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Nech dobro presvecuje všetko

Každý zodpovedný hospodár sa pred koncom roku
pozrie na uplynulé dni a mesiace z pohľadu práce, porovná strany má dať a dal a z pomyselnej súvahy mu
vyjde výsledok, pričom nemusí ísť iba o čísla. Podobnú
„súvahu“ urobil pre občanov Námestova prostredníctvom mestských novín primátor mesta Ing. Ján Kadera, ktorý tiež , ako tradične, pripojil pre Námestovčanov
netradičné vinšovanie k Vianociam.

„Rok 2017 bol
hekticky ako aj predchádzajúce
roky,
práce a plánov je
veľa, problémov je
tiež veľa, takže nič
mimoriadne. Čo sa
týka realizácie tohtoročných plánov
samosprávy v našom meste, zamerali sme sa na rekonštrukcie miestnych
komunikácií: Ulice mieru
pri gymnáziu, Bernolákovej
ulice... V podstate sme realizáciu týchto plánovaných
úloh stíhali v poslednej minúte, teda v poslednom čase,
ktorý teplotne vyhovoval takýmto prácam. Nebola to
však naša chyba. Súťaž sme
spravili v predstihu, dodávateľ mal dostatok času na realizáciu, ale ten mal zrejme
veľa zákaziek, a ako to už
býva, veľkým zákazkám sa v
časovej tiesni dáva prednosť
pred tými menšími, čo bol aj
náš prípad. Ale komunikácie
sú zaasfaltované za predpísaných teplôt aspoň v takom rozsahu, aby pri zimnej
údržbe nevznikali problémy.
Stáli sme pred problémom,
či práce na asfaltovaní zastaviť, vzhľadom na počasie,
to ale nakoniec vystúpilo na
plusové hodnoty a tak sa
predĺžila záruka týchto prác.
Rekonštrukcia spomínaných
miestnych komunikácií, až
na malé nedorobky, sa teda
ukončila. Pochopiteľne, že
dodávateľovi za oneskorenie realizácie prác budeme
účtovať penále. Navyše – v
centre mesta, pri ČSOB, autobusovom nástupišti a na
mieste určenom pre taxikárov sme vybudovali parkoviská. Spomínané práce boli
hlavnými investičnými akciami roku 2017.
V pláne sme mali vybudovať cyklochodník. Priznám
sa, že ma to mrzí a nie som
spokojný, že tento chodník
zatiaľ nemáme. Myslím to
úprimne – na narodeniny
som si želal kolieskové korčule. Mám ich doma zavesené a teším sa, že ich použijem
čo najskôr a medzi prvými.
Poviem ale, že celý čas, čo
som vo funkcii, je mesto v
dobrej ﬁnančnej kondícii aj
preto, že čo sa dá, robíme

za
cudzie,
nie mestské
peniaze.
V
prípade cyklochodníka
bola vypísaná výzva na
slovenskopoľský projekt,
preto
teda skúšame
cyklochodník
od amﬁteátra
po hotel Studnička postaviť
formou nenávratného ﬁnančného príspevku a šetriť peniaze mesta. Keďže ide o nie
nezaujímavú sumu, 300 tisíc
€, radšej oželieme jeden rok
a v nádeji počkáme na rozhodnutie. Podali sme si kvaliﬁkovane vypracovanú žiadosť, veríme si a v prípade
pozitívneho výsledku s realizáciou cyklochodníka začneme okamžite. Ak by sme
však úspešní neboli, pretože
žiadostí z dvoch slovenských
krajov (Žilinský, Prešovský)
a troch poľských vojvodstiev
je veľmi veľa - ide dohromady o cca 30 miliónov € -,
začneme okamžite budovať
cyklochodník z vlastných ﬁnančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte 2018 presunuté z roku 2017.
Navyše – máme vysoko
rozpracovanú žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok
na ďalšiu cyklotrasu – prepojenie priemyselného parku - ﬁrmy Punch, areálov
so sídlom v Námestove a vo
Vavrečke v rámci výzvy zvýšenie nemotorovej dopravy
do zamestnania.
Chápem, že medzi ľuďmi
jestvuje nemálo výčitiek, že
mesto ide do takého projektu. Mesto Námestovo však
ide do takých projektov, kde
peniaze dávajú. Ak by sme
dostali stovky či milióny eur
tak, že mesto ich môže využiť
na účely tých investícií, ktoré samo potrebuje, určite,
určite by sme mali aj iné priority. Bolo by však nemúdre,
ak by sme sa neuchádzali o
peniaze tam, kde ich dávajú,
a hoci aj na účel, ktorý nie je
prioritou mesta. V tomto prípade je podmienkou spojiť
priemyselné parky, v našom
prípade tu pracuje 400 zamestnancov, čo niekoľkonáPokračovanie na 2. str.
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Požehnané
Vianoce!

Fotomontáž: Redakcia

Zostupuje na nás zvláštna atmosféra – čo s ňou?
Sviatky Vianoc majú svoje čaro pre malých i veľkých. my rímsky cisár Augustus naPrinášajú nám akési slávnostné tajuplné ovzdušie: riadil súpis obyvateľstva, Sýstromček, jasličky, sviečky, darčeky, rodinné návštevy a riu vtedy spravoval Qurínius
hlavne spoločná večera v rodinnom kruhu. Pri tom všet- a v mestečku Betleheme, tak
kom Vianoce v nás obnovujú určité vzrušenie a dojem ako to predpovedal izraelský
čohosi tajomne krásneho, dobrého a veľkého. Každý z prorok Micheáš, sa narodilo
nás objaví v sebe dobrotu, cíti sa akoby povinným preja- dieťa, ktoré obyčajní pastieri
viť milotu k iným; pocit hlbokej ľudskosti a štedrosti visí našli zavinuté v plienkach a
uložené v jasliach (Lk 2, 10vo vzduchu, atmosféra je slávnostná, povznesená.
Celé to citové ovzdušie je je presná historická udalosť, 12). Čím je narodenie tohto
pekné, ak sa z Vianoc nespraví ktorú evanjelista Lukáš opisu- dieťaťa výnimočné a odlišné
bájna legenda, ak sa neprežijú je s presnosťou a dôslednos- od narodenia ktoréhokoľvek
ako „ﬁction“, ako pekná roz- ťou kronikára. Táto historická iného ľudského života v minuprávka bez vzťahu k skutoč- udalosť sa spája s narodením losti či prítomnosti? Kresťannosti. Môžeme pozabudnúť na dieťaťa. Stalo sa to, keď zná- ský svet verí, že v tomto dieťati sa Boh zvláštne láskavým
pravý význam a na ozajstnú
príčinu radostnej slávnosti a
prežiť vianočné sviatky s povrchnými pocitmi, bez hĺbky.
Bola by to škoda, keby Vianoce prešli a nezanechali v nás
stopu. Lebo darčeky sa rýchlo
opotrebujú, sviečky dohoria,
ihličie z vianočného stromčeka opadne a namiesto skutočného ľudského a duchovného
obohatenia by nám ostalo v
rukách iba niečo minulé. Po
Vianociach by sme sa ocitli
bez nových síl v každodenných starostiach o chlieb a
uprostred tvrdého životného
zápasu a ľudských egoizmov.
Cisár Augustus nariadil súpis obyvateľstva a tak sa Mária s
Pýtame sa, čo je teda podstaJozefom
vydali na cestu do Betlehema - zapísať sa...
tou Vianoc? Ako ich prežiť s
Veľmi vydarené predstavenie Živý betlehem pripravil Náúžitkom a do hĺbky? Potrebné
je odpovedať veľmi priamo: mestovský mládežnícky zbor pre Námestovčanov v nedeľu 17.
Foto: (lá)
prameňom vianočnej radosti decembra na Hviezdoslavovom námestí.

spôsobom dotkol nášho sveta
a bytia každého človeka, pretože toto dieťa je Boží Syn.
Stretávame sa s udalosťou,
ktorá nemá páru v ľudských
dejinách, najväčšia senzácia
všetkých storočí, skutočnosť,
ktorá vrhá nové svetlo na Boha,
na celé ľudstvo i na existenciu
každého človeka. Ak sa v tom
dieťati Boh stal človekom, tak
ono má čo povedať každému
z nás. Neviditeľný, nesmierny,
všemocný, majestátny Boh sa
k nám znížil a ukázal nám svoju tvár. Vianoce nám pripomínajú fakt, že v betlehemskom
Dieťati sa Boh stal človekom.
Viacerí nekresťania nám vyčítajú, že tvrdíme o Bohu čosi
nedôstojné, že znižujeme Boží
majestát. Majú pravdu v tom,
že „v betlehemskej maštaľke sa
stretáva nebo so zemou. Nebo
zostúpilo na zem“ (pápež Benedikt XVI.). Ale to sám Boh
sa chcel takto znížiť, skloniť k
človekovi, ukázať sa v svojej
milote, dobrote a láske. Boh sa
nám stáva nesmierne blízkym
v betlehemskom dieťati, dokonca mu dáva meno „Emanuel“- „Boh s nami“. Toto
dieťa, tento Emanuel, je už
naveky náš živý brat, priateľ,
spolupútnik na životnej ceste,
s ľudským citlivým srdcom,
Pokračovanie na 6. str.
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Dokončenie z 1. str.
sobne prevyšuje požiadavku
stanovenú v projekte. A verím tomu, že ak sa lávkou
prepojíme, vytvoríme podmienky aj na ďalšie napojenie cyklotrás, ktoré by smerovali ďalej na Trstenú, ale
napríklad i ďalej do Nového
Targu, čo by bolo ideálne.
V súčasnosti pripravujeme
projektovú dokumentáciu na
spomínané prepojenie priemyselného parku Panch tak,
aby sme stavebné povolenie
mohli dostať najneskôr do
polovice marca 2018. Je to
moje predsavzatie – robiť
všetko pre to, aby sme túto
realizáciu dokázali dotiahnuť do konca, ako sme, krôčik za krôčikom, dotiahli aj
prieťah Námestovom. Aj tu,
ako pri prieťahu, treba byť
trpezlivý. Budúci rok budeme vedieť, či tento projekt
pôjde, alebo nepôjde. Peniaze v kraji na to vyčlenené
sú, šanca je teda obrovská.“
Ako ste teda spokojný s
výsledkami, ktoré sa v roku
2017 dosiahli, vy osobne?
„Od ideálu sme, samozrejme, dosť ďaleko, hlavne
u cyklochodníka, pretože
sme to ľuďom sľúbili. U
niektorých občanov je taká
mienka, že počas troch rokov volebného obdobia sa
nerobí nič, a potom vo volebnom roku sa robí všetko.
Tomu som chcel predísť, a
absolútne s tým nesúhlasím.
Ja vnímam volebný rok ako
každý iný a robme, čo sa len
spraviť dá, robme rozumne,
nehľadiac na to, či vo voľbách obstojíme alebo neobstojíme. Nemusíme sa za nič
hanbiť, tí čo prídu a projekt
bude dobre rozbehnutý,
budú pokračovať. Okrem
toho, urobilo sa veľa drobných prác, ktoré sme pri
údržbe mestských komunikácií realizovali. Teda – až
na ten cyklochodník – som,
čo sa týka plnenia našich
plánov, spokojný.
Každodennej práce je veľa.
Veľký pokrok pre individuálnu bytovú výstavbu sa urobil tým, že sa prijali zásady
financovania inžinierskych
sietí. Práve to bola obrovská prekážka, cez ktorú sme
sa nemohli pohnúť z miesta.
Pri jasných pravidlách sa
bude výstavba rozbiehať a
v najbližších rokoch príde,
podľa mňa, k veľkému rozmachu individuálnej bytovej
výstavby.
Pri úvahe, čo zaželať k nadchádzajúcim sviatkom svojim
spoluobčanom, mi nedá nepovedať, sledujúc politické,
spoločenské, kultúrne i športové dianie na Slovensku, v
EÚ i v celosvetovom rozsahu, že v ľuďoch vládne skôr
pesimistická nálada. Hľadáme, aké sú problémy, ťažkosti... Bolo by dobré, ak by sme
viac mysleli pozitívne, videli
v živote okolo seba aj dobré
veci... Lebo je to akosi tak, že
to, čo je dobré, to sa nevidí,
o tom sa nemôže rozprávať,

pretože to je chvála. A ak sa
spomenie niečo dobré, nasleduje komentár v zmysle
– to už malo byť dávno... Aj
keď sa podarila dobrá vec,
zas len rezonuje negatívne
myslenie – malo to byť skôr,
malo to byť inak, lepšie... Pesimizmus vládne nad nami.
Ako keby sme sa už nevedeli
tešiť z pracovného ovocia.
Prispieva k tomu aj populizmus – pekné rozprávanie a
zavádzanie ľudí bez reálneho výsledku, ktoré následne
v nich plodí ďalšie negatívne
stavy – zlosť, pocit oklamania, podvedenia, nenávisť...
Chcel by som teda zaželať
všetkým, aby mysleli pozitívne, boli veselší, zažívali
viac radosti. Lebo neexistuje obec ani mesto, ani štát,
kde by mali všetko. Všade sú
nejaké problémy. My žijeme
v dobrom, peknom a čistom
regióne, nemáme tu až také
problémy so zahusťujúcou sa
dopravou ako inde..., a tak
sa tešme. Tešme sa z každej
maličkosti. Lebo radosť aj
z maličkostí robí človeka
spokojnejším, pokojnejším
i zdravším. Priateľské prostredie, dobré vzťahy medzi
susedmi a vôbec, zaháňajú
pesimizmus a posilňujú zdravie, ktoré si želáme na prvom
mieste pri všetkých dôležitých životných okamihoch či
pri príležitosti vianočných a
novoročných sviatkov.
Prajem každému občanovi
nášho mesta, aby tie svetlé
dni vysoko, vysoko prevyšovali tie menej svetlé roku
2017 aby každý mohol povedať, že rok 2017 bol predsa
len úspešný a bolo dobre, že
sme tu žili. Ako je prirodzené, museli sme v živote riešiť
rôzne zdravotné, pracovné,
životné prekážky. Verím, že
všetci, ktorí niesli v tomto
roku takéto vážnejšie bremená, sa z toho dostali alebo
dostanú a čakajú ich len tie
lepšie dni.
Aj ja želám spoluobčanom,
Námestovčanom, všetkým,
čo do Námestova chodia, a
vôbec všetkým ľuďom, na
koho si len spomenieme, aby
mali toľko zdravia, aby nemuseli chodiť po lekároch,
a okrem zdravia veľa, veľa
toho pozitívneho. Nemyslieť
na problém, aký mám a trápiť sa tým, lebo ten problém
mohol byť ešte väčší... Želám
všetkým veľa potrebnej ústretovosti, pretože mnohokrát si
sami sebe robíme problémy a
zbytočne si znepríjemňujeme
život. A keď sú problémy, sme
tu na to, aby sme ich prekonali a aby sme sa posunuli k
lepšiemu.
Želám všetkým tiež veľa,
veľa pracovných úspechov,
osobných úspechov, rodinnej
pohody, deťom dobré známky
a každý deň úsmev na tvári...
Nech dobro vysoko svieti nad
negatívami v živote a presvecuje ich,“ povedal na záver
svojho príhovoru občanom
primátor Ján Kadera.
Redakcia
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Rokovanie mestského zastupiteľstva
Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva sa v deň svätého
Mikuláša zišli na svojom
poslednom rokovaní v tomto
roku. Najdôležitejším bodom
rokovania bol bezpochyby
rozpočet mesta na rok 2018

našla okresná prokurátorka
niekoľko rozporov so zákonom, na čo mesto upozornila
protestom prokurátora. Poslanci prokurátorke vyhoveli
a sporné ustanovenia dali do
súladu s príslušným záko-

Výnimku tvoria Silvester,
Nový rok a podujatia, ktoré
organizuje mesto. Poslanci sa
s návrhom stotožnili a schválili ho.
Tretie VZN je o miestnych
daniach. To nahrádza VZN

Hlavným bodom rokovania posledného tohtoročného mestského zastupiteľstva bol rozpočet
na rok 2018, ktorý poslanci schválili bez akýchkoľvek zmien jednomyseľne.
Foto: (kn)
s výhľadom na ďalšie dva
nasledujúce roky. Príprave
rozpočtu sa venovala náležitá

nom.
Mestský úrad pripravil úplne nové VZN o používaní

Rozpočet Mesta Námestovo
na rok 2018 v číslach
Mesto Námestovo bude v roku 2018 hospodáriť s finančnými príjmami vo výške 12 203 733 €. Z toho vlastné príjmy predstavujú 7 363 850 € a príjmy z grantov a
štátneho rozpočtu 4 839 883 €.
Na propagáciu a marketing je vyčlenených v rozpočte
23 000 €, na manažment a kontrolu 164 330 €, na interné služby 205 400 €, služby obyvateľom 112 797 €, bezpečnosť 312 923 €, odpadové hospodárstvo 549 400 €,
na kultúru 195 350 €, na vzdelávanie 5 489 298 €, šport
a voľný čas 97 000 €, na komunikácie 3 802 342 €, prostredie pre život 245 200 €, na sociálne služby 586 010
€, na administratívu 607 655 €, na bývanie 61 857 €, na
občiansku vybavenosť je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 10 000 €.
Mgr. Katarína Rusinová
vedúca finančného oddelenia
pozornosť, zasadali jednotlivé komisie, všetky mestské
príspevkové a rozpočtové
organizácie predložili svoje
návrhy a požiadavky. Mestský úrad všetko spracoval v
zmysle zákona a následne
„posunul“ do finančnej komisie. Tá všetko podrobne
prešla a výsledná verzia bola
zverejnená pätnásť dní pred
rokovaním mestského zastupiteľstva a následne ho mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo jednomyseľne
bez akýchkoľvek zmien. Na
samotnom rokovaní boli síce
prednesené ďalšie požiadavky na financie, ale tie sa budú
riešiť v priebehu budúceho
roka a môžu sa schváliť v
rámci rozpočtových opatrení.
Zastupiteľstvo prerokovalo aj tri všeobecne záväzné
nariadenia mesta (VZN). Vo
VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom
odvádzaní odpadových vôd

pyrotechnických výrobkov.
Ako povedala predkladateľka
tohto VZN vedúca správneho oddelenia Mária Vranová,
keďže tieto výrobky sú voľne
v predaji, my ich predaj zakázať nemôžeme, môžeme však
regulovať ich používanie. V
zásade chceme zamedziť ich
používanie po 22. hodine.

z roku 2014, ktoré bolo už
trikrát novelizované. Niektoré poplatky sa zrušili, alebo
zjednotili, napríklad za trhové
miesto počas jarmokov, a niektoré pribudli. Ide napríklad o

akcie, ktoré sa v tomto roku
realizovať nebudú, sa presúvajú do budúceho roka a z
tohtoročného rozpočtu sa vyradia. Ako vidieť, rozpočet je
„živý dokument“ a počas celého roka sa s ním pracuje. Jediná výnimka spočíva v tom,
že po 31. auguste sa už nesmie prijať taká zmena, ktorá
by mala za následok zvýšenie
schodku rozpočtu.
V bode prevody, nájmy a
výpožičky majetku mesta
sa spôsobom hodným osobitného zreteľa, prenajíma
rozhodcovská veža na Nábreží za účelom vybudovania
a prevádzkovania vodnolyžiarskeho vleku. Poslanci, po
ubezpečení, že na Nábreží nevznikne ďalšia „krčma“, prenájom za sumu 100 eur ročne
- vežu mladému nadšencovi
vodného športu schválili.
V bode rôzne sa vlastníci
pozemkov v lokalite Brehy
dožadovali spolupráce mesta
pri vysporiadaní pozemkov a
budovaní inžinierskych sietí.
Po miestami ostrejšej výmene názorov sa nakoniec obe
strany, to znamená vedenie
mesta a zástupcovia vlastníkov pozemkov, dohodli na
spoločnom stretnutí, kde sa
podrobne prerokuje postup a
zodpovednosť jednotlivých
strán pri riešení problémov a
ich financovaní

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo miestami rušné
– najmä keď išlo o problematiku vysporadúvania pozemkov a
budovania inžinierskych sietí na Brehoch. K téme sa obe strany stretnú opäť.
Foto: (kn)
spoplatnenie reklamy na rôznych podvozkoch, prívesných
vozíkoch a pod.
V poradí šiestym rozpočtovým opatrením bol upravený
rozpočet roku 2017. Upresnili
sa „štátne“ peniaze na prenesené výkony štátnej správy a
dotačné peniaze. Investičné

Na záver primátor poďakoval všetkým za prácu počas
celého roka a poprial im príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a posledných dní tohto roka.
Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Pre čistotu mesta
V predchádzajúcom čísle novín sme písali o pláne umiestniť v meste nové ekologické hygienické stanice na venčenie
psov. Plán sa stal skutočnosťou a začiatkom decembra boli osadené štyri stanice ECO DOG TOILET na území mesta.
Jedna na Nábreží Oravkej priehrady,
jedna na Sídlisku stred a dve na Sídlisku
brehy. Ak sa stanice osvedčia, mesto ich
počet rozšíri. Aj ich umiestnenie nie je
problém zmeniť, vedenie mesta prijme v
tomto smere akékoľvek podnety od obVidieť, že stanica už slúži svojmu účelu.
(mr)
				
Foto: (msú) čanov. 			
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Čo za naše dane?
Z dobrej práce márnu
chválu žádať, sic nesluší,
ale ten, kdo vidí dobre,
to chváliti musí.

a kde je hranica únosnosti.
Niektoré mestá zdroje používajú viac na školstvo alebo zdravotníctvo, inde je to
infraštruktúra, alebo rozvojové projekty. Neexistuje
návod, ako má mesto dane
použiť. Všetci sa zhodneme
na tom, že verejné financie
je potrebné využívať efektívne. Každé jedno euro je
potrebné rozumne použiť a
hľadať rezervy vo využívaní verejných prostriedkov.

(Hugolín Gavlovič,
Walaska škola mrawuw stodola,
1755)

V meste určite nie sú dvaja, ktorí majú rovnaký názor
na to, ako by mali vyzerať
ideálne verejné financie.
Ako vysoko zdaniť obyvateľov, koľko ešte znesú
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samospráva

Ak sa rozhodca v zápase
upískne, všetci mu kričia,
nech si dá okuliare, alebo
mrkvu. V tomto prípade je
potrebné prijať zmenu v
myslení a zmenu v rozhodovaní. Nestačí len poukázať
na problémy, je potrebné
konečné riešenie. V priloženom prehľade uvádzam
rast príjmovej časti rozpočtu, rast výdavkov, na druhej
strane neplnenie kapitálového rozpočtu.

Bežné príjmy:

Skutočné plnenie
Skutočné
Schválený rozpočet Očakávaná
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu
2015
plnenie 2016
2017
skutočnosť 2017
2018
2019
2020
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU
4 840 224
4 093 817
4 834 367
5 408 230
5 684 750
5 981 902
6 296 850
Daň z príjmov
fyzických osôb
4 097 186
3 369 653
4 092 667
4 664 330
5 240 852
5 555 300
4 944 200
Daňové príjmy rok 2015-2020 - v roku 2020 predpoklad 153,81% roku 2015
Daň z príjmov fyzických osôb 2015-2020 - v roku 2020 predpoklad 164,86% roku 2015
Zdroj: Rozpočet mesta na roky 2018-2020, programový rozpočet 2018-2020
Bežné výdavky:
Výdavky MsÚ a MsZ
Mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania

Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná sku- Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu
2015
2016
2017
točnosť 2017
2018
2019
2020
574 570
536 266
778 947
749 783
798 075
817 367
802 091
285 359

279 130

377 720

379 610

394 800

410 592

427 016

Výdavky MsÚ a MsZ porovnanie rokov 2015 - 2020 - v roku 2020 predpoklad 139,59% roku 2015
Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania porovnanie rokov 2015 - 2020 - v roku 2020 predpoklad 149,64% roku 2015
Zdroj: Rozpočet mesta na roky 2018-2020, programový rozpočet 2018-2020

Kapitálové výdavky na rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 242 922

Skutočnosť k 31.12.2015
971 085,94

% čerpania
78,13%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 242 922 EUR bolo skutočne plnenie k
31.12.2015 v sume 971 085,94 EUR, čo predstavuje 78,13%.

Zdroj: Záverečný účet Mesta Námestovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Kapitálové výdavky na rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene
1 302 159

Skutočnosť k 31. 12. 2016
539 625,99

% čerpania
41,44%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 302 159EUR bolo skutočne čerpané k
31. 12. 2016 v sume 539 625,99EUR, čo predstavuje 41,44% plnenie.

Zdroj: Záverečný účet Mesta Námestovo za rok 2016

Kapitálové výdavky ani tento
rok 2017 nebudú splnené. Spomeniem len niektoré nesplnené:
oprava sokla ZŠ Brehy vo výške 18 400 €, náučný chodník
2,5x2100 so spevneným povrchom vo výške 300 000 €, dotácia
- rekonštrukcia Domu kultúry vo
výške 250 000 €, vybudovanie
Ul. Lazová vo výške 54 000 €,
vybudovanie chodníka pri Dome
kultúry – 70 m vo výške 7000 €,
obstaranie špeciálnych učební ZŠ
Komenského vo výške 150 000 €,
vybudovanie autobusových zastávok pri štátnej ceste 1/78 vo výške
11 000 €, obstaranie špeciálnych
učební ZŠ Slnečná vo výške 150
000 €.
Dáš ekonómom rovnaké čísla
a výsledky budú úplne odlišné:
Ten pohár je poloprázdný alebo
napoly plný. Tri vlasy na hlave
sú málo, no v polievke je to veľa.
Nemôžeme byť spokojní s plnením kapitálových výdavkov. Už
dlhšie je to len plátanie a nie systémové riešenie? Určite sa veľa vecí
v meste urobilo, veľa vecí zmenilo, mesto mestom robia výdavky
aj do infraštruktúry. Poďakovanie
patrí za realizované akcie investičnej výstavby v rokoch 2015
až 2017 - nová cesta cez mesto
s kruhovým objazdom, výmena
verejného osvetlenia, rekonštrukcia školských zariadení, rekonštrukcia ulíc Mieru, Štúrova,

Bernolákova, Polom. Obnova
strojového parku na technických
službách - za túto prácu je potrebné vysloviť uznanie všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a
realizácii. Veľa z plánov zostalo
nesplnených. Vieme o tom a niektoré z týchto restov boli zaradené
do rozpočtu na rok 2018, niektoré
musia počkať na ďalšie roky. Je
dobré, že nastala systémová zmena, v zastupiteľstve sa hľadajú
systémové riešenia. Rok 2018 by
mal byť poslednou šancou ukázať, že to ide bez výhovoriek a
zdôvodnení typu lebo, lebo nie je
riešenie. Môžeme sa porovnávať,
môžeme hľadať výhovorky, ale
8000 občanov očakáva riešenia.
Preto nebude cyklistický chodník, lebo nás nepustí pán S. cez
humno. Berieme plat a mzdu, tak
robme. Ako to je úplne zle, to sme

videli tento rok v priamom prenose pri oprave ulíc Mieru a Bernolákova: zmluva bola uzatvorená
s termínom plnenia 30. 8. 2017
a 15. 10. 2017. Keď som sa pýtal
v siedmom mesiaci zodpovedných za realizáciu, odpoveď bola
– určite bude termín dodržaný.
Výsledok je – nebol. Pokladanie
asfaltového koberca pod bodom
mrazu v snehu je porušením všetkých predpisov a noriem, tú neobstojí žiadna výhovorka. Normy sú
na to, aby sa dodržali, v opačnom
prípade sa asfalt rozpadne, nič iné
neexistuje. Aj pre naše mesto platia
fyzikálne zákony. Ak si myslíme, že
nie, potom môžeme čakať, že celá
robota príde nazmar a o pár rokov
môžeme znovu platiť 340 000
€. Oprava ciest sa robí v meste
priemerne raz za tridsať rokov.
Dodávateľ už bude preč, zodpo-

vední za prevzatie prác už nebudú
na svojich miestach a niekto to
zaplatí – každý jeden z tých 8000
občanov nášho mesta. Ak dodávateľ nesplnil termín, je potrebné postupovať podľa zmluvy a
účtovať penále. Či budú a či ich
vôbec uvidíme v príjmovej časti
rozpočtu, je otázne. Rozpočet je
na to, aby sa dodržal. V opačnom
prípade je to zdrap papiera. Dá sa
to splniť, ak pridelíme konkrétne
termíny pracovníkom zodpovedným za riešenie.
Vo vzťahu k rozpočtu sú dôležité
rozhodnutia, ktoré ochránia aktíva
samosprávy, zachovajú jej majetok a stabilizujú mimorozpočtové
zdroje tak, aby sa zachoval rozsah samosprávou poskytovaných
služieb. Problematika verejných
financií je o zodpovednosti, o
zodpovednosti obmedziť výdavky a viac pracovať na zvýšení príjmovej časti rozpočtu pri rozumnom investovaní do stanovených
priorít. Racionalita hovorí, že len
škrtať výdavky nie je riešenie, je
to len odsúvanie problémov do
budúcnosti.
Idú Vianoce a tie sú o inom,
nie o práci.
Nech sú sviatky zamyslením
a zastavením.
Všetkým veľa zdravia.
Marián Grígeľ
poslanec MsZ a predseda
komisie výstavby,
ochrany životného prostredia

Prajem všetkým občanom
šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov
- sviatkov porozumenia,
pokoja a lásky.
Do nového roku 2018
želám pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných
úspechov, nech je pre vás
nasledujúci rok rokom radosti a šťastia.

Ing. Anton Ťapák
zástupca primátora mesta

Šport v roku 2018 podporí
mesto finančne viac
Mestské športové kluby dosahujú z roka na rok
lepšie výsledky. V
priebehu niekoľkých rokov vznikli aj nové športové
kluby, ktoré priťahujú našu mládež.
Kým v roku 2016
bolo na športové
aktivity vyčlenených 72 500 eur, v
roku 2017 to bolo
o 10 000 viac. Na rok 2018 je
pripravených 97 000 eur, za
čo chcem poďakovať poslancom a vedeniu mesta. Verím,
že tieto prostriedky pomôžu
skvalitniť podmienky i chod
jednotlivých klubov, kluby
ich efektívne využijú a budú
dobre reprezentovať mesto.
Najväčšia časť finančných
prostriedkov bola pridelená
MŠK Námestovo, ktorý je s
približne 300-člennou členskou základňou najmasovejším športovým klubom a od
prípravky cez mladších, starších žiakov a dorastencov
úspešne reprezentuje mesto
v 1. lige. Netreba zabudnúť
ani na mužov, ktorí sa na 6.
priečke v jesennej tabuľke
úspešne popasovali v Slovenskom pohári a v zápase
s prvoligovým Spartakom
Trnava odohrali vyrovnaný
súboj aj napriek neregulárnemu prístupu rozhodcov.
Nemožno zabudnúť ani na
fanúšikov, ktorých na stretnutiach pribúda a priemerná účasť je 500 divákov na
zápas. V MŠK sa tento rok
začalo aj s trénigovou prípravou v kategórii dievčat,
ktoré sú pripravené rozšíriť
futbalovú reprezentáciu v

rámci regiónu.
Netreba zabudnúť ani na samotný štadión,
ktorý aktuálne
potrebuje
rekonštrukciu atletickej dráhy.
Je jediná, ktorá
spĺňa atletické
normy na hornej Orave. Treba uvažovať o
tartane a tým
dať priestor ľuďom v meste, ktorí sa venujú atletike.
O mestskú dotáciu požiadali
aj KST-turisti a TJ Oravan
Námestovo, pod ktorý spadá hokejbalový, volejbalový a stolnotenisový oddiel,
extrémne športy – Parkour,
Workaut a otužilci. Suma,
ktorú jednotlivé kluby požadovali, bola oveľa vyššia, celkovo 205 024 eur.
Na mesto, v ktorom býva
cca 8000 obyvateľov, je
táto suma privysoká a je
tiež prirodzené, že mestské
finančné prostriedky treba
úmerne venovať potrebám
všetkých skupín obyvateľov. Treba pokračovať v
rekonštrukcii ulíc Priemyselná, Komenského, Slnečná, Brezová a naštartovať
budovanie cyklochodníka.
Na oravskej priehrade dobudovať vodný vlek, ktorý
v letnom období zatraktívni
naše oravské more.
Blížia sa najkrajšie sviatky
v roku a ja vám chcem všetkým popriať hlavne zdravie
a tú pravú vianočnú pohodu
v rodinnom kruhu.
PaedDr. Tomáš Kucharík
poslanec MsZ a predseda
komisie pre tel. a šport

V návrhu rozpočtu pre rok 2018 sú to tieto pripravené investície za viac ako tri a polmilióna eur.
Projektová dokumentácia kanalizácie Vojenské
Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále Domu kultúry
Dotácia na nákup kosačky
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Štefánikova od kostola po BD 263/8
Rekonštrukcia Nábrežia
Vybudovanie VO na Vojenské
Vybudovanie Ul. Lazová
Vybudovanie miest. komunikácie Ul. Brezová, vrátane kanál, voda
Rekonštrukcia Ul. Komenského
Rekonštrukcia Ul. Cyrila a Metoda
Dotácia na „Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania“

8 000 €
25 000 €
35 000 €
38 000 €
52 000 €
66 000 €
54 000 €
67 000 €
120 000 €
270 000 €
2 800 000 €

Vianoce. Prváčka Miška Turňová z krúžku Šikulkovia v CVČ
Maják.
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prezident v meste
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Prezident Andrej Kiska bol na návšteve Námestova
V rámci pracovných ciest po regiónoch Slovenska navštívil prezident SR
Andrej Kiska 6. novembra Námestovo.
Bola to jeho druhá návšteva Oravy – v
októbri 2014 navštívil Dolný Kubín, Trstenú a Krivú.
Návštevu
Námestova
začal prezident SR na
mestskom
úrade,
kde
rokoval
s
veŽivý „špalier“ urobili prezidentovi pred mestským úradom deti MŠ.
dením mesta,
zaujímajúc sa o problémy a celkový život občanov mesta i regiónu
hornej Oravy. Potom
navštívil Gymnázium
Antona Bernoláka, kde
po stretnutí s vedením
školy diskutoval s plnou aulou gymnazistov. Zaujímalo ho, koľkí chcú ísť študovať do
zahraničia, koľkí chcú

Vedenie mesta diskutovalo s
prezidentom pred zasadačkou
MsÚ – v priestore, ktorý sa
pracovníkom, pripravujúcim
výjazd prezidenta A. Kisku na
Bielu Oravu veľmi pozdával.
Fotografia prezidenta SR A.
Kisku s vedením mesta, ktorá
určite nezapadne prachom,
pretože hlava štátu do Námestova nechodí často - naposledy
tu bol najvyšší ústavný činiteľ
v roku 2009 a tak fotografia
zrejme zaujme svoje miesto i v
mestskej kronike.

Prezident A. Kiska požiadavke o spoločnú fotografiu vyhovel
veľmi rád.

študovať IT odbory, koľkí
pedagogické odbory, koľkí
chcú ísť pracovať do zahraničia... „Choďte do sveta
za štúdiom, za prácou, ale
hlavne – vráťte sa domov,
na Slovensko“ – požiadal
študentov tohto najväčšieho gymnázia na Slovensku, ktoré, ako povedal, “je
úžasnou školou, patrí medzi
najkvalitnejšie gymnáziá“.
Požiadal ich tiež, aby si pre
vysokoškolské štúdium nevybrali školu, na ktorú sa dá
dostať ľahko, ale naopak.
Pretože z vysokej školy s

Radosť pozerať na urastených mládencov ZUŠ, ktorí na heligónkach zanôtili zreska najvyššiemu predstaviteľovi Slovenska i mesta.

nízkymi nárokmi nebude
vôbec jednoduché nájsť si
prácu, naopak. Študenti sa
v diskusii zaujímali o extrémizmus, zaujímal ich názor
prezidenta na migrantov, na
serióznosť médií, ale napríklad aj na bitcoin či ďalšie, mladým ľuďom blízke,
témy.
Prezident v stručnosti vyrozprával študentom svoj
životný príbeh, keď ako
študent išiel do sveta, vrátil
sa, stal sa úspešným podnikateľom, zarábal veľa peňazí, no po čase zistil, že
peniaze nie sú prostriedkom
ku šťastiu. Všímal si obrovské rozdiely medzi ľuďmi,
spôsobované
veľmi často i
nevyliečiteľnými chorobami. Rozhodol
sa pomáhať im
– založil neziskovú organizáciu Dobrý
anjel. V diskusii spomenul aj
príklady nevyliečiteľne chorých z Oravy,
ktorým sa táto
organizácia
snažila finančne pomôcť
(Podrobnejšie
o živote A.
Kisku v jeho autobiografickej knihe Cesta manažéra z
pekla, alebo, Ako robiť charitu úspešne a so srdcom,
pozn. aut.).
Návšteva hlavy štátu v
Námestove sa konala vzápätí po voľbách do vyšších
územných celkov, v ktorých
dali voliči „na frak“ extrémistom a tak prezident zašiel na nábrežie priehrady, k
miestu, kde bol zbitý turista
z Dominikanskej republiky
len preto, že mal inú farbu
pleti. Prezident pred zástupcami médií vyjadril radosť
nad tým, že ľudia sa vedia
spojiť a ukázať, aké Slovensko chceme a že zmeny
v politike sú možné, len treba, aby sa do politiky zapojili čestní a schopní ľudia.
Po krátkom stretnutí s
novinármi už prezident A.
Kiska doslova bežal k autu,
aby stíhal ďalší naplánovaný
program. Prezidentov krátky
pobyt v Námestove a okolí
bol určite dobrý na to, aby sa
hlava štátu od predstaviteľov
samospráv letmo dozvedela,
ako a čím žijú ľudia v tejto
časti Slovenska. V jeho nabitom programe však chýbal
čas, ktorý by prezident venoval aj bežným občanom. 		
		
(lá)

O tom, že prezident mal na návštevu nášho mesta veľmi málo
času, svedčí aj táto momentka.

Prezident má mladých ľudí veľmi rád, aj preto navštevuje v
regiónoch Slovenska predovšetkým študentov v školách. Budúce námestovské maturantky však prišli za ním k mestskému
úradu, a do školy si ho chceli zaniesť aspoň na fotografii, keďže hlava štátu návštevou poctila v meste iba gymnázium.

Diskusia prezidenta a gymnazistov v plnej aule bola obojstranne veľmi pútavá.

Na nábreží priehrady, na mieste, kde extrémista napadol a
zbil turistu z Dominikánskej republiky, mal A. Kiska krátku
tlačovku s novinármi, a potom sa už ponáhľal, aby stihol ďalší
plánovaný program v obci Klin.

... a ešte pamiatka pre jednu mladú námestovskú rodinku.
					
Foto: (lá)
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saleziáni

Úžasný život dona Jozefa Sobotu
Na dnešnú dobu možno nepochopiteľný vzťah: Učiteľ
matematiky a fyziky bývalej strednej školy, dnešného
Gymnázia Antona Bernoláka,
poskytne vlastný byt študentom, mládeži, ktorá tu prichádza, hoci vlastník bytu ani nie
je doma. Mladí si v izbe bytu
čítajú, učia sa, uvaria si čaj,
pomaškrtia na tom, čo pre nich
učiteľ pripravil, a ak sa s matematikárom, neskôr robotníkom
chcú stretnúť osobne, lebo potrebujú poradiť v školských či
súkromných veciach, počkajú
na neho, keď prichádza po práci domov. Nejde o skupinku
niekoľkých mladých chlapcov
či dievčat. Do námestovského bytu neďaleko OD Klinec
prichádza postupne niekoľko
desiatok mladých, ktorí sú tu
ako doma. Veď od toho bytu
dostali vlastný kľúč. Počas niekoľkých rokov v čase totality
dá majiteľ kľúč od svojho bytu
130-tim mladým! Predstavme
si len to množstvo, 130 vyrobených kľúčov. A 130 ľudí, ktorí
chodievajú na 8. poschodie

bytovky – za svojím Krstným.
Tak si mládež v 60. - 80. rokoch nazvala svojho profesora.
Dnes sú z tých prvých už zrelí
dôchodcovia, lekári, mnohí sú
kňazi, misionári, napríklad salezián Anton Odrobiňák v Ekvádore, biskup Dávid Tencer
na Islande, „exdekan“ Blažej
Dibdjak, mnohí sú šťastnými
manželmi, mnohí saleziáni
spolupracovníci. Hovoríme o
donovi Jozefovi Sobotovi, ktorý pred cca 60 rokmi priniesol
do Námestova saleziánskeho
ducha dona Bosca. Prinášame
pár útržkov z jeho života, ktorý
je svedectvom lásky k mladým
v duchu saleziánskeho „preventívneho systému“, ktorého
podstatou je práve láska.
* * *
„Prišli sme tu, niečo sme si
prečítali, urobili si čaj,“ spomína na obdobie štúdií na odbornej škole v Námestove Pavol Šelian, ktorý pomáha don
Sobotovi. „Keď Krstný prišiel
z roboty - nevedeli sme, kde
robí ani čo robí - spýtal sa, ako
sa máme, či niečo nepotrebu-

Zo životopisu Dona Sobotu
Jozef Sobota sa narodil 13.
júna 1928 v Kostolnej Vsi pri
Prievidzi v chudobnej rodine.
Po skončení ľudovej školy nastúpil na saleziánske gymnázium do Šaštína. Život medzi
saleziánmi sa mu zapáčil a tak
vstúpil do noviciátu, aby sa venoval mladým. Prvé rehoľné
sľuby skladá 16. augusta 1949
v spoločnosti sv. Jána Bosca.
Po „Barbarskej noci“, rozpustení všetkých rehoľných rádov
sa dostane do sústreďovacieho
tábora v Podolinci, po odchode z ktorého dokonči štúdium
na gymnáziu a na radu svojich predstavených nastupuje
na štúdium na Pedagogickú
fakultu do Bratislavy. Tajne
pokračuje v rehoľnom živote i
v štúdiu teológie. Po skončení
fakulty učí krátko vo Zvolene
a na slovenskom gymnáziu v
Jablonke.
Prvého septembra 1958
prijíma miesto profesora matematiky a fyziky na námestovskej SVŠ-ke
(Stredná
všeobecnovzdelávacia škola,
dnešné gymnázium). Popri
svojej práci postupne tajne
rozvíja aj saleziánske aktivity. Deviateho augusta 1964
skladá tajne doživotné rehoľné sľuby chudoby, čistoty a
poslušnosti. O týždeň neskôr,
18. augusta prijíma v Krakove z rúk tamojšieho biskupa
Karola Wojtylu, neskôr pápeža Jána Pavla II. sviatosť
kňazstva v najväčšej tajnosti,
nevedia o tom ani najbližší príbuzní. Po vysviacke sa
don Sobota vracia k svojej
práci profesora, naďalej sa
tajne venuje mladým, celých
20 rokov nemôže vystupovať
ako kňaz, hoci denne tajne
slúži sv. omšu a ako učiteľ v
bývalom totalitnom režime
verejne navštevuje bohoslužby v Námestove. To, i jeho
práca s mládežou je tŕňom v
oku vtedajšej ateistickej moci,
ktorá ho prostredníctvom Štb
sleduje a po viacerých neús-

pešných pokusoch prehovárania a zastrašovania zasiahne.
V lete 1974 riaditeľ školy s
ďalším úradníkom vykonajú
domovú prehliadku v jeho
byte a následne ho prepustia
zo zamestnania. KSS na Orave zariadi, aby ho nikde nezamestnali a bol tak nútený z
Oravy odísť. Pol roka žije don
Sobota bez príjmu, z podpory
rehoľných bratov a spolubratov. Známi mu však dopomôžu k zamestnaniu v SEZ-ke,
neskôr si nájde prácu na Oravskej Priehrade, kde pracuje do
odchodu do dôchodku.
Od jeho bytu na 8. poschodí
majú kľúče mnohí mladí, ktorí tu chodia a tak je sledovaný
ŠtB, ako povedal, jeden deň
bol aj vo väzení. Preto v polovičke 70. rokov saleziánski
predstavení rozhodnú o výstavbe chaty v Roháčoch, ktorá
bude slúžiť na takéto účely.
Hlavná ťarcha starostí s výstavbou spočíva na pleciach
don Sobotu, ktorý tieto práce
vykonáva hlavne s pomocou
svojich chlapcov a mnohých
dobrodincov. Neskôr, začiatkom 80. rokov pod jeho vedením pribudnú ďalšie dve diela
s podobným účelom v Oravskej Polhore na Slanej vode.
No tieto starosti neboli jeho
„hlavnou činnosťou“, tou
vždy bola podľa vzoru don
Bosca starosť o duše. Poskytoval rady a duchovne viedol
množstvo chlapcov, pomáhal
im orientovať sa v životnom
povolaní, mnohých priviedol
ku kňazstvu i k rehoľnému životu, mnohým pomohol nájsť
miesto v manželstve...
Don Sobota naďalej žije v
Námestove, vo svojich 89-tich
rokoch sa teší dobrému zdraviu, slúži sv. omše, spovedá.
Naďalej za ním prichádzajú
ľudia s prosbou o radu, či vyslúženie sviatosti zmierenia.
Zdroj:
int. Stanislav Mikolajčík,
(lá)

jeme a išiel si do svojej izby.
Tento jeho byt bolo niečo také
ako čakáreň. My sme to volali

70 rokov i viac. Pre nás, mladých, to bolo veľmi vzácne,
páčilo sa nám, že nám niekto

Don Jozef Sobota s Pavlom Šelianom v byte izby, kde sa tajne
schádzali mladí ľudia. O obrázku Panny Márie - Pomocnice
kresťanov, si don Sobota zaspomínal takto: Obrázok som cez
colnicu prenášal ako pamiatku na vysviacku. Keď ho colník
videl, vraví: To je umelecké dielo, pamiatka, to nemôžete prenášať. Tak si to zaveste na colnici, hovorím. Ešteže čo, náboženské veci!, vyskakoval colník a tak som si nakoniec obraz
mohol priniesť domov.
			
Foto: (lá)
zastávka doma. Po vyučovaní
sme nestáli na zastávke, ale
sme prišli tu. Strávili sme tu
pol hodiny a išli sme na autobus. To boli také stretká. Niekto sa potreboval doučiť matematiku, fyziku. Spýtal sa nás:
Máte problém v škole? Neradi
sme sa učili, ale boli tu aj takí,
čo sa tu prichádzali doučovať.
Túžili sme predovšetkým po
stretnutí, lebo doma to bolo
iné, rodičia nemali popri robote dosť času na to, aby sa s
nami porozprávali, povenovali
sa nám, veď naši chodili z roboty domov večer. Ja som už
tretia generácia mladých, ktorí
tu chodili. Tá prvá má dnes po

dôveruje. Môžeme si tu prísť
sadnúť, niečo prečítať. Krstný
nám povedal: Táto izba a všetko v nej je vaše. Nemohli sme
chodiť do jeho izby. Ale mohli
sme si uvariť čaj, na stole bola
väčšinou bomboniéra. Takýto
vzťah a dôvera aj súčasným
deťom chýba. No kde by išli
deti takto dnes?
„Mladí tu chodili ako domov,“ hovorí don Sobota. „Mal
som jednu zásadu, ktorú som
pestoval od saleziánov: Keď
už tu chodil ten človek a poznal som ho – najprv to boli len
chlapci, potom už aj dievčatá,
– pri odchode mu vravím: tu
ti dávam kľúčik. To je kľúčik

nielen od mojich dverí, ale aj
od môjho srdca. A už mal právo
tu chodiť. Suseda sa ma pýtala:
Čo stále chodia k vám? Doučujem ich matematiku. Neklamal
som, lebo aj to bolo. A ona hovorí: Jej, ale ich je veľa. Veď
ich k vám chodí zo tridsať. Ja
som je povedal: Sto tridsať!
A nikto za tie dlhé roky mi nič
neukradol. Pavol mi vždy hovorieva: Vy ste si nás takto vychovali, teraz nie ste opustený.
Ale či to bolo tak, neviem...“
* * *
„Do bytu ku Krstnému chodilo päť skupín, ale my sme nevedeli o tých štyroch. Žiadna organizovanosť nefungovala. My
sme ani nikoho z nich nepoznali. Až keď padol komunizmus,
človek už nepotreboval chodiť
kdesi tajne „načerpať duchovna“, po škole sme sa poroztrácali do robôt... Keď sme sa išli s
manželkou brať, povedali sme
si: Poďme, tu bol taký jeden
kňaz... Prišli sme sa pýtať, čo
a ako. Lebo on nám tak radil,
keď sme tu chodili: Modlite sa
za budúce manželky. Manželku si vyberte podľa toho, ako
sa ona správa doma k svojim
rodičom. Nechajte sa pozvať k
nim domov, tak získate najlepší
obraz o dievčati.
„Ty si to pamätáš?“ - reaguje
prekvapene don Sobota.
„No áno! To nebolo tak, že
nám tu dlho niečo kázal. Len
sme sa spýtali na niečo, a on
nám už rozprával a radil. Ako
mladí sme to potrebovali. A
hlavne – vždy tu na stole niečo
bolo“, s úsmevom dodáva Pavol Šelian.
Vianoce ste trávievali v Námestove, don Sobota?

„Rodičia mi zomreli, zostával
som v Námestove, ale ešte aj
keď žili, nemal som ako cestovať do Prievidze. Keď už prišiel
Dubček, trochu sa to uvoľnilo a
vtedy som cestoval na Vianoce
tam, kde ma pozvali tajní saleziáni. Keďže som nemal auto,
len bicykel, kúpil som si Pioniera – malú motorčeku a na
nej som bol v Bratislave – celou cestou pršalo...
Spomínam si ešte na jeden
Štedrý večer: Bol som v byte.
Sám. Dokladal som veci na
stromček. Chystal som sa, že
zájdem do obchodu niečo si
kúpiť na večeru. Zrazu niekto
zaklopal a vo dverách chlapec.
Števko sa volal. Takto držal
pletený kôš plný dobrôt. Plný
kôš! A čo Števko? Mama vám
posiela, na Štedrú večeru... Pani
Olexová, oproti, nad policajtmi
bývali. Chodil som k nim občas
na debaty, jej manžel bol taký
prívetivý, diskutér...
Keď sa pozriete dozadu,
aký bol ten váš život, don Sobota?
„Život s Ježišom a s Máriou je
úžasný! Je krásny! Je fantastický! Poďme za Ježišom. Nebudeme sklamaní...“
S donom Sobotom sme krátko
pred Vianocami prežili niečo
vyše hodiny, ale sme mu vďační za krásnu chvíľu a veľa zaujímavých, cenných informácií i
príbehov, ktoré by vystačili vari
na celé noviny. Tento článok je
tak iba vstupom do témy život
dona Sobotu v Námestove. V
jeho spomínaní na dobu, ktorá
nepriala nielen kňazom, hodláme príležitostne pokračovať.
Anna Lajmonová

Mládež je zrkadlom dospelých

Podľa dona Bosca v každom človeku, aj tom najhoršom, existuje bod, v ktorom je prístupný dobru.
Tohto bodu sa však treba dotýkať jemne, taktne, opatrne, s rešpektom k ľudskej osobe a jeho slobode.
Saleziánsku komunitu a
jej aktivity v Námestove v
súčasnosti nám priblížil direktor don Jozef Marko:
„My saleziáni, sme katolícka rehoľa, ktorú založil don
Bosco v 19. storočí v Taliansku. Vždy rád poukážem na
taký paradox, že naša rehoľa
vznikla v čase, keď v Taliansku boli rehole likvidované.
Keď vtedajší
ministerský
predseda videl, čo don Bosco
dokáže s chlapcami – opustenou mládežou, sám ho vyzval,
aby urobil niečo, aby to dielo
pokračovalo a sám mu poradil, ako na to, aby to pred štátom obstálo. Napriek tomu, že
bol proti reholiam a likvidoval
ich.
Naším poslaním je teda venovať sa dospievajúcej mládeži. Napomáhať rodičom pri
výchove detí svojím špecifickým spôsobom a štýlom, tak
ako to robil zakladateľ rehole
don Bosco, a to cez preventívny systém, ktorý stavia na
rozume, náboženstve a láskavosti. Aj my, saleziáni v Námestove sa venujeme dospievajúcej mládeži od základnej
cez strednú školu, mladým rodinám i dospelým ponúkame
rôzne aktivity.

Väčšina verejnosti nás vníma
tak, že robíme súťaže, športové turnaje, tábory... Gro našej
činnosti je však pravidelná

sa raz týždenne stretávajú so
svojimi animátormi alebo saleziánmi. Mladšie kategórie sa
hrajú, čas venujú aj nejakému

oblasti a podobne, v duchu
hesla dona Bosca - vychovať
z mladých dobrých občanov a
statočných kresťanov. Naším
poslaním nie je
teda iba to, aby
sme deťom organizovane vyplnili voľný čas,
ale cieľavedome, vychovávať
ich po ľudskej
i
kresťanskej
stránke.
Saleziánska
rodina
Do saleziánskej rodiny patrí
30 skupín, na
Slovensku
je
prítomných 6-7
zložiek. Na Orave sú saleziáni
dona
Bosca,
ženská rehoľa
pod
názvom
Súčasná komunita saleziánov v Námestove, zľava don Jozef Marko - direk- Dcéry Márie Potor, don Ladislav Babača, don Ján Zauška, provinciál saleziánov na Sloven- mocnice, ktorá
sku Jozef Ižold, ktorý bol na návšteve saleziánov v Námestove tohto roku, don je v Dolnom KuJozef Sobota a don Jozef Kupka. 			
Foto: (ar sa no) bíne, saleziáni
– spolupracovceloročná činnosť, ktorá nie je príbehu i modlitbe - je to rôz- níci sú laici, ktorí majú svoje
až tak na očiach – venovanie ne podľa stupňa zrelosti detí. rodiny, zamestnanie a tvoria
sa deťom a mladým formou Starší na stretkách preberajú celosvetovo najpočetnejšiu
stretiek. Sú to skupinky mla- zaujímavé témy, ako vzťahy, skupinu. V Námestove máme
dých vo svojej kategórii, ktorí veci zo života, náboženskej
Pokračovanie na 6. str.
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ľudia

Zostupuje na nás...
Dokončenie z 1. str.
ale zároveň náš Pán a Boh.
On ako Boh si zobral ľudskú
prirodzenosť, preto ako Bohočlovek ostáva s nami navždy.
V Ježišovi sa Boh stáva obyvateľom našej zeme a chce sa
dotknúť existencie každého
človeka, aj existencie každého
obyvateľa Námestova.
Toto je tá zvláštna atmosféra, ktorá cez vianočné sviatky zostupuje na nás. Prežiť
vianočnú atmosféru do hĺbky
znamená, nepozerať na betlehemské dieťa iba detskými
očami, ale očami podstatnej
premeny našej existencie. Atmosféra, ktorá na nás zostupuje, je božským bytostným
dotykom, je láskavým bozkom samotného Boha. Prijatie tohto dotyku a bozku by
nás malo vnútorne pretvárať
tak, že aj keď opadne ihličie
z vianočného stromčeka a dohoria vianočné sviečky, ostane Ježiš stálou a každodennou
súčasťou našich domovov,
rodín i nášho mesta ako aj
prežívania našich vzťahov
bežného námestovského ži-

vota. Bolo by málo, keby sa
Ježiš stal iba na niekoľko dní
čestným obyvateľom Námestova, ktorého zdvorilostne
pozdravíme niekde na slame
v kostole. Prichádza, aby sa
cez slávnostnú a povznesenú
atmosféru Vianoc narodil do
každého jedného dňa nášho
života. Prajme si spoločne
počas Vianoc, aby nás táto
milosť, toto požehnanie, tento
boží dotyk doprevádzal počas
celého nasledujúceho roku
2018, v každom jeho dni.
Doc. JCDr. Miloš Pekarčík,
PhD.,
námestovský farár - dekan

Do karmelitánskej rodiny
sa zapísalo 200 veriacich
Z rúk otcov bosých karmelitánov zo Starých Hôr
prijalo v nedeľu 26. novembra po svätých omšiach v Kostole sv. Šimona
a Júdu a následne v Domove sociálnych služieb
karmelitánske škapuliare
200 veriacich. Ak máte záujem o prijatie do karmelitánskej rodiny aj vy, čo
ste z rôznych dôvodov nemohli prijať škapuliar z rúk
otcov karmelitánov, škapuliar (dostať ho v predajni Svetlo), vám môže požehnať a „obliecť“ vás doň aj
dekan Miloš Pekarčík.
Škapuliar je rúcho Panny
Márie, do ktorého ona sama
– rukami kňaza – prioblieka
tých, ktorí sa jej túžia odovzdať.
Škapuliar pozostáva z
dvoch kusov tmavohnedej
látky, spojených dvomi stužkami. Je to zmenšenina, najdôležitejšia časť rehoľného
rúcha (habitu), ktorý na sebe
nosia karmelitánski rehoľníci
a mníšky.

Po požehnaní škapuliara ho
kňaz vloží na veriaceho. Kto
prijíma karmelitánsky škapuliar, dostáva duchovnú účasť
v spoločenstve celej rodiny
karmelitánskeho rádu.
Škapuliar sa stáva malým
znakom veľkého karmelitánskeho ideálu – intímneho spojenia s Bohom skrze Máriu a
priateľstva medzi učeníkmi.
Hlavné milosti, spojené s
úctou a nosením škapuliara:
ochrana Panny Márie pred
večným zatratením, vyslobodenie z očistca v prvú sobotu
po smrti, ochrana Panny Márie po celý život, duchovné
spojenie s karmelitánskou rodinou a účasť na jej duchovných dobrách.
Základné záväzky, spojené
s úctou a nosením škapuliara:
obnovené úsilie nasledovať
Pána Ježiša s pomocou Panny Márie, nosenie škapuliara,
zápis do knihy tých, čo prijali
škapuliar, každodenná modlitba (napr. pod Tvoju ochranu...)
Redakcia
Zdroj: www.ocds.sk

Dať svoje dieťa pod ochranou Panny Márie je určite veľký
dar pre každé dieťa, ale i veľké uspokojenie pre každú matku.
					
Foto: (lá)
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Mládež je zrkadlom dospelých
Dokončenie z 5. str.
44 saleziánov – spolupracovníkov z Námestova a okolia.
Spolupracujú s miestnou farnosťou a napomáhajú v duchu
dona Bosca uplatňovať pri
výchove mladých preventívny systém, ktorého hlavným
poslaním je láska. Saleziáni
– spolupracovníci sú veľmi
nápomocní aj nám pri pravidelných aktivitách – stretkách
i pri tých väčších, ako sú tábory a pod. Do saleziánskej
rodiny patrí ešte ďalšia zložka – Združenie Panny Márie
Pomocnice, ktoré je prítomné
aj na hornej Orave, v Námestove a patria tu tiež mladí odchovanci, ktorí majú oficiálne
zriadenú skupinu pod názvom
Exalievi, a tá sa v Námestove
ešte len rodí.
Piatkové večery
alternatívou
Komunita saleziánov žije v
rehoľnom dome. Je tu zriadené tiež stredisko pre mladých, kde je aj kaplnka pre
verejnosť a v týždni i v nedeľu tam bývajú pravidelné sv.
omše. V týchto priestoroch
máme klubovňu aj herňu, kde
sa stretávajú mladí a vyvíjajú
pravidelnú činnosť. Saleziáni
sú súčasťou miestnej farnosti
a úzko s ňou spolupracujeme.
Je to práve rok, čo sme po-

núkli mladým ako alternatívu
podujatie Piatkové večery,
ktoré navštevuje približne 40
až 70 mladých. Raz mesačne
v piatok sa stretávajú v Katolíckom dome. Mladí sa vytrácali do podnikov a my sme
im, v spolupráci s farnosťou,
chceli Piatkovými večermi
ponúknuť alternatívu. Majú o
to záujem.
Aká je spolupráca s mestom?
Už niekoľko rokov máme v
správe blízke mestské ihrisko
s umelou trávou. Mesto nám
tým veľmi pomohlo, pretože
zvlášť chlapci potrebujú šport
a na ihrisko prichádzajú celoročne.
Je, možno historicky, známe ťažkanie si: Tá dnešná
mládež, tá dnešná mládež...
Aký máte vy názor na dnešnú mládež?
Mládež je zrkadlom dospelých, zrkadlom rodiny. Jasné,
stane sa, že niekto sa vymkne
výchove, ale častokrát – ak
sa objaví veľmi problematický mladý človek, zistí sa, že
problém je v rodine. Rodina
nefunguje, je v rozpade, alebo sú tam iné problémy. Na
tvrdenie – mladí sú zlí – mám
otázku: Venujeme sa im? V
princípe teda mládež nie je
zlá, ale je niekým, niečím

Stopa vtlačená do sŕdc mladých
Prítomnosť
saleziánov
v Námestove vnímam ako
veľké dobro a požehnanie.
Mladí a deti prichádzajú do
strediska, kde im saleziáni a
animátori ponúkajú zmysluplné využitie voľného času v
rôznych aktivitách. Jednou
z nich je aj spevácky zbor,
ktorého zámerom je nasmerovať túžbu mladých stretávať sa, patriť do nejakého
spoločenstva, rozvíjať svoje
talenty aj na službu Bohu pri
sv.omši. Mladí, ktorí patria
do zboru, chodili do saleziánskeho strediska odmalička. Sú vedení a formovaní v kresťanskom prostredí,
kde zažívajú pocit prijatia,
lásky a tiež sebarealizácie.

Postupne sa tu naučia, ako
pracovať s deťmi, ako organizovať akcie, tábory, ako
viesť a sprevádzať mladších.
Taktiež pomáhajú, aby deti
plnohodnotne trávili čas počas prázdnin. Rodičia detí
a mladých oceňujú to, že sa
im saleziáni venujú, trávia
s nimi čas, sprevádzajú ich
a formujú. Samozrejme, že
sú aj deti, ktoré prídu a po
krátkom čase sa stratia, odchádzajú, ale určite v nich
zostáva niečo dobré. Naozaj
stopa, ktorá je tu vtlačená do
sŕdc mladých počas rokov
prítomnosti saleziánov je viditeľná v generáciách ľudí,
ktorí žijú Evanjelium.
Mgr. Mária Ondrošová

Počas prvého adventného popoludnia a výročia Piatkových
večerov v priestoroch mládežníckeho strediska. Foto: (int)
deformovaná. Spoločnosťou,
dospelými...
V Námestove pôsobíte necelé štyri roky. Ako ste za
ten čas spoznali námestovskú mládež, ktorá k saleziánom prichádza?
Súčasná mládež ma veľmi
veľa ponúk oproti minulosti, takže je, z hľadiska využívania rôznych možností,
technických, komunikačných
prostriedkov a pod. dosť vyťažená. Tento vplyv na ňu nemá
až taký veľký dopad, ak sa jej
venuje pravidelne. Na naše
ponuky reagujú väčšinou mladí ľudia, ktorí tu prichádzajú
pravidelne, nie sporadicky.
Teda mládež, ktorá túži po
rozvoji svojej osobnosti. Keď
mladí, ktorým sa my venujeme, už dospievajú, dozrievajú, majú ambíciu angažovať
sa pre druhých. V súčasnosti k
nám chodí na stretká a krúžky
196 mladých. A práve tu nám
pomáhajú saleziáni pomocníci
– tí, ktorí k saleziánom chodili
od detí, vyrastali tu a dnes sa
venujú mladším. To im pomáha aj do života aj v tej ľudskej
rovine – angažovať sa, venovať sa druhým, spolupracovať, pomáhať.
Za históriu prítomnosti saleziánov prešlo v Námestove
ich rukami iste veľmi veľa
mladých ľudí...
Oficiálne bola zriadená komunita saleziánov v roku
2001. Ale dávno predtým, v
roku 1958, teda pred takmer
60-timi rokmi, príchodom

dona Sobotu do Námestova
tu už začalo klíčiť saleziánske semienko a rástlo, hoci
v ťažkých podmienkach bývalého režimu. Takže koľko
mladých ľudí prešlo cez ruky
don Sobotovi od čias, keď tu
pôsobil ako pedagóg a tajne
bol vysvätený, je ťažko povedať. Boli to určite stovky
mladých, z ktorých mnohí sú
teraz saleziáni spolupracovníci. Už sú z nich dospelí ľudia,
dokonca dôchodcovia. A to
je konkrétne ovocie. Nejaké
štatistiky z minulosti nepoznáme, ale v súčasnosti, cez
občianske združenie Domka,
máme evidovaných spomínaných 196 mladých. V začiatkoch ich bolo menej, neskôr
ich bolo tak okolo stovky. Od
roku 2001 sa v Námestove
vystriedalo približne dvadsať
saleziánov.
V mladých vy, saleziáni
vyhľadávate bod dobra a
staráte sa, aby v nich dobro postupne rástlo. Aj keď
rehoľníkovi je všade dobre,
predsa, ako sa vy cítite v
Námestove pri plnení tohto
poslania?
Ja sa tu cítim ako doma. Pochádzam z východu, z okresu
Humenné. Orava sa mi stala
blízkou aj prostredím, pre mňa
však veľa znamenajú vzťahy s
ľuďmi a ja som v Námestove
našiel hneď od prvého okamihu srdečnosť, úprimnosť prijatia, ochotu pomôcť a tak sa
tu cítim veľmi dobre.
Anna Lajmonová

„Zlato lásky“ sme si navzájom dlžní
Irak je naozaj slobodný, bez útokov a prítomnosti Islamského štátu,
potvrdila na stretnutí s
Námestovčanmi v sobotu 2. decembra v Kostole
sv. Šimona a Júdu iracká
lekárka, rehoľná sestra z
Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie
Larsa Anees Yousif Khazmee, ktorá pôsobí v severoirackom Erbile. Prišla
do Námestova, popri Bratislave a Košiciach, na
pozvanie pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi, na Slovensku známej pod názvom Kirche in
Not, ktorá v marci 2017
otvorila svoju 24. národnú kanceláriu.
Islamisti z ISIS od augus-

Podľa informácií pápežskej nadácie ACN Slovensko sa už
v úvodných dňoch po návšteve irackej lekárky na Slovensku
podarilo vyzbierať 5800 eur na obnovu jedného domu na Ninivskej planine. Táto lekárka a rehoľná sestra Larsa Rosemary Khazmee sa v rodnej chaldejčine modlila ďakovnú modlitbu
za Slovákov s otvoreným srdcom.
Foto: (lá)

ta 2014 krutosťou a násilím
páchaným na obyvateľoch,
vyhnali z domovov státisíce
ľudí, ktorí, napr. v Mosule
mali „na výber“: Buď budú
platiť vysoké, neúmerné
dane, alebo odídu zo svojich
domovov, alebo budú zabití.
Nezostávalo im nič iné, iba
zutekať. ISIS im vypálilo
domy, obce a mestá zrovnalo
so zemou, zostali iba ruiny...
Dominikánka Larsa priblížila utrpenie irackých kresťanov z Ninivskej planiny
a ich súčasnú situáciu. Približne 950 tisíc ľudí z kresťanských rodín utieklo pred
vojnou z Mosulu a Ninivskej
planiny a usídlilo sa v meste
Erbil a jeho okolí. Utečencov v zriadených utečeneckých táboroch prichýlila
Pokračovanie na 14. str.
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Anjelov je v Námestove nemálo
Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená dobrými
úmyslami. Viac ako stovka zapojených do Námestovského anjela dokázala premeniť dobré úmysly v skutky pomoci. Dnes, po ôsmich rokoch existencie už má
neziskový fond Námestovský anjel viac ako stovku
pravidelných i občasných darcov. Aktuálne pravidelne pomáha 21 rodinám v núdzi a doteraz 105 rodinám
rozdelil 163 198 €.
„Nie sme jediní, čo sa snažíme v Námestove a okolí
pomáhať, a nie sme ani ničím
výnimoční. My sme len taký
servis. Narábame s peniazmi
darcov, dávame ich tam, kde
ich najviac potrebujú“, hovorí Ing. Jaroslav Genšor. „Veľa
ľudí nemá problém darovať
niekomu peniaze, a mnohokrát to nerobí ani cez nás. Sú v
Námestove
ľudia, ktorí
celé roky nezištne pomáhajú starým,
chorým,
susedom a
pod., a nikto
o tom nevie,
človek sa to
dozvie len
náhodou. Pritom chodia do
práce, majú množstvo svojich
povinností a starostí... Takých
ľudí tu nie je málo, a my sme
teda len jedni z mnohých. Pomoc v Námestove je živá a
aktívna aj vďaka tomu, že je
tu silná, súdržná a vnímavá
katolícka komunita. Ľudia sa
kontaktujú, stretávajú, organizujú kresťanské podujatia,
viera podľa mňa nie je iba tradičná, nie je to folklór. Ľudia
vnímajú pomoc ako niečo, čo
k viere patrí. V kázňach kňazi
neraz spomínajú, že súčasťou
viery je aj almužna – pomoc
blízkemu a zrejme si to naozaj ľudia berú k srdcu, že im
to vtedy „trkne“, a rozhodnú
sa pomôcť, podeliť sa. Tak
ako to trklo i nám. Veľmi si
tiež vážim napríklad Misiu

mladých v Tvrdošíne, ktorá
robí veľmi záslužnú prácu
– rodinám darovala sadenice
zeleniny, sliepky, kozy, aby si
mohli pomáhať prácou v záhrade i okolo hospodárstva aj
samy. Robí osvetu – radí ženám, ako variť jednoducho a
za málo peňazí, pomáha právnym poradenstvom rodinám
zadlženým úvermi... Skladám

pred nimi klobúk, pretože takáto práca je oveľa náročnejšia ako distribuovať peniaze.
Podobné formy pomoci ako
robí Námestovský anjel, by
mohli mať v každej dedine a
meste. Nie je to nič zvláštne,
výnimočné, ani ťažké. Niekedy je, paradoxne, najťažšie
peniaze niekomu dať. A často
sa pomoci najviac bránia tí,
ktorí si ju najviac zaslúžia.
My teda preklenúvame tú bariéru medzi darcom a obdarovaným. Rodinu a jej pomery
musíme veľmi dobre poznať,
aby sme sa rozhodli pre realizáciu pomoci. Prácu „v teréne“, pri mapovaní pomerov
rodín sa snažíme robiť zodpovedne, pretože umiestniť peniaze „naslepo“ by voči darcom bolo nezodpovedné. Pre

nás nie je teda, pri súčasných
podmienkach, cieľom „rásť
do neba“ – teda za každú cenu
zvyšovať počet rodín.
Nemáme žiadnu kanceláriu,
nerátame si žiadnu stratu času,
najazdené kilometre, nič. Tak
sme to od začiatku chceli a tak
sa aj toho držíme. Je to pre nás
zásadná vec. Pretože ak niekto chce pomôcť, nech to robí
preto, že to chce robiť, a nie
preto, že za to niečo očakáva.
Väčšina našich rodín sú
vdovy s deťmi. Z Námestova
máme asi tretinu rodín, ostatné sú z obcí Námestovského
okresu.“
Námestovský anjel teda
sprevádza núdzne rodiny tým

najťažším obdobím. Ročne im
pomôže celkovou sumou približne 25 tisíc – 30 tisíc eur.
„Je to objem peňazí, s ktorými
sa už dá urobiť kopec dobra.
Po Vianociach k 21 rodinám
pribudnú určite ďalšie. Snažíme, sa aby tak, ako rodiny
pribúdajú, postupne spod nášho pôsobenia aj ubúdali. Kde
sa ekonomická situácia rodiny zlepší a stabilizuje, keďže
deti začali pracovať a tak do
rodiny pribudol príjem, tam
rodinu postupne „opúšťame“
a pomoc adresujeme inej rodine, ktorá to potrebuje, kde
sú ešte deti malé. Už máme,
napríklad, iba jednu jedinú
rodinu, ktorej pomáhame
od samého začiatku vzniku
Námestovského anjela. A či
vyjadrujú rodiny vďaku za

pomoc? Darcovia nepotrebujú, aby im rodiny prejavovali
vďačnosť. Postačí, ak si uvedomia, že pomoc, ktorú dostali, treba reťazovite posúvať
ďalej a ďalej....
Akú prácu majú dobrovoľníci z Anjela v Námestove pred Vianocami?
Naplánovaných máme vyše
dvadsať návštev tých rodín,
ktorým pomáhame i tých, o
ktoré hodláme rozšíriť našu
pomoc. Časť rodín sme už
navštívili s mikulášskymi balíčkami, ďalšie turné nás pred
sviatkami ešte čaká, k tomu
komunikácia s darcami, takže
je to také živé, ale aj príjemné
obdobie.
Aký máte pocit z tejto práce po rokoch?
Je skvelé, že sme založili
Námestovského anjela, pretože keď sa človek dozvie o
rodine, ktorá je na tom finančne veľmi zle, existuje tu reálna možnosť pomôcť, nielen
s utrpením rodiny spolucítiť.
To je veľká vec! A v máloktorom meste sa stane, že by
svoji pomáhali svojim – ľuďom zo svojho mesta a ešte
aj ďalším v iných obciach.
Finančne ich v ťažkostiach
roky sprevádzať, to je niečo,
čo nie je vôbec bežné... Snáď
okrem Dobrého anjela - inšpirácie pre nás – ktorý je ale
pomocou viazaný na určité
diagnózy.
O anjeloch
s prezidentom
Keď spomíname Dobrého
anjela, ktorého založil prezident Andrej Kiska, na okraj
spomeniem, že počas jeho
návštevy v Námestove som
s ním bol na ´posedení pri
káve´. Ani prezident ani ja
sme nepili kávu, ale rozprávali sme sa prakticky o Anjeloch, o pohnútkach vzniku

Deti zo záujmových útvarov CVČ Maják vytvorili duchaplnú
vianočnú dekoráciu – stromček z detských dlaní - pre členov
Jednoty dôchodcov z Námestova. S prianím šťastných a veselých Vianoc im túto dekoráciu osobne odovzdali v utorok 5.
decembra. 			
Foto: (cvč m)
Dobrého anjela a Námestovského anjela. Pýtal sa ma na
počet darcov, počet rodín,
ktorým pomáhame i na to,
v čom nám môže pomôcť.
Povedal som mu, že asi v
ničom, lebo v podstate nepotrebujeme pomoc – „pomáhame si sami“, aby sme mohli
pomáhať. Preto sme vznikli,
aby sme neboli závislí na štáte, na meste, na ničom... My
sme proste závislí na našom
chcení. A my chceme, robíme
to a kým v tom budeme vidieť
zmysel, tak to budeme robiť.
Viera ľudí, ktorí v Námestovskom Anjelovi s nami sú, v
zmysel delenia sa o „svoje“
dary, je tá najväčšia devíza.
Na záver krátkeho stretnutia

sme sa s pánom prezidentom
dobre zasmiali, pretože som
mu, napoly s humorom, napoly vážne, povedal, že som
zabudol, ako tradične, odovzdať načas výkaz na útvar
všeobecnej vnútornej správy.
Ak by nás chceli zrušiť, potom vám dám vedieť, hovorím mu. Zasmial sa a vraví:
Ale to patrí pod ministerstvo
vnútra, a tam ja kamarátov
nemám...“
Anna Lajmonová
Ak chcete pomôcť rodinám
prostredníctvom Námestovského anjela aj vy, jeho číslo účtu je: SK83 7500 0000
0040 1005 3921, bližšie na
www.namestovskyanjel.sk

O darčekoch a Vianociach z detstva
Vianoce z detstva, to sú nielen spomienky na darčeky.
Ale aj na prípravu a zdobenie
vianočného stromčeka, Štedrú
večeru, brodenie sa vysokým
snehom včasráno do kostola na roráty, spomienky na
strašidelné príbehy babky od
susedov počas páračiek pred
Vianocami... Ale to by bolo
spomínania nadlho, a tak možno iba tie darčeky.
Dnes to už určite vyznie veľmi smiešne, že sme sa my ako
deti tešili na – nové papuče a
galoše – volali sme ich vtedy
„kaločne“. Chlapci aj tak nedostávali hračky, takže bratom
to bolo jedno, ale v očakávaní
predsa len boli. Čo, ak predsa... Najčastejšie dostávali trikovce. Smiešne názvy, však...
Mama prestrela stôl, dala
naň sedem tanierov, do stredu stola chlieb, v pohári zrno,
pod obrus nejaké peniaze, ak
sme ich doma mali, oplátky
a med. Otec v maštali nakŕmil dobytok, zapichol medzi

trámy vetvičku čerstvej čečiny, zvieratám dal po kúsku
chleba. Potom sa umyl, prezliekol a konečne vošiel do
kuchyne. Blížilo sa k šiestej
hodine večer, z veľkého hrnca
na peci voňala, tak nádherne
voňala kapustnica, zahustená
smotanou z domáceho mlieka
a zapražená domácim maslom... Podchvíľou sa pri vare
z kapustnice vynáralo krídlo
z husi, ktorú mama ešte pred
pár dňami kŕmila šuľkami
usušenými na chladnúcej table
murovanej pece. Zavriem oči
a po hrudi ma hladká lahoda
týchto krásnych spomienok, až
srdce výska, chce vyskočiť z
hrude... Mama nalieva kapustnicu k zemiakom omasteným
maslom s cibuľkou, potom sa
modlíme. Otec každému medom urobí krížik na čelo, aby
nás všetci ľudia mali radi ako
ten med. Jeme rýchlo, oplátky,
kapustnicu, rybu, sušené slivky v sladkej polievke. Kedy
sa už pomodlíme, aby sme

mohli bežať pod stromček...
Päť deťúreniec prinesie spod
stromčeka v izbe, ozdobeného
jabĺčkami a kockovým cukrom
do kuchyne niekoľko modrozelených škatúľ a balíčkov.
Farba škatúľ dáva tušiť, že
sme sa nezmýlili: papuče. Také
celé, hnedo-biele, kockované,
spredu s kovovým háčikom. A
v ďalšej škatuli čierne gumáky na zips. Tie „kaločne“, do
ktorých sa „obuli“ spomínané
papuče. Vyberali sme tú obuv
zo škatúľ a kuchyňou to zvláštno-krásne voňalo Baťovou
vôňou. Všetci sme mali novú
lesklo-čiernu veľmi teplú dvojobuv, v ktorej nám nikdy nebola na nohy zima. Teplé papuče v gumových galošiach sa
však počas dňa zaparili a bolo
ich treba vysušiť, aby na druhý
deň opäť slúžili, lebo sme mali
každý iba po jednej obuvi.
Večer sme teda papuče všetci
povyberali z gumákov a každý
si tie svoje postavil blízko piliňáka (pec na piliny), najlepšie

tam, kde vidieť otvorený oheň, lebo tam je
najteplejšie. Piliňák
bol neďaleko postelí v izbe, v ktorej sme
spávali všetci siedmi,
lebo to bola naša jediná izba. V noci z
piliňáka rúrkovitým
otvorom ohnivé piliny
vybuchli a kto mal papuče v blízkosti, tomu
povypaľovali do nich
diery. Nebolo peňazí, a tak nebol nárok
ani na nové papuče
a poškodený si musel
počas zimy pomáhať
„štrimfľami“, alebo
ponožkami z ovčej
vlny, ktoré neskutočne
pichali... ale iba, kým
sa vlna poriadne neutlačila. Aha – a ešte tie
trikovce... To bola taká
smiešna teplá bielizeň
pre chlapcov v sedacej
časti s otvorom kúštik
spredu a poriadny kus

zozadu, inak bolo celé
telo oblečené. Trikovce slúžili chlapcom cez
deň i v noci a chlapec z
nich skôr vyrástol, ako
ich zodral..
Také chudobné darčeky, a také krásne
spomienky na Vianoce
a na detstvo spred vyše
polstoročia... Lebo nemali sme síce ničoho
nazvyš, ba skôr naopak,
ale bola nás vždy plná
kuchyňa. Všetci spolu
pri jedení, pri učení,
pri práci, a najmä pri
rodičoch, ktorí – otec
gazda, mama domáca
- boli s nami takmer
stále. Či vlastne - my
sme boli pri nich stále. Skrátka rodina ako
remeň. A hoci nám už
rodičia navždy odišli,
zostali sme, piati súrodenci - stále rodina.
Pevná ako remeň...
(lá)
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Spomienka na pátra Ľudovíta Orješka CM
Keď si pripomíname pamiatku vzácnych ľudí, robíme
tak z úcty voči nim, lebo ich život bol žriedlom poučenia,
ktoré nás aj po mnohých rokoch posilňuje kráčať životom
čestne, podľa Desatora.
K takýmto vzácnym ľuďom patrí aj páter Ľudovít Orješek
CM. Je potrebné, aby sa oživila spomienka naňho, lebo v
živote veľa obetoval pre dobro Cirkvi, na česť a chválu Božiu a pre spásu ľudských duší.
Jedenásteho januára 2017 uplynulo 100 rokov od narodenia pátra Ľudovíta Orješka, kňaza vincentína, ktorý
strávil niekoľko rokov v našom meste. Mnohí obyvatelia
mesta, najmä vtedajšia mládež, si naňho s láskou a úctou
spomínajú. Reč je o rokoch 1964 až 1974, keď sme sa s
pátrom Orješkom rozlúčili na námestovskom cintoríne.

Detstvo a štúdiá

Návrat na slobodu

Páter Ľudovít Orješek sa narodil 11. januára1917 v Prievidzi v rodine hodinára. Matka bola domáca. Mal osem
súrodencov. V roku 1927 nastúpil na gymnaziálne štúdiá
do Banskej Bystrice, potom
pokračoval v Malackách, kde
ich ukončil maturitou. V roku
1936 vstúpil do noviciátu v
Rakúsku a v roku 1937 začal študovať na Teologickej
fakulte v Bratislave. Po jej
ukončení v roku 1941 bol
vysvätený za kňaza Misijnej
spoločnosti svätého Vincenta
de Paul (CM).

V máji 1960 sa vrátil z výkonu trestu na základe amnestie prezidenta republiky.
Prekročením brán väznice sa
amnestovaní občania nedočkali vytúženej slobody v pravom slova zmysle. Komisie,
ktoré boli vytvorené pri krajských a okresných výboroch
komunistickej strany, určili,
kde bude amnestovaný zaradený do pracovného pomeru
a naďalej bol pod kontrolou
ŠtB.
Aj po prepustení v roku
1960 bol páter Orješek naďalej aktívny v apoštoláte medzi
mládežou. Vynikal ako dobrý
spovedník, duchovný vodca
a neúnavný exercitátor, a to
aj za riskantných podmienok. Zdržiaval sa u svojho
brata dentistu Jána Orješka v
Námestove. Tu sa do konca
septembra 1960 zamestnal
v ovocnej škôlke a potom si
našiel prácu v Žiline, kde pracoval ako robotník v Doprastave. V apríli 1962 pracovný
pomer so zamestnávateľom
rozviazal a našiel si miesto
figuranta v Ústave geodézie
v Bratislave s pracoviskom
Bačkov v okrese Trebišov.
Tam pracoval až do ďalšieho
zatknutia 12. mája 1962.

Kňazské účinkovanie
a internácia
Nevedno, čo viedlo pátra
Orješka k tomu, že sa rozhodol pre rehoľu vincentínov,
nazývaných aj lazaristi, ale
asi jeho citlivé, chápajúce
srdce, pretože celý život bol
nápomocný ľuďom, ktorí
potrebovali pomoc, hlavne
pri zveľaďovaní duchovných
hodnôt.
Sviatosť kňazstva prijal
v roku 1941 v Bratislave a
pôsobil tam vo Svoradove
v úlohe prefekta medzi vysokoškolskou mládežou do
roku 1949, keď bola duchovná správa zrušená.
V tom istom roku odišiel do
Ladiec, kde pôsobil v kláštore vincentínov a vypomáhal
v dušpastierskej činnosti. V
roku 1950 spoločnosť vincentínov, podobne ako iné
rehole, násilne sústredili do
kláštora v Hronskom Beňadiku. Tam odišiel aj páter Orješek, no podarilo sa mu utiecť
a do roku 1958 sa skrýval.
Najskôr býval na odľahlom
mieste v Chrenovej-Vinohradoch, čiže na konci Nitry,
v rodine Pavla Bencza spolu
s kňazmi Rudolfom Púchovským a Štefanom Krištínom.
Od októbra 1956 do marca
1958 sa ukrýval v Novej Bani
u Michala Tencera a manželky Márie. Tam ho však ŠtB
našla.V marci 1958 bol páter
Orješek zaistený a po súdnom
procese v septembri 1958 odsúdený na sedem rokov väzenia za údajné podvracanie
republiky. Za skrývanie pátra
Orješka boli stíhaní aj Tencerovci. V Prahe na Pankráci vo
veku 39 rokov zomrela matka
troch maloletých detí Mária
Tencerová.
Na martýra tej doby nezabudli vďační Novobánčania.
V roku 2011 umiestnili mramorovú tabuľu na hrobe pátra
Orješka v Námestove.

Opätovné zatknutie a
návrat na slobodu
Po zatknutí 12. mája1962
bol páter Orješek počas vyšetrovania umiestnený na samotke vo väznici v Bratislave. Senát vyniesol rozsudok
16. júla 1962 a pátrovi odňal
slobodu na sedem a pol roka.
Ťažké príkoria väzenského života však jeho telesná
schránka vydržala len čosi
viac než dva roky a po druhom srdcovom infarkte bol
páter Orješek 3. novembra
1964 prepustený na slobodu a
opäť sa vrátil ku svojmu bratovi Jánovi do Námestova.

Niekoľko spomienok
na pátra Orješka
Zuzana Frličková (Olexová): „Páter Orješek k nám do
rodného domu v Námestove
chodil v rokoch 1964 – 1967.
Od roku 1967, v tzv. dubčekovskom období, to bolo menej, keďže sa začal stretávať
s námestovskou mládežou a
založil mládežnícky spevokol.
My sme ho volali ujo Lajko,
tak nás o to poprosil. Vtedy
som ani nevedela, že je to rehoľný kňaz. Chodieval k nám
vždy v nedeľu po rannej svä-

farár Ondrej Porubec, ktorý istý čas
pôsobil aj v Námestove.
Mária Vranová (Kasanová):
„Keď išiel otec
v roku 1969 na
6-týždňový zváračský kurz, bolo
u nás päť duchovných cvičení žien
a dievčat. Páter
počas duchovných
cvičení spával na
manzardke u supáter Ľudovít Orješek CM seda, pána Pitáka
– námestovského
tej omši. Najprv sa nás pýtal,
kostolníka.“
aké bolo evanjelium, čo sme
zabudli. Potom nám niečo
Pani Pitáková si vybavila
povedal o nedeľnom evan- v pamäti, že keď bol páter
jeliu. A následne asi hodinu Orješek opäť prenasledovaučil moju staršiu sestru Máriu ný, na súdne pojednávanie
latinčinu. Nedeľné dopolud- do Dolného Kubína ho vozil
nie sme ukončili spoločným manžel. V pamäti jej zostala
nedeľným obedom.
spomienka, ako v deň pohreV letných mesiacoch som bu pátra Orješka urobili mlachodila s pátrom Orješkom dí špalier s kvetmi v rukách
na maliny. Počas zberu mi od kostola až na cintorín.
rozprával príhody zo života
V spomienkach pána Štefasvätých. Najviac ma oslovil na Paholka zostal moment,
don Bosco, lebo som si o ňom keď v roku 1964 s pánom
prečítala knihu a pri stretnu- rechtorom Plškom boli autiach u nás sme sa o obsahu tom v Kraľovanoch na žeknihy rozprávali.
lezničnej stanici vyzdvihnúť
V pamäti sa mi ešte vyba- pátra Orješka, ktorý sa po
vili spomienky pátra Orješka druhom prepustení z väzenia
na väzenie. Neviem, kde bol opäť vracal k svojmu bratovi
väznený, ani čo presne robil do Námestova. Po zotavení
vo väzení, ale pred druhým z väzenského pobytu znova
infarktom robil ručné práce začal pracovať s mládežou.
– navliekal koráliky do náhr- Na kazetovom magnetofóne
delníkov. Spomínal aj na dni, mal nahrávky piesní z Vatikáktoré strávil na samotke. V nu alebo Slobodnej Európy.
pamäti mi utkvela veta: ´Vte- Basgitarista Stano Kyseľ a
dy by som sa bol rozprával aj bubeník Ján Hučala z Nižnej
s muchou, keby tam nejaká hrávali s kapelou na Dancinbola.´
gu. Páter ich stiahol na nácvik
Postupne, ako sa uvoľňo- bigbítových svätých omší.
valo politické napätie, páter Keď sa v rokoch 1968 – 1969
Orješek sa začal viac verejne uvoľnila politická situácia,
angažovať a navyše dostal pán Michalčík zo Štátnych
štátny súhlas na slúženie svä- majetkov vybavil autobus a
tých omší. V tom čase sa ve- boli spievať v Mendrike u Linoval mládeži z Námestova, tomyšle, kde je kláštor a kde
Vavrečky a Oravskej Jaseni- páter chodil prednášať budúce.“
cim rehoľným sestričkám.
Takto si uchovali v pamäti
Jozef Farský: „Páter Or- spomienky na pátra Orješka
ješek býval v malej izbičke sestričky vincentínky pôsov rodine svojho brata Jána, biace v Lokci.
zubného lekára. Páter mal nahrávky z fatimských zjavení,
Spomienka na
ku ktorým urobil sprievodný
„strýčka“
text v slovenčine. S námestovskou mládežou nacvičil
„S pátrom Orješkom som sa
hudobno-slovné pásmo, s prvýkrát stretla v roku 1970
ktorým potom vystúpili v v Šali na duchovných cvičeokolitých farnostiach. Asi v niach pre dievčatá, ktoré hľaroku 1965 boli kúpiť v Mar- dali svoju životnú cestu. Bol
tine hudobnú aparatúru Dixi to už čas tzv. normalizácie,
a podľa vzoru francúzskeho keď po krátkom ´odmäku´
pátra Duvalu začali nacvičo- mali rehole opäť zakázané
vať mládežnícke bigbítové prijímať dorast, bol zákaz
sväté omše. Na veľkonočnej duchovných cvičení, stretnutí
svätej omši hral na bicie uči- veriacich s mladými, náboteľ ĽŠU pán Muňka, ktorý sa ženských kníh a časopisov.
rozbehol a hral dosť hlasno, Tieto duchovné cvičenia sa
čo korešpondovalo so slo- konali v bytovke, teda bolo
vami Žalmu: ´Chváľte Pána potrebné dodržiavať určité
zvukom poľnice, chváľte ho ´bezpečnostné´
opatrenia,
harfou, chváľte ho bubnom a ktoré nám ´pomohli dodržať´
tancom´.“
mlčanie. Na záver nás ´strýčko´ (tak sme ho volali a doJozef Dudek si spomína, že teraz tak naňho spomíname)
na bigbítových svätých om- pochválil, že budeme mať z
šiach hrávali prevzaté, ale aj nich úžitok. Tieto tri dni skuvlastné skladby. Boli spievať točne, nielen mne, zmenili
v Mendrike pri Litomyšli aj život. Najmenej štyri z tejto
v Toporci, kde pôsobil pán skupinky sme sestričky (dve

premonštrátky a dve vincentínky).
Aj v nasledujúcich rokoch
som s ním bola v kontakte.
Vždy mal múdru radu, povzbudenie, často aj príjemný humor a rozptýlenie (pri
stretnutiach skupiniek napríklad niekde na chatke). O sebe
hovoril málo, ale vždy viac
išlo o nás, o naše duchovné
sprevádzanie.
Na jeho pohreb mám tiež
spomienku. Nepamätám si
síce kvety v rukách, ale rakva
bola zasypaná bielymi kvetmi
(čo v tom čase, a ešte v januári, bolo niečo mimoriadne)!
Viem, že ma zaujali svetielka
(asi sviečky alebo kahance) v
oknách domov popri ceste na
cintorín. Veľmi ma oslovila
tiež záverečná pieseň mladých – ´upravený Rozlúčkový valčík´. Prvýkrát v živote
som zažila pohreb, ktorý bol
RADOSTNOU SLÁVNOSŤOU oslavy Boha za život
úžasného človeka viery a
obety.
Teraz, keď pôsobím na
Orave a viem, ako veľmi mu
záležalo na oravskej mládeži, prosím ho o príhovor a
pomoc v našej službe a túto
pomoc aj cítim.
Strýčko, ďakujeme!“
sestra Ľudovika dkl (Lokca)
Spomienky sestry Valérie
dkl
S pátrom Orješkom sa zoznámila v roku 1956 v Novej
Bani v súvislosti s formáciou
(tajnou) v Spoločnosti Dcér
kresťanskej lásky.
Neskôr mu pomáhala organizovať duchovné cvičenia a
stretávky dievčat aj na Orave
(napríklad na Oravskej Priehrade, na Slanej vode, v Námestove).
Pôsobila na Orave ako zdravotná sestra v rokoch 1972
– 1984. Z pohrebu si pamätá
svetielka v oknách a záverečnú pieseň na rozlúčku.
Niekoľko myšlienok z bohatej studnice spomienok
pána Petra Vrábľa.
S pátrom Orješkom som
sa stretával od roku 1968 do
roku 1974, keď sme ho odprevadili na jeho poslednej
pozemskej púti. Do tohto
obdobia spadajú duchovné
cvičenia miništrantov, stretávanie sa rodín na Skalke pri
Námestove a krížové cesty na
Veľký piatok. Trasa viedla z
Námestova do Oravskej Jasenice, Vavrečky a cez most
späť do Námestova.
Činnosť a myšlienky apoštolátu pána pátra veľmi
ovplyvnili môj život, život
mojej rodiny, jej smerovanie,
prekonávanie prekážok, ale
najmä získanie odvahy ísť a
začínať nové veci, nové aktivity.
Nezabudnuteľné sú moje
spomienky na pohreb pátra
Orješka. Jeho pozostatky boli
vystavené v kostole. Celú
noc bola adorácia a spievali
sa piesne. Neboli tam len ľudia z Námestova, ale z celého
Slovenska. Kostol bol plný.
Svätá omša s príhovorom (ja
a Mária Zboroňová-Naniš-

tová) dlho ležali v žalúdku
komunistom. Viacerí ľudia
museli nútene opustiť svoje
pracovné miesta, nehovoriac
o problémoch vysokoškolákov, ktorí boli hneď po pohrebe predvolaní na vedenie
univerzít.
Kamil Zanovit (Oravská
Jasenica) si spomenul na kázeň pátra Orješka, ktorá ho
oslovila a jej myšlienku nosí
v sebe dodnes. Súčasťou kázne bola príhoda.
Kamarát vraví svojmu dobrému kamarátovi: „Keby som
mal dve motorky, určite by
som ti jednu dal. Keby som
mal dve autá, určite by som ti
jedno dal.“
„Ak je to tak, máš dve sliepky, daj mi jednu.“
„To sa nedá,“ odpovedal kamarát.
„Nie v abstraktnom, ale v
konkrétnom správaní spoznáš blížneho,“ ukončil spomínanie pán Zanovit.
Smutnejšia spomienka nemenovaných občanov z čias
pôsobenia pátra Orješka v
Námestove približuje udalosti
okolo vyšetrovania účastníkov
duchovnej rekreácie konanej v
roku 1969 v prostredí prírody
v Oravskej Jasenici. Bolo to
radosťou, hrami a modlitbou
sprevádzané stretnutie mládeže a detí z Námestova, Vavrečky a Oravskej Jasenice. Prišli
sedemdesiate roky a začalo sa
vyšetrovanie, aby štátna moc
mohla opäť obviniť pátra Orješka. Maloleté deti sa zúčastňovali vypočúvania s rodičmi
a plnoletí boli predvolávaní
a vypočúvaní na žandárskej
stanici v Námestove. Pre obe
stránky to bolo traumatizujúce, lebo deti a mládež po krásne prežitých dňoch duchovnej
obnovy sa zanedlho ocitli pred
vyšetrovateľmi. A mnohí ani
nechápali, čo sa to deje.
* * *
To je niekoľko spomienok
na pátra Orješka. Istotne sa
ich nájde viac po prečítaní
tohto článku. Páter Orješek
si to zaslúži, lebo urobil veľa
pre duchovno obyvateľov
mesta, najmä mládeže.

Ovocie
námestovského
pôsobenia

Páter Orješek zanechal po
sebe hlbokú stopu, najmä v
spomienkach vtedajšej mládeže. Duchovné cvičenia,
ktoré sa konali v okolí Námestova, pomohli mnohým
mladým ľuďom nájsť správne
smerovanie vo svojom živote. Založenie bigbítovej skupiny urobilo medzi mládežou
svoje. Jeho láskavý prístup
a nekonečná trpezlivosť boli
školou pre mladých v temných časoch komunizmu.
Páter Orješek zomrel telesne a duševne vyčerpaný na
následky tretieho srdcového
infarktu v Námestove 10. januára 1974. Jeho pohreb bol
veľkolepou
manifestáciou
viery.
Autori: Mária Reguliová
Juraj Kurtulík
Jozef Metes
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Na Vianoce

sa určite najviac tešia deti. V CVČ Maják každoročne chystajú pred Vianocami pekné ozdoby na stromček, vianočné dekorácie a milé kresby.
Niekoľko tých tohtoročných od šikovných detských tvorcov, vrátane tých
najmenších – prváčikov z krúžku Šikulkovia - sme vybrali pre vás, vážení
čitatelia. Všetkým autorom ďakujeme! 			
Redakcia

Marek Jendroľ

Vivien Vajdiarová

Eliška Zanovitová

Pavol Náčin

Laura van der Steen

Matilda Kasanová

Terezka Florková

David Bolibruch

Viktória Laštíková

Veronika Florková

Alexander Podmanický

Mikuláš a seniori v Námestove
Život je dar. Aj keď starneme a vieme, že na tom
nič nemôžeme meniť, užívať si ho môžeme plnými
dúškami. Námestovskí seniori, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
si to plne uvedomujú, o
čom svedčí aj krásne mikulášske posedenie, ktoré
sa konalo 5. decembra v
Dome kultúry v Námestove.
Sto sedemdesiat členov Jednoty dôchodcov oslávilo spoločne nielen Mikuláša, ale aj
Vianoce – najkrajšie sviatky
roka. Odhliadnuc od zbožnej
úcty, ktorá im prináleží pre ich
pôvod, berme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k
blížnemu.
Posedenie otvorila svojím
príhovorom predsedníčka Mária Adamčíková. Prítomných
pozdravil aj primátor Ing. Ján
Kadera. Úprimnými slovami

zaželali seniorom najmä zdravie, pohodu, pokoj a ešte veľa
spoločne strávených chvíľ. Po

spoločnej večeri a osviežení
ďalšími maškrtami sa seniori
potešili bohatému kultúrnemu

Atmosféra slávnosti, ktorú organizuje výbor JDS v Námestove pre svojich členov, býva každoročne výborná.
programu, ktorý pripravili žiaci CVČ Maják, ZUŠ Ignáca
Kolčáka a žiaci ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Serdelovej.
Počas tzv. hodiny tomboly
zažili radostné a veselé chvíle všetci tí, ktorí si vyžrebovali užitočné dary, venované
sponzormi. Seniorom hrala
a spievala kapela z Vavrečky
pod vedením F. Hrkeľa. Á tá
veru nenechala nikoho sedieť

o pokoji. Seniori sa ani v tanci
nedali zahanbiť.

Dôchodcov pozdravil aj primátor Ján Kadera, ktorý všetkým zaželal najmä
zdravie, pohodu a ešte veľa podobne spoločne strávených chvíľ.
Foto: (lá)
spokojný a šťas- Melchioryho. Vyvinuli netný. Úsilie výboru smierne úsilie, aby bol každý
by bolo márne bez spokojný.
pomoci
vedenia
Chceme poďakovať všetkultúrneho domu kým, ktorí akýmkoľvek spô– Bc. Evy Mušá- sobom prispeli k dobrej nálakovej a vedúceho de. Želáme všetkým šťastné
reštaurácie Dušana a požehnané sviatky, nech
prinesú radosť a pokoj, splnenie všetkých, aj tých najtajnejších, želaní.
Chceme naplniť slová Cicera: „Ničoho sa staroba nesmie
Manželia Teťákovci i Mária
vystríhať väčšmi ako nečinNadaždiová sú aktívnymi člennosti“.
Výbor JDS
mi JDS v Námestove.
Tombola bola aj tohto roku mimoriadne bohatá. Výbor JDS v
Táto nádherná akcia sa vydaNámestove za ňu ďakuje štedrila aj vďaka výboru JD. Celý
rým sponzorom.
tím sa usiloval, aby bol každý
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Veselo na Vianoce
- Mamiiii ja by som chcela
na vianoce psa...
- Nevymýšľaj! Bude kapor
ako každý rok!
- Oci, naozaj mi ten iPad
priniesol Ježiško? Pýta sa
Jožko otca.
- Ale samozrejme, čo ťa to
napadlo?
- No, že celý deň stojí
nejaký chlapík pri domových
dverách a chce tretiu splátku.
Policajt sa rozhodne, že si
uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal
sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden
pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať
do toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného
štadióna!
Sudca: - Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa počas noci

thqv
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vlámali päťkrát do rovnakého obchodného domu?
- To je jednoduché, - chcel
som dať manželke pod stromček šaty.
- To chápem, a čo tie ostatné vlámania?
- To ma ich potom štyrikrát
poslala vymeniť, pretože sa
jej nikdy nepáčila látka!
Bavia sa kolegyne po sviatkoch: - Čo ti dal manžel pod
stromček?
- Norkový kožuch.
- A sedí?
- Áno, oni tam mali schovanú priemyselnú kameru!

výnimku!
- Akú?
- Pustíme ju dovnútra!
Zákazníčka: - Chcela by
som kúpiť mužovi peknú
kravatu, ktorá by zvýraznila
jeho oči.
Predavačka: - Každá kravata zvýrazní chlapovi oči,
len ju treba dobre zatiahnuť.
- Čo si kúpil žene na Vianoce?
- Chcela niečo na krk a
niečo na ruky.
Tak som jej kúpil mydlo.

rozmrazovač, ťažné lano,
baterku, hever a náhradné koleso… No, vyzeral
som ráno v autobuse ako
debil…
Policajti vyšetrujú smrť
babky, ktorá sa počas Vianoc
zadusila rybacou kosťou.
Pýtajú sa dedka:
- Dedko, a to ste nevideli,
že sa babka dusí?
- Čóó? Ja slabo počujem.
- Pýtame sa vás, že či ste
nevideli, 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.
Fero sa vráti zo služobnej
cesty a zistí, že jeho manželku Maru ráno odviezli do
pôrodnice. Uteká za ňou.
Môže sa však s ňou zhovárať iba cez okno a tak celý
nedočkavý kričí:
- Čo sa nám narodilo?
- Chlapec. - kričí Mara.
- Koľko váži?
- Štyri kilá.
- A na koho sa podobá?
- Nepoznáš...

- Každý rok k nám na Silvestra chodí svokra, ale tento rok asi urobíme konečne

:

V správach hovorili, že
každý, kto vyrazí na cesty v
tomto počasí, by mal mať so
sebou reťaze, lopatu, deku,
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Príde opitý chlap domov.
Uvidí ho jeho žena a vraví
mu:
- Ty máš teda riadnu opicu.

Viete, čo hovoria Rómovia,
keď sa pozerajú na Titanik?
Toľko železa...
List z daňového úradu:
Vážený pán inžinier,
vraciame Vám na prepracovanie Vaše daňové priznanie.
V kolónke „Nezaopatrené
osoby“ nemôžete uvádzať
- vláda, parlament, štátni a
mestskí úradníci a pol milióna Rómov.
Policajt:
- Pán vodič, ste hluchý?

Viac zábavy nájdete na:
http://www.funny.sk/vtip/
v7546-politicke-pobavenie/
#ixzz51C1qKdN5

Autor kresbičky Samko Slovík
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- Otecko mi na Vianoce
nasľuboval hory-doly.
- A splnil ti želania?
- Áno, kúpil mi atlas hôr...

Niekoľkokrát som na vás kričal, aby ste zastavili.
Vodič:
- Aha, myslel som si, že
hovoríte „Dobré ráno, pán
poslanec“.
Policajt:
- Prepáčte, je tu veľký hluk,
pán poslanec.
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On sa na ňu pozrie a odpovedá:
- Aspoň, že si sebakritická.
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zš slnečná

zš cirkevná

Páračky
V pondelok 13. novembra popoludní sme priali pozvanie a zavítali
do SŠI, kde sme spolu s
pedagogickým zborom,
deťmi aj rodičmi opäť
oživovali ľudové zvyky
a pripomenuli si tradičné
páranie peria. Nechýbali ani staré mamy, ktoré
nám porozprávali, ako to
kedysi bolo, vtipné, ale i
strašidelné príbehy. Naše
dievčatá pekne a s chuťou
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Projekt Erasmus+ ožil vo Francúzsku

V minulosti pred Vianocami sa každovečerných páračiek deti
zúčastňovali rady.
zaspievali ľudové piesne páračiek, a dokonca niekzo slovenských regiónov, torých aj roztancovali.
spríjemnili
atmosféru
Jana Gogoláková

V novembri 2017 sa pani
riaditeľka s dvomi učiteľkami z CZŠ sv. Gorazda
zúčastnili prvého nadnárodného stretnutia učiteľov projektu Erasmus+ v Mouvaux
vo Francúzsku. Mouvaux je
mestečko ležiace blízko nádherného historického mesta
Lille, neďaleko belgických
hraníc. Francúzi nás ako hlav-

ní koordinátori projektu vrelo
privítali. Pripravili pre nás
pestrý program, kde sa striedali pracovné doobedia s poznávacími výletmi po okolí v
poludňajších hodinách. Spoznali sme ich školu, žiakov,
kultúru, mesto Lille, francúzsky vidiek, národnú kuchyňu i
múzeum mechanickej hudby.
No najviac nás obohatilo stret-

nutie so všetkými partnermi z
Francúzska, Sicílie, Dánska
a Španielska. Vytvorili sme
skupinu učiteľov, ktorí chcú
obohatiť svojich žiakov o
možnosť spoznávania iných
kultúr. Hudba a anglický jazyk nás spája, preto veríme
v ďalšie krásne zážitky počas výmenných pobytov.
Mgr. Lucia Štiptová

Imatrikulácia prvákov 2017
„My sme smelí prváci,
múdre hlávky máme,
s písmenkami a číslami
do boja sa dáme.“
Týmito krásnymi slovami

nás, rodičov, privítali naše
deti – prváci Základnej školy
na Slnečnej ulici v Námestove. V priestoroch školy sa 20.
novembra konala slávnostná

Prijímanie prvákov do cechu žiackeho.

Foto: (zš s)

imatrikulácia prvákov. Zdalo
by sa, že ako dieťa nastúpi v
septembri do školy a pravidelne do nej chodí, stane sa z neho
riadny žiak. Nie je to celkom
tak. Je síce prvákom, ale potrebuje, aby ho medzi seba prijali
jeho starší spolužiaci – deviataci. Tí spolu s pani učiteľkami pripravili program, počas
ktorého boli prváci prijatí do
cechu žiackeho. Ešte predtým
však museli preukázať svoju
šikovnosť a vedomosti, ktoré
už stihli v škole nadobudnúť.
Po splnení všetkých úloh zložili
slávnostný sľub prvákov a pani
riaditeľka ich tak mohla oficiálne prijať medzi žiakov školy.
rodičia ZŠ Slnečná

Práca naživo
Žiaci našej školy sa 22. novembra zúčastnili dňa otvorených dverí, ktorý usporiadala Stredná odborná škola
polytechnická v Dolnom Kubíne. Táto zaujímavá exkurzia
mala tri časti. Už ráno o ôsmej
nás privítali zamestnanci firmy
Yanfeng v Námestove a počas hodinovej návštevy nám
ukázali moderné pracoviská,
zariadenia, automatické roboty i produkty, ktoré vyrábajú,
vysvetlili nám technologické
postupy. Žiaci tu mohli vidieť,
v akých podmienkach pracujú
zamestnanci.
Po následnom presunutí sa
do SOŠ v Dolnom Kubíne sme
navštívili dielne ručného spracovania kovov, autoservis, elektrodielne, vyskúšali si zváranie

na simulátore, boli v najnovšej výklad zamestnancov, ktorí nás
IKT učebni, zameranej na CNC sprevádzali po pracoviskách.
programovanie, videli sme práĎakujeme vedeniu SOŠ pocu a výrobky z 3D tlačiarne. lytechnickej za pozvanie a
Taktiež nám pani zástupkyňa veríme, že si žiaci z tohto dňa
predstavila študijné a učebné odniesli veľa pozitívnych a dúodbory a vysvetlila princíp du- fame, že aj motivujúcich zážitálneho vzdelávania, do ktorého kov.
Matúš Gogolák
je škola
zapojená.
N á sledne
s m e
navštívili firmu
MIBA,
kde žiaci opäť
z a ž i l i Žiakom sa deň otvorených dverí páčil, získali predstavu,
pútavý aj ako to vyzerá v reálnom výrobnom procese v dvoch zahhumorný raničných firmách, pôsobiacich na Orave. Foto: (zš s)

EDULAB v škole
Cez neziskovú organizáciu
Edulab-KOZMIX sme sa
tento školský rok zapojili do
projektu ,,Misia modrá planéta“. Na projekte pracovali
žiaci 4. A triedy s pani učiteľkou Kollárovou. Úlohou
projektu bolo vytvorenie ekologického mesta, v ktorom by
chceli žiť - zdravo. Projekt
prebiehal v čiastkových úlohách. V tímoch žiaci plnili
rôzne outdoorové, bádateľské
i vzdelávacie aktivity, za ktoré získavali kredity. Za získané kredity si kupovali plášte
budov, z ktorých v tímoch
tvorili svoju vysnívanú časť
planéty. Následne plnili
enviromisie zamerané na

ekologickú dopravu, energiu,
životný štýl a odpad. Každý
z tímov prezentoval, čo navrhol. Spoločne sme dotvorili celé mesto podľa našich
predstáv. Projekt trval dva
mesiace. Táto kreatívna hra
s množstvom interaktívnych
cvičení bola pre nás motivujúca a zábavná. Naučili sme
sa, prečo si treba našu Zem
chrániť a zabavili sa vlastným
tvorením. Veríme, že po tejto
hre budú žiaci zodpovednejší
k našej prírode.
4. B trieda odštartovala v
októbri Hviezdnu súťaž s
Kozmixom, portálom pre
žiakov a učiteľov 1. stupňa
ZŠ, kde sa môžu interaktív-

ne vzdelávať. Žiaci dostali
„Hracie karty“ s piatimi úlohami. Osobitne si mohli ešte
objednať časopis Kozmix s
ďalšími hracími kartami.
Učiteľ mohol zadávať
deťom domáce úlohy z
rôznych predmetov (slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda...) na
portáli Kozmix.sk. Za každú
vyriešenú úlohu žiaci dostali
nálepku do svojej Hracej karty. Vyplnené hracie karty sme
odoslali. Deti sa takto hravou
formou vzdelávajú, zdokonalia sa v práci s počítačom
a zároveň môžu získať pekné
ceny.
Zuzana Paleniková

Partneri projektu Erasmus+ sa stretli vo francúzskom meste Mouvaux neďaleko Lille. Foto: ar czš

A Slovo bolo u Boha
Súťaž A Slovo bolo u Boha
má už dlhú tradíciu medzi
cirkevnými školami na Slovensku. Aj naša škola sa jej
pravidelne zúčastňuje. Školské kolo tejto recitačnej súťaže sa uskutočnilo 1. 12. 2017,
zúčastnených bolo 25 žiakov.
Počuli sme prekrásne texty,
veľa úžasných myšlienok. Výsledky sú tieto:
1. kategória – próza:
1. miesto Lilianka Vlčáková,
4.B, 2. Dávidko Drunek, 3.
A, Mária Majzelová, 4. A, 3.
Nelka Papayová, 2. A, Livinka Zanovitová. 2. A, Marek
Gabárik, 3. B
1. kategória – poézia:
1. Lucka Vojtechovská, 4. B,
2. Zojka Chomátová, 2. B, 3.
Zuzanka Boleková, 2. A, Matúško Portala, 1. B

2. kategória – próza:
1. Lenka Sestreneková, 6. B
3. kategória – poézia:
1. Melanka Micháliková, 7. A
3. kategória – próza:
1. Zuzka Miklušáková, 8. B,
Karinka Nogová, 9. B, 2.

Andrejka Vojtechovská, 9. B
Prví postupujú do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční v
Ružomberku na Cirkevnom
gymnáziu sv. Ondreja. Blahoželáme!
(czš)

Účastníci školského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u
Boha. 					
Foto: (czš)

ŠKD Fatima má talent

Školské talenty v tanci. 					
V jedno novembrové popo- talentov predchádzala prípraludnie sa všetky deti z ŠKD va doma alebo v ŠKD. Prostretli v triede, aby ukáza- gram bol veľmi pestrý. Tanec
li svoje talenty. Prezentácii a spev striedali kartové kúzla,

nechýbali kreslené
o b r á z k y,
ušité vianočné ozdoby či hra na
husliach.
Naozaj sa
bolo na čo
pozerať.
Výkony
detí hodnotila porota
a nikto neodišiel bez
o d m e n y.
Chválime
Foto: (czš) všetky deti,
ktoré svoje
talenty ukázali a potešili skvelé publikum aj pani vychovávateľky.
(czš)
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Milujeme Mikuláša
Chodí z dverí do dverí,
všetkým vrece otvorí.
Sype vločky na čiapočky,
dáva dary do čižmičky.
Raz v roku je iba náš,
štedrý biskup MIKULÁŠ!

V diaľke počuť jemné zvonenie zvončeka. Aj tento rok
sa prišiel Mikuláš presvedčiť
do Materskej školy na Komenského ulici, aké sú tam
šikovné, dobré, poslušné deti
a pani učiteľky. Rozžiarené
očká a radosť sa miešali so
strachom a obavami. Prišiel
svätý Mikuláš, ten dobrosrdečný človek, ktorý nechodí
nikdy sám. Mal aj pomocníkov, anjelikov, ktorí niesli
koše plné sladkostí. Deti sa na
tento deň veľmi tešili. Naučili
sa pekné piesne i básne, s ktorými vystúpili. Potom z rúk
Mikuláša dostalo každé dieťa
ten dlho očakávaný balíček.
Všetci sme sa spolu odfotili a

Námestovčan 19. 12. 2017
cvč maják

Predvianočný čas, pustime sa do tvorenia zas

s Mikulášom rozlúčili. Prežili
sme krásny deň v materskej
škole, deň plný zážitkov.
Pred odchodom zaželal Mikuláš deťom všetko najlepšie
a ony mu na oplátku sľúbili,
že budú celý rok dobré, budú
poslúchať, len aby sa k nim o

rok opäť vrátil.
Prajeme všetkým pokojné
prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov, nech svetlo narodeného Jezuliatka rozžiari
vaše srdcia a domovy.
PaedDr. Jana Herudová
Frančáková

Pamiatka na návštevu Mikuláša zostane v srdciach detí určite aspoň do príchodu Ježiška. 		
Foto: mš k

Šikovné ručičky vždy vedia vyčarovať krásne Vianoce. Vlastnoručne vyrobená
dekorácia od detí poteší a
s radosťou ju postavíme na
čestné miesto v našej domácnosti. Počas vianočných
tvorivých dielní sa stretli
deti v Centre voľného času
Maják, aby si vyrobili vianočné ozdoby podľa vlastnej
fantázie. Pre veľký záujem
sme spolu prežili dve piatkové popoludnia a otestovali
si svoje zručnosti v strihaní,
lepení, omotávaní, či zdobení výrobkov. Avšak, nie
všetko, čo vyrobia, je vždy
iba pre nich. Radosť im robí
obdarovať aj iných. Deti zo
záujmových útvarov vyrobili
vianočnú dekoráciu – stromček z detských dlaní - pre
členov Jednoty dôchodcov z
Námestova. S prianím šťast-

Počas dvoch piatkových popoludní vyrábali šikovné deti v
CVČ Maják krásne vianočné ozdoby. Fantázii sa medze nekných a veselých Vianoc im
ju osobne odovzdali v utorok
5. decembra v Dome kultúry
v Námestove. Pripravili si
pre nich pestrý program vystúpení, za čo boli od členov

Jednoty dôchodcov odmenené sladkou odmenou. Okrem
sladkostí im urobilo radosť
aj vedomie, že potešili srdcia
iných ľudí.
CVČ Maják

Ľudové tradície pred Vianocami Mikulášku, dobrý strýčku...
Ľudové tradície v našej Materskej škole na
Komenského ulici si každoročne zachováme súťažou v interpretácii ľudových piesní
a v tomto predvianočnom období aj vianočných, kde majú deti možnosť zaspievať akúkoľvek ľudovú pieseň. Cieľom tejto akcie je
pomocou ľudovej piesne pomáhať deťom
rozvíjať cit pre krásu, estetiku a získavať
vzťah k tradíciám. K piesňam neodmysliteľne patrí a ľudový kroj. V mužskom kroji
sa predstavila pani učiteľka Iveta Kušnierová, ktorá celú akcii pripravila. Deti mali
možnosť vidieť, čo ku kroju patrí. Najviac
Foto: mš k
deti zaujali krpce. Ďalej sa oboznámili s hu- Ocenení speváci. 		
dobnými nástrojmi ako flauta, fujara, ozemSpev ľudových piesní u detí nie je už dávno
buch, gajdy. Tí najodvážnejší si mali možnosť prirodzenou súčasťou každodenného života,
vyskúšať aj hru na niektorých nástrojoch.
ako to bolo kedysi. Takýmito aktivitami chceDeti, ktoré mali odvahu a chuť zaspievať os- me naučiť deti, že ľudová hudba, spev je nenatatným, boli ocenené diplomom, vecnými ce- hraditeľným slovenským pokladom a vzácnou
nami a veľkým potleskom. Ostatné deti za spo- súčasťou ľudovej kultúry.
ločné spevy a snahu dostali sladkú odmenu.
				
(ik)

Očakávanie

Deti zhotovujú adventné vence. Foto: mš b

„Každý deň budú vraj Vianoce“,
spieva sa v jednej piesni. Ale ak je to
čas adventný, ten čas je čarovný, trblietavý, vtedy je to úplne ježiškovské.
Správame sa k sebe rozprávkovo,
lebo dobro víťazí nad zlom. Hlavne
deti sú plné očakávania, chystajú pre
Mikuláša ozdoby, adventný venček,
narátajú si štyri nedele a pozorujú
sviečkové ohníky. Nevedia sa dočkať, kedy zahorí štvrtá sviečka. Otvárajú okienka na adventnom kalendári, najradšej by ich otvorili všetky v
jeden deň. Treba byť však trpezlivý
a s modlitbičkou na perách čakať na
príchod Ježiška. To je najviac. Aj písať list Ježiškovi je najviac. Všetkým
želáme adventný pokoj v duši.
Deti a zamestnanci MŠ
na Bernolákovej

Maj rád druhého ako hudbu
Pod týmto názvom sa
v októbri v Materskej
škole na Komenského
ulici v Námestove konal
výchovný koncert. O
celý program sa postaral
kpt. Mgr. Tibor Šándor.
Originálny
výchovný
koncert priblížil deťom
dopravnú
výchovu
a zásady morálneho
zákonného
správania.

Názorné ukážky, ako sa
správať doma, v škole,
na ulici, boli deťom priblížené pútavou formou
zážitkového učenia. Deti
očarila nielen policajná
uniforma, ale aj krásny
oravský kroj, v ktorom
sa nám predstavil kpt.
Mgr. Tibor Šándor aj so
svojimi husličkami. Priviedol si aj pomocníka,

Deti očarila uniforma, kroje i hudba...

Prítomnosť Mikuláša a jeho sladké darčeky napĺňali radosťou deti z CVČ Maják. 			
Foto: (cvč)
Mikuláš neváhal a napriek fujavici a brodeniu v
hlbokom snehu v severských krajinách, zavítal aj
do Domu kultúry v Námestove, kde ho túžobne očakávali deti z Centra voľného
času Maják. Chceli sa predviesť a pochváliť nielen Mikulášovi, ale aj prítomným
rodičom pestrým pásmom
vystúpení, kde nechýbali
spevácke, gymnastické, baletné, mažoretkovské či iné
tanečné čísla. Do programu

Ochranárik...
Deti z Materskej školy
Veterná v Námestove sa často
zapájajú do výtvarných súťaží.
Niekedy za svoju prácu bývajú odmenené, inokedy kreslia
len tak, pre radosť seba aj
druhých. Tentokrát sa zapojili do súťaže „Ochranárik
čísla tiesňového volania112 a
pána učiteľa Mgr. Miroslava Štefana, ktorý nám ukázal hru na akordeóne. A či
im to spolu ladilo spevom
aj hudbou? Samozrejme,
veď každý muzikant musí
dodržiavať hudobné pravidlá, aby zahral čisté a pútavé tóny. Ich pútavé tóny
roztancovali nielen deti, ale
aj pani učiteľky. Bol to opäť
jeden nevšedný a krásny deň
v našej materskej škole.
Jana Adamcová

sa zapojili aj malí odvážlivci z publika a zarecitovali
mikulášske básničky. Každé prítomné dieťa bolo odmenené sladkým potešením
od Mikuláša, ktoré so sebou
priniesol z ďalekej cesty.
Slova sa ujal šikovný moderátorský talent - šašo, ktorý
nás sprevádzal celým slávnostným podujatím. Ďakujeme ti, Mikuláš, za krásne
chvíle a sladké darčeky a
zas o rok príď medzi nás!
Kolektív CVČ Maják

Darcovia detskej radosti z CVČ.
civilinej ochrany“, vyhlásenej
v školskom roku 2017/2018
Ministerstvom vnútra SR,
kde boli vybrané 3 práce a to
Tomáška Bartu, Petríka Brčáka a Danielka Chabana. Pracovníci Okresného úradu v
Námestove deti odmenili pekným diplomom a obdarovali

vecnými darmi. Povzbudili
ich do ďalšej tvorivej práce,
aby neprestávali kresliť a tak
rozvíjali svoj výtvarný talent.
Deti prekvapili svojou zručnosťou nielen pri kreslení,
ale aj svojimi vedomosťami o
civilnej ochrane.
MŠ na Veternej ulici

Ocenení tvorcovia v súťaži Ochranárik...

Foto: (mš v)
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Zimná rozprávka bratov Smržíkovcov
Prvého decembra von - za oknami Domu kultúry v Ná- roku 1998 a od roku 1999 ternetových portáloch, ktoré
mestove - prebiehala jedna zimná rozprávka a tá druhá spolupracuje aj s ÚĽUV-om. sa venujú fotograﬁi, na rôzsa práve odohrávala v jednej z jeho výstavných miest- V roku 2008 získal ocenenie nych spoločných výstavách
ností, kde sa konala vernisáž výstavy drotárskych, ko- Majster ľudovo-umeleckej fotoklubu Orava, ktorého je
váčskych prác a fotografií bratov Smržíkovcov, pod náz- výroby.
členom, ale aj na výstavách
vom Návraty.
František je amatérsky fo- a súťažiach, ktoré organizuDovoľte, aby sme vám vyŠtefan je umelecký drotár tograf. Fotografovať začal jú iné fotokluby. Zúčastnil
rozprávali rozprávku o Troch a kováč, samouk, spájajúci v roku 2005 a rád fotí hlavne sa aj medzinárodných výbratoch... Ľubomírovi, Fran- dve tradičné remeslá – ko- oravskú prírodu, kde nachá- stav a súťaží. Výstava tvorby
tiškovi a Štefanovi, ktorí sa do- váčstvo a drotárstvo. V jeho dza veľa magických miest bratov Ľubomíra a Štefana
Smržíkovcov v Dome kultústali na rázcestie a každý z nich
ry v Námestove symbolizuje
sa pobral svojou cestou, podľa
nielen vzkriesenie starého
talentu, ktorým bol obdarený,
remesla, ale je hlavne poc... aby sa napokon stretli tu, vo
tou umeniu našich predkov.
svojom rodisku, v Námestove
Prostredníctvom Františka je
a ukázali nám svoje majstrovaj velebením krásnej oravskej
stvo.
prírody, kde súrodenci spolu
Ľubomír, žijúci v Martine, je
vyrastali.
umelecký drotár-samouk a droA čo by to bola za rozprávtárstvu sa venuje asi 20 rokov.
ku, ktorá by sa nekončila
V jeho tvorbe môžeme vidieť
happy endom, a to zvlášť dotradičné drotárske výrobky ako
jímavým a krásnym. Ľuboaj výrobky moderného dizajnu.
mír, Štefan a František SmrSo svojimi prácami sa zúčastžíkovci venovali výstavu s
ňuje výstav a súťaží doma i v
vďakou dvom ženám – svojej
zahraničí, kde získal aj mnomame a sestre.
hé ocenenia. Spolupracuje s
Bratia Smržíkovci, zľava František, Štefan a Ľubomír.
Miroslav Hajdučík
ÚĽUV-om (Ústredie ľudovo
Foto: (mh)
umeleckej výroby) ako lektor
drotárskych kurzov, aj s drotárpokoj
skym múzeom v Žiline - Buda- tvorbe môžeme nájsť tradič- pre
tíne. V roku 2007 získal ocene- né drotárske výrobky, no a a relax po
nie Majster ľudovej umeleckej v poslednom období experi- práci. V povýroby.
mentuje aj s voľnou tvorbou. slednej dobe
Ľubomír voľakedy daroval Svoje práce prezentuje na po- sa venuje aj
bratovi Štefanovi misku a on dujatiach na Slovensku i vo fotografovanevedel pochopiť, že z drôtu svete. Predstavil ich na nie- niu reportá– materiálu, s ktorým sa dá len koľkých svetových výstavách ží z ukážok
„látať“, možno vytvoriť takú Expo, tohto roku v kazašskej historických
nádheru. Začal to skúšať a za- Astane, ktorej sa osobne zú- u d a l o s t í .
páčilo sa mu to. Ako prvý spra- častnil ako reprezentant tra- Svoju tvorbu
vil maličký medený košíček... dičnej slovenskej kultúry. publikuje na Výstava bratov Smržíkovcov oslovuje aj mlaa odvtedy neprestal tvoriť.
Svojej činnosti sa venuje od rôznych in- dých návštevníkov.
Foto: (mh)

Všetkým milovníkom kultúry
a návštevníkom Domu kultúry
v Námestove želáme
požehnané Vianoce
a veľa šťastia, zdravia a úspechov v roku 2018!
Kolektív pracovníkov DKN

Úspešné projekty pre knižnicu
Na nákup kníh z Fondu pre
umenie získala knižnica Dom
kultúry v Námestove v roku
2017 3000 eur, za ktoré s ﬁnančnou spoluúčasťou kúpila
318 kníh. Máme 890 zaevidovaných čitateľov, z toho v
tomto roku pribudlo 194 nových Pri doplnení knižného
fondu sme vychádzali z ich
potrieb a záujmov. Doplnili
sme knižný fond o hodnotné
tituly z odbornej literatúry,
najmä pre študentov stredných a vysokých škôl. Pribúdajú nám aj detskí čitatelia a
mládež a tak sme im pripravili zaujímavý výber kníh z
oblasti populárno-náučnej a
beletristickej literatúry. Nezabudli sme ani na seniorov,
ktorí sa chcú tiež vzdelávať.
Úspešní sme boli aj v projekte z Fondu na podporu

umenia, ktorý nám schválil
1500 eur na nákup dvoch počítačov. Zmodernizovali sme
počítačový kútik, kde si návštevníci knižnice vyhľadávajú v on-line katalógu knihy z
našej knižnej databázy, najmä
k slohovým a seminárnym
prácam. Kúpili sme tiež nový
CD mikrosystém s výborným
ozvučením, ktorý slúži pri
exkurziách, besedách a autorských čítaniach. Chceli by
sme ešte dokúpiť audio knihy
rozprávok, povestí a ďalšie
zaujímavé žánre. Spomínanými úspešnými projektmi
pokračujeme v modernizácii našej knižnice, aby v nej
každý čitateľ našiel svoj žáner a aby bola komunitným
centrom pre všetky vekové
skupiny.
(ms)

Podujatia v DKN december 2017 - január 2018
NÁVRATY - VÝSTAVA
1. 12. – 29. 12. 2017
Spoločná výstava drotárskych prác a fotograﬁí bratov Ľubomíra, Štefana a
Františka Smržíkovcov.
V Dome kultúry v Námestove je od 1. do 31. 12. 2017
spoločná výstava drotárskych
majstrov Štefana a Ľubomíra
Smržíkovcov, doplnená o fotograﬁe amatérskeho fotografa Františka Smržíka (píšeme
na inom mieste).
Srdečne vás na ňu pozývame
do výstavnej miestnosti DKN.
6. VIANOČNÝ
BENEFIČNÝ KONCERT
28. 12. Štvrtok 19:00
Vstupné: 8 €

derátorka
Ján Filc – tréner majstrov
sveta
Eva Mosnáková – nekonečne inšpiratívna pani, ktorá
prežila Holokaust aj nepriazeň komunistov
Príbehy známych osobností, inšpiratívni rodáci, krátky
Stand-Up a k tomu živá hudba.
Vstupenky si môžete zakúpiť online alebo v pracovné
dni od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Námestove na 1. poschodí.
JANKO A MARIENKA
26. 1. 2018 Piatok
16:00

Hudobný hosť Mirka Partlová. Účinkuje Zbor MUSIC
CAMP. Lístky zakúpite v
Mestskej knižnici v Dome
kultúry v Námestove.
TALKSHOW JAKUBA
PTAČINA & PRIATEĽOV
20. 1. 2018 Sobota
19:00
Vstupné:12 €
Pozývame vás na 1. talkshow na Orave!
Sajfa – moderátor a komik
Veronika
OstrihoňováCifrová – redaktorka a mo-

DON BOSCO
AKADÉMIA 2018
28. 1. 2018
Nedeľa 14:00 a 16:30
Život a myšlienky dona
Bosca vám chcú aj tento rok
priblížiť mladí a deti zo stretiek.

Divadlo zo šuﬂíka, Žilina
Známy príbeh, ako ste ho
ešte nevideli!
Klasika na motívy známej
ľudovej rozprávky v originálnom prevedení s bábkami v
životnej veľkosti!
V hlbokom lese môže každý

Počítačový kútik v knižnici pohotovo poslúži návštevníkom,
ako v tomto prípade, keď si čitateľka (na obrázku) potrebovala
napísať životopis do zamestnania. Tento čitateľ sa zas zaujímal o náš CD-mikrosystém.
Foto: (ms)

zablúdiť a nečudo, že
sa v ňom stratia aj naši
malí hrdinovia príbehu. Janko a Marienka
v tmavej hore objavia
prekvapenie, domček z
medovníčkov. V chutnej voňavej chalúpke
býva milá starenka. No
nie je všetko zlato, čo
sa blyští! Na pohľad
dobrá tetuška, ale v
skutočnosti zlá ježibaba. Janko a Marienka však majú z pekla
šťastie a ako sa im podarí vrátiť sa domov, si
nenechajte ujsť!

VOLNIJ DON
– PIESNE
DONSKÝCH
KOZÁKOV
– BALALAJKA TOUR
2018
5. 2. 2018
Pondelok 18:00
Vstupné: 6 €
S tradičnými ruskými hudobnými nástrojmi, baja-

Kino KULTÚRA Námestovo
december 2017

nom, balalajkou, ale hlavne
s neopakovateľnými hlasmi a
skvelou energiou prichádzajú siedmykrát na Slovensko,
aby zaspievali piesne rodného kraja.
Pozývame Vás na koncert
do Domu kultúry v Námestove, kde zaznejú známe, veselé a clivé ruské melódie v
podaní virtuózov Donského
kozáckeho chóru v novom
programe Balalajka 2018.

6€

21. 12. štvrtok
o 18,00 h
22. 12. piatok
o 18,30 h

JUMANJI: VITAJTE
V DŽUNGLI

22. 12. piatok
o 16,00 h
27. 12. piatok
o 16,00 h

FERDINAND

29. 12. piatok
o 18,00 h

ŠPINDL

4€

Horor

2D

Dobrodružný

Animovaný

3D

6€
3D

január 2018
4. 1. štvrtok
o 18,00 h

STRATENÝ V DŽUNGLI

5. 1. piatok
o 16,00 h
7. 1. nedeľa
o 16,00 h

COCO
Animovaný

5. 1. piatok
o 18,00 h

INSIDIOUS: POSLEDNÝ
KĽÚČ

6. 1. sobota
o 18,00 h

MOLLY A JEJ HRA

7. 1. nedeľa
o 18,00 h

KOLESO ZÁZRAKOV

Dobrodružný

Horor

Dráma

Dráma

2D

3D

2D

2D

2D
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spektrum

Oživenie stridžích tradícií

spoločenská rubrika

Vítame medzi nami

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“

narodení v októbri 2017
Sára 	Tóthová
Laura 	Kosmeľová
Michaela Vaterková

Mária 	Samošová
Róbert 	Pepucha

narodení v novembri 2017
Vladislav 	Kupšo
Klára 	Puchelová
Jakub
Jagnešák
Anna 	Kasmanová

Oliver 	Sivoň
František Domiňák
Sára
Gereková

Odišli z našich radov
v októbri 2017
Jozef Brňák
60
Elena Jankuliaková 60

Milan 	Pindjak

63

v novembri 2017
Jozef 	Sitárik

67

Ján

Zrník

72

Latinský význam mena
Lucia je „svetlá, žiariaca“.
Nenadarmo sa o týchto ženách hovorí, že po celý svoj
život skutočne „žiaria“, sú
príjemné a priateľské. Iné
jazyky zas tvrdia, že sú prefíkané a v očiach majú niečo tajomné, čo pôsobí pre
ich okolie atraktívne. Ako
to však bolo na Luciu za
dávnych čias? O tom nám
porozprávala pani Alenka
Červeňová z Klina, ktorá
prijala naše pozvanie a navštívila deti v CVČ Maják.
Pri zdobení medovníkov a
pečení vianočných oplátok
sme sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí o dáv-

„Zlato lásky“ sme...
Dokončenie zo 6. str.
Cirkev. Spomínaná lekárka,
rehoľná sestra Larsa, za finančnej pomoci katolíckeho
duchovného zriadila v spomínanej utečeneckej oblasti
na severe Iraku nemocnicu...
Ľudia žili neustále v strachu o svoje životy, a stále v
nich, najmä deťoch, drieme
strach dodnes. Nečudo, že
koncom roka 2016, keď na
oslobodenom území bola
bezpečnostná situácia ešte
veľmi krehká, sa ich veľmi
málo chcelo vrátiť do svojich domovov. Začiatkom
tohto roka prejavilo záujem
vrátiť sa do svojej dediny
už 41 percent ľudí a ďalších
46 percent takúto možnosť
zvažovalo. V súčasnosti sa
mnohí z kresťanov, ktorí sú
v Iraku popri islame menšinovým náboženstvom, túžia
a snažia vrátiť do svojich
dedín. Je to určite dobré
aj preto, lebo ak by sa títo
kresťania nevrátili do tohto
regiónu Blízkeho východu,
ktorý je kolískou kresťanstva, ako hovorí páter Andrzej Halemba, ACN, mohlo
by to viesť k úplnému koncu
prítomnosti kresťanov na
tomto území. Návrat domov
však znamená na Ninivskej
planine v Iraku vybudovať
takmer 130 tisíc domov, a na
tie treba 250 miliónov dolárov. Obnova jedného takého
domu pre rodinu stojí 5 800
eur. Toľko, 5 800 eur treba,
aby sa na Ninivskú planinu
vrátila ku svojim koreňom
jedna rodina, aby sa v Iraku
zachovalo kresťanstvo... A
tak sa ACN – jediná celosvetová dobročinná a pastoračná organizácia na pomoc
trpiacim a núdznym kresťa-

u5:
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nom po celom svete, obracia
s prosbou o pomoc aj na nás.
ACN má zastúpenie v 24
krajinách sveta, každoročne
podporuje 6 tisíc projektov
v 148 krajinách sveta celkovou sumou 120 miliónov
eur, pomoc poskytla aj Slovensku - za posledných 24
rokov viac ako 32 miliónov
eur. Táto pápežská nadácia
ACN pomáha trpiacim kresťanom už 70 rokov.
„Trpiacej Cirkvi vo svete môžeme pomôcť aj my.
Tak, že vo svojom srdci
venujeme kúsok miesta aj
pre týchto našich bratov a
sestry z Iraku (ale i ostatných trpiacich kresťanov),
s ktorými tvoríme spoločnú
rodinu katolíckej cirkvi a
že sa za nich budeme denne
(aspoň počas adventu) modliť“, motivoval v homílii
na sv. omši za kresťanov v
Iraku kňaz Branislav Kožuch. Môžeme tiež pomôcť
finančným príspevkom na
účet tejto pápežskej nadácie ACN, na účet : SK09
0900 0000 0051 2133 9396
(ako účel platby/poznámku
uveďte svojou adresu, email alebo tel. č., za vašu
štedrosť vám ACN chce
poslať svoje poďakovanie),
alebo môžeme na účel pomoci využiť stránku www.
acn-slovensko.org.
„Navzájom si pomáhať, najmä
v tých najťažších chvíľach
života, je ´zlatom lásky´,
ktoré sme si vždy navzájom
dlžní“, vyznala sa pred poslucháčmi v námestovskom
kostole riaditeľka ACN
Slovensko – pomoc trpiacej
Cirkvi Martina Hatoková.
		
(lá)

Deti z folklórneho súboru Poludienok z Lokce pripravili v CVČ Maják vianočné
pásmo zostavené z prezentácie ľudových zvykov, zaužívaných v minulosti od Ondreja do Vianoc. 				
Foto: (cvč)
nych zvykoch
a tradíciách.
Napríklad aj
to, že so sviatkom Lucie sa
odpradávna
spájali
rôzne ochranné
kúzla a veštby, ktoré sa v
detailoch líšili
v jednotlivých
regiónoch
Slovenska.
Aby sa predMedovníky sa nielen páčili, ale aj veľmi išlo návšteve
bosorky,
v
chutili...

tento deň nemohla do domu
gazdinej vstúpiť žiadna cudzia žena, nesmelo sa nič
požičiavať, ani vracať, dobre
poslúžili aj Luciine kríže. K
neskorším zvykom patrilo
ometanie stien a kútov husacím perím. Počas stridžích
dní sa tiež veštilo a vykonávali sa rôzne ľúbostné čary
(mená chlapcov v haluškách,
alebo liatie horúceho olova
do vody). Rozprávanie pani
Alenky nám ešte umocnili
deti z folklórneho súboru
Poludienok z Lokce, ktoré si pre nás pripravili via-

nočné pásmo Od Ondreja
do Vianoc. Ich piesne zneli
celým centrom a rozihrali
žilky všetkým prítomným.
Vianočná nálada v CVČ sa
týmto podujatím ani zďaleka
nekončí. Srdečne pozývame
všetky deti počas vianočných prázdnin na novoročné gymnastické a tanečné
workshopy a súťaže a tešíme
sa aj na novoročný rekord v
rytierskej parkourovej dráhe. Centrum bude otvorené v
čase od 9.00 do 15.00 hodiny. Viac informácií na www.
cvcno.edu.sk CVČ Maják

jumping party

Vymenili legíny za pyžamká
Nie je pravidlo, že sladké
prekvapenie od Mikuláša
poteší iba deti. Presvedčili
sme sa o tom počas mikulášskej pyžamovej jumping
party, ktorú si v Jumping
centre v Námestove nenechala ujsť žiadna skalná
jumperka.
Tento120-minútový mikulášsky špeciál
skákania na trampolínach
a posilňovacích cvičení, a
ešte k tomu v pyžamkách
dal jumperkám poriadne zabrať. O to viac ich prekvapil príchod Mikuláša a jeho
družiny s košíkom plným
sladkých dobrôt. Po poctivom odcvičení si zaslúžili
doplniť svoju stratenú energiu. Tak ako všetky deti, ani
ony nezabudli Mikulášovi
prisľúbiť, že sa budú naďalej pravidelne stretávať a
pracovať na svojej kondičke.
ak)

Splnenie sľubu Mikulášovi prinesie jumperkám onedlho ďalšie darčeky – posilnené zdravie a
ešte dokonalejšiu figúru.						
Foto: cvč
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šport
zimné plávanie

Obnovili otužileckú tradíciu
V prvú decembrovú nedeľu
3. 12. 2017 sa v Námestove
uskutočnil nultý ročník Slovenského pohára v zimnom
plávaní a už piaty ročník
stretnutia otužilcov a nesúťažného zimného plávania
na Oravskej priehrade.

V príhovore povedal Ing.
Ján Kadera, že aj keď je primátor mesta, o tom, kedy sa
ide kúpať, nevie takmer nikto, ale keď prídu na Oravskú
priehradu otužilci, vie o tom
skoro celé mesto. A veru,
presne o to šlo: Upozorniť na

blahodarne zdravotné účinky otužovania na ľudský
organizmus, spropagovanie
otužovania, predovšetkým
ako prostriedku na upevnene
telesného zdravia a odolnosti,
na posilnenie duševného zdravia, vôle, psychickej vyrov-

Voda Oravskej priehrady mala plus dva stupne, na kúpanie v decembri tak akurát...
           Foto: ar ot

Vo vode bola teplota plusová, na brehu priehrady mínusová, ale či bolo účastníkom lepšie
vyzlečeným vo vode, alebo oblečeným na brehu, nám ťažko povedať, keďže sme zimné plávanie
ešte neskúsili... Každopádne – akcia na/pre zdravie!
Foto: ar ot

nanosti, sebadôvery. Zároveň
o spropagovanie Oravskej
priehrady z hľadiska rozvoja
turistického ruchu a rekreačno-športového využitia.
Geometrickým radom zväč-

šujúca sa populácia rekreačných otužilcov vytvorila
podmienky pre časť otužilcov, ktorí by radi uplatnili
svoju súťaživosť športovým
spôsobom - súťažou nielen so

dlhšie trvanie, hoci v živote
platí, že raz si hore a raz zas
dole, o čom svedčí samotná
história. Naši predchodcovia - otužilci na Oravskej
priehrade od polovice 70.

futbal

Futbalisti Námestova vyhrali Oravskú
ligu internacionálov
Futbaloví internacionáli Námestova vyhrali 27. ročník Oravskej ligy internacionálov a získali prvýkrát
putovný pohár, o ktorý sa hra od roku 2010.
Námestovský tím tvorili účastníci tímov dorastu a mužov, ktorí, svojimi výkonmi baviac futbalových fanúšikov
v Námestove, postúpili z 1. B triedy až do 3. Ligy. Sú to
hráči Štefan Feja, Miroslav Zboňak, Miroslav Ratičák,
Adrián Kubáni, Štefan Uhliarik, Daniel Kosmeľ, Jozef
Tropek, František Košťal, Ján Majzeľ, Maroš Madleňak,
František Martvôň, Michal Mišek. Súčasťou tímu boli ďalej hráči, ktorí prešli mládežníckymi družstvami v Námestove, ako Ján Skočík, Ján Madľeňak, Ján Žofaj, Peter Hrkeľ, Milan Šurín, František Jendroľ, František Jancek,
Štefan Košut a hráči z okolitých dedín - Rudolf Palider, Igor Hurak, Drahomír
Madleňak a Azem Luši.
Úspech sa dosiahol vďaka
výbornej partií, ktorá v minulosti prežila veľa príjemných
spoločných chvíľ pri reprezentovaní Námestova a tiež
vďaka pozitívnemu prístupu, keď na každom zápase
bolo minimálne 14 hráčov.
V
tíme Námestova boli
najlepší strelci súťaže, ktorí
dali po 15 gólov, a to Adrián
Kubáni a František Jendroľ
- Adrián Kubáni dosiahol
tento úspech už po štvrtýkrát. Vo viacerých tímoch sa
predstavili futbalisti, ktorí v
minulosti hrali prím na futbalových štadiónoch Oravy.
Ozdobou kvality turnaja boli
zápasy so Zubercom, kde sa
stretli viacerí kvalitní futbalisti z dolnej Oravy, ako sú

bratia Maruniakovci, Filek,
Pavčo, Petrek, Kubašek. S
týmto súperom sa nakoniec
v priamom súboji rozhodlo o víťazstve Námestova v
súťaži.
Internacionáli Námestova
sa chcú poďakovať vedeniu
MŠK Námestovo za poskytnutie priestorov kabín a

umelého ihriska, kde mohli odohrať domáce zápasy.
Viacerí hráči si uvedomili,
aké vynikajúce podmienky na svoj futbalový rozvoj majú dnešné deti. Oni
si zaspomínali na škvarové
ihrisko, na ktorom v Námestove vyrastali...
Štefan Uhliarik

Futbalový kolektív Námestova, víťaz 27. ročníka Oravskej ligy internacionálov. Foto: ar šu

Otužilci spoza neďalekej štátnej hranice si tiež 3. decembra
„vychutnali“ vodu Oravskej priehrady.
sebou samým, chladom ale
navyše aj s časom. Súťaže
v zimnom plávaní sa tešia
v ČR veľkej obľube a majú
dlhoročnú tradíciu.
Počasie nám prialo - bolo
také ako sa na Oravu patrí naozaj otužilecké, voda mala
dva stupne. Aj keď na otvorení podujatia pre nemoc chýbal Ivan Gazdík - krstný otec
obnovenej tradície zimného
plávania (v lete 2013 k 60.
jubileu Oravskej priehrady bol
preplávať priehradu po dĺžke,
pozn. aut,) - zastúpiť sa ho
podujali elitní plavci Zoltán
Makai a Richard Nyáry z klubu Penguins Dunajská Streda.
Všetci zúčastnení zažili
súťaženie na domácej - slovenskej pôde, v náročných
podmienkach, ktoré im v
spomienkach určite len tak
hneď nevyblednú. Viacerí až
tu spoznali, čo je to odplávať
súťažne 100 či viac metrov.
Veríme, že to niektorých
nakopne aj k aktívnejšiemu
prístupu k otužovaniu a príprave na zimné plávanie.
Tiež sa chceme domnievať,
že toto smerovanie bude mať

do konca 80. rokov boli
aktívni v organizovaní propagačných otužileckých akcií
a diaľkoplaveckých súťaží.
Organizovali plavecké maratóny až po obdobie útlmu
a teraz opäť nastal boom,
otužilcov je ako húb po daždi. Svoju novodobú činnosť
začali Oravskí otužilci písať
1. decembra, keď mesto
Námestovo spolu s oddielom ľadových medveďov z
Bratislavy zorganizovali I.
ročník obnovenej tradície
zimného plávania v Oravskej
priehrade.
Chceme ešte raz vyjadriť
všetkým, ktorí podujatie podporili, naše uznanie a poďakovanie. Poďakovanie nepatrí len mestu Námestovo a
Igorovi Janckulíkovi, ale tiež
všetkým našim menším sponzorom a podporovateľom,
ktorí pomohli zabezpečiť túto
akciu. Všetci spolu sme na
Orave založili novú tradíciu
slovenského súťažného zimného plávania. Myslíme si,
že Oravská priehrada si takú
pozornosť zaslúži.
Jozef Balcerčík
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI

Oceňovanie najlepších športovcov mesta Námestovo
Druhú decembrovú nedeľu sa v námestovskom kultúrnom dome po roku opäť
uskutočnilo slávnostné ude-

ľovanie cien pre najlepších
športovcov mesta Námestovo za rok 2017. Išlo o veľmi
vydarené podujatie, v ktorom

Cenu za celoživotný prínos pre rozvoj športu v meste prevzal
Silvester Habiňák.
Foto: Milan Švába

dominovali skvelé športové
výsledky a priateľská atmosféra. Atraktivitu podujatiu
mala dodať účasť známeho
oravského športovca Štefana
Svitka, ktorý sa však kvôli
blížiacim sa pretekom Rally
Paríž – Dakar musel na poslednú chvíľu presunúť za tréningom do Talianska. Známeho motokrosového pretekára
nahradila síce ešte mladá, no
o to talentovanejšia, veľmi
úspešná a všetkým Oravcom
dobre známa rodáčka z Klina, Jessica Triebeľová, ktorá
odovzdala ceny v sprievode
primátora Jána Kaderu.
Do ankety sa mohli zapojiť všetky aktívne športové
oddiely, ktoré sa v meste nachádzajú. Najväčšími základňami športovcov sú rozhodne
MŠK Námestovo, do ktorého štruktúry je zapojených
viac ako 200 futbalistov a TJ
ORAVAN, ktorý zastrešuje
11 oddielov. Okrem nich v
meste nájdete aj turistický
oddiel, jachtárske oddiely, či
muškárov.
Samotný program odštartovala speváčka Natália Žuffová v sprievode gitaristu
Štefana Franeka, ktorí si na
„odpálenie“ pripravili známu skladbu Wewill rock you.
Nasledoval príhovor moderátora a hodnotenie uplynulého

STOLNÝ TENIS

Diko aj v extralige prvý

Dalibor Diko pokračuje v skvelých výkonoch.
Dalibor Diko, námestovský športovec roka, vyhral
v priebehu štrnástich dní
nad kompletnou juniorskou reprezentáciou
V nedeľu družstvo juniorov
Sto Oravan Námestovo odohralo extraligové zápasy proti mužstvám Košíc a Vranova
nad Topľou. Proti ašpirantom
na titul juniori Námestova
tento rok veľké šance nemali
a pri troške športového šťastia mohli zdolať iba rezervu

Košíc, nakoniec bola z toho
remíza. K remíze bodíkom a
pol prispel Damián Makúch a
extraligový debut mladšieho
žiaka Izaaka Ziólka ostal bez
bodového zápisu. V skvelej
forme sa predstavil Dalibor
Diko, keď porazil slovenskú dorasteneckú jednotku
Peka z Trnavy, trojku Orača
z Vranova a štvorku Reha z
Košíc. Po preddvojtýždňovom víťazstve nad slovenskou dvojkou Zelinkom z
Košíc si tak skompletizoval

Veselé Vianoce
a úspešný rok 2018 všetkým
námestovským športovcom
želá Mesto Námestovo
i redakcia
roka primátorom Jánom Kaderom. Podobne ako ostatní,
aj on hodnotil rok 2017 ako
veľmi úspešný a zaujímavý.
Nasledovala prezentácia jedinečného projektu vodného
vleku, ktorý na jar vyrastie
na nábreží Oravskej priehrady. Autormi projektu sú bratia Peter a Miro Filičkovci
a z odprezentovaného videa
zostali všetci návštevníci
udivení. Následne boli udelené prvé ceny pre najlepších
športovcov jednotlivých členských oddielov TJ Oravan.
O ďalšiu kultúrnu vložku sa
postarali členovia klubu Parkour a Workout Námestovo,
pri trikoch ktorých návštevníci zabúdali dýchať. Postupne
sa prešlo k udeľovaniu cien
pre najlepších futbalistov.
Športový riaditeľ MŠK, Andrej Stašiniak, v príhovore
najskôr ocenil dobrú prácu
trénerov, funkcionárov a tiež
prístup futbalistov a spoločne
s čestnými hosťami vyhlásil
najlepšieho žiaka, dorastenca
a muža. Pri tento príležitosti
splnil aj jeden sľub, ktorý dal
hráčom tímu U13. Za záchranu najvyššej slovenskej
ligy si každý jeden z nich odniesol značkové hodinky.
Okrem kategórií, kde si
najlepších nominovali samotní predsedovia oddielov,

boli vyhlasované aj spoločné kategórie a to: TRÉNER
ROKA, KOLEKTÍV ROKA
- mládež, ABSOLÚTNY
VÍŤAZ a bola tiež udelená
cena za Celoživotný prínos
pre rozvoj športu v meste. V
porovnaní s minulým rokom
nebola odovzdaná cena v kategórií KOLEKTÍV ROKA
– dospelí, pretože neprišli
žiadne nominácie.

dežníckym kolektívom roka
mladí námestovskí hokejisti.
Absolútne najlepším športovcom roka za rok 2017 sa stal
stolnotenista Dalibor Diko,
ktorému tento titul tesne unikol už v minulom roku. Cenu
za celoživotný prínos prijal z
rúk primátora a Jessici Triebeľovej Silvester Habiňák,
ktorý je verejnosti dobre známy pre svoju viac ako 20-ročnú obetavú prácu pre futbalový klub MŠK. O záverečnú
bodku programu sa znova
postarali Natália Žuffova a
Štefan Franek.
Jednotlivé ocenenia
získali:

Jessica Triebeľová je napriek svojmu mladému veku
veľmi úspešnou boxerkou. Na
svojom konte má hneď niekoľko slovenských a európskych titulov.
Foto: (mš)
Trénerom roka sa stal aj
stále aktívny futbalista v jednej osobe Juraj Siman, Mlá-

TJ ORAVAN
FILIP BANÍK - Oddiel
extrémnych športov, URBAN POWER – Parkour
a Workout Námestovo, p.
JIŘÍ KLAM- Oddiel otužilcov, FILIP KUBIRIDŽÁKHKM NÁMESTOVO - hokej
mládež
MŠK NÁMESTOVO IVAN STRAKA futbal – žiaci, ŠTEFAN NIŽNÍK futbal
– dorast, MICHAL ČIERNIK futbal – muži
Cenu za celoživotný prínos
pre rozvoju športu Silvester
Habiňák.
Marián Kasan

Foto: (sto)
v priebehu štrnástich dní celý
najlepší slovenský juniorský
štvorlístok a ak zarátame aj
Námestovčana Kaššaya, tak
Dalibor má za dva týždne
zdolaných štyroch hráčov z
prvej osmičky mužov do 21
rokov, všetko hráčov z prvej
šestnástky extraligy mužov.
Námestovu po piatich
zápasoch prislúcha 9. priečka a Daliborovi Dikovi prvá
pozícia v celkovej extraligovej úspešnosti.
ZDROJ: Sto Oravan

Za klub Parkour a Workout Námestovo bol ocenený trénerský kolektív URBAN POWER.
Foto: (mš)

