj iné hodnoty. 

Mesto disponuje nejakým 
balíkom peňazí. Veľká časť je 
viazaná na prenesené a origi-
nálne kompetencie v školstve. 
Tu by tou hodnotou mal byť 
vzdelaný žiak a spokojný ro-
dič. 

Samotný mestský úrad vy-

tvára svojou činnosťou hod-
noty a malo by sa to prejaviť 
v spokojnosti občanov využí-
vajúcich tieto služby. 

Veľkým balíkom disponu-
jú Technické služby. Tu vi-
dím, že hodnotou je aj za-
mestnanosť, ale očakával by 
som, že cenotvorba voči mes-
tu bude veľkorysejšia, že jed-
notková cena pre mesto bude 
iná ako pre komerčné subjek-
ty. To znamená, že dostaneme 
za ten istý balík peňazí väčší 
objem konkrétnej služby, ke-
ďže sme pre nich „veľkood-
berateľ”. 

Hodnotou, ktorú ponúka 
CSS (centrum sociálnej sta-
rostlivosti)  by mali byť spo-
kojní klienti, ktorí tam pre-
žívajú jeseň svojho života a 
taktiež ich rodinní príslušníci. 

No a hodnotou, ktorú by mal 
priniesť Dom kultúry by mala 
byť služba, ktorá prinesie 
uspokojenie potrieb kultúrne-
ho vyžitia občanov mesta. 

Ale tie hodnoty môže pri-
nášať ktokoľvek, kto sa v 
našom meste pohybuje, bez 
ohľadu na to, či je zamestna-
nec mesta alebo nie, či je pra-
cujúci, alebo je podnikateľ, či 
je dôchodca a či dieťa. Lebo 
v konečnom dôsledku aj tie 
neobchodovateľné komodi-
ty ako láska, dobrosrdečnosť, 
pokoj, zmierlivosť, … prine-
sú na konci dňa zisk. O tom 
nám každoročne hovoria aj 
Vianoce. 

 Požehnané vianočné sviat-
ky a načerpanie tých pravých 
hodnôt želá všetkým obyvate-
ľom mesta

 Rastislav Zanovit

MUDr. Rastislav Zanovit

Ing. Štefan Uhliarik

Prišla zmena?
Po komunálnych voľbách 

v novembri 2018 som oča-
kával, že v Námestove na-
stane zmena. Nasvedčova-
lo tomu aj 7 novozvolených 
poslancov, ktorí v minulom 
volebnom období v námes-
tovskom poslaneckom zbo-
re neboli. Tešil som sa, že už 
nebudem opozičným poslan-
com, ako tomu bolo v dvoch 
volebných obdobiach hneď 
po nežnej revolúcii, keď som 
bol tiež v mestskom zastupi-
teľstve. K zmene, akú som 
očakával, však nedošlo.

Už v minulosti sa v Námes-
tove zaužívalo, že tí poslan-
ci, ktorí neťahajú s vedením 
úradu,  boli braní ako urči-
tá brzda v napredovaní mes-

ta. Na moje prekvapenie táto 
tradícia pokračuje aj v tomto 
volebnom období. Je neob-
vyklé, že aj keď máme väč-
šinu v zastupiteľstve, aj tak 
tvoríme opozíciu. Ja nech-
cem, aby som bol braný za 
zlého poslanca. Ponúkal som 
spoluprácu, ktorá by mohla 
pomôcť nášmu veľmi mla-
dému kolektívu oddelenia 
výstavby. Chápem, že ak je 
medzi vedením mesta a väč-
šinou poslaneckého zboru 
slabá komunikácia, problémy 
sa nezmenšujú. 

Do budúceho roku chcem 
popriať nášmu mestu, aby 
sa zlepšila táto komuniká-
cia, aby sme prestali súperiť 
na zastupiteľstvách, prípadne 

cez mestské noviny, aby sme 
si jeden druhého viac vážili 
a aby tak výsledok našej spo-
ločnej práce bol v prospech 
občanov nášho Námestova.

Ing. Juraj Kurtulík 
poslanec mestského 

zastupiteľstva

Ing. Juraj Kurtulík

ROK OČAMI POSLANCOV
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Nápady mladých nadobúdajú 
na ostrove reálnu podobu

V týchto dňoch sa začala 
I. etapa revitalizácie Slanic-
kého ostrova. Cieľom pro-
jektu je revitalizácia spev-
nených plôch. Na ostrove sú 
od jednotlivých mól rieše-
né chodníky so spevneným 
povrchom z betónových za-
trávňovacích tvárnic, ktorých 
stav je nevyhovujúci a kto-
ré nie sú vhodné pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Tieto zatrávňova-
cie tvárnice budú odstránené, 
prehĺbi sa výkop a následne 
bude realizovaná nosná štr-
ková vrstva. Povrch spevne-
ných plôch bude tvorený ka-
mennou dlažbou z pieskovca. 
Revitalizované budú existu-
júce spevnené plochy v ich 
existujúcich trasách. Po reali-
zácii spevnených plôch bude 
realizované dohumusovanie 

potrebných častí okolo chod-
níkov. Náročnosť tejto revita-
lizácie je aj v prevoze materi-
álu po vodnej hladine.

Som rád, že sa na nás ob-
rátila skupina mladých ľudí 
okolo Jakuba Ptačina a OZ 
Na Orave dobre. Majú ná-
pady aj na ďalšie zaujímavé 
projekty, ako v spolupráci so 
župou zviditeľniť tento krás-
ny ostrov. Jedným z takých-
to projektov bude napríklad 
digitalizácia oltára v kostole. 

 Slanický ostrov umenia je v 
správe Oravskej galérie, kto-
rá je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinskej župy. Se-
zóna na ostrove sa skončila v 
septembri a návštevníkov pri-
víta opäť na jar 2020.

Igor Janckulík
podpredseda ŽSK

Nemálo stavebného materiálu bolo potrebné na ostrov pre-
viezť loďou.        Foto: ( ar ij)

Nový povrch spevnených plôch z kamennej dlažby z pieskov-
ca je vhodnými materiálom, zapadajúcim do prírodného pro-
stredia ostrova. 

Židovský cintorín z 18. storočia 
podľahol vandalom

Židovský cintorín, ktorý 
vznikol ešte v 80. rokoch 18. 
storočia, podľahol hrubos-
ti vandalov. Podľa Krajského 
riaditeľstva PZ v Žiline vznik-
la rukami výtržníkov škoda 
najmenej 50 000 eur. Avšak, 
okrem 59 pomníkov, náhrob-
ných dosiek a zariadenia poh-
rebiska ide tiež o nevyčísliteľ-
nú duchovnú škodu v podobe 
zničenej historickej pamiat-
ky a pietneho miesta. V nepo-
slednom rade vyšla nazmar aj 
snaha a ochota ľudí z občian-
skeho združenia Pamätaj, kto-
rí cintorín obnovovali takmer 
desaťročie. 

Vo veci už koná vyšetrova-
teľ Odboru kriminálnej polí-
cie v Dolnom Kubíne, ktorý 
v tomto prípade začal trest-
né stíhanie vo veci prečinu 
hanobenia miesta posledné-
ho odpočinku. Informovalo 
o tom Krajské riaditeľstvo 
PZ v Žiline, ktoré zároveň 

uvádza, že polícia v súčasnej 
dobe nemôže poskytnúť viac 
informácií z dôvodu vykoná-
vania procesných úkonov.  

O vyčíňaní vandalov sa do-
zvedelo občianske združenie 
Pamätaj v pondelok 16. de-
cembra 2019, pričom o stave 
cintorína informovalo aj pro-
stredníctvom sociálnej siete. 
„Ak už ani roksorové výstu-
že pomníkov nezabránili to-
muto vandalizmu, tak potom 
vízia Slovenska sa vzďaľuje 
od normálu,“ uviedol pred-
seda združenia Karol Kur-
tulík. Okrem neho vyjadri-
li na sociálnej sieti oprávne-
né rozhorčenie aj obyvatelia 
Námestova: ,,Kto si nevá-
ži mŕtvych, neváži si ani ži-
vých. Je mi ľúto, že niekto v 
priebehu chvíle zničil to, čo 
sa iní snažili roky svojimi si-
lami opraviť a zachovať. Ve-
rím, že cintorín spoločne ako 
občania Námestova opraví-

me a ukážeme, že si my, ro-
zumní ľudia, vážime všet-
kých.“

Občianske združenie Pa-
mätaj však aj napriek tomu-
to odsúdeniahodnému skutku 
vandalov nestráca odhodla-
nie. Podporiť v ňom ho môže 

aj verejnosť, a to napríklad fi -
nančným príspevkom na účet 
združenia, ktorý v tejto súvis-
losti zverejnilo na stránke ži-
dovského cintorína na sociál-
nej sieti Facebook. 

Redakcia
Sára Večerková

Pohľad na cintorín býva vždy smutný, ale takýto pohľad na miesto po-
sledného odpočinku trhá srdce...           Foto: (f žc)

Úcta sv. Vincentovi de Paul
Rád hovorieval: Bol som 

pastierom svíň. Z francúz-
skej dediny odišiel do Parí-
ža a tam ho volali Pán Vin-
cent Z pastiera svíň sa stal 
svätec... Lebo Bohu nič nie je 
nemožné! Misionár zapálený 
apoštolskou horlivosťou. Sv. 
Vincent de Paul (1581 1660). 
Boh mu otvoril oči, aby videl 
ľudskú biedu, tú fyzickú i du-
chovnú. Začal kázať a učiť 
ľudí o viere v Boha, o spáse  
duše, o Božej láske... Vyzý-
val ľudí na pokánie. Na spo-
vede prichádzalo stále viac 
ľudí, prosil o pomoc kňazov. 
Tí sa k nemu pridávali, cho-
dili kázať a spovedať po de-
dinách a širokom okolí. Za-
ložil Misijnú spoločnosť 
kňazov a bratov. Vincentov 
príklad a horlivosť priťaho-
val ľudí ochotných sa deliť  
s chudobnými, zakladali sa 

Bratstva milosrdenstva. Boh 
poslal do jeho života Lujzu 
de Marillac, dámu z paríž-
skej šľachty. Vincent ju za-
pojil do charitatívnej činnos-
ti, pridali sa k nej ďalšie ženy 
a dievčatá ochotné obeto-
vať sa pre službu chudobným 
a zrodila sa Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky. Ochotné 
srdce je živnou pôdou 
veľkých Božích zázrakov 
vďaka Božej milosti v každej 
dobe. Aj dnes...

V rámci celosvetového pu-
tovania relikviára nás prišiel 
k tomu povzbudiť sv. Vincent 
13. decembra aj do Námesto-
va. Uctením si relikvií človek 
vníma posolstvo svätca, jeho 
života a smrti. S relikviárom 
putuje  posolstvo cesty sv. 
Vincenta. To je naplnenie 
jeho túžby po misiách, po 
spáse duší.  (red., int.)

Busta sv. Vincenta de Paul je identická s podobou svätca, je 
zhotovená z včelieho vosku, súčasťou relikviára sú pozostatky 
sv. Vincenta – časť jeho kosti a časť srdca. 

K relikviám sv. Vincenta de Paul v Kostole sv. Šimona a Júdu 
prichádzalo s prosbami a vďakou počas celého dňa veľa ľudí 
z Námestova i okolia. Veriaci sa so sv. Vincentom rozlúčili po 
večernej sv. omši, relikviár následne putoval do Bratislavy, kde 
sa 15. decembra  jeho putovanie Slovenskom zavŕšilo.

 Foto: P. Sestrenek, Text: (lá)

VIANOCE V SPOMIENKACH

Medvedie labky s krídlami lásky
Sledujúc predvianočné te-

levízne reklamy „na šťast-
né Vianoce“ ma prepadá 
akási ľútosť, že dnešní ľu-
dia už nemajú šancu za-
žiť také čarokrásne chvíle, 
aké sme pri príprave Via-
noc či iných príležitostiach 
v rodinách, v kolektívoch 
detí hrajúcich sa na ulici 
či hoci pri pasení kráv za-
žívali v minulosti my. Alebo 
možno to prežívajú podob-
ne aj dnes, v iných situáci-
ách, len nám, „nám z mi-
nulého storočia“ sa to už 
nezdá také čarokrásne... 
Lebo určite najkrajšie je to 
vlastné detstvo, ak sme mali 
to šťastie prežiť ho v rodine 
šťastne.

  
Cez pečenie medvedích la-

biek, koláčikov, ktoré sa chys-
tali iba raz v roku – na Viano-
ce –myseľ zaradí spiatočku 
vyše polstoročia dozadu. Po 
chvíli naberá obrovskú rých-
losť opačným smerom – v se-
kunde je za hranicami miest 
i štátov – pri súrodencoch, 
ktorých vnúčatá sú už vo veku 
nás, keď sme piekli tie medve-
die labky.

  
Kedysi  sa recepty dedili, 

alebo prenášali ústnym poda-
ním a zapisovaním na kúsky 
papiera či do zošita. Nie ako 
teraz – recepty od výmys-
lu sveta nájdete na interne-
te... A tak sme piekli podľa 

návodu na zdrape papierika: 
múka, cukor, kakao, kypriaci 
prášok... Cesto bolo hotové – 
výborné! Skúšali sme ho opa-
kovane všetci piati a tak na 
natlačenie do formičiek zosta-
lo máločo. Pár hotových la-
biek sme vložili na misu, časť 
zabalili do farebných pozlá-
tok. Pichneš do labky ihlou, 
pretiahneš niť a je z nej chut-
ná ozdoba na stromček. Čer-
vená, modrá, zelená... Jed-
lička postavená vedľa našej 
postele – spávali sme na nej 
traja, dvaja pozdĺž, tretí pri 
nohách a na ďalšej neďale-
ko stromčeka ďalší dvaja – sa 
po chvíli obliekla dofarebna. 
K medvedím labkám pribudli 
gule, volali sme ich banky, vy-

zerali ako pocukrované. Boli 
nádherné! Aj snehuliačiky, 
vtáčiky, pestrofarebné hrí-
biky... Naspodu mali štipec. 
Pricvakneš o vetvičku a na 
stromci je tak celý les – vtá-
čatá, hríbiky, mesvedie lab-
ky-zvieratká. Strážia papie-
rový betlehem s narodeným 
Ježiškom pod jedličkou. Jej 
kmeň, obťažený červenými 
plodmi jablone – na každej 
vetvičke visí červené vyleš-
tené jabĺčko. Aha a ešte sa-
lónky. Peniaze bolo treba na 
iné veci v gazdovskej rodine  
a tak sa do z bokov na pási-
ky prestrihaných jemných pa-
pierikov podložených fareb-
ným staniolom vložil kockový 
cukor.  V rodinách s väčším 

počtom detí to v tých časoch 
nebolo nič výnimočné. Čím 
viac sa približoval termín ko-
ľady – každoročného posvä-
covania domácností kňazom 
v sprievode rechtora a miniš-
trantov – tým viac stromček 
chudobnel. Jabĺčok už zostalo 
iba pár, kolekcií – medvedích 
labiek ani toľko. Banky sa ne-
mohli nepobiť, keď sme v noci 
tajne oberali stromček o slad-
kosti, takže neraz padol na 
postele a zobudil v miestnos-
ti 7-člennú rodinu. Iba „sa-
lónky“ sa kde-tu hompáľali 
na konárikoch. Prišiel pán fa-
rár Marek a na rozlúčku nás 
chcel počastovať sladkosťami 
zo stromčeka. Zvesil salónku, 
rozbalil a – korkový štupeľ... 
Klopili sme oči, my deti, lebo 
to bola niekoľkonočná práca 
všetkých nás bez rozdielu... 

  
Boli to krásne časy nášho 

detstva! (Aj) nedostatok zbli-
žuje... Aj buduje základy tých 
najkrajších rodinných vzťahov 
na celý život. Myseľ rýchlos-
ťou svetla nezriedka rada zalie-
ta k sestrám a bratom  a zdieľa 
s nimi aktuálne radosti i staros-
ti. Z času na čas v roku príde 
čas, že sa všetci zídeme v rod-
nom dome a cítime sa ako tie 
malé deti pri svojich upraco-
vaných, ale veľmi dobrých ro-
dičoch. Kedysi ako malí sme sa 
aj hašterili. Dnes sa už máme 
iba radi. Viem to, v objatí cítiš, 
že je od srdca...

  
Požehnané Vianoce, sestry a 

bratia. Aj vašim deťom a ich 
rodinám! Aj všetkým vám, milí 
Námestovčania! Aj všetkým ľu-
ďom na svete...                   (lá)



Aj my sme chceli priložiť 
ruku k dielu, a tak sme pre vás 
všetkých 12. decembra pri-
pravili darčeky v podobe via-
nočnej akadémie v Dome kul-
túry. 

Na vianočnú nôtu nás nala-
dili prváci, oblečení za Šmol-
kov, ktorí nám na známe 
Roľničky zatancovali. Túto 
pieseň si zvolili aj druháci, ale 
samozrejme, poňali ju po svo-
jom. Bubnovaním a našucho-
renými sukničkami dali piesni 
a tancu iný nádych. Zvlášť na 

Vianoce, keď si radi zamaš-
krtíme na všetkých možných 
dobrotách, nám  zeleno-čer-
vení tretiaci svojím tancom 
na pieseň Moje telo dali na 
známosť, že po naplnenom 
brušku nezaškodí pohyb. 

Ozajstný duch Vianoc nám 
svojím vystúpením priniesli 
štvrtáci a odkaz, že máme byť 
k sebe ohľaduplní, navzájom 
si pomáhať a robiť šťastných 
druhých, sa nám určite vryl 
hlboko do srdca. Koledy ne-
odmysliteľne patria k Via-

nociam. Piatacké hudobné 
prevedenie nás nabudilo, že 
počúvanie a pospevovanie si 
známych kolied nám môže 
spríjemniť čas čakania  a na-
ladí nás na ten správny tón. 
Vianoce sú aj o pochvale, kto-
rou oceníte cukrárku za vý-
borné medovníčky. Divadiel-
ko o vianočnom pečení cez 
šiestakov určite pripomenulo 
mamám, ktoré ešte nezačali 
piecť, že je najvyšší čas začať. 

Potom prišli na rad siedmaci 
s vianočnou piesňou. Vtedy, 
pri koledách sú Vianoce s ešte 
krajším obsahom. Započúva-
ním sa  do slov piesne sme sa 
len utvrdili v tom,  že Vianoce  

sú časom, kedy  
máme byť je-
den k druhému 
lepší, pozornej-
ší a milší. Už 
od najnižších 
ročníkov nám 
v škole rastú 
budúce gym-
nastky, preto  
nám aj tie naj-
mladšie dievča-
tá ukázali svoje 
umenie na pie-
seň Zima, zima. 
Skvelé prepoje-
nie so staršími 
gymnastkami 
v pozadí  ume-
lecký zážitok 
z ich vystúpenia 
len znásobilo. 

Spomínané staršie gymnastky 
to rozbalili  na všetkým zná-
mu rozprávku a pieseň z Pe-
rinbaby. Pohľad na kreácie 
dievčat určite ulahodil nejed-
nému diváckemu oku.  

Záver patril futbalistom 
- ôsmakom a siedmakom. 
Chlapci  sa ukázali v plnej pa-
ráde. Biele dresy, mikulášske 
čiapky, tanec okolo lopty, lad-
né pohyby telom a neskutočná 
sústredenosť. Dokázali zvlád-
nuť loptu nielen na trávniku, 
ale aj na pódiu pred toľkým 
publikom. 

Po vianočnom programe na-
sledovali trhy v priestoroch 

Domu kultúry. Naši žiaci si  
za pomoci rodičov a starých 
rodičov pripravili  vianočné 
pečivo, trubičky, oplátky, me-
dovníčky, dekorácie, bižuté-
riu, výrobky z dreva, ozdoby 
na stromček a mnoho iných 
vecí a tie ponúkali hosťom. 
Potešili oči okolo chodiacich. 
Bolo na čo pozerať a z čoho 
vyberať. Žiaci ukázali nielen 
svoju šikovnosť, nápaditosť, 
kreativitu, ale hlavne  dobro-
činnosť a súcit, lebo naše via-
nočné trhy majú hlavne chari-
tatívny rozmer. 

Ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomohli pripraviť ten-

to pekný vianočný program  
a už teraz sa tešíme na budú-
ci rok. Rodičom, starým rodi-
čom, priateľom našej základ-
nej školy, učiteľom a žiakom 
ďakujeme za podporu, ktorú 
aj týmto spôsobom prejavujú 
našej škole. 

K tohtoročným Vianociam 
prajeme všetkým pokoj, poro-
zumenie, lásku  a veľa príjem-
ných chvíľ v kruhu rodiny.  
A nakoniec želáme všetkým 
veľa radostných a úspešných 
dní v novom roku 2020. 

Kolektív učiteľov a žiakov 
zo ZŠ na Komenského ulici 

 „Mám 24 rokov a pochá-
dzam z Námestova. Okrem 
toho, že som mal k ľudovej 
hudbe od mala blízko, som 
počas vysokej školy býval na 
internáte s kamarátom, kto-
rý nám hrával na heligónke 
a mne sa tento nástroj veľ-
mi páčil. Keďže mal o tri 
roky viac, doštudoval skôr 
a ja som sa rozhodol, že pre-
beriem žezlo po ňom.“ Učil 
sa rýchlo a za krátky čas bol 
práve on ten, ktorý roznášal 
folklór medzi svojich roves-
níkov. „Vždy som chcel mať 
podiel na zachovaní našich 
ľudových tradícií. Sú ozaj 
krásne.“ Nazbieral kopec 
spomienok z rôznych akcií, 
ku ktorým sa častokrát a rád 
vracia, aký bol ten najsilnej-
ší? „Neviem ho konkretizo-
vať, bolo ich veľa. Emotívne 
zážitky mám z Ameriky, kde 
som hral pre našich rodákov.“  

No a čo bolo teda ďalej? 
Čo je FolkFurt? „Sedel som 
na nejakej prednáške o sto-
chastických vedách a pre-
mýšľal, ako navonok ukázať 
tú lásku... k Slovensku, k fol-

klóru, k tradíciám. Proste, 
chcel som, aby ľudia videli 
to, čo nosím v srdci. Ale prísť 
v kroji? To nie je moc krea-
tívne a asi by to bolo aj tro-
chu trápne.“

A vôbec nebol sám. „Vší-
mal som si, že čoraz viac 
ľudí inklinuje k folklóru a 

chcel som im dať niečo, čím 
to môžu vyjadriť, no štýlovo, 
kráčajúc s dnešnou módou.“ 
Tak sa zrodila myšlienka pre-
pojiť folklór s moderným ob-
lečením využiteľným kaž-
dý deň. „Od toho sa odvíja aj 
názov našej značky Folk(lór)
Furt a všade. Spolu s frajer-
kou Majkou sme vytvorili 
ľudovú eleganciu s prvkami 
prevzatými z krojov z celého 

Slovenska.“ A tak sa z jed-
ného nápadu stal veľký pro-
jekt. „Začínali sme v malom, 

no postupne sme sa rozšírili a 
dnes už máme vlastnú výrobu 
a e-shop. Prvoradá je pre nás 
kvalita a originalita, snažíme 
sa neustále zdokonaľovať.“ 

„Ľudové tradície sú naša 
minulosť, niečo, čo nás tvo-
rí, a tak nechcem, aby sa na 
ne niekedy zabudlo. Mám 
ich rád a myslím si, že nie 
som jediný - naše košele nosí 

aj bývalý prezident, Kan-
dráčovci a po novom všet-
ci z jojkárskeho Inkognita. 
Sami bývame prekvapení, 
ale objednávky nám chodia 
z takých miest, o ktorých 
existencii ani len netušíme. 
O to viac nás teší a napĺňa, 
že sa s našou myšlienkou 
stotožňuje stále viac a viac 
milovníkov slovenských tra-
dícii.“

Filip nezaháľa a do budúc-
na plánuje ďalšie projekty, 
aké sú to? „Záujem je ozaj 
veľký, určite chceme roz-
šíriť sortiment. Zároveň, aj 
keď opatrne, by som chcel 
vytvoriť blog či rádio a ča-
som trebárs organizovať rôz-
ne prednášky pre mladých. 
Lebo stačí mať nápad...“

Dorota Mikulášová
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Tak kto všetko nosí košele z Oravy?
Ak sa spojí originálny nápad spolu s láskou k fol-

klóru, vznikajú ozaj krásne veci... a presne tak vzni-
kol aj projekt FolkFurt, za zrodom ktorého stojí mla-
dý Námestovčan Filip Džugan. Ale poporiadku, kto je 
Filip a čo je vlastne FolkFurt?

Filip Džugan (v strede) oblieka do svojich košieľ jojkárske Inkognito. Foto: archív Filip Džugan

Originálne košele žnú úspech v rôznych častiach Slovenska. 
Filip Džugan však neplánuje zostať iba pri nich.... 

Vianočný dar od ZŠ na Komenského ulici

Sortiment ponúkaných výtvorov na vianočných trhoch bol bohatý a potešil srdcia návštevní-
kov.         Foto: zš k

Posolstvo Vianoc z divadielka štvrtákov.

Sviečky na adventnom venci už pomaly dohárajú 
a my vieme, že najkrajšie sviatky roka sú predo dver-
mi.  Ešte posledné nákupy, prípravy, darčeky a budú 
tu Vianoce. 



Už stovky Slovákov podpo-
rili projekt, ktorý deťom ži-
júcim v extrémnej chudobe 
poskytuje jedlo v škole. Od 
konca júna, kedy na Sloven-
sku skupinka nadšencov roz-
behla verejnú zbierku, sa Slo-
váci postarali už 
o vyše 600.000 
porcií jedla pre 
deti. 

Keňa je jednou 
z 18 chudob-
ných krajín, kde 
sa jedlo podá-
va - popri Hai-
ti, Indii, Južnom 
Sudáne či Sýrii. 
„Mnoho z detí 
pre chudobu 
a hlad nemohlo 
pravidelne cho-
diť do školy - 
museli od mala 
pracovať ale-
bo žobrať, alebo 
sa pre hlad ne-
mohli sústrediť. 
Školské jedálne 
nie sú v týchto 
krajinách bežné 
a vďaka jedlu, 

ktoré im tam uvaria tamojší 
dobrovoľníci, dostanú pravi-
delnú stravu a získajú vzde-
lanie, ktoré im môže pomôcť 
vymaniť sa z biedy,“  hovorí 
Viktor Porubský, dobrovoľník 
a zároveň štatutár organizácie 

Mary’s Meals Slovensko, kto-
rá na Slovensku zbierku orga-
nizuje.

Celkové náklady na jednu 
porciu sú iba 7 centov. Jedno 
dieťa sa takto dokáže vystra-
vovať počas celého školské-
ho roka za 15,60 eur. „To je 
u nás cena jednej večere v lep-
šej reštaurácii“, dodáva V. Po-
rubský. 

Varenie jedla zabezpečuje 
medzinárodná charitatívna or-
ganizácia Mary’s Meals, ktorá 
v školách sýti už 1,5 milióna 

detí. Jedlo v chudobných kra-
jinách pripravuje bez nároku 
na odmenu vyše 80 tisíc miest-
nych dobrovoľníkov, zväč-
ša rodičov detí, ktorým Ma-
ry’s Meals poskytuje suroviny 
z lokálnej produkcie. Projekt 
bol podporený pápežom Fran-
tiškom či ocenený anglickou 
kráľovnou Alžbetou II. a spá-
ja ľudí všetkých vierovyznaní 
i ateistov. Slováci začali s pod-
porou projektu Mary’s Meals 
tento rok, v septembri naprí-
klad zorganizovali charitatív-

ny beh v Tatrách. 
Robia to zadarmo. 
„Keďže v združe-
ní Mary’s Meals 
Slovensko robíme 
všetko ako dobro-
voľníci a vlastné 
náklady si hradíme 
svojpomocne, z vy-
zbieraných peňazí 
u nás neostáva ani 
cent. To platí i pre 
náš zbierkový účet, 
cez ktorý ľudia na 
Slovensku môžu 
charitatívny pro-
jekt Mary’s Meals 
podporiť“, hovorí 
V. Porubský. Viac 
informácií o pro-
jekte a o rôznych 
formách pomo-
ci je možné nájsť 
na www.marysme-
als.sk.

Už tradične na začiatok 
adventu organizuje MsO 
JDS v Dome kultúry Ná-
mestovo Mikulášske pose-
denie. Tento rok nám krás-
nym programom na úvod 
tieto vzácne chvíle sprí-
jemnila skupina heligonká-
rov zo ZUŠ I. Kolčáka Ná-
mestovo pod vedením Mgr. 
Petra Kozoňa.  Dom kultú-
ry, ako každoročne, pras-
kal vo švíkoch. Bolo nás 
takmer 170 seniorov! Pri 
dobrej nálade, darčekoch, 
tombole, hudobnej skupine 
Františka Hrkľa z Vavreč-
ky v družnom posedení sme 
zotrvali v hojnom počte. 
A to všetko i vďaka našim 
štedrým sponzorom, ústre-

tovosti riaditeľky Domu 
kultúry Evky Mušákovej i  
chutnému menu reštaurácie 
D. Melchioryho. Krásnymi 
slovami nás do predvianoč-
nej atmosféry povzbudi-
la naša predsedníčka - maj-
sterka slova - Mgr. Mária 
Adamčíková: 
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Neberme deťom slobodu 
rozhodnúť sa
Premýšľam 
Za 41 rokov prešlo Centrom 

voľného času v Námestove 
mnoho detí, mnoho z nich má 
už vlastné deti a určite si s ra-
dosťou zaspomínajú na svo-
je detské časy strávené v tom-
to zariadení. Už 25 rokov na 
ne pozerám a premýšľam, čo 
z nich vyrastie, ako sa uplatnia, 
či z nich budú lekári, učitelia, 
alebo sa vydajú cestou pocti-
vého remesla. No v posledných 
rokoch sa čoraz viac zamýš-
ľam, či si budú mať tieto deti, 
títo mladí ľudia kde nájsť úto-
čisko, svoju zmysluplnú chvíľ-
ku pre seba.

Predstavujem
 Sme Centrum voľného času 

Maják, školské zariadenie s ce-
loročnou prevádzkou. Sme tu 
pre deti v ich voľnom čase. 
Nielen počas pracovných dní, 
ale aj v dňoch pracovného voľ-
na. Nielen počas školského 
roka, ale aj v dňoch školských 
prázdnin, vrátane tých letných. 
Sme tím kolegov, ktorí často-
krát aj nad rámec pracovných 
povinností venujú svoj čas tým, 
ktorí ho chcú tráviť zmyslupl-
nejšie. Sme tím kolegov, kto-
rí spoločne s priateľmi centra, 
neraz aj s rodinnými príslušník-
mi pracujú v zákulisí veľkých 
mestských akcií – Orava má 
talent, Deň detí, Deň matiek... 
Sme všade tam, kde sú vaše 
deti. Sme aj tam, kde nemôžete 
byť s deťmi vy. Jarné prázdniny 
a tematické tábory, letné prázd-
niny a 6 táborových týždňov 
s rôznym zameraním, ktoré sú 
už v marci plne obsadené deť-
mi, ktoré sa rady vracajú. An-
glické večery, stále obľúbené 
nocovačky, páračky, worksho-
py, tvorivé dielne, environmen-
tálne výlety, výtvarné a literár-
ne súťaže, či súťaže v anglickej 
konverzácii sú len zlomkom 
toho, čo okrem krúžkovej čin-
nosti deťom ponúkame.

Vysvetľujem 
V ostatných týždňoch pre-

biehajú médiami a cez soci-
álne siete búrlivé diskusie na 
tému zachovania nášho centra. 
Nedá mi nereagovať na niekto-
ré z výrokov poslancov MsZ za 
KDH. „Neúmerné požiadavky 
CVČ z hľadiska rozpočtu“ ale-
bo  "pomer hodnoty a množ-
stva peňazí vynaložených do 
činností CVČ“. Zo zákona nám 
na záujmovú činnosť zo štát-
nej kasy prináleží niečo oko-
lo 107 tisíc €. Tie v skutočnosti 

aj dostaneme. Zvyšných 53 ti-
síc € potrebných v roku 2020 
na chod CVČ žiadame od mes-
ta – zriaďovateľa CVČ. No od-
razu príde škrt, a to už nie 50 
tisíc likvidačných ale už „len“ 
30 tisíc... a hľadajte si, kde 
chcete. Neúmerné požiadav-
ky? Neúmerné, ale len v nepro-
spech detí, tak „krúžkových" 
ako aj tých, ktoré sa zúčastňu-
jú rôznych voľnočasových ak-
tivít organizovaných centrom. 
Keby sa poslanci mesta, dele-
govaní do školskej rady CVČ 
zaujímali o činnosť nášho za-
riadenia a boli pri vyhodnoco-
vacej správe a schvaľovaní Plá-
nu práce na školský rok 2020, 
boli by v obraze, či je namies-
te „pomer hodnoty a množstva 
peňazí vložených do činnosti 
CVČ". A prečo centrum navšte-
vujú aj deti z iných obcí? Preto, 
lebo Námestovo je okresným 
mestom, pod ktoré spadajú aj 
okolité obce, ktoré taktiež pri-
spievajú na záujmovú činnosť 
svojich detí, možno nie tak, ako 
by si niektorí predstavovali. Ta-
kéto deti sú aj v cirkevnej ško-
le, v základných či materských 
školách, dokonca aj v športo-
vých kluboch v reprezentácii 
Námestova. Je to ich slobodná 
voľba a voľba ich rodičov, je to 
len na nich, ako sa rozhodnú a 
čo si vyberú. Ale nemožno ich 
odstrihnúť od Námestova, od 
spolužiakov, kamarátov. Vždy 
sa tu budú vracať, vždy sa budú 
ovplyvňovať navzájom. 

Sumarizujem
 Nie sme učitelia, ktorí po-

skytujú základné, odborné ale-
bo umelecké vzdelanie. Nie 
sme profesionálni športovci, 
speváci, tanečníci či hudob-
níci... My nerobíme z futba-
listu športovú hviezdu, z hus-
listu či klaviristu hudobného 
virtuóza. Sme vychovávate-
lia, častokrát bútľavé vŕby. 
Sme tí, ktorí aj vašim deťom 
poradia,  predstavia hodno-
ty, ukážu smer, vedú k zod-
povednosti, úcte, dôvere, tole-
rancii či trpezlivosti. Čo dodať 
na záver? Prajem nášmu cen-
tru, nech zostane večne mla-
dé, nech bojuje o svoje miesto 
v spoločenskom živote, nech 
napreduje a prinesie vždy nie-
čo nové a prospešné pre naše 
deti, pre našu spoločnosť, pre 
našu budúcnosť. 

Všetkým vám prajem krásne 
a požehnané Vianoce a úspeš-
ný krok do nového roku 2020.

Alica Kršáková

Na tradičné posedenie prišlo 170 seniorov

Nech anjeli od vás trápe-
nie a smolu odnesú, nech 
choroby stratia vašu adre-
su, veľký dôchodok, žiadne 
poplatky a dane, ostatné len 
tak primerane, radosť, lás-
ku, žiadne hádky, prajeme 
vám šťastne sviatky. 

Výbor MsO JDS 
Námestovo

Mikulášsky darček, ktorý deťom zmení život
Chudobné deti v dedinke Kipkaren v Keni dostali 

od Slovákov jedinečný darček – jedlo v škole počas 
celého školského roka. Jedlo im umožní chodiť 
do školy. Do zbierky v rámci projektu charitatívnej 
organizácie Mary’s Meals sa zapojili aj žiaci, učitelia 
a rodičia Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda i ďalší dobrí ľudia 
v rámci misijného jarmoku (písali sme o tom v minu-
lom čísle novín).

Tabuľka s nápisom „ĎAKUJEME SLOVENSKO“, ktorú Keňania pribili na svoju školu, 
prezrádza radosť detí, viditeľnú aj v ich žiarivých úsmevoch. Jedlo v škole takýmto deťom 
doslova mení životy.                                    Foto: Mary’s Meals

Spoločne hľadať riešenie
Vzhľadom na to, že v člán-

ku Alice Kršákovej (uve-
rejnenom na inom mieste 
novín) ide o problematiku 
týkajúcu sa fi nancovania 
organizácie, ktorej zriaďo-
vateľom je mesto Námesto-
vo, požiadal predseda Re-
dakčnej rady mestských 
novín Námestovčan o  názor 
na fi nancovanie CVČ Ma-
ják predsedu komisie pre 
rozpočet, fi nancie, správu 
a hospodárenie s majetkom 
mesta, poslanca Štefana Uh-
liarika.  Ten k téme uvádza:

 Na stránkach oravského re-
gionálneho týždenníka  a tak-
tiež v aktuálnom čísle mest-

ských novín sa prezentuje 
kritický pohľad na poslancov 
MsZ, že nechcú CVČ Maják  
dať navýšenú sumu na čin-
nosť. Už v minulom voleb-
nom období prebiehali disku-
sie ako v Námestove s CVČ, 
tak ako aj v iných mestách. 
V Dolnom Kubíne už v mi-
nulosti zrušili CVČ a v akom 
stave je mimoškolská čin-
nosť v tomto meste, si môžu 
občania prečítať v regionál-
nom týždenníku, kde sa vy-
jadrili riaditelia základných 
škôl, ktorí prebrali mimo-
školskú činnosť. My si uve-
domujeme všetko, čo CVČ 
urobilo a robí pre deti náš-

ho mesta v rôznych činnos-
tiach. Veľa vecí je prospeš-
ných a užitočných. Patri im 
za to poďakovanie a pochva-
la. Uvedomme si, že v našom 
meste je viacero organizácií, 
ktoré robia mimoškolskú čin-
nosť, a nie sú tak výrazne do-
tované z mestského rozpočtu. 
V súčasnosti sme postavení 
pred skutočnosť, že rozpo-
čet na príjmovej časti bude 
v roku 2020 vyšší o 30 700 
eur. Na strane bežných vý-
dajov sú ale požiadavky na 
zvýšené výdaje mestského 
úradu a ich náklady na poli-
cajné služby, kultúru, šport, 
Centrum sociálnych služieb 

a tak stojíme pred otázkou, 
komu dať a komu nie. CVČ 
je dlhodobo výrazné dotova-
né z rozpočtu mesta a všet-
ky peniaze, ktoré dostáva 
mesto na mimoškolskú čin-
nosť, na všetky deti, aj keď 
veľké množstvo deti nechodí 
do CVČ dáva na prevádzku 
CVČ. Finančne mesto nebu-
de schopné dlhodobo plniť 
všetky požiadavky. Preto je 
potrebné, aby mesto so svo-
jím školským úradom a ko-
misia  pre školstvo, šport 
a kultúru našli riešenie v tej-
to oblasti ako ďalej.

Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ (za KDH)Adventná ikebana - tvorivé dielne CVČ Maják.
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Prinášame radosť a mladosť
Každý utorok popoludní 

deti zo Školského klubu detí 
Fatima pri Cirkevnej základ-
nej škole sv. Gorazda môžu 
navštíviť starých a chorých 
ľudí, ktorí žijú v Centre so-
ciálnych služieb (CSS) v Ná-
mestove. Už niekoľko rokov 
trvá naše priateľstvo, kto-
ré sa prejavuje touto návšte-
vou. Deti, ktoré sa radi mod-
lia posvätný ruženec,  idú 
túto radosť odovzdať sta-
rým ľuďom. Pri tejto modlit-
be prežívame krásne spoloč-
né chvíle. Klientov z tohto 
zariadenia, ktorí odišli  do 
večnosti, dávame  do našich 
úmyslov a pridávame pros-
by aj za živých, za naše rodi-

ny, deti, mládež, naše mesto, 
kňazov, ľudí pracujúcich 
v zariadení, v nemocniciach.

Pred Vianocami obyva-
teľov CSS navštívili žiaci 
s programom o sv. Vincen-
tovi de Paul, ktorého relikvie 
prišli aj do Námestova. Naše 
rehoľné sestričky -  satmár-
ky, si pripravili program, aby 
nám všetkým priblížili život 
tohto svätca.

Sme veľmi radi, že môže-
me prichádzať ku starým ľu-
ďom, priniesť im radosť, 
mladosť, záujem, úsmev 
a splniť ich prianie – „príď-
te aj nabudúce, budeme sa 
tešiť“.                                                                                  

Marta Kurtulíková
Deti sa s obyvateľmi Centra sociálnych služieb nielen zabávajú, ale aj 

pravidelne modlia.             Foto: (czš)

 

Chlapček sa nám narodil, 
 daný nám je Syn .... 

Vyprosujeme Vianoce, prežiarené 
Ježišovou láskou a nehou.  

Spoločenstvo CZŠ sv. Gorazda v Námestove 
 

Besiedka  pre rodičov a starkých
D r u h á -

ci z mo-
t ý l i k o -
vej triedy 
Cirkevnej 
základnej 
školy sv. 
G o r a z d a 
p o t e š i l i 
v advent-
nom čase 
s v o j i c h 
r o d i č o v 
a starkých. 
Nacvičili pre nich program 
plný básničiek, ľudových 
piesní, scénok a tančekov, 
ktorými vyčarili na tvárach 
divákov úsmevy i slzičky 
šťastia. Na konci ich obdaro-
vali vlastnoručne vyrobený-
mi pozdravmi a porozprávali 

sa s nimi pri skromnom po-
hostení. Deti aj rodičia sa už 
teraz tešia na ďalšie stretnu-
tie. 

S tým istým programom po-
tešili deti starkých v Dome 
Charitas bl. Zdenky Schelli-
novej v Námestove.              

 sr. Kristiána

„Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na 
seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo 
stojí.“                                             (Antoine De Saint Exupéry)

Na sviatok Svätej rodiny, ktorej meno nesie kaplnka cir-
kevnej základnej školy a tento deň je zároveň i odpusto-
vou slávnosťou, sa už tradične koná aj stretnutie absolven-
tov. Tento rok to bude 29. decembra 2019 o 10. h.     

Centrom slávenia Vianoc má byť Ježiš Kristus a naša vie-
ra v Neho. Na toto je potrebné nezabúdať a viesť k tomu aj 
deti a mládež.

Po skončení sv. omše  naši bývalí absolventi, ktorí majú 
stretnutie po piatich a desiatich rokoch od skončenia štú-
dia, sa stretnú spolu so svojimi bývalými učiteľmi. Zaspo-
mínajú si na školské časy a zároveň si povedia niečo o sebe, 
o štúdiu či práci a tí skôr narodení o svojich rodinách, kto-
ré si založili....

Teší nás, že z nich aj naším pričinením, samozrejme a Bo-
žou pomocou a požehnaním, vyrástli ľudia, ktorí nemyslia 
na seba, sú schopní urobiť niečo užitočné pre svojich blíz-
kych i vzdialených, aj keď to vyžaduje námahu....

Zuzana Ružvoňová

Stretli sme sa s Mikulášom

Napriek tomu, že Miku-
láš počas jedného dňa musí 
navštíviť mnohé miesta, na-
mieril si cestu aj do Domu 
kultúry v Námestove, kde 
ho už nedočkavo čakali deti 
z Centra voľného času Ma-
ják. V úvode stretnutia sa 
deti dozvedeli, že Mikuláš 
nie je len vymyslenou po-
stavou, ale v dávnych ča-
soch bol biskupom, ktorý žil 
pred 1700 rokmi, konal dob-

ré skutky, obdarúval deti a 
táto milá tradícia sa zacho-
vala dodnes. S úmyslom ob-
darovať deti sladkou odme-
nou, zavítal vo štvrtok 5. 
decembra k deťom, ktoré 
navštevujú krúžky v CVČ 
Maják. Tie mu na oplátku  
predstavili čo-to z činnosti 
niektorých krúžkov. Keď-
že je Mikuláš už starší pán, 
na pomoc si prizval malého 
čertíka Emka a anjelika So-

finku, ktorí mu ochotne so 
všetkým pomáhali. Poduja-
tím nás po celý čas sprevá-
dzala malá moderátorka Vi-
vienka, ktorá sa svojej úlohy 
zhostila veľmi profesionál-
ne. Je známe, že deduško 
Mikuláš má toho každý rok 
skutočne veľmi veľa, na-
priek tomu veríme, že k nám 
zavíta aj budúci rok, na čo sa 
už teraz všetci tešíme. 

 CVČ Maják

 Návšteva druhákov v Dome Charitas.   
    Foto: (czš)

Vôňa medovníkov v MŠ Bernolákova
Vianočné sviatky patria k po-

kojným dňom v roku, k tým, po-
čas ktorých sa akosi viac usmie-
vame, objímame a maškrtíme. 
Koláčiky a cukrovinky sú via-
nočnou tradíciou, ktorá sa ne-
smie porušiť. K tradičným via-
nočným koláčikom neodmysli-
teľne patria medovníky.

V jeden krásny predvianočný 
deň nás v MŠ na Bernolákovej 
ulici v Námestove vôňa pripra-
vovaných dobrôt preniesla rov-

no do pravej vianočnej at-
mosféry. Spolu s deťmi sme 
totiž piekli a ozdobovali me-
dovníčky.

Deti v skupinkách z for-
mičiek vykrajovali medov-
níčky typických vianočných 
tvarov, ako rybička, hviezda, 
srdiečko, panáčik a podob-
ne. Iné zas ozdobovali me-
dovníčky orieškami. Menšie 
deti ešte nemali takú zruč-
nosť, aby dokázali vykro-

jiť čo najpresnejšie 
tvary medovníkov, 
ale stačilo ich ozdo-
biť orieškom a detská ra-
dosť bola ohromná. Celú 
atmosféru nám spríjem-
ňovali vianočné koledy. 
Deťom sa vykrajovanie  
medovníkov veľmi pá-
čilo, aj keď to možno tr-
valo o čosi dlhšie, predsa 
len to za úprimnú detskú 
radosť stálo.

Ozdobené medovníč-
ky potom putovali do 
kuchyne, kde  pani ku-
chárky dokončili prácu 

deti upečením. Voňavé a krás-
ne ozdobené medovníčky však 
neboli len potešením pre naše 
chuťové poháriky, ale sa sta-
li aj krásnymi ozdobami na via-
nočných stromčekoch v jednotli-
vých triedach.

Predvianočný čas pri pečení 
medovníkov, s neopakovateľnou 
vôňou tohto pečiva, atmosférou, 
ktorá k blížiacim sa Vianociam 
neodmysliteľne patrí, bol pre nás 
veľmi príjemný.

Iveta Kušnierová
MŠ Bernolákova 

Posledný novem-
brový týždeň sa deti 
zo Školského klubu 
Fatima pripravova-
li na vystúpenie, kde 
ukázali, v čom vyni-
kajú. Predstavilo sa 
82 malých talentov. 
Svoje nadanie uká-
zali kamarátom, ale 
i porote, ktorú tvorili 
pani vychovávateľ-
ky  Hutirová  a No-
gová. Deti sa pred-
stavili spevom, hrou 
na hudobných nástrojoch, 
kúzlami, ukázali svoj talent 
vo výtvarnom umení. Nechý-
bali tance, svoje vystúpe-
nie ukázali i malé gymnast-
ky.  Porota nešetrila chválou 
a povzbudila všetkých, aby 

svoje talenty i naďalej rozví-
jali. Každý účastník si odnie-
sol cukrík, omaľovánku a po-
hľadnicu pre Ježiška. Deti 
odchádzali s chuťou svoje ta-
lenty ďalej rozvíjať, aby ich 
mohli predstaviť aj v budú-
com roku.         ŠKD Fatima

Predstavili sa talenty

Martinko Koleják z 2. A pripravil za-
ujímavý adventný kalendár... Foto: czč

Stretnutia v tom najkrajšom čase

Mikulášovi predviedli deti z Centra voľného času Maják, čo sa na krúžkoch, nielen k tejto radostnej uda-
losti, naučili.          Foto: cvč



Koncom novembra sme sa 
opäť stretli na ľadovej ploche 
hotelového rezortu Altis. Hala  
bola rezervovaná len pre našu 
základnú školu, a tak sme sa 
spolu my žiaci, naši rodičia 
a kamaráti na ľade dosýtosti 
vyšantili. 

Najskôr sme sa však muse-
li obuť do korčúľ, nasadiť si 
prilby, navliecť rukavice, aby 
sme boli dobre chránení a až 
takto vyzbrojení sme mohli 
vyraziť na ľadovú plochu. 
Väčšina z nás mala vlastné 
korčule a pre tých, ktorí ne-
mali, bola možnosť zapoži-
čať si ich priamo na Altise. 
Oceňujeme svätú trpezlivosť 
uja, ktorý nám korčule poži-
čiaval, lebo tam bol len kvô-
li nám.

 Tí, čo sa s korčuľami a ľa-
dom zoznamovali prvýkrát, 
boli opatrní a zo začiatku 
len tak cupitali  okolo man-
tinelov, iní si na pomoc vza-
li plastovú oporu. Zdatnej-
ší korčuliari neotáľali a hneď 
predvádzali svoje korčuliar-

ske umenie. Korčuľovanie 
vpred, vzad, brzdenie, otá-
čanie, piruety, rýchlejšie, po-
malšie kĺzanie ...no bolo na 
čo pozerať. Po pol hodine už 
nikto nemal obavy a korču-
ľovanie si užívali všetci. Ako 
zvyčajne sme si mohli aj za-
súťažiť a vyhrať malé od-
meny. Super bolo aj tanečné 
kolo, v ktorom vynikli najmä 
kreácie dievčat.

Príjemnú športovú náladu 
nám spríjemňovala hudba, 
ktorá po celý čas znela šta-
diónom. Kto si chcel oddých-
nuť, alebo mu bola aj trošku 
zima, zohrial sa teplým čajom 

a  sladkými pochúťkami od 
našich sponzorov. 

Na konci akcie sme boli veľ-
mi unavení, ale len málokomu  
sa chcelo ísť domov. Koneč-
ne, po nevieme koľkom „po-
slednom kole“, sme sa zmo-
rení, vyštípaní s červenými 
tváričkami, s ubolenými nôž-
kami, ale s úsmevom na tvári 
pobrali sa do tepla našich do-
movov. Hrial nás pocit, že si 
v januári zakorčuľujeme zno-
va. Už teraz sa všetci tešíme 
a veríme, že sa k nám pridáte 
aj vy, ktorí ste to ešte neskúsi-
li.                  Korčuliari zo ZŠ 

na Komenského ulici
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Mikulášsky deň v ZŠ Slnečná
Vďaka ochotným žiakom 9. A a 9. B trie-

dy v piatok 6. decembra zavítal na našu 
školu sv. Mikuláš. Spoločnosť mu robili 
pomocníci - anjeli a čerti. Okrem sladkos-
tí priniesol aj smiech, radosť a pravú miku-
lášsku atmosféru.

Mladší žiaci si príjemnú predvianočnú 
náladu navodili vianočnými koledami, roz-
právkami a hrami.

Triedy a priestory školy na 2. stupni oži-
li zábavnými aktivitami. Na nich sa žiaci 
dozvedeli zaujímavé informácie o samot-
nom sv. Mikulášovi a slovenských vianoč-
ných tradíciách a zvykoch. Niektoré si aj na 
vlastnej koži vyskúšali. Najviac ich zaujalo 
vianočné pečenie, zvyky na Ondreja a troj-
kráľová hra. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k 
úspešnému priebehu tohto dňa a dúfame, 
že nás Mikuláš so svojimi pomocníkmi na-
vštívi znova o rok.

Mgr. Magdaléna 
Bútorová, ZŠ Slnečná Mikulášska suita bola z vlastných radov.

Športová akadémia Mateja Tótha
vyhlásila súťaž Športový deň 

Nadácie slovenskej sporiteľne 
2019, do ktorej sa zapojila aj 
naša škola.

Žiaci 2.- 5. ročníka ZŠ z celé-
ho Slovenska sa s veľkou ver-
vou pustili do súťaženia. Aj 
náš osemčlenný tím (4 chlapci 
a 4 dievčatá) netrpezlivo, určite 
s trochou trémy a neistoty, ča-
kal až do popoludňajších hodín, 
aby v ŠH Dukla v Banskej Bys-
trici mohli naši reprezentanti 
ukázať svoje kvality. V prekáž-
kovej dráhe, ktorú tvorili rôzne 
úseky (slalomové obchádzanie 
kuželov, preskoky, frekvenčný 
beh, podliezanie, bežecký úsek 
s maximálnou intenzitou, beh 
po vyvýšenej rovine) skončili 
s výborným časom.

Žiaci našej školy dokázali, 

že majú kladný vzťah k špor-
tu, k telesnej výchove a tiež  ra-
dosť z pohybu.

Organizátorom ďakujeme 
za výbornú prípravu poduja-
tia. Snáď splnilo svoje posla-

nie, aby deti odmalička cvičili, 
športovali a mohli svoje schop-
nosti realizovať na rôznych 
športových akciách. 

Mgr. Alena Nováková, 
ZŠ Slnečná 

Reprezentanti ZŠ Slnečná sa potešili z fotografovania s Ma-
tejom Tóthom.         Foto: (zš s)

Prvá tohtoročná  korčuľovačka

Korčuľovanie na Altise si užívali všetci.                Foto: zš k

Základná škola na Komenského ulici  v RETRO
V pondelok 2.12. 2019 sme 

si zaspomínali na časy, keď 
naši rodičia boli ešte deť-
mi, keď virtuálny svet bol 
pre väčšinu smrteľníkov nie-
čo ako hudba ďalekej budúc-
nosti a keď diskotékam vládli 
hity Elánu či Michala Davi-
da. Niekomu melancholicky 
pripomenuli jeho detské roky 
a mnohým iným zase načrtli 
dobu, ktorú nikdy nepozna-
li. V každom prípade sme sa 
v tento deň všetci niesli na 
úžasnej  vlne nesmrteľného 
retra.

Z Rubikovej kocky sa stal 
fenomén a kto nezbieral céč-
ka, bol jednoducho «out“. 
Skákať gumu, škôlku, skla-
dať papierové čiapky, hrať 
Kenta... toto všetko malo také 
kúzlo, že si ho radi pripome-
nieme aj v roku 2019. Poc-
tu dobe retro sme sa rozhod-
li vzdať štýlovým oblečením, 
jedinečnými doplnkami a 
nechýbali  ani veci a predme-
ty typické pre túto dobu. 

Cez veľkú prestávku sme 
sa prechádzali po chodbe tak, 
ako bolo skôr v školách zvy-
kom. Rozprávali sme sa, ako 
sa vtedy v škole učilo, čo sa 
robilo,  na žiakom už dnes 
neznámych predmetoch, aký 
mali prístup učitelia, ako sa 
správali žiaci. Zo školského 
rozhlasu odznela poučná relá-
cia o minulých rokoch  a pre-
stávky nám spríjemňovali  
staré dobré hudobné hity. 

V triedach to vyzeralo ako 
na módnej prehliadke. Ká-
rované vesty na košeliach s 

vystrčeným golierikom, be-
kovky s výrazným vzorom, 
flanelové košele zastrčené 
v nohaviciach s vyžehlený-
mi pukmi, zapínacie svetríky 
s pleteným vzorom, džínsy s 
nohavicami do zvonu, opasky 
s veľkou sponou, módne plas-
tové korále, krátke bundičky, 
tesilky, čo hryzú, lesklé legí-

ny... Bolo skrátka fuk, či ste 
oblečení  ako člen hnutia hip-
pies, milovníčka hitov skupi-
ny Elán alebo nadšený skaut 
či tréner vtedy  známej sparta-
kiády. Bolo jedno, či ste svoj 
štýl upreli na roky šesťdesia-
te, sedemdesiate či osemde-
siate. Nikto neriešil, či máte 
na vysoko vyčesaný drdol, 
šatku, čelenku na strapatých 
vlasoch, parochňu alebo účes 
a la Mánička. A hlavne, vô-
bec nezáležalo na tom, či ste 
učiteľ alebo žiak. V retro deň  
sme zažiarili my, školou po-
vinní, rovnako tak ako naši 
učitelia. 

Každá trieda bola hodnote-

ná vybranou porotou. Bodo-
vali sa nielen módne kreácie 
v oblečení, ale aj množstvo 
a originálnosť predmetov, 
ktoré si žiaci priniesli z domu. 
Niektoré kúsky boli ozajstný-
mi skvostmi, preto bolo veľ-
mi ťažké vybrať tých najlep-
ších. 

Veľká vďaka patrí predo-

všetkým žiackemu parlamen-
tu, z ktorého iniciatívy  vzišla 
táto akcia. Obdiv  si zaslú-
žia aj  naše mamy, otcovia a 
všetci príbuzní, ktorí nám po-
mohli prehrabať sa v roky  
nedotknutých šatníkoch, piv-
niciach a pôjdoch a vypátrať 
pre nás všetky tieto retro po-
klady. A v neposlednom rade 
ďakujeme našim učiteľom, 
ktorí sa do tejto akcie rozhod-
li ísť s nami a nenechali nás 
v nej samotných.

RETRO sa vrátilo. Verí-
me, že to nebolo len na je-
den deň.

Žiaci Základnej školy 
na Komenského ulici

Dali sme to v štýle Retro.          Foto: zš k

Výtvory detí na vianočných tvorivých dielňach a krúžkoch CVČ Maják - Zázračný ateliér, 
Šikulkovia, Výtvarná tvorivá dielňa – ZŤP

31

2

4

5

6

1. Vianočný venček – Tvori-
vé dielne CVČ Maják

2. Technika lepenia, ZŤP – 
Marek

3. Vianoční škriatkovia,  
Tvorivé dielne CVČ Maják

4. Vianočné ozdoby 
5. Vianočné gule – Zázrač-

ný ateliér
6. Vianočné pozdravy. Tvo-

rivé dielne
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Podujatia DKN - december 2019 - marec 2020

január 2020

Kino KULTÚRA 
Námestovo
december 2019

6 € 3D27. 12. piatok
o 16,00 h

29. 12. nedeľa
o 16,00 h

MASKOVANÍ ŠPIÓNI

Animovaný 6 € 3D

5 € 2D27. 12. piatok
o 18,00 h

AMUNDSEN 

Životopis./Dobrodružný

5 € 2D17. 1. piatok
o 18,30 h

18. 1. sobota
o 18,00 h

19. 1. nedeľa
o 18,00 h

PRÍLIŠ OSOBNÁ 
ZNÁMOSŤ

Komédia

5 € 2D

5 € 2D

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom pred-
stavenia v pokladni kina, v pracovné dni od 8:00 do 15:00 v 
kancelárii Domu kultúry v Námestove na 1. poschodí, onli-
ne na stránke kino.dkno.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Bu-
díCheck.

* FK – Filmový klub – vstupné pre členov fi lmového klubu 
je 3 €, pre ostatných návštevníkov kina 4 €.

8. VIANOČNÝ 
BENEFIČKÝ 
KONCERT

28. 12. 2019 Sobota 
19:00

Vstupné: 5 €
MUSIC CAMP v spoluprá-

ci s Domom kultúry v Ná-
mestove a Námestovským 
anjelom už po ôsmykrát or-

ganizuje vo vianočnom ob-
dobí benefi čný koncert, kto-
rý je aj tento rok venovaný 
zdravotne postihnutému die-
ťaťu z Oravy. Okrem domá-
cich hudobníkov a lektorov 
z hudobného tábora sa vám 
28. decembra predstaví vo-
kálne zoskupenie Elegance. 
Koncert vyvrcholí vystúpe-
ním Slávky Tkáčovej, ktorá 
bude prezentovať jej čerstvé 
druhé CD.

Vstupenky si kúpite v Mest-
skej knižnici v Námestove.

DON BOSCO 
AKADÉMIA 2020

2. 2. 2020 NEDEĽA 
14:00 A 16:00

Vstupné dobrovoľné
Saleziáni don Bosca spo-

lu s mladými z Námesto-
va a okolia vám prostredníc-
tvom scénok, piesní, tancov 
a krátkych fi lmov predstavia 
osobnosti každého veku, kto-
ré dali Bohu pozitívnu odpo-

veď na po-
zvanie stať 
sa svä-
tým. Chcú 
takto oslá-
viť svia-
tok sv. Jána 
Bosca, kto-
rý pripadá 
každý rok 
na 31. ja-
nuára.

FRAGILE
25. 1. 2020 SOBOTA 

18:00
Vstupné: 14 €
FRAGILE je slovenská vo-

kálna skupina zložená z popu-
lárnych osobností, známych z 
rôznych televíznych seriálov, 
divadelných, muzikálových 
produkcií či TV šou. Bez použi-
tia hudobných nástrojov, teda a 
cappella, skupina FRAGILE in-
terpretuje známe rock/pop/jaz-
zové hity svetových umelcov. 
Hoci sa v ich repertoári nájdu 
aj skladby velikánov, akými sú 
Bach či Chopin, ich najväčšou 
prednosťou sú tituly súčasnej 
populárnej hudby. Hitom sveto-
vých autorov a interpretov dáva-
jú svojou kreativitou a hravos-
ťou novú tvár. Ich predstavenia 
sú plné nielen výbornej hudby, 
ale aj skvelého humoru, vďaka 
ktorým zažijete neopakovateľ-
ný večer plný jedinečnej zábavy.

Fragile tvoria: Braňo Kostka, 
Soňa Norisová, Jana Golis, He-
lena Krajčiová, Svetlana Ryma-
renko, Slavo Košecký, Martin 
Madej a Jožo Hečko. Alternu-
júcimi členmi skupiny sú: Peter 
Lacho, Martin Klempár, Danie-

la Tomešová, Karolína Majerní-
ková a Anabella Mollová.

RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO – 

ČO SA SNÍVA 
TRPASLÍKOM

18. 3. 2020 STREDA 
16:30 a 19:30

Vstupné: 18 €
Správa o výskyte trpaslíkov
Na pozadí búrlivých, nevy-

jasnených rodinných vzťahov 
neúspešného operného spevá-
ka, jeho bývalej milenky, večne 
nespokojnej manželky - učiteľ-
ky a jej novej zanietenej priateľ-
ky nám autor trpkej komédie Čo 
snívajú trpaslíci Stanislav Štep-
ka ponúka zaujímavú a iste aj 
vtipnú dramatickú konfrontáciu: 
možnosť nahliadnuť nielen do 
dusného, utápajúceho sa man-
želského vzťahu, ale zároveň 
hlavne nám prostredníctvom 
snaživého speváka dáva nazrieť 
do zákulisia kšeftárskej agentú-
ry vyrábajúcej a sprostredkujú-
cej tzv. ľudové zábavné umenie 
pre nenáročné vrstvy.

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

Goral Karol a zázračná bylina 
– nová kniha v roku 2020

V roku 2020 bude vy-
daná rozprávková kniha 
Goral Karol a zázračná 
bylina od autora Jozefa 
Medarda Slovíka. Vyda-
nie podporil z verejných 
zdrojov formou štipendia 
Fond na podporu ume-
nia. Goral Karol a zá-
zračná bylina zaujme 
napínavým rozprávko-
vým príbehom, v ktorom 
nechýbajú čerti, obri, bo-
sorky a iné rozprávkové 
bytosti. Je vykreslením 

dávnej minulosti regiónu 
Oravy s jej nárečím, živo-
tom na hrade i podhradí, 
liečivým prírodným bo-
hatstvom, ale predovšet-
kým fi gliarskym fortie-
ľom, ktorý zaujme nielen 
detského čitateľa. Do prí-
behu sú zakomponované 
goralské pesničky, kto-
ré sú autentické z obce 
Rabčice, kde autor žije 
a tvorí.  

Knihu ilustruje Miroslav 
Knap.                       (sn)

5 € 2D29. 12. nedeľa
o 18,00 h

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

 Romantický/Komédia

5 € 2D2. 1. štvrtok
o 18,00 h

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
 Romantický/Komédia

5 € 2D3. 1. piatok
o 16,00 h

19. 1. nedeľa
o 16,00 h

ZAKLIATE PIERKO

Rozprávka 5 € 2D

5 € 2D3. 1. piatok
o 18,00 h

NA NOŽE 
 Krimi/Komédia

6 € 3D5. 1. nedeľa
o 16,00 h

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
Animovaný

5 € 2D5. 1. nedeľa
o 18,00 h

ŠPINDL 2
Komédia

5 € 2D9. 1. štvrtok
o 18,00 h

11. 1. sobota
o 18,00 h

POD VODOU 

Sci-fi /Horor/Akčný 5 € 2D

5 € 2D10. 1. piatok
o 16,00 h

12. 1. nedeľa
o 16,00 h

VEĽKÉ ŽELANIE

Animovaný 5 € 2D

5 € 2D10. 1. piatok
o 18,00 h

NENÁVISŤ
Horor

5 € 2D12. 1. nedeľa
o 18,00 h

CATS
Muzikál

6 € 3D16. 1. štvrtok
o 17,00 h

17. 1. piatok
o 16,00 h

DOLITTLE

Dobrodružný 5 € 2D

4 €* 2D
22. 1. streda
o 18,00 h

FK: MILOSŤ
Dráma/Historický

5 € 2D23. 1. štvrtok
o 18,00 h

26. 1. nedeľa
o 18,00 h

BAD BOYS NAVŽDY

Romantický/Komédia 5 € 2D

5 € 2D24. 1. piatok
o 16,00 h

26. 1. nedeľa
o 16,00 h

MEDVEDÍCI BOONIE: 
CESTA DO PRAVEKU

Animovaný 5 € 2D

5 € 2D24. 1. piatok
o 18,00 h

KRÁLIČEK JOJO
Komédia/Dráma

5 € 2D30. 1. štvrtok
o 16,00 h

31. 1. piatok
o 16,00 h

LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ! 

Animovaný, Rodinný 5 € 2D

5 € 2D30. 1. štvrtok
o 18,00 h

ATTILA
Životopisný

5 € 2D
31. 1. piatok
o 18,00 h

SLUŠNÍ CHLAPCI
Akčný

milovníkom kultúry  a umenia 
v tomto sviatočnom čase 

pokory, porozumenia,
požehnané Vianoce 
a šťastný nový rok.

Dom kultúry v Námestove  želá všetkým

milovníkom kultúry  a umenia 

želá všetkým



MAJO prehra v 
šachu

otec 
(hovor.)

panovníci v 
monarchii

zvyšky zo 
zomletého 
zbožia-kr-

mivo

fínske 
mesto

banská 
trhavina meno Eriky kalória

(zn.)

meno 
Mareka

slovenské 
jazero

ostarnú

povel pre 
psa

AER, 
BARAKUDA, 
IMP, IMPALA 

dvojhláska
vysoká 

škola peda-
gogická

LAA, LAHTI, 
YEN, 

ZAMORA

st. špan. 
futb. brankár

dravá 
morsk. ryba

sústružník 4. v Ríme
klial 

(hovor.)

rúbal

na neurčité 
miesto

druh 
antilopy

lutécium 
(zn.)

výstelka 
(med.)

vzduch, po 
grécky

polovička 
roka

tehlová 
múčka na 
tenisový 
dvorec

miesto, 
úsek

naryť, po 
česky

pascal 
(zn.)

El Alteri

americká 
družica

japonská 
mena

Kuwait Air 
Corporation

časť Viedne

druh cigár

cudzie muž. 
meno, León

akcia, po 
česky

autor 
epických 

diel

kôrovec

nie, po ma-
ďarsky

kryha, po 
česky

tkanina 
gáza

ženský hlas

melódia, 
nápev

tyran
obyvateľ 

Rumunska

popevok

ruténium 
(zn.)

Rhode 
Island

vlastnil strašila žen. meno

4 Čitateľom Námestovčana 
prajememe

 požehnané Vianoce...

1

3

2

5

Ý

10 RELAX Námestovčan 20. 12. 2019

Veslé Vianoce

- Oci, naozaj mi tie lyže pri-
niesol Ježiško? - pýta sa Jož-
ko otca.

- Ale samozrejme, čo ti to na-
padlo?

- No, že celý deň stojí neja-
ký chlapík pri našich dverách 
a chce tretiu splátku.


Na Vianoce hovorí mamička 

Jožkovi: 
- Jožko, zapáľ vianočný 

stromček.
O chvíľu príde Jožko a hovo-

rí: 
- Aj sviečky?


- Tak som počul, že ti svokra 

poslala na Vianoce kapra?
- Kdeže, len raz hus, a ja so-

már som sa s ňou oženil!

Vráti sa pán Novák z vianoč-
ného nákupu, hľadá peňažen-

ku a nájde miesto nej len kar-
tičku: 

- Veselé Vianoce želajú zlode-
ji!


Pýta  sa Piťo Deža: 
- Čo si kúpil žene na Via-

noce?
- Chcela niečo na krk a 

niečo na ruky. Tak som jej 
kúpil mydlo.


V správach hovorili, že 

každý, kto vyrazí na cesty 
v tomto počasí, by si mal so 
sebou zobrať reťaze, lopa-
tu, deku, rozmrazovač, ťaž-
né lano, baterku, hever a 
náhradné koleso… no, viete 
si predstaviť, ako som ráno 
v tom autobuse vyzeral?


Dve blondínky sa túlaju po 

lese vyše 4 hodiny, zrazu jed-
na povie: - Ja už som una-
vená, kašlime na to, zoberme 
neozdobený.


Viete, prečo chodia Záho-

ráci do krčmy cez okno?
Pretože pred dverami sú 

Vianoce.


Stará rómska múdrosť:
Učme sa hudbe, lebo lepšie 

je mať na brade jeden mo-
zoľ od huslí, ako na rukách 
desať od roboty.


Viete, ako hovoríme navo-

ňanej Rómke?
Arómka.


Príde Róm do krčmy, kde 

všetci sledujú hokejový zá-
pas. Chvíľu sa pozerá a po-
tom sa opýta:

- Ako hrajú naši?
Nato mu celá krčma odpo-

vie:
- Vaši nehrajú vôbec!


Aký bol najdrahší sloven-

ský obraz?
Krvný obraz bývalého 

prezidenta Schustera!


Viete, aký je rozdiel medzi 

politikmi a SAD?
Politici previezli viacej ob-

čanov.


Učiteľka sa pýta Jožka:
- Jožko, kto rozbil atóm?
Jožko nevie, a tak učiteľ-

ka zobrala žiacku knižku a 
napísala:

- Nevie, kto rozbil atóm.
Jožko to má doniesť na 

druhý deň podpísané. Prí-
de domov a ukazuje žiac-
ku knižku otcovi. Ten si to 
prečítal a spýtal sa ho:

- Bol si to ty?
Jožko odpovedal že nie. 

Otec teda zobral pero a 
dopísal:

- Môj syn to nebol.
Jožko to doniesol na 

druhý deň podpísané. Uči-
teľka si to prečítala a na-
zlostená to išla ukázať pá-
novi riaditeľovi. Ten si to 
pozrel a ukľudňoval ju 
slovami:

- To nevadí, zaplatíme to 
z triedneho fondu


Viete, prečo ruské autorá-

dio v zákrutách nehrá?
Lebo sa hudobníci musia 

držať!


- Človeče, ja keď chy-
tím chrípku, kúpim si li-
ter vína a za pár minút je 
preč.

- Nevymýšľaj si, chríp-
ky sa predsa tak ľahko ne-
zbavíš!

- A kto hovorí, že chríp-
ky? Toho vína.


Bavia sa Ďuro s Jožom:
- Vieš o tom, že k nám pri-

šla svokra po svadbe len 
raz?

A Jožo nato:
- Tak to máš šťastie, nie?
- Nie, nemám, ona ešte 

neodišla!
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Turnaj seniorov v bowlingu

Turnaj bol súťažou 4-člen-
ných družstiev a jednotliv-
cov, pričom podmienkami 
účasti boli vek 60 a viac ro-
kov a tiež najmenej jedna 
žena v tíme.  Zúčastnilo sa 
na ňom 9 základných organi-
zácií JDS z okresu Námesto-
vo, pričom spolu s družstva-
mi z Trstenej a Tvrdošína 
súťažilo celkovo 14 zmieša-
ných 4-členných družstiev, 
spolu 56 súťažiacich. Uply-

nulý ročník slávnostne otvo-
ril prednosta MsÚ Ing. Dušan 
Jendrašík. 

Atmosféra turnaja bola 
podľa vyjadrenia účastní-
kov výborná. Aj keď sna-
hu o dobrý výsledok tu bolo 
cítiť, nikto nerobil tragédiu 
z toho, že bowlingová guľa 
často neposlúchala a panáky 
nie a nie spadnúť. Veď mno-
ho účastníkov, hlavne žien, 
hralo bowling prvý či druhý 

raz, a preto nebola núdza ani 
o humorné situácie. Aj na-
priek tomu, že mnohým sa 
turnaj nevydaril podľa pred-
stáv, už teraz sa tešia na jeho 
ďalší ročník.

V konečnom hodnotení 
družstiev a jednotlivcov ob-
stáli najlepšie práve súťažiaci 
z Námestova. Súťaž jednot-
livcov vyhral Rudolf Bencúr, 
taktiež z Námestova a vyni-
kajúci výkon podalo tiež do-
máce družstvo žien.

Cenou pre prvé tri družstvá 
a jednotlivcov bola okrem 
diplomu a pohára aj  vecná 
cena. Súťaž o najúspešnej-
šiu ženu vyhrala o jeden bod 
Anna Lepáčková z družstva 
Trstená pred Annou Jindro-
vou z A družstva Námesto-
vo. Odmenení boli aj 
najstarší účastníci turnaja. 
U žien to bola 76-ročná Anna 
Klinovská z organizácie v 
Kline a u mužov 86-ročný Jú-
lius Kubasák z organizácie v 
Rabči.

Poďakovanie patrí primáto-
rovi mesta Námestovo, ktorý 
turnaj podporil príspevkom 
na výrobu diplomov, štítkov 
na poháre a  zakúpenie vec-
ných cien pre víťazov. Vzor-
nou starostlivosťou o účast-
níkov prispel k vynikajúcej 

atmosfére tiež personál Kin-
derlandu. Osobitnú vďaku si 
zaslúži manažér M. Goča-
la, ktorý  sa nám počas celé-
ho turnaja venoval, obsluho-
val techniku, riešil poruchy 
a podľa potreby radil súťa-
žiacim. V neposlednom rade 
patrí naša vďaka za prípravu 
a hladký priebeh turnaja tiež 
organizačnému štábu.

Konečné umiestnenie pr-
vých piatich družstiev 
s počtom bodov:

1.  Námestovo A        310 b. 
(R. Bencúr, Joz. Pindjak, A. 

Jindrová, Št. Pisarčík)
2.  Tvdošín       275 b.
3.  Trstená       254 b.
4.  Námestovo – ženy 

                                249 b. 

(Zd. Pisarčíková, Mg. Grebá-
čová, Št. Nečasová, Mt. Ben-
cúrová)

5.  Námestovo B        243 b. 
(Fr. Gender, J. Pindjak, V. 

Nečas, B. Genderová)

Konečné umiestnenie jed-
notlivcov do 10. miesta:

1. Rudolf Bencúr    
  Námestovo A 80 b.
2. Ján Kuník    

  Tvrdošín 80 b.
3. František Kuník    

  Tvrdošín 79 b.
4. František Frelich    

  Trstená 78 b.
5. Štefan Pisarčík 
  Námestovo A 78 b.
6. Jozef Pindjak   

  Námestovo A 77 b.

7. Anna Lepáčková 
  Trstená 76 b.
8. Anna Jindrová   

  Námestovo A 75 b.
9. Jozef Páleník    
  Vavrečka 69 b.

10. Margita Grebáčová   
   Námestovo ženy 67 b.

Umiestnenie ostatných sú-
ťažiacich z Námestova: 15. 
Božena Genderová  (NO B), 
16. Marta Bencúrová (NO 
ž.), 17. Zdenka Pisarčíková 
Zdenka (NO ž.), 18. Franti-
šek Gender (NO B), 20. Ján 
Pindjak (NO B), 23. Václav 
Nečas (NO B), 24. Štefka 
Nečasová (NO ž.) 

Václav Nečas
Najlepší jednotlivci - v strede víťaz R. Bencúr, vľavo 2. miesto 

J. Kuník, vpravo 3. miesto F. Kuník.            Foto: (kl)

Krátko pred štartom súťaže.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
(JDS) v Námestove zorganizovala 21. októbra 2019 v spo-
lupráci so zábavným centrom Kinderland druhý roč-
ník turnaja seniorov v bowlingu. Opäť išlo o veľmi milé 
stretnutie súťaživých tímov plné radosti a dobrej nálady.

 1. 1. Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho  
	 	 vína,	ale	žiadny	med.
	1.	1.	 Ak	Nový	rok	pripadne	na	nedeľu,	bude	mierna	zima,		 	
  ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.
	1.	1.	 Aký	je	deň	Nového	roka,	taký	bude	celý	rok.
	1.	1.	 Na	Nový	rok	blato,	na	Veľkú	noc	sneh.
	1.	1.	 Drobný	hustý	dážď	bol	predzvesťou	hustých,	plných	klasov.
	1.	1.	 Červené	zore	ráno	na	oblohe	na	Nový	rok	veštili	víchrice,		 	
	 	 búrky,	neúrodu	a	biedu.
		1.	1.	 Jasná	a	tichá	novoročná	noc	zvestuje	nám	dobrý	rok.
		2.	1.	 Keď	je	druhého	jasno,	bude	dlhá	zima,	keď	ale	nesneží,		 	
	 	 nie	je	ďaleko	jaro.
		2.	1.	 Keď	je	druhého	januára	jasno,	bude	veľa	ovociny.
		3.	1.	 Tretí	deň	jasný	-	mnohé	búrky.
		4.	1.	 Štvrtý	deň	jasný,	znamená	mrákavý	a	nezdravý	rok.
		5.	1.	 Na	jména	Ježíš	–	ke	kamnům	nejblíž.
		5.	1.	 Je-li	na	jména	Ježíš	hezký	den,	bude	úrodný	rok;	je-li	vítr,	bude		
	 	 málo	ovoce.
		6.	1.	 Na	Tri	krále	mnoho	hviezd	–	mnoho	zemiakov.
  6. 1. Na Tri krále zima stále.
		6.	1.	 Ak	je	na	Tri	krále	jasno,	zdarí	sa	pšenica.
		6.	1.	 Trojkráľovú	zimu	vlk	nezožerie.
		8.	1.	 O	svatém	Erhartu	zima	zebe	do	nártu.
  8. 1. Na sv. Severína vešia sa mäso do komína.
		9.	1.	 O	svatém	Baziliši	zima	všudy	čiší.
11.	1.	 Na	svätého	Hygina	pravá	zima	sa	začína.
14.	1.	 Svatý	Hilarius	–	vyber	sane,	schovaj	voz.
14.	1.	 Svatý	Vigil	z	ledu	mosty	zřídil,	a	když	nezřídil,	to	je	břídil.
15.	1.	 Na	den	svatého	Pavla	pustevníka	pekný	deň	–	dobrý	rok,		 	
	 	 veterný	deň	–	mokrý	rok.
16.	1.	 Na	svätého	Marcela	zima	lezie	do	tela.
17.	1.	 Svatý	Antonín	pustovník	prináša	ľad,	alebo	ho	láme;	ak	nemá		
	 	 žiadny,	vyrobí	ho	hneď.
18.	1.	 Na	svatého	Priska	pod	saněmi	píská.
19.	1.	 Na	svatého	Knuta	přichází	zima	krutá.

20.	1.	 Fabiánskej	zimy	boja	sa	cigáni.
20.	1.	 O	svatém	Fabiánu	a	Šebastiánu	zalézá	zima	za	nehty		 	
	 	 i	otužilému	cikánu.
21.	1.	 Ak	sa	na	Vincenta	vtáča	z	koľaje	napije,	ten	rok	mnoho	vína		
	 	 sľubuje.
21.	1.	 Na	Vincenta,	keď	sa	vták	napije	vody,	tak	na	druhý	deň	zamrzne		
	 	 na	lecení	(v	letku).
21.	1.	 Keď	sa	na	Vincenta	vtáča	z	koľaje	napije,	tento	rok	mnoho	vína		
	 	 sľubuje.
21.	1.	 Ak	si	na	Vincenta	komár	poletuje,	statok	aj	slamenú	strechu		
  spotrebuje.
21.	1.	 Aké	je	na	Vincenta	počasie,	také	má	byť	počas	celého	leta.
21.	1.	 Slnce	na	deň	Vinca	dáva	mnoho	vína.
21.	1.	 Sv.	Agneška	keď	je	láskavá,	vypustí	škovránka	z	rukáva.
24.	1.	 Svatý	Timotej	ľady	láme,	ak	ich	nemá,	narobí	ich.
25.	1.	 Pavla	obrátenie,	zimy	obrátenie.
25.	1.	 Obrátenie	Pavla,	pol	ovčej	zimy.
25.	1.	 Na	svätého	Pavla	medveď	sa	na	druhý	bok	obráti.
25.	1.	 Medveď	vraj	na	Pavla	vyjde	z	brlohu	a	ak	je	pekne	a	mrzne,			
	 	 ľahne	si	na	druhý	bok,	no	ak	je	odmäk,	znovu	sa	položí		 	
  na ten istý bok.
25.	1.	 Ak	sa	vtáča	napije	z	koľaje	vody,	bude	ešte	dlhá	zima.
25.	1.	 Keď	na	Pavla	kvapce,	obúvaj	si	kapce,	a	keď	na	Hromnice		 	
	 	 (2.	2),	ešte	aj	onuce.
25.	1.	 Ako	na	Pavla,	tak	na	Havla	(16.10).
25.	1.	 Ak	vraj	je	na	Pavla	tuhá	zima,	bude	dobrá	úroda,	ak	však	prší,		
  bude málo krmiva.
25.	1.	 O	Pavle	je	pol	zimy.
25.	1.	 Ak	do	svätého	Pavla	zima	dobre	vláda,	až	svätý	Jozef	oteplie		
	 	 marec	(19.3).
25.	1.	 Svätý	Pavel	jasný	prináša	rok	šťastný.
26.	1.	 Na	svatého	Polykarpa	plná	sněhu	každá	škarpa.
28.	1.	 Ak	je	Karol	Veľký	málo	ľadový,	február	to	zas	napraví.
29.	1.	 Na	Saleského	Františka	meluzína	si	často	zapíská.
    

	Na	počiatku	roku,	keď	sú	mokrie	časy,	od	hnevu	si	vinár		
		 bude	šklbať	vlasy.
		 Nový	rôčik	daždivý	robí	krôčik	žíznivý.
	Psie	dni	(od	7.1)	sú	zlé	na	počasie.
	Jasné	januárové	pondelky,	pekné	veľkonočné	sviatky.
	Čo	január	zmeškal,	február	doháňa.
	Beda	tomu	roku,	v	ktorom	v	januári	tráva	rastie.
	Keď	je	v	januári	pekne,	je	pekné	leto.
		 V	januári	mráz	–	teší	nás,	v	januári	voda	–	to	je	večná	škoda.
	 Keď	nie	je	zima	v	januári,	bude	v	apríli	a	v	máji.
		 V	januári	mráz	teší	nás,	v	januári	voda	–	to	je	večná	škoda.
	Mnoho	snehu	v	januári,	málo	vody	v	apríli	a	máji.
	Január	dobrý	je,	keď	chotár	biely	je.
	Keď	je	január	biely,	november	je	zelený.
	 V	januári	sneh	a	blato,	vo	februári	mnoho	mrazov	zato.
		 Január	studený,	marec	teplý.
  Aký január, taký jún.
		 Keď	január	vodu	pustí,	v	ľad	ju	zas	marec	zhustí.
		 Jesli	vlci	a	líšky	v	januári	vyjú,	to	znamená	tuhú	zimu.
	Keď	včely	v	januári	vyletujú,	to	nedobrý	rok	ohlasujú.
	Keď	rastie	tráva	v	januári,	zle	rastie	v	lete.
	Keď	duje	v	januári	severák,	žito	bude	dobre	sypať.
	Keď	je	v	januári	teplo,	siaha	bieda	až	na	dno.
	 Keď	január	nie	je	pod	snehom,	beda	poliam,	lúkam	a	vrchom.
	Biely	január,	zelený	máj,	plné	pajty	(stodoly)	a	staje,	dobre		
		 je	na	gazdovskom	dvore.
	V	januári	málo	vody	-	mnoho	vína,	mnoho	vody	-	málo	vína.
	 Januárové	dažde,	siatinám	nešťastie.
	Dážď,	keď	nesie	január,	neteší	sa	hospodár.
		 V	ľadni	veľa	dažďa,	ale	snehu	málo,	záhradám	i	poliam		
		 vždycky	škodievalo.
		 Teplý	január	–	poľutuj	Bože!
		 Čo	január	zazelená,	to	máj	spáli.

'Ludové pranostiky na január
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Záujem o športové aktivity v Námestove rastie

Príkladom pre všetkých je 
určite oddiel RTVŠ. Jeho 
členky sa stretávajú už ce-
lých 43 rokov pri pravidel-
ných cvičeniach. Ocenením 
pre nich nie sú miesta na stup-
ňoch víťazov, ale zaplnená te-
locvičňa, kde sa udržiavajú v 
aktívnej kondícii bez ohľadu 
na vek.

Jedným z najstarších, no stá-
le aktívnych oddielov TJ Ora-
van je nepochybne stolnote-
nisový oddiel. V súčasnosti 
eviduje 60 členov a veľký ná-
rast záujmu mladšej generá-
cie. Tento rok Námestovo na-
stúpilo ako jediné v kraji až 
s dvomi družstvami najmen-
ších stolnotenistov. V sezóne 
2018/2019 si právo štartu na 
MSR z novej generácie hrá-
čov vybojovali T. Konštiak 
a M. Hajdučík. Ďalším trom 
utiekla táto možnosť o povest-
ný „fúz“.  Dalibor Diko sa zú-
častnil Majstrovstiev Európy 
juniorov a niekoľkých podu-
jatí svetového okruhu.

Volejbalový oddiel  dlho-
ročne organizuje Mestskú vo-
lejbalovú ligu a stále je súčas-
ťou aj Oravskej volejbalovej 
ligy žien. V priebehu celého 
roka organizuje aj rôzne tur-
naje, ako napríklad Volejba-
lový maratón alebo Slanická 
antuka. V letných mesiacoch 
využívajú aj plážové ihriská 

na Nábreží, kde v júni prebe-
hol turnaj Orava Beach Mix. 
Členovia sa snažia volejbal v 
Námestove udržať stále popu-
lárny, preto v tomto školskom 
roku otvorili v našom meste aj 
tréningy pre starších žiakov a 
gymnazistov.

Námestovskí basketbalisti 
už tradične organizujú Štefan-
ský basketbalový turnaj, ktorý 
sa koná každý rok v telocvič-
ni ZŠ Slnečná. Basketbalová 
súťažná činnosť je na Orave 
značne obmedzená. Členovia 
oddielu sa preto zúčastňujú 
Žilinskej mestskej basketba-
lovej ligy, kde sú v aktuálnom 

bodovaní na treťom mieste.

Organizátorom známych 
cyklistických pretekov Kráľ 
Magurky je oddiel cyklo-
klub. Pretekov sa každoroč-
ne zúčastňuje veľké množstvo 
pretekárov z Oravy, ale aj zo 
zahraničia.

Hokejbalovo-hokejový 
oddiel je spoluorganizáto-
rom Altis-OHL, teda Orav-
skej hokejovej ligy a minu-
lý rok skončili v tabuľke opäť 
na krásnom prvom mieste. Aj 
tento ročník majú chlapci „na-
šliapnuté“ na obhajobu prven-
stva.

Veľmi úspešní sú mladí ho-

kejisti, ktorí sa stali súčas-
ťou TJ Oravan v roku 2016, 
pod názvom Hokejový od-
diel mládeže. Zastrešujú 50 
detí vo veku 4-15 rokov. Us-
peli na mnohých turnajoch a 
v Maďarsku dokázali s nepo-
rovnateľne menším počtom 
hráčov poraziť aj také hoke-
jové veľmoci ako je Slovan 
Bratislava, Dukla Trenčín či 
Košice. F. Kubiridžák a J. Pe-
karčík postúpili vo svojich ka-
tegóriách do reprezentácie SR 
a Michal Lazovský sa zúčast-
nil CCM Cup v Chicagu, kde 
bol najlepším strelcom Slo-
vakia teamu.  O mladých ná-
mestovských talentoch bude-

me v budúcnosti určite ešte 
veľa počuť.

V posledných rokoch do ra-
dov TJ Oravan pribudli aj 
nové – netradičné športy. Od-
diel extrémnych športov sa 
venuje mládeži na BMX bi-
cykloch, skateboardoch a fre-
estylových korčuliach. Z ich 
radov pochádzajú aj niekoľ-
konásobní majstri Sloven-
ska ako F. Baník a T. Tohol 
a úspešná bola aj L. Čajko-
vá. Tento rok sa im podarilo 
zorganizovať aj tanečno-hu-
dobný VIBE festival, počas 
ktorého sa konal Slovenský 
Freestyle BMX pohár, tiež 
Slovenský SUPRA pohár v 
skateboardingu a zároveň za 
účasti amerického skate te-
amu SUPRA sa slávnostne 
ofi ciálne otvoril jeden z naj-
krajších Skejt parkov na Slo-
vensku, ktorý sa nachádza na 
Nábreží Oravskej priehrady.

Skejt park sa podarilo mla-
dým nadšencom vybudovať 
vďaka podpore mesta Ná-
mestovo. Vypočuli si ich po-
treby, požiadavky, návrhy, 
plány a spoločnými silami sa 
podarilo vytvoriť niečo, čo je 
účelné a navrhnuté tými, kto-
rí to využívajú.

Rovnakou cestou sa naše 
mesto vybralo aj pri budo-
vaní ďalších dvoch ihrísk na 
Nábreží a to Parkour par-
ku, ktorý bol vybudovaný v 
roku 2018 a toho času bol aj  
prvým ofi ciálnym ihriskom 
svojho druhu na Slovensku. 
V roku 2019 k nemu pribudol 
aj novučičký Workout Park. 

Obe ihriská boli navrhované 
mladými ľuďmi, ktorí sa ve-

nujú týmto aktivitám. Par-
kour a Workout Námestovo 
je nesúťažný oddiel TJ Ora-
van a od roku 2016 bolo jeho 
súčasťou takmer 250 detí vo 
veku od 4-18 rokov. Parkou-
risti sa stretávajú na pravidel-

ných tréningoch a organizujú 
množstvo spoločných akti-
vít. Deti v tejto komunite sú 
vedené k tomu, aby súťaži-
vosť nahrádzali priateľstva-
mi a trénovali čo najviac naj-
mä pre radosť z pohybu.

Od roku 1973 existujú aj 
Oravskí otužilci, ktorí sa 
pridali k TJ pred troma rok-
mi. Momentálne je v ich ra-
doch 150 platiacich členov. 
Zúčastňujú sa spoločné-
ho otužovania a organizujú 
množstvo akcií ako napríklad 
Mecova kryha, Otužilecké 
plávanie v Oravskej Polho-
re, Prechod v plavkách Jáno-
šíkovými dierami alebo Slow 
svimming a mnoho ďalších. 
Na niektorých akciách sa 
stretne aj 200-300 otužilcov 

z rôznych kútov sveta. Počet 
nadšencov otužovania a otu-

žileckého plávania narastá 
každým dňom viac a viac. 
Región Oravy a naše mesto 
pravidelne propagujú v rôz-
nych verejnoprávnych a soci-
álnych médiách.

Na Valnom zhromaždení TJ 
Oravan Námestovo 19. no-
vembra boli prijaté dva nové 
oddiely. Oddiel jachtingu sa 
venuje rozvoju jachtárskych 
zručností u detí a mládeže vo 
veku 7-14 rokov. Navraca-
jú tento krásny šport na hla-
dinu Oravskej priehrady. Deti 
sú na vode vedené k samostat-
nosti a zodpovednosti za svo-
je rozhodnutia. Rozvíjajú nie-
len svoju kondíciu v plávaní, 
vytrvalosti, ale aj analytic-
ké a kritické myslenie. Pribu-
dol aj novovzniknutý lezecký 
oddiel. Lezenie je v dnešnej 
dobe veľmi populárnym špor-
tom a mladí lezci by ho chce-
li priniesť aj do nášho mesta. 
Aktívne komunikujú so sa-
mosprávou mesta Námestovo 
o svojom zámere vybudovať 
umelú lezeckú a bouldero-
vú stenu. Majú v pláne veno-
vať sa aj deťom a mládeži v 
našom meste a pritiahnuť tak 
ďalších ľudí k tejto zaujíma-
vej a zdraviu prospešnej ak-
tivite. Pretože lezenie zvyšu-
je silu, kondíciu, koordináciu 
pohybov a celkový telesný 
rozvoj.  

V máji 2020 bude spoloč-
nou aktivitou Telovýchovnej 
jednoty Oravan Námestovo 
už tretí ročník úspešnej akcie 
Beh ulicami mesta Námesto-
vo. Pripravuje sa aj spoločný 
program všetkých oddielov, 
počas víkendovej akcie Dni 
mesta.  Michaela Pazúriková

Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo pôsobí v 
meste už takmer 30 rokov. Aktuálne zastrešuje 13 špor-
tových oddielov. V minulosti jej aktivity mierne ustáli, 
najmä pre nezáujem mladých aktívnych ľudí. V posled-
ných rokoch však nastala generačná výmena a staršie 
oddiely sa začali opäť prebúdzať k životu. Rovnako pri-
budli aj nové športy a rady TJ Oravan sa rozšírili o ďal-
šie oddiely. Spolu s nimi prišli aj aktívni ľudia, ktorí svo-
jou činnosťou pomáhajú rozvoju športu v Námestove.

Poslednú predvianoč-
nú stredu, 18. decem-
bra sa v Dome kultúry  
uskutočnilo slávnostné 
oceňovanie športovcov 
MŠK za rok 2019. Po-
zvanie na toto podu-
jatie prijalo niekoľko 
významných osobnos-
tí slovenského futbalu. 
Hlavným z nich bol pre-
zident SFZ Ján Ková-
čik, u ktorého išlo o vô-
bec prvú návštevu nášho 

regiónu. Spolu s ním na 
čestnom mieste sedeli aj 
Dušan Radolský, jeden 
z najúspešnejších slo-
venských trénerov, tak-
tiež Dušan Tittel, ná-
mestovský rodák, ktorý 
sa celkovo až 3-krát stal 
najlepším slovenským 
futbalistom roka či Jo-
zef Paršo, ktorý je pred-
sedom Stredoslovenské-
ho futbalového zväzu. 
Oceňovanie sa nies-

lo vo veľmi slávnost-
nom duchu. Na pó-
diu sa objavilo viac 
ako 200 hráčov, ktorí 
sú členmi miestneho 
klubu. Okrem najlep-
ších hráčov si ocene-
nie prevzal aj pán Šte-
fan Horan, ktorého 
klub ocenil za jeho 
fanúšikovskú ver-
nosť. Pozornosti sa 
ušlo aj pánu Františ-
kovi Košťálovi, ktorý 

je už desiatky rokov ne-
odmysliteľnou súčasťou 
klubu na rôznych pozí-
ciách. Špeciálne ocene-
nie si z rúk prezidenta 
SFZ prebral Ján Kade-
ra za dlhoročnú podpo-
ru klubu a taktiež iko-
nická osobnosť MŠK  
Silvestr Habiňák za jeho 
celoživotný prínos pre 
rozvoj futbalu v meste. 

„Vďaka patrí všetkým 
členom MŠK, hráčom, 

trénerom, funkcioná-
rom, mestu, naozaj všet-
kým od prvého po po-
sledného, vďaka ktorým 
sa nám darí vytvárať 
túto krásnu, nielen fut-
balovú rodinu. Všetkým 
želám hlavne veľa zdra-
via a radosti z toho, čo 
robia. Tešíme sa na ďal-
šie roky,“ poprial všet-
kým na záver prezident 
MŠK Andrej Stašiniak.       

Marián Kasan

Lezenie sa stáva populárnym športom.

Krst otužilcov.              Foto: tj  or

Mladí hokejisti.

MŠK Námestovo ocenilo najlepších za účasti prezidenta SFZ Jána Kováčika


