
Mestský úrad v Námes-
tove sa zapojil do aktivity 
s  cieľom  získať  finančné 
prostriedky na  reštaurovanie 
sochy P. O. Hviezdoslava na 
námestí nesúcom meno tohto 
básnika,  v  rámci  súťaže  ve-
rejného  hlasovania  Poklady 
môjho srdca 2011 – II. Socha 
P. O. Hviezdoslava sa medzi 
osem vybratých sôch z rôz-
nych  regiónov  Slovenska 
dostala  spomedzi  vyše  100 

sôch, ktoré potrebujú rekon-
štrukciu. Tá zo  súťažnej os-
mičky sôch, ktorá získa naj-
väčší počet    hlasov, dostane 
od  Nadácie  VÚB  finančné 
prostriedky na obnovu. 
Hlasovanie  prebieha  od 

začiatku  októbra  na  inter-
netovej  stránke  www.vub.
sk/sochy. 
Záver súťaže je 31. októb-

ra.  Víťazom  internetového 
hlasovania  bude jedna socha 

s najvyšším počtom hlasov.
Od majiteľa víťaznej sochy 

sa  nepožaduje  žiadne  spo-
lufinancovanie,  teda  získa 
od  Nadácie  VÚB  finančné 
prostriedky na jej kompletné 
reštaurovanie.
Pokúsme sa získať pre „náš-

ho“ velikána  čo najviac hla-
sov, v polovici mesiaca „bol 
Hviezdoslav“ v hlasovaní na 
2. mieste (625 hlasov).

Milan Rentka
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Pre životné prostredie i naše peňaženky
Jedným  z  úspešných  pro-
jektov,  na  ktorý  sa  vede-
niu  mesta  podarilo  získať 
prostriedky  z  fondov  EÚ 
je  aj  zberný  dvor  v  priesto-
roch  skládky  komunálneho 
odpadu  pri  obci  Zubrohla-
va. V  rámci  projektu mesto 
vybudovalo  zateplenú  halu, 
súčasťou  ktorej  je  doprav-
ník,  pracovné  stoly  i  lis, 
vedľa haly je na spevnených 
plochách  umiestnených  16 
veľkoobjemových  kontajne-
rov. Okrem toho sme získali 
nový traktor s čelným nakla-
dačom  a  nákladným  prí-
vesom.  Celkové  náklady  na 
túto  investíciu predstavovali 

315  820,53  €.  Nenávratný 
finančný príspevok z fondov 
EÚ bol 300 029,50  €, mesto 
zo  svojho  rozpočtu uhradilo 
15 791,03 €.
Zberný  dvor  bude  slúžiť  na 
separovanie  odpadov,  ich 
lisovanie  a  uskladnenie  pre 
následné zhodnotenie. Tento 
mesiac bol spustený do skú-
šobnej prevádzky.
Separácia má za cieľ využiť 
čo  možno  najviac  použiteľ-
ných  surovín,  šetriť  miesto 
na skládke a peniaze v našich 
peňaženkách,  ale  najmä 
ochrániť  životné  prostredie 
pre nás a ďalšie generácie.

Milan RentkaMinulý týždeň bola nainštalovaná linka a lis.

Hviezdoslav v celoslovenskom finále

Kúpa pozemkov 
pre cenu nereálna
Veľmi  netradičné  bolo 

októbrové  mimoriadne  ro-
kovanie  mestského  zastupi-
teľstva.  Trvalo  približne  10 
minút.  Primátor  mesta  Ján 
Kadera  využil  prítomnosť 
poslancov na zvolanom pra-
covnom  stretnutí  vedenia 
mesta  s  vlastníkmi  pozem-
kov v lokalite Brehy. Stret-
nutie  malo  za  cieľ  odkúpiť 
do majetku mesta  pozemky, 
v  územnom  pláne  určené 
na  hromadnú  bytovú  výs-
tavbu.  Poslanci  ešte  v  máji 
schválili  kúpu,  pričom  bola 
mestom  ponúkaná  cena  35 
€/m2.  Mestský  úrad  násled-
ne  dvadsiatim  štyrom  spo-
luvlastníkom  zaslal  zmluvy 
o  budúcich  zmluvách  na 
budúcu  kúpu.  Podpísaná  sa 
však vrátila  iba  jedna  zmlu-
va. Z  tohto dôvodu mestský 
úrad pozval všetkých  spolu-
vlastníkov,  vrátane  poslan-
cov MsZ na uvedené stretnu-
tie s cieľom vysvetliť zámer 
mesta  postaviť  nové  byty 
a  nájsť  s  vlastníkmi vhodný 

kompromis.  Vlastníci  mali 
dve zásadné požiadavky. Pr-
vou bola cena. Požadovali 70 
až 80 €/m2, druhou, aby boli 
vykúpené celé parcely. Mes-
to  malo  totiž  v  prvej  etape 
zámer  kúpiť  cca  4  000  m2. 
Požiadavka  vlastníkov  by 
tak predstavovala odpredaj 
cca  10  tisíc  štvorcov,  čo  by 
pri  požadovanej  cene  pred-
stavovalo  70  až  80  tisíc  eur 
(viac  ako  20  mil.  Sk).  Išlo 
by  o  „holé“  pozemky,  kde 
by bolo potrebné vybudovať 
inžinierske  siete.  Suma  je 
pre mesto v súčasnosti nere-
álna,  takže  sa  znova natíska 
otázka na niektorých poslan-
cov:  Prečo  nestavať  nové 
byty  na  pozemkoch,  ktoré 
sú  vo  vlastníctve  mesta,  sú 
tam vybudované siete a je to 
v súlade s územným plánom 
mesta?
Čo  sa  týka  samotného 

mimoriadneho  rokova-
nia  MsZ,  to  bolo  zvolané 
z  dôvodu  zmeny  rozpočtu 

Pokračovanie na 2. str.
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Poznáte Námestovo?

Hviezdoslavova ulica v minulosti Na 7. str.

S minishow do rozprávky...
Prichádza medzi vás tretie 

kolo minishow. Prostredníc-
tvom  benefičného  koncertu 
by sme vás 11. decembra o 
16.00 h chceli v Dome kul-
túry  v  Námestove  uniesť 
do  rozprávky.  Príďte  s  roz-
právkovými bytosťami zažiť 
veselé  dobrodružstvo,  pre-
pletené rozprávkovými pies-
ňami.  Celým  predstavením 
vás  bude  sprevádzať  princ 
na  koni,  o  hudbu  sa  posta-
rajú trpaslíci a desať ďalších 
rozprávkových  bytostí  vy-

spieva rozprávkový príbeh. 
Hosťami benefičného kon-

certu budú  talentované  spe-
váčky  Klaudia  Varadiová 
a  Gyondi  Bodišová,  ktoré 
sa  zúčastnili  súťaže  Česko-
Slovensko  má  talent.  Prídu 
k nám na Oravu, aby spoloč-
ne s nami podporili myšlien-
ku  rozdávať  radosť  a  lásku 
všetkým ľudom. 
Výťažok  zo  vstupného 

bude  darovaný  zdravotne 
postihnutým deťom.

           Katarína Herleová

Tradičný Šimono-Júdsky jarmok, od roku 1990 každoročne ko-
naný koncom októbra pri príležitosti sviatku patrónov mesta sv. 
Šimona a sv. Júdu, prilákal na Hviezdoslavovo námestie aj tento 
rok, v piatok 21. októbra, niekoľko tisíc návštevníkov z Námes-
tova a širokého okolia. Prišlo i viac predajcov ako po iné roky 
a dokonca sa zdalo, že sa stánky na Hviezdoslavovo námestie 
a časť Hviezdoslavovej ulice ani nezmestia. O predaj v našom 
meste sa začínajú zaujímať aj trhovníci z Poľska a prvé „lasto-
vičky“ so svojím tovarom k nám už prileteli. Zaujímavý stánok 

s najrôznejšími mäsovými výrobkami mali na námestí predajco-
via z južného Slovenska. O pohostenie a dobrú náladu sa posta-
rali tradiční obchodníci s burčiakom, medovinou a vareným vín-
kom. Zväčša predstavitelia silnejšieho pohlavia s pozdvihnutou 
náladou mohli hnev svojich krajších polovičiek zmierniť kúpou 
perníkového srdca... A večer, keď posledné kvapky spomínaného 
moku pretiekli hrdlami smädných návštevníkov, „nabehli“ na 
námestie pracovníci technických služieb, aby tu v sobotu bolo 
už všetko v najlepšom poriadku.         Text a foto: Milan Rentka
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Z posledného zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Námestove
Zaujímavým bodom na posled-
nom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva 19. septembra bolo 
vyhodnotenie verejných súťaži 
na tri mestské pozemky. Víťa-
zom verejných súťaži sa stal 
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. so 
sídlom v Námestove. Za mest-
ský pozemok o výmere 26 751 
m² ponúkol  11 €/1m². Pozemok 
sa nachádza v katastrálnom úze-
mí Slanica pri obci Zubrohlava 
a je určený na bytovú výstavbu. 
V ponuke na kúpu pozemku 
boli predložené dve štúdie. Jed-
na zo štúdií počíta s výstavbou 
troch bytových domov a s ro-
dinnými domami prevažne v 
radovej zástavbe a dvojdomami. 
Uspokojených by malo byť 81 
rodín. Druhá štúdia znázorňuje 
výstavbu troch bytových domov 
a rodinných domov s umiest-
nením 103 rodín. Vzhľadom na 
skutočnosť, že pozemok nie je 
stavebným pozemkom, spoloč-
nosť trvá na splátkovom kalen-
dári. Za pozemok pod aquapark 
na nábreží Oravskej priehrady 
ponúkol cenu 50 €/1m². Výmera 
pozemku je približne 5 000 m². 
Projektová dokumentácia obsa-
huje výstavbu aquaparku a päť-
podlažného hotela. Prerokovanie 
zmlúv s investorom bude pred-
metom najbližšieho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. Ve-
rejná súťaž bola vyhlásená aj 
na pozemok pod garážový dom 
na Brehoch. Súťaž, ktorej ví-

ťazom bol taktiež STAVEBNÝ 
PODNIK s.r.o., bola zrušená pre 
nejasné stanovenie podmienok 
verejnej súťaže. 
Ďalším dôležitým bodom bolo 
menovanie riaditeľa Technic-
kých služieb Mesta Námestovo. 
Podmienky výberového konania  
na danú pozíciu splnilo 10 kan-
didátov. Primátor mesta Ing. Ján 
Kadera navrhol vymenovať za 
riaditeľa zamestnanca mestského 
úradu Bc. Martina Miklušičáka.. 
Návrh u poslancov mestského 
zastupiteľstva neprešiel. Z 13 
poslancov podporili len traja 
jeho návrh. Keďže riaditeľa vy-
menúva mestské zastupiteľstvo 
na návrh primátora, ďalšie meno-
vanie môže byť v programe naj-
bližšieho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Súčasný riaditeľ 

technických služieb Jozef Pin-
diak predložil poslancom návrh 
investičnej akcie Mechanicko-
biologická úprava a zhodnoco-
vanie rastlinného komunálneho 
odpadu v Námestove. Poslanci 
navrhovaný projekt „Komposto-
viska“ odsúhlasili.  Bude sa ča-
kať na rozhodnutie Ministerstva 
životného prostredia SR, ktoré 
v konečnom dôsledku rozhodne, 
či sa projekt „Kompostoviska“ 
vo výške celkových oprávne-
ných výdavkov 956 002,02 € 
bez DPH zrealizuje. Technické 
služby Mesta Námestova by spo-
lufinancovali projekt  len 5-mi % 
z vlastných zdrojov organizácie.
Nevyhnutným krokom pre vy-
pracovanie nového Územného 
plánu Mesta Námestovo bolo 
schválenie zadania územného 

plánu mesta. Schválenie zada-
nia je aj jednou z podmienok 
poskytnutia dotácie na spra-
covanie územnoplánovacej 
dokumentácie mesta. Mesto sa 
pokúsi dotáciu získať z Minis-
terstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR. Taktiež 
podmienkou k prijatiu dotácie 
bolo schválenie záväzku mesta, 
že proces obstarávania  a sch-
vaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac 
tri roky od uzatvorenia zmluvy.  
Náklady za vypracovanie územ-
ného plánu vo výške 54 502 € 
by sa tak mohli znížiť o získanú 
dotáciu.
Viac informácií o uzneseniach 
a hlasovaní poslancov nájdete 
na www.namestovo.sk.

Ferdinand Bolibruch

Stanoviská poslancov k návrhu na riaditeľa TS

Martin Jankuliak: V tejto 
veci som sa zdržal hlasovania, 
pre mňa toto, akože výberové 
konanie, bolo jedno veľké skla-
manie. Zo strany MsÚ to bolo 
celé neprofesionálne. Nevra-
vím, že som personálny agent, 
ale malo to byť výberové kona-
nie na vedúcu funkciu v meste. 
Argumenty, ktoré použil pán 
primátor na obhajobu šoféra 
MsÚ, že on je ten najvhodnej-
ší kandidát na riaditeľa TS ma 
nepresvedčili, aby som hlaso-
val za. O tento post sa uchá-
dzali osoby s väčšími pracov-
nými skúsenosťami a lepšími 
zámermi, ktorých ani nespo-
menul.

Rastislav Zanovit: Neveril 
som, že pán primátor dá na po-
slednej schôdzi návrh na hla-
sovanie. Osobne som čakal, že 
tento bod programu bude ob-
sahovať len informáciu o tom, 
ako prebehlo otváranie obálok, 
a že sa dozvieme časový hori-
zont ďalších krokov. My sme 
dostali asi týždeň predtým in-
formácie o všetkých uchádza-
čoch, ktorí splnili podmienky 
výberového konania a priznám 
sa, že by som nevedel na zákla-
de životopisu a projektu roz-

hodnúť, kto je ten najvhodnejší 
kandidát. Tiež som  čakal, že 
k tejto téme bude zvolané pra-
covné stretnutie, ako o to po-
žiadal pán poslanec Melišík na 
poslednom pracovnom stretnu-
tí. Preto som hlasoval ako som 
hlasoval. (hlasoval proti, pozn. 
aut.) A čo sa týka výberu, ur-
čite je niekoľko možností. Pán 
primátor si vybral jednu z nich. 
Výber človeka, ktorého po-
zná, s ktorým niekoľko rokov 
pracuje. Možno by som tak 
postupoval aj ja, keby som bol 
v takej pozícii. Keď leziete v 
stene, alebo ste na nejakej ad-
renalínovej expedícii, vždy je 
najlepšie, ak tam ste s niekým, 
koho poznáte a na koho sa 
môžte spoľahnúť.  Len na tejto 
stene sme s pánom primátorom 
na lane aj my, poslanci. O to 
ťažšie je vybrať toho správne-
ho človeka. A netreba zabúdať 
aj na ostatných kandidátov, aby 
nemali pocit, že sa stali súčas-
ťou už pripraveného divadla.

Peter Bolek: Funkcia riaditeľa 
technických služieb je veľmi 
dôležitá pre občanov mesta, 
lebo spravovanie technických 
služieb odčerpáva nemalé fi-
nančné prostriedky z rozpočtu 

mesta. Z toho automaticky vy-
plýva dôležitosť výberu kandi-
dáta na túto funkciu, ktorý musí 
byť vzdelaný nielen v technic-
kých vedách a ekonomike, ale 
aj v spôsobe riadenia a organi-
zovania práce, musí byť priro-
dzene kreatívny, zodpovedný 
a, samozrejme, čestný, aby bol 
pre mesto prínosom.
Ak majú byť poslanci za také-
hoto človeka zodpovední pred 
svojimi voličmi, nemôžu sa 
jednoducho spoľahnúť na sub-
jektívny názor jednej osoby, 
ktorej rozhodnutie potom majú 
hlasovaním odobriť. Je potreb-
né si každého uchádzača vy-
skúšať v priamej konfrontácii 
pri výberovom konaní, v strese 
a naživo. Posúdiť jeho reakcie, 
schopnosti a odpovede a potom 
sa rozhodnúť. Poslanci by mali 
byť pri takomto výbere všetci 
prítomní, aby ich rozhodnutie 
bolo naozaj ich a nie sprostred-
kované!
Zo všetkých uchádzačov spĺňa-
li podmienky na túto funkciu 
desiati kandidáti. Ich ostatné 
vlastnosti, o ktorých som ho-
voril, preverené neboli. Mali 
dostať všetci rovnakú šancu 
prezentovať sa. Pán primátor 
vybral kandidáta na riaditeľa 
TS na základe osobných sym-
patií, čo nemôže byť hlavné 
kritérium pre výber kandidáta 
na túto pozíciu. Je prirodzené, 
že ostatní poslanci tieto sym-
patie a argumenty spolu s pri-
mátorom nemusia zdieľať.
Riaditeľ TS musí plniť naria-
denia, ktoré dostane od mesta, 
od mestského zastupiteľstva. 

Musí ich splniť v rámci plat-
nej legislatívy a finančných i 
personálnych možností a to 
spôsobom, ktorý si vlastnými 
schopnosťami, vedomosťami 
a kreativitou pripraví. Taký to 
musí byť človek!
Preto som sa zdržal hlasova-
nia.

Ferdinand Bolibruch: V da-
nej chvíli som nebol presved-
čený, že návrh primátora na 
riaditeľa technických služieb 
je pre mesto to najvhodnejšie 
riešenie. Preto som sa zdržal 
hlasovania.

Marián Melišík: Za návrh 
pána primátora zvoliť pána 
Martina Miklušičáka za riadi-
teľa Technických služieb som 
sa zdržal hlasovania. Preto, 
lebo nesúhlasím so spôsobom, 
akým nám bol návrh predlo-
žený. Nemám nič proti osobe 
pána Miklušičáka. Rešpektu-
jem právo pána primátora navr-
hnúť svojho kandidáta, preto-
že riaditeľ technických služieb 
je jeho najbližší spolupracov-
ník, ale nechápem, prečo mám 
hlasovať „za“, ak nepoznám 
dôvody, prečo práve táto osoba 
je kompetentná a najvhodnej-
šia zo všetkých kandidátov, a 
prečo ostatní kandidáti nie sú 
prijateľní. Prijal by som rieše-
nie, buď pracovné stretnutie s 
pánom primátorom s vysvetle-
ním jeho voľby, alebo verejné 
stretnutie, na ktorom bude mať 
priestor na prezentáciu a disku-
siu každý kandidát na riaditeľa 
technických služieb. 

Tibor Kitaš: Na ostatnom 
zasadnutí MsZ primátor mes-
ta v otázke voľby riaditeľa 
TS oznámil, že z dvanástich 
uchádzačov spĺňajú podmien-
ky desiati a že on potrebuje na 
tento post človeka, ktorému 
môže dôverovať. Desať dní 
pred zastupiteľstvom sme do-
stali podklady o každom kan-
didátovi. Čakal som na zvola-
nie pracovného stretnutia (o 
ktorom sme hovorili na inom 
pracovnom stretnutí), kde by 
sme sa s kandidátmi stretli aj 
osobne a vypočuli si ich víziu 
a plány. Veď TS sú dôležitou 
súčasťou mesta. Preto som bol 
prekvapený, keď pán primá-
tor na zasadnutí MsZ oznámil 
meno človeka, ktorého si vy-
bral. Situácia bola príliš rých-
la na to, aby som sa rozhodol. 
Pán primátor zvolil formu 
priamej voľby bez predstave-
nia kandidátov. Navrhnutého 
kandidáta nepoznám. Nevedel 
som, prečo si vybral práve toh-
to kandidáta. V čom je iný ako 
ostatní. Chýbali mi teda širšie 
súvislosti a preto som hlasoval 
tak ako som hlasoval (zdržal 
sa hlasovania, pozn. aut.). 

Ján Kozoň: Hlavným posla-
ním technických služieb by 
malo byť zabezpečovať mestu 
čo najkvalitnejšie služby. Ide o 
veci, ktoré sa každého občana 
bezprostredne dotýkajú,  či už 
hovoríme o úržbe verejných 
priestranstiev, zelene, verej-
ných komunikácií, či čistote 
v meste. Práve preto by sa na 
čelo tejto inštitúcie mal dostať 

človek, ktorý dokáže posúvať 
mesto dopredu, je zodpoved-
ný, kreatívny a samozrej-
me, má dôveru primátora a 
zastupiteľstva. Aby sme ale 
takého človeka spomedzi 10 
uchádzačov dokázali  vybrať, 
je dôležité, aby samotnému 
výberu predchádzala širšia a 
otvorená diskusia, aby bol vy-
tvorený priestor pre rozhovor 
s uchádzačmi, prípadne aspoň 
s navrhovaným kandidátom. 
Nič z toho sa neuskutočni-
lo a vyberať iba na základe 
životopisu a priloženej kon-
cepcie, ktorá sa dá, mimocho-
dom, za pár minút stiahnúť z 
internetu,  nepovažujem za 
šťastné, transparentné a von-
koncom nie profesionálne rie-
šenie.  Z toho dôvodu som sa 
zdržal hlasovania. 

Marián Čiernik: Na hlavný 
a praktický jediný argument 
pána primátora, že musí mať 
voči novému riaditeľovi TS 
dôveru je sice dôležitá pod-
mienka na jeho návrh, ale na 
schválenie je to dosť málo. Aj 
keď bola vznesená požiadav-
ka zo strany poslancov MZ 
na pána primátora o bližšie 
oboznámenie o navhnutých 
kandidátoch na riaditeľa TS, 
o ich odborných aj ľudských 
predpokladoch na obsadenie 
tejto funkcie, na to nebol pán 
primátor ochotný pristúpiť. 
Osobne chcem mať presved-
čenie voči sebe aj voličom,že 
zahlasujem za toho najschop-
nejšieho kandidáta.

Anna Lajmonová

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Námestove nebol schválený návrh primátora mes-
ta na nového riaditeľa Technických služieb Mesta 
Námestovo. Prečo, podľa vás, tento návrh neprešiel 
a ako zdôvodníte vaše rozhodnutie hlasovať/nehla-
sovať za tento návrh?, na to sme sa opýtali všetkých 
členov poslaneckého zboru. Na otázku zareagovalo 
osem z trinástich poslancov.

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 19. septembra schvaľovali body jeho progra-
mu vzácne jednohlasne, až prišlo na schvaľovanie návrhu nového riaditeľa technických služieb, 
ktorého si spomedzi kandidátov vybral primátor Ing. Ján Kadera. Primátorov názor zdieľali 
iba traja poslanci.                     Foto: (lá)

Všetky informácie boli 
v materiáloch na MsZ
Ako vnímate fakt, že po-

slanci neodsúhlasili váš 
návrh na nového riaditeľa 
Technických služieb Mes-
ta Námestovo a ako bude 
mesto riešiť problém vyplý-
vajúci z neobsadenia tejto 
funkcie?

V praxi to znamená, že vo 
funkcii ostáva doterajší riadi-
teľ, ktorý k dnešnému dňu ne-
dal výpoveď. Preto sa jeho pra-
covná zmluva nekončí. Ostáva 
tak riaditeľom naďalej aj po 1. 
1. 2012. Poslanci argumen-
tovali, že som im kandidátov 
bližšie nepredstavil. Nebolo 
treba ich približovať, lebo v 
materiáloch na MsZ  obdržali 
všetky podklady t. j. žiadosti 
všetkých kandidátov včítane 
životopisu a ich návrhu kon-
cepcie technických služieb 
do budúcnosti. Riaditeľ TS je 
manažér patriaci k najbližším 
spolupracovníkom primátora. 

Preto aj 
zákon o 
obecnom 
z r i a d e -
ní dáva 
možnosť 
väčšieho 
v p l y v u 
na jeho 
v o ľ b u 
primátoro-
vi, ktorý za neho zodpovedá. 
Ja som postupoval v súlade 
s týmto zákonom a rozhodol 
som sa v prvom kole schva-
ľovania v prospech Martina 
Miklušičáka. Je to kandidát, 
ktorému dôverujem a som 
presvedčený o jeho schop-
nostiach viesť činnosť Tech-
nických služieb v Námestove 
podľa mojich predstáv v pros-
pech našich občanov. Ja ako 
primátor v plnom rozsahu pre-
berám za neho zodpovednosť.                                                                                       
                  Anna Lajmonová

Kúpa pozemkov...
mesta v niektorých polož-
kách. Mestský úrad ukončil 
súťaže na dodávky  staveb-
ných akcií – terénne úpra-
vy, odkanalizovanie ihrísk 
na Brehoch a oprava scho-
dov a asfaltovej plochy pri 

MŠ Brehy. Niektoré akcie 
boli v rozpočte podhodnote-
né, niektoré nadhodnotené. 

Výsledkom je, že celkovo 
sa na základe súťaží oproti 
predpokladaným výdavkom 
ušetrilo 1 300 €.

Milan Rentka

Dokončenie z 1. str.

Ing. Ján Kadera
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„Prístav u Brontvaja“
Niektorí Námestovčania 

oslovili poslanca Rastislava 
Zanovita otázkou ohľadne 
stavby „Prístav u Brontvaja“ 
na Nábreží Oravskej priehra-
dy. O objasnenie problema-
tiky zrekonštruovanej chaty 
a terénnych úprav v časti pri 
Studničke požiadal preto pred-
nostu MsÚ Ing. Milana Rent-
ku. Tu je jeho  informácia.

 Pozemky okolo predmetnej 
chaty má pani Brontvajová vo 
svojom vlastníctve a na úpra-
vy na časti pozemkov pri vode 
dostala súhlas od správcu 
vodnej plochy. Nám sa tieto 
úpravy, samozrejme,    nepá-
čia, konáme teda v tejto veci 
podľa našich kompetencií. 

Úpravy chaty majú totiž väč-
ší rozsah, ako bolo uvedené v 
ohlásení drobnej stavby, ktoré 
stavbárka  oznámila    mest-
skému úradu. Už   prebehlo 
priestupkové konanie, v naj-
bližších dňoch bude vydané 
rozhodnutie o pokute. Toto je  
jedna časť problému. Druhým 
je trasa plánovaného budúceho 
cyklochodníka, pretože stavi-
teľka  spomínanými úpravami 
zasiahla do jeho trasy. Vzhľa-
dom na to bude výstavba trasy 
cyklochodníka  v tejto časti 
náročnejšia a tento problém 
budeme musieť riešiť spolu 
so správcom vodnej plochy.  
Uvidíme, nakoľko budeme 
úspešní.     

Mesto doviezlo 12 ton potravín
Do celoslovenskej aktivity 

potravinovej pomoci pre odká-
zané osoby sa  zapojil aj Mest-
ský úrad Námestovo. V prvej 
etape 19. júla dostali potravi-
ny – 20 kg pšeničnej hladkej 
múky a 20 kg bezvaječných 
cestovín 166 občania, 23. sep-
tembra 124 občanov. Išlo o 
poberateľov  dôchodku, výška 
ktorého nepresahuje 305 €, 
teda o nepracujúcich pobera-
teľov starobného, predčasného 
a invalidného dôchodku, pre 
poberateľov dávky v hmotnej 

núdzi a príspevku k dávke.
Potraviny  odovzdala ob-

čanom Potravinová banka 
Slovenska cez charitatívnu 
organizáciu, z Liptovského 
Hrádku ich doviezol námes-
tovský mestský úrad.

Od 15. septembra sa pod-
mienky nároku na potravinovú 
pomoc zmenili. Nárok na ňu 
už  nemajú poberatelia starob-
ného, invalidného a predčas-
ného dôchodku.

Mgr.  Iveta Volfová
odborná referentka MsÚ

Po novom už poberatelia starobných, invalidných a predčas-
ných dôchodkov na potravinovú pomoc nemajú nárok.

Púť mestských polícií v Poľsku    
 Na pozvanie družobnej mest-
skej polície  v  Rabke-Zdrój 
sa v krásny jesenný deň 
18. septembra zástupco-
via námestovskej mestskej 
polície po prvýkrát zúčast-
nili V. jubilejnej púte prís-
lušníkov  mestských polícii 
Malopoľského vojvodstva  
a ich rodinných príslušníkov 
do Kalvárie Zebrzydovskej. 
Slovensko na púti zastupo-
vala tiež mestská polícia zo 
Spišskej Novej Vsi. Putovalo 
sa po zastaveniach  Kalvárie 
a účastníci sa po púti plne 
stotožnili so slovami Jána 
Pavla II z júna 1979, ktorý 
tu pravidelne chodieval už 
ako malý chlapec z neďale-
kých Wadovíc .,,Kalvária má 
v sebe niečo, čím nás priťa-
huje“. Putovanie sme zavŕšili 
účasťou na slávnostnej svätej 
omši. Otcovia bernardýni, 
ktorí sídlia v Kláštore pri 
Bazilike na vrchu Kalvárie, 

si nás uctili  tradičnou „Ber-
nardyňskou grochówkou“, 
následne vysvätili služobné 
vozidla zúčastnených mest-

ských polícií. Účasť na tom-
to duchovnom podujatí v 
Poľskom Jeruzaleme, ako sa 
zvykne hovoriť  tomuto pút-

nickému miestu, nás určite 
obohatila  a prispela k podpo-
re procesu integrácie.

Jozef Balcerčík

Na námestí pred  Bazilikou, s poľskými kolegami, druhý zľava Juraj Siman, druhý sprava 
Jozef Balcerčík.

Práce na CZŠ pokročili

Ako sme informovali v mi-
nulom čísle Námestovčana, 
na Cirkevnej základnej škole 
sv. Gorazda sa v septembri 
začalo s rekonštrukčnými 
prácami. Celkové náklady 
vynaložené na obnovu exteri-
éru a interiéru školy predsta-
vujú 482 371,65 €. Vonkajšie 

práce už do týchto dní značne 
pokročili. Budova je z troch 
strán zateplená a v jarných 
mesiacoch sa bude pracovať 
na fasáde. V závislosti od 
počasia sa práce premiestnia 
do interiéru. Predpokladaný 
termín ukončenia je v máji 
2012.    Katarína Kenderová               

Zatepľovacie práce na budove školy pokračovali za priazni-
vého počasia dynamickým tempom.

Dôležité sú byty, ale aj kvalita života
Narodil som 
sa v Námes-
tove a na síd-
lisku Brehy 
bývam už 6 
rokov. Pred-
tým som bý-
val v by-
tovke aj 
v rodinnom dome. Viem sa 
teda vžiť do situácie človeka, 
ktorý býva na prehustenom 
sídlisku, ale aj človeka, ktorý 
hľadá bývanie.
Na jednej strane si cením sna-
hu námestovského magistrátu 
riešiť bytovú otázku v meste 
(voľné lokality sa dajú spo-
čítať na prstoch jednej ruky), 
ale nemôžem súhlasiť s „filo-
zofiou“, zastavať každé voľné 

miesto. Práve ako občan a po-
slanec mesta vnímam, že v Ná-
mestove sa „asi musí“ využiť 
na výstavbu každá voľná plo-
cha. Na jednej strane chápem, 
že ľudia chcú bývať a mesto 
by im malo dať na to priestor 
a možnosti. Na druhej strane 
je pre mňa dôležitá aj kvalita 
života a bývania ľudí, ktorí tu 
už žijú dlhé roky. 
Áno, na Brehoch sú voľné 
miesta na výstavbu, ale ne-
myslím si, že ich treba hneď 
zastavať a tým  zvýšiť aj husto-
tu áut na sídlisku, kde sa nedá 
chodiť po chodníku. Už teraz 
je situácia neúnosná - chodec, 
mamička s deťmi, musí dať na 
chodníku prednosť autu. Mys-
lím si, že skôr by sa tieto mies-

ta dali využiť na oddychové 
zóny a športoviská pre deti aj 
dospelých. Veď takýchto miest 
je v súčasnosti v meste veľmi 
málo. Viacerí ľudia (hlavne 
mamičky s deťmi) využíva-
jú ako takúto zónu námestie 
mesta, kde si môžu aj sadnúť 
a majú dohľad nad deťmi. Aj 
ja som rodičom malých detí, 
ktorý očakáva, že sa deti budú 
mať kde hrať, budú mať bez-
pečný priestor a nebudem mať 
strach, že keď budú vychádzať 
z bytovky, zrazí ich auto.
Verím, že vedenie mesta náj-
de riešenie bytovej výstavby, 
či je to priestor nad Severnou 
ulicou vedľa kotolne, prípadne 
nedostavaná budova nemocni-
ce po dohode s VÚC Žilinské-

ho samosprávneho kraja.
Čo sa týka parkovacieho 
domu na Brehoch, ktorý mal 
pôvodne riešiť zlú parkovaciu 
situáciu v meste, som za par-
kovací dom, ale za pôvodných 
podmienok, aké boli stanove-
né. Nesúhlasím s parkovacím 
domom, súčasťou ktorého by 
mali byť aj byty, ktoré určite 
negatívne ovplyvnia bývanie 
na Veternej ulici.
Ak je egoistické (podľa nie-
ktorých), že „nesúhlasím“ 
s bytmi v navrhovaných lo-
kalitách na sídlisku Brehy, tak 
potom radšej budem egoista. 
Som občanom mesta Námes-
tovo a záleží mi aj na jeho 
bytovej výstavbe, nie však za 
každú cenu.   Marián Melišík

Čo bráni výstavbe nových bytov v meste?
V predvo-

lebnom súboji 
býva často dis-
kutovaná otáz-
ka výstavby 
nových bytov, 
predovšetkým 
pre mladých 
ľudí. Pozrime 
sa, aká situácia 
je v našom meste. Výstavba by-
tov je možná v zásade dvoma 
spôsobmi. Jeden je komerčná 
výstavba podnikateľským sub-
jektom do osobného vlastníctva 
občanov, druhý je výstavba ná-
jomných bytov, zvyčajne realizo-
vaná mestom. Po roku 1990, keď 
skončila tzv. komplexná bytová 
výstavba, bolo v meste vybudo-
vaných cca 70 nových bytových 
jednotiek v lokalite Štefánikovej 
ulice nad kultúrnym domom do 
osobného vlastníctva občanov. 
Mesto poskytlo stavebníkom po-
zemok za symbolických 50 Sk/
m2 a zafinancovalo inžinierske 
siete. Po roku 2000 boli posta-
vené dve tzv. sociálne bytovky 
2x16 bytov na Komenského uli-
ci, kde si môže byt prenajať ur-
čitá, zákonom prísne stanovená 

skupina obyvateľov. Okrem toho 
boli vybudované podkrovné byty 
na existujúcich bytovkách.

Veľmi dobre vieme, že v na-
šom meste je nedostatok bytov, 
o čom najlepšie svedčí ich vyso-
ká trhová hodnota, porovnateľná 
s bytmi v oveľa väčších mestách. 
Mladí ľudia sa pýtajú: Nebudú 
sa stavať byty v meste? Nemáme  
kde bývať! Z tohto dôvodu vede-
nie mesta vytypovalo vhodné lo-
kality v zmysle územného plánu, 
kde by bolo možné postaviť nové 
byty. Lokalita nad sídliskom Bre-
hy, kde mesto nie je vlastníkom 
pozemku, ale súkromní vlastníci. 
Tadiaľ však cesta zatiaľ nevedie, 
pretože súkromní vlastníci s tým 

nesúhlasia. Lokalita, kde je  mes-
to vlastníkom pozemku, v blíz-
kosti sú inžinierske siete, na výs-
tavbu je možné získať výhodný 
úver. Aj komisia výstavby pri 
MsZ odporučila  výstavbu by-
tov ako najideálnejšie  riešenie  
získať pre mladých rýchlo byty  
s kompletnou vybavenosťou. 
Ideálne podmienky na výstav-
bu, lenže... Problém nastal pri 
schvaľovaní výstavby poslan-
cami mestského zastupiteľstva. 
Lokalita sa totiž nachádza na 
sídlisku Brehy a časť poslancov, 
väčšinou z tohto sídliska, mala 
so schválením problém. Vraj 
tam je už bytov dosť, problém 
je s dopravou, parkovaním, atď. 

Márny bol apel aj pána poslan-
ca Kucharíka, ktorý je tiež ob-
čanom tohto sídliska, že je tam 
škola, ktorej začínajú chýbať 
žiaci, a kompletná občianska 
vybavenosť. Väčšina poslan-
cov bola proti. Postoj týchto 
poslancov pripomínal to staré 
slovenské porekadlo, že „sýty 
hladnému neverí“. V súčasnosti 
prebieha aktualizácia územ-
ného plánu mesta. Je namieste 
otázka, načo nám je územný 
plán, keď ho nerešpektujú ani 
niektorí poslanci mestského za-
stupiteľstva.

Anton Ťapák
zástupca primátora, predseda 

komisie výstavby pri MsZ

Sídlisko Brehy.

Ing. A. Ťapák

RNDr. M. Melišík
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Domov pre seniorov 
V meste sa v súčasnosti ne-

nachádza  žiadne  zariadenie 
pre  seniorov,  hoci  dopyt  po 
takých  sociálnych  službách 
je  vysoký.  Na  osem  tisíc 
obyvateľov nie sú k dispozí-
cii  v súčasnosti žiadne lôžka 
podobného charakteru.
V  auguste  2011  sa  v  Ná-

mestove  začalo  s  výstavbou 
Domova pre seniorov. Je si-
tuovaný v zastavanom území 
mesta,  v  blízkosti  Námestia 
Antona  Bernoláka.  V  okolí 
tohto pozemku sú k dispozí-
cii všetky inžinierske siete.
Novovzniknuté  zariadenie 

bude  tvoriť  päťpodlažný, 
samostatne  stojaci,  objekt. 
Vzniknú  v  ňom  priestory 

pre  31  ubytovacích  izieb, 
špecializované  miestnosti 
–  kuchyňa,  sklady,  pracov-
ňa,  spoločenská  miestnosť, 
ambulancie  a  ďalšie.  Vý-
sledkom  realizácie  projektu 
bude  celkovo  62  lôžok  pre 
klientov  a  25  nových  pra-
covných miest, bezbariérové 
zariadenie, obstaranie  interi-
érového  vybavenia  vrátane 
informačno-komunikačného 
vybavenia. Stavba je rozčle-
nená na  štyri celky - Domov 
pre  seniorov  –  päťpodlažný 
objekt,  vodovodná  prípojka, 
kanalizácia, terénne úpravy. 
Celkové  oprávnené  vý-

davky na realizáciu projektu 
predstavujú  1  673  754,70 

Október – Mesiac úcty k starším
Naše  mesto  si  každoroč-

ne  pripomína  mesiac  úcty 
k  starším  stretnutím  dô-
chodcov.  Podobne  aj  15. 
októbra  sa  konalo  stretnu-
tie  dôchodcov  a  jubilan-
tov.  Túto  akciu  usporiadal 
Mestský  úrad  Námestovo 
v  spolupráci  s  Rímsko-ka-
tolíckym  farským  úradom 
v  Námestove.  Na  stretnu-
tie  bolo  pozvaných  334 
dôchodcov.  Z  tohto  počtu 
krásne  životné  jubileum 
oslávilo  98  dôchodcov. Aj 
teraz si mesto uctilo starších 
príjemnou akciou, ktorá za-
čala  o  13.30  h  svätou  om-
šou  v  Kostole  sv.  Šimona  
a Júdu a pokračovala pose-
dím v Dome kultúry. Tu bol 
pre dôchodcov a jubilantov 

pripravený  program  spoje-
ný s občerstvením. Pre kaž-
dého bol pripravený darček 
v  podobe vianočnej  kolek-
cie a pre jubilantov hodnot-
ná nákupná poukážka.
Nájdime si každý deň čas, 

úsmev či vľúdne slovo pre 
staršieho  človeka.  Určite 
to  každému  dobre  padne. 
Nech sa dňom úcty k star-
ším nestane  len 1. október 
prípadne  mesiac  október. 
Nesmieme  zabudnúť  na 
to, aké obete počas svojho 
života  pre  nás  prinášali. 
Podajme  pomocnú  ruku, 
pretože  staroba  sa  týka 
každého z nás a raz tú po-
mocnú ruku budeme potre-
bovať aj my.

Katarína Kenderová

Štúdia zelene na sídlisku Brehy.

Zeleň v meste s pomocou
Nadácie Orange
Pred časom sme vás v tla-

či a na internetových strán-
kach informovali, že mesto 
získalo  prostriedky  z  Na-
dácie  Orange  na  výsadbu 
zelene.  Nadácia  Orange 
vyhlásila  celoslovenskú 
súťaž,  s  cieľom  získať  čo 
najviac  klientov    na  eko-
logicky  zameraný  projekt 
spoločnosti Orange. Poboč-
ke  tejto  spoločnosti  v  Ná-
mestove  sa  vďaka  aktivite 
jej  zamestnancov  a  vďaka 
ekologicky  zmýšľajúcim 
klientom  podarilo  v  súťa-
ži  uspieť  a  získať  tak  pre 
podporu  zelene  v  Meste 

Námestovo  finančnú  sumu 
v hodnote 3 300 €. Po dlh-
šom  zvažovaní  sa  vedenie 
mesta rozhodlo prostriedky 
použiť  na  výsadbu  zelene 
pri novom detskom  ihrisku 
na Brehoch, skrášlenie síd-
liska Stred po jeho vlaňajšej 
rekonštrukcii  a bez nových 
drevín by nemal zostať ani 
priestor  pri  bytovkách  nad 
Domom  kultúry.  Podarilo 
sa  nám  prostriedky  získať, 
podarilo sa nám dreviny vy-
sadiť, urobme všetko pre to, 
aby sa zeleni v našom meste 
darilo aj prežiť.

Milan Rentka

PER PARTES (po častiach) k detskej radosti

V  prvom  kroku  sa  pár ma-
miek,  ktoré  chodia  s  deťmi 
von, vyzbieralo na nový piesok 
do pieskoviska. A zrazu bolo 
pieskovisko plné detí. No a aby 
sa v tom piesku nemuseli deti 
tlačiť, skrsla myšlienka, že by 
bolo dobré urobiť ešte niečo. 
Po zistení ceny ihriska na Bre-
hoch  a  zhodnotení  reálnych 

možností  rozpočtu  a  potrieb 
mesta  sa  rodičia  rozhodli,  že 
nebudú čakať, kým príde s ak-
tivitou mesto, ale po konzultá-
cii a odsúhlasení myšlienky s 
vedením mesta sa v rámci síd-
liska vyhlásila zbierka na ná-
kup  jednoduchej hojdačky so 
„šmýkalkou“,  aby mali mož-
nosť aj ostatní rodičia prípad-

ne  starí  rodičia  participovať 
na tomto malom projekte. 
Odozva bola celkom slušná, 

vyzbieralo sa 395 € a prispe-
li  tieto  rodiny:  Benčeková, 
Sabová,  Gámová,  Murínová, 
Kubíková,  Šurinová,  Pod-
manická,  Slovíková,  Jagne-
šáková,  Brišová,  Špliňová, 
Števurková,  Gálová,  Jurku-
láková,  Tylková,  Medvecká, 
J.  Števurková,  Šimurdová, 
Miškovičová, Vrábľová, Gru-
chaláková,  Jendrásová,  Ľa-
chová, Zanovitová, Muchová, 
Potašová, Kubová, Dorošová, 
Dzureková, Gluchová, Lipni-
čanová, Vasilková, K. Horvát-
hová,  Siveková,  Nemešová, 
Tichoňová, Diková.
Pretože  sa  však  niektorým 

rodičom  zdalo  plánované  za-
riadenie  konštrukčne  slabé 
(bežne  ho  môžete  vidieť  na 
dedinách  pri  rodinných  do-
moch) a vyzbieralo sa  trochu 
viac  peňazí,  rozhodli  sa  pre 
niečo  pevnejšie.  Výroby  za-
riadenia  sa  nakoniec  chopil 
pán  Ing.  Podmanický,  ktorý 
sponzorsky zohnal materiál a 
za pomoci niektorých rodičov 
pripravil všetko na montáž. 
Keďže  počas  montáže,  tzv. 

akcie  „Z“  (termín  známy  zo 
socíku  =  „zadarmo“)  bolo 

treba  celé  zariadenie  ukotviť 
do  zeme,  betón  sponzorsky 
poskytol pán Papajík z Brezy. 
Záujem detí je veľmi slušný, a 
na začiatku bol až taký, že sa 
tvorili rady.
Ešte  to  však  nie  je  všetko 

úplne hotové. Bude treba do-
robiť šmýkalku, lebo taký bol 
pôvodný  zámer  –  hojdačky 
so  šmýkalkou.  Ďalej  bude 
treba  upraviť  dopadovú  plo-
chu,  aby  detské  ihrisko  bolo 
v  súlade  so  zásadami  bez-
pečnosti. Na to by sa použila 
kôra. A to sú ďalšie investície. 
Verím, že ak sa vyhlási ďalšia 
zbierka,  pridajú  sa  aj  ostatní 
obyvatelia sídliska, ktorým je 
táto myšlienka sympatická. A 
myslím si, že určitú konkrétnu 
formu  pomoci  môžeme  oča-
kávať aj od mestského úradu. 
Na  záver  by  som  chcel  len 
skonštatovať,  že  niekedy  je 
zbytočné čakať a prešľapovať 
na mieste, kým naberiem silu 
a odvahu na veľký krok. Rad-
šej  treba  skúsiť  urobiť  aspoň 
taký malý krôčik, taký, na aký 
sa cítim. V mene rodičov a ich 
detí  ďakujem  všetkým,  ktorí 
túto vec podporili a ostatným 
za  to,  že  určite  nie  nehlučné 
hry detí na ihrisku tolerujú.                       

                 Rastislav Zanovit

Ak si dobre pamätám z gymnázia, tak tento termín 
sa používal pri riešení matematických úloh - integrál. 
Ja viem, že to asi väčšine ľudí, okrem námestovské-
ho matematického génia Filipa Sládka a jemu podob-
ných nič nehovorí, ale podobnú metódu si zvolili nie-
ktorí rodičia na sídlisku Stred, aby trochu zlepšili mož-
nosti zábavy pre svoje deti. 

Hoci fotografia zachytáva hojdačky bez prítomnosti detí, zo-
draté plochy zelene pod nimi svedčia o záujme o tento druh 
detskej zábavy na sídlisku.

Problémy občanov na rokovacom stole samosprávy
Poslanci na zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva v Námes-
tove 19. septembra v rámci 
interpelácií poukázali na tieto 
problémy:

PaedDr. Ján Kozoň PhD: 
osvetlenie  Poľanovej  ulice  (téme 
sa venujeme na inom mieste).
Z niektorých ulíc v meste si vo-

diči urobili pretekárske dráhy, jaz-
dia aj 90 km rýchlosťou, napr. na 
ul. Hattalova, Okružná, Mlynská... 
Požiadal  zabudovať  tam  spoma-
ľovače. 
Primátor súhlasil, že je to prob-

lém, ideálne by bolo, keby polícia 
okrem štátnych ciest robila náhod-
né kontroly  aj  na uliciach mesta, 
pretože  nie  je  možné  zabudovať 
spomaľovače  po  celom  meste, 
ktoré, naviac, nezabránia spomaliť 
rýchlosť  štvorkolkárom.  Problém 
bude prerokovaný v komisii verej-
ného poriadku.

PaedDr. Tomáš Kuchárik: 
Dlhodobo výrazne poškodená ko-
munikácia  pri vjazde na Slanickú 

Osadu.  Zdôraznil  bezpečnostné 
hľadisko,  ale  aj  to,  že  tento  stav 
nie je dobrou  vizitkou mesta. 
Zo  strany mesta  prísľub  nápra-

vy.
Na viacerých miestach výrazne 

poškodené  oplotenie  cintorína, 
ktoré si žiada opravu. 
Podľa  zástupcu  primátora  treba 

k praskajúcemu oploteniu priradiť 
aj problém tamojšej prepadávajú-
cej  sa  asfaltovej  cesty.  Investície 
na tieto opravy budú zaradené do 
rozpočtu na budúci rok.

RNDr. Marián Melišík:  Upo-
zornil na poškodzovanie a bezpeč-
nosť  detských  ihrísk  na Brehoch 
(podľa reakcie vedúceho výstavby 
ihriská poškodzujú najmä tínedže-
ri) a tiež na poškodené komuniká-
cie –  na námestí oproti cukrárni a 
tiež oproti Katolíckemu domu.  
Zo strany mesta súhlasný názor 

na potrebu opravy.
Mgr. Ferdinand Bolibruch: 

Požiadal  urýchliť  dokončenie 
schodov  MŠ  na  Brehoch  vzhľa-

dom  na  blížiacu  sa  zimu,  ďalej 
žiadal na Brehoch  na ulici Veter-
nej vykopať medzi bytovkami  tri 
zbytočné kvádre a vyrovnať terén, 
pretože  najmä  deťom  idúcim  na 
detské ihrisko tu hrozí nebezpečie 
úrazu.
Prvá z požiadaviek bola v reali-

zácii, s druhou bol súhlas na vyko-
nanie prác.
Poslanec  tiež  požiadal  prepra-

covať webstránku mesta  tak, aby 
bola prehľadnejšia. Po dodaní jeho 
návrhov bude stránka prepracova-
ná.  

 MUDr. Štefan Blahút: Žiadal 
zmeniť  parkovanie  pri  cintoríne 
tak, aby strana cesty pri rodinných 
domoch zostala voľná a pri plote 
sa zhustil počet parkovacích miest 
šikmým vyznačením plôch. Prob-
lém upchania komunikácie, najmä 
blízko vchodu do cintorína,  vzni-
ká predovšetkým počas pohrebov, 
ale nielen vtedy a cesta je  nebez-
pečná.
Prednosta  vyjadril  súhlas,  aj 

vzhľadom  na  uhradené  cintorín-
ske  poplatky,  ktoré  sa  využijú  aj 
na tieto účely.

Peter Bolek: Navrhol,  aby  ob-
čania  písali  svoje  požiadavky  a 
pripomienky,  adresované  mest-
skému  úradu,  priamo  na  webs-
tránku mesta.
Ide o stránku: 

www.namestovo.sk/napíšte nám
Martin Jankuliak:  Informoval 

sa, kto je zodpovedný za čistenie 
často sa upchávajúcej kanalizácie 
na Čerchliach a upozornil na tento 
problém. 
Navrhol  tiež,  aby mesto  požia-

dalo  dodávateľa  ihriska  pri  Sale-
ziánoch,  ktoré  často  poškodzujú 
vandali  a  ktoré  je  ešte  niekoľko 
mesiacov v záruke, o opravu po-
lámaných častí. Poškodenia tohto 
druhu  podľa  vedúceho  výstavby 
dodávateľ neurobí. 
Poslanec navrhol, aby sa ihrisko 

previedlo do majetku školy, ktorá 
sa oň bude starať.

Zaznamenala: Anna Lajmonová

Žiadali riešenie, ale priniesli aj vlastné
Rodiny na Poľanovej ulici ne-
majú verejné osvetlenie a to je 
samozrejme problém. Už vyše 
dvoch  rokov,  čo  tam  bývajú, 
majú ich deti strach ísť po skon-
čení  školských  krúžkov  samy 
domov, pretože sa vraj v okolí 
obydlí  pohybujú  líšky...  Prišli 
tak  na  mestské  zastupiteľstvo 
19.  septembra  s  požiadavkou, 
aby mesto na nich pamätalo a 
vybudovalo osvetlenie už tohto 
roku, ak v mestskom rozpočte 
zostanú nejaké prostriedky.
„Bezpečnosť  občanov  má  byť 
na  prvom mieste“,  povedal  za 
zástupcov  prítomných  rodín 
Jaroslav  Hucík.  „Ak  by  ste  si 
na  dlhšie    vypli  osvetlenie  na 
svojej  ulici,  skúsili  by  ste,  aké 
to  je.  Nechápem,  prečo  je  to 
v  Námestove  tak.  Všade  inde 
budujú  sídliska  s  kompletným 

vybavením, len u nás 
je to akosi inak. Prečo 
to je u nás problém?“ 
Jaroslav Hucík  s  ob-
čanmi Poľanovej uli-
ce prišli na rokovanie 
mestského  zastupi-
teľstva s konkrétnym 
návrhom  a  kalkulá-
ciou nákladov, podľa 
ktorých  by  240 met-
rov  osvetlenia  spo-
mínanej  ulice  mohlo 
stáť 5 456 €. Predlo-
žená  výška  nákladov 
na  poslancov  určite 
zabrala  a  riešenie 
problému  sa  rodilo 
za  pochodu  priamo 
na  rokovaní.  Podľa  vyjadrenia 
vedúceho  oddelenia  výstavby 
Vladimíra Nadšina, ak poslanci 
investičnú akciu na  Poľanovej 

odsúhlasia, osvetlenie – aj s roz-
šírením  vysielania  mestského 
rozhlasu na tejto ulici - sa môže 
zrealizovať už tohto roku s úh-
radou za práce z rozpočtu roku 

2012. Poslanci ju odsúhlasili. A 
Námestovčania z Poľanovej od-
chádzali z rokovacej miestnosti 
spokojní i vďační... 
      Anna Lajmonová  

Zástupcovia rodín z Poľanovej ulice prišli na rokovanie mestského zastu-
piteľstva nielen s požiadavkou, ale aj návrhom na riešenie.
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Európa otvára dvere pre  ZUŠ Ignáca Kolčáka

Deti vzájomne spoznávali 
kultúru oboch krajín, nadvä-
zovali nové priateľstvá, hľa-
dali spoločné korene oboch 
národov.  

Na realizácii tohto projektu 
sa zúčastnili aj niektorí peda-
gógovia Základnej umeleckej 
školy Ignáca Kolčáka v Ná-
mestove.  Získali nielen nové 
skúsenosti, spoznali prácu 
svojich kolegov z Poľska,  ale 
svoju prácu  prezentovali na 
vysokej úrovni.

Poľskí pedagógovia preja-
vili záujem o profesionálnu 
spoluprácu s našimi školami. 
Slovo dalo slovo a tak Zá-
kladná umelecká  škola Ig-
náca Kolčáka v Námestove 
zorganizovala  29. septembra 
v priestoroch svojho  lite-
rárno-dramatického odboru 
Zuškáčik, sídliaceho  na ZŠ 
– Slnečná, dva koncerty  pre 
žiakov tejto základnej  školy, 
kde mnohí  sú i žiakmi spomí-
nanej  ZUŠky. Účinkujúcimi 
boli hostia z Poľska,  univer-
zitný profesor  Michal Korzis-

tka (klavír) a Dr. Urszula  Mi-
zia (violončelo),  pedagógovia  
na  Fakulte umení  Sliezskej 
univerzity  v Katoviciach.  
Prof. Michal Korzistka je zá-
roveň  aj riaditeľom Katedry  
hudby na  tejto univerzite. 
Pani  Urszula  Mizia bola jed-
nou z organizátoriek projektu 
„Poznaj svoje korene“.

Svojím repertoárom, v kto-
rom zaznela klasická, tanečná 
i filmová hudba, i brilantným  
prevedením strhli pozornosť 
mladých poslucháčov.  Zau-
jali i tvorcov školského ča-
sopisu Brehárik, ktorí s nimi 
po skončení koncertov urobili 
malé interview. 

Poľskí pedagógovia a hu-
dobníci sa netajili tým, že sa 
medzi námestovskými deťmi 
cítili príjemne, pochválili ich, 
že boli pozornými a vníma-
vými  poslucháčmi. ZUŠke 
sa   poďakovali  za pozvanie 
i darčeky, ktoré pre nich vy-
hotovili výtvarníci z výtvar-
ného odboru ZUŠ,  z triedy 
Mgr. Tatiany Slivkovej a na 

oplátku pozvali jej zástupcov 
do Poľska.

Základná umelecká škola 
Ignáca Kolčáka, ktorá má 
v súčasnosti  784 žiakov, ich 
pozvanie prijala  a v najbliž-
šej budúcnosti  bude prezento-
vať  prácu  svojich pedagógov 
i   žiakov   v koncertnej sále  
Sliezskej univerzity v Katovi-
ciach a na Malej scéne Štátne-
ho divadla v  Bielsku Bialej. 

Tí, ktorí budú školu i mesto 
reprezentovať, zároveň spoz-
najú kultúru i štýl  vyučova-
nia  na  tejto uznávanej inšti-
túcii v Poľsku.

Prvé koncerty, ktoré odznejú 
na oboch stranách,  odštartujú  
vzájomnú spoluprácu oboch 
škôl, čo bude  pre ZUŠ I. Kol-
čáka veľmi významný krok 
v jej existencii. 

ZUŠ  Ignáca Kolčáka 

Niektorí z vás si možno spomenú na koncert, ktorý 
sa konal v lete, v prvej polovici júla v Rímskokatolíc-
kom Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Vystúpi-
li na ňom  poľské  a slovenské deti, spolu s poľskými 
i slovenskými pedagógmi, ktorí sa zapojili do poľsko 
– slovenského projektu „Poznaj svoje korene“. Spo-
mínaný koncert bol zavŕšením tejto spolupráce. Celý 
projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. 

Nečudo, že hostia z Fakulty umení Sliezskej univerzity v Ka-
toviciach nadchli mladých poslucháčov ZUŠ-ky...

Gymnázium s úžasnými študentmi

Cieľom Gymnázia Antona 
Bernoláka je, aby každý žiak 
i zamestnanec školy zažil pocit 
úspechu. Naša predstava dobrej 
školy je vo vytváraní dobrých 
podmienok pre všetkých, aby 
každý mohol prejaviť svoj ta-
lent a danosti. Chceme vycho-
vávať talentovaných a pracovi-
tých, ale tiež slušných ľudí.
Gymnázium je zapojené do 
mnohých projektov: „Symfó-
nia jazykov“ – družobné kon-
takty v Nancy a Bordeaux vo 
Francúzsku, Kultúrna spolu-
práca so školou v Slovinsku, 
Kultúrne mosty bez hraníc 
v projekte so školou v Talian-
sku. Dlhodobo spolupracuje na 
projektoch so školou vo Veľkej 

Lipnici v Poľsku atď. Podarilo 
sa nám zorganizovať výmenné  
študijno-pobytové projekty so 
školami na Islande, v Španiel-
sku, v Bulharsku, v Nemecku, 
v Holandsku,  a pod. 
Škola poskytuje i priestor pre 
mimoškolské aktivity ako 
napríklad: Študentský ples, 
Záujmová umelecká činnosť, 
spevácke súťaže v anglickom, 
francúzskom, nemeckom a rus-
kom jazyku.
V záujme zviditeľnenia sa v 
širšej verejnosti organizuje aj 
akciu s názvom Škola sa baví, 
cez ktorú sa môžu prezentovať 
žiaci školy na verejnosti kultúr-
no-spoločenským programom 
v amfiteátri na Nábreží Orav-

skej priehrady. Akcia sa koná 
takmer už pravidelne koncom 
septembra tiež ako spomienka 
na rodáka a „patróna“ školy 
Antona Bernoláka. 

Chceme poďakovať všet-
kým za priazeň a pomoc, 
pretože mnohé veci sa nám 
darí robiť len vďaka ochote 
a podpore rodičov a priateľov 
školy a úžasným a šikovným 
študentom, ale aj vďaka prá-
ci mnohých pedagógov. Naši 
študenti dosiahli v mnohých 
oblastiach vynikajúce výsled-
ky na celoslovenskej úrovni 
a to je dôkaz, že horná Orava 
v ničom nezaostáva a že aj tu 
žijú a pracujú skvelí ľudia. 
Napríklad Katarína Dendysová 
(6. miesto v olympiáde zo slo-
venského jazyka v celosloven-
skom kole a 1. miesto v kraji), 
Mária Kozáková (5. miesto 
v olympiáde z ruského jazyka 
v celoslovenskom kole a 1. 
miesto v kraji), Jozef Brandys 
(5. miesto v olympiáde Zenit 
v celoslovenskom kole a 1. 
miesto v kraji), Peter Francúz 

a Oliver Mampouya (súťaž 
Klokan), Zuzana Kapičáková 
(4. miesto v olympiáde z bio-
lógie v celoslovenskom kole 
a 1. miesto v kraji), Ivana Kur-
činová, Filip Matušák a Rudolf 
Traj (1., 4. a 5. miesto v súťaži 
Genius Logicus v celosloven-
skom kole), Laura Rentková, 
Alena Brontvajová, Kamila 
Spuchľáková, Matek Kurtulík, 
René Pajta, Tomáš Kubík, Jana 
Raticová (1. miesto v súťaži 
Odysea mysle SR), redaktori 
školského časopisu Kanál (3. 
miesto v celoslovenskej súťaži 
Štúrovo pero, 1. miesto v kra-
ji), Richard Kolenčík, Ľubo-
mír Jaššo a Samuel Sládek (5. 
miesto v stolnom tenise v ce-
loslovenskom kole a 1. miesto 
v kraji), T. Brňák, M. Brňák, P. 
Lingeš, A. Lingeš, J. Lúcha-
va, B. Lúchava, J. Sameliak, 
K. Hrubjak, J. Srogončík, R. 
Kakus (6. miesto vo volejba-
le v celoslovenskom kole a 1. 
miesto v kraji).

Mgr. Peter Kuľha
riaditeľ školy

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo je jedinou 
školou v okrese, ktorá poskytuje vzdelávanie gymnaziál-
neho typu. Škola funguje od 1. septembra1953 ako Je-
denásťročná stredná škola a od roku 1970 sa transfor-
movala na gymnázium. Gymnázium Antona Bernoláka 
poskytuje vzdelávanie v štvorročnej a osemročnej forme 
štúdia. Súčasťou školy je aj Jazyková škola. V tomto škol-
skom roku študuje na škole 1056 žiakov v 34 triedach.  
Osem žiakov je na zahraničnom študijnom pobyte.

Kultúrno-spoločenským podujatím Škola sa baví, ktorú gymnazisti pripravujú na nábreží priehrady v septembri, prezentujú 
svoje talenty, spomenú si na významného národovca A. Bernoláka, po ktorom je pomenované ich gymnázium a určite potešia aj 
námestovskú verejnosť.

Byť mladým aj v starobe 
je umenie 

Keď som približne pred ro-
kom prišiel s myšlienkou za-
loženia mestských novín, želal 
som si, aby noviny dokázali 
osloviť čo najširšiu skupinu 
ľudí. Mojou prioritou ale bolo, 
aby mestské noviny dokázali 
pokryť medzeru v informo-
vanosti starších ľudí, ktorí sa 
s internetom veľmi nekamará-
tia.  Starší ľudia si bezpochyby 
zaslúžia našu úctu a pozor-
nosť. Majú množstvo skúse-
ností, ktoré môžu odovzdávať 
mladším. Dokážu pomôcť, 
poradiť a pokiaľ im to zdravie 
a  sily dovolia, chcú byť aktív-
ni a užitoční. Zaslúžia si preto 
byť informovaní a informovať 
o svojich radostiach a staros-
tiach, o situácií v meste,  kde 
žijú.  Keďže október je mesia-
com úcty k starším, požiadal 
som o rozhovor pani Mgr. Má-
riu Adamčíkovú, predsedkyňu 
námestovskej Jednoty dôchod-
cov Slovenska (JDS).  

Mohli by ste v krátkosti 
predstaviť námestovský klub 
dôchodcov a jeho aktivity?

Jednota dôchodcov Slovenska 
vznikla v roku 1990  ako občian-
ske združenie  seniorov ochraňu-
júce záujmy starších ľudí. Naša 
MO JDS vznikla pred 10 rokmi. 
V súčasnosti máme 165 členov. 
Činnosť našej organizácie je 
pestrá a rôznorodá. 

V kultúrnospoločenskej oblasti 
sú to najmä spoločenské posede-
nia s bohatým programom, tom-
bolou a hudbou. Populárnym sa 
stal aj guľáš v prírode spojený 
s rôznymi športovými súťažami, 
harmonikou a krásnymi ľudo-
vými piesňami našich seniorov. 
Boli sme aj na niekoľkých rekon-
dičných pobytoch a zájazdoch 
po našom krásnom Slovensku 
– na Betliari, Spišskom hrade, 
v Levoči, Banskej Štiavnici či 
Kremnici. Organizovali sme 
výstavy ručných prác našich čle-
nov  a výstavu oravských krojov, 
na ktorú sme pozvali aj žiakov 
námestovských škôl. 

V oblasti zdravotnej starostli-
vosti sa pre našich členov snaží-
me zabezpečiť hodnotné lekár-
ske prednášky s cieľom žiť čo 
najzdravšie. Podporujeme  preto 
rôzne športové aktivity, naprík-
lad volejbal či turistiku.  Neza-
búdame ani na našich členov,  
ktorí žijú v sociálnych zariade-
niach v Novoti a Zákamennom. 
Dvakrát ročne ich navštevujeme, 
obdarúvame malými darčekmi 

a programom, na ktorý sa veľmi 
tešia. Je to krásne, aj keď trošku 
smutné podujatie.  

Tento rok sa v Námestove 
začala výstavba Domu pre 
seniorov. Čo podľa vás našim 
seniorom prinesie?

Bolo by pekné, keby spomína-
ný dom seniorov slúžil našim 
občanom v meste. Cítili by 
sa medzi svojimi, určite by to 
ocenili. Nevieme presne, aký 
Dom pre seniorov v Námesto-
ve bude, preto je ťažké o tom 
hovoriť.   

Sú v Námestove vytvorené 
dostatočné podmienky na dôs-
tojnú jeseň života?

Nemôžeme povedať, že sme 
vedeniu mesta ľahostajní. Pri-
mátor sa zaujíma o našu čin-
nosť a zúčastňuje sa na našich 
aktivitách.  Veľmi by nám však 
pomohlo, keby sme mali pries-
tor, kde by sme sa mohli stretá-
vať vo väčšom počte, aby sme 
mohli rozvíjať svoje záľuby. 
Žiaľ, priestor, ktorý máme na 
ZŠ Komenského je veľmi malý, 
maximálne pre 10 -13 ľudí. Verí-
me, že ide len o dočasné riešenie 
a nájde sa väčší priestor pre našu 
činnosť. Čo nám v meste chýba? 
Napríklad zľavy pre dôchodcov 
na kultúrne podujatia, ktoré sú 
pre vysoké ceny pre dôchodcov 
nedostupné, možnosť stravova-
nia pre osamotených, mestská 
doprava na Brehy či úľavy na 
daniach a poplatkoch. 

Je ťažké zostať mladým aj 
napriek starobe?

Slovo senior je hodné pre 
človeka, ktorý niečo prežil 
a odovzdal pre našu spoločnosť 
maximum. My aj napriek veku 
nechceme stáť bokom, chceme 
byť užitoční. Máme radi naše 
mesto, aj my chceme pomôcť, 
veď sme jeho súčasťou. A čo 
očakávame? Maličkosť – to-
leranciu, porozumenie a úctu. 
V čom je osud naozaj spravod-
livý, je skutočnosť, že všetci bez 
výnimky raz zostarneme. Mladí 
ľudia starobu nevnímajú, myslia 
si, že sa ich netýka. Ľudia stred-
nej generácie sa snažia starobu 
ignorovať. Výsledkom je, žiaľ,  
málo pochopenia pre život star-
šej a najstaršej generácie.  Avšak 
aj jeseň života je možné prežiť 
príjemne a aktívne. 

Na záver želáme vedeniu mesta 
a poslancom hodne síl pri riešení 
neľahkých problémov pre blaho 
občanov nášho mesta. 

Ján Kozoň

už v auguste 2012
€. Mesto získalo nená-
vratný finančný príspevok 
1 590 066,97 €. Predpokla-

daný termín ukončenia práce 
je v auguste 2012. 

        Milan Rentka

Dom pre seniorov vyrastie v Námestove v priebehu nece-
lého roka.



Genius loci 
Výber z tvorby PETRA 

ŽUFU 
olej, akvarel, pastel
12. 10. - 9. 11.
Aktívne sa venuje oľejomaľbe, 

akvarelu, pastelu a keramickým 
plastikám s dôrazom na detail, s 
odvážnou farebnosťou. Jeho cie-
ľom je vystihnúť ducha krajiny, 
alebo ho aspoň tematicky osloviť 
v každom z nás. Preto aj v obra-
zoch prevláda krajina a jej „genius 
loci“ a niekedy mytologický až 
duchovný alebo ľudový obraz. 
Príležitostne tvorí aj na objednáv-
ky - krajinky, portréty, abstraktné 
a figurálne motívy. Pozývame vás 
na jeho výstavu v pracovné dni od 
8.00 h do 15.30 h.

Červená čiapočka 
– Stražanovo bábkové divadlo
11. 11. piatok 16.00 h
Vstupné: 1,50 €
Klasic-

ká báb-
ková roz-
právka o 
Červenej 
Čiapočke 
a zlom 
vlkovi.

Kto druhému jamu kope 
– Divadlo Maska Zvolen
14. 11. pondelok 8.30 h, orga-

nizované predstavenie pre žia-
kov ZŠ, vstupné: 2  €

Najznámejšie Ezopove bájky je-
dinečne spracované do divadelnej 
podoby. Kto by nepoznal klasiku, 
ako Havran a líška, Zlaté vajce, O 
vlkovi a kozľati... S unikátnymi 
maskami, hereckými výkonmi a 
poučnými piesňami.

Dom kultúry v Námestove, 

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Námestove, Slovenská národná 
knižnica v Martine 

Vás pozývajú na výstavu 
Memorandum národa 

slovenského

V dejinnom kultúrnopolitickom 
kontexte

Vernisáž výstavy sa uskutoční 
v pondelok 14. novembra 2011 
o 11.00  h v priestoroch Domu 
kultúry. Potrvá do 2. decembra 
2011

Jedinečná výstava je venovaná 
150. výročiu Memoranda národa 
slovenského. Je to výstavný projekt 
Slovenskej národnej knižnice v Mar-
tine. Jej autorom je PaedDr. Pavol 
Parenička CSc. Pamiatky, prezen-
tované touto výstavou, sú súčasťou 
knižných fondov SNK, rukopisných 
fondov SNK Archívu literatúry a 
umenia a muzeálnych zbierok Slo-
venského národného literárneho 
múzea. Dokumenty a predmety sa 
v širších súvislostiach zaoberajú 
memorandovými udalosťami a ich 
dôsledkami pri formovaní národné-
ho uvedomenia Slovákov. Memo-
randum národa slovenského je jeden 
z najvýznamnejších dokumentov a 
štátoprávnou listinou 19. storočia a 
bol podnetom pri rozvíjaní modernej 
slovenskej politickej koncepcie.

Výstava bude prístupná v pracov-
ných dňoch v čase od 8.00 h – 15.30 
h.

Don juan 
– Divadlo Actores Rožňava
16. 11. streda 10.30 h, organi-

zované predstavenie pre študen-
tov SŠ, vstupné: 2 €

Komédie 
f r a n c ú z -
skeho dra-
matika J.B. 
M o l i é r a 
g e n i á l n e 
odhaľujú 
pokles spo-
ločenskej 
morálky, ktorá je v určitých mo-
mentoch až desivo groteskná. Don 
Juan je hrou, ktorá vie pobaviť, 
ale zároveň cítiť jemnú nostalgiu 
provokatívnej myšlienky bytia bez 
vyššej autority a morálnych zásad. 
Nastoľuje tému nezávislosti stra-
tenej osobnosti. 
Na koho to slovo padne 

– Divadlo Astorka
16. 11. streda 18.00 h
Vstupné: 10 €
Účinku-

jú: Róbert 
Jakab, Ju-
raj Kemka, 
Vladimír 
Kobielsky, 
M a r i á n 
M i e z g a , 
Lukáš Latinák.

Bláznivá komédia v podaní mla-
dých hercov pobaví publikum kaž-
dého veku! Groteskný príbeh pia-
tich indivíduí uzavretých v jednej 
miestnosti, v spoločnosti jedného 
revolvera... Pätica mladých hercov 
roztáča nezastaviteľný kolotoč ga-
gov, pri ktorých nám občas zamrz-
ne aj úsmev na tvári.

Expedičná kamera 
– filmový festival
18. 11. piatok 18.00 h
Vstupné: dospelí 2 €, 

študenti 1 €
F e s t i -

val vám 
p r i n e s i e 
zaujímavé 
filmy, mô-
žete sa tešiť 
na cesto-
v a t e ľ s k é 
prednášky a ďalší sprievodný 
program. Príďte si užiť príjemné 
popoludnie a večer s vôňou diaľok 
a dobrodružstva.

Program:
18.00 h otvorenie festivalu 
18.10 h POSLEDNÍ LOVCI: 

ČR 2010 – 51 minút
19.00 h URUCA: Brazília 2008- 

8 minút
19.10 h MAZUNGU: GB 2010 

– 20 minút
19.30 h otvorenie vernisáže foto-

grafií  Jána Rusnáka - Afrika 2011
Martina Rusnáka - Gajdoši
Koncert skupiny Robo Hulej 

Spod Budína - folk/world music.
20.00 h LIFE CYCLES: Kanada 

2010 – 47 minút
20.50 h Pokračovanie koncertu 

skupiny Robo Hulej Spod Budína
21.15 h SÁM NA STENE: USA 

2009 – 24 minút
21.45 h GOBI DESERT: Kana-

da – 4 minúty
21.50 h BRAHMAPUTRA: ČR 

2009 – 29 minút
22.20 h Pokračovanie koncertu 

skupiny Robo Hulej Spod Budína

FRAGILE
Dátum konania: 27.11. Nedeľa 

15:30 Cena:7 € 
Fragile tvoria: Braňo Kostka, 

S o ň a 
N o r i -
s o v á , 
J a n a 
G o l i -
s o v á , 

Helena Krajčiová, Svetlana Ry-
marenko, Slavo Košecký, Vilo 
Csontos a Kamil Mikulčík

Mikulášska rozprávka
5. 12. pondelok 9.00 h
Mikulášske predstavenie pre 

deti MŠ.

TRADIČNÁ DETSKÁ
HRAČKA 2011 

6. - 30. 12.
Tvorcovia drevených hračiek z 

Poľska, Českej republiky a Slo-

venska, ktorí sa 
zapojili do 9. 
ročníka tejto sú-
ťaže, pracovali 
tradičnými po-

stupmi na tému „Bohatieri básní, 
rozprávok a legiend“

Výstava bude sprístupnená v 
utorok 6. DECEMBRA 2011 vo 
výstavných priestoroch Domu 
kultúry. Potrvá do 30. decembra 
2011. 

Ďalšie podujatia Domu kultú-
ry na www.dkno.sk

6 Námestovčan

Kino KULTÚRA Námestovo
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 5. 11. Sobota    
 6. 11. Nedeľa

Kovboji a votrelci
sci-fi western, české titulky

2,20 €
od 12 rok.

USA
   100´

 
9. 11. Streda    

Zoošetrovateľ
romantická komédia, český dabing

2,20 €
od 12 rok.

USA
   120´

12. 11. Sobota    
13. 11. Nedeľa

Saxana a lexikón kúziel
rodinný hraný a animovaný

2,20 €
od 12 rok.

   ČR
    90´

19. 11. Sobota    
20. 11. Nedeľa

Bláznivá, hlúpa láska
komédia, slovenské titulky

2,20 €
od 12 rok.

  USA
  118´

 23. 11. Streda   
Dámska jazda

komédia, slovenské titulky
2,20 €

od 15 rok.
USA

   125´

 26. 11. Sobota    
 27. 11. Nedeľa

Rýchlo sa zbesilo 5
akčný krimi thriller, slovenské titulky

2,20 €
od 15 rok.

   USA
   100´

 
 30. 11. Streda    

Šéfovia na zabitie
komédia, slovenské titulky

2,20 €
od 15 rok.

   USA
    98´

Začiatok filmových predstavení je o 18.00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť 
hodinu pred začiatkom predstavenia v kine. Zmena programu vyhradená! 

Programy kina na december nájdete aj na www.dkno.sk

vybRANé PoDujATIA NA NovEMbER A DEcEMbER v DoME KuLTúRy

Remeselnícke vianoce 2011  15. - 17.12.
Mesto Námestovo v spolupráci 

s Domom kultúry v Námestove už 
po štvrtý rok usporadúva Vianočné 
trhy, ktoré sa pod názvom „RE-
MESELNÍCKE VIANOCE“ 
budú konať v dňoch 15. 12. až 
17. 12. 2011. Miestom konania tr-
hov je  Hviezdoslavovo námestie, 
kde budú pripravené predajné plo-
chy pre predajcov.

Predajným sortimentom je tovar s vianočnou tematikou, ako sú: 
- vianočné ozdoby zo skla, keramiky, šúpolia, perníka, háčkované 
   a pletené ozdoby, obrúsky
- ďalej umelecké remeselnícke výrobky z drôtu, dreva a pod. 
- výrobky z medu: med, medovina, sviečky 
- vianočné oblátky a vianočné pečivo 
- vianočná výzdoba z kvetov a čečiny 
- vítaní sú predajcovia požívatín, ktorí budú ponúkať občerstvenie, 
   ako je varené víno, vianočný punč, klobásky a iné špeciality.
 Tešíme sa na vás, veríme, že spolu s vami sa nám podarí vyčariť 

vianočnú atmosféru.

Iné podujatia
18.11. piatok SOŠ Námestovo – program ku Dňu študentstva 
25.11. piatok SOŠ technická Námestovo – program ku 
           Dňu študentstva
  7.12. streda Predvianočné stretnutie členov Jednoty dôchodcov
16.12. piatok vianočný koncert  - ZŠ Slnečná Námestovo
19.12. pondelok
20.12. utorok SOŠ technická Námestovo – vianočný koncert
21.12. streda SOŠ Námestovo – vianočný koncert
22.12. štvrtok Spojená škola – Hotelová akadémia Slanická Osada  
           - vianočný program

Ľudia si požičiavajú skôr oddychovú literatúru

Aký knižný fond má v súčasnos-
ti Mestská knižnica v Námestove 
a koľko rokov ho buduje?

Verejná ľudová knižnica v Ná-
mestove bola založená roku 1928 
– v tom čase mala 62 zväzkov, 150 
čitateľov, 600 výpožičiek. Počas 
druhej svetovej vojny vyhorela, 
v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
sídlila v nevyhovujúcich priesto-
roch. Až v roku 1956 sa presťaho-
vala do starého kultúrneho domu, 
počet kníh vzrástol na 5 750. V roku 
1967 získala knižnica, ktorú vte-
dy viedla Anna Nováková, čestné 
uznanie 1. stupňa v súťaži Buduje-
me vzornú ľudovú knižnicu. Boli 
do nej, ako do strediskovej knižnice 
sústredené knihy z pridružených 
knižníc a tak knižničný fond stúpol 
na 10 959 zväzkov. Najčastejším 
literátom, ktorý chodil na besedy 
do Námestova, bol spisovateľ T. H. 
Florín. V roku 1983 sa knižnica pre-
sťahovala do nových, vhodnejších 
priestorov v novopostavenom kul-
túrno-osvetovom zariadení. V roku 
1985 udelilo Ministerstvo kultúry 
v SR knižnici za aktívnu činnosť 
titul Vzorná knižnica.V súčasnosti 
má naša knižnica 21 557 knižných 
jednotiek a ku koncu roka 2010 
mala 1 220 čitateľov.  Jej súčasťou 
je aj internet pre verejnosť.

Je v dobe internetu záujem ve-
rejnosti o knihy? Aký druh litera-

túry sa vypožičiava najviac?
Aj v našej internetovej dobe je 

značný záujem o knihy. Mladí ľudia 

študujú na stredných a vysokých 
školách a k svojim prácam (se-
minárne, semestrálne, bakalárske 
a diplomové) využívajú informá-
cie z odborných tlačených kníh. 
V mestskej knižnici sa najviac po-
žičiava povinná literatúra pre žia-
kov základných a stredných škôl. 
Záujem je o odbornú literatúru zo 
všetkých vedných odborov, predo-
všetkým z oblasti ekonómie, etiky, 
náboženstva, sociológie, pedago-
giky a filozofie. Naši čitatelia radi 

čítajú aj krásnu literatúru, najmä 
súčasnú slovenskú beletriu.    

Odkiaľ získavate prostriedky 
na dopĺňanie knižničného fondu?

Financie na knihy a elektronizáciu 
knižnice získavame najmä z granto-
vého systému Ministerstva kultúry  
SR a z rozpočtu Domu kultúry. 
Čitatelia nám tiež podarujú hod-

notnú literatúru, ktorú zaraďujeme 
do nášho fondu. PhDr. M. Maňu-
chová, pani M. Dobrovoľná, pani 
D. Holubová a ďalší, väčšinou ide 
o beletriu. 

Ktoré vekové skupiny obyva-
teľov Námestova prichádzajú do 
knižnice za knihou najčastejšie?

Knižnicu najviac navštevujú štu-
denti stredných a vysokých škôl 
a dospelí čitatelia.  

Pripravuje mestská knižnica 
aj nejaké aktivity na propagáciu 

knižničného fondu, resp. iné, s 
knihou spojené podujatia?

Nové knihy propagujeme na na-
šej webovej stránke www.dkno.sk 
a taktiež pripravujeme besedy, čí-
tačky so slovenskými spisovateľmi 
a exkurzie pre materské, základné 
a stredné školy. Každoročne sa 
v priestoroch knižnice koná okresné 
kolo Hviezdoslavovho Kubína.     

 Môžete porovnať súčasného 
čitateľa s tým bývalým, niekoľko 
rokov dozadu?

V minulosti bol väčší záujem o čí-
tanie zo strany detí, ako je to dnes. 
Teraz viac času trávia pri počíta-
čoch ako pri knihách. Terajšia doba 
je rýchla, ľudia sú vo väčšom strese 
ako to bolo v minulosti. Čitatelia 
vyhľadávajú skôr ľahšiu literatúru, 
pri ktorej si oddýchnu, menej sa 
požičiavajú knihy pre náročnejšieho 
čitateľa.     

Ako využívajú ponuku knižnice 
školy v meste? Tie majú určite 
svoje, dobre zásobené knižnice...

Námestovo je prirodzeným cen-
trom hornej Oravy a máme tu veľa 
stredných škôl. Knižnicu navšte-
vujú čitatelia zo všetkých obci na 
hornej Orave. Máme dosť knižných 
titulov z povinnej literatúry, no keby 
sme mali aj po 100 kusov z nich, aj 
tak by to bolo malo pri takom veľ-
kom množstve študentov. Školské 
knižnice nie sú vybavené dostatoč-
ným počtom titulov kníh z povinnej 
literatúry, aby uspokojili všetkých 
žiakov a študentov.      

Ako vidíte klasickú mestskú 
knižnicu budúcnosti? Bude vôbec 
v čase internetizácie, keď je všet-

ko – teda aj knihy – na webe, o 
pár rokov existovať?

Klasická knižnica v budúcnosti 
určite nezanikne, bude trend na jej 
väčšiu elektronizáciu. Informácie sa 
budú vyhľadávať v knižniciach aj  
prostredníctvom databáz elektronic-
kých kníh, ktoré budú sústredené na 
veľkých informačno-knižných ser-
veroch, no to je na Slovensku ešte 
ďaleká hudba budúcnosti.   

Anna Lajmonová

● Otváracia doba knižnice je cez 
pracovné dni od 8:00 do 16:00, 
v sobotu od 9:00 do 14:30 a v nede-
ľu od 14:30 do 19:00. 

Internet je cez pracovné dni ot-
vorený od 8,00 do 20,00, v sobotu 
tak ako knižnica od 9,00 do 14,30 
a v nedeľu od 14,30 do 19,00.

 Cez štátne sviatky je knižnica 
zatvorená. Počas letných prázdnin 
sú knižnica a internet v sobotu za-
tvorené.

Knižnica je dôležitou súčasťou Domu kultúry v Námestove a jej financova-
nie je napojené na rozpočet Domu kultúry. V minulosti boli snahy preklasifi-
kovať ju na okresnú knižnicu, bohužiaľ sa to nepodarilo a knižnica zostala aj 
naďalej mestskou knižnicou. O jej činnosti sme sa porozprávali s pracovníkmi 
knižnice, Danielou Laštíkovou a Mgr. Jozefom Slovíkom. 

Súčasné priestory mestskej knižnice v Dome kultúry v Ná-
mestove. Fotografia zachytáva besedu o ochrane prírody s lek-
torom Erikom Balážom z Liptovského Mikuláša.  

Nové zápisy do kurzov 
budú v nedeľu 13. no-
vembra 2011 o 14.30 h
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1. V ktorom roku Juraj 
Thurzo zriadil evanjelickú 
faru v Námestove?

 a) 1611
 b) 1612
 c) 1645

2. V ktorom roku po pr-
výkrát v námestovskej fare 
slúžil katolícky kňaz Róbert 
Chmeľovský?

 a) 1655
 b) 1672
 c) 1711

3. Ktorá z pamiatok v ka-
tastrálnom území Námes-

tovo je národnou kultúrnou 
pamiatkou?

a) Kostol sv. Šimona  
    a Judu

b) Socha Panny Márie 
     Immaculaty
c) Kostol sv. Kríža 

4. V ktorom roku bol v 
Námestove založený Prie-
myselný spolok hornoorav-
ských plátenníkov?

 a) 1728
 b) 1776
 c) 1884

kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz

Poznáte Námestovo?

správne odpovede sú: 1b, 2b, 3b, 4c
kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz

    Dátum:                 Čas:                                     Službukonajúca 
                                                                              lekáreň:                                  

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb
 v Námestove: (október - december)

Vážení členovia Urbárneho spoločenstva Námestovo!

1. Porušovanie § 237 Trestné-
ho zákona  pri správe cudzieho 
majetku

Uvádzam konkrétny prípad 
predaja  úžitkového dreva pre 
odberateľa Jána Jašuru z Ná-
mestova. Množstvo dreva doda-
né na faktúry  č. 2005 160, 2005 
162, 2005 181, 2005 182, 2005 
183 a 2005 184 boli vystavené 1. 
1. 2006  s dátumom splatnosti 1. 
1. 2006 v sume 57 995,11 €  (t.j. 1 
745 955 Sk). Z druhej faktúry vo 
výške 6 229,4 € bola  zaplatená 
čiastka 2910 € ( t. j. 87 666 Sk) 5. 
5. 2006. Preto sa pýtam a dávam 
na posúdenie členom, prečo bolo 
drevo dodávané po nezaplatení 
prvej faktúry a tiež, prečo boli 
dodávky dreva vyfaktúrované 
v jeden deň  1. 1. 2006 a nie 
v deň, keď bolo drevo dodané?

Žiadam, aby jednotlivé  faktúry 
boli predložené k nahliadnutiu 
na najbližšom zasadaní valného 
zhromaždenia (VZ).

Celková  škoda spôsobená vý-
borom Urbáru podľa mňa mohla 
činiť približne 250 000 € (t. j. 7 
531 500 Sk). Chcem informovať, 
že 1. 7. 2011 začal vyšetrovateľ 
PZ podľa § 199 ods. 1 Trestného 
poriadku trestné stíhanie vo veci 
podozrenia zo spáchania zločinu 
Povinnosti pri správe cudzieho 

majetku podľa § 237 ods.1 a ods. 
3.

2. Spoločnosť PIĽSKO-LES 
s.r.o.    

Chcem uviesť, že táto spoloč-
nosť hospodári na spoločnom 
majetku členov Urbárneho spo-
ločenstva neoprávnene z týchto 
dôvodov: Medzi jednotlivými 
členmi a spoločnosťou Piľsko-
Les s.r.o. boli 18. 9. 1997 pod-
ľa môjho názoru vypracované 
podvodné nájomné zmluvy, kde  
je uvedené,  že jediný  spoločník 
Piľska-Les s.r.o. je Urbár Ná-
mestovo, čiže všetci členovia,  za 
účelom lepšieho hospodárenia 
a dosahovania lepších  hospo-
dárskych výsledkov. Tieto ná-
jomné  zmluvy sú bezpredmetné, 
pretože, podľa Zakladacej listi-
ny spoločnosti Piľska-Les s.r.o. 
a podľa výpisu z Obchodného 
registra okresného súdu jediným 
spoločníkom uvedenej spoloč-
nosti  je Združenie  vlastníkov 
neštátnych lesov mesta Námes-
tovo.

Spoločnosť Piľsko-Les s.r.o. 
protiprávne používa ciachu Ur-
bárného spoločenstva  na ozna-
čovanie drevnej hmoty. Ciacha 
bola  pridelená  Urbárnému 
spoločenstvu, a nie spoločenstvu 
Piľsko-Les s.r.o., preto ju uvede-

ná spoločnosť nemá právo pou-
žívať. Podľa mojej mienky bola 
táto spoločnosť založená účelo-
vo, aby  výbor nekontrolovateľne 
prelieval finančné prostriedky, 
ktoré mohli byť využívané na 
úkor členov Urbárného spolo-
čenstva!

Na potvrdenie mojich predpok-
ladov si stačí porovnať odpovede 
predsedu Ing. Rudolfa Trabalíka 
a člena výboru Jozefa Mikluši-
čáka pred  televíznou kamerou 
v relácií Reportéri 26. 9. 2011, 
v ktorej  Ing. Trabalik  tvrdil, že 
jedinými spoločníkmi Piľsko-Les 
sú všetci členovia a Jozef Miklu-
šičák  potvrdil, že ani on nie je 
spoločníkom. V zásade mal prav-
du, lebo jedinými spoločníkmi je 
starý výbor, keďže on vtedy ešte 
vo výbore nebol.

3. Voľby výboru a valné zhro-
maždenie 18. 9. 2011 boli neprá-
voplatné.

 Dôvod:
• Počet členov  684 bol uvede-

ný nesprávne, pretože podľa Ka-
tastrálneho úradu počet členov 
spoločenstva Urbár je 866. Všet-
kých prítomných spolu so splno-
mocneniami bolo 350, teda 40 % 
všetkých členov. Aby VZ mohlo 
byť uznášania schopné podľa 
platných Stanov  spoločenstva  
v bode 1/A/f,  muselo byť prítom-
ných minimálne 434 členov.

• Do volebnej komisie boli na-
vrhnutí prítomní Peter Vrábeľ 
a Ivan Žufa, ktorí nie sú člen-
mi Urbárného spoločenstva, 
čím bol porušený §17 zákona 
181/1995 Zb.

• Výbor nebol právoplatne zvo-
lený, pretože podľa § 19 ods.2 

Zz.181/1995 ani jeden z kan-
didátov nedostal nadpolovičnú 
väčšinu odovzdaných hlasov!

• Ing. Marián Kaššay, overova-
teľ zápisnice VZ za prítomnosti 
Ing. Petra Balcerčíka zapiso-
vateľa zápisnice, mi osobne po-
tvrdil, že on hlasoval za  ôsmich 
členov, ktorí odišli predčasne zo 
zasadania VZ, ale nemal splno-
mocnenie, aby mohol za nich 
právoplatne hlasovať. Na moju 
požiadavku, aby nepodpísal Zá-
pis zo zasadania VZ, sa vyjadril, 
že tak hlasovalo veľa členov za 
neprítomných, ktorí predčasne 
opustili VZ a nechali svoje hla-
sovacie lístky členom, ktorí zo-
stali prítomní na zasadaní  VZ.   

• VZ nebolo právoplatné, 
pretože nebolo prijaté žiadne 
uznesenie, hoci na pozvánke sa 
ako posledný bod rokovania VZ 
uznesenie uvádzalo. 

Pre tieto závažné pochybenia 
žiadam, aby sa predseda a vý-
bor  dobrovoľne vzdali  svojich 
funkcií a navrhujem, aby na naj-
bližšom zasadaní VZ bol zvolený 
dočasný výbor a dozorná rada, 
ktorá by pripravila riadne voľby.     

 Štefan  Uhliarik  
člen spoločenstva Urbár 

Námestovo    

                    *  *  *
● Redakcia požiadala Urbár 

Námestovo o stanovisko k prob-
lémom, uvádzaným v liste Šte-
fana Uhliarika, ktorému zaslala 
jeho text. Predseda Ing. Rudolf 
Trabalík sa odmietol k tomu 
vyjadriť s tým, že výbor nemá 
záujem, aby sa táto problematika 
preberala cez noviny.

január
Berta Grebáčová 51
František Janolek 90

február
Ján Jurkuľák  53
Rudolf Rusina 79

marec
Milan Dendis  45
Anton Kočan  87
Blažena Michalčíková 83
Izabela Topoľská 84
Ann Kozáková 52
Mária Dvoršťáková 53

apríl
Elena Sahuľová 54
Terézia Šipošová 75
Vladimír Prokopenský 66
Ján Pempek  75

máj
Ján Schwarcz 87
Ladislav Kucharík 72

jún
Edita Schniererová 86

Jozef Jagelka 48
František Masničák 48
Jozef Záhumenský 69
Jana Raganová 53
Margita Ovsáková 77

júl
Justína Kozáková 78
Anton Trabalík 76
Štefan Fabian 60

august
Margita Miklušičáková 89
Ondrej Pempek 71
Jozef Lagin  68
Anna Ovsáková 20
Jana Záhumenská 76
Alena Náhla  40

september
Zdena Uramová 57
Žofia Murínová 88
Edita Adamčová 62
Vlasta Čučková 61

október
Ján Brňák  55

Odišli z našich radov

január
Horváth Martin 
Tohol Lukáš 
Ptačin Samuel 
Bolibruchová Sára 
Jagnešák Leo 
Prokopenská Eva 
Barnasová Klaudia 
február
Murín Richard
Kubolek Adam 
Nemešová Júlia 
Bušková Natália 
Murínová Natália
marec 
Kocúr Tobias
Murín Patrik 
Miko Jonatán 
Skočíková Michaela 
Štipta Timotej 
Svetlák Matej 
Bugan Michal 
Pasztorek Ján 
Gnidiaková Katarína 
Štilcová Stela 
Ptačin Adrián
Pepucha Michal 
apríl
Šutá Klára

Benčeková Diana 
Tomovčík Filip 
Murínová Veronika 
Portala Matúš 
Ondrek Samuel 
Spuchlák Michal 
Kekeľáková Michaela 
máj
Pindjaková  Alexandra
Barta Tomáš 
Kysela Miroslav 
Sirota Tobiáš 
Bugan Tobiáš 
 jún
IIievová Karolína
Verček Dávid 
Klušák Michal 
Pitáková Adela 
Poletová Lucia 
Jaňák Michael 
Bolibruch Matúš 
Šimurda Tomáš 
Ďubašáková Olívia 
Tkáč Filip 
Lepáček Patrik 
Benček Marek 
Volfová Nela 
Natšinová Sofia 
Skočík Lukáš 

júl
Ružička Bernard 
Bugajová Zuzana 
Kurák Jozef 
Žák Dávid 
Tomulec František 
Toporová Melánia 
Milo Dominik 
Brandys Ján
august
Sobčáková Nikola 
Tarčáková Nina 
Herudová Noemi 
Škombár Oliver 
Pisarčík Anton 
Ondrošová Marianna 
Polťáková Barbora 
Rusnáková Daniela 
Vorčák Lukáš 
Gerek Jozef 
Jurčák Oliver 
Varchol Samuel
september
Stančíková Alexandra
Rumanová Sára 
Turňová Michaela 
Vrábľová Evellyn 
Adamíková Lucia 
Vošková Nela 
Tylková Nela 

Víteme ich medzi nami
Pretože som sa nestretol s pochopením u predsedu, výbo-

ru a dozornej rady Urbáru na prerokovanie pochybení, ne-
dodržiavania zákona l81/1995,  stanov, zakladacej zmluvy, 
neplnenia uznesení z valných zhromaždení, nedodržiava-
nia finančnej disciplíny a  nehospodárneho nakladania s fi-
nančnými prostriedkami tohto spoločenstva,  predkladám 
vám uvedené skutočnosti na posúdenie a oboznámenie sa 
s nimi. Mojím záujmom je, aby ste získali informácie o nie-
ktorých aktivitách vedenia urbáru, ktoré podľa mojej mienky 
poškodzujú záujmy ostatných členov tohto spoločenstva.

Krvavý október v Námestove
Deväťdesiat jeden 

rokov uplynulo od 10. 
októbra 1920, keď sa 
v Námestove konalo 
verejné ľudové zhro-
maždenie vtedajšej 
Ľudovej strany. Svätú 
omšu pred zhromaž-
dením slúžil a ká-
zeň mal sám Andrej 
Hlinka za asistencie 
miestnych kňazov 
– farára Vendelína 
Schvarcza a kaplána Kavčiarika 
i kňazov z okolitých farností. Po 
skončení sv. omše sa ľudia presu-
nuli k Slúžnemu domu. Slávnosť 
sa začala hymnickými piesňami 
Kto za pravdu horí a Hej Slováci. 
Hlinka vystúpil na tribúnu medzi 
čestných hostí. Prečítal prejav a 
rezolúciu, v nej okrem iného aj 
tieto slová: „Vyhlasujeme, že v 
štáte tomto chceme vidieť svoju 
budúcnosť ako národ svojprávny 
a nielen ako národ rovnoprávny 
s národom českým, ale aj ako 
národ samobytný, ktorý sám chce 
spravovať svoje veci a chce sám 
riadiť svoj osud. To i čítanie člán-
ku z Národných novín pobúrilo 
prítomných českých vojakov 1. 
horského pluku. Vytiahli bodáky 
a hnali sa na rečníkov. Vyše de-
siatka vojakov stojaca na mostíku 

sa rozbehla do ka-
sární, zobrali stro-
jové pušky a začali 
strieľať do bezbran-
ného ľudu. Nastala 
panika, krik, nárek. 
Ľudia utekali na 
vozoch i pešo, vo-
jaci strieľali ako zo 
zábavy. Vojsko ako 
posadnuté behalo 
po všetkých uliciach 
Námestova, kde os-

tali ležať mŕtve telá. Desiaty októ-
ber 1920 bude zapísaný do dejín 
Slovenska čiernymi písmenami.

Zastrelení: Anton Jackulík 
– 58-ročný otec 2 detí, roľník zo 
Slanice, Ignác Fenik – 36-ročný, 
otec 6 detí, roľník z Klina

Ranení: Jozef Brija z Bobrova, 
Maťuga z Vavrečky, Štefan Gre-
báč, brat Ignáca Grebáča Orlova a 
ďalších asi desať ranených. 

Celý krvavý kúpeľ vyprovoko-
vali agrárnici, ktorí na 10. októbra 
zvolali do Námestova aj svoje 
zhromaždenie, keďže sa dozve-
deli, že ho tam majú ľudáci. 

Keďže sme pri týchto dejinných 
udalostiach boli, prinášajme sve-
dectvo. A modlime sa za národ. 
Pamätajme, že pre národ niet väč-
šieho daru, ako je vlastný štát.

                        Vladimír Kolada

   Andrej Hlinka

 29. 10. 2011    13.00 - 19.00     Farmácia
30. 10. 2011        8.00 - 19.00      Farmácia
  1. 11. 2011        8.00 - 19.00      Farmácia
  5. 11. 2011    13.00 - 19.00     Farmácia
  6. 11. 2011        8.00 - 19.00      Farmácia
12. 11. 2011    13.00 - 19.00      Zelená lekáreň
13. 11. 2011        8.00 - 19.00       Zelená lekáreň
17. 11. 2011        8.00 - 19.00     Agapé
19. 11. 2011    13.00 - 19.00  Agapé
20. 11. 2011        8.00 - 19.00  Agapé
26. 11. 2011    13.00 - 19.00  Lekáreň Matky Terezy
27. 11. 2011        8.00 -19.00  Lekáreň Matky Terezy
 3. 12. 2011     13.00 - 19.00  Farmácia
 4. 12. 2011         8.00 - 19.00  Farmácia
11. 12. 2011         8.00 - 19.00  Farmácia
11. 12. 2011      13.00 - 19.00  Zelená lekáreň
18. 12. 2011         8.00 - 19.00  Zelená lekáreň



Pod pojmom šport si môžeme 
predstaviť sledovanie športové-
ho prenosu v televízii, rekreačné 
hranie volejbalu na dovolenke, 
alebo životný štýl spojený s pra-
videlnou fyzickou aktivitou. Aj 
napriek tomu, že si každý vie pod 
týmto pojmom niečo predstaviť, 
športová veda tento pojem jedno-
značne nevymedzuje. Začal som 
touto krátkou úvahou, ale aby sme 
neostali len pri rekreačnom hra-
ní, aj v našom meste sa postupne 
združili športovci a funkcionári do 
oddielov a klubov, ktorí pracujú 
ako občianske združenia za zákla-
de stanov. Postupne som oslovil 
predsedov oddielov v Námestove 
s cieľom tieto kluby predstaviť. 
Za meradlo, čo sa týka ich poradia 
som si zadefinoval veľkosť člen-
skej základne. 

Najväčší športový oddiel v Ná-
mestove je Telovýchovná jednota 
TJ Oravan Námestovo s počtom 
330 členov z toho vyše 150 dospe-
lých. Do dnešného dňa združuje 
TJ Oravan päť oddielov: volejba-
lový, stolno-tenisovýl, hokejbalo-
vo-hokejový, basketbalový oddiel 
a cykloklub. 

Pretože z Mestského športové-
ho klubu som nedostal informáciu 
ohľadne počtu členov, predpokla-
dám že jeho členská základňa sa 
pohybuje okolo 200 členov. Pat-
ria tu futbalisti MšK s jedenástimi 
družstvami a ženský oddiel Re-
kreačnej telesnej výchovy a špor-
tu. S týmto počtom členov je na 

druhej priečke 
v rebríčku. 

Tretím v po-
radí je Námes-
tovský klub 
slovenských tu-
ristov s počtom 
126 členov, z 
nich 77-mi sú 
dospelí,  13 je v 
kategórii mládeže (18-26 rokov) 
36-ti sú žiaci a mládež (do 18ro-
kov). Ďalej bez poradia nasleduje 
viac oddielov, u ktorých predpo-
kladám členskú základňu pod 50 
členov. Športový klub muškárov 
Biela Orava, ktorých členovia 
súťažia v rybačke a disciplíne 
lov rýb udicou. Dva oddiely TJ 
Motor Yacht Námestovo a Yacht 
club - H2O centrum Námestovo 
zastupujú nadšencov jachtingu, 
ktorí majú vhodné podmienky 
na Oravskej priehrade. Najnovšie 
prírastky do tejto rodiny sú teni-
sová škola Tenis SNami, ktorá 
v tomto roku otvorila prípravky 
pre fanúšikov bieleho športu a 
Asociácia športových klubov 
Fitmax Orava zameraná hlavne 
na silovo-vytrvalostné a estetické 
športy. 

Hlavným zámerom športových 
oddielov je podpora mládeže, 
pretože si uvedomujú zodpoved-
nosť za vývoj mladej generácie, a 
aj to, že bez aktívneho športova-
nia nebude tento vývoj plnohod-
notný.

	 							Martin	Jankuliak

Futbalové mužstvo dospelých 
MŠK Námestovo má za sebou 
prvých štrnásť súťažných stret-
nutí v aktuálnom ročníku. Po-
hľad na ich dosiahnuté výsledky 
je vo väčšine prípadov nie až taký 
radostný. Avšak po počiatočnom 
zoznamovaní sa s kvalitami sú-
perov nadobudli Hornooravci ur-
čité sebavedomie. Veria, že majú 
na to, aby vyhrávali častejšie ako 
len sporadicky.

Zatiaľ sa im to podarilo dva-
krát. Na začiatku septembra 
zdolali presvedčivo Zvolen 3:0. 
Rovnakým výsledkom vstúpili aj 
do tohto mesiaca. Vtedy s takou-
to prehrou odchádzal od Orav-
skej priehrady Trebišov. Mrzia 
však dve tesné prehry 1:2. Najp-
rv doma s rezervou MFK Košice 
a následne vonku proti „béčku“ 
Moldavy nad Bodvou. V oboch 
prípadoch bolo v ich silách uhrať 
v týchto dueloch aspoň remízu. 
To isté platí aj o domácom súboji 
so Spišskou Novou Vsou.

Bezbodové súboje z úvodných 
kôl spôsobili zmeny v kádri a 
realizačnom tíme. Na hosťova-
nie odišli prevažne futbalisti, 
ktorí nepatrili do základnej zo-
stavy. Backa, Herdeľ a P. Kapi-
čák si to namierili do Bobrova, 
J. Brňák s Hrubjakom posilnili 
Vavrečku. M. Cubinek sa vrátil 
do materskej Oravskej Polhory 
a Machunka sa po zranení bude 
rozohrávať v Trstenej. Medzi od-
chádzajúcimi je i český gólman 
Martin Nahodil. Priaznivcov 
žlto-čiernych však c nepoteši-
lo najmä nepredĺženie hosťova-
nia do D. Kubína sa vrátivšiemu 
Markovi Kubalovi. Odchádzajú-
cich členov A-mužstva bolo po-
trebné nahradiť. K srbskému ob-
rancovi Šalipurovi pribudli dva-
ja jeho krajania. Stredopoliari 
Pavle Ratkovič a Štefan Vučetič 
prišli na prestup z Turian. Dieru 

po Kubalovom odchode sa bude 
snažiť v útoku zaplátať prešov-
ský odchovanec Marek Jaworek. 
Zatiaľ dočasným náhradníkom 
Smataníka medzi tromi žrďami 
je starší dorastenec Jozef Jadroň.

Krátkodobým asistentom hlav-
ného kormidelníka Jaroslava Mi-
chalíka bol okrem hrajúceho Da-
niela Kosmeľa aj Bohuslav Bu-
gan. Skúsený lodivod nahradil 
na lavičke Miroslava Trnku, aj 
ten však po štyroch kolách muž-
stvo opustil.

Výsledkový servis 
súťažných duelov

4. kolo - 21. 8.: Námestovo - 
Prešov juniori 0:1 (0:0)

5. kolo - 27. 8.: Bardejov - Ná-
mestovo 2:0 (2:0)

6. kolo - 4. 9.: Námestovo - 
Zvolen 3:0 (1:0)

Góly: Bojan Šalipur 2, Marián 
Čiernik.

7. kolo - 10. 9.: Lokomotíva 
Košice - Námestovo 5:0 (0:0)

8. kolo - 18. 9.: Námestovo - 
MFK Košice B 1:2 (0:1)

Gól domácich: Bojan Šalipur.
9. kolo - 25. 9.: Moldava nad 

Bodvou B - Námestovo 2:1 
(2:1)

Gól hostí: Marek Jaworek.
10. kolo - 1. 10.: Námestovo - 

Trebišov 3:0 (2:0)
Góly: Marián Kasan 2, Marián 

Čiernik.
11. kolo - 8. 10.: Dukla Ban-

ská Bystrica B - Námestovo 4:1 
(1:0)

Gól hostí: Marián Čiernik.
predohrávané 17. kolo - 11. 

10.: Námestovo - Spišská Nová 
Ves 0:1 (0:1)

12. kolo - 15. 10.: Námestovo 
- Ružiná 0:4 (0:3)

13. kolo - 23. 10.: Dolná Žda-
ňa - Námestovo 4:0 (2:0)

	 													Milan	Švába

8 Námestovčan

futbal III. lIga východ

jubIleum

stolný tenIs

hoKejbal - mhbl l. mIKulÁŠ

Po piatich ročníkoch Námestov-
skej ligy (NHL) nastal čas posu-
núť hokejbal v okresnom meste na 
vyššiu úroveň. Najideálnejšie sa 
javila možnosť konfrontácie s tíma-
mi z nie príliš vzdialeného okolia. 
V tomto prípade prichádzala do 
úvahy možnosť pôsobiť v Mestskej 
hokejbalovej lige (MHBL) v Lip-
tovskom Mikuláši. A tak si prihláš-
ky do tejto súťaže podali dva celky. 
Panteri (ostatný víťaz NHL) a Orli 
(celok zložený z hráčov Gladiators, 
Buffs a Systers) dostali od vedenia 
tamojšej ligy súhlasné stanovisko. 
Od 18. septembra bojujú o body na 
Liptove.

Po úvodných šiestich kolách 
sa darí lepšie Panterom, nachá-
dzajúcim sa v strede 11-člennej 
priebežnej tabuľky. Trikrát zvíťa-
zili a v dvoch prípadoch prehrali. 
Vsietili 42 gólov a 36-krát vyťa-
hovali loptičku zo svojej brány. 
Orli odohrali tak isto päť stretnutí. 
Z víťazstva sa neradovali ani raz 
a majú pasívne skóre 16:51. Spolu 
s tímom Black Devils zatiaľ nezís-
kali ani bod. Oba oravské kolektívy 
mali zhodne jedenkrát voľný žreb.

Výsledkový servis námestov-
ských mužstiev: 

1. kolo: HbK Panteri - Cannons 
13:3 (5:1, 0:2, 8:0)

Góly HbK Panteri: J. Kozaňák 5, 
T. Bolek 2, L. Pavlák, 2, J. Pucheľ 
2, J. Migra, J. Novák. 

HbK Orli - Absinth 1:6 (0:2, 0:1, 
1:3) Gól: HbK Orli: A. Malík.

2. kolo: Baničné - HbK Panteri 
12:6 (3:3, 4:2, 5:1)

Góly HbK Panteri: P. Košťál 2, P. 
Novák 2, J. Kozaňák, J. Migra.

HbK Orli mal voľno.
3. kolo: Klietka - HbK Orli 6:3 

(1:1, 2:1, 3:1) Góly HbK Orli: I. 
Galko 2, P. Janičák.

HbK Panteri - Old Stars 7:3 (4:1, 
0:2, 3:0) Góly: HbK Panteri: J. 
Pucheľ 3, J. Kozaňák, J. Migra, R. 
Migra, P. Novák.

4. kolo: Green Power - HbK Pan-
teri 13:8 (6:3, 4:4, 3:1) Góly HbK 
Panteri: J. Kozaňák 3, T. Bolek 2, P. 
Košťál, P. Novák, J. Migra.

Dallas - HbK Orli 7:6 (2:1, 1:3, 
4:2)

Góly: HbK Orli: I. Galko 2, J. 
Kyseľ 2, Mário Melicherčík, T. Is-
kierka.

5. kolo: Baničné - HbK Orli 14:2 
(2:2, 8:0, 4:0) Góly HbK Orli: I. 
Galko, A. Malík.

HbK Panteri mal voľno.
6. kolo: Green Power - HbK Orli 

18:4 (4:0, 8:2, 6:2) Góly HbK Orli: 
J. Jankuliak 2, I. Galko, M. Glo-
nek.

Black Devils 
- HbK Panteri 5:8 
(2:1, 1:3, 2:4) Góly 
HbK Panteri: J. Ko-
zaňák 4, J. Pucheľ 2, 
J. Migra, L. Pavlák.

Hráčske kádre:
HbK Orli: Mar-

tin Bolibruch, Igor 
Jendrušák - Marek 
Glonek, Tomáš Is-
kierka, Peter Jani-
čák, Adam Kordiak, 
Adrián Malík - Da-
niel Bolek, Marek 
Farský, Ivan Galko, 
Ľubomír Iliev, Juraj 
Jankuliak (C), Ja-
roslav Kyseľ, Mário 
Melicherčík.

HbK Panteri: 

Július Kotúľ, Jakub Vojtechovský 
-  Tomáš Bolek, Patrik Košťál (C), 
Rudolf Migra, Pavol Novák, Fran-
tišek Slaničan - Jozef Kozaňák, 
Marián Levák, Juraj Migra, Jakub 
Novák, Lukáš Pavlák, Jozef Pu-
cheľ. 																									Milan	Švába

Bývalý hráč Systers, ešte len 16-ročný 
útočník Ivan Galko sa dobre udomácňuje 
medzi skúsenejšími spoluhráčmi v tíme Or-
lov.        Foto:	(MŠ)

Dve víťazstvá a sedem bodov sú málo

Kaššayovo hosťovanie je prospešné pre všetkých
Námestovský stolno-teni-

sový oddiel má v súčasnosti 
výbornú generáciu mladých 
hráčov. Vďaka svojej veľkej 
ctižiadostivosti, chuti tré-
novať a ochote napredovať 
dosahuje naozaj obdivuhod-
né výsledky. Stačí spomenúť 
len, že mladší žiaci sú maj-
strami republiky. Spomedzi 
najmladších adeptov sa v zá-
vere septembra vynikajúco 
uviedol Dalibor Diko, keď 
vyhral Slovenský pohár vo 
Valalikoch. „Mládežnícka 
špička je momentálne sús-
tredená v bielooravskej met-
ropole. Doterajšie úspechy 
sú dielom našich vlastných 
odchovancov. Nik nemá takú 
širokú a kvalitnú základňu 
ako my,“ pochvaľuje si tréner 

Anton Kolenčík.
Svoj talent na-

ďalej naplno 
rozvíja i Andrej 
Kaššay, ktorý 
robí dobré meno 
nielen Námesto-
vu a Orave. Stal 
sa reprezentan-
tom Slovenska 
a úspešne zvidi-
teľňuje našu kra-
jinu na význam-
ných športových 
podujatiach. Nie-
len pre svoj stol-
notenisový rast sa začiatkom 
leta rozhodol na určitý čas 
zmeniť klubové farby. Od 
30. júna hosťuje v ŠKST Ru-
žomberok, kde má kontrakt 
do 3. augusta 2012. Anton 

Kolenčík tieto 
informácie ešte 
upresnil: „An-
drejko má sľú-
bené, že tam 
bude hrávať I. 
ligu. Nedáv-
no absolvoval 
v drese Ru-
žomberka ex-
traligový debut 
medzi mužmi, 
a to má len 13 
rokov. Navyše, 
v rámci spo-
lupráce s Lip-

tákmi sme sa dohodli, že ich 
lodivod dospelých, Dalibor 
Jahoda bude raz týždenne 
chodiť k nám trénovať.“ 
Okrem toho, tento ešte stále 
extraligový hráč, prichádza 

na tréningy s niekoľkými 
svojimi zverencami, takže 
Námestovčania majú naozaj 
kvalitných sparring partne-
rov. Profitujú z toho teda obi-
dva oddiely.

Je potešiteľné, že hráčov 
Andrejových kvalít má stol-
no-tenisový TJ Oravan celú 
plejádu. Tamojší činovníci 
veria, že postupne pribudnú 
ďalší, ktorí budú ešte lepší. 
Len na doplnenie, trénujú 
v pondelok, stredu a piatok 
v Námestove. Ak to časovo 
vychádza, zostávajúce dva 
pracovné dni sa pripravujú 
niekde inde. Cez víkend sú 
na programe súťažné zápasy. 
Spolupracujú tiež s poľským 
Nowym Targom.

Milan	Švába

Andrej Kaššay

TJ Oravan čoskoro dvadsaťročný
V našom meste bol odjakživa 
záujem o rôzne druhy špor-
tov. Viaceré z nich zaujali 
ľudí natoľko, že sa im venujú 
i v súčasnosti. Po Nežnej 
revolúcii miestne podniky 
prestali podporovať tunajšie 
športové oddiely. Nástup-
com vtedajšej Závodovej 
organizácie sa stala Telový-
chovná jednota Oravan. Jej 
vznik bol oficiálne schvále-
ný na valnom zhromaždení 
10. novembra 1991. Po ani 
nie troch týždňoch mala už 
vlastné stanovy.
„Členmi novovytvorenej TJ 
boli spočiatku tri kolektí-
vy - hádzanársky, stolno-
tenisový a volejbalový, čo 
predstavovalo dovedna 75 
aktívnych športovcov. Ďal-
šie dva z pôvodnej pätice sa 
do nej nezačlenili. Šachový 
oddiel zanikol a turistický 

krúžok sa osamostatnil,“ 
informuje o úplných začiat-
koch Oravanu jeho súčasný 
predseda Václav Nečas.
Po roku sa nepodarilo udržať 
pri živote ani hádzanárov. 
Základňa sa znížila na his-
torické minimum, iba 27 
členov. Zostávajúce športo-
vé celky mali perspektívu 
do budúcnosti.  Volejbalisti 
boli účastníkmi krajských 
súťaží, tak isto ako stol-
ní tenisti. Pozitívny pre-
lom nastal v roku 1996. Za 
pomoci hráčov od vysokej 
siete vzniklo basketbalové 
družstvo a postupne kom-
pletný oddiel. Počet ľudí, 
ktorí reprezentovali mesto 
pod hlavičkou TJ Oravan, 
sa zvýšil na 51.
V súčasnosti volejbalový 
tréner V. Nečas k tomu pri-
pojil: „Družstvá spod dera-

vých košov hrávali okresné 
i oblastné súťaže. Avšak 
potom, ako basketbalis-
ti zostarli, nemal ich kto 
nahradiť. Chýbala mládež.  
Fungujú ale naďalej, hoci už 
len na rekreačnej úrovni.“ 
Nasledovalo dlhé obdobie 
bezo zmien. Ľady sa pohli až 
v roku 2009. Vtedy požiada-
li o členstvo hokejbal-hoke-
jový oddiel a cykloklub Vit-
toria. Zároveň bolo potrebné 
upraviť aj pôvodné stanovy. 
Všetko sa to uskutočnilo 
24. apríla 2009. „Po týchto 
udalostiach mala námestov-
ská športová organizácia už 
330 členov. Pod tento fakt 
sa podpísali hlavne hokej-
balisti a hokejisti. Tí súperia 
o body a dobré umiestnenia 
aj mimo Slovenska,“ dodal 
s potešením V. Nečas.
Len pre zaujímavosť, 

v súčasnosti, kedy TJ Ora-
van bilancuje svoju dote-
rajšiu 20-ročnú existenciu, 
má 158 dospelých členov, 
68 dorastencov a 104 žia-
kov. Netreba zabudnúť, že 
usporadúva i spoločenské 
akcie Deň športu či plesovú 
slávnosť. Športová komisia 
pri mestskom úrade pozor-
ne monitoruje a každoroč-
ne aj oceňuje najlepších 
jednotlivcov a kolektívy, 
nielen z jubilujúceho Ora-
vanu.
Na záver V. Nečas ešte 
zdôraznil: „V našej TJ je 
taká filozofia, že každý 
oddiel si musí na svoju čin-
nosť zabezpečiť finančné 
prostriedky. Jednak formou 
dotácie z mesta, dvoch per-
cent z dane, či členských 
a sponzorských príspevkov.“                                                                                        
                       Milan	Švába

Predstavujeme športové oddiely 

	M. Jankuliak

Celky z Bielej Oravy si zvykajú na náročnejších súperov


