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Častokrát sme nútení v ži-
vote cestovať. Či už je to za 
prácou, vzdelaním, alebo 
zábavou či oddychom. Po-
väčšine sa snažíme na cestu 
čo najlepšie, najdôkladnej-
šie pripraviť. 
Dopredu sa 
oboznamuje-
me s harmo-
n o g r a m o m 
cesty, cestov-
ným poriad-
kom, aby sme 
mohli bezpeč-
ne a načas 
dôjsť do urče-
ného cieľa.                                                                                  

Aj náš pozemský život má 
paralelu s cestovaním. Volí-
me si cieľ, stanovujeme tra-
sy, stotožňujeme sa s har-
monogramom, cestovným 
poriadkom našej cesty. To sú 
naše priority, hodnoty, po-
stoje, ktoré usmerňujú naše 
činy a riadia naše správanie. 
V kresťanskom jazyku hovo-

ríme o čnostiach. Čnostný 
človek je ten, ktorý slobod-
ne a opakovane koná dob-

ro. Morálne čnosti 
sa získavajú ľudským 
úsilím, sú výsledkom 
výchovy, správnym 
vedením, pozitívny-
mi vzormi, príkladmi. 
Žijeme v dobe, keď 
sme si tieto čnosti, 
hodnoty zrelativi-
zovali, keď sme ich 
značne oklieštili, čo 

vedie automaticky k strate 
citlivosti na hriech. Nasadi-
li sme si optiku moderného, 
trendového človeka. Preto 
dnes materstvo bez manžel-
stva prijímame ako modernú 
formu existencie. Ponižova-
niu, hulvátstvu a osočovaniu 
sme dali nálepku sloboda 
prejavu. Pýcha vraj už dnes 
neexistuje, je to predsa zdra-

vé sebavedomie. Lakomstvo 
je princípom úspešnej eko-
nomiky. Hedonizmus – ne-
striedmosť je údajne výsada 
vyššej životnej úrovne. Tra-
dície sa stali predsudkami, 
ich potláčanie je vraj víťaz-
stvo zdravého rozumu. Zane-

dbaná výchova sa zmenila na 
podporovanie vlastného ná-
zoru u detí. Dokonca sú silné 
tendencie v Svetovej zdravot-
níckej organizácii, aby boli 
sexuálna promiskuita a leni-
vosť označené ako diagnózy, 
ktoré máme prijať, akcepto-

vať ako civilizačné choroby. 
Otázka je, čo zmôžeme v tom-
to životnom labyrinte, chao-
se, neporiadku... Čo máme 
robiť? Začnime každý sám 
od seba. Nijaké úsilie, nija-
ká práca nebýva tak únavná 
a spojená s toľkými prehrami 
ako práca na sebe. Často pri-
chádza netrpezlivosť, rozla-
denosť a možno aj konštato-
vanie: To nemá zmysel, ja na 
to nemám. Práve, keď hovo-
ríme o čnostiach, je potrebné 
nevzdávať sa, ale s Božou po-
mocou a na základe vlastného 
rozhodnutia ísť ďalej. Aj ten 
najtvrdší kameň sa pod ne-
ustálym tlakom vody obrusu-
je. Hovorme o všetkých týchto 
veciach s našimi deťmi, kole-
gami, ľuďmi zo spoločenstva. 
Vysvetľujme, poďme im prí-
kladom, prečo sa oplatí prijať 
Boží cestovný poriadok.                                                                                                                                       

Na záver jedno svedectvo 
jasného životného postoja, 
neoblomnej viery a presved-
čenia. Mladý muž sa rozho-
dol obetovať svoju úspešne 
rozbehnutú pracovnú karié-
ru pre ťažko chorú manželku 
v terminálnom štádiu ochore-
nia. Ľudia v jeho okolí, známi, 
priatelia, spolupracovníci, ba 
i najbližšia rodina sa ho snaži-
li od tohto úmyslu odhovoriť, 
aby to nerobil, nezahodil všet-
ko, na čom tak usilovne a sys-
tematicky pracoval, lebo man-
želka už nerozlišovala, kto sa 
o ňu stará. Ale on odpovedal: 
„Ona už síce nevie, kto som 
ja, ale ja viem, kto je ona“.                                                                  

 Milí Námestovčania, vie-
me, komu sme uverili. Aj 
dnes nám Dieťa v jasliach 
ponúka Boží cestovný poria-
dok. S ním nemôžeme minúť 
cieľ – VEČNÚ  SPÁSU.

Miloš PEKARČÍK, 
námestovský dekan
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Milí Námestovčania,
blížia sa vianočné sviatky, blíži 

sa koniec roka 2022. Je čas jeho 
hodnotenia. Som presvedčený, 
že i napriek rôznym prekážkam 
bol to rok úspešný. I dni v roku 
nie sú všetky slnečné, ako by 
sme si priali, býva aj zamrače-
né, dážď či sneh. Tak je to aj 
v živote každého z nás. Navždy 
sme sa rozlúčili s niektorými 
spoluobčanmi. Česť ich pamiat-
ke. Privítali sme novorodencov, 
nových malých občanov. Nech 
sa im v zdraví darí naskočiť na 
úspešnú životnú dráhu. My, os-
tatní občania užívajme si pozi-
tívne každodenný dúšok života. 
Hľadajme všetky možnosti, ako 
dobre spolunažívať, navzájom 
sa chápať a s úsmevom sa stre-
távať. Meníme názory, meníme účesy, meníme módu, meníme 
autá, zamestnania, záľuby a tak ďalej. Nemeníme však priate-
ľov. Nikto ich nemá navyše, preto si ich vážme. Ak tie zamrače-
né dni v roku 2022 boli, skúsme na to čo najrýchlejšie zabudnúť 
a spomínajme len tie radostné dni. 

     Vážení spoluobčania, musíme pozerať dopredu. Všetkým 
vám želám krásne, šťastné a pokojné Vianoce v kruhu najbliž-
ších. Želám vám zo srdca všetko najlepšie v roku 2023. Veľa 
osobných a pracovných úspechov, nemenej rodinnej pohody, 
radosť a úsmev nech je každodennou samozrejmosťou.

    Ján KADERA,  primátor

Cestovný poriadok života

  Šťastné a veselé 

Vianoce  Šťastné a veselé 

Vianoce

PF 2023
PF 2023
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Betlehem, autor Štefan Siváň st., Babín 1950 – 1970.

ámestovčan
december 2022                                                                  číslo 6                                                                        dvojmesačník                                                              ročník XII    december 2022                                                                  číslo 6                                                                        dvojmesačník                                                              ročník XII    



Po správe o výsledku volieb 
do orgánov samosprávy mesta, 
ktorú predniesla predsedníč-
ka mestskej volebnej komisie 

Renáta Pavčová, nasledovalo 
zloženie zákonom predpísa-
ného sľubu primátora a odo-
vzdanie insígnií dosluhujúceho 
primátora mesta Milana Hubí-

ka novozvolenému primátoro-
vi Jánovi Kaderovi. Následne 
novozvolený primátor v mene 
poslancov prečítal zákonom 

s t a n o v e n ý 
sľub poslanca, 
ktorí ho po-
tvrdili svojím 
podpisom. Po 
tom, čo primá-
tor a poslanci 
splnili záko-
nom stanove-
né podmienky, 
ujali sa svojich 
funkcií.

V príhovo-
re Ján Kadera 
z a b l a h o ž e -
lal k zvoleniu 
všetkým po-
slancom a zdô-
raznil „nástup“ 
každodennej 
spoločnej tvr-
dej a poctivej 
práce v pro-
spech občanov 
Námestova . 

Pripomenul náročnosť obdo-
bia, ovplyvneného energetic-
kou či ekonomickou krízou 
spôsobujúcou tlak na verejné fi-
nancie. „Nebudeme to mať jed-

noduché, ale ľudia si nás zvolili 
preto, aby sme tieto problémy 
a prekážky úspešne prekonali. 
Aby sme zrealizovali predvo-
lebné plány, aby sme v každej 
oblasti zlepšovali každodenný 
život Námestovčanov“, pove-
dal v príhovore poslancom pri-
mátor Ján Kadera.  

Poverenie zastupovať primá-
tora, v zmysle zákona o obec-
nom zriadení, udelil primátor 
poslancovi Andrejovi Stašinia-
kovi. 

Zastupiteľstvo ďalej schválilo 
poslanca zastupiteľstva, ktorý 
bude poverený zvolávať a viesť 
zasadnutia zastupiteľstva v sú-
lade so znením paragrafu 12 zá-
kona o obecnom zriadení. Stal 
sa ním, na návrh primátora, po-
slanec Eduard Dunčič. 

Na ustanovujúcom mestskom 
zastupiteľstve poslanci schváli-
li tiež členov Miestneho aktívu 
pre občianske záležitosti (MA-
POZ) a sobášiacich. V MA-
POZ budú pôsobiť: Ján Kadera,  
Martin Panek, Viera Kovalíko-
vá, Janka Sládkovičová, Iveta 
Volfová, Lucia Šutá, Zuzana 
Luchavová, Daniela Nezniko-
vá, Daniela Čierniková a Mar-
cela Kurtulíková.  Sobášiaci: 
Ján Kadera, Andrej Stašiniak 
a Mária Vojtašáková.  Sobášia-
cimi dňami budú: štvrtok, pia-
tok a sobota.

Súčasťou ustanovujúceho 
mestského zastupiteľstva býva 
aj schválenie platu primátora. 

Zákonom stanovenú výšku pla-
tu (3149 €), vypočítanú ako sú-
čin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hos-
podárstve za rok 2021 (1211 
€) a zákonom  určeného ná-
sobku podľa počtu obyvateľov 

(2,6-násobok) môže mestské 
zastupiteľstvo navýšiť (od 0 do 
60 %). Poslanci väčšinou hla-

sov odsúhlasili zvýšenie platu 
primátora o 50 %, čím stano-
vili mesačný plat primátora na 
4724 €. Za návrh hlasovalo 9 

poslancov, dvaja sa hlasovania 
zdržali,  jedna poslankyňa bola 
proti. 

Zastupiteľstvo schválilo tiež 
preplatenie nevyčerpanej dovo-
lenky exprimátora Milana Hu-
bíka.            (lá)
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J. Kadera: Ľudia si nás zvolili, aby sme zlepšovali život Námestovčanov

 Výsledky komunálnych volieb
Voľby primátora mesta:
1.  Ján KADERA, Ing. (65 r.),    1618 hlasov,
                      Smer –  SD, Hlas –  SD, Republika, SNS
2.  Mária Červeňová, Mgr. (37),    858, NEKA
3.  Milan Hubík (61),     605, NEKA
4.  Jzef Parížek, PhDr. (55),     122, NEKA
5.  Andrea Ferletjaková (46),     118, NEKA

Zvolení poslanci:
1.  Eduard Dunčič, Ing. (55 r.)    1439 hl.,  

     NEKA
2.  Mária Čeveňová, Mgr. (37),    1114, NEKA
3.  Ľubomír Jaššo, Mgr. (25),    1095, NEKA
4.  Rastislav Zanovit, MUDr. (48),   1074, KDH
5.  Lukáš Kubík, Ing. arch. (33),    929, NEKA
6.  Marián Grígeľ, (67),     918, SNS
7.  Marian Iliev, Ing. (44),     846, NEKA
8.  Andrej Stašiniak, Ing. (43),    817, Hlas– SD
9.  Peter Panek, Ing., (63),     782, Smer– SD
10. Jozef Pisarčík (50),    731, NEKA
11. Adriana Paneková, JUDr., (35),   723, NEKA
12. Mária Vojtašáková, Mgr, DiS. art. (49),   652, NEKA

Presne mesiac po voľbách do orgánov samosprávy 
obcí a miest sa, 28. novembra 2022 konalo ustanovu-
júce Mestské zastupiteľstvo v Námestove. Na post 
primátora sa po štyroch rokoch vrátil Ján Kadera, 
ktorý túto funkciu zastával v rokoch 2005 – 2018.

Z predošlého dvanásťčlenného zboru poslancov 
budú v novozvolenom orgáne pôsobiť traja poslan-
ci, ďalší deviati sú za poslaneckým stolom nováčik-
mi.

Fotografie z ustanovujúceho MsZ: Pavol Sestrenek, fotoavideo 



 Môj pohľad na 4 roky 
práce pre mesto 

Vnímam ich ako pozitívnu život-
nú etapu. Práca s ľuďmi ma vždy 
bavila a aj som jej venoval väčšiu 
časť môjho pracovného života.

Treba si uvedomiť, že žiaden 
zákon, a ani pravidlo nebolo 
napísané vždy tak, že by vyho-
veli všetkým.

Vždy bude niekomu vyho-
vovať a niekoho obmedzovať, 
preto som sa vždy snažil roz-
hodovať tak, aby som uspokojil 

väčšinu.
 Ako vnímam toto obdo-

bie z pohľadu potrieb a reali-
zácie aktivít mesta? 

Hneď na začiatku som si po-
treby a aktivity mesta zoradil 
podľa priorít a rozdelil ich na 
dve časti.

Prvou a základnou bolo vy-
riešenie obvyklých potrieb 
mesta, ako je čistota mesta 
a aj okolie nábrežia po víken-
dových akciách, oprava zniče-
ných ciest a chodníkov, obnova 
vozového parku technických 
služieb, nová výsadba kríkov 
a stromov.

Druhou prioritou bol rozvoj 
mesta. Tu chcem zdôrazniť, 
že Námestovo sa nebude nik-
dy rozširovať a zveľaďovať, 
ak sa nedokončia pozemkové 
úpravy. Ako jediní sme ich za 
tie všetky obdobia pred nami 
konečne začali. Mestá ako 
Tvrdošín alebo obec Vavrečka 
zažívajú stavebný boom len 
preto, že majú dokončené po-
zemkové úpravy. Ak by som 
to povedal zjednodušene, tak 
stavebné pozemky sa vytvárajú 
z ornej pôdy, a to je pre rozvoj 
kľúčové. 

Dokončili sme vysporiadanie 
pozemkov pod náučný chod-
ník a realizovali jeho stavbu. 
Častokrát sa ma ľudia pýtajú, 
prečo som nepredal pozemok 
pod Aupark. Na tuto otázku je 
jediná odpoveď a to je dokon-
čenie územného plánu zóny, 
ktorý ako jediný prinúti in-
vestora stavať tam to, na čo sa 
súťaž vypíše. Už veľa miest sa 
takto popálilo a nemajú ani po-
zemok, a ani Aupark.

Jarmok a letný program na 
nábreží Oravskej priehrady bol 
neporovnateľne lepší, stačí si 
len pozrieť programy týchto 
podujatí ešte v roku 2017...
 Spolupráca na radnici?
Aktívna spolupráca primá-

tora a vedúcich pracovníkov 
úradu je základom každého 
dobre fungujúceho mesta. Po 
mojom nástupe sme vybrali 
dobrých vedúcich pracovníkov 
a niektorých šikovných sme si 
nechali. Vďaka tomu sa nám 
podarilo aj 40 %-né navýšenie 
investícií s tým istým počtom 
zamestnancov.
 Kam sa mesto posunulo?
Za uplynulé volebné obdobie 

bolo zrealizovaných 86 investí-
cií, čo v hodnotovom vyjadrení 
predstavovalo viac ako 5 mil. 
eur. Je to z historického hľadis-
ka mesta najväčší posun. 
 Finančné zdravie mesta
Celkový majetok podľa záve-

rečného účtu mesta Námestovo 
je viac ako 25 000 000 € a na 
rezervnom fonde som zanechal 
cca 3 mil. eur, čo je podobne, 
ako keď som mesto preberal.
 Spolupráca vedenia 

mesta a poslancov
Nebola vždy dokonalá, čo ma 

najviac mrzí na celom mojom 
pôsobení na tomto poste. Veľa-
krát som sa ešte pred zastupi-
teľstvami snažil s poslancami 
dohodnúť, ale ako sme mohli 
vidieť, nie vždy sa to podarilo.

Za všetko, čo sa nám za naše 
volebné obdobie podarilo zre-
alizovať, chcem poďakovať. 
Taktiež prajem novému vede-
niu a poslaneckému zboru, aby 
úspešne pokračovali v zača-
tých dielach a realizácii svojich 
predvolebných sľubov.

Milan HUBÍK

je majetko-právne vysporiada-
nie pozemkov a fi nancovanie. 
Využijem však každú príležitosť 

čerpania fi nančných prostried-
kov z cudzích zdrojov, najmä 
eurofondy.         Ján KADERA

primátor

 Doprava si vyžaduje špe-
ciálnu pozornosť, v najbliž-
ších dňoch zvolám rokova-
nie a začne sa prípravná fáza 
na okružnú križovatku nad 
Lidlom pri Materskej škole 
na Bernolákovej.  Za účelom 
zlepšiť plynulosť a bezpeč-
nosť cestnej premávky pri 
obchodnom centre Slanica 
mesto Námestovo v spoluprá-
ci s developerom vyrieši vjazd 
a výjazd na štátnu komuniká-
ciu. 
 V cestovnom ruchu ur-

čite bude prioritou prepojiť 
existujúci cyklochodník na 
nábreží Oravskej priehrady 
s reštauračnými a ubytovací-
mi zariadeniami (hotel Stud-
nička, kemp, ranč). Mesto 
Námestovo bude veľmi aktív-
ne spolupracovať s Okresnou 
organizáciou cestovného ru-
chu Klaster Orava, Žilinským 
samosprávnym krajom, poľ-
skými obcami pri zabezpe-
čovaní siete cyklotrás okolo 
vodnej nádrže Oravskej prie-
hrady. Chcem v najbližších 
týždňoch prehodnotiť  mož-
nosti využitia pozemku na 
nábreží na prímestskú rekre-
ačnú zónu a pripraviť tak reál-
ne podmienky pre investorov.
 Je nedostatok bytov. 

V Námestove sú voľné po-
zemky s možnosťou výstav-

by bytov. Pripravia sa verejné 
súťaže na predaj týchto po-
zemkov. Samozrejme, počas 
celého volebného obdobia sa 
budú postupne dokončovať 
realizované pozemkové úpra-
vy. Vytvárať tak podmienky 
na výstavbu rodinných do-
mov.
 Športovcom vytvárať re-

álne podmienky pre športy re-
prezentujúce Námestovo.
 V životnom prostredí 

venujem maximálne úsilie pre  
využitie skládky pevného do-
mového odpadu.
 V sociálnej oblasti ak-

tívne spolupracovať s klubom 
dôchodcov, klubom invalid-
ných dôchodcov ako aj pod-
porovať funkčnosť domova 
pre seniorov.
 V kultúre využijem part-

nerské regióny a mestá v Poľsku 
a Česku na spoločné projekty 
z eurofondov.
 V školstve chcem moder-

nizovať mestské školské zaria-
denia a riešiť nové priestory zá-
kladnej umeleckej školy.

Plánov je veľa. Mnohé akcie 
sa budú zabezpečovať súbežne 
v investorstve mesta Námestova 
alebo iného subjektu. Nie všetko 
sa bude dariť rýchlo realizovať. 
Viaceré projekty sú predurčené 
na viacročnú prípravu. Určite 
sa stretneme s prekážkami ako 
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Noviny občanov mesta Námestovo

   

Predošlé volebné obdobie očami 
exprimátora Milana Hubíka

O zhodnotenie uplynulého volebného obdobia ná-
mestovskej samosprávy, rozvoja mesta Námesto-
vo i jeho hospodárenia sme požiadali Milana Hubí-
ka, ktorý mesto ako primátor riadil do 28. novembra 
2022.

Mám veľa krátkodobých i dlhodobých 
plánov. Počítam s prekážkami, ale tiež 
s cudzími finančnými zdrojmi

Komunálne voľby uzavreli súťaž. Je čas vyhrnúť 
si rukávy a pustiť sa do práce. Námestovo je krás-
ne mesto na brehu Oravskej priehrady. Je okresným 
sídlom a zaslúži si neustály rozvoj v každej oblasti 
života jeho občanov. Chcem napĺňať moje volebné 
heslo Námestovo všetkým.

 ANKETA   ANKETA  ANKETA   ANKETA  ANKETA   ANKETA   ANKETA   ANKETA   ANKETA

MUDr. Rastislav ZANOVIT
Otázkou je, či budú v nasledujúcich ro-

koch zdroje na rozvoj z vlastných pro-
striedkov. Akokoľvek dobrý rozvojový 
projekt/nápad by poslanec chcel presa-
diť, ak nenájde oporu v štatutárnom zá-
stupcovi, tak je to len vzdušný zámok. 

Ak nechceme, aby nás o pár rokov 
predbehla v počte obyvateľov Rabča alebo Zákamenné, 
musíme pokračovať vo vytváraní možností na bývanie, či 

už ide o IBV alebo o výstavbu bytov. Preto hlavnou pri-
oritou by malo byť pokračovanie v pozemkových úpra-
vách. 

Výzvou pre mesto bude určite nájsť riešenie odpadové-
ho hospodárstva tak, aby sme čo najmenej zaťažili peňa-
ženky občanov mesta. Sú možnosti získať na to nenávrat-
né zdroje, ale ak by aj šlo o formu úveru, Námestovo ako 
sídlo okresu by mohlo využiť svoj potenciál okresného 
centra.  

Myslím, že v dobe, v ktorej sa  nachádzame, bude na 
zodpovedných riadiacich pracovníkoch mesta a aj mest-
ských organizácií vytvárať tlak na optimalizovanie svojej 
činnosti, aby sa peniaze využívali čo najefektívnejšie. 

Určite podporím akýkoľvek dobrý projekt, ktorý prispe-
je k zlepšeniu života našich spoluobčanov, zmierneniu 
dopadov rastúcej infl ácie a prispeje k zviditeľneniu mes-
ta v rámci kraja alebo Slovenska.

Marián GRÍGEĽ
Ďakujem za dôveru, ktorú mi dali obča-

nia. Nebude to ľahké volebné obdobie, 
ale dobrý gazda, keď ide z kopca, zabrzdí. 
Hlavnou prioritou je udržať v meste zák-
ladné služby pre obyvateľov – nielen  ich 
udržať ale ich aj zlepšiť. Vláda pripravi-
la balíček v podobe zákona o dani z príj-
mov, cez ktorý zoberie mestu 1 140 000 eur. Prioritou bude 
vyrovnaný rozpočet, nezvyšovanie žiadnych daní a poplat-
kov pre občana, mestský rozpočet musí hospodáriť s tým, 
čo má. Prikryme sa takou perinou, akú máme. Rozvojové 
projekty riešiť z prostriedkov fondu obnovy, to je alfou a ome-
gou nasledujúcich rokov. V návrhu rozpočtu je nedostatok pro-
striedkov na výdavky spojené s nárastom počtu žiakov a zvý-
šenie cien energií. Je potrebné hľadať zdroje na fi nancovanie 
kapitálových výdavkov na riešenie havarijných stavov škôl. 

Kam chcú smerovať rozvoj mesta a svoju podporu?
Aké sú vaše priority ďalšieho rozvoja mesta Ná-

mestovo a ako chcete vy podporiť/presadiť ich rea-
lizáciu v  novozvolenom mestskom zastupiteľstve?

Na prahu nového volebného obdobia sme sa na to 
opýtali novozvolených poslancov Mestského zastu-
piteľstva v Námestove. Prinášame reakcie tých, ktorí 
redakcii do uzávierky zaslali svoje odpovede.

Pokračovanie na 4. str.



„V roku 1990 som sa stal 
najmladším poslancom mest-
ského zastupiteľstva, mal 
som 29 rokov. Zhodou okol-
ností, vtedajšie zastupiteľstvo 
malo 29 poslancov... V tom 
čase som pracovne pôsobil 
ako nový (porevolučný) pred-
seda odborov v bývalom ZVT 
a po rozpade fabriky ako za-
mestnanec Obvodného úradu 
v Námestove. 

Po ďalších komunálnych 
voľbách koncom roka 1994 
si ma vtedajší primátor Ivan 
Krušinský vybral za pred-

nostu a na túto funkciu ma 
zvolilo aj mestské zastupiteľ-
stvo, do funkcie som nastúpil 
1. 2. 1995. Tu som pôsobil 
nepretržite až do konca roku 
2018, keď ma z funkcie od-
volal a z úradu „decentne vy-
poklonkoval“ môj spolužiak 
Milan Hubík... Ale ja sa za to 
na neho nehnevám, mal na to 
právo a normálne ďalej na-
vzájom komunikujeme. Keď 
to spočítam, tak som na poste 
prednostu pôsobil bez jedné-

ho mesiaca celých 24 rokov 
- šesť volebných období. Za-
žil som všetkých primátorov 
a primátorku, aj keď toho 
posledného len jeden mesiac. 
O každom z nich by som ve-
del napísať samostatný prí-
beh... Môžem povedať, že 
som bol pri premene mesta zo 
škaredého kačiatka na krásnu 
labuť, hrdo stojacu na brehu 
priehrady.

Aj keď ma ľudia poznajú 
ako prednostu, viac ako 
„funkcionárčenie“ ma bavi-
lo muzicírovanie. Bol som 

stálym členom v našom re-
gióne legendárnej skupiny 
Modul. A aj teraz ešte hrám 
v rodinnej kapele Sivoňov-
cov „S-Band“, nazývanej tiež 
„Námestovský dixieland“ a 
aj v rockovej formácii Milana 
Geburu „MG Band“. To hrá-
vanie je v dnešnej dobe síce 
už len také „rekreačné“, ale 
stále nás to baví.

Ale späť k mojej staro-novej 
pozícii a ako vnímam svoj ná-
vrat do funkcie. V prvom rade 

chcem uviesť, že som sa na 
toto miesto netlačil, nevyvíjal 
som ani žiadne predvolebné 
aktivity v prospech primáto-
ra, on si po voľbách vybral 
a oslovil mňa. Mal som za-
mestnanie v súkromnej sfére, 
mal som svoju samostatnú 
agendu, nebol som terčom 
kritiky ako verejný funkcio-
nár. Aj to má svoje výhody, 
a zvlášť v dnešnej dobe dis-
kusií vedených na sociálnych 
sieťach. 

Svoju úlohu vidím nie len 
v riadení pracovníkov úradu, 
ale aj v ich určitej ochrane. To, 
čo sa tu dialo uplynulé štyri 
roky, to tu nikdy nebolo a ve-

rím, že už ani nebude. 
Dehonestovanie od-
borných pracovníkov 
s dlhoročnou praxou 
a vysokoškolským 
vzdelaním na úroveň 
pomaly upratovačky 
(tým sa nechcem do-
tknúť upratovačiek) 
musí skončiť. Skon-
čiť musí doslova šika-
novanie pracovníkov 
neustálym vyžadova-
ním si rôznych dokla-
dov, informácií, mate-
riálov, čo im berie čas 
na ich vlastnú prácu. 

Politický súboj nech 
vedú medzi sebou volení 
predstavitelia, ale odborný 
aparát nech do toho nezaťahu-
jú. O to sa budem snažiť naj-
viac. A s primátorom chceme 
vytvoriť pozitívnu atmosféru 
na úrade, aby sme zamestnan-
cov v práci motivovali, a nie 
znechucovali. Iba tak sa do-
siahnu výsledky, ktoré pocítia 
všetci občania nášho mesta,“ 
uviedol „staronový“ prednos-
ta Mestského úradu v Námes-
tove  Milan Rentka.

Národný rozpočet nepočíta v Národnom programe rozvoja 
športu s kapitálovými výdavkami pre športovú infraštruktúru.

V dôsledku zníženia príjmu mesta sú tak výrazne ohrozené in-
vestične projekty, opravy školských budov, údržba ciest, zníženie 
intenzity verejného osvetlenia, hrozí zastavenie dotácií pre šport, 
kultúru a sociálne služby, prepúšťanie zamestnancov samosprá-
vy, znižovanie stavov.

A potom v konečnom dôsledku zvýšenie dane z nehnuteľnosti 
a zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, zvýšenie úhrad v so-
ciálnej oblasti, zvýšenie poplatkov za stravu v školských zariade-
niach, zvyšovanie nájomného v mestských budovách, zvýšenie 
poplatkov za hrobové miesta.

Nakoniec – dlhová brzda, ktorá je zakotvená v Ústave SR hovo-
rí, že samosprávy môžu hospodáriť len s vyrovnaným rozpočtom 
a tu je hlavná disproporcia medzi potrebami a možnosťou.

Nielen ja zdôrazňujem, že treba trvať na tom, aby rozvoj mesta 
v spomínaných oblastiach nebol ohrozený. 

Zdroje hľadajme v racionalizácii. Pri správnom vedení mes-
ta sa to dá a nie je potrebné navyšovať dane. Hľadajme zdroje 
vo vnútri mesta, v racionalizácii riadenia, a nie vo vreckách 
občanov.

Ing. Andrej STAŠINIAK
Vážení Námestovčania, chcem sa vám 

poďakovať za prejavenú dôveru, za každý 
hlas, ktorým ste ma v týchto voľbách pod-
porili. Do zastupiteľstva vstupujem s po-
korou a s cieľom vrátiť do poslaneckých 
kresiel ľudskosť, odbornosť, optimizmus, 
a hlavne dôveru. Námestovo vnímam ako 
mesto s obrovským potenciálom. Priorít pre jeho ďalší rozvoj 
je v každej strategickej oblasti niekoľko, no netreba zabudnúť 
na energeticky ťažké obdobie, ktoré nás čaká. 

Najväčšiu prioritu vidím v investičných projektoch, ktoré 
nebudú zadlžovať mesto, a budú slúžiť na prospech občanov.

Pre rozvoj bývania bude prioritou dokončiť pozemkové 
úpravy v lokalite Vojenské I, II, a Brehy. Stále vnímam nedo-
statok bytov a ich ceny ako akútny problém, ktorý núti mladé 
rodiny odchádzať do okolitých dedín. Preto veľmi rád podpo-
rím výstavbu nových bytov vo viacerých lokalitách. 

Z pohľadu kvality personálu a výučby – v Námestove máme 
školstvo na vysokej úrovni, no infraštruktúra je v žalostnom 
stave. Budúci rok to čiastočne napravia plánované akcie, ako 

sú nadstavba MŠ Veterná, rekonštrukcia jedálne ZŠ Komen-
ského a prestavba podkrovia v ZŠ Slnečná pre potreby zák-
ladnej umeleckej školy a tieto investície rád podporím. Priori-
tou školstva taktiež bude pomáhať školám a škôlkam získavať 
nové projekty z rôznych podporných fondov.

Šport je moja srdcová záležitosť, a nemyslím tým len futbal. 
Prioritou v tomto štvorročnom období bude vypracovať tie 
správne projekty na výstavbu novej infraštruktúry, samozrejme 
za účasti spolufi nancovania štátneho Fondu na podporu športu, 
prípadne rôznych športových zväzov. Bol by som veľmi rád, 
ak by sa v Námestove naštartovala atletika a mnohé iné športy. 
Osobne ma mrzí skončenie hokeja na Altise. Dúfam, že aj ten-
to problém sa nám v tomto volebnom období podarí vyriešiť.  

Rozvoju kultúry by bezpochyby pomohla rekonštrukcia kul-
túrneho domu a verím, že nájdeme správneho partnera pre zís-
kanie fi nancií z cezhraničnej spolupráce a z eurofondov.

Cestovný ruch doslova krváca. Veľmi pozitívne vnímam 
združenie podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí majú chuť 
celé fungovanie cestovného ruchu naštartovať. Či sa nám to za 
tieto štyri roky podarí, čas ukáže.

4 MESTO Námestovčan  20. 12. 2022

Radšej rocker ako funkcionár
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Úvod začal paľbou, strela, našťastie, 
minula cieľ

Po vysvetlení si niektorých 
detailov, časovej tiesne a toho, 
že niekto návrhy spracovať 
musel a že sú k nim už aj ne-
jaké pozmeňovacie návrhy, na-
koniec návrh poslanca Grígeľa 

na stiahnutie bodov zastupiteľ-
stvo neschválilo a rokovalo sa 
podľa zverejneného programu. 
Táto skutočnosť sa nakoniec 
ukázala ako veľmi pragmatic-
ký prístup ostatných poslancov 
mestského zastupiteľstva. Po-
stupne sa prerokovali všetky 
body, zapracovalo sa do návr-
hov veľa pripomienok a roko-

vanie malo kultivovaný a kon-
štruktívny priebeh. Dokonca 
skončilo v normálnom čase, 
a nie, ako sme boli zvyknutí 
v poslednom období, neskoro 
v noci.

Čo sa teda prijalo, respektí-
ve zmenilo oproti minulosti? 
V prvom rade sa zrušil dote-
rajší štatút mesta, ktorý mal 
formu všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) a následne 
sa prijal nový štatút mesta. 
Ten je stručnejší, nie sú v ňom 
opisované paragrafy zo záko-
na, nie sú v ňom pevne stano-

Nielen funkčne najstarší poslanec námestovského 
parlamentu Marián Grígeľ na jeho prvom pracovnom 
zasadnutí 12. 12. 2022 hneď v úvode vypálil z „ťaž-
kého kalibru“. Pri schvaľovaní programu zasadania 
zastupiteľstva navrhol zo šiestich bodov rokovania 
vypustiť až päť a rokovať iba o predsedoch komisií. 
Nepáčili sa mu totiž predložené materiály, ich obsah, 
ani to, kto ich predkladá.

vené komisie mestského za-
stupiteľstva, o tých pojednáva 
rokovací poriadok komisií. 
Ostatné ustanovenia štatútu 
zostali prakticky nezmenené.

V rokovacom poriadku 
mestského zastupiteľstva bolo 
prijatých veľa pozmeňujúcich 
návrhov, najdôležitejšou zme-
nou v ňom však je postavenie 
hlavného kontrolóra, ktorý už 
nemá výsadu prednostného 
diskutujúceho oproti poslan-
com, naopak, môže vystúpiť, 
až keď dohovoria poslanci... 
Po jeho vystúpení sa dá slovo 
aj prítomnej verejnosti.

V rokovacom poriadku ko-
misií došlo k dvom dôležitým 
zmenám. Rokovanie komi-
sií bude v zásade neverejné, 
ale s tým, že predseda komi-
sie môže, ak uzná za vhodné, 
pripustiť aj účasť verejnosti. 
Druhou dôležitou zmenou je 
postavenie zástupcu mest-
ského úradu v komisii. Ten 
sa po novom nazýva tajom-
ník komisie a má postavenie 
riadneho člena komisie s hla-
sovacím právom a právom na 
odmenu.

Predmetom rokovania bol 
aj poriadok odmeňovania po-
slancov a členov komisií. Tu 
došlo k úprave, navýšeniu 
odmeny člena komisie z 15 
na 20 eur. Odmena poslan-
ca za účasť na zastupiteľstve 
a predsedu komisie zostala na 
sume 30 eur.

Toto rokovanie riešilo spô-
sob alebo podmienky fungo-
vania samotného mestského 
zastupiteľstva a jeho komisií, 
a neriešilo žiadny konkrétny 
problém občanov. Bolo však 
dôležité prijať tieto pravidlá, 
aby ďalšie rokovania boli 
efektívne a čas sa využíval na 
riešenie konkrétnych problé-
mov ľudí, a nie na dokazova-
nie si, kto je najmúdrejší a kto 
neschopný, kto je koaličný 
a kto opozičný...

Môj osobný názor na nové 
zastupiteľstvo je pozitívny 
a optimistický.

Milan RENTKA
prednosta mestského 

úradu

  Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia           
  Ing. Marián Iliev
    Komisia pre rozpočet, fi nancie, správu a hospodárenie 
       s majetkom mesta   Ing. Andrej Stašiniak
    Komisia  pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť 
       a občianske záležitosti   Mgr. Mária Červeňová
  Komisia pre školstvo, výchovu, vzdelávanie a kultúru  
  Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art.  
 Komisia pre legislatívu a dražbu, dopravu, verejný poriadok 
        a ochranu prostredia mesta   JUDr. Adriana Paneková
    Komisia pre cestovný ruch a regionálny rozvoj                                       
  Ing. Eduard Dučič
    Komisia pre šport a voľný čas v meste                                    
  Mgr. Ľubomír Jaššo, MBA
 Komisia pre rozvoj podnikania v meste                                                         
   Marián Grígeľ
    Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií mesta     
       Námestovo   MUDr. Rastislav Zanovit

Komisie MsZ a ich predsedovia

Foto: zdroj You Tube, (sž)

Výsledky komunálnych volieb priniesli vo vede-
ní samosprávy v Námestove nemálo zmien. Zmenu 
na poste primátora mesta, výrazné zmeny v posla-
neckých radoch a keďže na radnici zostalo voľné 
miesto prednostu, po tom, čo bol Dušan Jendrašík 
zvolený za starostu v rodnej obci Novoť, primátor sa 
musel rozhodnúť, koho postaví na čelo mestského 
úradu. Z viacerých kandidátov sa nakoniec rozhodol 
zveriť túto funkciu  dlhoročnému skúsenému spolu-
pracovníkovi Milanovi Rentkovi, ktorý začal v orgá-
noch mesta pôsobiť už v 90. rokoch, hneď od pr-
vých demokratických volieb. Aj keď je v meste medzi 
spoluobčanmi všeobecne známy, informácie z jeho 
profesijného životopisu sú nesporne zaujímavé. Pri-
nášame vám ich:
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INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

Ku koncu roku sa nám podarilo dokončiť 
práce na revitalizácií vnútroblokov na Uli-
ci Komenského, kde bola obnovená prístupo-
vá komunikácia, priľahlé parkovacie miesta a 

priestor pre kontajnery. Súčasťou dodávaných 
prác bola aj výmena existujúceho mobiliáru. 
Investícia bola vo výške približne 110 000 €.

DOKONČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIACH

Ďalej bola vybudovaná nová prístupová ko-
munikácia v dĺžke približne 120 m (ul. Lúčná) 
k bytovým domom na sídlisku Brehy. Záro-
veň bola obnovená aj priľahlá križovatka, kde 

bolo realizované nové dopravné značenie pre 
zlepšenie dopravnej situácie v danej lokalite. 
Investícia bola v hodnote 105 000 €.

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici Komenského.

Vybudovanie ulice Lúčna.

V závere roka sa podarilo dokončiť aj nové 
komunikácie na ul. Slanická (Hnilisko), kde 
prebehla výstavba priľahlých rodinných do-
mov. Vznikli tak dve nové miestne komuni-

kácie v dĺžke 135 m. V rámci prác bola re-
alizovaná aj nová dažďová kanalizácia na 
odvodnenie daných ciest. Investícia bola v 
sume cca 200 000 €.

Realizácia ulice Slanická (Hnilisko).

V jeseni sa začali práce na regenerácií vnút-
roblokov v lokalitách sídliska Stred a Brehy, 
kde bola boli výsadené dreviny. Na sídlisku 
Brehy bol zrealizovaný výbeh pre psov a ob-

nova chodníkov. Ďalšie práce budú pokračo-
vať na jar 2023. Celá investícia je v hodnote 
približne 300 000 €, pričom je podporená aj z 
mimorozpočtových zdrojov (IROP).

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV – SÍDLISKO STRED A BREHY

Výsadba drevín a obnova chodníka na sídlisku Brehy.
                                                                                                 Texty a foto: Soňa MEDVECKÁ

 ANKETA   ANKETA  ANKETA   ANKETA  ANKETA   ANKETA   ANKETA   ANKETA   ANKETA

Mgr. Mária ČERVEŇOVÁ 
Na začiatok mi dovoľte, milí Námes-

tovčania, poďakovať za prejavenú dôveru 
a zvolenie do funkcie poslankyne mesta. 
Budem poslankyňou, ktorá bude jasne za-
stávať postoje pri efektívnom a šetrnom na-
rábaní s fi nanciami mesta.

 V týchto časoch, kedy sa nás dotýkajú 
vysoké ceny potravín, energií a ďalších služieb, potrebujeme 
vedenie, ktoré ide príkladom a prijíma opatrenia na zmiernenie 
týchto dopadov.  Ako predsedníčka komisie pre sociálnu ob-
lasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti  MsZ bu-
dem s jej členmi presadzovať rozvinutie sociálnych služieb 
a pomoci občanom. Zasadím sa o zavedenie fi nančného prí-
spevku na stravovanie pre seniorov a ľudí so zdravotným zne-
výhodnením. Mojou prioritou bude aj zavedenie prepravnej 
služby pre občanov s obmedzenou mobilitou. 

Za významnú prioritu, ktorú v Námestove potrebujeme pod-
poriť a riešiť, považujem rozvoj bytovej výstavby. Potrebu-
jeme zastaviť odliv mladých ľudí z nášho mesta a podporiť 
mladé rodiny v dostupnosti bývania. Budem podporovať in-

vestičné zámery, ktoré podporia bytovú výstavbu a výstavbu 
rodinných domov v oblastiach Vojenské 1, Vojenské 2, Brehy 
a Čerchle. 

Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, prí-
prava projektov a investičných zámerov, budovanie cyklotrasy 
okolo Oravskej priehrady a rekonštrukcia mostov. To sú témy, 
v ktorých budem aktívnym hlasom a hodlám podporovať 
vedenie mesta pri ich realizácii a napĺňaní. 

Mgr. Ľubomír JAŠŠO, MBA 
V prvom rade chcem poďakovať všet-

kým občanom nášho mesta, ktorí sa roz-
hodli prísť k volebným urnám a obzvlášť 
tým, ktorí mi prejavili dôveru svojím hla-
som. Do zastupiteľstva sa dostalo mnoho 
mladých ľudí, od ktorých občania očaká-
vajú novú občiansku a politickú kultúru 
v Námestove. Pevne verím, že tieto oča-
kávania naplníme a posunieme Námestovo spoločne dopre-
du! 

Stojíme pred mnohými výzvami, ktoré je potrebné vyrie-

šiť, ale za tú základnú považujem zastaviť odliv mladých 
ľudí z nášho mesta, čo znamená pokračovať a dokončiť 
pozemkové úpravy v lokalite Čerchle, Brehy a Vojenské. 
Ďalšou veľkou prioritou je podpora školstva – výstavba 
modernej ZUŠ v priestoroch ZŠ Slnečná na Brehoch, mo-
dernizácia a rozširovanie kapacít materských škôl, rekon-
štrukcia jedálne na ZŠ Komenského a príprava projektu 
detských jaslí. V oblasti športu je to vybudovanie bežeckej 
tartanovej dráhy v areáli MŠK Námestovo a modernizácia 
ostatných športovísk, ktoré tu máme. Samozrejme, podpo-
ra športových klubov, ktoré v Námestove pôsobia – MŠK 
Námestovo a TJ Oravan. V oblasti kultúry je to rekonštruk-
cia kultúrneho domu a Námestia P. O. Hviezdoslava. Ľudia 
očakávajú výsledky a ja z mojej pozície poslanca urobím 
všetko pre to, aby sme tieto výsledky doručili. 

Prajem príjemné a požehnané sviatky. 

Ing. arch. Lukáš KUBÍK 
V Námestove je mnoho oblastí, v ktorých potrebujeme za-

brať. Som rád, že zloženie zastupiteľstva je rozmanité a ponú-
ka ľudí z praxe naprieč širokým spektrom oblastí, ktoré musí 



ších sociálnych projektov.
V súlade s finančnými krí-

zami  by malo  vedenie mes-
ta  pokračovať  v  zlepšovaní 
efektívneho hospodárenia 
svojich  podriadených  orga-
nizácií,  samozrejme na  zák-
lade  spracovaných  rozborov 
a analýz.
Bývalé  vedenie  načrtlo 

určitú  koncepciu  školstva 
pre  zlepšenie  podmienok. 
A  nový  team  si  už  v  plá-
ne  osvojil  niektoré  tren-
dy  (ZUŠ,  jedáleň,  CVČ, 
MŠ,...). Myslím, že už nikto 

nepochybuje,  že  dlhodobou 
perspektívnou  súčasťou  je 
aj  CZŠ,  ktorá  je  momentál-
ne  najžiadanejšou  základ-
nou školou s najviac žiakmi 
v  Námestove,  ale  s  nedo-
statočnými  podmienkami. 
A mesto má možnosti a snáď 
aj ochotu pomôcť.
Veríme,  že  nové  vedenie 

podľa svojich prísľubov vy-
vinie dostatočné úsilie  a vy-
užije príležitosti na získanie 
aj  cudzích  zdrojov,  najmä 
eurofondov, pri realizácii 
projektov.
Bolo  daných  veľa  prísľu-

bov  (viac  na:  www.janka-
dera.sk  a  www.facebook.
com/kaderajan2022    ) a  tak 
máme  veľa  očakávaní.  Pri-
pomenieme  heslo  kampane 
nového  primátora:  Vráťme 
mestu  objektívnosť,  serióz-
nosť,  optimizmus.     Námes-
tovo všetkým!
Prajeme  novému  vedeniu 

a  všetkým  občanom  a  pra-
videlným návštevníkom Ná-
mestova, aby sa tieto nádeje 
naplnili už v blízkom obdo-

bí. Voličom prajeme veľa tr-
pezlivosti a málo sklamania.
Napriek  tomu,  že  sme  vo 

voľbách  akože  neuspeli 
(máme  predsa  poslanca  na 
čelných  pozíciách  a  ďalších 
ako prvých náhradníkov), aj 

my sme ešte stále v očakáva-
ní  pozitívnych  zmien  (a  nie 
v očakávaní návratu do hlbo-
kej minulosti.

Róbert SLÁDEK 
a klub KDH v Námestove

mesto riešiť. To je prvá priorita, ktorú som 
zdôrazňoval aj v kampani – pre dobro mesta 
musíme vždy počúvať  kompetentných od-
borníkov a následne hľadať cestu spoluprá-
ce. Preto budem pozorne počúvať kolegov 
v diskusii o cestovnom ruchu, športe či so-
ciálnej oblasti a verím, že mi opätujú pozor-
nosť v diskusii o územnom rozvoji, výstav-
be a kultúre. To sú priority, ktoré vychádzajú z mojej odbornej 
praxe  architekta  a  kultúrneho  manažéra.  Podporím  aktivity, 
ktoré povedú k únosnému rozvoju výstavby, rastu počtu oby-
vateľov,  k  zveľaďovaniu  verejných  priestorov  a  zdravšiemu 
životnému prostrediu. Vždy uprednostním ucelenú víziu pred 
chaotickými  riešeniami, odbornosť pred svojvôľou a záujem 
mesta  pred  záujmom  jednotlivcov. V  oblasti  kultúry  budem 
apelovať  na  riešenie  dlhodobo  nedostatočného  financovania 
kultúry v meste, pri ktorom zaostávame nielen za ostatnými 
mestami,  ale  už  aj  za mnohými  dedinami.  Prienikom oboch 
mojich prioritných oblastí výstavby a kultúry bude dom kultú-
ry, ktorý zúfalo potrebuje rekonštrukciu. Havarijný stav tejto 
budovy ohrozuje okolie a riešenie je plne v kompetencii mes-

ta. Na  rozdiel  od mosta  a polikliniky,  kde musíme  trpezlivo 
a sebavedome komunikovať s VÚC o nevyhnutnosti riešenia 
neprijateľného stavu týchto objektov.

Ing. Marian ILIEV 
V prvom rade by som sa chcel poďakovať 

obyvateľom nášho mesta za to, že sa zúčast-
nili komunálnych volieb a vyjadrili tak svoj 
názor.  Samozrejme  sa  chcem  poďakovať 
aj  všetkým  tým,  ktorí  odovzdali  svoj  hlas 
práve mne a vyjadrili dôveru mojej osobe. 
Je  to  pre mňa  záväzok  a  budem  sa  snažiť 
nasledujúce štyri roky pracovať tak, aby som nesklamal vašu 
dôveru.
Keďže Námestovo je okresné mesto a mesto je mestom prá-

ve  vtedy,  keď  sa  v  ňom  realizujú  investičné  projekty,  pova-
žujem ako hlavné priority ďalšieho rozvoja mesta naštartovať 
bytovú výstavbu hľadaním vhodných pozemkov pre túto vý-
stavbu a podporu potenciálnych investorov. Súčasne s bytovou 
výstavbou  je potrebné pracovať na dokončení pozemkových 
úprav,  aby  sa  otvorila možnosť masívnejšej  výstavby  rodin-

ných domov. Ďalšou prioritou  je podpora výstavby objektov 
pre voľnočasové aktivity. Zatraktívnenie časti Nábrežia hľada-
ním a podporou investorov, ktorí by vybudovali také objekty, 
ktoré by zabezpečovali funkčnosť tejto lokality počas celého 
roku, nie len v letných mesiacoch. 
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, preto chcem popriať všet-

kým  obyvateľom  nášho mesta  ich  pokojné  prežitie  v  kruhu 
svojich najbližších...

Jozef PISARČÍK
Poslancom  som  prvé  volebné  obdo-

bie  a  chcem  poďakovať  všetkým,  ktorí 
mi dali vo voľbách dôveru. Kandidovať 
som  sa  rozhodol  na  poslednú  chvíľu, 
kvôli  niektorým,  podľa  mňa  nespráv-
nym návrhom a  rozhodnutiam pre pod-
nikateľské prostredie a dopravu v našom 
meste.  Je potrebných viacero nových aktivít a podporím 
všetky,  ktoré  budú  v  prospech mesta  a  nás,  obyvateľov. 
Pre mňa  je  jednou  z  priorít,  po  viac  ako  30  rokov  sľu-
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Máme veľa očakávaní
Nastal Advent v cirkevnom 

roku  a  čas  očakávania  na-
stal aj v komunálnej politike 
v Námestove po zmenách vo 
vedení  mesta.  Občania  opäť 
voľby  poňali  ako  výzvu  na 
zmenu. Aká  to  bude  zmena, 
v ktorých parametroch?
Ako mestské zastupiteľstvo 

(MsZ)  v  predchádzajúcom 
období sme zaviedli niektoré 
novinky  a  boli  by  sme  radi, 
aby sa v tomto novom duchu 
aj  pokračovalo.  Veríme,  že 
nové  vedenie  si mnohé  dob-
ré  veci  osvojí  a  že  nadviaže 
na rozpracované a pripravené 
projekty.
V prvom rade sme sa otvo-

rili verejnosti a transparentne 
sa správali. 
Občania  si  zvykli  na  strea-

mované prenosy zo zasadnutí 
MsZ a vytvárali si predstavu 
o  práci  poslancov  a  primá-
tora.  Materiály  pripravené 
na MsZ  si mohli  vopred  na-
študovať  z  webovej  stránky 
mesta.  Sfunkčnila  sa  úradná 
tabuľa  na  webe  a  aktuálne 
informácie  získavame  aj  cez 
sms-ky do mobilu. Problémy 
a pripomienky sa riešili aj cez 
„Podnety  pre  primátora“  na 
stránke mesta.
Komisie  odborníkov  ako 

poradný  orgán  pri  rozhodo-
vaní poslancov pravidelne 
zasadali  a  dodávali  široké 
spektrum názorov na  riešené 
problémy.  Komisie  sa  skla-
dali    z  ochotných  zástupcov 
verejnosti (každý, kto sa pri-
hlásil,  aj  sa  zapojil)  a  boli 
verejnosti  aj  otvorené  a  prí-
stupné.  Ich  uznesenia  boli 
pravidelne zverejňované.

Skrze kvalitnú prácu kon-
trolórky  mesta  poslanci  zís-
kavali analýzy, podľa ktorých 
sa  dali  robiť  kvalifikovanej-
šie  rozhodnutia  a  mestský 
úrad si mohol osvojiť návrhy 
a pripomienky a urobiť opat-
renia  na zlepšenie.
Novému vedeniu bývalé za-

stupiteľstvo  ponechalo  nie-
koľko  otvorených  uznesení, 
ktoré  motivujú  do  riešenia 
nedostatkov a výziev.
Boli  sme  potešení,  že  už 

v  programe  v  predvolebnej 
kampani si team pána Kaderu 

osvojil viaceré  trvalé problé-
my, ktoré odvážne  rozpraco-
valo  bývalé  vedenie  mesta, 
a vlastne prisľúbil ich v nad-
väznosti riešiť.
V  programe  prisľúbili  rov-

nomernú a systematickú pod-
poru všetkých typov športov, 
ktoré  rozvíjajú  naše  kluby. 
Uvažuje  sa  s  rozvojom  ďal-
ších športovísk pre atletiku, 
kolektívne športy.
Rozhodli  sa  riešiť  aktuálnu 

parkovaciu politiku a hľadať 
optimálny  systém.  Dúfame, 
že  sa  avizovanú  komplexnú 
štúdiu  podarí  realizovať  ešte 
tomuto  primátorovi  (nielen 
jeho nástupcovi).
Taktiež  efektivita  dopravy 

v budúcnosti, ale už aj v sú-
časnosti, si žiada citlivé zavá-
dzanie „jednosmeriek“, opra-
vu  centrálneho  „kruháča“ 
a  pokračovanie  v  opravách 
a rekonštrukciách ciest.
Veríme,  že  budú  pokračo-

vať  v  rozvoji  nábrežia  v  sú-
lade s vysúťaženou odbornou 
štúdiou  urbanisticky  citlivo 
a umožní sa zveľadiť a zhod-
notiť tento lukratívny priestor 
na moderné  využitie  pre  ob-
čanov  a  návštevníkov  Ná-
mestova.
Veríme,  že  svojimi  opatre-

niami, v  spolupráci  s novým 
združením  podnikateľov, 
zachovajú  verejný  poria-
dok a kultúrne prostredie na 
nábreží, o čom sa už rozbehla 
diskusia s načrtnutými trend-
mi.
Zaujímavé  bude,  ako  sa 

mesto vysporiada s rozvojom 
odpadového  hospodárstva. 
V  plánoch  primátorovho  te-
amu  bolo  uvedené  znovuo-
tvorenie prevádzky skládky 
pevného  domového  odpadu 
a  zníženie  poplatkov  za  od-
pad.
Primátora tiež trápi problém 

bývania  a  demografie.  Zdar-
ne  rozbehnuté  sú  rozsiah-
le  pozemkové  úpravy,  kto-
ré  vytvárajú  podmienky  pre 
výstavbu  rodinných  domov 
a  nové  vedenie  ich  chce  do-
končiť a pripraviť aj IS. Záro-
veň si trúfa  na zabezpečenie 
výstavby nových bytov. Sľu-
bovaná je podpora detí a ďal-

Noviny Námestovčan sú v dobrej kondícii 
S  novým  volebným  ob-

dobím končí svoju činnosť aj 
7-členná redakčná rada, ktorá 
pracovala  v  tomto  zložení: 
Peter  Kolada  –  predseda, 
Róbert  Sládek,  Ivan  Vel-
jačik,  Ján  Kozoň,  Eva  Ka-
pičáková,  Dušan  Jendrášik, 
Marián Grígeľ a zodpovedná 
redaktorka Anna Lajmonová. 
Redakčná rada sa za uplynulé 
štyri roky stretla celkovo 40-
krát.  Jej  členovia  pracovali 
v tomto orgáne nezištne, bez 
nároku na odmenu, nielen čo 
sa týka účasti na zasadaní, ale 
aj  ohľadom  prispievania  do 
novín  svojimi  článkami,  pri 
jej  riadení,  zabezpečovaní, 
obsahovej  náplni,  získa-
vaní inzercie a pri mnohých 
ďalších  činnostiach.  Na 
obsahovej  náplní  novín  sa 
podieľali  mnohí  pravidel-
ní  i  menej  pravidelní  prisp-
ievatelia  z  oblasti  školstva, 
kultúry, samosprávy – poslan-

ci i pracovníci mestského úra-
du  –  prispievatelia  z  oblasti 
histórie,  farnosti, zdravotníct-
va, športu,  autori  fotografií... 
Špeciálne  treba  poďakovať 
ľudom  ako  Anna  Lajmon-
ová, Miroslav Hajdučík, Mi-
loš  Pekarčík,  Ivan  Vorčák, 
Dorota Mikulášová, Eva Ka-
pičáková,  Vladimír  Kolada, 
Monika  Kozoňová,  Milan 
Švába, ale i mnohým ďalším 

prispievateľom,  a  tiež  spo-
lupracovníkom – tlačiarni Pe-
tit  Press,  prepravcom  novín, 
dlhoročnému  grafikovi  An-
tonovi Lajmonovi či Jozefovi 
Lajtovi,  ktorý mestské  novi-
ny  rovnako,  počas  celej  ich, 
už takmer 12-ročnej, histórie 
prináša  do  poštových  schrá-
nok  námestovských  domác-
ností.   
Námestovčan zažil aj turbu-

lentné obdobia, jedným z nich 
bol  nesporne  čas  covidovej 
epidémie,  kedy  sa  redakčná 
rada  musela  schádzať  on-
line,  problémové  bolo  aj  za-
bezpečenie obsahovej náplne 
vydaní  v  spomínanom  ob-
dobí. Noviny a ich tvorcovia 
či  spolupracovníci  však  toto 
všetko zvládli a  dovolím  si 
tvrdiť, že naše mestské novi-
ny sú v dobrej kondícii, čo sa 
týka obsahovej, vizuálnej, ale 
i ekonomickej stránky. Pevne 
verím, že nová redakčná rada 

nadviaže na prácu odchádza-
júcej  a  noviny  budú  naďalej 
poskytovať  čitateľom  pestrý 
obsah  informácií  o  našom 
meste. 
V  mene  redakčnej  rady 

Námestovčana  ďakujem  vš-
etkým  spolupracovníkom, 
ďakujem  všetkým  čitateľom 
a všetkým vám želám všetko 
najlepšie v roku 2023.

Peter KOLADA
predseda redakčnej rady



zaviesť poplatok za rozvoj, 
čo znamená, že stavebník, 
ktorý bude na pozemku sta-
vať, zaplatí za každý štvor-
cový meter istú sumu. Z nej 
potom môže samospráva fi-
nancovať výstavbu sietí. „Či 
takéto rozhodnutie prijmeme, 
je ťažké povedať, sme ešte na 
začiatku. Ak to ale budeme 
robiť len z rozpočtu mesta, 
z finančnej rezervy nám toho 
veľa neostane,“ povedal Mi-
lan Rentka, staronový pred-
nosta mestského úradu.

Bývalému vedeniu sa 
k lokalitám Vojenské I., II. 
a Brehy podarilo rozbehnúť 
pozemkové úpravy aj na Čer-
chľoch. „Začali sme príprav-
né konanie a teraz budeme 
zisťovať súhlas majiteľov, 
zabezpečovať financovanie aj 
zoznam pozemkov, ktoré do 
obvodu partia,“ dodal Jozef 
Brandys.

    Dorota MIKULÁŠOVÁ

bov, podpora výstavby plavárne v Námestove, v ktorej 
by mohli 365 dní v roku a za každého počasia športovať 
a upevňovať si zdravie všetky vekové skupiny od 0 do 
120 rokov, no hlavne ženy a dievčatá, ktoré na šport majú 
v našom meste veľmi málo možností.   

Viem, že to bude, vzhľadom na súčasnú ekonomickú si-
tuáciu ťažké, ale pre nás všetkých by bola výstavba mest-
skej plavárne aj s prípadným investorom určite prínos-
nejším riešením ako plánovanie športovej haly, pretože 
máme v našom meste šesť telocvični, ktoré sú veľmi málo 
využívané v mimoškolských hodinách občanmi mesta.

Myslím si, že aj otázka stavebných pozemkov a pozem-
ková reforma je pre naše mesto, jeho rozvoj a posúva-
nie sa ďalej veľmi žiaduca.  K mojim dôležitým prioritám 
patrí taktiež zlepšenie celkovej situácie v doprave. 

Ešte raz sa chcem poďakovať aj svojim priateľom, s kto-
rými som išiel spolu do volieb. Všetkým občanom mesta 
prajem príjemne vianočné sviatky. 

Mgr. Mária VOJTAŠÁKOVÁ, DiS. art. 
Každý z poslancov je zameraný na nejaký celok. Či už vý-

stavbu, financie, športové dianie, sociálnu 
oblasť a podobne.  Nik z nás nie je odborník 
na všetko. Mesto treba vnímať ako celok. 
Všetky oblasti sú rovnako dôležité. Mojou 
prioritou bolo a je školstvo a kultúra a aj 
preto som dostala na starosť komisiu pre 
školstvo, výchovu, vzdelávanie a kultúru 
MsZ, no nápomocná chcem byť aj v sociál-
nej oblasti. Čo sa týka školstva, dôležitá bude komunikácia a 
spolupráca s riaditeľmi ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ, treba pomôcť pri 
získavaní finančnej podpory pre školské zariadenia pomocou 
zapájania sa do projektov a grantov. Treba doriešiť aj dôstojné 
priestory pre ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, ktorej zria-
ďovateľom je mesto Námestovo a o ktorých sa dosť hovorilo 
aj za predchádzajúceho vedenia. Tento „problém“ mal v pred-
volebných plánoch aj pán primátor Kadera so svojím tímom. 
Ak sa toto podarí, čo pevne verím, že áno, budem maximálne 
spokojná. Kultúra v Námestove má pod vedením Danky Ku-
bíkovej „našliapnuté“ dobrým smerom. Žijú tu úžasní a šikov-
ní ľudia. Chcela by som, aby mesto dávalo príležitosť a bolo 
dobrou adresou pre život.  Samozrejme, všetko je o peniazoch, 

tie sú v každom odvetví dôležité. Na toto treba myslieť aj pri 
zostavovaní rozpočtu. 

Milí Námestovčania, 
keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, prajem vám, nech 

vám Vianoce prinesú milión dôvodov na úsmev, nech sa vám 
podarí nájsť v nich opäť 
tú radosť, ktorú ste preží-
vali ako dieťa a nech po-
tom s čistým srdcom ší-
rite túto krásu aj medzi 
svojimi blízkymi. Želám 
krásne a pokojné Vianoce. 
V novom roku okrem toho 
najdôležitejšieho – zdravia 
a šťastia, želám každému, 
nech radosť, harmónia 
a rovnováha vstúpi do ži-
vota každého z vás. Želám 
vám dobro a hojnosť všet-
kého, čo robí vaše životy 
šťastnými.                          (r)
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Z prác detí v CVČ Maják.

Vojenské I. má k výstavbe najbližšie
Za ostatných dvadsať ro-

kov ubudlo mestu takmer 
štyristo obyvateľov. Za to 
isté obdobie pribudlo v su-
sedných dedinách – Oravská 
Jasenica, Vavrečka a Klin – 
po štyristo až päťsto v každej 
z nich. 

Za mnohými odchodmi 
stál nedostatok stavebných 
pozemkov, bytov aj ich vy-
soká cena. Vyriešiť to môže 
lokalita Vojenské I., ktorá je 
v záverečnej fáze Projektu 
jednoduchých pozemkových 
úprav a má potenciál pre asi 
250 stavebných pozemkov. 

Naštartovať sceľovanie po-
zemkov v tejto lokalite sa 
snažilo už vedenie v roku 
2002 a neskôr aj 2016, na ich 
začatie sa im však od vlast-
níkov pozemkov nedarilo 
získať súhlas. „To sa podari-
lo až v roku 2018,“ povedal 
spracovateľ projektu Jozef 
Brandys.

Po schválení všeobecných 
zásad funkčného usporiada-
nia územia sa v auguste 2021 
pozemkové úpravy dostali 
do druhej etapy. Jej prvou 
fázou je schválenie zásad na 
umiestnenie nových pozem-
kov. Po prerokovaní návrhov 
a požiadaviek na určenie no-
vých pozemkov s jednotlivý-
mi účastníkmi pozemkových 
úprav, pripravil spracovateľ 
návrh zásad umiestnenia no-
vých pozemkov, ktoré pre-
rokovali s predstavenstvom 
pozemkových úprav, a také-
to zásady zverejnili. Po tom, 
čo prerokovali námietky 
voči návrhu zásad s predsta-
venstvom, dokument opätov-
ne vyvesili a zásady v apríli 
nadobudli platnosť.

Podľa J. Brandysa aktuálne 
prebieha odvolacie konanie 
voči rozdeľovaciemu plánu. 
„Občania majú 30 dní na to, 
aby sa k nemu vyjadrili,“ vy-

svetľuje spracovateľ J. Bran-
dys. Ak by neprišla ani jedna 
námietka, alebo by sa dala 
vyriešiť jednoducho, rozde-
ľovací plán nadobudne plat-
nosť. Po ňom už nasleduje 
iba vykonanie projektu, vy-
týčenie terénu a zápis do ka-
tastra. „Nádejal som sa, že to 
bude trvať dva až tri mesia-
ce, ale vraj možno až päť.“

Lokalita Vojenské I. má vý-
meru 31 hektárov. Celkový 
počet vlastníkov pôdy je 398 
a počet vlastníckych vzťahov 
je 905. Rozlohou najväčšia 
časť zo všetkých, kde aktu-
álne prebiehajú pozemkové 
úpravy, bude patriť najmä ro-
dinným domom a rekreačným 
objektom. Priestor vznikne aj 
na občiansku vybavenosť a 
priemyselné objekty.

To, kedy sa na Vojenskom I. 
začne stavať, závisí aktuálne 
najmä od výstavby inžinier-
skych sietí. Zákon umožňuje 

Pokyny na vykurovacie obdobie
Vzhľadom na vysoké ceny 

energií sa v dnešnej dobe 
opäť začína vykurovať vo 
väčšej miere pevným pali-
vom. Vykurovacie telesá a 
zariadenia pre odvod splo-
dín horenia sú náročnejšie 
na kontrolu a dozor, čo ve-
ľakrát občania podceňujú 
a tým sa vystavujú riziku 
ohrozenia požiarom. 

Dodržiavaním nasledov-
ných podmienok pre správne 
prevádzkovanie vykurova-
cích zariadení môžete predísť 
vzniku požiaru:

 - zabezpečiť odborné pre-
skúšanie komínov osobami 
s odbornou spôsobilosťou 
pred pripojením palivového 
spotrebiča na komín, zmenou 
druhu paliva a po stavebných 
úpravách na telese komína, 

- pravidelne kontrolovať a 
čistiť komíny (napr. pri pa-
livových spotrebičoch do 50 
kW najmenej jedenkrát za 4 
mesiace); lehoty na kontroly 
a čistenie komínov sú uve-
dené vo vyhláške MV SR č. 
401/2007 Z. z., 

- dbať na to, aby neboli po-
nechané v prevádzke a bez 
dozoru spotrebiče, ktorých 
technické parametre a vyho-
tovenie vyžadujú trvalý do-
zor (napr. tepelné spotrebiče 
bez automatickej regulácie), 

- vymetacie otvory musia 
byť uzatvorené dvierkami 
z nehorľavých materiálov a 
nesmú sa pri nich skladovať 
horľavé materiály (papier, 
drevo a pod.), podlaha okolo 
nich musí byť z nehorľavých 

materiálov,
 - v komíne nesmú byť za-

murované horľavé materiály 
(drevené trámy, dosky) a ne-
smú sa nachádzať ani v jeho 
blízkosti, 

- komíny, ktoré sú nad stre-
chami z horľavého materiálu 
(asfaltová lepenka, šindle a 
pod.) musia mať lapače iskier 
zabraňujúce ich úletu, 

- komíny sa nesmú svojpo-
mocne vypaľovať, 

- dymovody treba zostaviť a 
upevniť tak, aby sa samovoľ-
ne neuvoľnili, 

- rúry dymovodu, ktoré sa 
do seba zasúvajú musia byť 
zasunuté dostatočne do seba 
v smere ťahu spalín, 

- horľavé látky (drevo, pa-
pier, textil a pod.) ukladať v 
bezpečnej vzdialenosti od pa-
livových spotrebičov, 

- nesušiť časti odevov na 
palivových spotrebičoch, 

- podlaha pod vykurovací-
mi telesami a ochranná pod-
ložka pred nimi musí byť ne-
horľavá (veľkosť podložky 
upravuje vyhláška MV SR č. 
401/2007 Z. z.), 

- popol z vykurovacích te-
lies vysýpajte zásadne do ne-
horľavých a uzavierateľných 
nádob. 

Nedodržaním podmienok 
prevádzkovania palivových 
spotrebičov, komínov a dy-
movodov dochádza k poru-
šeniu § 14 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších 
predpisov.

                               DHaZZ



 Takže – pripraviť ná-
vrh mestského rozpočtu 
určite nie je jednoduché, 
však...

Pripraviť  návrh rozpoč-
tu určite nie je jednoduché 
a hlavne teraz, keď zažíva-
me významný nárast infl ácie, 
zvýšenie cien energií, ktoré 
vyvolávajú neistotu a rizi-
ká z pohľadu ďalšieho vý-
voja nákladovosti nielen pre 
mesto, ale nás všetkých.

Námestovo je špecifi cké 
rôznorodosťou štruktúry mes-
ta, jeho organizáciami a ostat-
nými subjektmi napojenými 
na rozpočet. Ich požiadavky 
na rozpočet sú nemalé, ale 
kde ubrať, komu ubrať, to 
si vyžaduje množstvo ana-
lýz, prepočtov a hlavne pev-
né nervy. Návrh rozpočtu na 
rok 2023 je zverejnený a pri-
pravený  na rokovanie. Na 
školstvo je v rozpočte vyčle-
nených 6 791 098 eur z celko-
vého balíka bežných príjmov 
10 927 095 eur a zo zvyšku 
tohto balíka je fi nancovaná 
kultúra, sociálne služby, na-
kladanie s odpadmi, správa 
a údržba miestnych komuni-

kácií, verejné osvetlenie, ve-
rejné priestranstvá, mestský 
rozhlas, mestský úrad, šport 

atď. Takže musíme nad vy-
naložením toho eura poriad-
ne uvažovať a každé viac-

krát, obrazne povedané, otočiť 
v dlani, aby vyšlo na všetko.

 Ktoré obdobie vo vašej 
funkcii vedúcej fi nančného 
oddelenia bolo z hľadiska 
práce, spolupráce s posla-
neckým zborom najťažšie?

Nepatrím medzi ľudí, ktorí 
potrebujú niečo kritizovať, po-
rovnávať a niekoho hodnotiť. 
Podľa môjho názoru, každý 
z nás sa snaží v danej situácii 
prijímať dôležité i tie menej 
dôležité rozhodnutia s najlep-
ším vedomím. Či tie rozhod-
nutia boli správne, ukáže až 
čas. Snažím sa k svojej práci, 
ktorá ma teší i napĺňa, pretože 
je to práca pre ľudí, pristupo-
vať profesionálne, bez ohľadu 
na skladbu zastupiteľstva, pre-
tože každé má svoje osobitosti.

 Čo pokladáte za najväč-
ší prínos pre mesto v návrhu 
rozpočtu na rok 2023?

Asi rozbehnuté pozemkové 
úpravy, lebo vďaka nim sa do-
káže mesto rozvíjať.

 K spokojnosti v prá-
ci určite prispievajú aj pra-
covné vzťahy. Aké sú tie na 
mestskom úrade? 

Mám to šťastie, že okolo 

seba mám kolegov, na ktorých 
sa môžem spoľahnúť. Bez 
vzájomnej tolerancie, ústreto-
vosti  a úcty to nejde. Do práce 
máme chodiť s radosťou, ak to 
tak nefunguje, je čosi zlé. A ja 
zatiaľ chodím do práce s úsme-
vom.

 Čo vás v tomto roku 
najviac potešilo a naopak?

Ja sa teším zo všetkého, čo 
prináša radosť mne, mojím 
blízkym a okoliu.

 Aký vianočný darček by 
vás na úrade potešil? 

Bol by to určite darček plný 
dobrej nálady, bez konšpi-
rácií, darček vzájomného 
porozumenia a fontána v la-
gúne Oravskej priehrady.

 Vaša postava prezrá-
dza, že zrejme neholdujete 

sladkostiam, ale na Viano-
ce si určite tieto dobroty 
neodpustíte. Na čom si tra-
dične pochutnáte a aké via-
nočné dobroty pripravuje-
te rodine na štedrovečerný 
stôl?

Kto má pozná, vie, že ani 
kuchárka ani cukrárka zo 
mňa nevyrástla, ale snažím 
sa. Takže náš štedrovečerný 
stôl pozostáva z tradičné-
ho menu ako je kapustnica, 
zemiakový šalát, ryby. Ne-
dávno nám pribudla rybacia 
polievka a bobáky. Sladkos-
ti mám rada v každej podo-
be a kedykoľvek. Vianočné 
dobroty budú určite z miest-
nej cukrárne. 

A na záver prajem všetkým 
veľa lásky a zdravia, lebo 
podľa mňa je to to najdôleži-
tejšie, čo v živote máme. 

         Anna LAJMONOVÁ
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Pre mesto pred Vianocami pripravuje rozpočet, 
pre rodinu tradičné dobroty

Mgr. Katarína Rusinová už niekoľko rokov drží v rukách fi nančný mešec mesta 
a má nemalý vplyv na to, ako sa s eurami v ňom hospodári. Námestovo je v ob-
lasti hospodárenia s fi nančnými prostriedkami mesta dlhodobo medzi najlepší-
mi samosprávami na Slovensku. Za rok 2021 patrí k šiestim slovenským mes-
tám, ktoré sú v pozitívnych číslach, nemajú žiaden dlh, naopak, na mestskom 
účte  niekoľkomiliónové aktíva. Toto dôležité pozitívum jej nedá nekomentovať 
slovami: „Často počúvame o týchto miliónoch. Áno, mesto má fi nancie, vďaka 
ktorým môže realizovať investície, zapájať sa do projektov a vyhlásených vý-
ziev. Horšie to je s fi nanciami na bežný chod mesta, ale to už málokto vie, ako 
musíme doslova čarovať, aby bolo z čoho platiť záväzky, ktoré mesto má.“

Idú Vianoce, nedávno došlo  k výmene orgánov samosprávy mesta, ktorých 
čaká schvaľovanie rozpočtu na budúci rok, a tak sme, tiež v snahe bližšie pred-
staviť túto dlhoročnú pracovníčku mestského úradu, s Katarínou Rusinovou na 
diaľku tak dovianočna „hodili reč“. Zaujímalo nás, aké náročné je pripraviť taký 
"vianočný koláč" v podobe mestského rozpočtu, o jeho „ingredienciách“, o spo-
lupráci na príprave, o skúsenostiach, aj o tom, ako ju táto práca napĺňa, aké 
dôležité sú pri tom vzťahy, najmä medzi mestom a poslaneckým zborom v tejto 
oblasti a pod. A keďže sú Vianoce už celkom pred dverami, zaujímalo nás tiež, 
ako Katarínu Rusinovú napĺňa či teší aj to skutočné vianočné pečenie koláčov 
a aké dobroty tradične pripravuje na tieto sviatky rodine.

Kresba: Anna Luigi Lajmonová
Z prác detí v CVČ Maják. 

Štedrý Mikuláš seniorom vynahradil 
dvojročné meškanie

MsO JDS Námestovo, s 
naozaj veľkou radosťou, 
oznámila svojim členom, 
že po dlhej covidovej pauze 
opäť príde Mikuláš! Šieste-
ho decembra sme sa teda 
po dvoch rokoch stretli v 
Dome kultúry Námestovo 
na tradičnom Mikulášskom 
posedení. Bolo nás neuve-
riteľných 80 percent!

Mgr. Mária Adamčíko-
vá krásnymi slovami na 
úvod pohladila naše srdieč-
ka. Práve tohto roku odo-
vzdala svoje predsednícke 
žezlo novému predsedovi, 
Jankovi Pindjakovi. A on 

sa ho chopil  náležite!
Milým vystúpením nás 

v rámci programu potešili 
malí heligonkári zo ZUŠ I. 
Kolčáka. Tematickou Bot-
tovou baladou Lucijný stol-
ček pokračoval náš program 
až k vystúpeniu Oravských 
pútnikov. Ich hodnotné vy-
stúpenie umocnilo v nás tú 
nádhernú predvianočnú at-
mosféru. Program bol dôs-
tojný už aj preto, že sme ho 
prvýkrát mohli absolvovať 
v kinosále domu kultúry. 
Svojou prítomnosťou nás 
potešil i pán primátor Ján 
Kadera.

Reštauračné služby pána 
Melchyoriho nás naozaj 
chutne posilnili, aby sme si 
mohli užívať bohatú tombo-
lu od našich mnohých ver-
ných a štedrých sponzorov. 
To bolo radosti! O dobrú ná-
ladu sa nám postarala, ako 
tradične, hudobná skupina 
Františka Hrkľa z Vavrečky.

Deduško Večerníček už 
dávno zhasol svetielka, keď 
náš nový predseda vypreva-
dil posledného hosťa z vy-
dareného Mikulášskeho po-
sedenia.

Výbor MsO JDS 
Námestovo
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Dobrovoľníctvo si zaslúži pozornosť aj našu úctu
Je neskorý sychravý večer 

a na úzkom chodníku pono-
renom do tmy sa  obchádzam 
s osobou s barličkou v ruke, 
ktorej som nevenoval po-
zornosť. „Miro... si to ty?“ 
–  ozvalo sa mi spoza chrbta. 
Cez hlavu som mal prehode-
nú kapucňu a tak ma celkom 
prekvapilo, že ma ten nezná-
my v nej spoznal. Zastavujem 
sa, otočím sa k osobe, ktorej 
hlas sa mi už zdal povedomý 
a poznávam v nej známeho, 
ktorého som už nevidel de-
saťročia.  Patrí medzi našich 
úspešných rodákov, svoje 
podnikateľské úspechy žne 
v (ne)ďalekej Bratislave. 

„Aha... Viliam! Rád ťa stre-
távam. Prepáč, ale mám za 
sebou pár kilometrov behu 
a tak sa ešte vydychávam... 
a ešte neregistrujem okolie,“ 
začína sa náš  priateľský roz-
hovor, v ktorom sa okrem 
iného aj čo-to dozvedá o dob-
rovoľníckych aktivitách, kto-
rými sa zaoberám vo voľnom 
čase. V krátkosti som mu 
priblížil aktivizmus miest-
nych dobrovoľníkov, ktorí 
sa v prospech iných snažia 
svojou prácou a financiami 
budovať po okolí náučné ale-
bo cyklistické chodníky. Táto 
tematika ho zaujala natoľko, 
že ma hodnú chvíľu počúval 
a napokon sa opýtal: „Mô-
žem  pomôcť finančne?“ 

„Nejaká tá stovka by po-
mohla...“ odvetím rozpačito, 
lebo ponuka ma prekvapila. 

„No... nehovorím o takých-
to peniazoch..., dajme si na 
seba kontakt a ozvi sa mi.“ 
Je to ešte čerstvé a absolútne 
nezáleží na tom, či z tohoto 
neformálneho stretnutia na-
pokon vzíde finančný stimul 
pre ďalšie dobrovoľnícke ak-
tivity, na ktorých sa aj naďa-
lej mienim fyzicky i finanč-
ne zúčastňovať. Chcem len 
zdôrazniť, že dobrovoľníctvo 
a jeho podpora má svoj zmy-
sel a význam...

Dedkov chodník
Pred ôsmimi rokmi som ná-

hodne prišiel k jednému zau-
jímavému objavu z našej dáv-
nej minulosti. Skúmanie starej 
mapy Námestova z roku 1871, 
čítaním terénu v povodí rie-
ky Bielej Oravy a objavenie 

dvoch... povedzme „anomá-
lii“ ma priviedlo k zaujíma-
vému nálezu. Pri tzv. sv. Jáne 
sa drevenými hrádzami (ich 
fragmenty sa nachádzajú v 
rieke dodnes) odvádzala voda 
do umelo vytvorených kaná-
lov, ktoré pretekali mestom a 
slúžili na rôzne účely. Práve 
popri tomto vodnom diele sa 
zásluhou Paľa Kramarčíka, 
Vlada Floreka a mnohých ďal-
ších dobrovoľníkov vybudo-
val „Dedkov chodník“. Bola 

to nádherná myšlienka umož-
niť peším a cyklistom bez-
pečne prejsť z Námestova do 
Oravskej Jasenice mimo cest-
nej komunikácie. Všetkých 
zúčastnených to stálo mnoho 
fyzických a psychických síl, 
ale aj vlastných finančných 

prostriedkov a peňazí od ano-
nymných prispievateľov. Tu 
mi napadlo dať tomu celé-
mu ďalšiu pridanú hodnotu: 
Predložiť verejnosti aj niečo 
z našej nepoznanej histórie. 
Zaznamenané historické fakty 
sa mi stali námetom pre rea-
lizáciu myšlienky vytvorenia 
náučnej tabule. Sadol som si 
k počítaču a celé sa to začalo 
vymýšľaním grafiky, čím som 
sa snažil vystihnúť „genius 
loci“ tohto nádherného miesta 

a myslím, že sa to aj 
podarilo. Potom to už 
nabralo naozaj rýchly 
spád. Tlačiareň Kubík 
myšlienku podporila 
a sponzorsky tabuľu 
vyrobila. Združenie 
podnikateľov „Orav-

ská priehrada eu“ pomohlo pri 
výrobe rámu, zabezpečení be-
tónu, tvárnic a osadení tabule. 
Tí, čo sa vyberú týmto chodní-
kom, budú si môcť na náučnej 
tabuli prečítať niečo z našej 
čarovnej histórie. 

Svätojánsky 
chodník

Združenie podnikateľov 
„Oravská priehrada eu“ pri-
šlo s aktivitou vybudovania 
chodníka ponad štátnu komu-
nikáciu z Námestova smerom 

na Oravskú Jasenicu, ktorý 
by sa končil pri „Kaplici“. 
Časť chodníka už dobro-
voľníci zrealizovali, tre-
ba doladiť niektoré úseky 
a systém ich údržby, doro-
biť nejaké tie premostenia. 

Napadlo mi ho pomeno-
vať „Svätojánsky náučný 
chodník“ a na troch náuč-
ných tabuliach som sa sna-
žil návštevníkom priblížiť 
históriu miesta. Tlačiareň 
Kubík túto myšlienku opäť 
podporila a sponzorsky ta-

bule vyrobila. Združenie 
podnikateľov „Oravská 
priehrada eu“ participova-
lo pri výrobe rámu, zabez-
pečení betónu, tvárnic a 
osadení tabúľ.

Zaujímavosťou bude, že 
tieto dva chodníky 
môžu byť prepoje-
né novoopraveným  
mostíkom popod 
cestnú komunikáciu 
pod Kaplicou.

Uvedomil som si pri 
tejto činnosti, že ľu-
dia, s ktorými sa tu 
stretám, akoby v urči-
tom veku prešli  ne-
jakou „duchovnou re-
volúciou,“ kedy majú 
už dostatočne vyspo-
riadaný vzťah medzi 
rodinou a prácou, pri-
rodzene cítiac túžbu 
byť verejne prospeš-
ní. 

Chcel by som takto 
verejne hlavne po-
ďakovať všetkým 
dobrovoľníkom, kto-
rí túto „nenápadnú“ 
činnosť robia v pro-
spech iných, na zák-
lade ich slobodného 
rozhodnutia, vo voľ-
nom čase... a bez ná-
roku na odmenu.

Miroslav 
HAJDUČÍK



Polstoročie. To je strašne 
rokov! Toľko ich uplynulo 
od našej maturity a sedem-
desiat už má každá z nás. 

Rok 1968: 5. januára sa 
začala tzv. Pražská jar, dub-
čekovské obdobie socializ-
mu s ľudskou tvárou, roztá-
panie sa ľadov komunizmu, 
16. januára lavína na Ku-
bínskej holi zavalila a usmr-
tila 7 študentov z Brna, 30. 
marca bol zvolený za prezi-
denta ČSSR armádny gene-
rál Ludvík Soboda, 5. júna 
postrelili Roberta Kennedy-
ho, ktorý deň nato zomrel. 
V noci z 20. na 21. augus-
ta 200 tisíc vojakov a 5 ti-
síc tankov vojsk Varšavskej 
zmluvy vtrhlo do Česko-
-Slovenska a tzv. politickú 
liberalizáciu postupne na-
hradil čas tzv. normalizá-
cie... 

Mali sme po 15 rokov, keď 
práve pre nás otvorila, cca 
dva týždne po vpáde spoje-
neckých vojsk, Stredná eko-
nomická škola v Dolnom 
Kubíne svoje brány. Všetky 
spolužiačky sme sa poznali, 
ako vo väčšej rodine – dve 
triedy všeobecnej ekono-
miky a jedna hospodárskej 
administratívy. Dvadsať 
rokov po našej maturite sa 
„naša škola“ na Bysterci, v 
požičaných priestoroch zá-
kladnej školy, v roku 1992 
premenovala na Obchodnú 
akadémiu a presťahovala do 
uvoľnených priestorov bý-
valého OV KSS. V našej 1. 
A nás bolo vyše 30 dievčat 
a jeden chlapec – ten nám 
po mesiaci zdúchol, lebo 
sme sa do neho zamilovali – 

všetky, ale aj mnohé dievky 
z Béčky. 


Polstoročie od maturity, 

a stále ako školská rodina, 
hoci pri zvítaní sa po 12-tich 
rokoch pred mnohými obja-
tiami bolo najprv chvíľu ti-
cho, kým sme z rysov tváre 
vydedukovali, alebo  napo-
kon prezradili meno. Aké to 
bolo šťastie opäť sa zbehnúť 
zo všetkých strán, z Oravy, 
Liptova, Turca, nakrátko za-
spomínať na život, ale naj-
mä smiať a smiať a smiať 
sa. Sedemdesiatročné ako 
deti. Pri spomienkach na 
štúdium, ale aj na roky, kto-
ré každá z nás žila už v tej 

svojej rodine, sme niečo 
podobné už dávno nezaži-
li. Napriek tomu, že popri 
tých študentských bezsta-
rostných časoch sme prežili 
aj také, pre ktoré sme rých-
lejšie duchovne dospievali, 
a v ďalšom živote aj také, 
pre ktoré sme veľmi rýchlo, 
možno však len na čas, du-
chovne zostarli... 

          
Deti, vstávajte, vojna, na-

padli nás Rusi, budila nás 
mama 21. augusta 1968. 
Spomínam si, ako som pre-
ľaknutá plakala, že vypukla 
vojna. Celý deň som mala 
podchvíľou pritlačené ucho 
na rádio, ktoré vysielalo 
správy o okupačných voj-
skách a vyzývalo ľudí za-
chovať pokoj. Z okna vla-
ku sme, cestujúc do Kubína 
z hornej Oravy,  na železnič-
nej stanici, na betónovom 
schodisku, tuším v Orav-
skom Podzámku, čítali 
nápis vápnom: Zatvárajte 
kury, husi, lebo idú bratia 
Rusi! Mali sme 15 rokov, 
a už sme sa zlu stavali na 
odpor, ako sme vedeli. 
Na protest proti príchodu 
okupantov sme sa odmiet-
li učiť ruštinu, zostali sme 
pred učebňou a nechceli si 
sadnúť do lavíc. Ruštinár-
ka  s nami, samozrejme, 
urobila krátky proces – na-
hnala nás do triedy a bolo 
po proteste. Angažované 
tínedžerky z  Oravy, Lip-
tova a okolia v tom radost-
no-smutnom roku... 


Brožúrku Poučenie z krí-

zového vývoja v strane 

a spoločnosti nám dala 
triedna „za trest“ prečítať 
z večera do rána, pretože 
sme ju niečím nahnevali.  
Možno nevedela, ako nám to 
„povinné čítanie“ nariadiť, 
a k tomu priniesť z prečíta-
ného na druhý deň do školy 
spracovaný referát... Aké to 
bolo tiež naoko nevinné –  
škola nám dala v úvode štú-
dia vyplniť dotazník, v kto-
rom bolo treba odpovedať 
aj na otázku, či som veriaci. 
Samozrejme anonymne... 
A keď sme sa v 4. ročníku 
hlásili na vysoké školy, pri-
šla reakcia: Naša socialis-
tická spoločnosť nepotrebu-
je kresťanských pedagógov 

– to pre tých, čo uviedli 
áno v kolónke ohľadne ná-
boženského presvedčenia, 
chtiac nadobudnúť ďalším 
štúdiom pedagogické vzde-
lanie. Na nedávnom stretnu-
tí sme sa však vôbec neba-
vili o politike v minulosti, 
tú spomíname len pre to vý-
ročie (a ani o tej súčasnej, 
ešteže čo!) – skôr o tých 
šibalských veciach. Ak sa 
napríklad návšteva kina 
o 19.30 h, alebo zadosťu-
činenie zvedavosti, ako vy-
zerá novootvorený hotel 
Severan dajú vôbec nazvať 
šibalstvom. Nasledovalo za 
to verejné pokarhanie pred 
celou školou! Ešte dve také 
pokarhania a...


Vyrástli z nás mamy a bab-

ky a prababky, oslovujúce 
sa stále pôvodným priez-
viskom, z ktorých tá prišla 

pri dopravnej nehode o syna 
a vnuka, tej zomrel manžel, 
a prežila aj syna, dcéry žijú 

ďaleko v zahraničí, tej sa 
manžel celý život rád poze-
rá na dno pohárika, manžel 
ďalšej je veľmi vážne cho-
rý, a ona tiež zdravím neo-
plýva, tá zostala sama ako 
palec, keď jej zomreli obaja 
rodičia... 

Ale život je krásny! Sprí-
jemňujú nám ho deti, ale 
najmä vnúčatá, a o tom – 
o našich vzťahoch i vzťa-
hoch našich rodín bolo toto 
stretnutie. Hlavy v hlúči-
koch nad rodinnými foto-
grafi ami, úprimný záujem 
o osoby na obrázku, roz-
právanie živých životných 
príbehov, až pokým už ne-
odchádza ten posledný spoj. 
Napriek všetkému, čo sme 
v živote prežili, sú tie naše 
životy krásne, plné radosti 
a smiechu, a to nielen na je-
den stretávkový večer.  



A tak určite mnohým z nás 
pri pomyslení na stretnutie 
napadla otázka: Prečo sa 
napriek všetkému, prežité-
mu počas štúdia a neľahké-
ho života dokážeme z hĺbky 
srdca, tak úprimne smiať, 
prejavovať si takú pravú 
sesterskú radosť. Lebo to 
nie je škodoradosť, ale zdie-
ľanie osudu, úprimnosť, 
prajnosť a asi aj to, že ži-
vot sa s nami nemaznal ani 
v tých 15-tich, a asi aj preto, 
že starosti a problémy zoce-
ľujú. Že sme nemali mobily 
a tablety, ale mali sme seba 
v dlhých debatách na intrá-
ku či vo vlaku, a tiež, že sme 
mali učiteľov a vychováva-
teľov, ktorým, napriek všet-

kému, čo tiež „muse-
li“,  na nás odborne, 
ale aj ľudsky naozaj 
záležalo. Asi preto 
sa dokážeme úprim-
ne smiať aj po viac 
ako polstoročí, so 
siedmimi krížikmi na 
chrbte. Dokázali sme 
si, že tak neťažia, ak 
máš rád, trápenie si 
pozdieľaš a úprimne 
sa zasmeješ. 

Požehnané via-
nočné sviatky, veľa 
radosti a zdravia 
prvým maturantkám 
SEŠ (aj z Námesto-
va) i všetkým ľuďom 
dobrej vôle!

Anna 
FURDEKOVÁ 
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Prečo sa napriek prežitému dokážeme z hĺbky srdca smiať?

teľov, ktorým, napriek všet-

Dary a zázraky

Na prijímačky som išla sama. Otec mi dal vari 10 Kčs 
a vraví: My s materou musíme do poľa, a ty to len daja-
ko urob. Veď čo ti ja pri tých skúškam pomôžem. Ako 
dieťa som bola vlakom najďalej v Nižnej, v sprievo-
de dospelého, a tak cesta vlakom do Kubína bola pre 
mňa možno rovnako náročná ako prijímacie skúšky na 
SEŠ. „Prilepila“ som sa na spolužiačku, ktorú sprevá-
dzal otec. Išla som im stále v pätách, až do gymnázia. 
Hanbila som sa, že idem stále za nimi, a oni to vede-
li... Budova gymnázia na mňa pôsobila veľmi chladne, 
bol, tuším, máj, ale tie kamenné chodby mi na pohode 
pred písomkami nepridávali. Z matematiky to bola pod-
ľa mňa katastrofa – z piatich príkladov som stihla dva 
a jeden spolovice... Vyhlásili prestávku na obed. Všetci 
sa rozišli po Kubíne, ja som sa však vzdialiť nemoh-
la, lebo by som netrafila naspäť, a tak som tam stála, 
pred budovou hladná, smädná, psychicky odrovnaná, 
lebo som vedela, že tá písomka z matematiky je nanič. 
Po obedňajšej prestávke na chodbe hlásili mená tých, 
ktorí majú absolvovať opravné skúšky. Ostatní nepre-
čítaní mohli ísť domov. Čakala som, čakala – a nič. 
Určite moju písomku stratili. No určite to kdesi zapo-
verušili! Prečo nečítajú moje meno, veď hlásia mená 
už z konca abecedy... Neprečítali ma. Mala som nádej, 
že budem niekedy ekonómkou! Chcela som pôvodne 
byť zdravotnou sestrou, ale dodnes sa bojím krvi, a tak 
som volila matematiku - čísla, ktorých sa bojím trochu 
menej. Neprečítali ma a tak som sa opäť „zavesila“ na 
mojich pôvodných sprievodcov, za ktorými som doš-
la na železničnú stanicu v Kubíne a odtiaľ do nášho 
mesta. V duchu som sa tešila, ako rodičov poteším, že 
som uspela. V parku pred našim domom bol kolotoč. 
Zostala mi koruna na dobošku a koruna na jednu jazdu. 
Pohrýzala som tú Vesnu a vo vzduchu sa so mnou točil 
celý môj budúci svet. Bol podobne krásny, ako ten, čo 
som doposiaľ prežila skutočne. Ďakujem Bohu za tie 
jeho dary a zázraky. Ten prvý, na prahu vykročenia do 
mojej dospelosti, boli určite tie spomínané prijímacie 
skúšky... 

Väčšia časť triedy A prvých maturantiek SEŠ Dolný Kubín, 
na nedávnom stretnutí. Škola o rok oslávi 55 rokov existencie.

Dolný Kubín na začiatku 70-tych rokov na pohľadnici. Stála 1 
Kčs, z toho 20 halierov smerovalo na podporu cestovného ruchu.

Žiačky I. A, budúce nielen ekonómky, so svojimi profesormi.

Z programu na stužkovej slávnosti. Na Deň učiteľov sme s profesormi hrávali volejbal...



športového klubu Námesto-
va a veríme, že i lavice v na-
šej budúcej športovej triede. 
Naši skúsení tréneri sa venu-
jú mladým futbalistom, ktorí 
vďaka ním rastú. Športové 
triedy sú už tradičnou súčas-
ťou našej školy. Sme radi, že 
dokážeme ponúknuť aj túto 
možnosť rodičom a zapá-

leným futbalistom v našom 
okrese. Ovocie, ktoré potom 
žnú v MŠK Námestovo alebo 
iných futbalových kluboch, 

je i zásluhou našich odda-
ných trénerov, ktorí si ich od 
malička poctivo formovali.  
Rovnako húževnato a zanie-
tene sa venujeme a podporu-
jeme  aj budúce gymnastic-
ké hviezdy. Investujeme do 
pomôcok i priestorov, kde 
sa mladé talentované žiačky 
môžu pripravovať na repre-
zentáciu našej školy na rôz-
nych  súťažiach. 

Radi podporujeme, odha-
ľujeme a rozvíjame talen-
ty vo všetkých športových 
disciplínach, ako sú vybíja-
ná, volejbal, florbal a mnohé 
iné. V posledných mesiacoch 

naši žiaci úspešne repre-
zentovali našu školu  aj na 
okresných súťažiach vo vy-
bíjanej či florbale. Krásne 2. 
miesto si vybojovali žiaci 3. 
a 4. ročníka v okresnej súťaži 
vo vybíjanej.  8. a 9. ročník 
zasa úspešne reprezentoval 
našu školu v okresnej  florba-
lovej súťaži v Mútnom. 

K pozitívnemu vzťahu ku 
športu treba žiakov viesť 
najmä správnym vzorom, 
a tým naozaj sme. Každo-
ročne sa u nás v škole orga-
nizuje  turnaj vo volejbale. 8. 
a 9. ročník má možnosť sú-
periť s tímom učiteľov, veď  

čo je lepšou motiváciou, ako 
poraziť tím pedagógov a byť 
o kúsok lepší ako trieda od-
vedľa... 

Ako sme naznačili, v zdra-
vom tele sídli i dravá a bystrá 
myseľ.... Naši jedineční žiaci 
sa zapájajú i do vedomost-
ných súťaží, ako sú Všetko-
vedko, Expert geniality show 
či do Olympiády anglické-
ho jazyka. Popri športovaní 
a trénovaní našich mladých 
mozgov sme si našli i čas na 
to, aby sme imatrikulovali 
našich prváčikov a druháči-

kov. Žiaci prvého a druhého 
ročníka ukázali, čo všetko sa 
už stihli od našich skvelých 
pani učiteliek, Márie Jadr-
ňákovej, Evy Pisarčíkovej 

a Andrei Hrubjako-
vej, Scarlett Salayo-
vej,  naučiť a vzá-
jomne si slávnostne 
odovzdali medaily 
právoplatných žia-
kov našej školy. 

Kolektív ZŠ 
Komenského

V našej škole sa nachá-
dza vynovená a slnečná 
školská knižnica, kto-
rá ponúka našim žiakom 
veľa kníh rôznych žán-
rov. Jej priestory využíva-
me na hodinách literatúry, 
aby sme sa ešte viac so 
žiakmi priblížili ku kni-
hám. Žiakom sa vyučo-
vanie v školskej knižnici 
páči, je pre nich prirodze-
nejšie. Povzbudzujeme aj 
kolegov z iných predme-
tov, ako je dejepis, geo-
grafia či cudzie jazyky, 
aby tiež využívali našu 
školskú knižnicu ako 
priestor na vyučovacie 
hodiny. Snažíme sa vy-
tvoriť či utužiť vzťah ku 
knihám, podporiť čítanie 
a vytvoriť si čitateľské 
návyky. Naším cieľom 
je, aby bola naša školská 
knižnica domovom milu-
júcich čitateľov.  A čita-
teľom školskej knižnice 
predsa nemusí byť iba 

žiak, ktorý navštevuje 
našu školu. Môže to byť 
aj jeho súrodenec, rodičia 
či starí rodičia. A tak sme 
sa rozhodli, pri príležitos-

ti osláv Medzinárodného 
dňa školských knižníc 
otvoriť dvere našej škol-
skej knižnice všetkým ge-
neráciám. Počas vyučova-

nia plnili žiaci v školskej 
knižnici rôzne zábavné 
didaktické aktivity, de-
viataci čítali prvákom 
a po vyučovaní si žiaci do 

knižnice priviedli svojich 
súrodencov, rodičov i sta-
rých rodičov. V tento deň 
nám naši žiaci ukázali, 
ako majú radi našu škol-

skú knižnicu a že v našej 
škole máme naozaj veľmi 
veľa milovníkov kníh. 

Kolektív ZŠ Slnečná 
Námestovo
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ZŠ SLNEČNÁ

 Knižnica, v ktorej sú doma nielen žiaci a učitelia 

Keď sa povie, že v zdravom 
tele, zdravý duch, za nás na 
Základnej škole na Komen-
ského ulici by sme ešte pri-
dali aj bystrú myseľ. Takže 
v zdravom tele, zdravý duch 
i zdravá myseľ. Posúďte 
sami. 

Súčasťou povinných pred-
metov je na našej škole na  
oboch stupňoch do vzdelá-
vacieho plánu zakompono-
vaná športová príprava. Už 
od samých začiatkov žiakov 
vedieme k pozitívnemu vzťa-
hu ku športu a fyzickým ak-
tivitám. Formou hier sa roz-
víjajú pohybové schopnosti 
a zručnosti žiakov a učitelia 
si už v ranných začiatkoch 
všimnú talenty, ktoré ďalej 
rozvíjame aj v krúžkoch.

Krúžok „Dajme spolu gól“ 

je súčasťou predprípravy 
budúcich talentovaných fut-
balistov, z ktorých nejeden 
iste zaplní rady Mestského 

Úspešní florbalisti.

V zdravom tele, bystrá myseľ

Krrúžok Dajme spolu gól.

Družstvo vybíjanej. 

Do turrnaja vo 
volejbale sa zapá-
jajú aj pedagógo-
via.

Imatrikulácia prváčikov.                       Foto: (zšk)
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CZŠ sv. GORAZDA

MŠ VETERNÁ

MŠ BERNOLÁKOVA

Výsledky technickej výroby v darčekoch
V roku 2019 začala Nadá-

cia Kia Slovakia s podporou 
technického vzdelávania na 
materských školách v Žilin-
skom kraji. V aktuálnom roč-
níku sa nám podarilo získať 
grant na vybudovanie tech-
nického kútika v priestoroch 
našej Materskej školy na Ber-

nolákovej ulici. V ňom sa 
deti postupne naučia pra-
covať s drevom, obkres-
liť ho, vyrezať a násled-
ne výrobok opracovať 
a pripraviť na užívanie. 
Majú tak možnosť vyro-
biť si vlastné hračky ale-
bo darčeky pre rodičov. 

Technická výcho-
va na materských 
školách spočíva 
vo využití poten-
ciálu prirodzenej 
detskej zvedavos-
ti, túžby poznávať 
svet a jeho fun-
govanie. Dôraz je 
kladený na pozná-
vanie zmyslami, 
experimentovanie, 
tvorenie z prírod-
ného materiálu. 
Technická gramotnosť 
do istej miery zahŕ-
ňa aj oblasť emotívnu 
– schopnosť ovládať 
a rozvíjať emócie pri 
činnosti s technikou 
alebo v situáciách, do 
ktorých technika vstu-

puje. V neposlednom rade sa 
rozvíja tímová práca, verbálne 
schopnosti a sociálne zručnos-
ti.

Ďakujeme Nadácii Kia za 
fi nančnú podporu, ktorá nám 
umožnila Technický kútik 
vytvoriť.

Kolektív MŠ  

Deti z triedy pani učiteľky Ivety Kuš-
nierovej v MŠ Bernolákova pri výrobe 
ozdôb na tému Mikuláš.      Foto: (ik)

V technickom kútiku deti získavajú 
zručnosť a svojím výtvorom aj ra-
dosť z obdarovania. 

Naša cesta do Španielska
Traja učitelia a šiesti žiaci 

9. ročníka našej ZŠ sv. Go-
razda sa od 13. do 19. novem-
bra 2022 zúčastnili mobility 
v Španielsku v rámci projektu 
Erasmus +. 

Naša cesta sa začala v Mad-
ride, kde sme strávili celý deň 
potulkami po tomto krásnom 

meste. Takto príjemne sme 
využili čas čakania na sku-
pinky z ďalších krajín, ktoré 
sa mali k nám pripojiť. Ve-
čer sme sa spoločne s tímom 
z Malty a  Nemecka  prepra-
vili do mestečka Valdepe-
ňas, kde bola naša hosťujúca 
škola. Do mestečka sme pri-

cestovali okolo polnoci.  Aj 
napriek  neskorej hodine nás 
na parkovisku čakalo srdečné 
prijatie španielskych rodín, 
ktoré hosťovali naše deti, ale 
aj deti z ostatných krajín. Deti 
sa rozišli do hosťujúcich rodín 
a začalo sa ich týždenné dob-
rodružstvo.

Hosťujúca škola pripravila 
bohatý a zaujímavý program, 
v ktorom okrem aktivít v škole 
nechýbala prehliadka historic-
kých pamiatok v meste, náv-
števa múzea vína, blízkej jas-
kyne a národného parku.

Žiaci sa v škole učili spoloč-
ne natočiť a upraviť video po-
mocou zelenej steny. Do tajov 
španielskeho jazyka sme vnikli 
pomocou kariet so španielsky-
mi výrazmi, ktoré sme hneď 
aj použili v bežných situáci-
ách. Súčasťou programu boli 
aj športové aktivity a selfi e run 
po meste, kde sme si pri typic-
kých pamiatkach museli uro-
biť čo najvýstižnejšiu selfi e.  

Nezabudnuteľným zážitkom 
bola spoločná príprava tradič-
ných jedál tzv. Churros z tejto 
oblasti, na ktorých sme si 
potom všetci pri spoloč-
nom obede pochutnali.  

Počas celého pobytu 
museli žiaci spolupra-
covať a komunikovať 
v medzinárodných skupi-
nách s rovesníkmi z Mal-
ty, Španielska, Islandu, 
Švédska a Nemecka.

Prínosom tejto mobili-
ty ako aj celého projektu 
bola možnosť navštíviť 
a spoznať život v iných 
krajinách Európskej 
únie, precvičiť si jazy-

kové schopnosti, posilniť di-
gitálne zručnosti, uvedomiť si 
dôležitosť vzájomného tole-

rantného spolunažívania.
Veríme, že novovzniknu-

té priateľstvá a skúsenosti sa 
premietnu do budúcej spolu-
práce.             

                     Mgr. Veronika 
UHLIARIKOVÁ

Ocenenie školy
V čase od 10. do 14. októbra 

2022 sa naša škola Cirkevná 
základná škola sv. Gorazda 
v Námestove zapojila do sú-

ťaže Hovorme o jedle, ktorú 
usporiadala Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska 
komora.  Do jubilejného 10. 
ročníka súťaže sa zapojilo 559 
škôl, naša škola sa jej zúčast-
nila prvýkrát. Celý týždeň bol 
plný aktivít, skvelých nápa-
dov, kreatívnych myšlienok, 
tvorivosti a dobrého jedla, 
o ktorom sme si veľa pove-
dali, mnoho videli, aj sa veľa 
nových vecí naučili. Vyskúšali 
sme nové druhy potravín.

Všetky aktivity, ktoré sme 
stihli počas tohto týždňa uro-
biť, si môžete pozrieť na 
stránke našej školy.

Súťaž Hovorme o jedle mala 
viacero odvetví, ako vzdelá-
vacia aktivita v desiatich vy-

hlásených denných témach: 
výtvarná súťaž, literárna sú-
ťaž, fotografi cká súťaž.

Naša škola sa umiestnila na 
víťaznom prvom mieste 
vo vzdelávacej aktivite 
v téme Mäso, hydina, 
ryby, vajcia, strukoviny.

Slávnostne ocene-
nie škôl sa konalo  29. 
novembra v bratislav-
skom  hoteli Carlton.  

Na slávnostnom odo-
vzdávaní cien boli prí-

tomní: minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja 
vidieka JUDr. Samu-
el Vlčan, predseda 
poľnohospodárskej 
a potravinárskej ko-
mory Bc. Emil Ma-
cho, zástupkyňa 
z ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu 
a športu SR a zástup-
ca úradu verejného 
zdravotníctva. Všetci 
ocenení dostali pou-
kážku v hodnote 330 
€ na nákup vecí vy-
užiteľných pre školu 
v oblasti vzdelávania 
o potravinách a vý-
žive.

Veľmi sa z víťaz-

stva tešíme a ďakujeme všet-
kým, ktorí sa do súťaže zapo-
jili. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým aktívnym učiteľom, 
ktorí pripravili rôzne aktivity, 
pani učiteľkám z ŠKD, našej 
digitálnej koordinátorke, kto-
rá nám pomohla so spraco-
vaním príspevkov. Ďakujeme 
všetkým ochotným starým ro-
dičom a rodičom, že sa nevá-
hali podeliť o svoje vedomosti 
a skúsenosti a boli  nám nápo-
mocní.          Ing. Mgr. Marta 

KURTULÍKOVÁ

Život v našej škôlke je krásny
Predvianočný čas milujeme 

asi všetci. Aj v našej materskej 
škole ho cítiť na každom kroku. 
Vyzdobené triedy, šatne a chod-
by  pripomínajú jednu krásnu 
vianočnú rozprávku. Vládnu 
v nej snehuliačikovia, škriat-
kovia, víly, snehové vločky aj 
krásne vyzdobené vianočné 
stromčeky.

Nechýba však ani ten najo-
čakávanejší – Mikuláš, kto-
rý zavítal aj ku našim deťom 
v utorok  6. decembra spolu so 
svojimi pomocníkmi – čertom 
a anjelikom. Doniesol im plné 
vrece sladkých balíčkov, za kto-
ré sa deti odvďačili mikulášsky-
mi pesničkami a básničkami. 

V škôlke vládla krásna a vese-
lá predvianočná atmosféra.

Deti sa tešili a v ich očkách 
žiarili iskričky šťastia, čo pote-
šilo každého z nás... 

V tento krásny predvianočný 
čas deti z našej škôlky neza-
budli ani na starkých a pozvali 
ich na besiedku, ktorá sa usku-
točnila 13. októbra. Spojili ju 
s tvorením veselých jesenných 
tekvičiek vyrobených za pomo-
ci dedkov a babičiek. Nádherné 
tekvice potom vystavili okolo 
našej MŠ a bolo veru radosť na 
ne pozerať. 

Predškolácke triedy, ktoré 
navštevujú staršie deti, organi-
zovali aj Halloweensku párty 
a v „strašidelných“ maskách 
prišli vychystaní už z domu. 
Veľmi sa im tento deň páčil 
a užili si ho veru naplno. Boli 
sa ukázať aj deťom z ostatných 
tried, aby vedeli, čo ich čaká 
a na čo sa môžu tešiť a nie báť, 
keď budú starší... 

Veľmi pekná akcia v triede 
myšiek bol aj Deň škriatkov, 

kedy si deti vyzdobili svoj via-
nočný stromček, s mamička-
mi piekli perníčky, rozdávali 
si darčeky, ochutnávali rôzne 
koláčiky, pili detský vianočný 
punč a spoločne sa zabávali. 

Naše deti sa aktívne zapájajú 
aj do rôznych výtvarných súťa-
ží. Získali rôzne ocenenia a ich 
práce boli zverejnené aj v rôz-
nych detských časopisoch. 

Taktiež sme sa už niekoľký-
krát zapojili do projektu Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od 
topánok a tým potešili starkých 
v našom meste.

Život v našej škôlke je proste 
krásny.  

Aj keď je často náročný a vy-
čerpávajúci, je v podstate vese-
lý a šťastný.

Tešíme sa na každý deň, strá-
vený s deťmi, ktorý nám prine-
sie vždy nové radosti a zážitky. 

Kolektív učiteliek MŠ, 
Veterná

 

Súčasťou programu boli aj športové hry.

Na prehliadke historických 
pamiatok.             Foto: (czš)
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Knižné a veselé Vianoce z mestskej knižnice
Hoci žijeme pomerne ná-

ročné časy, mestská knižnica 
v predvianočnom období po-
núka svojim čitateľom vyše 
450 nových knižných titulov. 
Zakúpila ich z projektu, kto-
rý podporil z verejných zdro-
jov Fond na podporu umenia 
sumou 6500 eur. Knihy pre nás 
zostávajú povzbudením, rela-

xom, pohladením duše, sú for-
mou odpútania sa od toho, čo 
nás ťaží, sú zároveň možnos-
ťou vzdelávať sa, nestagnovať, 
dozvedieť sa niečo nové. Mest-
ská knižnica ponúka nové kva-
litné knižné novinky, aby sme 
knihy začali vnímať ako
nevyhnutnú a každodennú po-
trebu. O to viac sa snažíme na-

šim čitateľom priniesť bohatú 
predvianočnú žánrovú ponuku. 
Skladba zakúpených titulov im 
umožní povzniesť svoju myseľ 
a ducha, uvoľniť sa, spozná-
vať a obohacovať sa. Máme 
tiež doplnené pútavé knihy pre 
deti a tínedžerov. Knihy z našej 
knižnice určite zaujímavo vy-
plnia vianočný oddychový čas 
a priazeň ku knihám sa naďalej 
prehĺbi. Prajeme naším čitate-
ľom pokojné dni strávené s no-
vou knihou z mestskej knižnice 
a veľa splnených prianí. Nech 
vám naša ponuka nových kníh 
dopraje knižné a veselé Viano-
ce.                                    (jms) 

Pre žiakov základných škôl 
má mestská knižnica vždy 
prichystané zaujímavé dopo-
ludnia. Pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa školských 
knižníc organizovala 24. ok-
tóbra besedu s autorkou Evou 
Luka. Ôsmakom zo Základnej 
školy s materskou školou z 
Oravskej Polhory čítala ukáž-
ky z detskej knihy Jemňacin-
ky/Brutálničky. Básničky v 
knihe vznikali takmer tridsať 
rokov, pretože vtedy ich poet-
ka vymýšľala pre svojho ma-
lého syna. Autorka využíva 
známe motívy troch prasia-
tok či telefónnych škriatkov, 
prináša aj exotické postavy 
(napríklad tvora kappu z ja-
ponských legiend). Je aj pre-
kladateľkou z japonského 
jazyka, v Japonsku žila nie-

koľko rokov a žiakom poroz-
právala o svojich zážitkoch z 
tejto exotickej krajiny. Nauči-
la ich základné japonské slo-
víčka, ako povedať dobrý deň, 
ďakujem, prosím. Prezradila 
skúsenosti s gastronómiou a 
kultúrnymi odlišnosťami me-
dzi Slovenskom a krajinou 
vychádzajúceho slnka. Na zá-
ver besedy ju žiaci odmenili 
veľkým potleskom a dostala 
od nich aj kytičku kvetov.  
   

Veľkej obľube sa tešia čí-
tania a počúvania rozprávok 
najmä z knihy Goral Ka-
rol a zázračná bylina a Psie 
modré nebo od autora Jozefa 
Medarda Slovíka, cez kví-
zy a goralské tance rozvíja-
jú svoju fantáziu. Zakutiami 
knižnice ich sprevádza kni-

hovníčka Danka. Takto spo-
znávali mestskú knižnicu 7. 
novembra 2022 piataci zo 
Základnej školy s MŠ Orav-
ská Polhora,  21. novembra 
štvrtáci zo Základnej školy 
s MŠ Vasiľov, 28. novembra 
tretiaci z Cirkevnej základnej 
školy sv. apoštola Pavla v Si-
helnom.   

Obdobie Adventu má svo-
je neobyčajné čaro. Vonia 
sviečkami, škoricou a klin-
čekmi a celý svet sa ponorí 
do predvianočnej atmosféry. 
30. novembra to tak bolo aj 
v mestskej knižnici, kde sa 
uskutočnil prvý adventný 
koncert, na ktorom vystúpili 
žiaci zo Súkromnej Základ-
nej umeleckej školy PIER-
ROT.                           

         (dkno)  

Zaujímavé aktivity v mestskej knižnici

V dome kultúry je živo, ve-
selo, edukatívne, zážitkovo 
i zádumčivo. Všetko závi-
sí od programu, ktorý u nás 
prebieha. Jeseň je čas na by-
rokratické úkony spojené s 
projektmi, či už podávanie 
nových žiadostí alebo uza-

tváranie starých projektov. 
Naše aktivity však neustá-
le pokračujú a december 
je hektický nielen v našich 
domácnostiach, ale i u nás. 
Dennodenne sa tu striedajú 
školy so svojimi programa-
mi, divadelné predstavenia 

pre malých i veľkých, be-
sedy v knižnici, výstavy, 
spievanie kolied, akcie pre 
mládež či premiéra domá-
ceho námestovského divad-
la dNO. Každý deň sa niečo 
deje, ráčte vstúpiť!

Kultúra žije

Aj Námestovo spievalo koledy
Aj naše mesto sa prostred-

níctvom domu kultúry zapo-
jilo do celoslovenskej akcie 
Slovensko spieva koledy. 
Prizvali sme zvučné hlasy 
Oravských pútnikov, aby 
nám zaspievali päť známych 
kolied, ktoré boli predpísa-
né, no ako by to bolo – sa-
mozrejme, pridali známe i 

menej známe piesne vianoč-
ného obdobia a ľudia si spie-
vali na námestí pred domom 
kultúry s nimi a vychutná-
vali si teplý čaj, ktorý sme 
ponúkali. Program oboha-
tila speváckym vystúpením 
i ZUŠ I. Kolčáka v Námes-
tove pod pedagogickým ve-
dením Danky Čiernikovej 

a Danky Nezníkovej.  Cie-
ľom tejto akcie je zastaviť 
sa počas adventného zhonu 
a naladiť sa dovianočna. V 
rovnaký deň a rovnakú ho-
dinu si na rôznych miestach 
Slovenska a Čiech zaspieva-
li ľudia päť známych kolied. 
My sme boli pri tom a bolo 
to veľmi príjemné!

Výtvarný dom kultúry
Staráme sa, aby nás jediný 

kultúrny stánok žil výstava-
mi. Musíme predsa nejako 
kompenzovať náš nevábny 
vzhľad. Prišli sme s ideou 
vianočnej výstavy v oknách 
mestskej knižnice – povola-
li sme na spoluprácu všetky 
tri základné umelecké školy, 
každá si zobrala na starosť 
jedno okno a výsledkom je 
pestrá vianočná výzdoba v 
celom interiéri knižnice. 

Výstava je aj pred vcho-
dom do sály – tam môžete 
obdivovať diela detí z celé-
ho Slovenska. V spolupráci 

s Oravským kultúrnym stre-
diskom v Dolnom Kubíne 
sme si pripravili výstavu 
posúťažných prác celoslo-
venskej súťaže Vianočná 
pohľadnica. Samotné po-
hľadnice sú uložené aj na 
stole a čakajú, aby ste sa 
ponúkli, vzali si a urobili 
radosť niekomu ďalšiemu.

Originálna výstava je aj v 
mestskej knižnici – šancu 
prezentovať svoju tvorbu 
naplno využila Erika Laba-
jová a jej krásna, hodnot-
ná a jedinečná ručná prá-
ca. Pozývame vás „popásť 

si svoj zrak“ na výstavu 
Šperk – fantázia šitá ihlou. 
Autorka vystavuje svoju 
tvorbu, ktorej sa venuje už 
viac ako 10 rokov a výsled-
kom sú originálne dych be-
rúce šperky rôznych motí-
vov i farieb. 

Opäť neostáva nič iné, len 
konštatovať, že sme vďační 
za šikovnosť našich domá-
cich tvorcov a nabádame 
ostatných, nech sa neboja, 
nehanbia a prídu za nami! 
Dom kultúry je otvorená in-
štitúcia,  nemá žiadne man-
tinely – jedine tie morálne!

 Do Námestova zavítal 
Mikuláš aj so svojou druži-
nou! Prišiel na koči na amfite-
áter 4. 12. 2022, čakanie nám 
spríjemnila ZUŠ I. Kolčáka 
v Námestove. Ďakujeme Ná-
mestovskému ochotníckemu 
súboru a jeho vedúcej Mari-
ke Vojtašákovej za ochotu a 
pomoc! Veríme, že budeme 
zdraví a pozitívni a uvidíme 
sa s touto veselou partiou aj v 
roku 2023!
 Dom kultúry sa podie-

ľal ako spoluorganizátor na 
prehliadke Scénické čítanie, 
ktoré podnecuje deti k tvo-
rivému čítaniu. Organizáto-
rom bola MŠ a ZŠ v Babíne, 
v našich priestoroch sme toto 
podujatie hostili po prvýkrát 
a veríme, že nie posledný! 
Súčasťou bola aj debata so 
spisovateľkou Veronikou Ši-
kulovou.
 Oceňované námes-

tovské divadlo dNO odpre-

miérovalo svoju najnovšiu 
inscenáciu NO LAND. Ten-
tokrát sa tvorcovia vybrali na 
vyhliadkovú plavbu na dno 
najväčšieho vodného die-
la a najhlbšej ľudskej duše. 
„Vody Oravskej prie-
hrady zaplavujú v 
roku 1953 Oravskú 
kotlinu. Polovica Ná-
mestova a päť ďal-
ších obcí zmizne pod 
vodou. 4000 obyva-
teľov bolo prinúte-
ných presídliť sa na 
rôzne miesta po ce-
lom Československu. 
Veľkolepý plán, ktorý 
prežil vojnu a vojnou 
ťažko zranené Ná-
mestovo, ktoré pre-
žilo Veľkolepý plán. 
Stálo to celé za to? 
Skončila pod hladi-
nou aj naša história, 
väzby a identita?“ – zamýšľa 
sa režisér inscenácie Lukáš 

Kubík.  Prijmite pozvanie 
na ďalšie počiny nezávislého 
divadla dNO, ponorte sa do 
histórie nášho mesta a zažite 
experiment v čase i priestore. 
Podujatie z verejných zdro-

jov podporil Fond na pod-
poru umenia. Podujatie bolo 
podporené z rozpočtu mesta 
Námestovo.
 Prijmite pozvanie na 

tradičný Vianočný benefičný 
koncert, ktorý sa uskutoční 
už po 10. raz. Tento rok sa 
môžete tešiť na Simu Magu-
šinovú, Janku Glovaťákovú, 
Beátu Mikušovú a ďalších 
hudobníkov z Oravy a okolia. 
Spoločne pripravujeme krás-
ny koncert a výťažok z pre-
daja vstupeniek darujeme OZ 
Miška Hryzka

Pripravila: Daniela 
KUBÍKOVÁ

Spisovateľka Veronika Šikulová, or-
ganizátorka podujatia Ivana Kurčino-
vá a porotkyne Daniela Kubíková a Mi-
roslava Kupčuláková.

Námestovské divadlo dNO po premiére najnovšej inscenácie z 
lokálneho prostredia NO LAND.

Mikuláš prišiel aj do nášho mesta a odmenil všetky deti.



Koncom októbra sa v CVČ 
Maják uskutočnil Športový – 
rytiersky deň. Hneď na jeho 

úvod sme si s deťmi zahrali 
zoznamovacie hry a  rôzne 
športovo – pohybové aktivity, 
ako napríklad  hru na poľov-
níka, na molekuly,  na špor-

tové rekordy, pri ktorých deti 
získali medaily. Neskôr sme 
sa obliekli a vyrazili na Ranč 

u Edyho, kde si deti zajazdi-
li na koňoch a tiež spoznávali 
okolitú prírodu a zvieratká. Po 
jazde na koníkoch sme sa pre-
sunuli do reštaurácie na obed. 

Po dobrom obede sme sa opäť 
stretli v CVČ, kde nás čakali 
ďalšie dobrodružstvá, ako na-
príklad trénovanie lukostreľ-
by  a šermu a hra na stratený 
rytiersky meč. Deti chodili 
v skupinách, oblečené ako 
naozajstní rytieri a ich úlohou 
bolo okrem nájdenia  stratené-
ho meča aj vyriešenie hádan-
ky. Na konci športového dňa 
deti dostávali za odvahu a vy-
trvalosť sladkú odmenu a tiež 
diplomy za šikovnosť, ktorú  
prejavovali po celý deň. Na 
ukončenie nášho Športového 
– rytierskeho  dňa si deti za-
hrali futbalový zápas. Veríme, 
že sa prázdninový deň deťom 
páčil a tešíme sa na ďalšie 
športové aktivity.

Kolektív CVČ Maják  

Štefan Janotík  82 rokov
Valéria Comorková  81
Štefan Ružvoň  90
Marta Vrábľová  92
Alojz Novocký  79
Dalibor Srogončík  52
Štefan Uhliarik  74
Miroslav Filičko  66
Agneša Farská  83
Pavla Hollá  84
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Za obdobie  od 13. októbra do 11. decembra 2022 nás 
navždy opustili títo občania Námestova s trvalým poby-
tom v našom meste. Mená zosnulých zverejňujeme so 
súhlasom pozostalých.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Odišli z našich radov

CVČ MAJÁK

Jesenné prázdniny  Športový 
– rytiersky deň

Mikuláš potešil v CVČ všetky deti.

Prepni na Univerzitu tretieho veku!
Našťastie sú stále ľudia, 

ktorí nepodľahli pasivite či 
skepse a cítia, že aj seniori 
môžu aktívne žiť a vzdelá-
vať sa. Takmer po trojročnej 
odmlke sa opäť do Námesto-
va vrátila Univerzita tretieho 
veku a na štúdium sa zapísa-
lo 68 seniorov. Akademický 
rok 2022/23 v októbri otvo-
rila vedúca učiteľka ročníka 
Nadežda Hrabková z Uni-
verzity Komenského v Bra-
tislave. Prednášky sa konajú 
jedenkrát do mesiaca v stre-
du na SOŠ podnikania a slu-
žieb od októbra do apríla. Té-
mou nové ročníka  je história 
Oravy 1. ročník a odborným 
garantom je Mária Jagnešá-
ková, riaditeľka Oravského 
múzea. Na prvom stretnutí 
dostali seniori nové indexy 
a dozvedeli sa od prednáša-
júcich na vysokej kvalitnej 
úrovni o oravských Štúrov-
coch, významných osobnos-
tiach Oravy, či o činnosti 

Oravského múzea a archeo-
lógii ako vednej disciplíne. 
Heslom seniorských štu-
dentov je: Prepni na UTV, 
zbav sa pasivity, vystúp zo 

sveta obývačky, pozerania 
seriálov a participuj na svo-
jom lepšom duševnom zdra-
ví s novými vedomosťami 
a priateľmi. Zároveň chceme 

poďakovať Aničke Dravec-
kej za to, že UTV v Námes-
tove je už šesť rokov. 

         Marta SLOVÍKOVÁ

AKTIVITY 
POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

Bližšie informácie: www.cvcno.sk

Deti dostanú karty s týždennými
 úlohami, ktoré budú mocť plniť doma 

počas vianočných prázdnin. 

TÝŽDENNÉ ÚLOHY

Deti budú mať za úlohu postaviť alebo nakreslieť snehuliaka, 
ktorý bude originálny a nápaditý. Budeme hľadať toho NAJ.

SÚŤAŽ O NAJ SNEHULIAKA

Na čom všetkom sa dá sánkovať? 
Aj to nám deti môžu ukázať počas zimnej sánkovačky. 

ZÁBAVNÁ SÁNKOVAČKA

Vo veľkej telocvični CVČ budeme 
hľadať najtalentovanejšieho gymnastu.

GYMNASTICKÁ SÚŤAŽ 03.01.2023

losovanie 05.01.2023

vyhodnotenie 04.01.2023

vyhodnotenie 29.12.2022

Mikuláš a vianočné aktivity v CVČ
Týždeň od 5. do 9. decem-

bra sa  v CVČ Maják niesol 
v znamení návštevy Mikulá-
ša, ktorý v tomto čase  na-
vštevuje a odmeňuje  detí 
na záujmových útvaroch. 
Mikulášsky týždeň sme 
odštartovali v pondelok 5. 
12. 2022,  kedy k nám za-
vítal Mikuláš prvýkrát a po-
zrel si vystúpenia detí zo 
ZÚ Gymnastika I., II., III. 
skupina, Tanečníčkovia 
a Tanečná - staršie žiačky. 
V ďalších dňoch Mikuláš 
navštívil  deti v krúžkoch 
anglického jazyka, parkou-
ru, športového-rytierskeho 
krúžku a krúžku mladých 
ochranárov prírody. Ukon-
čenie mikulášskeho týž-
dňa prebehlo  v piatok 9. 

12. 2022, kedy výtvarníci 
a vedci z CVČ predstavili  
Mikulášovi   svoje výtvarné 
a vedecké práce a Mažore-
tky kadetky a juniorky mu 
zatancovali svoje vianočné 
choreografi e. Námestovské 
Mažoretky v rámci vianoč-
ného turné navštívili Via-
nočné trhy a vystúpili v gala 
programe v CVČ Prievidza 
a prestavili sa aj na Vianoč-
ných trhoch v Námestove.

Veľmi obľúbenou via-
nočnou aktivitou pre deti 
v predvianočnom čase  sú 
Vianočné tvorivé dielne 
a vianočné  pečenie, ktoré 
sme v CVČ Maják  orga-
nizovali v piatok  16. 12. 
2022. Deti spoločne s vy-
chovávateľkami vytvorili 

vianočné pozdravy, sne-
huliakov a rôzne vianočné 
ozdoby. Upiekli sladké me-
dovníky a vianočné oblátky. 

V rámci vianočných ak-
tivít sme pre deti pripravili 
dve okresné súťaže, literár-
nu súťaž Môj vianočný prí-
beh a výtvarnú  súťaž O naj-
krajšiu vianočnú ozdobu. 
Tešíme sa, že sa do súťaží 
zapojilo veľa detí, dokonca  
aj z mimo regiónu Oravy. 
Prišlo nám množstvo pek-
ných a zaujímavých prác 
a výrobkov. Mena víťazov 
budú známe 16.12.2022, 
o ktorých vás budeme in-
formovať na webovej a fa-
cebookovej stránke CVČ 
Maják.

Kolektív CVČ Maják



História Mestského športo-
vého klubu Námestovo siaha 
do roku 1931. Po 46-tich ro-
koch od vzniku sa v Námes-
tove podarilo otvoriť prvý 
športový areál s futbalovým 
štadiónom. Zázemie v do-
mácom prostredí podporilo 
kvalitu prípravy a tá priniesla 
ďalšie úspechy – postup do 
III. ligy a najvyššiu krajskú 
súťaž. 

Rokmi sa menil aj priestor 
pre prípravu. Malé škvarové 
ihrisko a ubytovacie zaria-
denie nahradilo modernej-

šie ihrisko s umelou trávou. 
Súbežne so skvalitňovaním 
podmienok na prípravu do-
sahoval klub ďalšie a ďalšie 
úspechy. Pri 80. výročí vzni-
ku klubu Námestovo histo-
ricky postúpilo do najvyššej 
súťaže, a to do tretej ligy 
východ. O desať rokov nato, 
keď klub oslavoval 90. „na-
rodeniny“, postúpil do druhej 
najvyššej futbalovej ligy. Bol 
to ten najkrajší darček, aký 
mohol klub dostať. V Ná-
mestove sme hostili mužstvá, 
ako Dukla Banská Bystrica, 

FC Košice, Železiarne Pod-
brezová, Slovan Bratislava a 
mnohé ďalšie.

To všetko dokazuje, že kva-
litná príprava a tomu zodpo-
vedajúce podmienky sú živ-
nou pôdou úspechov. Aj tento 
rok sa preto prepisovala his-
tória Mestského športového 
klubu. Staručká umelá tráva, 
ktorá slúžila viac ako 14 ro-
kov, dostala nový rozmer a 
nový povrch. Už to nebudú 
len deti v Holandsku, Belgic-
ku, či Nemecku – už to budú 
aj naše deti z Námestova, 
ktoré budú trénovať na no-
vučkej umelej tráve spĺňajú-
cej kritériá certifi kácie FIFA 
QUALITY PRO.

Umelý hrací povrch pre-
šiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou – komplexnou výme-
nou a úpravou šírky a dĺžky, 
samozrejme do plusu. Jeho 
súčasné rozmery sú 105x64 
metrov a trávnik je najvyššej 
FIFA PRO kvality. Pôvodne 
plánovaná celková investícia 
bola na úrovni 280 tisíc eur, 
z toho 100 tisíc poskytol Slo-
venský futbalový zväz. „Pre 
nárast cien sa navýšila aj ko-
nečná cena. Celkovo je to pri-
bližne 310 tisíc eur,“ ozrejmil 
prezident klubu Andrej Staši-
niak.

Investícia do športu a roz-
voja mládeže v tejto hodno-
te  si zaslúžila aj slávnostné 
otvorenie so širokou účasťou 
predstaviteľov mesta, okoli-
tých obcí, cirkvi, futbalových 

zväzov a klubov a základných 
a materských škôl. Samozrej-
me, prítomný bol aj predseda 
Mestského športového klubu 
Námestovo Andrej Stašiniak 
a pozvanie prijal aj prezident 
Slovenského futbalového 
zväzu Ján Kováčik.  

„Nežijeme jednoduchú 
dobu. Žijeme v období, že 
denno-denne počúvame zo 
všetkých strán, že je kríza. 
Stretávame sa stále častejšie 
s odpoveďami ,nie‘. Preto 
som rád, že môžeme tu teraz 
stáť a byť pri otvorení takého 
krásneho ihriska. Chcem vám 
všetkým zaželať, aby vznik-
li na tráve nové priateľstvá 
a aby do budúcna vyrástli v 
Námestove noví potenciál-
ni reprezentanti Slovenska“ 
povedal počas slávnostného 
otvorenia prvý muž sloven-
ského futbalu – prezident 
Slovenského futbalového 
zväzu Ján Kováčik.

Umelý povrch v Námesto-
ve zrekonštruovali po 14 ro-
koch. Okrem mužského tímu, 
ktorý je účastníkom III. ligy 
skupiny Východ, je nové ih-
risko určené aj pre ďalšie 
družstvá a deti z materských 
škôl. „V klube bude nové 
ihrisko využívať 230 našich 
detí z prípraviek, mládežníc-
kych či juniorských tímov. 
Okrem toho máme podpísa-
né zmluvy v rámci projektu 
Dajme spolu gól s tromi škôl-
kami, ktoré môžu v prípade 
nepriaznivého počasia vyu-

žiť toto ihrisko. Ide o ďalších 
približne 120 detí. Na novom 
ihrisku sa môžu navyše hrať 
rôzne stretnutia a turnaje, 
svoje zápasy môžu u nás hrá-
vať mládežnícke tímy z oko-
litých dedín a miest,“ dodal 
pre portál futbalsfz.sk Andrej 
Stašiniak. 

Medzi najväčšie úskalia 
projektu radí predseda MŠK 
Námestovo zväčšovanie roz-
lohy ihriska. „Natrafi li sme aj 
na veci, ktoré neboli zakresle-
né vo výkresoch a popasovali 
sme sa aj s opornými múrmi, 
ktoré boli vo svahu. Potom, 
už keď sme mali položený 
nový koberec, tri týždne pr-
šalo a nový granulát sa musí 
uložiť na suchú plochu, tak sa 
nám práce predĺžili.“

Šéfa námestovského futbalu 
pohľad na nové ihrisko teší. 
„Pre mňa je to istým spôso-
bom zadosťučinenie, pre toto 
sa oplatí robiť futbal. Teší ma 
pohľad na športujúce deti, 
lebo najzdravšie je športovať 
na čerstvom vzduchu,“ dodal 
A. Stašiniak. Na záver sa po-
ďakoval všetkým, ktorí prilo-
žili ruku k dielu. „Ďakujem 
mestu Námestovo, nášmu 
klubu, Slovenskému futbalo-
vému zväzu, ten bol pre nás 
hnacím motorom a najmä 
Rasťovi Glasovi, ktorý je na 
SFZ projektový manažér,“ 
uviedol na slávnosti otvore-
nia ihriska s umelou trávou 
predseda MŠK Andrej Staši-
niak.                (r)
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DECEMBER V NÁMESTOVE

HUDOBN ÍČEK
 S  MONIKOU  

ŠPERK  

MIKULÁŠ
V  MESTE  

7.12.  

od 9.12.  

4.12.  

podujatie pre deti
koncert pre deti

vernisáž výstavy
Eriky Labajovej

SLOVENSKO
SP IEVA  KOLEDY  

7.12.  

pred Domom
kultúry

UMENIE REMESLOKULTÚRA

LABKOVÁ
PATROLA  

AVATAR
 

BENEF IČNÝ  
KONCERT

V IANOČNÉ  VÝSTAVY
 

LÚČN ICA
 

ORAVSKÝ
BETLEHEM

 

V IANOČNÉ  TRHY  

NO LAND  

NO  LAND  

9.12.  

16.-23.12.  

28.12.  

celý december 

18.12.  

od 18.12.  

16.-18.12.  

10.12.  

27.12.  

kino pre deti

premiéra
kinohitu

Sima Margušinová
Janka Glovaťáková

BPM trio

Vianoce v okne Mestskej knižnice
Vianočná pohľadnica

 
 

predstavenie
 v Dome Kultúry

rezbárska výstava
 v Dome Kultúry

Palo Drapák / Katka Koščová / Strigôň 
Barbora Balúchová / Starmania / remeselníci 

punč a skvelá vianočná atmosféra

repríza
divadla dNO

repríza
divadla dNO

D IZAJN :NOVÉ
V IANOCE   

18.12.  

dizajnový trh
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ka

Pod stromčekom 
nájdete aj to...

2

3

1

4
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Foto: MŠ Veterná

Veseľme sa a radujme saVeseľme sa a radujme sa
26. decembra pozerá z ige-

litky kapor na opitého chlapa 
sediaceho na lavičke a hovo-
rí: 

- Tak ja som Vianoce prežil, 
ale teba stará zabije.

☻ ☻ ☻
Počas Vianoc hovorí mamič-

ka Jožkovi: 
- Jožko, zapáľ vianočný 

stromček.
O chvíľu príde Jožko a ho-

vorí: 
- Aj sviečky?

☻ ☻ ☻
Ministerstvo vnútra ozna-

muje: 
- Kriminalita silne poklesla. 

Podľa dostupných informá-
cií sa v máji nevyskytol ani 

jeden prípad krádeže vianoč-
ného stromčeka! 

☻ ☻ ☻
Zašiel Štefan do reštaurácie 

a čašník sa ho pýta:
- Čo si želáte na pitie?

- Doneste mi pol pohára 
piva.

- Ľutujem, ale pol pohára 
nepodávame.

- No prosím, a všetkým ostat-
ným ich môžete nosiť?!

☻ ☻ ☻
- Prosím si krém na topán-

ky.
- Na aké?
- Na sedmičky.

☻ ☻ ☻
- Predstavte si, prvýkrát sa 

u nás zišiel na štedrovečernej 
večeri párny počet ľudí!

- Ako to, veď ste boli traja!
- Hej, ale potom prišlo se-

demnásť hasičov!
☻ ☻ ☻

Dve blondínky sa túlajú 
po lese vyše štyri hodiny, 
zrazu jedna povie: 

- Ja už som unavená, 
kašlime na to, zoberme 

neozdobený…
☻ ☻ ☻

Dva kapre plávajú vo vani a 
jeden sa pýta druhého: 

- Ešte stále si myslíš, že nás 
chcú iba okúpať?

☻ ☻ ☻
Idú dve blondínky po ulici 

a jedna vraví druhej:
- Vieš, že tento rok budú 

Vianoce v piatok?
- Dúfajme, že nie trináste-

ho!
☻ ☻ ☻

Politici sú ako snehová guľa. 
Neustále sa nabaľujú.

☻ ☻ ☻
Policajti vyšetrujú smrť 

babky, ktorá sa počas Vianoc 
zadusila rybacou kosťou. Pý-

tajú sa dedka:
- Dedko a to ste nevideli, že 

sa babka dusí?
- Čóó? Ja slabo počujem.
- Pýtame sa vás, že či ste ne-

videli, že sa babka dusí?
- Ja som len videl, že stále 

otvára ústa a gúľa očami ako 
kapor, a tak som si myslel, že 
len spieva koledy.

☻ ☻ ☻
- Otecko mi na Vianoce na-

sľuboval hory-doly.
- A splnil všetky želania?
- Áno, kúpil mi atlas hôr…

☻ ☻ ☻
Prídu dvaja kamaráti pred 

záverečnou do reštaurácie, že 
chcú večeru. Čašník reaguje, 
že už majú len trocha ryže a 
dva rezne, ale jeden je taký 
malý. 

- To nevadí, my sa podelíme, 
- hovoria.

Ryžu si rozdelia na polovi-
ce, jeden si zoberie ten väčší 

rezeň a ten druhý hovorí:
- Ty si pekný kamarát, zo-

bral si si ten väčší.
- No a keby si si ty vyberal, 

tak ktorý si zoberieš?
- No ja by som si zobral ten 

menší.
- A čo si hubu otváraš, veď 

ho tam máš.
☻ ☻ ☻

Vyšetrujú krádež. Náčelník 
sa pýta poručíka:

- Našli ste nejaké odtlačky?
- Nenašli... Čoho sa ten člo-

vek chytil, všetko ukradol.
☻ ☻ ☻

Veliteľ hovorí k nastúpené-
mu pluku: 

- Vojaci, narodil sa mi syn. 
Ďakujem vám!

☻ ☻ ☻
Správa z moskovských no-

vín:
Na rusko-ukrajinskej hrani-

ciach prepadol ruský agresor 
pokojne orúci ukrajinský trak-
tor. Traktor paľbu opätoval, 
útočníka odohnal a odletel...

☻ ☻ ☻
Marienka volá Jankovi 

a hovorí:
- Janíčko, príď večer k 

nám, nikto nebude doma.
Janko sa oholí, vymydlí, ide 

k Marienke, zazvoní a... nikto 

nie je doma.
☻ ☻ ☻

Hovorí jeden muž druhému:
- Moja svokra, tá je anjel!
- To máš šťastie. Tá moja 

ešte žije.
☻ ☻ ☻

Hosť v kaviarni už veľmi 
dlho čaká na pohár minerál-
ky. Zúfalý sa obráti k spolu-
sediacemu:

- Neviem, čo mám robiť, 
aby mi konečne čašník do-
niesol pohár vody?

- Podpáľte sa!
☻ ☻ ☻

Chlapík tlačí na záchode 
ako najatý. Okolo ide upra-
tovačka, zdá sa jej, že sa tam 
zbytočne svieti a tak zhasne. 
Vtom sa ozve strašný rev, a tak 
rýchlo zasvieti:

- A čože tak revete?
- Fuj, to bol sprostý fór! Už 

som sa zľakol, že mi vypadli 
oči!

☻ ☻ ☻
- Lojzo, vraj si bol zavretý. 

A prečo?
- Pre úplatky.
- Ale ako to, že ťa tak skoro 

prepustili?
- To vieš, úplatky...

☻ ☻ ☻
Líder jednej strany na mítin-

gu vraví občanom:
- My chceme len vaše dobro!
Občania:

- Ale my si ho nedáme!
☻ ☻ ☻

Cez prestávku súdneho pro-
cesu hovorí advokát svojmu 
mandátovi:
-Naozaj neviem, ako vás 
z toho dostať...
-Tak vám dám návrh: čo 
keby ste vzali vinu na seba?

☻ ☻ ☻
- Potreboval by som nejaké 
hodiny do kancelárie.
- Nástenné, alebo budíky?

☻ ☻ ☻
Chváli sa staršia pani:
Ja som bohatá: 
Striebro vo vlasoch,
zlato v zuboch, 
kamene v obličkách,
cukor a železo v krvi, 
oceľ v kĺboch 
a nevyčerpateľná zásoba 
plynu!


