
Začiatkom februára poctila 
naše mesto svojou návštevu zá-
stupkyňa americkej veľvyslan-
kyne v Slovenskej republike 
Natasha Franceschi. Zaujímalo 
ju predovšetkým aktuálne dia-
nie a vývoj situácie na námes-
tovskom židovskom cintoríne. 
Zástupkyňa americkej veľvy-
slankyne sa zaujímala aj o hos-

podársku situáciu v meste a 
tiež o víziu a stratégie rozvoja 
Námestova.  Ako sa vyjadrila, 
cestou ju upútalo aj množstvo 
krásnych nových domov vybu-
dovaných v regióne. Primátor 
Milan Hubík vzácnej hosťke 
ozrejmil, že veľa otcov orav-
ských rodín je však kvôli za-
bezpečeniu vhodného bývania 
a živobytia nútených opustiť 
rodinu a cestovať za prácou ďa-

leko od svojich domovov, pre-
tože súčasné miestne pracovné 
ohodnotenie nie je adekvátne 
dobe a primeraným potrebám 
obyvateľstva. Vyslovil želanie, 
že sa snáď v budúcnosti aj v od-
ľahlých regiónoch Slovenska 
ako je Orava podarí zabezpečiť 
pre ľudí také pracovné možnos-
ti, aby živitelia rodín nemuseli 

od svojich rodín za prácou od-
chádzať.

 Po ofi ciálnej návšteve úradu 
šla zástupkyňa americkej veľ-
vyslankyne Natasha France-
schi  v sprievode Pavla Frankla, 
predsedu Židovskej nábožen-
skej obce v Žiline a predsedu 
OZ Pamätaj Karola Kurtulíka 
na nedávno vandalmi zdevas-
tovaný námestovský židovský 
cintorín.                             (mk)
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Milý  priateľ, 
môj život je cesta, ktorá ve-

die odniekiaľ niekam. Som 
chlapec, ktorý sa ráno prebudí 
doma, ide do školy, strávi tam 
pár hodín a potom sa opäť 
vracia domov. Som šťastný, že 
je to takto. A chcem  pevne ve-
riť, že to bude takto aj naďalej. 
Ale Tvoj život je iný. Je to ces-
ta, ktoré vedie odnikiaľ nikam. 
Neviem si predstaviť seba na 
Tvojom mieste. Neviem, čo by 
som robil, keby som bol v rov-
nakej situácii ako Ty. Neviem, 
koľko času by som prežil v ta-
kých podmienkach. Nechcem 
ani len pomyslieť na to, ako 
by som mal každý deň bojovať 
o miesto, kde skloním hlavu, 
aby som sa ukryl pred chla-
dom, o kúsok chleba, o pohár 
vody. Ale  najťažšie, čo by som 
skutočne nezvládol, je, aby 
som bol pre druhých NIKTO. 
Že by ma prehliadali, vyhýba-
li sa mi, obracali sa mi chrb-
tom, vysmievali by ma, nepo-
mohli by mi...

Nemám právo súdiť Ťa. Ne-
mám právo vyčítať Ti. Ne-
mám právo  odsudzovať Ťa. 
Neviem, čo Ťa doviedlo, že si 
v takej situácii. Možno strata 
bývania, zamestnania, problé-
my v rodine, osobné ťažkostí... 
neviem. Ale chcem Ti pove-
dať, že každý má nádej. Kaž-
dý má možnosť začať odznova. 
Každý, keď padne, má  opäť 
vstať. Prosím, skús to. Pokús 
sa vstať. Pokús sa začať nano-
vo. Ako? Sú tu ľudia, ktorí Ti 

radi pomôžu. Sú tu ľudia, ktorí 
Ti podajú pomocnú ruku. Sú tu 
ľudia, ktorí Ti nebudú vyčítať 
chyby, čo si spravil..., ale mu-
síš chcieť. TY MUSÍŠ CHCIEŤ 
ZMENIŤ TO. A ak dostaneš 
šancu, nesmieš ju premrhať. 
Vieš, šanca je niekedy raz v ži-
vote. A tá Ti nesmie ujsť. A ak 
opäť padneš? Sme ľudia. Pad-
neme. Nie raz, nie dvakrát, ale 
mnohokrát. Tak  aj potom je tu 
možnosť opäť vstať.

Skús mať nejaký cieľ. Skús sa 
o niečo usilovať, nevzdávať sa. 
Skús mať  plány, snívať, uvažo-
vať o budúcnosti, dôverovať. 
Skús nerezignovať. A nehne-
vaj sa na mňa. Môj život nie je 
voľnosť, ale sú v ňom aj nor-
my a pravidlá. Skús ich prijať. 
Skús hľadať zmysel života. Asi 
si oň prišiel. Ak si starší, stra-
til si ho. A ak si mladší, ešte si 
ho nenašiel. Preto ho, prosím, 
začni hľadať. 

Prajem Ti, milý priateľ,  silu 
a odvahu opäť vstať. Veď si 
spomeň, keď si bol dieťa..., 
verím, že si ním bol. Ostal si 
ležať na zemi, keď si spadol? 
Však nie! Vstal si! A keď si to 
dokázal vtedy, zvládneš to aj 
teraz. Hoci je to stokrát ťaž-
šie. 

Aj ja Ti podávam ruku. Ten-
to list Ti posielam preto, lebo 
mi záleží na Tebe, hoci ťa ne-
poznám. Vieš, ja Ti verím. Aj 
mne, keď moji blízki veria, 
dáva mi to silu prekonať aj to 
najťažšie. 

Tak čo, pokúsiš sa o to? 
                                                                          DK

Deti ľuďom bez domova
Žiaci 2. stupňa na Základnej škole na Komenského 

ulici napísali vyše 100 motivačných listov ľuďom bez 
domova, za všetky uverejňujeme jeden z nich. Všetky 
listy boli krásne. Pri ich čítaní sa tisli do očí slzy aj tým 
najsilnejším. V triedach nebolo počuť ani hlások. Žia-
ci s údivom počúvali  druhých spolužiakov, čo by oni 
chceli ľuďom bez domova povedať. A dospelých hrial 
pri srdci úžasný pocit. Boli hrdí na svojich žiakov, že 
majú v sebe kúsok dobra. Že majú srdce otvorené za-
ujímať sa o druhých a že im nie je ľahostajný život 
tých, ktorí sa majú horšie ako oni. Viac o akcii na str. 7

Vyše stovka listov, jeden krajší ako druhý, napísali žiaci ZŠ 
na Komenského ulici ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou, 
teplo domova, pravidelnú stranu, možno najbližších, ktorým 
na nich záleží...           Foto: zš k

Návšteva z veľvyslanectva USA

Zástupkyňa veľvyslankyne USA Natasha Franceschi pri príležitos-
ti návštevy námestovskej radnice darovala primátorovi mesta Mila-
novi Hubíkovi publikáciu o národných parkoch Ameriky. Foto: (av)

Inteligentné lavičky

Mesto Námestovo sa rozhodlo 
podporiť záujem občanov ale 
aj turistov o svoje bohaté kul-
túrne, prírodné a historické de-
dičstvo a turistické zaujíma-
vosti. Napomôcť tomu majú aj 
inteligentné lavičky. Tento ino-
vatívny e-produkt je súčasťou 
cezhraničnej spolupráce mes-
ta Námestovo a poľskej obce 
Ujsoły, samospráv spojených 
Oravskou cyklomagistrálou po-

krývajúcou celé územie mesta 
Namestovo. Výhodou pre túto 
spoluprácu je aj priame cestné 
spojenie medzi Námestovom 
a obcou Ujsoły. Realizácia spo-
mínaného mikroprojektu v cel-
kovej sume viac ako 52 tisíc 
eur umožní zvýšenie turistické-
ho ruchu na oboch stranách slo-
vensko-poľskej hranice. 

Podrobnejšie o projekte 
na str. 4

Realizácia tohto projektu má podporiť 
záujem verejnosti aj turistov o kultúru a šport

Mesto Námestovo získa štyri inteligenčné lavičky, dve z nich 
– na Hviezdoslavovom námestí budú prispôsobené na získava-
nie informácií prírodno-kultúrneho charakteru, ďalšie dve na 
Nábreží Oravskej priehrady poslúžia informáciami i praktic-
kou pomocou cyklistom.          Foto: p il

Zvolíme si budúcnosť
Na budúci týždeň 29. februára si 

budeme voliť  svojich zástupcov 
do 150-členného ústavodarného a 
zákonodarného zboru – Národnej 
rady Slovenskej republiky. Hovo-
rí sa, že nasledujúce voľby sú naj-
dôležitejšie v histórii SR a  určite 
si sami vieme odpovedať, prečo...

Na 25 kandidátnych listinách po-
litických strán a hnutí sa o hlasy 
voličov uchádza vyše 2 700 kan-
didátov.

V Námestove má v súčasnos-
ti právo voliť 6 185 voličov,  v 8 
volebných okrskoch. O prenosný  
hlasovací lístok a teda možnosť 
voliť v ktoromkoľvek slovenskom 
meste či obci požiadalo približ-
ne 200 Námestovčanov. Možnosť 
voľby poštou zo zahraničia využi-
lo 113 ľudí.

My máme do svojho voleb-
ného okrsku možno cez ulicu.  
Príďme voliť! Lebo voľby sú  
rešpektovaná šanca – pre našu 
budúcnosť.                     Redakcia
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Správa hlavnej kontrolór-
ky informovala o tom, že veľa 
uznesení nebolo splnených, a 
preto sa poslanci zaujímali o 
dôvody ich neplnenia, napr. 
o koncepciu postupného vy-
sporadúvania pozemkov pod 
existujúcimi cestami, o prípra-
vu výstavby športovej haly, tri 
uznesenia k zlepšeniu doprav-
ného značenia, ďalšie k čisto-
te a poriadku v meste, webovej 
stránke, aj k odstráneniu kon-
štrukcie starého vodného vle-
ku. Ďalšie nesplnené uznesenia 
boli právneho charakteru. Išlo 
o zadefinovanie osobitného zre-
teľa pri predaji pozemkov mes-
ta, o zmeny všeobecne záväz-
ných nariadení a podobne.

Nejasné termíny spôsobujú 
problémy hlavnej kontrolórke 
pri plnení povinnosti kontrolo-
vať ich plnenie, ale aj samot-
ným zamestnancom úradu – 
príkladom je napr. uznesenie, 
ktoré sa týkalo účelovej zme-
ny územného plánu pre firmu 
BHAS – vznikla časová ko-
lízia, keďže mestský úrad ho 
preukázateľne začal plniť až po 
niekoľkých mesiacoch. Pod-
ľa vyjadrenia vedúcej oddele-
nia výstavby Sone Medveckej 
„neznamená, že keď zmluva 

bola podpísaná neskôr, tak ne-
prebiehali rokovania a stretnu-
tia ohľadom danej záležitosti, 
čiže to neznamená, že ho za-
čal MsÚ plniť až po niekoľ-
kých mesiacoch“ – teda v čase, 
keď už platilo nové uznesenie, 
ktorým sa konštatuje, že zmeny 
alebo doplnky územného plá-
nu bude mesto Námestovo ob-
starávať až po príprave gene-
relu dopravy, generelu zelene 
a projektu pozemkových úprav, 
na ktorých sa v súčasnosti pra-
cuje a ktoré slúžia ako podklad 
k územnému plánovaniu. Ob-
starávať dve zmeny v krátkom 
čase po sebe je podľa poslan-
cov neefektívne a neekonomic-
ké.

Mestské zastupiteľstvo, 
aby zjednalo nápravu, prija-
lo termíny, dokedy je potreb-
né uznesenia z minulého roku 
splniť.  Poslanci ešte prelomi-
li veto primátora mesta. Išlo o 
uznesenie, ktoré reagovalo na 

zmenu všeobecne záväzného 
nariadenia o komunálnych od-
padoch. Ešte v novembri minu-
lého roka mestský úrad pred-
ložil zastupiteľstvu návrh tejto 
zmeny. Podľa poslancov však 
bola táto zmena vypracovaná 
formálne a niektoré ustanove-
nia si navzájom protirečili. Pre-
to pripomienkovali návrh mest-
ského úradu a navrhli, aby úrad 
predložil aj ekonomickú ana-
lýzu súčasného stavu naklada-
nia s odpadmi a prepracovaný 
návrh, podľa pripomienok po-
slancov a komisií, aby opätov-
ne predložil na prerokovanie 
a schválenie.

Po tomto, časovo veľmi dl-
hom, bode programu odišli zo 
zasadnutia mestského zastupi-
teľstva poslanci Eduard Dun-
čič, Tomáš Kucharík a Marián 
Grígeľ a už sa nevrátili. Preto-
že poslankyňa Silvia Loneko-
vá nebola prítomná, pokračo-
val program zastupiteľstva už 
iba s prítomnými ôsmimi po-
slancami.

V ďalších bodoch programu 
sa poslanci venovali protestu 
prokurátora, opätovnému dele-
govaniu zástupcov do rád škôl 
a školských zariadení a správe 
Mestskej polície. Náčelník MsP 
informoval poslancov o činnos-
ti, ktorú vykonávajú, aj o prob-
lémoch, s ktorými sa stretávajú. 
Výrazne stúpol počet priestup-
kov, najmä porušovanie do-
pravných predpisov a zlé par-
kovanie.

V bode iniciatívne návrhy 
poslancov MsZ, ktorý navr-
hol Peter Kolada, sa prerokú-
vala žiadosť občanov o stále sa 
zhoršujúcej dopravnej situácii 
a zlom parkovaní na Mlynskej 
ulici pri Saleziánoch. Poslan-
ci  navrhli mestskému úradu, 
aby v spolupráci s náčelníkom 
mestskej polície, prípadne iný-
mi dotknutými orgánmi z hľa-
diska požiarnej bezpečnosti 
vymedzil parkovanie vozidiel 
dopravným značením. Treba 
oceniť fakt, že prednosta MsÚ 
s náčelníkom Mestskej polície 
už majú dohodnuté stretnutie 
s dotknutými občanmi.

Ďalším bodom na rokova-
ní zastupiteľstva boli prevo-
dy, nájmy a výpožičky majet-
ku mesta. Jedným z kľúčových 
vecí tohoto bodu bol tak dlho 
diskutovaný predaj pozemku 

na nábreží. Vlastník budovy, 
ktorá susedí s čiernou stavbou, 
sa cíti poškodený, že mesto do-
datočne pozemok pod čiernou 
stavbou odpredalo a na roz-
diel od svojho suseda požiadal 
o predaj pozemku, na ktorom 
chce rozšíriť letnú terasu, vo-
pred. Poslanci tento predaj od-
súhlasili.

V tomto bode sa schválil aj 
návrh nájomnej zmluvy pre ob-
čianske združenie VIAC.

Mesto Námestovo má povin-
nosť zabezpečovať túto soci-
álnu službu, avšak samé na to 
nemá kapacity, a tak poslanci 
a vedenie samosprávy uvítali 
iniciatívu občianskeho združe-
nia, ktoré, ak bude mať priesto-
ry na svoju činnosť, mohlo by 
získať dotáciu na platy pre ľudí, 
ktorí budú pracovať s deťmi a 
mládežou zo sociálne slabšie-
ho prostredia – budú pomáhať 
s učením a učiť ich zmysluplne 
tráviť voľný čas. Ako najvhod-
nejšia lokalita sa javí uvoľnený 
priestor v sociálnej bytovke na 
Komenského ulici.

V bode prekovania iniciatív-
nych návrhov a odporúčaní ko-
misií MsZ sa začala diskusia o 
dani z ubytovania, kde posla-
nec Peter Kolada poukázal na 
predchádzajúcu správu hlavné-
ho kontrolóra a navrhol mest-
skému úradu niekoľko opatre-
ní, a to hlavne: Podrobnejšie 
upraviť reguláciu v oblasti dane 
z ubytovania, či už rôznou výš-
kou sadzby dane pre atraktív-
nejšie časti mesta, určenie leho-
ty oznamovacej – registračnej 
povinnosti platiteľa dane, roz-
sah a spôsob vedenia preukaz-
nej evidencie na účely dane – 
napr. zúčtovateľné potvrdenky, 
štandardizované tlačivo hláse-
nie k dani za ubytovanie, prí-
padne iné zákonné náležitos-
ti umožňujúce podrobnejšie 
sledovanie evidencie a plate-
nia dane povinnými subjekt-
mi, čo by umožňovalo efek-
tívnejší výber tejto dane. Tiež 
dobrú a presnú evidenciu plati-
teľov, nielen tých, ktorí si túto 
povinnosť splnili, ale aj tých, 
ktorí túto povinnosť obchá-
dzajú. V podnikateľskom pros-
tredí takáto situácia, keď jedni 
ubytovatelia pravidelne platia 
daň a iní neplatia, vytvára ne-
rovnaké podmienky z hľadiska 
konkurencieschopnosti a hos-
podárskej súťaže a v príjmoch 
mesta deficit, pretože mesto 
plní svoje samosprávne povin-
nosti, napr. odvoz a likvidácia 
zvýšenej produkcie odpadu, 
bezpečnostné riziká pri zvýše-
nom počte občanov v rekreač-
ných oblastiach a pod. Žiadúce 
je tiež priebežné monitorova-
nie ubytovacích portálov, mo-

nitorovanie vývoja tejto dane 
v iných samosprávach s po-
dobnou atraktivitou lokalizácie, 
pravidelnú a dôslednú kontrolu 
správcu dane pre účely dane za 
ubytovanie.

Predsedníčka komisie výstav-
by, poslankyňa Danica Hollá 
predložila návrh komisie, kto-
rý má zamedziť uzatváraniu 

takých zmlúv a obchodných 
vzťahov, ktoré by viedli k ne-
transparentnosti a konfliktu zá-
ujmov. Podľa jej názoru práve 
pri objednaní zmeny a dopln-
ku územného plánu, o ktorom 
už bola diskusia v prvom bode 
rokovania, mesto Námestovo 
uzatvorilo takéto zmluvy, kto-
ré zakladajú konflikt záujmov. 
Uviedla aj ďalšie príklady, 
kedy je nežiadúce, aby mesto 
uzatváralo zmluvy s blízkymi 
osobami. Navrhla, aby mest-
ské zastupiteľstvo prijalo uzne-
senie, ktoré do budúcna zame-
dzí, aby sa podobná situácia 
opakovala. Vedenie mesta, nao-
pak, vyjadrilo nesúhlas s názo-
rom poslankyne Hollej, pretože 
všetky doposiaľ uzavreté zmlu-
vy sú v súlade s platnou legisla-
tívou a nebolo preukázané žiad-
ne pochybenie pri uzatváraní 
týchto zmlúv. Mestské zastu-
piteľstvo uznesenie navrhnuté 
poslankyňou Hollou schválilo.

V ďalšom rokovaní predlo-
žila poslankyňa Hollá tiež ná-
vrh uznesenia, ktoré umožní 
rozdeliť platenie poplatku za 
hrobové miesta v splátkach. 
Mnohí obyvatelia Námestova, 
najmä tí skôr narodení, v minu-
lom roku nepríjemne pocítili na 
vlastnej koži rapídne zvýšenie 
tohto poplatku, ktorý schváli-
lo ešte predchádzajúce zastu-
piteľstvo v roku 2011. Uznese-
nie, ktoré poslankyňa navrhla 
a ktoré mestské zastupiteľstvo 
schválilo, by umožnilo zapla-
tiť poplatok od 61 eur do 180 
eur v dvoch splátkach a nad 
180 eur v troch splátkach. Te-
raz je ešte potrebné, aby mest-
ský úrad zapracoval tento ná-
vrh do všeobecne záväzného 
nariadenia.

Na záver sa mestské zastu-
piteľstvo venovalo otázke By-
tového podniku a k slovu sa 
dostala aj riaditeľka Súkrom-
nej základnej umeleckej ško-
ly Pierrot Janka Babuliaková, 
ktorá trpezlivo čakala až do ne-
skorých večerných hodín, aby 
vysvetlila poslancom a vede-
niu mesta ťažkú ekonomickú 
situáciu a požiadala o zvýšenie 
platieb z normatívov na žiaka.

Na záver primátor zasadnutie 
ukončil a všetkým prítomným 
poďakoval za účasť.

Peter Kolada
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Investičné akcie 
na rok 2020
● Súťaže návrhov „Námestovo nábrežie – dostavba a verejný  
 priestor“
● Náučný chodník na nábreží
● Detské ihrisko na sídlisku Stred
● Obnova miestnych komunikácií: Okružná, ČK, Kliňanská
● Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZZ (dotácia   
 Ministerstvo vnútra)
● Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie   
 námestovskej knižnice (dotácia FPU)
● Komplexná rekonštrukcia kinosály (dotácia AVF)
● Revitalizácia schodov a steny dejateľov na 
 Hviezdoslavovom námestí
● Generel zelene
● Oprava strechy na sociálnej bytovke (havarijný stav)
● Rekonštrukcia schodov na Ul. Ľ. Štúra
● Rekonštrukcia strechy MŠ Bernolákova
● Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky,   
 a rozvodov MŠ Veterná 
● Rekonštrukcia strechy jedálne na ZŠ Slnečná 
● Pokračovanie projektov: Pozemkové úpravy, Generel 
 dopravy 
● Revitalizácia areálu MŠK (dotácia SFZ)                                 (mk)

Poslanci sa zišli na druhom rokovaní mestského zastupiteľstva
Dňa 12. februára 2020 sa konalo už v poradí druhé mestské zastu-

piteľstvo. Hneď na začiatku došlo ku zmene programu. Z iniciatívy 
poslanca Petra Koladu bol pridaný  bod - iniciatívne návrhy poslan-
cov mestského zastupiteľstva a mestský úrad z rokovania stiahol 
bod, v ktorom sa mala schváliť presná výška spolufinancovania 
pre projekt “Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálne-
ho odpadu”, pretože chýbali podklady od projektanta. Tento bod by 
sa mal teda schvaľovať na ďalšom zastupiteľstve. Poslanci takto 
pozmenený program 2. rokovania Mestského  zastupiteľstva v Ná-
mestove schválili.

Pohľad do rokovacej sály mestského zastupiteľstva.                 Foto: (lá)

Krátko po 22. hodine sa 
k slovu dostala riaditeľka 
SZUŠ Pierrot Janka Babulia-
ková – vystúpila pred poslan-
cov so starosťami, ktoré školu 
trápia.                   Foto: (lá)

O platnosti uznesenia 
rozhoduje súd

O čo v uznesení 19/2019 
išlo? Mestské zastupiteľstvo 
27. februára 2019 prijatím 
spomínaného uznesenia (za 
bolo všetkých 7 prítomných 
poslancov) uložilo Mestské-
mu úradu v Námestove po-
vinnosť zverejňovať každé 
rozpočtové opatrenie, ktorým 
sa mení rozpočet v príjmovej 
alebo výdavkovej časti rov-
nakou formou, ako zverejňu-
je návrh rozpočtu podľa prís-
lušných predpisov. 

Primátor mesta, využi-
júc svoje právo zo Zákona 
o obecnom zriadení, výkon 
uznesenia pozastavil, násled-
ne, o dva mesiace mestské 
zastupiteľstvo (24. 4. 2019) 
spomínané uznesenie troj-
pätinovou väčšinou potvrdi-
lo (hlasovalo zaň 9 poslan-
cov). Bývalý kontrolór mesta 
Ing. Karol Gandel zaslal na 
Okresnú prokuratúru v Ná-
mestove v tejto veci pod-
net a tá následne podala pro-
ti spomínanému uzneseniu 5. 
júna 2019 protest prokuráto-
ra. Tento protest odôvodnila 
tým, že obecné/mestské za-
stupiteľstvo môže vykonávať 
len tie úlohy, ktoré mu zveru-
je zákon a Zákon o obecnom 
zriadení ustanovuje obci len 
povinnosť zverejniť návrh 
rozpočtu obce a návrh záve-
rečného účtu obce najmenej 
15 dní pred rokovaním obec-
ného zastupiteľstva na úrad-
nej tabuli obce a na webo-
vom sídle obce. Požiadavku 

zverejňovať rozpočtové opat-
renia okresná prokuratúra 
vníma ako novú povinnosť, 
ktorá v zákone neexistuje.

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 19. júna 
2019 nevyhovelo protes-
tu prokurátora a uznesenie 
19/2019 nezrušilo. Odôvod-
nilo to tým, že rozpočtovým 
opatrením dochádza k zme-
ne rozpočtu, pričom návrh 
rozpočtu v zmysle Zákona o 
obecnom zriadení je obec po-
vinná zverejňovať. MsZ tiež 
uviedlo, že mestskému úra-
du neuložilo novú povin-
nosť. Povinnosť plnenia toh-
to uznesenia MsÚ podľa 
poslancov vyplýva z platné-
ho VZN č. 1/2014, kde sa v 
jednom z paragrafov uvádza: 
„Návrh rozpočtu mesta, ná-
vrh na zmeny rozpočtu mes-
ta schvaľované MsZ a záve-
rečný účet musia byť pred 
schválením v MsZ uverejne-
né minimálne na 15 dní na 
úradnej tabuli...“

Okresná prokuratúra ná-
sledne, 26. augusta 2019 po-
dala žalobu na Krajský súd 
v Žiline na zrušenie uznese-
nia č. 19/2019. Krajský súd 
okrem vyžiadania dokla-
dov vyzval Mesto Námes-
tovo o vyjadrenie sa k žalo-
be, Mesto Námestovo listom 
súhlasilo s podanou žalobou 
okresnej prokuratúry, mest-
ské zastupiteľstvo na elektro-
nickú výzvu Krajského súdu 

Na základe žiadosti siedmich poslancov sa prvé tohtoročné ro-
kovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) konalo namiesto plá-
novaného 12. februára, už 24. januára.

Cieľom rokovania bol záujem poslancov odsúhlasiť vyjadrenie 
poslaneckého zboru k žalobe, ktorú podala Okresná prokuratú-
ra v Námestove voči Mestu Námestovo na zrušenie uznesenia č. 
19/2019, prijatého mestským zastupiteľstvom  27. februára 2019.  
Poslanci sa uzniesli na texte vyjadrenia, schválili obsah spomí-
naného uznesenia spred roka (za bolo 8 poslancov, 3 proti, 1 sa 
zdržal) a žiadali, aby toto vyjadrenie mestský úrad zaslal prísluš-
nému Krajskému súdu v Žiline do 29. januára 2020. 

Primátor toto uznesenie nepodpísal.

Pokračovanie na str. 6



Teraz k faktom ohľad-
ne programu februárového 
mestského zastupiteľstva. Na 
prerokovanie je deväť bodov.

A po dvoch hodinách nemá-
me ukončený ani jeden bod... 
Oprávnene sa pýtam: Prečo? 
Prečo rokovať do desiatej ve-
čer, do polnoci... Buď je nie-
kto nepripravený, alebo sa 
rád počúva a predvádza. Nič 

neospravedlní absolútne ne-
potrebné siahodlhé rokovania 
o ničom.

Na jednej strane príjme 
uznesenie už terajšie zastu-
piteľstvo a po čase ho zruší 
štýlom odvolávam, čo som 
odvolal, sľúbim, čo som od-
volal...

V príprave rozpočtu ideme 
zobrať 50 000 eur domovu 
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Kriticky k našej zodpovednosti
Sloboda myslenia, sloboda slova, vždy tak potrebná hoci aj 

akademická debata a odvaha pripustiť aj iný názor, vypočuť si 
ho. A k odchodu z rokovania mestského zastupiteľstva:  je to 
jeden zo spôsobov, ako povedať: Stačilo – to nie je dobrá cesta.

Po tom, čo poslanec Eduard Dunčič na rokovaní ostatného MsZ vyjadril svo-
je výhrady k práci poslaneckého zboru slovami, že poslanci majú na iných iný 
meter, a na seba iný meter, keď od primátora žiadajú zverejnenie  materiálov 15 
dní pred zastupiteľstvom, ale sami mnohé svoje uznesenia zostavujú a dopĺňajú 
priamo počas rokovania MsZ, z rokovania zastupiteľstva, spolu s ďalšími dvomi 
poslancami, Tomášhom Kucharíkom a Mariánom Grígeľom, odišli.   
                                               Text a foto: (lá)

Marián Grígeľ

Napomôcť bezpečnosť má merač rýchlosti  

Vďaka podpore Nadácie Al-
lianz sa mestu podarilo zreali-
zovať projekt s názvom „Me-
rač rýchlosti“, ktorý napomáha 
všetkým občanom Námesto-
va, Námestovského okresu či 
turistom cítiť sa v Námesto-
ve bezpečnejšie. Merač rých-
losti je nainštalovaný na Uli-
ci Hamuliakova. Hamuliakova 
ulica sa nachádza v blízkos-
ti Oravskej polikliniky, lekár-

ne a obchodov. Je situovaná v 
bezprostrednej blízkosti centra 
mesta a je veľmi frekventova-
ná. Ulica spája centrum mesta 
so sídliskom Brehy. Obyvate-
lia sídliska tento priestor kaž-
dodenne využívajú k prechodu 
automobilom, pešou alebo cyk-
listickou formou. Veríme, že 
merač rýchlosti napomôže bez-
problémovú dopravu v meste.  
            Text: (as), Foto: (msú)

Čo aktuálne hrozí opitým 
deťom a ich rodičom?

Je ich ambíciou cítiť sa 
zrelšie, či je to „len“ zveda-
vosť? Podliehajú následkom 
vplyvu okolia, prípadne ko-
munity vrstovníkov? Alebo 
je to len rebélia, častokrát 
nuda? Žeby to bol predsa 
len následok hektickej doby 
pre mladých, kedy školské, 
športové a v niektorých prí-
padoch aj čiastočné pracov-
né záťaže sa môžu kumulo-
vať a pohárik na odbúranie 
napätia je pre nich riešením? 
Nech je toho celého príčinou 
čokoľvek, štatistiky pouka-

zujú až na alarmujúcu skú-
senosť slovenských detí s al-
koholom. Takmer tri štvrtiny 
takto nezrelých detí a do-
spievajúcej mládeže priznáva 
bezproblémovú dostupnosť 
alkoholických nápojov v do-
mácnosti, ako aj u predaj-
cov. Alarmujúcim faktom je 
aj zistenie, že prevenciu pitia 
alkoholu v súvislosti so svo-
jimi deťmi vôbec nerieši 83 
percent slovenských rodičov. 

Mestská polícia Námes-
tovo dlhodobo rieši tento 
problém dospievajúcej mlá-
deže, ako aj  zaznamená-
va každoročný nárast pitia 
alkoholických nápojov ve-
kovej skupiny do 18 rokov. 
Pri kontrole požívania alko-
holických nápojov aktívne 
využíva alkohol tester, kto-
rým okamžite  zistí na mies-
te prítomnosť alkoholu v dy-
chu a výsledok má možnosť 
okamžite vytlačiť na mobil-
nej tlačiarni vo vozidle. Ten-
to tester možno použiť aj na 
pasívne meranie, čo sa vy-
užíva hlavne v prípadoch, 
kedy má polícia podozrenie 
na alkohol prítomný vo fľaši 
s nealkoholickým nápojom. 
Tento pokus o podvod doká-
žu mestskí policajti okamži-
te odhaliť.

Zákon umožňuje Mestskej 
polícii kontrolovať podozre-
nie na alkohol u mládeže a 

pri pozitívnom náleze ozná-
miť príslušnému správnemu 
orgánu (obci podľa trvalé-
ho pobytu mladistvého) vý-
sledok vyšetrenia na zistenie 
alkoholu. Následne príslušná 
obec, resp. mesto upovedo-
mí listom mladistvého, jeho 
zákonných zástupcov a prí-
slušný odbor sociálno-práv-
nej ochrany a sociálnej kura-
tely úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o začatí kona-
nia vo veci porušenia zákazu 
pitia alkoholických nápojov. 
A dotknuté osoby predvo-

lá na prerokovanie priestup-
ku. Priestupok sa preroku-
je na ústnom pojednávaní a 
mladistvý vystupuje v ko-
naní ako obvinený. Zákonní 
zástupcovia (rodičia) sú tiež 
účastníkmi konania. Na zá-
ver prijíma príslušný orgán 
opatrenia, ktoré vyplývajú 
zo zákona.

Sankcie za priestupok
Za porušenie zákazu pitia 

alkoholu maloletou osobou 
môže obec uložiť zákonné-
mu zástupcovi maloletého 
pokutu do výšky 33 eur.  U 
mladistvej osoby do 18 ro-
kov uloží obec pokarhanie. 
V odôvodnených prípadoch 
uloží aj zákaz navštevovať 
verejne prístupné miesta a 
miestnosti, v ktorých sa po-
dávajú alkoholické nápoje. 
O uložení pokuty, resp. po-
karhania informuje obec aj 
príslušný úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, ktorý ná-
sledne zastaví prídavok na 
dieťa po dobu 3 mesiacov. 
Úrad určí tzv. osobitného 
príjemcu (je ním obec podľa 
trvalého pobytu maloletého, 
resp. mladistvého) a po dobu 
troch po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov ne-
bude dostávať prídavok na 
dieťa rodič, ale obec.

Mgr. Miroslav Hajdučík
náčelník MsP

Podľa posledných štatistík pripadlo u nás medzi mladými do 
18 rokov ročne na hlavu 10,2 litra vypitého alkoholu. Česko má 
priemer 11,7 litra.  V rámci Európskej únie sa Slovensko nachá-
dza zhruba v strede – na čele je Litva s 13,2 litrami, na spodku 
tabuľky sú Grécko a Taliansko so 6,5 a 7,1 litrami.

Tester na alkohol pomáha polícii aj pri odhaľovaní prítom-
nosti alkoholu v nealkoholickom nápoji.      Foto: (msp)

Hasičská zbrojnica si 
vyžaduje rekonštrukciu

Hasičská zbrojnica Dob-
rovoľného hasičského a zá-
chranného zboru v Ná-
mestove je aktuálne v 
nevyhovujúcom stave, kto-
rý nezodpovedá technickým, 
ani kapacitným potrebám ha-
sičov. V nadchádzajúcom 
období preto prejde rekon-
štrukciou a modernizáciou, 
v rámci ktorej budú zhotove-
né nové priečky, rovnako tak 
nové rozvody a kanalizácia. 
Obnova budovy počíta tiež 
s revitalizáciou sociálnych 
zariadení, a to zväčšením 

priestorov, novými omietka-
mi stien a stropov a novou 
dlažbou. Zmodernizovaná 
bude tiež zasadacia miest-
nosť – bude mať nové a väč-
šie okná, dvere a výmenou 
prejde tiež podlaha. Súčasťou 
pripravovanej rekonštrukcie 
budú aj elektromontážne prá-
ce vo všetkých miestnostiach 
budovy vrátane garáže. Prá-
ce budú  financované z do-
tácie vo výške 29 904,1 €, 
mesto poskytne na tento účel 
z vlastného rozpočtu 1 573,9 
€.                 (red.)
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dôchodcov a na strane druhej 
ich dáme na nezmyselné spo-
ry.

Trochu rokovacej štatisti-
ky: Z 18 prijatých uznesení 
je 15 nesplnených a tri splne-
né čiastočne. Čudujeme sa, 
ukazujeme prstom – to nie ja, 
to on za to môže, že sa málo 
robí. Som už dosť starý na to, 
aby som vedel – doteraz sa 
žiadna stavba nepostavila len 
preto, že sa prijalo uznesenie. 
Myslieť si, že sa v júli bude 
stavať športová hala, keď 
vo februári nemáme ani me-

ter pozemku 
na výstavbu, 
nemáme mo-
del financo-
vania, nemá-
me projekty, 
máme len 
uznesenie... 
No hala sa 
n e p o s t a -
ví. Môžeme 
stokrát od-
hlasovať –
postavíme,  
v y k ú p i m e ,   
n a m a ľ u j e -
me... V sku-
t o č n o s -
ti postavíme 
Potemkino-
vu dedinu.
Z o b u ď m e 
sa, ešte je 
čas, aby 
toto zastu-
p i t e ľ s t v o 
n e z o s t a -
lo v pamäti 
občanov len 

ako do noci rokujúce a háda-
júce sa. Ničomu nepomôže, 
že budeme sedieť hoci šesť-
krát v mesiaci, rokovať, hla-

sovať... Robiť treba! A po-
tom je to aj o ochote počúvať 
hoci aj iný názor, aj vtedy, ak 
s ním nesúhlasím, lebo čo, ak 
ten starý má pravdu... 

Možno by stačilo začať 
tvoriť. V meste nás neposu-
dzujú podľa tabuliek  exce-
lu, ale podľa toho, čo za šty-
ri roky odvedieme. Koľko 
sme z rozpočtu mesta už mi-
nuli na ozaj prvoradé potre-
by a koľko na nič nepotrebné 
projekty? Je teda naozaj ab-
solútne jedno, či budeme ro-
kovať sedem hodín  šesťkrát 
v mesiaci alebo raz – len vý-
sledok sa počíta! Ono sa to 
samo... Nie, samo sa to nik-
dy nie!

Každý má svoj diel zod-
povednosti – poslanci, pri-
mátor, úrad a nepomôže do-
kazovanie si, čo môžem. 
Robme, to je naša práca, za 
to nás platí toto mesto. 

Nie za hodiny sme platení. 
Sme v úkolovej mzde, máme 
nárok za konkrétne stanove-
nú pracovnú úlohu – rozvoj 
mesta. 

To je to, za čo berieme plat 
a odmeny, všetci bez rozdie-
lu, seba nevynímajúc. 

Marián Grígeľ
poslanec MsZ



„Domestikácia vlkov sa za-
čala najmä za účelom ochra-
ny majetku a lovu, až neskôr 
sa objavuje ich spoločenská 
funkcia – a tu vzniká prob-
lém. Vlastniť psa je zodpo-
vednosť a toto oprávnenie 
by rozhodne nemal mať kaž-
dý. Samotný výber musí byť 
racionálny so zreteľom na 
všetky špecifi ká konkrétneho 
plemena,“ otvára tému vete-
rinárny lekár Vladislav Ďur-
dina. Realita je však, často-
krát, úplne iná a kúpa psa 
stojí a padá na vkuse pána. 

Huňatý, malý, veľký – a ak 
ho už mám? „Od plemena 
k plemenu sa potreby aj cha-
rakteristiky menia. Mentál-
na stimulácia, krmivo, chov-
ný priestor, pohyb a pod. Ich 

dostatočná saturácia a správ-
ne vedenie znižujú pravdepo-
dobnosť podobných útokov. 
Hoci stále - je to pes, sta-
čí vnútorný impulz a môže 
zaútočiť,“ dodáva V. Ďurana.

A tak sa stalo. „Vracali sme 
sa z bežnej výchádzky a tes-
ne pred vchodom som De-
nyho pustila z vodítka. To 
si vyčítam, možnože stači-
lo vôdzku potiahnuť... boli 
sme tak zvyknutí, vždy šiel 
rovno domov. Vtom ho však 
zozadu napadol staford. A ja 
viem, ak sa dvaja psi bijú – 

utekaj, no bol to inštinkt, roz-
behla som sa a so psom som 
začala bojovať“,  uvádza ma-
jiteľka yorkshira Jana Skáca-
lová. Ten bol nakoniec, pre 
rozsiahle poranenia, utrate-

ný, ona skončila s trvalými, 
psychickými aj fyzickými, 
následkami. „Ak sa to stane 
raz, dobre, ale dvakrát? Čo 
bude ďalej?“ pýta sa.

A čo teda môže byť ďalej? 
„Ľudia si zaobstarajú psa, 
často z pochybných množiar-
ní, a jeho potreby či charak-
teristiky zisťujú až po čase 
- ak vôbec. Nemajú naň do-
statok času, pes nemá vý-
beh... vidím to, vo svojej pra-
xi, každý deň. Často sa tak 
stane aj horšie a pes napad-
ne človeka,“ odpovedá vete-
rinárny lekár Vladislav Ďur-
dina. „V 99%  nikdy nezlyhá 
pes, ale majiteľ, ten je zodpo-
vedný a vo vzťahu musí byť 
dominantný“. 

S otázkou, či je to ozaj tak, 
sa obraciame aj na ďalších 
psíčkarov v meste: „Prob-
lém mám s väčšinou malých 
psov, štekajú a ,provokujú´, 
nezvládajú základné pove-
ly a návyky, absolútne ne-
rešpektujú majiteľa, a čo je 
ešte horšie, chodia úplne bez 
vôdzky. Aj my sme mali inci-
dent, pes uhryzol môjho psa 
do zadného svalu. Odvte-
dy sa bojí feniek “, reaguje 
Anna, (42 r).

Vôdzka sa javí ako naj-
menšia možná forma ochra-
ny, podľa VZN mesta Ná-
mestovo č. 5/2002 je jej 
používanie, mimo chovný 
priestor a kynologické cvi-
čisko, povinné. Dodržia-
va sa to? „Mne je to jedno, 
ja to neriešim, so mnou je 
vždy navoľno, so synom iba 
na vodítku“, reaguje na našu 
otázku Eva, (42). „Na vodít-

ku ju nevodím, no bezo mňa 
sa nikam nepriblíži, ani ne-
vzdiali. Poslúchať  musí, to 
je samozrejmosť,“ – Kristí-
na, (26). „Na sídlisku si ne-
dovolím pustiť psa bez vo-
didla, ak však idem do lesa, 
pustím ho, no dávam pozor 
na iné psy aj ľudí a vždy ho 
pripnem späť“, – Anna ( 42).

„Ak je pes dostatočne zvlád-
nutý a je to v priestoroch po-
volené, môže byť pustený aj 
navoľno. Vláčiť však medzi 
ľudí vyslovene agresívneho 
psa je choré, v takom prípade 
existujú napríklad náhubky,“ 
ďalej rozvádza veterinár-
ny lekár Vladislav Ďurdina. 
A čo elektrické obojky? „Je 
to na zváženie a veľa závisí 
od povahy psa. Na druhom 
konci musí byť dostatočne 
rozumná, vzdelaná a skúse-
ná osoba, v opačnom prípade 
môže stvoriť  monštrum, ale-
bo sa zviera úplne zrúti“, re-
aguje lekár.

Môže pomôcť aj mesto? 
Apelom by mohlo byť na-
príklad vymedzenie výbe-
hu pre psov, „ide o oplotený 
areál určený na venčenie bez 
vôdzky.  Sú v ňom lavičky, 
smetné koše, nádoby na psie 
exkramenty či informačné 
tabule. Vo väčších mestách 
je to bežná vec,“ uzaviera 
veterinárny lekár, Vladislav 
Ďurdina, no zároveň dodáva:  
„Ak psa, tak až po dostatoč-
nom zvážení vlastných mož-
ností a špecifík plemena. Je 
však vždy lepšie vyberať si 
psa s preukazom pôvodu, 
alebo ho adoptovať.“

Dorota Mikulášová
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Don Sobota 
Sobotovci v Kostolnej 

Vsi bola na deti bohatá, ale 
inak veľmi chudobná ro-
dina. Aby fi nančne odťažil 
rodinu s desiatimi súroden-
cami, išiel Jozef do služby. 
Ako vtedy nemálo detí z po-
četných rodín,  po skonče-
ní ôsmej ľudovej šiel slú-
žiť do bohatej rodiny – za 
jedlo a nocľah. Takáto per-
spektíva chlapca určite ne-
nadchýnala a podľa ďalších 
udalostí v jeho živote mô-

žeme s určitosťou povedať, 
že aj Boh mal s ním iné plá-
ny. V Katolíckych novinách 
našiel oznam, že saleziáni 
zo Šaštína prijímajú na štú-
diá aj chlapcov zo sociálne 
znevýhodnených rodín. Ne-
vedel, čo sú to saleziáni, ale 
vedel, že pre zmenu budú-
ceho života musí sám niečo 
urobiť a svoje vtedajšie ži-
votné rozpoloženie štúdiom 
zmení. Napísal tam. Odpo-
vedali mu, kedy má prísť na 

+ Don Jozef Sobota sa narodil 13. júna 1928 v Kostolnej Vsi 
pri Prievidzi - zomrel 19. januára 2020 v Námestove, vo veku 
91 rokov

+ Rozlúčka s ním vo farnosti sa  v Kostole sv. Šimona 
a Júdu konala  24. januára 2020

+ Sv. omša s pohrebnými obradmi bola 25. januára 2020
+ Pohrebnej bohoslužbe predsedal spišský emeritný bis-

kup Mons. Andrej Imrich
+ Hlavní koncelebranti – generálny vikár Spišskej diecézy 

Anton Tyrol, vikár saleziánov don Peter Burčány, direktor ná-
mestovskej komunity don Jozef Marko, dolnokubínsky dekan 
Ľubomír Pekarčík a námestovský dekan Miloš Pekarčík.

+ Sv. omšu konceleborovalo ďalších 65 kňazov, medzi nimi 
30 saleziánov

+ Na pohrebnej bohoslužbe boli aj kňazi, ktorí prežili tzv. 
barbarskú noc z roku 1950, dodnes  žije ešte šesť týchto kňa-
zov

+ Rozlúčiť sa prišli aj bratia saleziáni, sestry saleziánky, sa-
leziáni spolupracovníci, členovia Združenia Panny Márie Po-
mocnice, saleziánski odchovanci, veľký počet veriacich z Ná-
mestova i obcí a miest Oravy.

+ Sústrasť pozostalým vyjadril sprostredkovane hlav-
ný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. 
Sprostredkoval ju don Peter Burčány, ktorý v mene salezi-
ánov tiež poďakoval manželskému páru Šelianovcov za sta-
rostlivosť o don Sobotu za posledných 7 rokov.

+ Spolupracovník v mene saleziánskej rodiny Jozef Kander-
ka poďakoval don Sobotovi za jeho svedectvo života a pripo-
menul jeho celoživotné motto: Nalomenú trstinu nedolomí,

hasnúci knôtik nedohasí... (Iz 42, 3).
+ Direktor miestnej komunity don Jozef Marko poďakoval 

don Sobotovi najmä za vôľu prichádzať do komunity  napriek 
zdravotným obmedzeniam vyplývajúcim z jeho pokročilého 
veku a za jeho neúnavnú službu spovedania do poslednej 
chvíle.                                                          Zdroj: saleziani.sk, lá

Inteligentné lavičky majú podporiť záujem 
verejnosti aj turistov o kultúru a šport

Spoluprácou na projek-
te inteligentné lavičky chcú 
mesto Námestovo a obec  
Ujsoły vytvoriť zaujímavé 
prostredie a aktivity smeru-
júce k poznávaniu beskyd-
ských dejateľov, konkrét-
ne nášho velikána - básnika 
a spisovateľa, a zároveň pre-
kladateľa poľskej literatúry 
Pavla Országha Hviezdosla-
va, poľského básnika a voja-
ka národných ozbrojených 
síl Wawrzynca Hubku, a tiež 
spisovateľa Wawrzynca Mie-
siączku, ktorý svoje diela 

tvoril v goralskom dialekte. 
Európsky fond sociálneho 
rozvoja poskytne na projekt 

44 383,56  
€, čo je 85% 
z celkového 
objemu pro-
striedkov na 
r ea l i z ác iu , 
5 221,59 € 
(10 %) po-

skytne štátny rozpočet a 5 % 
nákladov v sume 2 610,81 € 
bude znášať mesto. V rám-

ci realizácie projektu uspo-
riada mesto Námestovo via-
cero zaujímavých aktivít, 
kultúrne podujatia Hviezdo-
slavov deň na amfi teátri 
v Námestove a Prechádzky 
s P. O. Hviezdoslavom, pri-
čom svoje ciele chce pod-
poriť aj možno na prvý po-
hľad netradične, osadením 
štyroch inteligentných lavi-

čiek. Dve z nich, umiestnené 
na Hviezdoslavovom námes-
tí, budú prispôsobené na zís-
kavanie prírodno-kultúrnych 
informácií. Ďalšie dve budú 
verejnosti slúžiť na Nábreží 
Oravskej priehrady, pričom 
prispôsobené budú pre úče-
ly cykloturistiky. Inteligent-
né lavičky budú poskytovať 
možnosť pripojenia na inter-
net či nabíjanie, a to dokonca 
aj elektrobicyklov. Zároveň 
potešia nejedného cyklistu, 
ktorý ich v prípade potreby 
bude môcť využiť na opra-
vu a hustenie kolies, preto-
že ich súčasťou bude aj set 
štandardných skrutkovačov, 
šesť bežných francúzskych 
kľúčov, osem imbusových 
kľúčov rôznych veľkostí a 
vzduchový kompresor. Ve-
rejnosť a návštevníci mesta 
si tiež budú môcť vypočuť 
a pozrieť zaujímavosti o spo-
mínaných kultúrnych deja-
teľoch. Ide o pekné spoje-
nie technologicky modernej 
doby so vzácnymi pamiat-
kami na významné historic-
ké osobnosti a ich celoživot-
né diela.                 Redakcia 

Patrí pes do rúk každému?

Inteligenčná lavička môže poslúžiť cyklis-
tom aj v prípade potreby opravy či huste-
nia kolies bicykla, pretože jej súčasťou bude 
sada nástrojov i vzduchový kompresor.              
             Foto: p il  

Koncom minulého roka, v rámci bežného venčenia 
psov na sídlisku Brehy, napadol staford, yorkshira. 
Nešlo pri tom o jeho prvý útok, tentokrát sa však si-
tuácia vyostrila a yorkshir to neprežil. Opäť sa tak 
otvorila otázku chovu psov – patria do rúk ozaj kaž-
dému?

Veterinárny lekár Vladislav Ďurdina je majiteľom „bojových 
plemien“ - argentínska doga a nemecký prepeličiar. Foto: (vd)

Manželia Marta a Pavol Šelianovci (na foto vpravo) sa 
o svojho „krstného“ posledné roky jeho života s láskou sta-
rali.             Foto: (lá)

Vdp. Blažej Dibdiak je tiež duchovným dieťaťom don Sobotu 
- ako chlapec, ale aj ako kňaz bol roky v jeho blízkosti. 
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bol Bohom vyvolený a poslaný k nám
skúšky. Ale ako, keď ani na 
cestu peňazí nebolo, ani to-
pánky nemal. Napísal pros-
bopis na biskupstvo, či by 
mu finančne nepomohli. Ar-
cibiskup Kmeťko mu obra-
tom poslal peniaze - vystačili 
na cestu i na topánky, dozve-
dáme sa zaujímavé čriep-
ky zo života Jozefa Sobotu, 
ktoré v homílii na zádušnej 
sv. omši povedal don Jozef 
Luscoň...


Je viac než pravdepodob-

né, že to bola práve veľká 
chudoba, čo do srdca chlap-
ca hlboko vryla celoživotné 
odhodlanie pomáhať rovna-
ko chudobným deťom. Lebo 
je príznačné, že tí, čo zažili 
veľkú chudobu, či inú bolesť 
na vlastnej koži, majú silnej-
šie sociálne cítenie v takejto 

oblasti, než ľudia, čo si po-
dobným osudom neprešili. 
To bolo to ľudské, čo pred-
určovalo smerovanie života 
v prospech konania dobra zo 
strany chlapca. Ale zasiah-
lo zároveň aj to Božské: Jo-
zef nevedel, čo sú saleziáni, 
že ich poslaním je výchova 
dospievajúcej mládeže v du-
chu lásky a Božím riadením 
sa dostal práve k nim. Nastú-
pila však doba komunistickej 

totality, a tá toto odhodlanie 
pomáhať ľuďom Jozefovi 
Sobotovi ešte viac skompli-
kovala. Ako učiteľ a záro-
veň neskôr aj kňaz pri tejto 
pomoci nesmel odhaliť svo-
ju pravú duchovnú identitu – 
ani pred verejnosťou, ale ani 
pred tými, ktorým pomáhal. 
Pôsobil na škole so stovka-
mi žiakov, do jeho bytu pri-
chádzali ako „na autobuso-
vú zastávku“, či do klubu za 
dobrou knihou, radou, oddy-
chom i občerstvením stovky 
mladých ľudí a nesmeli ve-
dieť, že ich „krstný“ je vlast-
ne rehoľník – salezián a ne-
skôr i kňaz...

Množstvo tých obmedzení, 
komplikácií, nakoniec i pre-
pustenie zo zamestnania, 
a znemožnenie sa zamest-
nať na celej Orave nebolo 

pre neho problémom. Aj ako 
stredoškolský profesor ve-
rejne chodil do kostola, čo v 
čase totality absolútne nebo-
lo možné, stretával sa s mlá-
dežou nielen vo svojom byte, 
pomáhal, vychovával, evan-
jelizoval... Spod jeho vplyvu 
tak vzišli štyri desiatky kňa-
zov, misionárov, duchovne 
pomohol mnohým k povola-
niu saleziánov spolupracov-
níkov, nielen z návštevní-

kov jeho bytu na 8. poschodí 
v Námestove vzniklo mnoho 
dobrých manželstiev... „On 
nehľadal výhovorky ako sa 
to nedá, on hľadal spôsoby 
ako sa to dá. Preto je veľkým 
povzbudením pre nás všet-
kých“, povedal na ďakovnej 
sv. omši obetovanej dobro-
tivému Bohu  za dar života 
don Jozefa Sobotu emeritný 
biskup Mons. Andrej Imrich.


Z pripomenutia si situácie 

Jozefa Sobotu z raného det-
stva o ozname v Katolíckych 
novinách, nedostatku peňazí 
a topánkach si môžeme do-
voliť vyvodiť, že Boh si ho 
vyvolil pre túto činnosť a po-
slal ho ako apoštola k nám 
na hornú Oravu. Don So-
bota tu, pomáhajúc Orav-
com, prežil 61 rokov živo-
ta. Za ten čas sa veľmi silne 
dotkol sŕdc mnohých a mno-
hých ľudí, mladých i starých, 
kňazov i rehoľníkov a vďaka 
tomuto Božiemu poslaniu tu 
v ľuďoch zanechal svoj od-
kaz: každý z tých, čo s ním 
boli v kontakte, si navždy 
uchoval na neho niečo, čo 
povzbudzuje a potešuje. Tak 
ako jeho slová pri spovedi: 
Vstaň a choď! Neboj sa! To 
sa ti podarí! V zmysle Nalo-
menú trstinu nedolomí...

Kňazi sú kňazi, tí majú na 
poslednú rozlúčku so zosnu-

lým „vyzretý“, kresťansky 
racionálny názor, napriek 
tomu v oku i hlase nejedného 
z nich počas rozlúčkových 
slov s don Sobotom sa dalo 
poznať plačúce srdce.


Ak hovoríme, že každý, kto 

bol v prítomnosti don So-
botu, si odniesol z návštevy 
u neho nejaký osobný celoži-
votný odkaz, tak my, okrem 
ďalších, napríklad tento: Pri-
šli sme k nemu v snahe pri-
niesť jeho život a životné 
krédo na stránkach novín či-
tateľom krátko pred jeho 90. 
narodeninami. Spočiatku bol 
z nás nervózny, lebo sme sa 
„nevedeli pýtať“. Prišli sme 
skrátka na stretnutie  nedo-
statočne pripravení... Určitý 
čas trvalo, kým sme sa spo-

lu „naladili na rovnakú vlno-
vú dĺžku“ a potom sa už don 
Sobota ochotne rozrozprá-
val... Jeho nevyslovený od-
kaz z tohto stretnutia pre nás: 
pokora vo svojom povolaní. 
Rezonuje to - dodnes...

Pri návšteve sme sa don So-
botu tiež opýtali, ako vníma 
svoj život. Nadšený povedal: 
„Život s Ježišom a s Máriou 
je úžasný! Je krásny! Je fan-

tastický! Poďme za Ježišom, 
nebudeme sklamaní!“


Je obtiažne hoci len vyme-

novať všetky záslužné čin-
nosti don Sobotu, stručne vy-
jadriť jeho odkaz. A možno 
ani netreba, veď si ho nosia 
v srdci všetci, čo prichádza-
li za ním za jeho života i ob-
rovské zhromaždenie, krá-
čajúce 25. januára za jeho 
truhlou na námestovský cin-
torín. Ako to povedal don Jo-
zef Luscoň – smrť je iba za-
čiatok. Odchod don Jozefa 
Sobotu je pre tento kraj trva-
lým zdrojom – svetlom sveta 
či soľou zeme, ktoré nám po-
máhajú na ceste...

Spracovala 
Anna Lajmonová

Vyzývam mladých,  
  starých: 
Modlime sa 
  za povolania!
 Boh je s nami. 
 Nevzdávajme sa!
Čo my nemôžeme,  

 Boh môže.
Don Jozef Sobota 

8. 1. 2020

Milosrdný Bože, prosíme 
ťa za spásu tvojho služobní-
ka, kňaza Jozefa, ktorý ver-
ne plnil svoju službu.

Vypočuj naše prosby a daj, 
aby sa naveky tešil v spolo-
čenstve tvojich svätých.  
                      Amen

Jedným zo šestice kňazov, ktorí sa dožili týchto dní 
a prežili Barbarskú noc, je 89-ročný don Alojz Ondrej-
ka, žijúci v komunite saleziánov v Bardejove. Krátko 
po pohrebe spolubrata Jozefa Sobotu sme sa ho bez-
prostredne pri východe z cintorína spýtali, ako si spo-
mína na don Sobotu. „Spolu sme chodili do gymnázia v 
Prievidzi. On musel najprv autobusom z Kostolnej Vsi pri-
cestovať do Novák, odkiaľ pochádzam aj ja a odtiaľ sme 
spolu cestovali vlakom do Prievidze. Povedal som mu: Bab-
ka nám tu ponúkajú jednu izbu, máme tu hotový saleziánsky 
dom. Ty budeš direktorom a ja budem poslúchať“, hovorí 
s úsmevom don Alojz Ondrejka...

 „Po Barbarskej noci nás zo Šaštína, kde sme boli sústre-
dení, zobrali do sústreďovacieho tábora v Podolínci. On 
mal modré oči, bol taký jemný chlapec a dozorca, zodpo-
vedný za tábor si ho obľúbil. Ja som - neviem, kde som zo-
bral už vtedy taký veľký kríž, ako mám teraz, na modrom 
skampole - dal som si ho na retiazku a ten dozorca to nemo-
hol zniesť. Ja som potom musel ísť ešte do kárneho kláštora 
do Pezinku, a on už išiel na stavbu Priehrady mládeže a ná-
sledne domov do Kostolnej. Potom sme sa stretli na spomí-
nanom gymnáziu v Prievidzi, Jozef bol síce vekom starší, 
ale o ročník nižšie, takže musel doštudovať gymnázium, ja 
som išiel po maturite na vysokú. Bol som tam približne me-
siac, lebo v decembri sme už utekali za hranice. Ako uteče-
nec som si v zahraničí vybavil talianske občianstvo a použí-
val som meno Luigi“, vybavuje si narýchlo pár spomienok 
na spoločné obdobie prežité s don Jozefom Sobotom don 
Alojz Ondrejka, ktorý v roku 1955 začal v Taliansku štu-
dovať teológiu a v roku 1959 tam bol vysvätený za kňaza.

Na ďakovnej sv. omši za dar života don Jozefa Sobotu a pohrebných obradoch v Kostole sv. Šimona a Júdu 25. januára 2020 
boli desiatky jeho spolubratov kňazov. Pohrebnej bohoslužbe predsedal spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.                            
                     Foto: Pavol Sestrenek 

Za truhlou don Jozefa Sobotu kráčal početný sprievod kňazov a veriacich - predovšetkým 
z Námestova i širokého okolia.                    Foto: (ps)
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MAJO Polynézan divadelný 
záves

EBRO, 
KANAK ár, po česky

ostrov vo 
Veľkých 
Sundách

KÝL, 
OPOLE, 
SKAR, 
USED

výrobca 
povrazov zutekali mesto v 

Poľsku
dolár, po 
česky

krvný obraz Air 
Canada

EČ Púchova

tekutý vosk
predložka

Auf Probe
rénium (zn)

sýrsky 
politik

šport. kód 
Svätej 
Lucie

Európska 
norma okamžitá úder v boxe

EČ Prešova

ukaz 
zámeno

opak dňa
kvantový 
generátor

opak špiny
mal kvety

hmlový kruh 
okolo me-

siaca

ad acta

ľudojed
plúžila

AREOLA, 
ASAD, 

CELEBES
jazyk (pl.)

mesto 
v Španielsku

záves 
(hovor.)

meno 
Olympie

kočiar

zlá vec

osiatie

meno 
Samuela

kto zakladá 
oká

MPZ 
Rumunska

Tasto Solo

MPZ áut San 
Marina

kryha, po 
česky

lodná kostra

osobné 
zámeno

farba na 
vajíčka

predložka

produkt 
včiel

riaka 
v Španielsku

múčka z 
kurkumy

nikel (zn.)

vlastný 
osiam

obchodný 
dom

olej. plodina

EČ 
Námestova

Izmael v 
Rusku

patriaci 
Adovi vôňa, pach

Aforizmus:

3

1

4

2

E

Aforizmus:

O platnosti uznesenia rozhoduje súd
v Žiline do schránky mesta 
2. decembra 2019, reagova-
lo na 1. tohtoročnom rokova-
ní spomínaným schválením 
vyjadrenia, ktorým MsZ žia-
da Krajský súd v Žiline žalo-
bu žalobcu Okresnej prokura-
túry v Námestove zamietnuť. 

● ●
V rámci iniciatívnych návr-

hov poslanci na svojom ro-
kovaní 24. januára schválili 
zmenu Rokovacieho poriad-
ku MsZ s tým, že pozván-
ku a materiálny za zasadnutie 

MsZ v písomnej forme doručí 
MsÚ všetkým poslancom naj-
neskôr 15 kalendárnych dní 
pred uskutočnením zasadnu-
tia MsZ (pôvodne 7 dní). Po-
slanec môže požiadať, aby mu 
materiály boli zaslané v elek-
tronickej forme.

V 3. uznesení z mimoriad-
neho rokovania MsZ navrh-
lo MsÚ v spolupráci s MP 
urgentne pripraviť návrh na 
riešenie dopravno-bezpeč-
nostnej situácie na križovatke 
pri potoku Klinec na Mlyn-
skej ulici.                         (lá)

Dokončenie zo  str. 2

Bezpečnostná akcia odhalila nielen ľahostajnosť, ale aj aroganciu vodičov
Mestská polícia v Námes-

tove býva často kritizovaná 
za riešene statickej dopravy, 
ktorou sa zaoberá hlavne po 
sídliskách, kde sa snaží za-
bezpečiť, aby chodníky boli 
priechodné a cesty  prejazd-
né. Túto svoju činnosť však 
mestskí policajti nevykoná-
vajú len tak z roztopaše, ale 
je to ich cielená aktivita pre 
zabezpečenie ochrany života, 
zdravia a majetku občanov 
v lokalite sídlisk. Tu pova-
žujeme za dôležité zdôraz-
niť, že mesto má povinnosť 
v zmysle Zákona o ochrane 
pred požiarmi č. 314/2001 
Z. z. trvalo udržiavať voľné 

nástupné plochy a prístupové 
komunikácie, ktoré sú 
súčasťou zásahových ciest, 
na vykonanie hasiaceho 
zásahu hasičských jednotiek. 
Práve tato povinnosť mes-
ta je najpodstatnejším dô-
vodom, prečo dbáme na to, 
aby vozidlá parkovali len na 
miestach na to určených, lebo 
akékoľvek iné parkovanie zá-
važným spôsobom ohrozu-
je bezpečnosť v danej lokali-
te. Najčastejším argumentom 
vodičov vozidiel pri ich ne-
správnom parkovaní je, že na 
sídlisku je nedostatok parko-
vacích plôch a nemajú kde 
odstaviť svoje vozidlá. Mno-

hých vodičov tak zaujíma 
len pohodlné parkovanie... a 
ak sa dá, tak často priam vo 
vchode do bytového domu. 
Svojou nedisciplinovanosťou 
tak porušujú mnohé predpisy 
a pravidlá.

Len prednedávnom celé 
Slovensko so zdesením sle-
dovalo, ako v ohnivom pekle 
bytového domu v Prešove zo-
mierali ľudia a márne prosili 
o pomoc. Tí, čo sledovali 
túto udalosť, mali možnosť 
si uvedomiť a pochopiť, aké 
dôležité pre rýchly a účin-
ný zásah je v takýchto prípa-
doch zabezpečiť záchranným 
zložkám príjazd a manévro-
vateľnosť pri záchrane živo-
ta, ochrane majetku. 

Okresné riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zbo-
ru v spolupráci s mestom Ná-
mestovo 18. februára 2020 
vo večerných hodinách vy-
konalo preventívno-požiarnu 
akciu na Ul. Slnečnej so za-
meraním na preverenie zása-
hových ciest, pre vykonanie 
hasiaceho zásahu hasičských 
jednotiek. Už po pár metroch 
muselo hasičské vozidlo 
zastaviť, lebo vozidlo stojace 
pred vchodom a na chodníku 
mu znemožnilo prejazd. 
Nastala tu absurdná situácia, 
keď arogantný majiteľ vo-

zidla z okna bytového domu 
začal nadávať mestským po-
licajtom do bandy... (tu by na-
sledovala plejáda najhrubších 
vulgarizmov), po príchode ku 
vozidlu prítomným zložkám 
nadával do darmožráčov a 

že máme prv vytvoriť par-
kovacie miesta a potom tu 
„šaškovať“. Samozrejme, že 
tento, slušne povedané „aro-
gantný“ vodič, bude ďalej 
riešený v priestupkovom ko-

naní. Mnohí obyvatelia síd-
liska mohli v priamom pre-
nose sledovať ďalší postup 
hasičov a ich neschopnosť v 
niektorých okamihoch prejsť 
daným úsekom pre zlú pre-
jazdnosť vozovky. Treba si 

tu však uvedomiť, že v tom-
to prípade išlo len o jed-
no vozidlo hasičskej techni-
ky. Aká situácia by nastala 
v prípade požiaru, keď by 
bolo potrebné niekoľko vo-

zidiel záchranných zložiek...
Toto požiarno-preventív-

no-bezpečnostné cvičenie 
v mnohom naznačilo dôle-
žitosť mestskej polície pri 
kontrolnej činnosti na sídlis-
kách a poukázalo aj na  to, 

že mesto bude musieť urobiť 
ďalšie opatrenia pre zabezpe-
čenie prejazdu sporných úse-
kov.

Mgr. Miroslav Hajdučík
náčelník MsP

Požiarno-preventívno-bezpečnostné cvičenie 18. februára potvrdilo nutnú potrebu trvalo udr-
žiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na 
vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek.  



Obdobie karnevalov je bez-
pochyby jedným z najoča-
kávanejších, najmä pre naše 
ratolesti. Je to čas, kedy si 
môžu splniť svoje najtajnej-
šie sny a na chvíľu sa preme-
niť na svojho hrdinu. Keby 
sa vám však doma minul čaj, 
jedno vrecúško pobehova-
lo u nás na karnevale. Dar-
mo by ste doma hľadali stra-
tené kocky z lega a z domina, 
pretože aj tie si odbehli me-
dzi nás. A keby sme mali ísť 
teraz na návštevu do rozpráv-
ky, určite by sme tam nestre-
tli žiadne princezné, čarodej-
nice, víly, škriatkov, rytierov, 
strašidlá... pretože títo všet-
ci boli 12. februára práve u 
nás. Čo je však isté, fantázii 
sa medze nekládli.

Naše masky prišiel tento 

rok zabaviť kúzelník Wolf 
a jeho Sranda Banda. Uchvá-
til ich kúzelníckymi číslami, 
ktoré s napätím sledovali aj 
žiaci druhého stupňa. Spolu 
so svojimi plyšovými kama-
rátmi predviedol žiakom bru-
chovravectvo spojené s dáv-
kou humoru. Nikto z nás sa 
neubránil smiechu, ktorý sa 
ozýval celou telocvičňou.

Po bohatom programe nás 
čakala tanečná zábava spoje-
ná s rôznymi tanečnými súťa-
žami, pri ktorých boli vyhod-
notené tie najlepšie kreácie. 
Svojimi tanečnými krokmi 
na záver roztancoval nielen 
deti, ale aj učiteľky, ktoré to 
so svojimi deťmi rozbalili na 
parkete. 

ZŠ na Ulici Komenského  
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Perinbaba v Žiline

Perinbaba, príbeh o Alžbet-
ke a Jakubovi netreba prav-
depodobne žiadnemu divá-
kovi obzvlášť predstavovať. 
Je to známa a obľúbená roz-
právka nielen pre deti, ale aj 
dospelých. Aj nás táto zná-
ma rozprávka zlákala do Ži-
liny. Všetky triedy 1.- 4. roč-

níka ZŠ Slnečná sme sa boli 
kultúrne zabaviť v skutoč-
nom bábkovom divadle. Ra-
dosť detí a rozžiarené očká 
hovorili samé o zážitku, kto-
rý im istotne ostane ešte dlho 
v pamäti.

Mgr. Renáta Kollárová 
ZŠ Slnečná

Deti na Perinbabe v skutočnom bábkovom divadle. Foto: zš s Žiaci 7. ročníka absolvova-
li hodinu chémie na čističke od-
padových vôd. Všetky získané 
poznatky o čistení vody z hodín 
mohli zažiť na vlastné oči a nos. 
Každá exkurzia je forma zážit-
kového učenia, ktoré výklad uči-
teľa nenahradí. Lepšie je raz vi-
dieť, ako stokrát počuť.

Mgr. Renáta Fidríková 
ZŠ Slnečná Lepšie raz vidieť (a zacítiť), ako stokrát počuť...              Foto: zš s

Hodina na čističke 

Šanca pre ľudí bez domova
„Nepokoj a nedostatok stlá-

ča človeka v srdci, láskavé 
slovo ho však rozveseľuje.“

Keď je človek  v núdzi  a 
nevie ako ďalej, nevie, kde 
sa podeje,  čo s ním bude, 
potrebuje pomoc. Vtedy 
možno postačí  „dobré slo-
vo“, ktoré nič nestojí a  pre-
váži i tú najlepšiu materiál-
nu pomoc. 

*  *  *
Život ľudí bez domova je 

náročný. Je ťažké si to čo i len 
predstaviť, nie to ešte zažiť. Je 
ťažké sa k týmto ľuďom pri-
blížiť. Nie je ľahké dosiahnuť, 
aby otvorene rozprávali o svo-
jich problémoch a aby sa ich 
pokúsili riešiť. Ale najťažšie 
je získať si  ich  dôveru. 

Určite sme všetci aspoň raz 
v živote pomohli takýmto ľu-
ďom. A určite sme si po za-
myslení sa nad ich osudom, 
neodpustili v mysli poznám-
ku, v ktorej sme ich nejakým 
spôsobom súdili, posudzovali, 

možno odsudzovali. Ale toto 
nebolo cieľom projektu, kto-
rý organizuje Oravská raketa,  
do ktorého sa  s nadšením za-
pojili aj žiaci z 2. stupňa ZŠ na 
Komenského ulici. 

Hlavnou úlohou bolo napí-
sať motivačný  list ľuďom bez 
domova. Písaniu listov pred-
chádzalo stretnutie so študent-
mi SZŠ z Dolného Kubína. Tí 
našim žiakom predviedli prvú 
pomoc, ktorá sa zvlášť týka aj 
ľudí, ktorí nemajú vlastné bý-
vanie. Mal to byť list, v kto-
rom nebudú súdiť život týchto 
ľudí, nebudú hodnotiť a ne-
budú kritizovať ich správanie 
a konanie. Podmienkou bol 
list, ktorý by týchto ľudí  po-
vzbudil, motivoval, dodal im 
odvahu a silu nanovo sa od-
raziť a začať všetko odznova.

Spolu sme napísali vyše 
100 listov. Všetky boli krás-
ne. Pri ich čítaní sa tisli do 
očí slzy aj tým najsilnejším. 
V triedach nebolo počuť ani 

hlások. Žiaci s údivom počú-
vali  druhých spolužiakov, čo 
by oni chceli ľuďom bez do-
mova povedať. A dospelých 
hrial pri srdci úžasný pocit. 
Boli hrdí na svojich žiakov, 
že majú v sebe kúsok dobra. 
Že majú srdce otvorené za-
ujímať sa o druhých a že im 
nie je ľahostajný život tých, 
ktorí sa majú horšie ako oni. 
A vtedy už pred nimi nese-
deli tí, možno niekedy, ne-
posední, neposlušní, o nič sa 
nezaujímajúci žiaci, ale žiaci, 
ktorí sú citliví, vnímaví, tvo-
riví, empatickí na všetko, čo 
sa okolo nich deje.  Stačilo 
ich len správne navodiť, uká-
zať smer, dať im dobrý prí-
klad a oni to dokázali. A pre-
to neľutujeme, že nám ubehli 
„len tak naprázdno“ hodi-
ny slovenčiny... takéto ho-
diny, a tým sme si skutočne 
istí,  im dali do života omno-
ho viac. 

    ZŠ na Komenského ulici

V ZŠ na Komenského  si opäť pripomenuli sv. Valentína
Sv. Valentín a 14. február sú 

na celom svete symbolmi lás-
ky, prijatia a pochopenia. K to-
muto menu a sviatku sa viaže 
hneď niekoľko legiend, nábo-
ženského aj pohanského pô-
vodu. Najviac preferovaná ver-
zia hovorí, že sv. Valentín bol 
kňaz, ktorý v období prísneho 
zákazu manželstiev tajne sobá-
šil mladých zaľúbených ľudí, 
za čo bol po odhalení poprave-
ný. Taktiež sa traduje, že kňaz 
sa vo väzení zaľúbil do stráž-
covej dcéry, ktorej v deň svo-
jej smrti – 14. februára - zane-
chal posledný odkaz končiaci 
slovami „od tvojho Valentína“. 
Preto aj my našim najmilším 

a najbližším zvykneme symbo-
licky v tento deň prejaviť svo-
ju lásku nejakou maličkosťou,  
prekvapením, sladkosťou  ale-
bo iba valentínkou.  Všetci chce-
me milovať a byť milovaní, cítiť 
prijatie a pochopenie od toho 
druhého. Dôležité je ale prijať 
každého človeka aj s jeho chy-
bami a snažiť sa ho tolerovať. 
V dnešnej uponáhľanej dobe 
však zabúdame na prejavy lás-
ky, a pritom by možno stačilo 
povedať obyčajné slová: Mám 
ťa rád/a.

 
Ale nám v Základnej škole na 
Ulici Komenského toto neušlo.  
Už tradične sme usporiadali 

valentínsku poštu, 
ktorú opäť  zorga-
nizovali členovia 
Žiackeho parla-
mentu. Do srdieč-
kovo vyzdobenej 
krabice pri zborov-
ni mohli žiaci od 
utorka 11. februá-
ra  odovzdať svo-
je „valentínky“. 
Možnosť napísať 
svojej školskej lás-
ke,  kamarátke či 
kamarátovi, spo-
lužiačke, spolužia-

kovi, alebo obľúbenej učiteľke 
či učiteľovi „valentínku“ vyu-
žili naši žiaci naplno. 

Konečne prišiel 14. febru-
ár. Už od skorého rána sied-
mačky Tamara a Zuzana trie-
dili valentínsku poštu, ktorej 
bolo neúrekom.  Počas tretej a 
štvrtej hodiny ju potom  rozná-
šali do jednotlivých tried a do 
tých správnych rúk. Dievča-
tá mali čo robiť, aby  ich všet-
ky odovzdali načas.  Odmenou 
im boli radostné, niekedy i pre-
kvapené, tváre obdarovaných, 
ktorí sa „valentínkam“, listom, 
darčekom, prianiam i odkazom  
veľmi potešili. Pravda, aj my, 
učitelia, lebo žiaci nezabudli 
ani na nás. A ak to nebola aj va-
lentínka, tak to bolo jednodu-
ché zvolanie: Pekný Valentín!

Celá škola dýchala valentín-
skou náladou, lebo aj z rozhla-
su počas všetkých  prestávok 
zneli tie najznámejšie piesne 
o láske. Veríme, že obdarovaní 
žiaci i učitelia mali z pošty ra-
dosť a potešenie. No nemali by 
sme zabúdať, že láska a radosť 
z blízkych ľudí sa nepreukazu-
je len v deň svätého Valentína, 
ale počas celého roka. Prijmi-
me  jeho odkaz a nosme ho od-
teraz v sebe! ZŠ Komenského

Siedmačky roznášajú valentínsku poštu.  
         Foto: zš k

Karnevalový ošiaľ so Srandou Bandou

Karnevalové masky sa prezentovali aj v tanci.       Foto: zš k

Workshop mažoretiek
Mažoretkový šport sa teší 

veľkej obľube na celom sve-
te, ani Orava nie je výnimkou. 
Vyžaduje si dokonalú prípra-
vu, pohybovú techniku či tré-
ning s paličkou. Naše dievča-
tá z krúžku mažoretiek sa už 

mnohému naučili, ale napriek 
tomu majú chuť sa neustále 
v tejto oblasti zdokonaľovať. 
Workshop je nástrojom, ktorý 
poslúži pre ich ďalšie vzdelá-
vanie a prehlbovanie znalostí. 
Viedli ho dve nadané mažo-
retky z klubu ROYAL, sestry 
Dianka a Mirka, ktoré úspešne 

reprezentujú Slovensko v ma-
žoretkovom športe u nás, aj 
v zahraničí. Najväčším úspe-
chom staršej sestry Dianky 
je druhé miesto na majstrov-
stvách Slovenska a zároveň 
titul vicemajsterky  Európy. 

Talentované sestry svoju zruč-
nosť a nadanie prišli pred-
viesť do Centra voľného času 
Maják, na nocovačku spoje-
nú s workshopom mažore-
tiek. Dievčatá si medzi sebou 
vymieňali skúsenosti z trénin-
gov, dolaďovali techniku pre-
vedenia jednotlivých prvkov 

tvorili choreografie, odstra-
ňovali nedostatky. Aby to ne-
bolo len o učení a trénovaní, 
užili sme si tiež mnoho zába-
vy, hier a súťaží, plnili úlohy, 
hľadali správne indície, ktoré 
nás nasmerovali   k vytúžené-
mu pokladu. Ďakujeme cen-
tráckym mažoretkám za vy-
trvalosť, trpezlivosť, aktívny 
a hlavne zodpovedný prístup. 
Zvlášť ďakujeme Dianke a 
Mirke za ich čas a  ochotu na-
učiť nás niečo nové. Každý, aj 
ten najmenší impulz je pre nás 
výzvou. Už sa tešíme na ďal-
ší workshop, ktorý nás čaká 
v prvý deň jarných prázd-
nin v Prievidzi. Naše mažore-
tky budú môcť tak pod vede-
ním TS TREND opäť získať 
nové skúsenosti a nadobud-
núť potrebné vedomosti v 
tomto   dievčenskom športe 
a pripraviť sa tak na súťaž-
nú prehliadku mažoretkových 
skupín MAJORETTES DAN-
CE 2020, ktorá bude  v máji 
v Prievidzi. Držíme im palce!

Kolektív CVČ Maják

Mažoretky v CVČ.            Foto: cvč
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Najlepším riešením je presťahovanie do ZŠ na Slnečnej

Naša ZUŠ I. Kolčáka je 
úzko spätá s kultúrnymi tra-
díciami mesta Námestova 
a jeho okolia. Vytvára pod-
mienky na prezentáciu ume-
leckej práce nielen žiakov, ale 
i pedagógov, čím dokazuje ši-
rokej verejnosti potrebu našej 
inštitúcie. Už tradične organi-
zuje regionálnu interpretačnú 
súťaž Hudobná Biela Orava 
a v roku 2020 sa bude konať 
už jej 11. ročník. Ďalším vý-
znamným a jedinečným pod-
ujatím, ktorým sa naša škola 
pýši, je Celoslovenská súťaž 
mladých organistov. Okrem 
toho sa podieľa na spoluor-
ganizovaní kultúrnych akcií, 
ako Orava Jazz festival, Go-
razdovo výtvarné Námesto-
vo, Deň ZUŠ, detský hudob-
ný tábor Music Camp, atď. Aj 
napriek organizovaniu, resp. 
spoluorganizovaniu týchto 
podujatí naša škola, žiaľ, ne-
disponuje vlastnou koncert-
nou sálou. 

Vystúpenia aj 
v zahraničí

Žiaci okrem toho vystupu-
jú na kultúrnych podujatiach 
nielen v našom regióne, ale 
i na celom Slovensku a do-
konca aj v zahraničí. Našu 
školu reprezentuje aj mnoho 
súborov: folklórne skupiny, 

heligonkári, spevácky zbor, 
akordeónový súbor, komor-
né zoskupenia, školská ka-
pela,  folklórny tanec, diva-
delný súbor. V spolupráci so 
ZŠ z Poděbrad sa nám poda-
rilo nacvičiť  muzikál. Vý-
tvarný odbor sa prezentuje na 
výstavách, kde dosahuje vý-
borné výsledky v rôznych sú-
ťažiach.

Medzi najväčšie 
na Slovensku

Našimi školskými brána-
mi prešlo množstvo úspeš-
ných absolventov, z ktorých 
sa viacerí výraznejšie presa-
dili vo svojom odbore a sta-
li sa úspešnými či už v ob-
lasti dizajnu, návrhárstva, 
hudby, spevu, filmu, architek-
túry, scénického výtvarníctva 
alebo iných profesiách. Za 
všetkých môžeme spomenúť 
mená: J. Kabáň, R. Pepucha, 
Kurtulíkovci, Kolenovci, M. 
Koleják, Ptačinovci, T. Valí-
ček, K. Kosmeľová a mnohí 
ďalší.

Podľa štatistického zberu 
údajov má posledných desať 
rokov škola stabilne cez ti-
síc žiakov, čím patrí medzi 
najväčšie školy svojho dru-
hu na Slovensku. Svoju čin-
nosť vykonáva nielen v rám-
ci mesta Námestovo, ale aj 

v piatich okolitých obciach. 
Problém je, že v okresnom 
meste Námestovo, ktoré má 
okolo 8000 obyvateľov, síd-
li naša ZUŠ v štyroch rozlič-
ných objektoch vzdialených 
od seba niekoľko kilometrov. 
Je to náročné na logistické za-
bezpečenie pre vedenie školy, 
presuny zamestnancov a ich 
kontrola, zosúladenie rozvr-
hu hodín v rámci jednotlivých 
odborov, komplikované režij-
né zabezpečenie, ako napr.: 
upratovanie, vykurovanie, ná-
jomné zmluvy a pod.

Priestory nevyhovujú
Dlhodobým problémom je 

chýbajúca koncertná sála, kde 
by žiaci mali možnosť prezen-
tovať svoje umenie pred ve-
rejnosťou, rodičmi a blízky-
mi. V nasledujúcom období 
je zásadné, aby sa v spoluprá-
ci so zriaďovateľom vyriešilo 
priestorové zabezpečenie ško-

ly, ktoré je v nevyhovujúcom 
stave. V poslednom období 
v spolupráci s vedením mes-
ta a mestským zastupiteľstvom 
sa načrtli viaceré možnosti, ako 
tento problém dlhodobo vyrie-
šiť. Za najlepšie riešenie pova-
žujeme presťahovanie školy do 
podkrovia budovy ZŠ Slnečná 
na Brehoch, čím by sa zabez-
pečila centralizácia našej ZUŠ 
v Námestove. Zároveň týmto 
umiestnením školy na Brehoch 
by stúpli aj možnosti žiakov ta-
mojšej základnej školy pre ich 
odpoludňajšie aktivity.  Tento 
krok si však vyžaduje značnú 
finančnú investíciu súvisiacu 
s vybudovaním tried v podkro-
ví tejto budovy. Na záver mô-
žem konštatovať, že takmer 
50-ročné škola má veľmi dob-
ré výsledky hlavne vďaka od-
bornému a ľudskému prístupu 
všetkých pedagógov voči svo-
jim žiakom.

Mgr. Tomáš Buc

Heligonkári sú úspešnými reprezentantmi našej školy.
        Foto: zuš ik

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka vykonáva svoju čin-
nosť ako samostatný právny subjekt od roku 1973 a poskytuje 
komplexné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a lite-
rárno-dramatickom odbore. Dňa 12. 11. 2009 Ministerstvo škol-
stva SR prepožičalo škole názov po akademickom maliarovi Ig-
nácovi Kolčákovi, ktorý bol spoluzakladateľ Oravskej galérie, 
organizátor stálej expozície ľudového umenia na Slanickom 
ostrove  a významným akademickým maliarom.

Zahraniční hostia v CZŠ

Na Cirkevnej základnej 
škole Sv. Gorazda v Ná-
mestove sme koncom kalen-
dárneho roka 2019 privíta-
li dvoch zahraničných hostí, 
ktorí pôsobia ako dobrovoľ-
níci v občianskom združe-
ní V. I. A. C. v Trstenej. Do 
piatich vyučovacích  hodín, 
ktoré prebiehali v pozitívnej 
a priateľskej atmosfére, boli 
zapojené všetky ročníky od 
štvrtého po deviaty.  

Hostia, pochádzajú-
ci z Francúzska a Talian-
ska, komunikovali so žiakmi 
v anglickom jazyku, pričom 
v  spektre zaujímavých ak-
tivít sa miesto ušlo aj tým, 
ktoré zahŕňali oboznámenie 
sa s niektorými „vianočný-
mi“ výrazmi v ich rodných 
jazykoch.

Žiaci mali taktiež možnosť 
klásť zahraničným hosťom 

otázky a oboznámiť sa s ich 
kultúrou, zvykmi, zaujíma-
vosťami a rovnako si mali 
príležitosť vyskúšať vlastné 
herecké či tanečné vlohy, aj 
zaspievať hosťom v cudzích 
jazykoch to, čo sa naučili na 
našej škole.

Aktivitám a priebehu hodín 
napomáhali aj učitelia školy.

Mladí dobrovoľníci ocenili, 
že katolícky charakter školy, 
ktorý je zastúpený aj existen-
ciou kaplnky, poskytuje mož-
nosť celodennej adorácie, 
aktuálne pri príležitosti mod-
litieb za rodiny, ktorá práve 
v ten deň na škole prebiehala.

V blízkej budúcnosti má o. 
z. V. I. A. C. v Trstenej záu-
jem nadviazať užšiu spolu-
prácu s našou školou formou 
rôznych krúžkov a aktivít pre 
žiakov.

 Marián Krupáš

Sociálny pedagóg na škole
Od školského roku 2018/2019 

implementuje Cirkevná základ-
ná škola sv. Gorazda v Námes-
tove projekt „Zlepšenie prístu-
pu k vzdelávaniu a vzdelávacích 
výsledkov žiakov so ŠVVP a zo 
SZP v CZŠ sv. Gorazda Námes-
tovo“ .Tento projekt sa realizu-
je vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje.  

Vďaka tomuto projektu ško-
la zamestnáva sociálnu pedago-
gičku. Hlavným cieľom projek-
tu je skvalitniť vzdelávací proces 
a zlepšiť vzdelávacie výsledky 
a kompetencie žiakov. Špecifická 
pozornosť je kladená na podporu 
rovnakého prístupu ku kvalitné-
mu a inkluzívnemu vzdelávaniu, 
prevencii výskytu sociálno-pato-
logických javov, ktoré by mohli 
negatívne vplývať na žiakov.

Zlepšenie triednej klímy a roz-
voj rovesníckych vzťahov chce-
me docieliť aj prostredníctvom 
triednych odpustov. Každá trie-
da má svojho triedneho   - svätca 
a jeho sviatok oslavujeme tried-
nym odpustom. 
Počas odpustu má 
každá trieda svoju 
triednu svätú omšu 
a potom nasleduje 
spoločný program 
p o z o s t á v a j ú c i 
z agapé (pohoste-
nia, ktoré si  pripra-
via žiaci, resp. ich 
rodičia), zo špor-
tových a spoločen-
ských hier a súťa-

ží. Aj takto chceme napomôcť 
k prehĺbeniu duchovného života 
a prehĺbeniu vzájomných vzťa-
hov.

V tomto školskom roku soci-
álna pedagogička pripravila pre 
žiakov tematickú ponuku tried-
nických hodín. Ponuku tvoria 
témy,  ako napríklad korene vie-
ry, priateľstvo, zdravé sebavedo-
mie, denný režim, rodina či zdra-
vý životný štýl. Každý mesiac 
má svoju tému a počas triednic-
kých hodín s touto témou pracu-
jeme, rozoberáme ju a osvojuje-
me si ju cez rôzne zážitkové a 
sebapoznávacie aktivity. 

Spoločne s ďalšími základný-
mi školami z okresu Námesto-
vo sme sa zapojili do projektu 
Bezpečná škola. V multidiscipli-
nárnom tíme školy pripravujeme 
dokumenty, ktoré vytvárajú me-
todiku a postupy pri prevencii a 
riešení výskytu sociálno-pato-
logických javov v škole. Výstu-
pom budú nové interné smerni-
ce a postupy prevencie na škole, 
čím podporíme vytvorenie školy 
bezpečnej pre všetkých.   

Zuzana Kasan

Súčasťou triedneho odpustu sú aj športové 
či spoločenské hry. Foto z triedneho odpus-
tu v 2. B. 

Najväčšia talentová šou-ka 
na Orave

Niet pochýb o tom, že Ora-
va je doslova popretkávaná 
talentmi mnohých zamera-
ní. Bola by škoda nevšimnúť 
si ich. Ponúkame možnosť 
všetkým talentom v oblasti 
tanca, spevu, hudby, športu, 
ale aj iných disciplín. Nevá-
haj a príď sa ukázať na kas-
ting regionálneho projek-
tu „Orava má talent“ 2020, 
ktorý organizuje Centrum 

voľného času Maják v spo-
lupráci s Mestom Námesto-
vo. Vezmi to do vlastných 
rúk, možno práve OMT je 
tvoja šanca PRESADIŤ SA! 
Všetko, čo potrebuješ ve-
dieť, nájdeš na FB CVČ Ma-
ják, na website: www.cvcno.
edu.sk, alebo priamo u nás v 
CVČ Maják, Komenského 
487, Námestovo. 

CVČ Maják

Jarný tábor zábavy, pohybu a zdravia
„V zdravom tele - zdravý 

duch“,  slová, ktoré vyslovili už 
starí Gréci. Zrejme už vtedy ve-
deli, o čom hovoria. Človek sa 
cíti dobre, keď je zdravý, nielen 
po fyzickej, ale aj po psychickej 
stránke. Pohyb, pravidelné cvi-
čenie, optimálna strava, kvízy 
o zdravej výžive a správnych 

stravovacích návykoch, športo-
vé súťaže a turnaje, nové pria-
teľstvá a nezabudnuteľné zážit-
ky... Toto a mnohé iné na vás, 
deti, čaká počas jarných prázd-
nin v dňoch od 24. 02 do 28. 
02. 2020 v Centre voľného času 
Maják. Pozývame!    

         Kolektív CVČ

Dobrovoľníci z Francúzska a Talianska, pôsobiaci v OZ 
VIAC, komunikovali so žiakmi CZŠ v angličtine.    Foto: (czš)

- Mamí, ten Koronavírus 
určite dlho nevydrží.

- A to už prečo Samko?
- Lebo je z Číny.

Janko príde do školy a 
spolužiaci sa ho pýtajú:

- Prečo máš na bruchu 
okuliare? 

- Pán doktor mi povedal, 
že mám slepé črevo.

Učiteľka sa pýta Ferka.
- Kto dáva naviac mlieka?
Ferko odpovedá:
- No predsa pani kuchár-

ka...

- Mami, prečo majú vče-
ly med?

- Lebo majú kráľovnú.
- Keby mali prezidenta, 

nemali by tiež nič?

Zasmejme sa!



SNEHULIENKA 
A SEDEM TRPASLÍKOV

24. 2. 2020 PONDELOK 16:00
VSTUPNÉ: 6 €

Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Autor hry: Monika Grebocová (na mo-

tívy rozprávky bratov Grimmov-
cov)

Bol raz jeden zámok a v ňom žila 
šťastne malá princezná Snehulien-
ka, kým si, po smrti jej mamičky, 
otecko, kráľ, nedoniesol novú man-
želku, zlú kráľovnú. Mnoho generá-
cií detí odrástlo na tomto krásnom 
príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci 
prichýlia, aj keď neochránia, Sne-
hulienku pred zlou kráľovnou. To sa 
podarí až... no veď príďte a uvidíte, 
ako to dopadlo.

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, nevyjasnených 

rodinných vzťahov neúspešného oper-
ného speváka, jeho bývalej milenky, 
večne nespokojnej manželky učiteľky 
a jej novej zanietenej priateľky nám au-

tor trpkej komédie Čo snívajú trpaslíci, 
Stanislav Štepka ponúka zaujímavú a 
iste aj vtipnú dramatickú konfrontáciu: 
možnosť nahliadnuť nielen do dusné-
ho, utápajúceho sa manželského vzťahu, 

ale zároveň hlavne nám pros-
tredníctvom snaživého speváka 
dáva nazrieť do zákulisia kšef-
társkej agentúry vyrábajúcej a 
sprostredkujúcej tzv. ľudové 
zábavné umenie pre nenáročné 
vrstvy.

VEĽKONOČNÝ 
KONCERT

20. 4. 2020 PONDELOK 17:00
SZUŠ Fernezová
Veľkonočný koncert spojený 

s výstavou výtvarných prác.

KVARTETO 

18. 5. 2020 PONDELOK 18:00

Obsadenie: Božidara Turzo-
novová, Zuzana Kocúriková, 
Dušan Jamrich, František Kovár. 
Réžia: Martin Mňahončák

Podľa jednej teórie sa začí-
na život pri oplodnení vajíčka, 
podľa inej narodením dieťaťa a 

podľa ďalšej sa  začína život odchodom 
detí z domu…

Ale kedy sa život končí? Nádherná hra 
o sláve, páde, sexe, múdrosti a túžbe žiť 
štyroch kedysi slávnych spevákov, dnes 
„odložených” v penzióne pre „nepotreb-
ných”. Všetko sa mení, keď je ohláse-
ný príchod ich bývalej kolegyne, kedysi 
najväčšej hviezdy, ktorej bol jedným 
z niekoľkých manželov jeden z nich. 
Neuveriteľne výstižná hra o všetkom, čo 
do života potrebujete a možno aj trošku 
viac. 

RANDE S HELIGONICOU

20. 5. 2020 STREDA 18:00

VSTUPNÉ: 8 € 
Hudobno-zábavný program Rande s 

Heligonicou –  vyše 100 minút skvelej 

hudby, zábavy, scénok, vtipov, o kto-
ré sa postará nielen trojica z Heligoni-
ci, ale aj ich hosť, známy takisto z TV 
obrazovky – Anna Šestáková z Martina.
Ako prezrádza názov kapely, dominan-
tou v nej je jeden z najkrajších nástrojov 
– heligónka –  doplnený rytmickými bi-
cími nástrojmi.

Hrajú v zložení: Danuše Bartošová – 
heligónka, spev, Lenka Medňanská – he-
ligónka, spev, Erich Bučko – bicie, spev

Vstupenky na predstavenia si môže-
te zakúpiť online alebo v Dome kul-
túry v Námestove v pracovné dni od 
8:00 do 15:00 v kancelárii na 1. po-
schodí, alebo rezervovať na tel. čísle 
043 / 55 222 47 alebo e-mailom na of-
fice@dkno.sk.
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Podujatia DKN - február - máj 2020

marec 2020

Kino KULTÚRA 
Námestovo

február 2020
5 € 2D21. 2. piatok

o 16,00 h
28. 2. piatok
o 16,00 h

ĽADOVÁ SEZÓNA 3

Animovaný/Komédia 5 € 2D

5 € 2D21. 2. piatok
o 18,00 h

MALÉ ŽENY 
Romantický

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu 
pred začiatkom predstavenia v poklad-
ni kina, v pracovné dni od 8:00 do 15:00 
v kancelárii Domu kultúry v Námestove 
na 1. poschodí, online na stránke kino.
dkno.sk alebo cez mobilnú aplikáciu 
BudíCheck.

* FK – Filmový klub – vstupné pre čle-
nov filmového klubu je 3 €, pre ostat-
ných návštevníkov kina 4 €.

5 € 2D
23. 2. nedeľa

o 18,00 h
PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA

Komédia/Krimi

5 € 2D27. 2. štvrtok
o 16,00 h

LABKOVÁ PATROLA: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!

Animovaný, Rodinný

KINO KULTÚRA

5 € 2D22. 2. sobota
o 18,00 h

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
Komédia

5 € 2D
23. 2. nedeľa

o 16,00 h
29. 3. nedeľa

o 16,00 h

SUPER MAZNÁČIKOVIA 
Animovaný

5 € 2D
25. 2. utorok

o 17,00 h
CESTA ZA ŽIVOU VODOU

 Fantasy/Rozprávka

5 € 2D
27. 2. štvrtok

o 18,00 h
VOLANIE DIVOČINY

 Dobrodružný

5 € 2D
28. 2. piatok
o 18,00 h

FANTASY ISLAND
Horor/Triler

5 € 2D29. 2. sobota
o 18,00 h

TEMPOS
Hudobný/Dokument

5 € 2D1. 3. nedeľa
o 16,00 h

ĽADOVÁ SEZÓNA 3
Animovaný/Komédia

5 € 2D1. 3. nedeľa
o 18,00 h

JUDY 
Životopisný

5 € 2D

5. 3. štvrtok
o 18,00 h

7. 3. sobota
o 18,00 h

NEVIDITEĽNÝ
 Triler

6 € 3D

6. 3.piatok
o 16,00 h

8. 3. nedeľa
o 16,00 h

13. 3. piatok
o 16,00 h

15. 3. nedeľa
o 16,00 h

VPRED

 Animovaný

5 € 2D
6. 3. piatok
o 18,00 h FANTASY ISLAND

 Horor/Triler

5 € 2D

12. 3. štvrtok
o 18,00 h

14. 3. sobota
o 18,00 h

BLOODSHOT
 Akčný/Triler

4 € 2D13. 3. piatok
o 18,00 h

ŠEPOTY
Horor

5 € 2D15. 3. nedeľa
o 18,00 h

3 BOBULE
Komédia

5 € 2D

19. 3. štvrtok
o 18,00 h

20. 3. piatok
o 18,00 h

TICHÉ MIESTO: ČASŤ 2
 Triler /Horor

5 € 2D

20. 3. piatok
o 16,00 h

22. 3. nedeľa
o 16,00 h

27. 3. piatok
o 16,00 h

SNEŽNÁ HLIADKA
 Animovaný

5 € 2D21. 3. sobota
o 18,00 h

ZABUDNUTÝ PRINC
Rodinný/Komédia

5 € 2D22. 3. nedeľa
o 18,00 h

BEDÁRI
Akčný/Dráma

4 € 2D25. 3. streda
o 18,00 h

FK: RAJ NA ZEMI
Dokument

6 € 3D

26. 3. štvrtok
o 17,00 h

29. 3. nedeľa
o 18,00 h

MULAN
 Triler /Horor

5 € 2D

27. 3.  piatok
o 18,00 h

28. 3. sobota
o 18,00 h

TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ 
Komédia

5 € 2D8. 3. nedeľa
o 18,00 h

V SIETI
Dokument

Rozprávkové príbehy zaujali deti
Autor pripravovanej knihy 

Goral Karol a zázračná bylina 
sa 12. februára stretol v kniž-
nici Domu kultúry v Námes-
tove so žiakmi Cirkevnej zá-
kladnej školy sv. Gorazda 
a prečítal im ukážky z kni-
hy. Príbeh je o 
lenivom mlá-
dencovi, ktoré-
ho spoza pece 
vyhnala jeho 
mamka, aby sa 
nejakému re-
meslu priučil aj 
rúču ženu si na-
šiel. Strastipl-
ná cesta hlav-
ného hrdinu po 
odchode z rod-
nej dediny sa 
zdramatizuje, 

keď má za pätami čerta Pet-
ra a vydá sa hľadať poklad do 
jaskýň v horách. Karolovi sa 
podarí bohatstvo nájsť, nie-
čo na cestu zobrať a zvyšok 
ukryť, aj čerta prekabátiť... 
V texte knihy sú zakompo-

nované aj goralské pesnič-
ky, ktoré si Goral Karol po-
spevuje, keď mu je smutno 
za domovom. Žiaci na besede 
spoznali cez goralské pesnič-
ky goralčinu, ktorou sa ke-
dysi ľudia na hornej Ora-

ve rozprávali a aj v dnešnej 
dobe sa zachováva cez go-
ralský folklór. Vypočuli si 
aj nahrávku Slovikovej po-
viedky Stará záhrada z knihy 
Psie modré nebo, ktorú načí-
tal moderátor Peter Zemaník 
z Rádia Regina. Rozprávko-
vé príbehy deti zaujali. Aj si 
zasúťažili pri poznávaní prí-
behov z ilustrácií knihy ilu-
strátora Mgr. Art. Miroslava 
Knapa. Po besede si pozre-
li priestory knižnice a oboz-
námili sa s najvýznamnejšími 
oravskými dejateľmi. Mnohí 
z besedujúcich žiakov si pra-
videlne vypožičiavajú knihy 
v knižnici a po besede zaiste 
pribudnú ďalší z nich medzi 
novými detskými čitateľmi.   

(ms)  

Žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove spolu s autorom 
pripravovanej knihy Goral Karol, pracovníkom knižnice Medardom Sloví-
kom.        Foto: dkn 

5 € 2D



10 INZERCIA Námestovčan 21. 2. 2020

Ing. Miroslav Kolenčík patrí do desiatky najmlad-
ších kandidátov Slovenskej národnej strany v par-
lamentných voľbách 2020. Ako 31-ročného ho 
oslovila OR SNS v Námestove a navrhla mu kan-
didatúru.

Miroslav Kolenčík vyštudoval strednú priemysel-
nú školu v Tvrdošíne zameranú na elektrotechni-
ku, následne absolvoval vysokoškolské štúdium 
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Pracuje 
v stavebno-drevárskej spoločnosti ako riadiaci in-
žinier po celom Slovensku a Česku.

Žije v Oravskej Lesnej, je ženatý, otec dvoch detí. 
Od roku 2018 je poslancom obecného zastupiteľ-
stva a zároveň predsedom stavebnej komisie. Už 
10. rok predsedá futbalovému oddielu v Oravskej 
Lesnej, päť rokov je členom SNS, od roku 2016 
tiež predsedom MO SNS. 

 Okresná rada určite vie, prečo navrhla Ing. Miro-
slavovi Kolenčíkovi kandidatúru za SNS a Ing. Ko-
lenčík má presvedčivý dôvod, prečo túto ponuku 
prijal. O tom, ale i ďalších jeho plánoch pre sever 
Slovenska a tiež niečo viac o sebe vám povie on 
sám v nasledujúcich riadkoch.

• • •
Viac ako štyri roky dozadu som sa začal aktívnejšie zaují-

mať o komunálnu politiku. Stal som sa predsedom miestnej 
organizácie Slovenskej národnej strany v mojej rodnej obci. 
Začal som sa zaujímať o možnosti ako získať fi nančné pro-
striedky nielen pre moju obec, ale Oravu ako región. Keď-
že som rodák z Oravy, ktorý väčšinou pracuje v Bratislave, 
s ďalším rodákom Tiborom Bernaťákom sme sa spojili a na-
šou snahou je pomôcť tomuto regiónu. Podarilo sa nám roz-
pracovať mnohé projekty na pomoc obciam pri rekonštruk-
ciách, renováciách a prestavbách kultúrnych či športových 
zariadení. Naším hlavným projektom je vybudovanie cyklo-
chodníka na hornej Orave, ktorý bude viesť z Oravskej Les-
nej až do Námestova. Časom možno aj ďalej. Získali sme už 
vyše 20 000 m2 územia pre združenie obcí, ktorými bude ten-
to chodník prechádzať. Toto združenie vzniklo aj vďaka našej 

iniciatíve a pomoci. S budovaním cyklochodníkov sme po-
mohli aj mestu Námestovo a snažím sa pomáhať stále. 

Mojou najväčšou snahou je rozvíjať región Oravy v oblasti 
vytvorenia turistickej a športovej infraštruktúry. Okresná rada 
mi navrhla kandidatúru, ktorú som prijal, hlavne z toho dô-
vodu, aby som mohol pokračovať v začatých aktivitách a po-
môcť Orave ako sa len bude dať.

Zdržiavam sa striedavo v Bratislave a doma. Vidím rozdiely 
v životnom štýle ľudí, v ich názoroch, prioritách a potrebách. 
Mrzí ma, že v súčasnosti veľa ľudí nehľadá spôsob ako prob-
lémy vyriešiť, ale bojujú proti sebe, snažia sa presadiť len to 
svoje. Pritom spojením síl a prijatím určitých kompromisov 
by sme určite dosiahli viac. Nehľadiac na „farbu trička“.

Som poslanec Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej, 
kde je komunálna politika nie o politických stranách, ale o ľu-
ďoch, ktorí sa tam stretli. Veľmi dobre si rozumiem so zástup-
cami opozičných aj koaličných strán a verím, že je to oboj-
stranné. Vďaka tejto pozitívnej atmosfére sa nám darí našu 
obec modernizovať a rozvíjať.

Politika nie je len o zasadnutiach a zákonoch, ale aj o po-
čúvaní problémov ľudí. Preto som jedným z organizátorov 
viacerých akcií, ako napríklad Vatra zvrchovanosti a ofi ciál-
nych návštev predstaviteľov Národnej rady a Vlády SR. Vďa-
ka príslovečnej oravskej srdečnosti i pohostinnosti sa tu naši 
hostia vždy cítili dobre a radi sa k nám vracajú. A, samozrej-
me, aj vďaka týmto vybudovaným vzťahom nám vychádza-
jú v ústrety a snažia sa pomôcť nášmu regiónu. Aj vďaka ich 
pomoci sa nám darí Oravu zatraktívniť a hlavne uľahčiť naše 
životy pracovné i súkromné. Ja sám sa venujem drobnému 
gazdovaniu, čo je pre mňa relax, pretože v zamestnaní ne-
pracujem manuálne. Poznať možnosti, ktoré štát ponúka ta-
kejto skupine poľnohospodárov, ktorých je na Orave nemálo, 
a možno ich pre nich tiež pomôcť sprostredkovať, je jednou 
z mojich ďalších priorít. 

• • •
Výsledok volieb je predovšetkým v našich rukách. Ja 

voliť pôjdem. Pozývam voliť aj vás všetkých. Musíme 
sa modliť, aby výsledok bol rozumný. Pretože s pomo-
cou Pána Boha to dopadne dobre.

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639                                                                         Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO:  00314676

Politika nie je len o zasadnutiach a zákonoch, ale aj o počúvaní ľudí

ING. MIROSLAV KOLENČÍK
č.

62

15

STRNÁL
Michal

48

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava, 811 02, IČO: 00586846
Dodávateľ: Tlačiareň KUBÍK s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, IČO: 47 751 011

Kandidát 
z NÁŠHO regiónu

PRIORITY: 

• Cesty: R3 (Orava) a D3 (Kysuce)

• Zníženie byrokracie a 
odvodového zaťaženia 

pre malých a stredných 
podnikateľov

• Podpora vytvárania pracovných 
miest na vidieku 

• Podpora rodinných fariem a 
mladých farmárov

• Pozemkové úpravy a 
zefektívnenie činnosti Sloven-

ského pozemkového fondu

• Udržateľné hospodárenie  
v lesoch  

• Spravodlivé prideľovanie 
eurofondov

• Cestovný ruch 

Starosta 
Oravská Polhora

PRÍĎ DAŤ AJ TY 
SVOJ HLAS 

ZA NAŠU LEPŠIU 
BUDÚCNOSŤ!
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Robte veci úprimne a zo srdca, vtedy to pôjde

Impulz prišiel od vtedaj-
šieho trénera – hodila by 
sa na súťažné pódiá? „Tak 
som od atletiky prešla k bi-
kini fi tness.“  A čo rodičia? 
„Nepodporovali ma. Otcovi 
sa ani nepáčilo ako vyzerám, 
ale povedala som si, že sa ne-
nechám odradiť.“ A tak zača-
la príprava. Kto nezažil, ne-
pochopí. Mesiace tvrdých 
tréningov, málo jedla či stá-
pajúca únava. No schválne, 
aká bola? „Hrozná. A diéta 
– tá bola úplne najhoršia. Se-
bakriticky však uznávam, že 
som spravila množstvo chýb, 
ktoré som si následne, často 
a dlho, vyčítala.“  V novem-
bri 2016 debutovala na Veľ-
kej cene Dubnice. Nezdarne.
„Skončila som na 13. mies-
te. Sklamaná. Vedela som, že 
mám na viac.“

Súťažiť teda nebude. „Bola 
som znechutená a frustrova-
ná, naďalej som však tréno-
vala a viedla osobné trénin-
gy. V tom čase ma nadchlo aj 
skupinové cvičenie vonku.“  
A tak sa stalo? „Prvý tréning 
s názvom Forma do leta so 
Sarik, v účku na nábreží mal 

veľký úspech. Odvtedy sme 
takto cvičili každú sobotu 
a v lete aj cez týždeň.“

A z toho súťaženia ozaj nič? 
„Neskôr ma oslovil František 
Feja, videl vo mne potenci-
ál a chcel mi pomôcť. Súhla-
sila som.“ Absolvovala rôz-
ne kurzy, zvládla maturity, 
zorganizovala fi tness pobyt. 
To sa dá ako stihnúť? „Vždy 
som bola taká. Stanovím si 
cieľ a idem za ním. Nedám 
sa rozptyľovať inými.“ No 
dobre, a čo ďalšia príprava? 
„Vedela som, do čoho idem 
a nechcela som opäť zlyhať. 
Stravovala som sa fl exibil-
nejšie a mohla som si dať aj 
potraviny, ktorým sa športov-
ci tesne pred súťažou poväč-
šine vyhýbajú. Ovocie naprí-
klad. Bola som na tom lepšie 
psychicky a začala ma chápať 
aj rodina.“ V sezóne 2018, 
tentokrát v kategórii bodyfi t-
ness, absolvovala dve súťaže 
- Dynamit cup v Dolnom Ku-
bíne a neslávne známa Veľká 
cena Dubnice. Skončila na 3. 
a 2. mieste. „Bola som šťast-
ná a rád bol aj tréner.“

„Príprava, súťaž... všetko 
je to pekné. Vyzerá to dobre 
na fotkách, dokonca to veľa 
dievčat chce dosiahnuť,  no 
len málokto tuší, že to je, naj-
mä v posledných fázach prí-
pravy, na úkor zdravia. Sama 
som na pár mesiacov stra-
tila menštruáciu.“ Motivá-
cia bola väčšia. „Začala som 
sa pripravovať na jarné sú-
ťaže, ale veľmi rýchlo som 
pochopila, že ma to ťahá 
inam. Mám radšej skupinové 

tréningy a energiu, ktorá na 
nich vzniká.“ 

„Tak som pokračovala 
v tom, čo ma baví. Dokonca 
som si napísala cieľ – Forma 
do leta so Sarik Slovensko, 
nepodaril sa mi síce úplne, os-
tala som len na Orave, no nie-
koľkokrát v týždni som cvi-
čila v Rabči, Zakamennom, 
Vasiľove a Oravskom Vese-
lom. Na každý tréning priš-
lo okolo 30 báb, bol to veľký 

úspech.“ A dnes? „Strong by 
zumba je nový druh trénin-
gov, ktoré posiľnujú kondí-
ciu, silu, výbušnosť aj výdrž. 
Je to náročné, ale baví ma to, 
cvičím v Námestove a Rabči, 
päť dní v týždni.“ 

Aké baby k tebe cho-
dia? „Rôzne vekové kategó-
rie. Mladé aj staršie, hoci 
za tie mladšie ročníky som 
ozaj vďačná, vedia byť totiž 
omnoho lenivejšie. Chcú si 

oddýchnuť, vypnúť z kolobe-
hu alebo schudnúť.“ A čo im 
radíš?  „Ak ste zdravé, buď-
te vďačné. Môžete športovať, 
zdravo sa stravovať... Rob-
te to, čo robiť chcete. Nič na-
silu, ale úprimne a zo srdca. 
Vtedy to pôjde.“ 

Dobre teda, a čo tvoje ciele? 
„Už netlačím na pílu. Chcem 
byť zdravá a šťastná. A mož-
no zorganizovať fi tness pobyt 
s babami aj  zahraničí.“

Dorota Mikulášová

„Volám sa Sára Adamčíková, mám 20 rokov a špor-
tujem odjakživa.“ Základnú školu venovala atletike a 
v snahe plniť očakávania rodičov, pokračovala v za-
čatom aj na strednej –  úspešne? „Nie tak celkom. 
Vydržalo mi to pol roka, potom som na tréningy pre-
stala chodiť. Tajne. Teda, až dokým nevolali domov.“ 
Bez športu však neostala. „Najskôr som cvičila 
s vlastnou váhou, no veľmi rýchlo som prešla do 
fi tka. Paradoxne, nikdy nie sama. Vždy som hnala 
aj iné baby, robila tréningy a jedálničky, hoci z kníh 
a úplne bez skúseností.“

Valentínsky Strong by Zumba v Námestove.           Foto: ar sa

Námestovská biela stopa 2020

Organizátorov a ani súťa-
žiacich neodradilo ani pre-
loženie podujatia pre ne-

priazeň počasia, a tak sa 
síce o týždeň neskôr, ale 
predsa stretli s cieľom za-

súťažiť si a stráviť príjem-
né chvíle s priateľmi v krás-
nom prostredí námestovskej 
prírody. Ani napriek presu-
nu podujatia sa však poča-
sie neumúdrilo a pre úplný 
nedostatok snehu sme boli 
nútení zrušiť jednu jeho 
časť – preteky na bežkách. 

V programe tak zostala len 
súťaž v severskej chôdzi, 
ktorej trasa mala dĺžku cca 
5 300 m. Podujatie sa ko-
nalo na Ranči u Edyho, kde 
nám pripravili  priestory  pre 
prípravu, oddych a pohoste-
nie.

Nepriazeň počasia sa 
podpísala aj na účasti, kto-
rá bola tento rok slabšia. 
Celkovo sa zišlo 42 účast-
níkov, z toho 27 bolo sú-
ťažiacich a ostatok tvorili 
diváci a organizačný tím. 
Žien súťažilo 17 a mužov 
10. Svojich súťažiacich 
vyslalo 6 organizácii JDS 
z celkovo 13 z okresu Ná-
mestovo. Súťaž slávnost-
ne otvoril primátor mesta 
Námestovo Milan Hubík, 
ktorý v krátkom príhovo-
re ocenil chuť a elán zú-
častnených seniorov pre 
športové aktivity a okrem 
milého slova podporil 
podujatie aj sponzorským 
darom. Po štarte zamierili 
súťažiaci z Ranča poza ho-
tel Studnička cez chatovú 
zástavbu na pripravovaný 
cyklochodník a po ňom až 
na Nábrežie a ďalej poza 
loď na chodník popri par-
kovisku a štátnej ceste 

späť na Ranč. Preteky boli 
aj napriek napokon ide-
álnemu počasiu náročné, 
pretože trasa pre chôdzu 
s paličkami bola miestami 
mierne rozbahnená.

V severskej chôdzi žien 
a mužov sa súťažilo v troch 
vekových kategóriách, 
v prvej súťažiaci vo veku 
60 až 65 rokov, druhej vo 
veku 66 až 70 rokov a napo-
kon v tretej súťažili senio-
ri vo veku 71 a viac rokov. 
V prvej kategórii zvíťazi-
la Emília Šimurdová z MsO 
Námestovo. V kategórii 66 
až 70 rokov získala prvé 
miesto Božena Pavlíková, 
taktiež MsO Námestovo. 
Tretia kategória seniorov vo 
veku 71 a viac rokov sa na-
pokon nehodnotila, pretože 
v rámci nej súťažila iba jed-
na súťažiaca.

V súťaži mužov - mlad-
ších seniorov od 60 do 65 
rokov zvíťazil Peter Stokla-
sa z MO Zubrohlava, v ka-
tegórii starších seniorov, 
teda 66 až 70 rokov, bol 
najlepší Jiří Malinka z MO 
Zákamenné a kategóriu 71 
a viac rokov vyhral Franti-
šek Gender z MsO Námes-
tovo.

Po úspešne ukončených pre-
tekoch nasledovalo slávnost-
né vyhodnotenie ako i zaslú-
žené pohostenie v priestoroch 
Ranča u Edyho. Traja, resp. 
dvaja najlepší z každej veko-
vej kategórie boli odmene-
ní diplomom a sladkou odme-
nou ako náhradou za spálené 
kalórie. Odmenení boli aj naj-
starší súťažiaci. Zo súťažia-
cich žien to bola Helena Kriv-
dová (75 r.) z MO Vavrečka 
a z mužov Alfréd Zachar (74 
r.) z MO Bobrov.

Všetkým zúčastneným 
padla po súťaži a pobyte 
na čerstvom vzduchu vhod 
dobrá kapustnica, ktorú 
pripravil personál Ranču. 
Vďaka za poskytnuté spon-
zorské dary vo forme po-
hostenia patrí tiež pekár-
ni Plutinský. Výbor MO 
JDS v Námestovo chce to-
uto cestou osobitne poďa-
kovať Eduardovi Dunčičovi 
za sponzorstvo a poskytnu-
tie priestorov na organizač-
né zabezpečenie pretekov 
a v neposlednom rade tiež 
zúčastneným členom MsO 
JDS Námestovo za pomoc 
pri organizácii podujatia.

Václav Nečas 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v  Námestove usporiadala 13. februára 2020 
v spolupráci s Rančom u Edyho v poradí už 4. roč-
ník lyžiarskych bežeckých pretekov s príznačným 
názvom „Námestovská biela stopa“. 

Tohtoročná zima je na sneh mimoriadne skúpa aj na Orave a tak sa nielenže neuskutočnila 
jedna z kategórií – preteky na bežkách na Námestovskej bielej stope, podujatí MO Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Námestove, ale ani zimný prechod, plánovaný na 2. februára, ktorý začal 
písať svoju históriu  pred rokom. Hneď v prvom ročníku, 3. februára sa ho zúčastnilo viac ako 
300 bežkárov a peších turistov. Verme, že obom týmto lákavým zimným podujatiam bude poča-
sie priať aspoň v ďalších rokoch.             Foto: (ar mg)
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Nebudem strašiť vymyslenými prob-
lémami a neexistujúcimi nepriateľmi, 
ale riešim problémy, s ktorými sa den-
nodenne stretávame. Tak, ako to ro-
bím v Oravskom záchrannom systé-
me, dobrovoľníckom združení, ktoré 
som pred rokmi založil a s priateľmi 
vybudoval. ORS je mojou „srdcov-
kou“ a dodnes sa aktívne zúčastňujem 
pátracích a záchranných akcií po boku 
našich obetavých a nezištných členov.

Keďže si myslím, že kandidáti by 
mali okrem predvolebných sľubov ob-
hájiť aj svoje výsledky, ponúkam vám 
stručný odpočet mojej práce:
  Bol som pri tvorbe Programo-

vého vyhlásenia vlády a presadil som, 
aby sa do neho zaradila ako priori-
ta rýchlostná cesta R3 cez Oravu. Od 
roku 2012 totiž nebola politická vôľa 
vyhlásiť verejné obstarávanie a za-
bezpečiť fi nančné krytie 75 miliónov 
eur bez DPH na výstavbu úseku Tvr-
došín – Nižná. Mne sa to po mnohých 
rokovaniach s kompetentnými poda-
rilo a výstavba je naplánovaná na jar 
tohto roku. Je to dobrá správa pre re-
gión, ale zatiaľ len čiastočná, lebo je 
veľmi dôležité pokračovať s výstav-
bou ďalších úsekov Nižná – Dlhá nad 

Oravou, Dlhá nad Oravou – Sedliacka 
Dubová. 
 Pomohol som zabezpečiť rea-

lizáciu opráv ciest a mostov I. trie-
dy v našom regióne.
  Opravu nebezpečných havarij-

ných zosuvov cesty cez horský prie-
chod Príslop.
  Zabezpečil som vybudovanie 

bezpečných inteligentných priecho-
dov pre chodcov na cestách I. triedy 
po celom Slovensku.
 Po dlhých rokoch sťažností mo-

toristov sa upravila križovatka v Orav-
skom Podzámku a zmenila sa pred-
nosť v jazde. Dnes je tento problémový 
úsek vďaka tomu oveľa bezpečnejší. 
  Zabezpečil som navýšenie roky 

poddimenzovaných stavov zamest-
nancov v námestovských úradoch štát-
nej správy, čím sa skrátili dlhé čakacie 
doby (oddelenie evidencie vozidiel na 
polícii, Sociálna poisťovňa, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie, odbor 
živnostenského podnikania, a i.).

  Pomohol som poliklinike v Ná-
mestove a nemocniciam v Dolnom 
Kubíne a Trstenej s vytváraním lep-
šieho materiálneho a technického zá-
zemia.
  Lekárom z týchto zariadení 

som pomohol vyrokovať adekvátnej-
šie financovanie výkonov zo zdravot-
ných poisťovní, čo znamená dostup-
nejšie vyšetrenia pre pacientov.
  Vytvoril som podmienky pre 

niekoľkých lekárov špecialistov a pre-
svedčil ich tak, aby prišli ordinovať do 
našich ambulancií.
  V mojej poslaneckej kancelárii 

som pravidelne organizoval stáže pre 
študentov stredných a vysokých škôl.
 Intenzívne som spolupraco-

val s obcami a mestami pri prípra-
vách projektov prevencie kriminali-
ty Ministerstva vnútra SR. Podarilo 
sa tak zabezpečiť do oravských obcí 
a miest kamerové systémy, ktorých 
cieľom je zvýšiť bezpečnosť obyvate-
ľov a ochranu ich majetku.

V blížiacich sa parlamentných voľbách sa opäť 
budem uchádzať o Vašu dôveru a mandát poslan-
ca. Pred štyrmi rokmi som bol v politike nový a 
po veľkom váhaní som sa nakoniec rozhodol pod-
porovať vládnu koalíciu. Chcel som napĺňať to, 
prečo som sa rozhodol kandidovať. Pomôcť Ora-
ve s problémami, ktoré tu boli dlhodobo zanedbá-
vané. Po dvoch rokoch som však z vládnej koalície 
vystúpil, keďže sa po vražde novinára Kuciaka pre-
valili neakceptovateľné prepojenia a škandály čel-
ných koaličných predstaviteľov. Pokračoval som 
teda ako opozičný poslanec. Počas môjho pôso-
benia v parlamente sa mi podarilo presadiť a zme-
niť veľa vecí, ktoré nás v regióne najviac trápili, ale 
dovtedy ich nikto neriešil. Najväčší problém vidím 
v nedostatku lekárov, v zlej dopravnej infraštruk-
túre a vo veľkých regionálnych rozdieloch. Mojimi 
prioritami sú preto oblasť zdravotníctva a dopravy. 
Každý z nás totiž z času na čas musí vyhľadať po-
moc lekára a všetci sa potrebujeme bezpečne pre-
súvať po cestách za svojou prácou, povinnosťami, 
zdravotným ošetrením, ale aj záľubami, či návšte-
vami svojich najbližších. 

Na túto prácu by som rád nadviazal a budem 
vďačný, ak sa rozhodnete podporiť ma svojím 

hlasom. Na Vašom hlase záleží.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 811 02, IČO: 00586846                                                                                       Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01, IČO: 00314676

Pomôžte kresťanskej
demokracİİ

voľte
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