
Zatiaľ platí, čo sa začína ho-
voriť po Námestove, že prídete 
v masovke na zastupiteľstvo a 
ono vám schváli, čo žiadate...

Ale v prípade schválenia VZN  
o zákaze prevádzkovania  hra-
cích automatov to zrejme bolo 
aj trochu inak. Účasti približne 
tridsiatky občanov Námestova 
na ostatnom rokovaní poslan-
cov MsZ, čo tu ešte asi nebolo,  
predchádzala občianska aktivi-
ta proti drogám a automatom v 
Námestove, kde do Katolícke-
ho domu prišlo toľko ľudí, ako 
nebolo asi na žiadnom predvo-
lebnom mítingu. „Pozvalo“ ich 
tu zrejme neschválenie návrhu 
tohto VZN, ktorý predložil na 
predošlom rokovaní mestského 
zastupiteľstva poslanec Rasti-
slav Zanovit. Keď z úst absti-
nujúceho gemblera či býva-
lých narkomanov počuli, „ako 
to chodí“, že gemblérstvo je 
vlastne nevyliečiteľná choroba,  
že gemblér je vlastne klamár, že 
narkomani sú vlastne rodinní 
zlodeji, ktorí nedokážu ovládať 
neodolateľnú túžbu a bojovať 
proti ním je ťažké, atď., že cez 
výherné automaty prejde ročne 
ako cez práčku 1 800 tisíc eur 

špinavých peňazí z trestnej čin-
nosti a krádeží, nebolo o čom.

Rastislav Zanovit opäť navr-
hol do programu zastupiteľstva 
11. decembra bod „svojho“ 
VZN-ka. S presvedčením, že 
ak poslanci zahlasujú za VZN, 
požehnanie pre Námestovo 
príde. Padali otázky, že dobre, 
ale čím, ako nahradiť výpadok 
33 tisíc eur v rozpočte. Teda 
peňazí, ktoré do mestskej kasy 
pritečú z automatov. Padli ná-
zory, že ešte treba počkať, veď 
aj prevádzkovatelia automatov 
sú podnikatelia v meste a treba 
byť voči 
nim se-
riózny. . . 
P o t l e s k 
zožal po-
s l a n e c 
T o m á š 
Kucharík, 
ktorý to 
p o v e d a l 
r o v n o : 
„ Ľ u d i a 
n e c h c ú , 
aby pe-
niaze z 
automa -
tov mesto 

používalo na čokoľvek. Sám 
bol pritom na predošlom zastu-
piteľstve za to, aby sa peniaze, 
získané z hazardu, použili pre 
šport. Na stretnutí v Katolíc-
kom dome sa verejne z toho 
„vyspovedal“ a priznal svoj 
názorový omyl. 

A čo na to poslanec Zanovit? 
„To, že VZN o obmedzení ha-
zardu prešlo, je fajn, za to reba 
poďakovať poslancom Msz, ale 
tiež aj poslancom NR SR, ktorí 
tú možnosť samospráve dali. Je 
to veľmi silné gesto. Je to for-
ma pokánia, bez ktorej by Bo-

žie požehnanie do Námestova  
ťažko dorazilo. Ak nám nie je 
utrpenie blížneho ľahostajné, 
tak sme na dobrej ceste“ (o pri-
jatí VZN a následných krokoch 
aj na 2. str.).

A ako sa nakoniec pri schva-
ľovaní rozpočtu na rok 2013 
ukázalo, aj na vykrytie straty 
z hracích automatov sa pros-
triedky pre mesto nájdu. Takže 
– ako sa hovorí - kde je vôľa, 
tam je cesta... Alebo žeby: Kde 
sa zatlačí..? Prikloňme sa rad-
šej k alternatíve jedna.                  
              (lá)
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Želanie zdravia, zamestnania 
a naplnenie plánov i snov

O pohľad  na rok 2012 
v námestovskej samosprá-
ve sme požiadali primátora 
mesta Jána Kaderu:

„Mesto Námestovo sa v 
rámci svojich možností usiluje 
o svoj rozvoj. Množstvo prob-
lémov a požiadaviek občanov 
tak rieši bez populizmu, bez 
zadlžovania, pretože popu-
listicky zobrať úver, vyhovieť 
občanom, zadlžiť mesto do 
neprimeranej miery, privolať 
si tak nútenú správu, to je ces-
ta do slepej ulice. Preto my 
úplne triezvo, reálne, v rámci 
svojich možností, v medziach 
príjmov mesta robíme tak, aby 
sme ho nezadlžovali, ale zdra-
vo zabezpečovali najnutnejšie 
akcie. Námestovo je preto v 
dobrej finančnej kondícii, čo 
potvrdil aj tohtoročný audit.

Realizovali sa projekty z 
fondov Európskej únie, v rám-
ci výzvy na úpravu mestských 
centrálnych zón sa vybudo-
valo a do užívania uviedlo 
Nábrežie Oravskej priehrady. 
Úspešne napreduje výstavba 
Domu pre seniorov na Ulici 
Bernolákovej, ktorého náklad 
je približne 1,6 mil. eur, ukon-
čenie stavby plánujeme k 30. 
6. 2013, aby sa budova mohla 
prevádzkovať od 1. 1. 2014. 
Za obrovský úspech považu-
jem schválenie odkanalizova-
nia obcí nad 2000 obyvateľov 
v okrese Námestovo. Tento 
projekt z Európskej únie pred-
pokladá stavebný náklad 100 
miliónov eur, teda 3 miliardy 
bývalých slovenských korún. 
Je to výrazný skok dopredu v 
ochrane životného prostredia, 
majúci vplyv aj na kvalitu 
vody v nádrži Oravskej prieh-
rady, výrazný skok, súvisiaci s 
rozvojom cestovného ruchu v 
tomto regióne. 

A želanie primátora svojim 

spoluobčanom? 
„Verím a dúfam, že v období 

recesie v Európskej únii a tým 
aj na Slovensku sa aj našim 
občanom darí, pokiaľ možno 
s čo najmenšími ťažkosťami 
prekonávať dlhotrvajúcu krí-
zu. Jej sprievodným javom je 
vysoká nezamestnanosť. Pre-
to okrem prvoradého pevného 
zdravia želám všetkým spolu-
občanom aj možnosť výhod-
ného trvalého zamestnania. 
Tieto dva faktory – zdravie 
a zamestnanie – sú totiž zá-
kladom pre uspokojovanie 
základných materiálnych 
potrieb, ako je kúpa potravín, 
oblečenia a úhrada nákla-
dov na bývanie. Samozrejme, 
že mojím želaním občanom 
Námestova je aj naplnenie 
všetkých výborných plánov 
a dobrých snov. Prajem veľa 
osobných a pracovných úspe-
chov, vzájomnú toleranciu, 
ochotu si pomáhať. Nech sa 
tak život každodenný v práci 
aj v rodine stane spokojným, 
bez stresov a tým aj motivu-
júcim do nasledujúcich ro-
kov. Toto je len časť mojich 
úprimných prianí pre dobré 
spolunažívanie všetkých ľudí 
dobrej vôle, bez rozdielu rasy, 
vierovyznania a politického 
postoja.“

Pripomenuli sme si 
staré časy

Veľa detí, dnes už vlastne mnohí dospelí ľudia s nostalgiou 
spomínajú na Mikuláša, ktorého organizovalo mesto v deväť-
desiatych rokoch na Hviezdoslavovom námestí alebo neskôr 
v amfiteátri. Nezabudnuteľný Mikuláš – primátor v jednej 
osobe, nebohý Ivan Krušinský, bol raritou možno na celom 
Slovensku. Ten sa nám už, bohužiaľ, nevráti, no myšlienka 
organizovať „centrálneho“ Mikuláša pre všetky deti v meste 
zostala. Tento rok sa vďaka spolupráci mesta, rodinného cen-

tra Drobček, detí z CVČ Maják, ZUŠ Ignáca Kolčáka, spevác-
keho zboru a ďalších dobrovoľníkov podarilo zorganizovať 
Mikuláša na amfiteátri. Nechýbal živý kôň s kočom, pekný 
kultúrny program, drobné sladkosti pre všetky deti a na záver 
slávnostné rozsvietenie mestského stromčeka s novou výzdo-
bou. Mráz poriadne štípal do tváre, no úsmev a radostné očká 
detí boli najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na Nábreží 
Oravskej priehrady stretli.                   Milan Rentka

Nechcú také peniaze

V Katolíckom dome sa 7. decembra na besede Námestovo bez drog a automatov 
postavilo za obmedzenie hazardu v meste množstvo zídených účastníkov.  Foto: (lá)

Redakcia Námestovčana 
Vám praje krásne Vianoce 
a všetko dobré 
v novom roku!
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Pozor na Brehoch
Problémy s dopravou na 

najväčšom sídlisku v meste sú 
všeobecne známe. Predovšet-
kým Slnečná ulica trpela ne-
dostatkom parkovacích miest, 
úzkou komunikáciou a prob-
lémami so zimnou údržbou. 
Myšlienka rozšíriť vozovku o 
pár desiatok centimetrov a od-
strániť vyvýšený chodník by 
mala vyriešiť hlavne zimnú 
údržbu. Mechanizmus s plu-
hom by nemal mať problém 
cestu s chodníkom odhrnúť 
bez obavy o poškodenie ved-
ľa stojacich vozidiel. Vyžiada 
si to však dôsledné dodržia-
vanie dopravných predpisov 
všetkými vodičmi. Ako sme 
si už všimli, nie každý vie, že 
žltá prerušovaná čiara zname-
ná zákaz státia. Znamená to, 

že vozidlo vedľa takejto čia-
ry môže zastaviť, ale nesmie 
tam zostať stáť. Nehovoriac o 
prípadoch, keď mnohí vodiči 
svoje autá dokonca odparko-
vali za prerušovanú žltú čiaru, 
čím samozrejme bránia chod-
com bezpečne prechádzať po 
tomto priestore, ale v zime to 
môže výrazne skomplikovať 
údržbu komunikácie vozid-
lám technických služieb. Aj 
touto cestou chceme upozor-
niť vodičov, že príslušníci 
mestskej polície začnú nezod-
povedných vodičov trestať. 
Je v záujme všetkých oby-
vateľov Slnečnej ulice, aby 
boli cesty v zime odhrnuté a 
chodci mohli bezpečne po uli-
ci prechádzať.

Milan Rentka

Žltá prerušovaná čiara znamená zákaz státia.   Foto: (msú)

Na Hattalovej spomalene

Spomaľovací prah, ľudovo 
nazývaný retardér, si všimli 
vodiči na Hattalovej ulici za 
areálom Gymnázia. Nebez-
pečnú križovatku, kde často 
dochádzalo k dopravným 
nehodám, sa mesto rozhodlo 
riešiť vybudovaním technic-
kého zariadenia na vozovke. 
To má za cieľ prinútiť vodi-
čov spomaliť svoje vozidlo 
a bezpečne prejsť kritickým 
úsekom. Kto si prejazd tým-
to retardérom vyskúšal, môže 

potvrdiť, že vysoká rýchlosť 
nie je namieste. Mesto bude 
úsek podrobne monitorovať a 
o rok bude možné posúdiť, či 
reterdér pomohol a či sa bude 
uvažovať o takomto zariade-
ní aj v iných častiach mesta. 
Treba však opäť zdôrazniť, 
že budovaním prekážok na 
zníženie rýchlosti nezodpo-
vedných vodičov zároveň 
znepríjemňujeme jazdu aj vo-
dičom zodpovedným.

Milan Rentka

Retardér na Hattalovej núti spomaliť.                Foto: (msú)

Z rokovaní mestského zastupiteľstva
Deviate zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v 
Námestove sa konalo 5. 
novembra. Po úvodných 
informáciách o činnosti 
mestského úradu poslanci 
schválili správy o výchov-
no-vzdelávacej činnosti 
mestských škôl a školských 
zariadení.

Rozpočtovým opatrením 
sa menil rozpočet mesta. 
Bežné príjmy sa zvýšili o 
transfery-dotácie, ktoré sa 
použili pre Dom Charitas Bl. 
Zdenky Schellingovej (den-
ný stacionár) a pre nocľahá-
reň, spolu vo výške 36 480 
eur. Za vypracovanie povin-
nej monitorovacej správy k 
projektu z fondu EÚ - Re-
vitalizácia verejného pries-
transtva Nábrežie sa zapla-
tilo 11 600 eur. Kapitálové 
príjmy sa predajom bytu v 
bytovom dome na Ul. Ber-
nolákovej zvýšili o 15 000 
eur. Vyasfaltovanie slepej 
ulice na Ulici Sládkovičovej 
stálo 4 696 €. Rekonštrukcia 
a vyasfaltovanie plôch okolo 
detských pieskovísk v areáli 
Materskej školy na Brehoch 
vyšli na 9 000 €. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo 
tiež čerpanie rezervného 
fondu na úhradu faktúr za 
rekonštrukciu nádvoria ZŠ 
Komenského a CVČ Maják 
vo výške 23 619,59 €, za ka-
merový systém Nábrežie 4 
042,10 €, za rekonštrukciu 
Ul. Mlynskej a Sládkovičo-
vej vo výške147 531,80 €, 
za vyasfaltovanie parkovis-
ka na Nábreží 20 049,73 €, 
za dokončenie chodníka na 
Nábreží 3 197,08 € a za bez-
bariérový vstup na Nábrežie 
5 049,73 €. Poslanci súhla-
sili aj s vyasfaltovaním ulíc 
Kvetná v dĺžke 70 metrov a 
Šípová v dĺžke 75 metrov.

Po rozpočtových záležitos-
tiach prišli na rad všeobecne 
záväzné nariadenia mesta.

Prvým bolo VZN o dotá-
ciách z rozpočtu mesta. Prí-
jemcom dotácie sa predĺžila 
lehota na vykonanie ročného 
zúčtovania, a to najneskôr 
do 31. decembra príslušného 
roka. VZN o názvoch ulíc 
a verejných priestranstiev 
bolo z rokovania stiahnuté 
na ďalšie odborné preroko-
vanie. Návrh zo strany mes-
ta na zvýšenie poplatkov za 
komunálne odpady pre obča-
nov mesta neprešiel. Určila 
sa však nová sadzba poplat-
ku pre fyzickú osobu, ktorá 
nemá v meste trvalý alebo 
prechodný pobyt a ktorá na 
území k. ú. Námestovo ale-
bo k.ú. Slanica vlastní chatu 
na individuálnu rekreáciu. 
Rozdielnosť názorov po-
slancov sa prejavila pri VZN 
o dani z nehnuteľnosti. Na-
koniec úpravou prešli via-
ceré sadzby dane. Napríklad 
u stavieb na bývanie došlo 
k zvýšeniu sadzby dane o 6 
centov za každý,  aj začatý 
m2 zastavanej plochy. Rov-
nako sa sadzba dane zvýšila 

aj u bytov. K zvýšeniu tiež 
došlo u sadzieb za stavby na 
pôdohospodársku produk-
ciu, za stavby rekreačných 
a záhradkárskych chát, za 
priemyselné stavby a za ne-
bytové priestory a garáže v 
bytovom dome. Od platenia 
daní sú oslobodené školy a 
školské zariadenia. 

Vo VZN o zásadách hos-

podárenia a nakladania s 
majetkom mesta sa zmeni-
la výška úhrad za dočasné 
parkovanie motorových vo-
zidiel.  Po 1. januári 2013 
sa bude platiť za prvú a za 
každú ďalšiu začatú hodinu 
parkovné 50 centov. Obča-
nia mesta si môžu kúpiť na 
mestskom úrade parkovaciu 
kartu za 5 €, platnú na jeden 
rok. K vydaniu karty bude 
potrebný technický preukaz. 
Zľavu si budú môcť uplat-
niť aj podnikatelia s mies-
tom podnikania v meste. Za 
parkovaciu kartu zaplatia 
20 €. Pre dočasné parkova-
nie vozidiel sú určené úseky 
miestnych komunikácií a to 
Štefánikova ulica, od križo-
vatky pri Magure po križo-
vatku nad Domom kultúry, 
parkovisko za OD Jancku-
lík, vedľa Domu kultúry a 
pred OD Klinec, parkovisko 
na Nábreží pri amfiteátri a 
Námestie Antona Bernolá-
ka. Spoplatnenie pre osobné 
motorové vozidlá platí v ča-
sovom intervale od 6.00 do 
22.00 hod.

Na základe výsledku ob-
chodnej verejnej súťaže mest-
ské zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj mestského pozemku 
s výmerou 1219 m2 na Ulici 
Mlynskej (plocha bývalých 
zberných surovín) spoločnos-
ti MBM-REAL a. s. so síd-
lom v Námestove za účelom 
výstavby bytového domu. 

Súťažou stanovená cena bola 
100 € na 1 m2.

*  *  *
Najdôležitejším bodom de-

siateho zasadnutia, ktoré sa 
konalo dňa 11. decembra, 
bolo schválenie rozpočtu na 
rok 2013. V budúcom roku 
nás čaká rekonštrukcia ulice 
Ružovej, Slanickej, Cyrila 
a Metoda a časť Uice Mieru 

po kostol. Plánuje sa opraviť 
strecha Domu kultúry a za-
viesť digitalizácia kina. Boli 
vyčlenené finančné prostried-
ky aj na zavedenie výťahu 
v budove mestského úradu, 
na projekt cykloturistického 
chodníka na nábreží Orav-
skej priehrady a na územný 
plán mesta. Pre príspevkovú 
organizáciu Technické služby 
poslanci schválili príspevok  
432 500 eur a pre Dom kul-
túry 143 000 eur. Športové 
organizácie môžu počítať s 
maximálnou výškou transfe-
rov 50 000 eur.   

Mestské zastupiteľstvo 
taktiež schválilo čerpanie 
rezervného fondu na úhradu 
faktúr napríklad za staveb-
no-technický dozor pre Dom 
seniorov 9 360,00 eur, za po-
loženie vláknobetónovej do-
sky na Nábreží pre vybudo-
vanie skate parku 11 016,00 
eur, na rekonštrukciu hospo-
dárskeho pavilónu v areáli 
Materskej škôlky na Ulici 
Bernolákovej 20 205,04 eur, 
na časť asfaltových úprav 
ulíc Poľanová, Borinova, 
Šípová a Mlynská 28 162,03 
eur a na štrkovú úpravu 
Ulice Lesnej 4 988,42 eur. 
Rozpočtovým opatrením 
sa menil aj rozpočet mesta.  
Došlo k navýšeniu bežných 
výdavkov napríklad na čin-
nosť mestského úradu 7 400  
eur a na chránenú dielňu ku 
monitorovaniu kamerového 

systému v meste  19 000 eur. 
Rozšírenie asfaltovej úpravy 
na Ulici Šípová stálo 14 779 
eur. Finančné prostriedky sa 
navýšili aj na Lesnej ulici o 
sumu 9 217 € a pri rekon-
štrukcii hospodárskeho pa-
vilónu v areáli MŠ na Ulici 
Bernolákovej o sumu 7 296 
€. 

Na základe výsledku kon-
troly Najvyššieho kontrol-
ného úradu vykonanej na 
mestskom úrade poslanci 
súhlasili s prijatými opatre-
niami na odstránenie nedos-
tatkov. Na návrh Rastislava 
Zanovita sa vrátilo k proble-
matike obmedzenia hazard-
ných hier na území mesta. 
Od 1. januára sa zakazuje  
na území mesta prevádzko-
vať hazardné hry v kasíne, 
hazardné hry prevádzkované 
prostredníctvom výherných 
prístrojov, hazardné hry 
prevádzkované prostredníc-
tvom technických zariade-
ní obsluhovaných priamo 
hráčmi alebo prevádzkova-
ných prostredníctvom tele-
komunikačných zariadení a 
videohry a hry, ktoré nie sú 
hazardnými hrami podľa prí-
slušných ustanovení zákona 
č. 171/2005 Z.z. Prevádzko-
vatelia zakázaných hazard-
ných hier sú povinní ukončiť 
ich prevádzkovanie do 31. 
marca 2013. Novela záko-
na však ponecháva platnosť 
nariadenia najdlhšie do 30. 
júna 2013. Prijatie nového 
VZN k uvedenej problema-
tike môže mesto vydať, ak 
sa obyvatelia obce petíciou 
sťažujú, že sa v obci narúša 
verejný poriadok v súvislos-
ti s hraním hazardných hier. 
Takúto petíciu musí podpo-
riť najmenej 30% obyvate-
ľov mesta.

V závere zasadnutia po-
slanci súhlasili s predĺžením 
zmluvy, ktorou sa prenajala 
plocha na parkovisku opro-
ti autobusovému nástupišťu 
družstvu DAKNA Námes-
tovo za účelom umiestnenia 
automatického dávkovača 
na surové kravské mlieko. 
Taktiež súhlasili s vypoži-
čaním voľných priestorov 
v budove nachádzajúcej sa 
v areáli Základnej školy na  
Komenského ulici pre dô-
chodcov a rodinné centrum 
Drobček.

Ferdinand Bolibruch
poslanec MsZ

Na poslednom tohtoročnom rokovaní MsZ bol na programe  najmä rozpočet na rok 2013.

Občania  prišli podporiť vznik VZN za obmedzenie hazardu 
priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Predĺžili lehotu pripomienkovania
Mesto Námestovo, zastú-

pene primátorom mesta Ing. 
Jánom Kaderom, oznamuje 
občanom, dotknutým práv-
nickým a fyzickým  oso-
bám, že predlžuje lehotu 
možnosti podávania pripo-
mienok a podnetov ku kon-
ceptu “Územný plán mesta 
Námestovo“ do 15. januára 
2013. Pripomienky a podnety 
je možné predložiť písomne 

na adresu: Mesto Námes-
tovo, Ul. Cyrila a Metóda 
329/6,029 01 Námestovo. 
Územný plán je zverejnený 
na mestskej úradnej tabu-
li  a na internetovej stránke 
mesta Námestovo www.na-
mestovo.sk   v  územných 
plánoch označené  – územný 
plán nový. V prípade záujmu 
je územný plán prístupný aj 
priamo na oddelení výstavby.                



Koniec roka je časom, keď hod-
notíme, aký rok bol, čo nám pri-
niesol, ako sa gazdovalo. Niečo 
sa rodilo ľahko, niečomu  pred-
chádzala búrlivá diskusia. Sa-
mozrejme, je oveľa ľahšou ces-
tou prehliadať a ticho prikyvovať 
ako na problémy upozorňovať.   

Prerozdeliť limitovaný balík pe-
ňazí tak, aby boli všetci spokojní, 
v podstate ani nie je možné. Vždy 
bude mať niekto pocit, že práve 
tá ich ulica či časť mesta je dô-
ležitejšia a mala by byť urobená 
skôr, či vo väčšom rozsahu. Po-
žiadaviek je totiž oveľa viac, než 
možností. Úlohou zastupiteľstva 
bolo vybalansovať a prerozdeliť 
prostriedky tak, aby slúžili čo 
najširšiemu okruhu ľudí v meste, 
a to bez akéhokoľvek úverového 
zaťaženia. Prioritami na rok 2012 
boli cesty a predškolské zariade-
nia.

Aké témy 
rezonovali?

Výstavba nájomných 
bytov 

V zastupiteľstve dlhšie prebieha 
diskusia, kde a za akých podmie-
nok stavať nájomné byty v Ná-
mestove. V júli vedúci výstavby 
Vladimír Natšin navrhol, cez ar-
chitektonickú súťaž,  prehodnotiť 
priestor za domom seniorov, či je 
pozemok vhodný na výstavbu ná-
jomných bytov pre mladé rodiny. 
Odvtedy sa neudialo nič. Súťaž sa 
nevypísala, výstavba nájomných 
bytov sa nepohla ani o milime-
ter. Na nečinnosť som upozornil 
na novembrovom zastupiteľstve, 
uvidíme, či sa veci rozhýbu.
Hazardné hry 

Téma, ktorá v posledných me-
siacoch vyvolala v meste širokú 
diskusia. Návrh poslanca Zano-
vita zakázať výherné automaty 
prešiel až na decembrovom za-
sadnutí, kde ho podporilo 11 po-
slancov.  Podľa nového vládneho 
zákona  budú od budúceho roka 
môcť o zrušení výherných auto-
matov v mestách rozhodovať ob-
čania prostredníctvom petície. Pre 
mestá a obce, ktoré automaty ob-
medzia ešte do konca roka 2012, 
by mal platiť zákon o petícií až od 
júna 2013. Získa sa teda niekoľko 
mesiacov k dobru.
Dane a poplatky 

Ťahať peniaze z peňaženiek  ob-
čanov je najjednoduchší a najpo-
hodlnejší spôsob, ako zaplniť po-
kladnicu štátu či obcí. Už ťažšie sa 
hľadajú rezervy vo fungovaní štátu 
či samosprávy. Na novembrovom 
zastupiteľstve vedenie mesta pred-
ložilo návrh zvýšiť poplatky obča-
nom mesta za komunálny odpad  z 
0,035 na 0, 045 eura  na deň.  Ta-
kéto zvýšenie by priemernú rodi-
nu stálo 20 eur ročne navyše. Po-
slanci tento návrh neschválili.   O 
to viac, keď zastupiteľstvu nebolo 
ponúknuté jediné riešenie, ako 
ušetriť finančné prostriedky  najp-
rv vo vlastnej  réžií technických 
služieb. Podobne v zastupiteľstve 
neprešiel návrh mesta zvýšiť dane 
z nehnuteľnosti o 100%. 
Akvapark 

O akvaparku sa pred voľbami 
veľa hovorilo, potom bublina 
spľasla. Víťaz súťaže za rok 
nespravil nič. Až na naliehanie 
poslancov sa táto súťaž zrušila.  
Komisia výstavby mala  pripra-
viť kritériá pre novú. Nestalo sa.  
Najnovší prísľub je január 2013. 

Ťažko pove-
dať, či v čase 
krízy do akva-
parku nejaký 
investor pôjde. 
Nová výzva 
však môže dať 
väčší priestor novým nápadom. 
Mestu chýba napríklad plaváreň či 
priestor na športovo-relaxačné akti-
vity.  V tom jednoznačne zaostáva-
me za inými mestami. Navyše, ak 
mesto nemá peniaze, treba hľadať 
spôsoby, ako ich získať. Za predaj 
pozemku môže mesto získať slušné 
peniaze, ktoré môžu byť použité na 
jeho rozvoj. A netreba ani o 100 % 
zvyšovať dane z nehnuteľnosti. 
Rozpočtová 
disciplína 

- Búrlivú debatu v zastupiteľstve 
vyvolala správa hlavného kon-
trolóra,  týkajúca sa asfaltovania 
novej ulice za saleziánmi. Úlohou 
kontrolóra bolo preskúmať, či pri 
asfaltovaní tejto ulice vedúci vý-
stavby, ako osoba poverená za 
verejné obstarávanie,  postupoval 
v súlade s rozpočtom, alebo šlo, 
naopak, o jeho porušenie. V sprá-
ve z kontroly z 12. 10. 2012 kon-
trolór uviedol, že na základe jeho 
zistení súťaž na akciu v sume 8 
626, 30 eur nebola vypísaná v sú-
lade so schváleným rozpočtom na 
rok 2012 a bola v rozpore s prija-
tým VZN o názvoch ulíc.
Parkovacia politika 
mesta 

Novinkou od januára 2013 budú 
pre obyvateľov mesta parkovacie 
karty. Práve tie by mali umožniť 
parkovať občanom mesta za jed-
norazový ročný poplatok 5 eur na 
všetkých platených parkoviskách.  
Pôvodný návrh vedenia mesta 10 
eur za jednu parkovaciu kartu po-
slanci neschválili. Niekedy totiž 
menej znamená viac. Za 5 eur si 
kartu kúpi podstatne viac ľudí ako 
za 10 eur, čo znamená aj väčší pri-
jem do pokladnice mesta. Záro-
veň zvýhodníme  občanov nášho 
mesta, ktorí tu platia dane.
Spomaľovače 
v meste 

Viackrát sme vyzvali mesto, aby 
zvážilo osadenie spomaľovačov 
na všetkých kritických miestach, 
ktoré dlhodobo vykazujú ohro-
zovanie chodcov, zvlášť malých 
detí, starších ľudí  či mamičiek 
s kočíkmi. Teda naozaj len tam, 
kde je to nevyhnutné. Nestalo sa. 
Jedine na Hattalovej ulici, aj to 
až po viacerých kolíziách a havá-
riách.  Na margo argumentov zo 
strany niektorých predstaviteľov 
mesta, že spomalíme premávku, 
sa pýtam,  koľko sekúnd nášho 
času je hodný ľudský život?

Čo ďalej?
Napriek tomu, že sa v roku 

2012 do ciest a rekonštrukcií v 
meste investovalo niekoľko sto-
viek tisíc eur,, ešte stále ostáva 
množstvo priorít, ktoré bude 
potrebné postupne riešiť. Všetko 
však bude závisieť od finančných 
možností mesta na rok 2013. V 
katastrofálnom stave sú stále nie-
ktoré ulice či ich časti, napríklad 
Slanická, Ružová ulica, Ulica 
Mila Urbana, Hviezdoslavova 
ulica pri cintoríne či časť Štefáni-
kovej smerom na Čerchle. Pevne 
verím, že nielen pri schvaľovaní 
rozpočtu na rok 2013, ale aj pri 
jeho plnení a dodržiavaní bude 
prevládať zodpovednosť a zdra-
vý rozum.                   Ján Kozoň

poslanec MsZ
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Aký bol rok 2012Čo sa nedalo z peňazí únie, mesto 
dorobilo zo svojich

Viackrát sme spomína-
li, že sa mestu podarilo 
zrekonštruovať a zatepliť 
budovy škôl a škôlok v na-
šom meste z prostriedkov 
Európskej únie. Na tieto 
účely bol však stanovený 
finančný limit, tzv. ben-
chmark, čo v prípade ma-
terskej školy predstavovalo 
100  tisíc korún na dieťa a v 

prípade základných škôl 70 
tisíc korún na jedného žiaka 
danej školy. Ako prvá bola 
zrekonštruovaná škôlka na 
Bernolákovej ulici, z limi-
tovaných prostriedkov boli 
uprednostnené dva učebné 
pavilóny, vrátane vnútor-
ného vybavenia. „Škaredý“ 
a neopravený  však zostal 
hospodársky pavilón, kde je 

kuchyňa a ďalšie priesto-
ry. Tento  objekt ale  tvorí 
priečelie celého areálu a 
jeho zlý stav tak „kazil“ 
celkový dojem zo stavu 
materskej školy. Mesto sa 
rozhodlo upraviť aj tento 
objekt, hoci už muselo 
celú investíciu zaplatiť 
z vlastných peňazí. Roz-
počet mesta to vďaka 
doterajšiemu dobrému 
hospodáreniu umožnil, 
tak poslanci investíciu 
schválili. Riaditeľka škôl-
ky si farbu fasády vybrala 
sama, my už môžeme len 
skonštatovať, že sa poda-
rila dobrá vec a verme, 
že so školami bude mať 
mesto na dlhé obdobie 
pokoj.

Milan Rentka

Hospodársky pavilón MŠ 
Bernolákova. Foto: (msú)

Nová dlažba na terase MŠ Bernolákova.                Foto: (msú)

Na Brehoch pribudli nové spevnené plochy
Rozšírenie vrchnej časti Slnečnej ulice 

a vybudovanie nových odstavných plôch 
z oboch strán tejto ulice prispelo k vy-
tvoreniu  tridsiatich nových parkovacích 
miest. Súčasťou schválenej investície na 
Brehoch bola tiež nová asfaltová úpra-
va poškodených pôvodných betónových 
chodníkov v priestore pod Papučou, ale 
tiež aj okolo areálu materskej školy, 
vrátane vyasfaltovania troch detských 
ihrísk a opravy jedného pieskoviska v 
areáli materskej školy. Upravených bolo 
tiež všetkých dvanásť  vstupov  do by-

Chodník pod Papučou.            Foto: (msú)

Nové parkovacie plochy na 
Brehoch.

toviek číslo 161 a 162 na 
spomínanej ulici. Počíta sa 
aj s opravou lavičiek pred 
bytovými domami.  Staré 
normy z čias socializmu 
o počte parkovacích miest 
na počet bytov v dnešnej 
dobe zďaleka nestačia a 
preto musí mesto doda-
točne hľadať financie, ale 
hlavne priestor, kde poža-
dované parkovacie miesta 
budovať. V prehustenom 
priestore sídliska to nebý-
va vždy jednoduché a často 
sa tak musí diať aj na úkor 
verejnej zelene.

Milan Rentka



nikoľko tisíc amerických 
dolárov.

Oddychová zóna pri Ma-
terskej škole na Komenské-
ho ulici

V prvom projekte sa spoloč-
nosť rozhodla podporiť  skráš-
lenie oddychovej zóny v areáli 

MŠ Komenského v Námesto-
ve, v ktorej môžu deti aktív-
nejšie, bezpečnejšie a zdravšie 
tráviť svoj voľný čas. Z po-
skytnutého finančného daru sa 
podarilo zasadiť dreviny, vy-
kosiť trávu, naviesť novú hli-
nu a pripraviť terén na celkové 
skrášlenie tohto prostredia.

Oddychový areál pre deti 
– Sídlisko Červeného kríža

V druhom projekte sa spo-
ločnosť rozhodla obnoviť tak-
mer 40 rokov staré rozpadnuté 
detské ihrisko.  Vybudovaním 
nových preliezačiek, lavičiek 

a oddychových miest pre deti 
by malo sídlisku priniesť nový 
život. 

„Zelená záhradka v škôl-
ke“ pri Materskej škole na 
sídlisku Brehy

„Zelená záhradka v škôlke“  
je environmentálny projekt, 

realizáciou ktorého sa upravi-
la zeleň na školskom dvore v 
areáli MŠ vytvorením záhrad-
ky oázy zelene a oddychu.

 Rodinná stanovačka – Za-
kúpenie Tee Pee stanu

Vo štvrtom projekte sa spo-
ločnosť rozhodla podporiť  ná-
kup Tee Pee stanu pre rodinnú 
stanovačku, ktorú každoročne 
začiatkom prázdnin organizu-
je Rodinné centrum Drobček. 

Eko – oáza pri gymnáziu v 
Námestove

Zámerom projektu v areáli 
Gymnázia Antona Bernoláka 
bolo vytvoriť priestor – oázu, 
ktorú budú využívať študenti 
na odpočinok, stretávanie sa a 
vzdelávanie. 

Peter Kolada 
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Život na perzskom koberci
Ad: Perzský koberec na 

Mlynskej a Sládkovičovej, 
Pozor na nebezpečný popu-
lizmus (Námestovčan č. 5, 
november 2012)

Po prečítaní týchto článkov  
v novembrovom čísle Námes-
tovčana by som sa rada s vami 
podelila o svoj názor. Koneč-
ne si vedenie  mesta všimlo aj 
Ulicu Mlynskú, našťastie, že 
sa predĺžila, lebo inak by veci 
ostali asi po starom. Ako vo-
dička viem porovnať  a oceniť 
jazdu po rozbitej vozovke a 
po novom asfalte. Dúfam, že 
aj po rokoch budeme na Cest-
né stavby z Liptovského Mi-
kuláša spomínať v dobrom. 
A určite nezabudnem, ako si 
dvaja robotníci spúšťali betó-
novú skruž na kanalizáciu od 
domu saleziánov až ku kanálu 
o 200 m nižšie. Našťastie sa 
len rozbila a nepoškodila sto-
jace a idúce autá a nezranila 
žiadneho chodca. Ale tých-
to pár riadkov píšem preto, 
lebo ma ako občianku tohto 

mesta zaráža a ako členku 
katolíckej cirkvi uráža postoj 
autora spomínaných článkov. 
Citujem: „Na fotografii as-
faltovanie okolia cirkevnej 
základnej školy - ďalší prís-
pevok mesta Cirkvi.“ Cirkvi? 
Prepáčte, veď stále tvrdíte, že 
„Cirkev“, čiže naše deti, ktoré 
chodia do CZŠ, sú len v pre-
najatej budove - takže mesto 
si vyasfaltovalo a upravilo 
okolie pred vlastnou bodovou. 
(Upravenie parkoviska pred 
penziónom  Modul na nábreží 
je príspevok komu?) Keď sa 
znesie pravdivá kritika či od-
lišný názor na vedenie mesta 
zo strany cirkevných predsta-
viteľov alebo veriacich, stále 
tá istá odpoveď: „Máte bu-
dovu cirkevnej školy takmer 
bezplatne. Vybudovali sme pri 
saleziánoch ihrisko a majú ho 
v bezplatnom prenájme. Teraz 
sa dokonca urobilo pred sa-
leziánmi parkovisko...“  Pán 
prednosta, skúste byť v argu-
mentácii viac kreatívny a stále 

neopakujte to isté.
Pojem „mesto“ a „cirkev“ 

ja chápem takto: Mesto, to 
sme predsa my, občania Ná-
mestova a nielen tých 40 - 50 
zamestnancov a poslancov  
mestského  úradu. „Cirkev“? 
Každý pokrstený je členom 
cirkvi. Ak ste pokrstený, tak 
ste sa vlastne obdarovali no-
vým parkoviskom či ihriskom. 
Prečo sa nepochválite, že CZŠ 
dosahuje výborné výsledky, 
že je o školu záujem a potre-
buje väčšie priestory? Ihrisko 
pri saleziánoch prekypuje ži-
votom. Organizujú sa tu rôzne 
súťaže, mladí  tu môžu efek-
tívne využiť svoj voľný čas. 
A keby naše mesto malo vy-
budovanú športovú halu ale-
bo krytú plaváreň či kultúrny 
dom so spoločenskou sálou, 
mohlo by peniaze do mestskej 
pokladnice získavať už roky a 
nepotrebovalo by zarábať na 
nešťastí ľudí, ktorí trpia gam-
blerstvom.

Mgr. K. Pisarčíková

Johnson Controls Námestovu
Firma Johnson Con-

trols v roku 2012 v rám-
ci programu BLUE SKY 
PROJEKT podporila v 
Námestove viacero pro-
jektov zameraných na ži-
votné prostredie. Do Ná-
mestova sa tak rozdelilo 

Kto je zodpovedný? 
Človeku bez posla-
neckých skúseností, 
akým som bol ja,  
postupne dochádza, 
ako to v námestov-
skej samospráve 
funguje. Mnohé 
veci sa podľa môj-
ho názoru dopredu 
dohodnú na mests-
kom úrade a poslan-
ci to potom majú 
odsúhlasiť. 
Aj na zastupiteľstve som sa 
pýtal, prečo sa dôležité veci, 
napríklad asfaltovanie ulíc, 
robia až na konci roka? Že 
kompetentný pracovník na 
oddelení výstavby má  PN ale-
bo dovolenku? Ale veď je tam 
aj druhý. Ulice sa v Námesto-
ve asfaltujú v novembri . Mne 
z toho vychádza, že firma si 
inde počas leta plnila zákazky 
a v Námestove to ma isté,  že 
ulice vyasfaltuje aj ku koncu 
roka, veď u nás je to skoro 
pravidlo. Pritom robotníci na 
Brehoch počas prác s betó-
nom pri bytovkách kľačia v 
päťstupňových mrazoch na 
zemi. No aká môže byť kva-
lita takej práce, ktorá sa robí 
v takých podmienkach, že pri 
nej zachodí za nechty a ľudia 
trpia? V zimnom období sa 
robia iba havarijné stavy, nie 
pokrývanie chodníkov i ulíc!
Ľudia na Mlynskej a Slád-
kovičovej žiadali petíciou 
namiesto asfaltu na chodníky 
zámkovú dlažbu. Aj na to som 
sa pýtal v diskusii na zastupi-
teľstve, či je možnosť zmeniť 
asfalt za dlažbu. Asfaltovanie 
prešlo na stavebnej komisii 
a asfalt bol, podľa mňa, pre-
ferovaný aj z mestského úra-
du, lebo na otázky poslancov 
ohľadne zámkovej dlažby 
nebol nikto pripravený kom-
petentne odpovedať. Uvádzali 
cenu dlažby z internetu, roz-
hodoval som sa, ako i ďalší 
poslanci, podľa informácie, že 
sa asfaltom ušetrí 60 tisíc eur. 

Bol som teda za 
asfalt, hoci aj mne 
sa vidí zámková 
dlažba. Pričom 
s dodatočnými  
úpravami rekon-
štrukcia Mlynskej 
vyjde na dvojná-
sobok pôvodnej 
sumy. 
V Námestove je 
veľa  využíva-
ných zlých ciest a 

chodníkov.  Dlažba má niek-
toré prednosti, myslím si, že 
aj keď sa niektorým ľuďom 
v meste asfaltové  chodníky 
nepáčia, no ak by boli urobené 
kvalitne, boli by na prospech. 
Mnohé však nie sú urobené 
kvalitne, napríklad  „perz-
ský koberec“ na Mlynskej a 
Sládkovičovej. Keď tadiaľ 
prechádzate autom, akoby ste 
plávali na menších vlnách. 
Za kvalitné peniaze majú byť 
práce urobené rovnako kvalit-
ne. Chodníky tu vybudované 
nie sú, pritom zmluvný termín 
ukončenia prác bol do začiat-
ku decembra, za čo sú v zmlu-
ve so stavebníkom uvedené 
sankcie. 
Počul som názory, že poslanci 
bojkotovali konanie mimo-
riadneho zastupiteľstva na 
pondelok 26. novembra aj 
k tejto problematike. Mesto 
roznášalo pozvánky na toto 
zastupiteľstvo v sobotu večer 
24. novembra. Kto chodí v 
nedeľu z poštovej schránky 
vyberať poštu?
V mestskom zastupiteľstve 
som nováčik. Po dvoch rokoch  
skúseností začínam chápať, 
ako to asi všetko funguje, ako 
sa veci pripravujú kdesi inde a 
keď to poslanci kritizujú alebo 
návrh neschvália, oni sú „za to 
zodpovední“. Kto je zodpo-
vedný za to, že napríklad spo-
mínané ulice nemajú vybudo-
vané chodníky?

Marián Čiernik
poslanec MsZ 

Brigádnici z Johnson Controls.

Eko-oáza.

Hazard, alkohol, nočný život a poriadok
Volení zástupcovia  obča-

nov na  poslednom riadnom 
tohtoročnom  zasadnutí  
MsZ pracovali na sto per-
cent. Po schválení zákazu 
hazardu v meste zachovali v 
platnosti všeobecne záväzné 
nariadenie mesta  Námesto-
vo o zákaze predaji, podáva-
ní a požívaní alkoholických 
nápojov  na verejne prístup-
ných miestach na území mes-
ta Námestova. Tiež  prijali 
uznesenie,  ktorého cieľom 
bude  do budúceho  zasad-
nutia  pripraviť Všeobecne 
záväzné nariadenie s urče-
ním pravidiel, času predaja a 
prevádzky služieb  na území 
mesta. Takto zhmotnená  re-
akcia poslancov na hlas ľudu  
- pripomienky a sťažnosti  

obyvateľov či návštevníkov 
mesta, ktorí chcú mať mož-
nosť  zabaviť sa,  ale sa  aj 
dožadujú  práva na nočný 
kľud a zabezpečenie   po-
riadku v meste, mestskú po-
líciu  potešila. 

Vzhľadom na zvyšujúce sa 
počty zaznamenaných  prie-
stupkov  a protispoločenské-
ho  správania sa, v súvislosti 
s požívaním  alkoholických 
nápojov a vo vzťahu  k ve-
rejnému poriadku sme v 
správach o činnosti Mestskej 
polície  už od roku 2009 na-
vrhovali následovné opatre-
nia: Nepovoliť NON-STOP 
prevádzku v zariadeniach, 
kde  sa podávajú alkoholické 
nápoje. V zariadeniach, kde 
sa alkoholické nápoje podá-

vajú - prehodnotiť  prevádz-
kovú dobu.

Stanoviť maximálnu pre-
vádzkovú dobu na území 
mesta napr. do 1 hodiny ran-
nej.

Predpokladám, že takéto 
opatrenia (výkon samosprá-
vy mesta)  po  toľkých ro-
koch „demokracie“  nebudú 
prijaté iba  s potleskom, ale 
môžu zásadným spôsobom  
prispieť  k celkovému zlep-
šeniu situácie na úseku ve-
rejného poriadku v Námes-
tove.

Podľa Svetovej zdravotníc-
kej organizácie ročne zomie-
ra na alkoholizmus 2,5 mi-
lióna ľudí vo veku od 15 do 
64 rokov, čo v praxi zname-
ná, že ide o každého 7. muža 

a každú  13. ženu. Mestskí 
policajti,  ktorí chodia robiť 
poriadky do rodín,  kde pa-
nuje alkohol, dobre vedia,  
ako to v tých domácnostiach 
vyzerá. Alkohol býva prob-
lémom celých rodín, nielen 
jednotlivca. 

Kým v ázijských krajinách 
je alkohol zakázaný nábo-
ženstvom, v USA nemôžu  
kupovať alkohol  mladší ako 
21 rokov. Inšpirujúce  pre 
nás by mohli byť príklady 
z krajín Škandinávie, kde 
uplatňujú metódy zvýšenia 
cien, obmedzenia maloob-
chodného predaja či zákaz 
predaja alkoholu v noci a v 
niektorý víkendový deň.

Jozef Balcerčík
náčelník MsP

Zahltené parkoviská – pozor! Zmeny v parkovaní
Koncom novembra bolo v 

jedných regionálnych novi-
nách uverejnené stanovisko  
proti spoplatňovaniu mest-
ských parkovísk v Námesto-
ve. Nedá  nám  nereagovať 
aspoň  na  vety: Mnoho zá-
kazníkov by vám vyrozpráva-
lo, aké nepríjemnosti prežívali 
pri pokutovaní  mestskou po-
líciou. Taká stupídna rarita sa 
stala u nás, v Námestove. Vá-
žení občania aj podnikatelia 
tohto  mesta, nedovoľme, aby 
nás prenasledovala pokutami 
mestská polícia a aby nám ur-
čití ľudia v tomto meste kom-
plikovali život a vyťahovali z 
vrecák peniaze“. 

Mestská polícia je poriad-
kový útvar mesta pôsobiaci 
okrem iného pri plnení úloh 
vyplývajúcich zo všeobecne  

záväzných nariadení mesta, 
uznesení mestského zastupi-
teľstva. Objasňuje  a prejed-
náva v blokovom konaní aj 
priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premáv-
ky. Takže žiadna ľudová tvo-
rivosť či svojvôľa. Tvorcovia 
petície nepostrehli, že aj v Ná-
mestove platia a naďalej  majú 
platiť zákony, tak ako inde na 
Slovensku. A tak ako inde na 
Slovensku, je priestupok prie-
stupkom aj v Námestove.

Na druhej strane musíme 
konštatovať, že nekompetent-
ným  zásahom do parkovacie-
ho systému mesta  zmenou 
VZN č.8/1996  môže od no-
vého roka  dôjsť k zhoršeniu 
funkčnosti mesta   v oblasti 
mobility a dopravnej obsluhy. 
V zmene VZN sú zapracované 

extrémne prístupy zaváňajúce 
populizmom.  Za prvý pova-
žujeme spoplatnenie  v dobe 
od 6 - do 22 hod. Druhý je 
možnosť získať ročný paušál  
za nezodpovednú sumu. Par-
kovisko je dobre regulované 
tak, keď je zaplnené do takej 
miery, že ešte vždy budem 
môcť zaplatiť a parkovať, ak 
budem potrebovať v danej lo-
kalite niečo vybaviť.

Priemerné auto strávi takmer 
90%  svojho „života“ státím a 
parkovaním. Naše mesto  je 
prirodzeným centrom veľmi 
životaschopného regiónu, 
preto je správne, že sa prob-
lematikou statickej dopravy  
naši poslanci zaoberajú. Veď 
správne vyladeným parkova-
cím systémom môžu   zvýšiť 
kvalitu života obyvateľov 

mesta. Je to  možnosť, ako   
urobiť  niečo pre uľahčenie 
a zjednodušenie  parkovania 
pre návštevníkov mesta  a ich  
opätovný návrat  do mesta a 
v konečnom  dôsledku obľu-
bu mesta. Vytvorenie, správa 
a prevádzka parkovísk stojí 
nemalé peniaze. Ak chceme 
kvalitu služieb  v meste zvy-
šovať, parkovanie nemôže 
byť zadarmo. Je ho potrebné 
regulovať. Pevne veríme, že 
skôr či neskôr dôjde ku kom-
promisu medzi samosprávou, 
záujmami podnikateľov a 
vodičmi hľadajúcimi miesto 
na zaparkovanie. Uvádzané 
vety pripomínajú myšlienku 
Francoisa Mauriaca: Skoro 
vždy je tá správna cesta naj-
ťažšia.

      Jozef Balcerčík
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Z fyzickej knihy ide energia, z elektronickej – nič...

Koniec 70. rokov, éra tvr-
dého socializmu, v ktorom 
súkromné podnikanie nema-
lo žiadnu šancu. Orava bola 
viac-menej poľnohospodár-
skou oblasťou. A priemysel? 
Hutnícky, elektrotechnický a 
strojársky. Ako sa v tom čase 
dostala na hornú Oravu tla-
čiarenská činnosť?

 
Jozef Kubík z Rabčíc, bolo 

to už dávno -  po 1968. roku 
robil taxikára, pod Technic-
kými službami v Námestove. 

Spolu s nebohým Ivanom 
Krušinským, námestovským 
primátorom, brázdili vtedaj-
šiu republiku od Prahy po 
Košice. V Prahe Jozefovi 
Kubíkovi  koncom 70. rokov 
známy ponúkol zákazku v 
oblasti potlače. 

„V roku 1979 založil otec 
sieťotlač formou  pridruže-
nej výroby na JRD Rabčice,“ 
spomína Ondrej Kubík. „Po 
89. sa však všetky pridružené 
výroby pri družstvách rušili.  
A tak od 1. marca 1990 začali 
otec a mama spolu s dvomi 
zamestnancami s potlačou 
súkromne. Neskôr jeden za-
mestnanec odišiel, no my, 
deti, sme končili školu, a tak 
sme postupne išli pomáhať k 
otcovi.“ 

Takto sa vlastne začalo 
podnikanie v tlačiarenských 
činnostiach na hornej Orave 
prostredníctvom  Kubíkovej 
rodiny.  Odvtedy všetci spo-
ločne – už  22 rokov - pracujú 
v jednej budove jednej firmy. 
Otec im teda dal prácu, určil 
pozície a rešpektujú ho v tom 
dodnes. 

„Chcel som, aby som mal 
všetky deti pohromade a aby 
všetky mali robotu. Tak sa 
mi to podarilo. Hoci každé 
z detí vyštudovalo inú pro-
fesiu, postupne, kurzami a 
praxou, nadobudli polygra-
fický fortieľ. Dnes sú z nich 
odborníci, ktorých nasledujú 

aj ich deti, moje vnúčatá. Tie 
sa už však pripravujú na túto 
profesiu na vysokej škole. 
Som rád, že mám všetky deti 
pohromade. To bolo vždy s 
manželkou naším cieľom. A 
keď niektorý ide na vzdiale-
nejšiu služobnú cestu, vždy 
ho vyčkávam s nádejou, že 
sa v zdraví a v poriadku vráti 
domov. Je to už taký celoži-
votný údel rodiča,“  hovorí 
Jozef Kubík. „Pocit, že sú 
všetci pohromade a v poriad-
ku, je pre mňa viac ako  ma-

jetok, ako všetko ostatné.“
Do firmy so sieťotalčou v 

Rabčiciach v roku 1992 zo-
brali Kubíkovci do prenáj-
mu ofsetový stroj, neskôr už 
kúpili vlastný, potom ďalší a 
ďalší... V roku 1996 presťa-
hovali prevádzku ofsetovej 
tlače do Námestova, v Rabči-
ciach zostala prevádzka sie-
ťotlače. Od decembra 2008 
sídli Tlačiareň Kubík vo 
vlastných zrekonštruovaných 
priestoroch bývalej  SAD-ky 
Námestovo. O aktivitách tej-
to rodinnej firmy nám poroz-
prával jeden zo súrodencov 
Kubíkovcov,  Ondrej, ktorý 
tlačiareň riadi. 

„Stále robíme zákazkovú 
tlač, prispôsobujeme sa teda 
potrebám zákazníka a robíme 
to, čo si zákazník objedná. 

Z vašej tlačiarne vychá-
dzajú pekné knihy.

Knihy tvoria približne de-
sať percent nášho výrobného 
sortimentu, ročne vytlačíme 
približne 20 – 25 titulov. Ide 
o monografie, odbornú lite-
ratúru, knihy s kresťanskou 
tématikou, skriptá a pod.. 

Akými zákazkami vás za-
mestnáva Orava?

Najmä monografiami. Tak-
mer všetky oravské obce 
majú už svoje monografie a 
tie z námestovského okresu 
sme robili všetky, ale napr. aj 
monografiu Dolného Kubína. 
Tlačili sme napríklad aj mo-

nografiu Zuberec, Habovka, 
v krátkom čase má u nás vy-
jsť monografia Krivej, robili 
sme zborníky a monografie 
pre Považské múzeum, pre 
Oravské múzeum... 

Máme veľmi široký záber 
klientov, pre ktorých tlačíme. 
Robili sme pre Augustína 
Maťovčíka z Biografického 
ústavu Matice slovenskej v 
Martine Biografický slovník, 
veľa kresťanskej literatúry 
robíme do Bratislavy, do Nit-
ry...

Pre Oravu z významnejších 
kníh to boli napríklad Pokla-
dy dejín a kultúry Oravy spo-
mínaného autora Augustína 
Maťovčíka, ktoré vlani vydal 
Marián Grígeľ. Teraz v lete 
vyšla pekná kniha Rímsko-
katolícka farnosť Námesto-
vo, k jej 400. výročiu... 

Aká je práca na knihách?
Kniha je trochu náročnejšia 

ako bežná tlačovina, preto 
treba na nej urobiť viac ope-
rácií. Ak má  vyzerať pekne, 
treba sa jej aj viac poveno-
vať. Aj preto, že si vážime 
knihy a ich autorov, veľmi 
sa snažíme urobiť k dobrému 
obsahu aj adekvátnu formu.

Čítali ste niektoré knihy, 
ktoré ste vytlačili, alebo 
máte čas iba na tlačenie, nie 
čítanie kníh?

Pravdaže, čítal som. Mám 
rád oddychové čítanie. Z 
kníh, vytlačených u nás sa 
podľa mňa veľmi dobre číta-
jú knihy pána Antona Lauče-
ka . Už sme mu vytlačili zo 
desať titulov, u niektorých 
sme robili dotlače. Rád si 
pozriem aj monografie obcí, 
niektoré sú veľmi dobre 
spracované, čítajú sa ako ro-
mán. Napríklad monografia 
Zuberec autorky Cecílie Ma-
tysovej, dávnejšie Farnosť 
Liesek, ktorú spracoval pán 
farár Štefan Koma, veľmi 
dobrá bola História domus 
Habovka, od ktorej sa pri 
čítaní nedalo odtrhnúť. Pre 
Monsignora Trstenského 
sme robili vari tri knihy.  V 
súčasnosti robíme napríklad 
dotlač knihy Aby neomdlie-
vali na ceste od Malińskeho, 
ktorú preložil vdp. Štefan 
Koma. S autormi kníh máme 
veľmi dobré vzťahy, pozná-
me sa osobne a vážime si 
ich prácu. Všetko je to aj o 
vzťahoch. Hoci kniha je ne-
živý predmet, ide z nej ener-
gia. Koľko sa do nej vloží, 
toľko z nej vychádza. Ako 
so všetkým, čo človek robí. 
Ak sa niečo robí poriadne a 
s láskou, cítiť to. Čím viac 
roboty je v diele zhmotnené, 
tým viac z neho vychádza a 
odovzdáva sa. Nevidíte, ani 
nepočujete to, ale podvedo-
me to cítiť. 

Čo tvorí 90 percent vašej 
výrobnej náplne  popri tla-
či kníh?

Máme pomerne široký zá-
ber. Ani jeden zákazník, pre 
ktorého robíme, neodoberá 
viac ako 15 – 20 % celko-
vej našej produkcie. Široký 
záber polygrafických čin-

ností robíme takmer celkom 
bez kooperácie, takže ako 
som spomínal, robíme tak-
mer všetko, s čím za nami 
zákazník príde – od grafiky 
po tlač. Z tých závažnej-
ších, zaujímavejších tlačí 
sú to rôzne katalógy, rôzne 
vzorkovníky samolepiacich 
materiálov na reklamu, rôz-
ne banery, kalendáre... Do 
roka máme približne tritisíc 
rôznych zákaziek, a takmer 
každá je iná.  

Zákazky vám dáva skôr 
Orava, alebo skôr Sloven-
sko?

Orava je pomerne malý re-
gión, priamo pre Oravu ro-
bíme približne tretinu našej 
produkcie. Za tie roky sme 
získali stabilných klientov v 
Bratislave, Martine, Žiline, 
Nitre, Mikuláši, viac-menej 
po celom Slovensku ale aj v 

zahraničí, Nemecko, Fran-
cúzsko, Taliansko, Poľsko...

Čo ich oslovilo a presved-
čilo?

Samozrejme kvalita, cena, 
rýchlosť, spoľahlivosť – je 
to súhrn vecí. Pár rokov do-
zadu rozhodovala skôr cena, 
teraz, hoci je dôležitý faktor, 
nie je cena na prvom mieste.  
V rámci slovenského poly-
grafického trhu je približne 
o 40% viac kapacít ako je 
práce, takže aj v našej sfére 

je silný pretlak ponuky, kto-
rý sa odzrkadľuje na cenách. 
Zákazníci to vedia a snažia 
sa ísť s cenami dole. Pod 
určitú hranicu sa však už 
ísť nedá, a ani to nerobíme. 
Prvoradé je, aby dielo bolo 
také, aké ho chce zákazník. 
Keď je s tým spokojný, je 
ochotný zaň adekvátne za-
platiť. A my sa o spokojnosť 
našich klientov snažíme, 
snažíme sa byť stále lepší a 
lepší.

Určite to nezvládnete 
sami piati súrodenci. 

Máme vlastný tím, približ-
ne dvadsiatku ľudí z Ná-
mestova a okolia, s ktorými 
pracujeme už dlho. Sme zo-
hratý kolektív. Firma nie je 
o jednom človeku, ktorému 
patrí, ale o zamestnancoch, 
ktorí v nej robia dobrú ro-
botu a robia ju tak dobrou 

firmou.  
Blížia sa Vianoce. Čo tla-

čiareň tlačí k tomuto vý-
znamnému obdobiu?

Už približne mesiac tla-
číme kalendáre, ktorých sa 
robí veľa a za ostatných päť 
rokov je 20-percentný nárast 
tejto tlače. Tlač vlastných 
kalendárov si objednávajú 
firmy, obce, ale aj samotné 
rodiny  - s vlastnými foto-
grafiami. Sú aj jednotlivci, 
ktorí si dajú vytlačiť 1-2 ka-

lendáre, a takých je pomerne 
dosť. Nie je to prácne, ani až 
tak finančne náročné. A je to  
aj veľmi pekný darček pod 
stromček - rodičom, rodine 
či známym. Záujem o tlač 
vlastných firemných, obec-
ných či rodinných kalen-
dárov z roka na rok stúpa. 
Vlani sme napríklad vytla-
čili približne 20 tisíc kalen-
dárov. Už piatykrát tlačíme 
stolový kalendár aj pre Mes-
to Námestovo.

 
Keď spomíname Námes-

tovo, aká je vaša spoluprá-
ca s námestovskou radni-
cou?

„Myslím si, že je dobrá. 
Snažíme sa službami pris-
pieť ľuďom v meste, pod-
porujeme akcie v meste a 
podobne. 

Knihy a noviny „straší“ 
internet. Nestraší teda aj 
tlačiarne?

Aj polygrafiu trochu straší 
internet. Ale zobrať si nap-
ríklad do ruky tablet alebo 
notebook, a zobrať si kni-
hu, to je podľa mňa úplne 
niečo iné. Je to iný vzťah, 
vôbec sa nedá porovnávať. 
Kniha je o relaxe. Možno 
na určité obdobie ubudne 
klasickej tlače a ľudia na-
ozaj prejdú na internet, ale 
nemyslím si, že tlačiarne 
nebudú tlačiť knihy a ďalšie 
veci aj v budúcnosti. Lebo 
– ako som spomínal: koľko 
sa do knihy dá, toľko z tej 
knihy cítiť, to bude pútať, 
priťahovať ľudí k fyzickým 
knihám. A z elektronickej 
knihy ako formy podľa mňa 
necítiť nič.  Fyzický dotyk s 
prekrásne urobenou knihou 
sa nedá „vložiť“ do počítača 
a tak ho čitateľ ani nemôže 
cítiť... Neobávam sa teda, 
že naše deti nebudú mať o 
zamestnanie postarané, tak 
ako sme mali oň postarané 
my. Internet nedokáže za 
nás všetko, a ak, my sa toho 
nedožijeme... 

Anna Lajmonová

Rodičia chceli mať svoje deti stále blízko seba a 
tak krátko po novembri 1989 založil firmu. Postup-
ne ako deti dorastali, zamestnali sa tam všetci. Na 
pozíciách, ktoré im otec určil. Tak je to už 22 ro-
kov.

V rodinnej firme Tlačiareň Kubík v Námestove 
pracujú popri dvadsiatke zamestnancov všetci pia-
ti súrodenci Kubíkovci. Otec Jozef k nim z Rabčíc 
prichádza raz týždenne – ale už nie na kontrolu či 
pomôcť – ale porozprávať sa, vypiť si kávu. 

Súrodenci Kubíkovci a otec Jozef budujú rodinnú firmu Tlačiareň Kubík Námestovo už vyše 
dvadsiatku rokov.

Kolektív pracovníkov tlačiarne tvorí približne dvadsiatka za-
mestnancov z Námestova a okolia. 

Pohľad do výrobnej haly firmy.
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Každoročné stretnutia žiakov Základnej ško-
ly na Komenského ulici a Jednoty dôchodcov 
mesta Námestovo sa stali už milou tradíciou. 
Potvrdila to aj nedávna slávnosť v Dome kul-
túry, kde boli žiaci pozvaní. „Naše deti“, ako 
ich označil výbor dôchodcov, svojimi básnič-
kami, piesňami, hrou na heligónke, husliach 

a flaute vytvorili ozajstnú vianočnú atmosféru 
a vianočnú náladu. Bohatým programom po-
tešili srdcia všetkých prítomných. Do nového 
roku im spolu s pani učiteľkou D. Serdelovou 
zaželali veľa zdravia, lásky, šťastia a radosti z 
ďalších spoločných stretnutí.  

   ZŠ Komenského

Družba staršej a najmladšej generácie

Život plný múdrosti a ochoty darovať lásku

Začiatkom novembra sa vo 
„svojej miestnosti“ na ZŠ Ko-
menského zišiel výbor JDS v 
Námestove. S cieľom pripraviť 
pre svojich členov tradičný miku-
lášsky večierok. Plná miestnosť, 
najmä výborníčok, sa tešila, že 
večierkom poteší 165-člennú 
rodinu organizovaných námes-
tovských  dôchodcov. A vskutku 
potešila. Na slávnosť do Domu 
kultúry ich prišlo sto dvadsať. 

„Stretnutie sa nieslo pod hes-
lom Darujme si lásku, darujme 
si úsmev. Lebo v dnešnej dobe, 
kde city, vážnosť a úcta k ľuďom 
idú dolu vodou, musíme aspoň 
my navzájom ukazovať to, čo 
cítime a takto vlastne  cez nás to 
prijmú aj naše deti, naše vnúčatá 
a mladšia generácia. To bol cieľ 
tohoročného mikulášskeho stret-
nutia“, uvádza nás do programu 
slávnosti predsedníčka  JDS v 
Námestove Mária Adamčíková. 
„Na úvod sme si zaspievali via-
nočnú hymnu „Dajže Bože, nas-
ledoval prípitok, veľmi pekným 
programom nás prekvapili deti 
zo ZŠ Komenského. Skupina 
tanečníc nám zatancovala bruš-
né tance, účastníci sa zabavili na 
vtipoch a následne sme im my, 
členky výboru, zatancovali kan-
kán, ktorý sme si pre nich nacvi-
čili. Ľuďom sa  veľmi páčilo toto 
vystúpenie. Prítomní si posedeli 
pri pohostení, dostali malý dar-
ček a na záver boli vyžrebovaní 
výhercovia tomboly. Zábava sa 
tým však neskončila, mnohí čle-
novia si v družnom rozprávaní za 
zvukov hudby spomínali na milé 
i ťažké situácie vo svojom živo-
te, ale aj na tých, ktorí z rôznych 
dôvodov nemohli prísť, alebo už 
odišli navždy.  

Hovorili sme si aj o tom, čo nás 
čaká. Máme možnosť zapojiť sa 
do vzdelávacích programov  pre 
seniorov na Orave – Klubu 3V, 
na ZŠ Komenského sa zaoberať 
zumbou či počítačmi.“

Výbor JDS v Námestove už 

niekoľko rokov robí pred Viano-
cami nielen aktivity pre svojich 
členov, ale navštevujú aj ľudí v 
domovoch dôchodcov v Oravskej 
Lesnej, Novoti a Zákamennom. 
Tentoraz 4. decembra boli v No-
voti a Zákamennom. „V týchto 

domovoch sme ako stáli hostia. 
Naším cieľom nie je doniesť dô-
chodcom do domova zopár po-
marančov a banánov... Snažíme 
sa ich pripraveným programom 
trochu potešiť, prebrať z kolobe-
hu života v domove. Sú šťastní, 
úplne sa zmenia. Žiadajú nás o 
ďalšie a ďalšie piesne – Dob-
rý pastier, Zahučali hory... Boli 
úplne dojatí. Do Novoti chodíme 
často, v Zákamennom v domove 
dôchodcov som však ja bola pr-
výkrát. Bola som šokovaná, dlho 
som sa z toho nemohla spamätať. 
Toľko utrpenia v živote mladých 
ľudí... V tomto domove žije totiž 
vyše 70 chovancov – mentálne 
postihnutých chlapcov a mužov. 
Prítomnosť medzi dôchodcami 
v týchto domovoch bol pre mňa 

veľmi silný moment a pre nich 
od našej organizácie vianočný 
darček. Poskladáme sa na darče-
ky, zaplatíme si šoféra a ideme. 
Do Oravskej Lesnej pôjdeme s 
naším pripraveným programom 
– aj s harmonikou - niekedy vo 
februári alebo na jar, pretože 
v tamojšom domove robia  re-
konštrukčné práce výťahu. Už 
sa k nám pridávajú ďalší členo-
via. Dokonca aj pán Troják, náš 
harmonikár, ktorý je z Lomnej 

sa ponúkol, 
že nás bude 
sprevádzať 
hrou na har-
monike. Jed-
na z členiek 
sa zas ponúk-
la, že pôjde 
vlastným au-
tom a zobe-
rie aj dvoch 
vnukov, ktorí 
hrajú na har-
monike. Teší 
nás, že sa 
ľudia chcú 
angažovať a 
potešiť srdcia 
obyvateľov v 
spomínaných 
domovoch,“ 
vyznáva sa 
predsedníčka 
JDS v Námes-
tove Mária 
Adamčíková. 

Medzi účastníkmi večierka je 
i 88-ročná Marta Kažimírová. 
Žiadne zo stretnutí či výletov 
námestovských dôchodcov vraj 
nevynechá, pretože ju dotujú 
energiou, z ktorej následne dlho 
čerpá. „Je tu výborný kolektív, 
som medzi ľuďmi, takže mi je 
veselo“, hovorí pani Marta. A 
ako trávi čas doma? „Ráno vsta-
nem, vypijem kávičku a hrám si 
pasians. To je totiž jediná vec, 
na ktorú vidím, pretože mám 
poškodený zrak. Potom sa na-
obedujem, pozriem televíziu a 
každý deň idem na prechádzku. 
Či prší, či je pekne. Iba keď je 
sneh, nevychádzam z bytovky, 
lebo sa bojím, že spadnem. Áno, 
priezvisko mám ako minister 
financií, ale dôchodok ani mne, 

ani ostatným nezvýšia, až 
v januári, dúfam, že o veľa. So 
životom som spokojná. Svoje 
som si odpracovala, odtrpela, 
odtešila, ako sa hovorí... Dcé-
ra sa vydala za Námestovčana 
a tak som išla s nimi, keď už 
sme boli toľké roky spolu. A 
neľutujem! Taký krásny, kľud-
ný život tu mám. A ľudia sa mi 
prihovárajú: Dobrý deň, babko! 
Ako sa máte, babko? Sú srdeč-
ní. Keď v lete sedávame pred 
panelákom na lavičke, dokonca 
tí puberťáci, tí tínedžeri: Dobrý 
deň, babko, dobrý deň!  Bývam 
na Brehoch, na Severnej. Tam 
sú zlaté detí, pozdravia, opýtajú 
sa, ako sa mám. A keď som ešte 
vládala, keď som chodila do ob-
chodu, prišli a ponúkli sa: Idem 
vám pomôcť. Nie je tá mládež 
taká zlá, ako sa hovorí, nie. Je 
tam jeden tínedžer, neviem ako 
sa volá – zlaté chlapča! Ako sa 
máte? Vždy sa prihovorí, po-
núka mi pomoc. Bývame na 4. 
poschodí. Nemáme výťah, ale 
to mi nevadí. Šliapem. V zime 
namiesto prechádzky po vonku 
3-4-krát chodím pešo po scho-
doch hore-dole, aby som pre-
pumpovala srdiečko. Chválabo-
hu, všetko mi slúži – nohy, ruky, 
hlava, myseľ...“, hovorí s úsme-
vom pani Marta Kažimírová. 

Otázkou, ako sa žije seniorom 

v Námestove, sme náhodne oslo-
vili aj dve účastníčky vianočné-
ho večierka – Helenu Hrubjako-
vú a Ľudmilu Luchavovú. Pani 
Luchavová síce v Námestove 
nebýva, ale - mali sme si o čom 
porozprávať. Obe prekypujú 
aktivitou, najmä pohybovou, sú 
členkami ZRTVŠ a vôbec nema-
jú pocit nudy. Pravidelne cvičia 
a práve si sľúbili zorganizovať 
cvičenie zumby aj pre členov 
JDS. Pani Hrubjaková sa venuje 
vnúčatám, aktuálne absolvovala 
kurz maľovania a tak vo voľnom 
čase chytá do rúk štetec a maľu-
je. „Je všeobecne známe, že v 
Námestove dôchodcovia nemajú 
kam ísť. Možno by tu mala byť 
malá kaviarnička pre dôchodcov, 
kde by si mohli posedieť, možno 
by mohli dôchodcovia mať rôz-
ne zľavy na kultúrne podujatia, 
na stravu a pod., čo by ich určite 
vytiahlo z domu von. Je pravda, 
že v Námestove tiež chýba spo-
ločenská sála, kde by sa ľudia 
mohli zabaviť, ale najmä väčšia 
miestnosť pre dôchodcov, kde 
by sa mohli schádzať pravidel-
ne viacerí, nielen výbor. Kedysi 
to bývalo každý utorok o 15. 
hodine a vtedy aj rodina dô-
chodcov žila kolektívnejšie ako 
dnes. Miestnosť, kde by sme sa 

mohli schádzať viacerí, je zá-
kladom možných aktivít členov 
JDS v Námestove“, hovorí Ľ. 
Luchavová. V debate s obomi 
aktívnymi športovkyňami sme 
si nemohli nezaspomínať aj na 
časy spartakiády. „Hej, mladým 
je to dnes na smiech, ale pre cvi-
čiteľov a cvičencov, ktorí spar-
takiádu nacvičovali s chuťou, 
žili ňou, bolo obdobie nácviku 

i samotné vystúpenie – možno 
až na Strahove – utužovaním 
vzťahu medzi ľuďmi. A dnes? 
Ľudia sa uzatvárajú do svojich 
domov a bytov, nechodia nikde, 
nekomunikujú medzi sebou. A 
to nie je dobré ani pre starých, 
ani pre mladých. Človek zostáva 
sám medzi štyrmi stenami. Nie 
je správne kritizovať všetko z 
minulosti – aj to, čo bolo dobré“, 
no pritom nevymyslieť a nezre-
alizovať nič lepšie“, hovorí H. 
Hrubjaková.

Naša aktívna diskusia v troji-
ci nemala konca, lebo na každú 
tému vzišlo množstvo názorov 
a príkladov. Takže – ako sa žije 
seniorom v Námestove? Ak by 
mali adekvátne priestory, kde sa 
môžu schádzať viacerí a častej-
šie, i niektoré spomínané výho-
dy, aké majú dôchodcovia inde, 
určite by to bolo lepšie. Takto sú 
„odsúdení“ na to, ako si to kto 
zariadi a tiež čakať a tešiť sa – 
napríklad na výlet či mikulášsky 
večierok...

Podobné názory nám adre-
sovali k tejto téme členovia 
výboru: Že ich v Námestove 
potrebujú iba vtedy, keď sú voľ-
by, či keď sa organizujú rôzne 
brigády, po tom, čo prišli o svoj 
klub v budove starej polikliniky, 
pretože VÚC im vyrubila vyso-
ký nájom, sú nútení napríklad 
zdravotnú prednášku organi-
zovať v obývačke členky, ich 

vlastný stroj na cvičenie stojí 
zamknutý v skrini a v miestnosti 
JDS sa schádza iba výbor, lebo 
viac miesta tam niet. Napriek 
tomu sa snažia organizovať 
rôzne besedy pre žiakov, každo-
ročne poznávací zájazd, chodia 
do prírody na bylinky. A závidia 
dôchodcom v Dolnom Kubíne 
či v okolitých obciach priestory, 

napríklad i spoločenské sály v 
domoch kultúry, aká Námesto-
vu chýba a rôzne iné výhody Je 
sympatické počuť, že napríklad 
na Katarínsku zábavu chodia do 
susedných obcí, kde majú kul-
túrne domy, či dlhoročne sa zú-
častňujú volejbalového turnaja 
pre dôchodcov, ktorý trikrát vy-
hrali a jeho účastníčkou býva aj 
75-ročná členka JDS. Schádza-

jú sa a pohostia za vlastné. Keď 
má JDS v Námestove napríklad 
guláš, každá z členiek výboru 
upečie koláč za vlastné. 

Účasť na spomínaných akci-
ách je dôkazom životaschop-
nosti tejto organizácie, ktorá 
svoju kritiku vznáša nie iba 
pre kritiku. Priestor pre ich ko-
lektívny život v meste Námes-
tovo je však základ! Členovia 
výboru i účastníci večierka sú 
presvedčení, že na splnenie ich 
požiadaviek netreba veľa, iba 
trochu ochoty. Veď na ich žia-
dosť o poskytnutie prostried-
kov na činnosť vraj z mesta už 
po dva roky ani neodpovedali. 
Zato, dôchodcom na ich aktivi-
ty pomohli iní. Eduard Dunčič z 
Ranča u Edyho, COOP Jednota 
Námestovo, Pekáreň Jackulík, 
Cukráreň Gerek, primátor  Ján 
Kadera a jeho zástupca Anton 
Ťapák  im vraj prispejú aj z 
vlastných peňazí... V ústrety im 
vychádza vedenie kultúrneho 
domu a kaviareň s celým svo-
jím kolektívom. Ale kolektívny 
život staršej generácie by mal 
byť o inom. Mal by byť súčas-
ťou života mesta, podobne ako i 
kontakt staršej s mladou gene-
ráciou. Seniori majú čo mladým 
odovzdať vo vedomostiach a 
skúsenostiach. Vidia obrovské 
medzery pretrhnutého kontaktu 
starých a mladých. “Je bolesti-
vé, keď deti nepoznajú históriu, 

keď si napríklad vysvetľujú, že 
mlieko, ktoré pijú, je z tatrans-
kých lúk, nie od kravy,“ konšta-
tovali... 

Ale to by bolo na určite bohaté 
a dlhé rozprávanie. Presne tak, 
ako bohatý - na múdrosť, ale i 
prijímanú i odovzdávanú lásku 
- je život našich seniorov.

      Anna Lajmonová

Slávnostne prestreté stoly, v sviatočnom hostia. 
Vlastne domáci. Lebo členovia Jednoty dôchodcov 
Slovenska (JDS) v Námestove sa na tomto sviatoč-
nom podujatí už po niekoľko rokov cítia ako doma. 
Škoda, že sa takto, v hojnom počte, môžu stretnúť iba 
raz do roka.

Stretnutie členov JDS na Mikuláša bolo priam 
noblesné.

Členovia výboru pri príprave mikulášskeho večierka už v 
novembri vedeli, že na slávnosti sa predvedú aj kankánom.

Pani Marta Kažimírová 
nevynechá žiadne podujatie 
pre dôchodcov.

S Helenou Hrubjakovou (vľavo) a Ľudmilou Luchavovou si 
vždy máte o čom porozprávať.



Na Základnej škole na Ko-
menského ulici v Námestove 
sa 6. decembra konala imat-
rikulačná slávnosť prvákov. 
Žiačikovia boli pasovaní do 
školského cechu terajšími 
deviatakmi. Pestrý program 
sa niesol v morskom duchu. 
Prváci, oblečení v milých 

námorníckych rovnošatách, 
„priplávali“ krásnou loďou. 
Svojou šikovnosťou a na-
dobudnutými vedomosťami 
hravo zvládli úlohy na Os-
trove pirátov, roztancovali 
indiánsky kmeň a objavi-
li poklad domorodcov zo 
Šťastného ostrova. S mor-

ským kapitánom vylovili 
sladké rybky z lízaniek. Na 
školskej pevnine potom de-
viatakom svojím prváckym 
sľubom potvrdili, že budú 
ich hrdými pokračovateľ-
mi a zaslúžia si titul žiak 
– žiačka školy. Za odmenu 
im najstarší žiaci školy spo-
lu s pánom riaditeľom odo-
vzdali symbolické kľúče od 
školy a certifikát s prváckou 
hymnou a školskými pravid-
lami správania sa. Program 
sa skončil zhasnutím svetiel. 
Majákmi na mori sa stali  
rozsvietené svetielka v det-
ských lampášikoch, prskav-
ky a pieseň Halleluja. Všetci 
účinkujúci tak spolu s pr-
váčikmi vytvorili dojímavú 
vianočnú náladu blížiacich 
sa sviatkov. Mnohým z prí-
tomných hostí stiekla po tvá-
ri slzička dojatia. 

Dana Serdelová
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Imatrikulácia prváčikov

Prváci-námorníci.           Foto: (ds)

Úspech tanečného odboru ZUŠ I. Kolčáka

Tanečnice z námestovskej 
ZUŠ Ignáca Kolčáka skončili 
v Žiline strieborné. Na tanečnej 
súťaži  s medzinárodnou účas-

ťou  Move on! Dance Cup Ži-
lina  24. novembra sa zúčastnili 
aj juniorky z tanečného odboru 
ZUŠ Ignáca Kolčáka pod vede-

ním triednej učiteľky Evy Rent-
kovej.  S tancom so stuhami sa 
umiestnili na 2. mieste v kate-
górii Open dance choreo.   (mr)  

Mikuláš vytiahol ľudí von do mesta

Na tých, ktorí sa nezľak-
li veľkej zimy, čakal pekný 
program, v ktorom vystúpi-
li Marika Vojtašáková a jej 
dievčatá z  literárno-drama-
tického odboru ZUŠ I. Kol-
čáka, Mirka Murínová a  me-

dzizbor, tanečníčky z CVČ. 
Mikuláš s  anjelom a  čertom 
sa priviezli v krásnom koči, 
ťahanom koníkom, ktorý 
počas celej akcie vozil deti 
pri amfiteatri.  Za to, že deti 
zaspievali Mikulášovi peknú 

pesničku, on ich so svojimi 
pomocníkmi obdaroval slad-
kosťami. Aby nám v meste 
zanechal pravú vianočnú at-
mosféru, spolu s pánom pri-
mátorom Jánom Kaderom a 
deťmi rozsvietili krásny via-
nočný stromček. Aby deťom 
nebolo smutno, že Mikuláš 
odchádza, celá akcia bola 
zakončená slávnostným oh-
ňostrojom. Ďakujeme všet-
kým, ktorí na akciu Mikuláš 
v meste prišli. Taktiež našim 
spoluorganizátorom, mestu 
Námestovo a Domu kultúry, 
ďakujeme aj skvelému Mi-
kulášovi Števovi Grebáčovi, 
čertici Nikol a anjelici Natá-
lii Farským. Ďalej Jankovi 
Sivoňovi za povoz, Tomá-
šovi Puchelovi a Jakubovi 
Dibdiakovi za dobrý zvuk a 
svetlá, dobrovoľníkom ER-
Károm a Michalovi a Jura-
jovi za pomoc, s čím bolo 
treba, a v neposlednom rade 
sponzorom Tempo Coop 
Jednota a penziónu Oravia. 

Tešíme sa znova o rok.
           Kolektív RC Drobček

Mikuláš s anjelom a čertom sa priviezli na krásnom koči, 
ťahanom koníkom.

Rodinné centrum Drobček v spolupráci s mestom 
Námestovo a Domom kultúry pripravilo pre všetkých 
akciu Mikuláš v meste, ktorá sa konala 8. decembra 
na amfiteátri. 

Zaujali najmä krpce

Nielen pieseň Dievčatko 
oravskô, ale aj mnoho iných 
ľudových piesní sa ozý-
valo v Materskej škole na 
Bernolákovej ulici  v speve 
ľudových piesni. Najodváž-

nejšie deti zo všetkých tried 
sa predstavili svojím spe-
vom celej materskej škole. 
A aby to bolo ako naozajstná 
súťaž, spievajúce deti spre-
vádzal orchester, zložený z 

detí, ktorý hral na detských 
hudobných nástrojoch. K 
dobrej atmosfére prispela aj 
hra na harmonike,  ale i na 
ozembuchu v podaní pani 
učiteľky Kušnierovej, ktorá 
svojím preoblečením v muž-
skom ľudovom kroji ukázala 
deťom aj kroj, ktorý k ľudo-
vej piesni neodmysliteľne 
patrí. Deti najviac zaujali 
krpce, pretože to  je tá časť 
oblečenia, ktorú pri kroji 
takmer nevidieť. 

Napriek tomu, že ľudové 
piesne sa tak často dnes ne-
spievajú v rodinách ako ke-
dysi, deti  v tejto materskej 
škole  poznajú veľa ľudo-
vých piesní, ktoré sa učia v 
rámci edukačných aktivít,  
ale aj  od svojich babiek.  
Aj takýmto spôsobom môžu  
vyjadriť  svoje city, nálady, 
myšlienky a túžby už v det-
skom veku.              (ik)

Speváčka Dianka Brisudová  pri preberaní diplomu od pani 
učiteľky Ivety Kušnierovej.        Foto: (šmč)

Pasovanie za prvákov
Utorok 20. novembra bol pre 

najmladších žiakov ZŠ Slneč-
ná dňom s veľkým D. Práve v 
tento deň boli slávnostne paso-
vaní za prvákov.

Vo vyzdobenej telocvični 
žiačikov privítala kráľovná so 
svojimi vílami. Pred jej oča-
mi a očami svojich rodičov, 
starých rodičov, súrodencov a  

kamarátov ukázali, čo všetko 
sa za krátky čas v škole naučili. 
Recitovali, spievali, tancovali i 
cvičili. A keď po tomto vystú-
pení uvideli prichádzajúcu stri-
gu s veľkým kufrom prekva-
pení, očká im len tak zaihrali. 
Práve ona ich svojou zázračnou 
metlou pasovala za prvákov. 
Ako hrdí prváci ešte zaspievali 

pieseň o priateľstve a spolu so 
svojimi rodičmi sa presunuli 
pred školu, kde ich čakalo ešte 
jedno prekvapenie. Pani učiteľ-
ky vypustili dva triedne balóny 
šťastia 1.A a 1.B. Deti s rados-
ťou a úsmevom na tvári sledo-
vali, ako sa vznášajú do výšky. 
V ich očiach žiarili iskričky 
šťastia. Želali si, aby im tieto 

balóny priniesli 
radosť, šťastie a 
úspechy v škole.

Dúfame, že na 
tento deň prváci 
z 1.A a 1.B neza-
budnú a to, čo si 
želali, sa im splní. 
Určite im pri tom 
pomôžu nielen 
rodičia, ale aj uči-
telia našej školy. 
Tak veľa šťastia, 
naši milí prváci! 
Váš deň s veľkým 
D sa síce skončil, 
ale veľa pekných 
dní vás na našej 
škole ešte čaká.

Mgr. 
Ľ. Mináriková

ZŠ Slnečná

Zľava:  Viktória  Kekeňáková,  Izabela  Jagnešáková, Natália  Jagnešáková, Barbara Čierna, 
Patrícia Tropová, Michaela Barthová a Nikoleta  Ferancová. 

Maják  a vianočná prázdninová ponuka
Krásne vyzdobené priesto-

ry Centra voľného času Ma-
ják, vianočný stromček, bli-
kajúce svetlá a hlavne veľa 
detí zo záujmových útvarov 
a ich rodičov čakalo na prí-
chod Mikuláša, ktorý aj k 
nám zavítal s košom plným 
balíčkov v piatok 7. decem-
bra. Aká by to bola miku-
lášska oslava, keby chlapci 
a dievčatá neukázali, aký 
program si preňho pripravili. 
Básničky, pesničky sa strie-
dali s tancami a hovoreným 
slovom, ale každý   už netr-
pezlivo čakal tú svoju sladkú 

mikulášsku nádielku. Miku-
láš nezabudol na nikoho a 
spolu s darčekmi rozdával aj 
dobrú nálada, ktorá potešila 
srdcia každého z nás, aby 
deti cítili, že nám na nich 
záleží. Budeme tu pre ne aj 
počas vianočných prázdnin. 
Pripravili sme pre deti zau-
jímavý program. Ešte v sta-
rom roku 27. decembra sa 
uskutoční vianočný turnaj v 
herni CVČ a tiež rôzne zá-
bavné súťaže.  Už v stredu 2. 
januára 2013 ich čaká novo-
ročný break dance a  battle, 
vo štvrtok 3. januára novo-

ročná diskotéka od 17.00 
hod. spojená s pyžamovou 
party,  ktorá bude končiť až 
v piatok 4. januára. No a v 
pondelok 7. januára budú 
pripravené tvorivé dielne 
z netradičných materiálov. 
Počas prázdninových dní je 
tu aj pozvánka do herne, po-
silňovne, na stolný tenis, či 
počítače a internet v čase od 
9.00 do 15.00 hodiny. Pra-
jeme vám krásne Vianoce a 
šťastný nový rok a ďakuje-
me za vašu priazeň.     

Mgr. Marta Slovíková 
riaditeľka CVČ  
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Príchod Vianoc
Jeseň sa blíži k záveru, príroda 

sa ticho ukladá k zimnému spán-
ku, dni sa krátia a noci predlžujú. 
Ale pod  všetkým tým tichom a 
pokojom je akési napätie, vyvo-
lané očakávaním. Blížia sa najk-
rajšie sviatky v roku  - Vianoce. 
Sú spojené s množstvom tradícií 
a zvykov. 

Advent je obdobím prípravy 
na príchod Spasiteľa na svet. 
Obdobie sa začína vždy štyri ne-
dele pred Vianocami. Z chóru v 
kostole zaznievajú clivé, túžob-
né piesne, v ktorých je vyjadrená  
jedine prosba k Bohu: „Príď“.  S 
adventom úzko súvisia rorá-
ty. Sú to ranné sväté omše, pri 
ktorých sa spomína  najmä na 
Pannu Máriu, ktorá nosila a po-
rodila Spasiteľa. Naši predkovia 
boli skromní a zbožní. Advent 
prežívali s veľkou bázňou a po-
korou. Zavčasu ráno vstávali a 
keď sa z veže kostola ozval hlas 
zvona zažínali  lampáše  a išli do 
kostola. Z každého domu niekto 
prišiel. Advent sa bral vážne, ne-
smelo  sa tancovať ani spievať.  
Aj strava bola pôstna. 

Zvyky a kúzla
Mnohé vianočné zvyky a kúzla 

boli najčastejšie spojené s poku-
som nahliadnuť do budúcnosti a 
vyčítať z nej svoj osud. 

Pripomeňme si zvyk,  jeho 
účinok  sa v dnešnej dobe urči-
te hodí všetkým.  Dve alebo tri 
umyté šupinky z vianočného 
kapra vložíme do peňaženky a 
necháme ich tam. Tak by sme 
mali mať istotu, že v nej budeme 
mať dosť peňazí a nebude nám 
prekážať ani zvyšovanie cien. 

Bežné bolo veštenie z jablka. 
Dvanásť jadier dáme do misky 
s vodou. Koľko ich vypláva  na 
hladinu, toľko bude v budúcom 

roku suchých mesiacov. 
Ešte jedno jablčné veštenie: 

Jablko rozkrájané naprieč pri 
štedrej večeri. Jasne zreteľná 
hviezdička jadrovca  znamená 
pre budúci rok zdravie, škaredý 
jadrovec  napadnutý červami je 
známkou choroby  a jadrovec  v 
tvare kríža veští veľké nešťastie 
alebo smrť. 

Smutné Vianoce
Pred Vianocami v roku 1929 

udreli silné mrazy,  vŕšky sa ligo-
tali, sneh vržďal pod nohami a v 
studenom vzduchu mrzol dych. 
Pokoj sadol na strechy kresťan-
ských domov, v ktorých už pano-
vala predvianočná  nálada. Srdcia 
dobrých ľudí horeli radosťou. Iba 
do jedného domu prišiel smútok. 
V rodine Koladovej na vyšnom 
konci v Námestove ochorel syn. 
Dostal zápal mozgových blán. 
Radostné detstvo narušila cho-
roba. Chlapec sa narodil 6. mája 
1916  a pri krste mu dali meno 
Florián. Mal dobrých a nábož-
ných rodičov, ktorým sa v prie-
behu  dvanástich  rokov narodilo 
sedem synov, z nich Florián bol 
v poradí piaty. Od  rodičov do-
stal dobrú náboženskú výchovu. 
Pred Vianocami rád miništroval 
zavčasu ráno na rorátoch. Vtedy 
bol v Námestove farárom Ján 
Malík. Hlavu si často strihal do-
hola,   bol to znak čistoty a mladý 
Florián ho v tom napodobňoval. 
Hovorilo sa, že kvôli tomu ocho-
rel. Jeho túžbou bolo stať sa 
kňazom z čistej lásky k Bohu. 
Doma napodobňoval pána farára 
a slúžil omše. Mladší brat Ven-
do mu miništroval. Srdce jeho 
matky zaplesalo, keď jej Florián 
oznámil, že chce byť kňazom. 
Sama si to priala, ale chlapcovi 
to nikdy  nepovedala. Jej oči sa 

zaliali slzami, keď mu odvetila: „ 
Nech ti Boh, synu, sily dá v tom 
vznešenom  povolaní.“ 

Bol dieťaťom, ktoré bolo za-
svätené Panne Márii . Do jej rúk 
vkladal všetky svoje záležitosti. 
Kľačieval  pred  oltárom Mado-
ny a prosil ju o milosť, aby ho 
urobila dobrým. Ale najradšej 
sa sám s nebeskou  Kráľovnou 
rozprával  vo vrúcnej modlitbe. 
Neustále nosil k obrazu poľné 
kvety a obrážtek panny Márie 
mal vždy pri sebe. 

Mučeník svätej noci
Ktosi  raz ľudský život pri-

rovnal k horiacej sviečke, ktorá 
sa stále kráti, až úplne zmizne. 
Keď matka  vidí svoje dieťa v 
biede  alebo v nebezpečenstve, 
usiluje sa mu pomôcť. Strata 
dieťaťa pre matku je bolestná. 
Celá je smutná, keď vidí, že 
mladý človek,  prv než začal 
žiť, vädne a umiera. Na bielej 
posteli leží sotva štrnásťročný 
Florián. Choroba ho položila na 
posteľ, zvädol ako kvet. Choro-
ba ničí kvety sveta, aby z nich 
zrodila kvety pre nebo. Ruže 
mladosti sa mu stratili z tváre a 
na ich miesto nastúpila smrteľ-
ná bolesť. Matka stála pri ňom, 
modlila sa za jeho dušu a hladila 
jeho rozpálenú  tvár studenými 
obkladmi. Ale nič nepomáhalo. 
Bol akoby v ohni. Florián po-
zeral na matku a tiež sa modlil. 
Niesol obetavo ten ťažký kríž, 
tie veľké bolesti, s akousi tajnou 
radosťou, hrdosťou a oduševne-
ním obetovať ich Bohu. Najmä, 
keď si bol istý, že jeho dar, jeho 
obetu Boh rád príjme. Nevedel a 
nechápal vážnosť stavu. Myslel, 
že o pár dní bude opäť zdravý, 
že bude cez Vianoce miništrovať 
a spievať „Z ruže kvet vykvitol 

o polnoci“. Ale napriek veľkej 
chuti sa jeho stav zhoršoval. 
Nevedel, že hroznými krokmi 
chváta k nemu smrť. Snil o kráse 
sveta, srdce mu po nej dychtilo. 
Napokon  šiesteho apríla  1930  
vo veku necelých štrnásť rokov 
sa skončilo jeho telesné trápenie 
a jeho duša odišla na druhý svet 
k Panne Márii, ktorú mal tak 
veľmi rád. Sám sa nemohol stať 
kňazom, ale na príhovor v nebi 
mnohým chlapcom k tomu urči-
te pomohol. Vo svete sú známe 
prípady zázračných uzdravení 
na príhovor zomretých detí. Stal 
sa deťom a mládeži vzorom ne-
vinnosti, ale aj pokánia. Nech 
kvitne jeho nevinnosť a svätá 
čistota. Ešte ho dobre nepoznali 
a už museli zaplakať srdcia nad 
jeho predčasnou smrťou. 

Pohreb
Floriánov pohreb bol smut-

ný, ale krásny. Vyprevádzali ho 
mladí i starí, všetci, ktorí ho mali 
radi. Truhlu mladí v malebnom 
sprievode odniesli do kostola k 
oltáru, kde miništroval. Ľudia 
plakali, deti plakali. Rodičia hľa-
deli na bielu rakvu, ktorá v sebe 
skrývala kus jeho mladosti, jeho 
sen stať sa kňazom, jeho lásku, 
nádeje a utrpenie, všetko. Keď 
došli na cintorín, k čiernej jame  
v bielom snehu, spustili poma-
ličky dnu - do zeme - kvet dozre-
tý. A na vrch truhličky padli slzy, 
zem i kvety. Žiaľ a tieseň zaliali 
oči slzami. Rodina si utrela z 
tváre slzy. Vtom ktosi povedal: 
„Neplačte, on už nevstane, lebo 
zaspal naveky.“ 

I to vtáča zjari príde do cho-
tára, ešte sa to pole každú jar 
rozvije, ale jeho mladý svet viac 
neožije.

Vladimír Kolada

Oravské Venuše

Každý deň prežívame svo-
je radosti aj starosti v našom 
životnom stereotype a vo víre 
povinností. Máme pocit, že 
naše problémy sú tie najdô-
ležitejšie a nikto iný v našom 
okolí sa s ničím podobným 
nestretne. Omyl… Médiá 
nás zasypávajú srdcervúcimi 
príbehmi, pri ktorých si len 
ticho povieme, Bože opatruj. 
Verte mi, že by ale úplne sta-
čilo zapozerať sa hlbšie do 
očí vášho suseda a vypovedia 
vám príbeh, o ktorom ste ani 
len netušili.

Pracovníci výdajne zdra-
votníckych pomôcok ANGE-
LUS, ktorá poskytuje nový 
druh lekárenskej starostlivos-
ti v Námestove, sa s ťažkými 
ľudskými príbehmi stretáva-
jú každý deň. Inkontinentní, 
imobilní ale aj onkologickí 
pacienti. Ich osudy im nie sú 
ľahostajné, preto sa snažia po-
núkať nadštandardnú starost-
livosť a dovážať im pomôcky 

priamo domov. Tam mnoho-
krát zistia, že pacient je na 
svoj osud sám a ostýcha sa o 
svojom trápení komunikovať 
so svojím okolím. Uzatvára sa 
do seba a následne chradne. 
Úspech liečby však závisí od 
psychickej pohody pacienta. 
Preto sa v Angeluse rozhodli 
aspoň trochu pomôcť.

Dve Kataríny založili ne-
ziskovú organizáciu Oravské 
Venuše. Dvere k nim majú 
otvorené všetky ženy trpiace 
rakovinou prsníka. No nielen 
ony. „Máme už aj pacientov s 
rakovinou pankreasu, žalúd-
ka. Privítame každého.“ Na 
stretnutiach sa budú môcť pa-
cienti porozprávať nielen me-
dzi sebou, ale aj s odborníkmi 
- psychológom, onkológom, 
gynekológom. Zámerom or-
ganizátoriek tiež je, aby pa-
cienti odchádzali zo stretnutí 
zmenení a dobre naladení.

,,Cítiť sa sám, znamená 
stratiť nádej.“

Milé dámy, nebuďte samy, 
pridajte sa k nám… 

Združenie Oravské Venuše 
vám poradí a pomôže, ako 
ďalej… 

Čriepky z cirkevnej školy
Pýtate sa čo zaujímavé sme 

prežili v škole? Bolo toho na-
ozaj dosť. 

Začalo to pozvaním začínajú-
cich učiteľov na stretnutie  s ot-
com biskupom Mons. Štefanom 
Sečkom. Prišli učitelia z celej 
diecézy. Bola to dlhá cesta do 
Spišskej Kapituly. Dokopy zo 
školy cestovalo päť učiteľov.  S 
otcom biskupom  sa rozprávali 
na rôzne témy týkajú-
ce sa  pedagogického 
povolania a jeho po-
slania. Následne  si 
spolu vychutnali kul-
túrny program, ktorý 
pre nich pripravili deti 
neďalekej základnej 
umeleckej školy. Po 
tejto krátkej kultúrnej 
pauze  bola predsta-
vená história Spišskej 
diecézy a základné in-
formácie o cirkevnom 
školstve na Sloven-
sku. Celé stretnutie 
bolo ukončené po-
vzbudivými slovami 
do ďalšej náročnej ale 
krásnej práce.   Po-
dobné stretnutie bolo na druhý 
deň, kde boli pozvaní bývalí 
zamestnanci školy na stretnutie 
s otcom biskupom, ktorý im po-
ďakoval za ich prácu.

Vzácnu návštevu detí z Mater-
skej školy na Komenského ulici 
sme veľmi srdečne privítali. Bu-
dúci predškoláci sa učili, sedeli 
v laviciach ako ozajstní školáci. 

Mali sme pre nich pripravené aj 
ťažké matematické úlohy. Pote-
šili sme ich malým darčekom a 
zaspievali sme im pesničku. Aj 
oni mali pre prvákov malý prog-
ram. Navštívili obidve prvé trie-
dy. Tešíme sa na nich a veríme, 
že mnohí z nich prídu práve do 
našej školy. 

Pavol Hudák, kňaz, ktorý pra-
cuje s mladými, prišiel aj k nám 

na besedu. Venuje sa mládeži, 
ktorá chce svoju mladosť prežiť 
čisto a tak sa dobre pripraviť na 
sviatosť manželstva. Má naozaj 
dar upútať poslucháčov.

Misionár  Anton Odrobiňák 
pochádzajúci z Bobrova a teraz 
pôsobiaci v Ekvadore, sa prišiel 
podeliť so svojimi skúsenosťa-
mi z jeho práce v Južnej Ame-

rike. Najkrajšie boli ukážky, 
ktoré si odtiaľ doniesol, nap-
ríklad koža zo 4 m dlhého hada. 
Veľmi zábavný bol jeho tanec s 
hrkálkami na nohách a oštepom 
v ruke. 

Beseda z Ústavu pamäti ná-
roda z Bratislavy bola určená 
najstarším žiakom. Téma židov-
skej otázky počas vojny a pre-
nasledovanie cirkvi, boli hlavné 

témy. Chceme, 
aby toto vedeli 
aj naši mladí.

A n g l i c k á 
pieseň, jej tretí 
ročník odznel 
na sviatok 
sv. Mikuláša. 
Najprv sv. Mi-
kuláš navštívil 
tých najmlad-
ších s darček-
mi a potom sa 
rozozvučali an-
glické piesne v 
podaní žiakov 
školy z kaž-
dého ročníka. 
Počuli sme aj 
nemecké pies-

ne a tiež talianske. Malo to opäť 
vyššiu umeleckú úroveň ako v 
minulom roku. 

Robiť dobré skutky je výzva v 
našej škole počas adventu, aby 
sme sa   aj takto  pripravovali na 
príchod nášho Spasiteľa, na Via-
noce. Dobrý skutok  treba uro-
biť, potom ho napísať a dať do  
škatule, ktorá bude naším spo-

ločným darčekom pre Ježiška.
Prijímanie prvákov za ozaj-

stných žiakov školy je už naša  
každoročná udalosť, na ktorú 
sa veľmi tešíme. Aj tento rok v 
druhú adventnú nedeľu sa táto 
pekná akcia začala sv. omšou v 
kaplnke našej školy. Po nej pri-
šiel na rad program, ktorý pri-
pravili triedne pani učiteľky.  

Hľadanie prístrešia Svätej Ro-
diny je známa modlitba v mno-
hých rodinách pred Vianocami. 
Sv. Rodina hľadá príbytok - ro-
dinu, do ktorej by mohla prísť. 
Aj my sme si pripravili tento 
program - modlitbu pre našich 
žiakov. Každá trieda dostane 
obraz Sv. Rodiny a deväť detí z 
každej triedy si bude tento ob-
raz podávať z rodiny do rodiny. 
Ráno v škole bude spoločná 
pieseň a modlitba a potom si 
vymenia obraz, s ktorým sa 
doma spoločne celá rodina stret-
ne,  pomodlí sa  za seba i druhé 
rodiny.  

Nedá mi nespomenúť prácu 
našich rodičov, ktorí pripravili 
pre žiakov a ich rodičov náv-
števu Aqvarelaxu v Dolnom 
Kubíne, adventné vence, ktoré 
si bolo možné kúpiť. Dôležitým 
bodom bola duchovná obnova u 
saleziánov, ktorú viedol pán de-
kan. Bola určená rodičom. Patrí 
im veľká vďaka!

Prajeme všetkým požehnané 
Vianoce plné lásky, úcty, mod-
litby, radosti a pokoja. 

                       M. Kurtulíková

Tretia B s Mikulášom.

Učitelia na biskupstve
Po uplynutí niekoľkých 

mesiacov od začiatku škol-
ského roka sa  začínajúci 
učitelia Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námes-
tove  zúčastnili na privítaní a 
prijatí začínajúcich učiteľov 
v aule Biskupského úradu 
v Spišskom Podhradí. Toto 
stretnutie sa konalo pod ve-
dením diecézneho biskupa J. 
E. Mons. ThDr. Štefana Seč-
ku, jeho pomocného biskupa 
J. E. Mons. Andreja Imricha 
a riaditeľa školského úradu 
PaedDr. Jána Draveckého, 
PhD. Každý z nich si pripra-
vil motivujúce slovo, ktoré 
bolo zároveň veľmi povzbu-

divým k vykonávaniu nároč-
ného učiteľského povolania. 
Jedným z cieľov stretnutia 
bolo tiež informovať všet-
kých začínajúcich učiteľov 
a učiteľov prestupujúcich na 
katolícke školy zo štátnych 
škôl o stave cirkevných škôl 
Spišskej diecézy. Snažili sa 
týmto učiteľom povedať aj 
o tom, ako treba podávať 
učivo v rámci jednotlivých 
predmetov vo svetle viery a, 
samozrejme, v katolíckom 
duchu. Po skončení progra-
mu nasledovala krátka pre-
hliadka biskupského úradu a 
katedrály. 

               Mgr. Milan Hojo 



Príslovie „nehľadaj 
muža pri tanci, ale pri 
práci“ už dávno neplatí. 
Nielen preto, že práce 
je málo, a tak sa mladí 
viac zabávajú ako pra-
cujú. Možno teda pove-
dať, že životných partne-
rov si nachádzajú aj v ta-
nečných školách. Jednú 
takú tanečnú školu vám 
predstavíme. Tanečné 
štúdio MAESTRO, pô-
sobiace dlhodobo aj na 
Orave, riaditeľom ktoré-
ho je diplomovaný učiteľ 
tanca, rozhodca i tréner 
v tanečnom športe v jed-
nej osobe, Róbert Szol-
noki. 

„Naše tanečné štúdio 
vzniklo v roku 1990, má 
teda už 22 rokov. Začínali 
sme v L. Mikuláši, neskôr 
sme sa rozšírili do Ružom-
berka, L. Hrádku, už  viac 
ako 15 rokov sme „doma“ 
v Dolnom Kubíne, približ-
ne osem rokov v Námesto-
ve. Začali sme s tanečnými 
kurzami, neskôr s taneč-
ným športom, teda súťaž-
nými štandardnými a latín-
skoamerickými tancami.“ 

Dvadsať dva rokov je 

dosť dlhá doba. Za toto 
obdobie ste určite do-
siahli rad úspechov. Spo-
meňte niektoré.

„Sme majstri Slovenska 
v choreografiách v latín-
skoamerických tancoch 
z roku 1998, v tanečných 
kluboch štyroch spomí-
naných miest máme v ta-
nečnom športe približne 
120 žiakov a aj na Orave 
úspešné páry bodujúce vo 
finále celoslovenských sú-
ťaží.“

Chce sa ľuďom tanco-
vať v tejto ťažkej dobe? 

„Ľudia stále chcú tan-
covať. Určite je to späté s 
hospodárskou situáciou, 
ktorá poznačuje všetky ob-
lasti života, ale ani v tých-
to časoch sa tancovať ne-
prestalo. Najväčší boom v 
tanečných kurzoch nastal, 
keď sa v televízii začala 
tanečná súťaž Let`s Dance. 
Vtedy sa nám v tanečných 
kurzoch počet  záujemcov 
takmer strojnásobil. Mys-
lím si, že ľudia začínajú 
cítiť potrebu vedieť tanco-

vať. Chodia na plesy,  na 
zábavy, chcú ovládať jed-
notlivé tance, takže najmä 
v jeseni - pred plesovou 
sezónou - sa do kurzov 
hlásia dospelí ľudia, ale aj 
stredoškoláci, pretože sa 
chcú naučiť tancovať na 
stužkové, študentské plesy 
a podobne. Školu máme 
teda plnú, naše tanečné 
štúdio navštevuje ročne 
500 - 1000 žiakov.“ 

Čo oravskí tanečníci? 
Našli ste na Orave nejaké 
tanečné talenty?

„Orava je v našej škole 
veľmi dobre zastúpená. 
Predtým bola v podstate 

netanečný kraj, a my sme v 
tomto regióne pred rokmi 
rozbehli túto športovú čin-
nosť. Oproti napr. Liptovu 
sa nám na Orave do kurzov 
sa nám hlási veľa chlapcov, 
viac ako dievčat, čo je zau-
jímavé – napríklad na Lip-
tove je to naopak. Máme tu 
veľmi šikovných detských 
tanečníkov, najvyššiu kate-
góriu na Orave máme ka-
tegóriu T, je to teda druhá 
od najvyššej triedy,  máme 
šikovný oravský pár z Vav-
rečky - vysokoškolákov 
Natáliu Hvolkovú a Juraja 
Štorcela, ktorí dochádzajú 
na tréningy do Námestova 
v piatky a nedele.“

Tohto roku to teda mali 
na súťaž najbližšie zo 
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Program Podujatí december 2012 – január 2013

Kino KuLtÚra námestovo

 Filmový klub
 25. 1. Piatok

TRAINSPOTTING
dráma, české titulky

1,50 / 2 €
od 15 rok.

VB
    94´

  4. 1. Piatok
   o 16.00 h

SAmmyhO dOBROdRužSTVá
anim. rodinný, české dabing

2,00 €
od 12 rok.

BelG.
   88´

  5. 1. Sobota    
  6. 1. Nedeľa

IRON Sky
akčná komédia, české titulky

2,50 €
od 15 rok.

Aus.Fín.N.
  93´

  11. 1. Piatok    
  12. 1. Sobota
  13. 1. Nedeľa        

TWIlIGhT SáGA: ÚSVIT 2. ČASŤ
mysteriózny, dobrodružný

slovenské titulky

2,50 €
od 12 rok.

uSA
   115´ 

január  2013

Začiatok filmových predstavení je o 18:00. Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred 
začiatkom predstavenia v pokladni kina. Zmena programu vyhradená! Bližšie informácie 
o programe Kina Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

VIanoČnÉ 
StretnutIe 

jednotY cooP 
V námeStoVe

18. decembra, utorok

stretnutie dôchodcov, býva-
lých zamestnancov Jednoty.

VIanoČnÝ Koncert 
SÚKromnej ZuŠ 

V námeStoVe
19. decembra, streda 

17:00

remeSeLnícKe 
VIanoce – VIanoČnÉ 

trHY
20. - 21. decembra

Mesto Námestovo v spo-
lupráci s Domom kultúry v 
Námestove už po piaty rok, 
usporadúva Vianočné trhy, 
ktoré sa pod názvom „RE-
MESELNÍCKE VIANOCE“ 
budú konať 20.12. až 22. 12. 
2012. Miestom konania trhov 
je Hviezdoslavovo námestie, 
kde budú pripravené predajné 
plochy pre predajcov.

Predajným sortimentom je 

tovar s vianočnou tematikou:
- vianočné ozdoby zo skla, 

keramiky, šúpolia, perníka, 
háčkované a štrikované oz-
doby, vrátane obrúskov

- umelecké remeselníc-
ke výrobky z drôtu, dreva a 
pod.,

- výrobky z medu - med, 
medovina, sviečky

- vianočné oblátky a via-
nočné pečivo

- vianočná výzdoba z kve-
tov a čečiny

- vítaní sú predajcovia poží-
vatín, ktorí budú ponúkať ob-

čerstvenie ako je varené víno, 
vianočný punč, klobásky a 
iné špeciality.

Tešíme sa na Vás a veríme, 
že sa nám spolu s Vami podarí 
vyčariť vianočnú atmosféru.

VIanoČnÝ Program 
SoŠ SLanIcKá oSada

21.12. Piatok

drIŠĽaK
26. januára, sobota 

17:00
Vystúpenie folkovo-folklór-

no-humoristicko-recesnej sku-

piny Drišľak, vstupné 8 eur

dIVadLo Pre detI
1. februára, piatok 

16:00
Divadlo Maska Zvolen

BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
Vstupné: 2 €

Nesmrteľný Jozef Cíger 
Hronský k nám prichádza zo 
svojimi  nezabudnuteľnými 
prasiatkami Budkáčikom a 
Dubkáčikom a samozrejme 
s naším známym gašparkom. 
Hlavné postavy stvárnili 
skvelá Barbora Kederová a 
Kristína Sihelská.

všetkých párov, pretože 
druhý ročník medziná-
rodnej súťaže Maestro 
Dance Cup 2012 sa pred 
niekoľkými dňami konal 
práve tu. 

„Áno, vlani sme boli v 
Oravskej Jasenici, teraz 
vo Vavrečke. Spomínaný 
pár si tu vytančil 2. mies-
to v kategórii B dospelí, 
Oravci sa umiestnili na 
popredných miestach v 
kategóriách detí, juniorov, 
v latinskoamerických tan-
coch, dospelých i hobby 
detí. Ohlasy na 2. ročník 
maestro Dance Cup boli 
veľmi dobré!“

Ako sa vám pracuje v 
Námestove?

„Námestovo je spádová 
oblasť, do kurzu v tomto 
meste nám chodia nielen 
Námestovčania, ale aj žiaci 
z okolitých obcí i z Tvrdo-
šína, z Trstenej... Dom 
kultúry v Námestove nám 
vytvoril dobré podmienky. 
Najprv sme začali s taneč-
nými kurzami, neskôr s 
tanečným športom. Počet 
tanečníkov sa nám každým 
rokom znásobuje a radi by 
sme v tejto spolupráci po-
kračovali.“

Spomínate pozitívne 
ohlasy na súťaž. Čo vám 

ľudia okrem 
hodnotenia 
píšu na so-
ciálnej sieti?

„Milé veci. 
Naladené do 
v i a n o č n a . 
N a p r í k l a d , 
že by chceli 
manželovi či 
manželke kú-
piť pod strom-
ček tanečný 
poukaz. Ur-
čite ich pote-
šíme, lebo na 
tieto poukazy 
dávame už 
niekoľko ro-
kov výrazné 
zľavy. Taneč-
né kurzy pre 
Oravu otvára-
me  v januári 
v Námestove, 
aj v Dolnom 
Kubíne.   
                  (r)
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Ľudia chcú tancovať aj v ťažkej dobe

Ocenení oravskí tanečníci vo Vavrečke.    Foto: (bh)

Juraj Štorcel a Natália Hvolková si vo svojej rodnej obci na 
medzinárodnej súťaži Maestro Dance Cub 2012 vytančili dru-
hé miesto v kategórii B dospelí.        Foto: (bh)
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Karolína Murínová
Marián Grigeľ
Vivien Geburová
Eliška Stoklasová
Sebastián Tomovčík
Rastislav Janík
Filip Praj

Vítame medzi nami

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
v októbri

Jozef Fuzia 84
Emília Chovancová 83
Helena Šurinová 56
Margita Kordiaková 92
Miroslav Matis 57
Rita Kolenčík 65

v novembri
Margita Nodžáková 62
Zuzana Martauzová 64
Marta Graňáková 72
Štefan Kružliak 67

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Karin Ťapáková
Rebeka Prozbíková
Lukáš Brandys
Samuel Slovík
Lenka Bačová
Martina Boleková
Adam Kumor

Narodení v októbri

Narodení v novembri

POZVÁNKA          
Srdečne vás pozývame  na 

XVI. reprezentačný ples ZRPŠ 

ktorý sa uskutoční dňa 18.01.2013 
o 19.00 hod.  v priestoroch jedálne ZŠ, 
Slnečná, Námestovo.    

Vstupné 40 € pre jeden pár.

NULTÝ ROČNÍK – najlepšie riešenie

Blíži sa obdobie zápisu 
vášho dieťaťa do školy? Ur-
čite začínate uvažovať, čo by 
bolo najlepšie pre vaše dieťa. 
Ak máte v úmysle odklad 
školskej dochádzky,  ponú-
kame vám riešenie v podobe 
nultého ročníka.

V školskom roku 2013/2014 
plánujeme  zriadiť nultý roč-
ník na Základnej škole Sl-
nečná 168/28 v Námestove.  
Oznamujeme rodičom,  ktorí 
majú záujem, aby ich dieťa 
s odloženou školskou do-
chádzkou navštevovalo nultý 
ročník, je potrebné prihlásiť 
ho v Základnej škole Slnečná 
168/28, Námestovo.  Trieda 
nultého ročníka sa môže zria-
diť s minimálnym počtom 8 
žiakov a maximálne v nej 
môže byť 16 detí, čo umož-
ňuje venovať sa individuálne 
každému dieťaťu podľa po-
treby. 

Vyučovanie v nultom roční-
ku základnej školy môže byť 
poldenné alebo celodenné. Pod 
celodenným sa rozumie zara-
denie detí do školského klubu 
v popoludňajších hodinách, 
poprípade dieťa môže navšte-
vovať záujmové krúžky.

K výhodám zaradenia die-
ťaťa do nultého ročníka pat-
ria: vhodné podmienky pre 
rozvíjanie reči, jazykových 
a komunikačných schop-
ností, obohacuje sa aktívna 
slovná zásoba detí, značná 

pozornosť sa venuje rozvoju 
jemnej motoriky a grafomo-
torických schopností, zdo-
konaľovanie sebaobslužných 
návykov, rozvíja sa zrakový a 
sluchový vnem, pamäť, slov-
né a názorové myslenie detí, 
menej úspešní  žiaci  v nul-
tom ročníku nie sú vystavení 
tlaku, pretože „nestíhajú“, 
pani učiteľka  kladie dôraz na 
pozitívne hodnotenie žiaka, 
deti majú dlhý čas a priestor 
úspešne zvládnuť požiadav-
ky, ktoré sa na ne kladú.

Podľa skúseností z iných 
škôl je nultý ročník veľkou 
pomocou pre deti aj pre ich 
rodičov. Zabezpečuje plynulý 
prechod od hravého „zamest-
nania“ v materskej škole k 
pravidelnej práci na vyučo-
vaní. Získané vedomosti, 
zručnosti a návyky  pomôžu 
deťom všestranne sa pripra-
viť na prvý ročník základnej 
školy.

Zaradenie dieťaťa do nul-
tého ročníka je nové alterna-
tívne riešenie, ktoré odklad 
povinnej školskej dochádzky 
o jeden školský rok môže 
stráviť v školskom prostredí 
(a tak dieťa neopakuje pred- 
školskú výchovu v MŠ).

Bližšie informácie poskyt-
neme: tel. 5581241, mail: 
zsnobrehy@mail.t-com.sk, 
web: zsbrehyno.edu.sk (zá-
ložka vľavo Nultý ročník).

Vedenie školy

pre  deti s odloženou školskou dochádzkou

Rodinné centrum Drobček  
je stále tu!

Z mnohých strán sa ku nám 
doniesla správa, že Rodinné 
centrum Drobček skončilo  
svoju činnosť.  Pravda je 
však taká, že RC Drobček, 
hoci stále nemá priestory, 
v ktorých by mohlo pokra-
čovať vo svojej pravidelnej  
činnosti, funguje  aj naďa-
lej.

Každý mesiac sa snažíme 
pripraviť aspoň jednu väč-
šiu akciu. Takými boli Lam-
piónový sprievod,  tvorivé 
dielne (pečenie medovníkov 
s deťmi, vyrábanie advent-
ných vencov pre dospelých), 

Mikuláš v meste. O našich 
akciách sa môžete dozvedieť 
viac na www.rcdrobcek.sk 
alebo na Facebooku. 

Posledné tri mesiace sme 
nezaháľali a neustále hľadali 
vhodné priestory. Ak všetko 
dobre dopadne, od januára 
2013 by sme chceli opäť za-
čať s našimi pravidelnými 
aktivitami, keďže by sme 
mali mať priestory v budo-
ve pod školskou jedálňou pri 
ZŠ Komenského. Tak nám 
držte palce a dúfame, že sa 
tam stretneme. ☺

         Kolektív RC Drobček

Základná škola Komenského Námestovo a Zá-
kladná škola Brehy  pozývajú všetkých budúcich pr-
vákov a ich rodičov 

na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 21. 1. - 23. 1. 2013  v 

čase od 13.00 do 16.00 h. v priestoroch základných 
škôl. Bližšie informácie na  

www.zskomnam.edu.sk   a  www.zsbrehyno.edu.sk
                 Tešíme sa na Vás 

Zápis do 1. ročníkaŠarkany čakali pani Zimu

Listy, ktoré zmenili farbu 
a opadali koncom jesene zo 
stromov, deti pozbierali a 
použili vo svojej tvorbe po-
čas akcie Tvoríme z darov 
jesene. Vytvorili z nich rôzne 
kreácie - stromčeky, ružič-
ky, obrázky. Aj gaštany pod 
rukami detí ožili. Tekvice 
sa v našej škôlke zmenili na 
veselé postavičky a  rodinky 
ježkov. Tvorivosti a fantázií 

sa medze nekládli,  preto vý-
robky z darov jesene krásne 
vyzdobili priestory Materskej 
školy Komenského.  Celé 
tvorivé obdobie vyvrcholilo 
veselou Šarkaniádou, kde  si 
deti zatancovali, zarecitovali 
a zamaškrtili. Detské výtvo-
ry v podobe šarkanov zdobili 
škôlku a čakali v nej až na 
príchod pani zimy.

Kolektív MŠ Komenského    

Jesenné hody - deti zo strednej triedy.



Celky v Mestskej lige v Lip-
tovskom Mikuláši dali hokej-
balu na určitý čas zbohom. 
Jesenná časť sa pre chladné 
počasie skončila skôr ako 
sa plánovalo. Na stretnutia 
posledného kola prvej časti 
súťaže tímy už nenastúpili a 
odohrajú ich až po zimnej pre-
stávke. Okrem toho niektoré 
družstvá nestihli odohrať ani 
svoje odložené zápasy. Tie sa 
tak isto uskutočnia až na jar.

Pokiaľ ide o námestovských 
zástupcov v MHBL, darilo sa 
im striedavo. Panteri dokázali 
v derby stretnutí jednoznačne 
zdolať Orlov a skóre si vylep-
šili aj výhrou nad Black Devils. 
Proti Dallasu a Atour Monkey 
ťahali za kratší koniec, no na 
hracej ploche rozhodne neboli 
horším mužstvom.

Určité zlepšenie badať na 
hre a výsledkoch žlto-čier-
nych. Dokázali to v súboji 
proti Black Devils. Podľahli 
mu, no výkonom nesklamali. 
Potvrdili to v ďalšom meraní 
síl, keď si pripísali do tabuľ-
ky prvé dva body za víťazstvo 
nad Cannons. Pod to sa pod-
písal aj nový gólman Orlov 
Marek Roba, ktorý absolvo-
val úspešnú premiéru medzi 
žrďami. Našincom toto meno 
nič nehovorí, pretože ide o 
brankára z Liptova, majúceho 
bohaté skúsenosti s hokejba-
lom.

Zmeny v hráčskych 
kádroch

HbK Orli: príchod - Marek 
Roba (Dallas, MHBL), HbK 
Panteri: príchod - Adam Zá-
mečník (BKP)

Po tom, čo sme v predchá-
dzajúcom čísle hodnotili Pan-
terov, zoberieme si tentoraz na 
mušku Orlov. Je faktom, že i 
druhú sezónu sa potácajú na 
konci tabuľky s jedenástimi 
účastníkmi. Spôsobené je to 
tým, že im chýba trénerské 
vedenie, ktoré by ich postup-
ne posúvalo na vyššiu výkon-
nostnú úroveň. Vo svojom 
kádri majú rýchlych mladých 
hráčov, ktorí, bohužiaľ, za-
ostávajú v taktickej príprave. 
„Okrem toho sa družstvo ne-
vyhlo určitej obmene a hlavne 
začínajúci chlapci musia na 
sebe popracovať,“ zdôraznil 
kapitán Orlov Juraj Jankuliak. 
Ak by mali medzi sebou nie-
koľkých starších a zároveň 
skúsenejších hokejbalistov, 
mohli by potrápiť nejeden ce-
lok v liptovskej lige. „Presne 
tak. Jednoznačne ale musíme 
zlepšiť obrannú činnosť a sú-

strediť sa na celky z dolnej 
polovice tabuľky. Proti ním 
by sme mohli získať nejaké 
body,“ dodal J. Jankuliak. Na 
základe ich herného prejavu 
je zrejmé, že by potrebovali 
klasického rozohrávača, ktorý 
by bol mozgom tímu. Je pre-
to možné, že na jar sa po R. 
Kutlíkovi a M. Robovi objaví 
v zostave Hornooravcov aj 
tretí skúsený Lipták. Oceňuje-
me ale ich bojovnosť a veľké 
chcenie absolvovať náročné 
stretnutia v nedomácom pro-
stredí.

Výsledkový servis 
6. - 10. kola

Dallas - HbK Panteri 11:5 
(3:2, 4:1, 4:2), góly Panterov: 
A. Zámečník 2, L. Pavlák 
2, M. Barčák. HbK Panteri 
- HbK Orli 11:0 (2:0, 5:0, 
4:0), góly: J. Migra 4, L. Pav-
lák 4, A. Zámečník 2, M. Že-

lonka. HbK Orli - Black De-
vils 6:11 (1:2, 1:3, 4:6), góly 
Orlov: I. Galko 3, R. Kutlík 
2, D. Bolek. Atour Monkey 
- HbK Panteri 5:3 (2:0, 3:0, 
0:3), góly Panterov: P. Gra-
ňák, M. Barčák, D. Kroner. 
Black Devils - HbK Panteri 
2:14 (1:3, 1:6, 0:5), góly Pan-
terov: J. Kozaňák 3, J. Migra 
3, P. Graňák 2, R. Migra 2, 
M. Želonka 2, D. Kroner, M. 
Barčák. HbK Orli - Cannons 
10:8 (1:5, 5:2, 4:1), góly Or-
lov: I. Galko 4, M. Farský 4, 
R. Kutlík, D. Bolek.

Odložené stretnutia 6. kola 
Klietka - HbK Panteri, 7. 
kola HbK Orli - Old Stars a 
11. kola HbK Orli - Subtech 
Unity sa uskutočnia v jarnej 
časti súťaže.

Bilancia jesenných
 zápasov

HbK Orli: 8 zápasov, 1 vý-
hra, 0 remíz, 7 prehier, skóre 
36:101, 2 body, 11. miesto

HbK Panteri: 9 zápasov, 4 
výhry, 1 remíza, 4 prehry, skó-
re 83:45, 9 bodov, 4. miesto

Strelci gólov v jesennej časti 
sezóny 2012/2013

HbK Orli: 16 - Ivan Galko, 
6 - Marek Farský, Radovan 
Kutlík, 4 - Daniel Bolek, 2 
- Filip Hollý, 1 - Viliam Glo-
nek, Tomáš Iskierka

HbK Panteri: 19 - Juraj 
Migra, 14 - Jozef Kozaňák, 
12 - Lukáš Pavlák, 11 - Jo-
zef Pucheľ, 9 - Peter Graňák, 
4 - Adam Zámečník, Maroš 
Želonka, 3 - Michal Barčák, 2 
- Jakub Novák, Rudolf Migra, 
Dávid Kroner, 1 - Pavol No-
vák 	 										Milan	Švába

Umiestnenie Orlov nie je lichotivé, no gólová efektivita Ivana 
Galka (s loptičkou) stojí za povšimnutie. 		Foto:	Milan	Švába
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HOKEJBAL: ORAVIA CUP : JESEŇ 2012

STOLNÝ TENIS: TJ ORAVAN NÁMESTOVO

HOKEJBAL: ORLI A PANTERI NÁMESTOVO

Premiérová výhra Orlov v poslednom súboji jesene Panteri sa úlohy favorita 
zhostili na výbornú

Tradičný turnaj Oravia cup 
má zdarne za sebou aj dru-
hé tohtoročné vydanie. Hoci 
malo skromnejšie obsadenie, 
na jeho kvalite to neubralo. 
V sobotu 3. novembra bolo 
za gymnáziom Antona Ber-
noláka na programe desať 
stretnutí. Každé z nich trvalo 
2 x 8 min. Bolo pod mrakom, 
čo aktérom vyhovo-
valo.

Z pätice zúčast-
nených celkov mali 
jednoznačne najvyš-
šie ambície Panteri. 
Počas celého roka 
žijú hokejbalom a to 
sa muselo prejaviť. 
Zdolali všetkých svo-
jich súperov a obháji-
li prvenstvo z jarného 
polročníka. Spokojní 
s umiestnením mu-
sia byť rozhodne aj 
Polhorčania. Určite 
nečakane posledný 
skončil Gladiators. 
Pokiaľ ide o indivi-
duálne ocenenia pre 
najlepšieho brankára 
a strelca, tak tie sa opäť stali 
korisťou J. Kotúľa a jeho tí-
mového kolegu J. Pucheľa.

Výsledkový servis
Or. Polhora - Systers 3:1, 

Panteri - Cayman Aťo 3:0, 
Or. Polhora - Gladiators 1:2, 
Systers - Panteri 2:7, Gla-
diators - Cayman Aťo 1:8, 
Panteri - Or. Polhora 5:2, Ca-
yman Aťo - Systers 2:1, Gla-
diators - Panteri 1:3, Cayman 
Aťo - Or. Polhora 0:4, Systers 

- Gladiators 4:1
Konečné poradie

1. Panteri Námestovo, 2. 
HC Oravská Polhora, 3. Cay-
man Aťo Námestovo, 4. Sys-
ters Námestovo, 5. Gladiators 
Námestovo
Individuálne ocenenia
Najlepší brankár: Július Ko-

túľ (Panteri), 5 inkasovaných 

gólov a 1 shotout, najlepší 
strelec: Jozef Pucheľ (Pante-
ri), 9 gólov

Zostava víťazného 
tímu

Brankár: Július Kotúľ, 
obrancovia: Michal Barčák, 
Jakub Novák, Pavol Novák, 
Peter Šoch, útočníci: Jozef 
Kozaňák, Juraj Migra, Lukáš 
Pavlák, Jozef Pucheľ

	 										Milan	Švába

Július Kotúľ (vpravo) je už stálicou v 
bráne Panterov. Jozef Pucheľ vie zase 
dopraviť loptičku do siete.		

	 	 	Foto:	Milan	Švába

Extraligoví dorastenci a starší žiaci vedú svoje súťaže
Dobré meno nášmu mestu 

robia i muži v II. lige. Všetky 
ostatné celky námestovského 
stolnotenisového oddielu TJ 
Oravan si tak isto z kola na 
kolo vylepšujú svoje postave-
nia v tabuľke. Verme, že v na-
stúpenom trende budú pokra-
čovať aj v novom roku 2013.

Muži - krajské a 
oblastné súťaže

2. liga KSTZ Žilina
Hornooravci si po ostatných 

troch výhrach upevnili svoje 
postavenie a momentálne fi-
gurujú s 22 bodmi na výbor-
nom 3. mieste. Okrem sta-
bilnej pätice hráčov Roman 
Belopotočan, Ivan Galčík, 
Matúš Janček, Matúš Diko, 
Richard Kolenčík dostáva 
postupne príležitosť v tejto 
súťaži aj člen B-družstva Pat-
rik Balák.

Výsledky 6. - 9. kola: Val-
ča - Námestovo A 12:6, Ru-
žomberok C - Námestovo A 
6:12, Námestovo A - Bytča A 
12:6, Námestovo A - Vrútky 
A 11:7

4. liga Východ
Námestovský štvrtoligista, 

nachádzajúci sa aktuálne na 

7. priečke, nastupuje v zlože-
ní Šimon Gemeľa, I. Galčík, 
Samuel Sládek a P. Balák. 
Druhý menovaný pendluje 
medzi dvomi mužstvami.  
Kvarteto v prípade potreby 
dopĺňajú František Ptáčin a 
Juraj Migra. Možnosť zís-
kať ďalšie cenné skúsenosti 
už dostal aj stolný tenista C-
tímu Dalibor Diko.

Výsledky 6. - 10. kola: 
Námestovo B - Bobrovec A 
10:8, Tvrdošín B - Námes-
tovo B 4:14, Námestovo B - 
Liptovský Hrádok A 9:9, Lip-
tovské Sliače A - Námestovo 
B 13:5, Námestovo B - Krivá 
A 10:8

6. liga OrSTZ Dolný Kubín
V regionálnej súťaži vypo-

máhajú nášmu celku „béč-
kari“ Š. Gemeľa a S. Sládek. 
Okrem nich ešte zbierajú 
body i D. Diko s Romanom 
Belopotočanom mladším a 
Jakubom Zajacom. Sára Gal-
číková a navrátilec Rudolf 
Migra rovnako pomáhajú 
dostať sa kolektívu na vyššie 
pozície v tabuľke. V súčas-
nosti im patrí pozícia za ve-
dúcim triom.

Výsledky 6. - 10. kola: Kri-
vá B - Námestovo C 8:10, 
Námestovo C - Lokca C 13:5, 
Sedliacka Dubová B - Ná-
mestovo C 7:11, Námestovo 
C - Bziny C 9:9, Námestovo 
C - Bziny B 14:4

Juniori - celoslovenská 
a krajská súťaž

Extraliga dorastencov
Náš tím TJ Oravan Námes-

tovo A - v zložení Alexander 
Valúch, M. Diko a R. Ko-
lenčík - ukončí rok 2012 na 
vedúcej pozícii 12-členného 
poradia. V rámci 3. kola sa 
20. januára stretne v Starej 
Ľubovni s Čadcou A a ružom-
berským A i B-družstvom.

Divízia KSTZ Žilina
Dorastenecký B-výber si 

v decembri zaknihoval na-
vlas rovnaké výsledky ako v 
predošlom mesiaci, dokonca 
proti tým istým súperom. Bo-
dovo sa dotiahol na stolných 
tenistov z Turca. Obaja majú 
zhodne 13  bodov a sú divíz-
nymi lídrami. Trojici S. Slá-
dek, Š. Gemeľa, M. Janček 
vypomáha D. Diko.

Výsledky 2. - 4. kola: Ná-

mestovo B - Me-
dokýš Martin A 
5:5, Námestovo 
B - Kysucké 
Nové Mesto A 
10:0, Medokýš 
Martin A - Ná-
mestovo B 5:5, 
Kysucké Nové 
Mesto A - Ná-
mestovo B 0:10

Žiaci - krajská 
súťaž

Starší žiaci 
- divízia KSTZ 
Žilina

Za sebou majú 
dva tohtosezónne 
turnaje v Čad-
ci a v domácom 
prostredí. V obi-
dvoch prípadoch 
si zmerali svoje sily s roves-
níkmi z Oravskej Lesnej, 
Tvrdošína, Vrútok, Čadce, 
Kysuckého Nového Mesta, 
Martina a Ružomberka. V 
doposiaľ odohraných štrnás-
tich dueloch nezaváhali ani 
raz. Jednoznačne domino-
vali, keď ich všetky vyhrali 
zhodne 9:0 a na úrovni kraja 

bezpečne kraľujú.
Mladší žiaci - divízia 

KSTZ Žilina
Aj tí už stihli odohrať dve 

kolá, no to ostatné sa hralo 
krátko po uzávierke vydania. 
V úvodných vystúpeniach sa 
im darilo striedavo. Poslednú 
októbrovú nedeľu sa predsta-
vili v Martine, kde štyrikrát 
vyhrali a tri razy museli pob-

lahoželať k výhre súperovi.
Výsledky 1. kola: Námes-

tovo A - Dolný Kubín A 9:0, 
Tvrdošín A - Námestovo A 
3:4, Námestovo A - Vrútky A 
6:2, Čadca A - Námestovo A 
6:3, Námestovo A - Medokýš 
Martin A 7:1, MSTK Martin 
A - Námestovo A 4:3, Námes-
tovo A - Ružomberok A 3:5

	 									Milan	Švába

Vekom starší žiaci Šimon Gemeľa (vľavo) a Samuel Sládek sa dokážu pre-
sadzovať i medzi dorastencami a mužmi.                      			Foto:	archív	STO
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futbal : MŠK NÁMEStOVO 

HOKEJ - OHS 2012/2013

Po Troch kráľoch sa opäť zapoja do tréningového procesu
Prvý decembrový týždeň 

absolvovalo mužstvo do-
spelých posledné tréningy 
v tomto roku. Dalo nimi 
bodku za vcelku úspešne 

zvládnutou jesennou čas-
ťou aktuálnej sezóny v III. 
lige Východ. Dokázalo sa 
udomácniť medzi lepšou 
polovicou účastníkov, no 

potvrdiť to musí 
i v odvetnej čas-
ti.

Ostatné tri 
m a j s t r o v s k é 
zápasy sa však 
neskončili ví-
ťazstvami Hor-
n o o r a v c o v . 
V nie príliš 
ideálnych fut-
balových pod-
mienkach sa so 
svojimi rivalmi 
rozišli zmierli-
vo. V tabuľke si 
nijako výrazne 
nepohoršili, no 
súperi sa k nim 
priblížili až tak, 
že o poradí mu-
selo rozhodovať 
lepšie skóre.

Prvú polovicu 
ročníka však 
hodnotíme glo-
bálnejšie. V 
šiestich due-
loch si brankár 
Tomáš Smata-
ník udržal čisté 
konto. V tomto 

smere sú v lige lepší iba 
gólmani z Pohronia a ko-
šickej Lokomotívy. Práve 
tieto dva celky prehrali do-
posiaľ iba dvakrát, Námes-
tovčania a rezerva Dukly 
Banská Bystrica nezískali 
ani bod v troch súbojoch. 
Tak isto potešiteľný fakt...

V počte inkasovaných gó-
lov patrí žlto-čiernym štvr-
tá priečka. Pokiaľ ide o re-
mízové výsledky, tak tých 
dosiahli najviac. Nemuselo 
ich byť až toľko, no nie 
vždy sa dá vyhrávať.

Výsledkový servis 
14. a 15. kola

Martin - Námestovo 1:1 
(0:0), gól hostí: M. Kubala, 
Námestovo - Lipany 0:0

Bilancia jesenných 
zápasov

15 zápasov, 5 výhier, 7 re-
míz, 3 prehry, skóre 21:15, 
22 bodov, 5. miesto

Strelci gólov 
v jesennej časti 

sezóny 2012/2013
4 - A. Kmeť, M. Kubala, 

3 - M. Kasan, J. Siman (1 
z 11 m), M. Jaworek, 1 - D. 
Kosmeľ, A. Stašiniak, M. 
Šmiheľ, J. Lúchava

Prvýkrát sa strapáčovci 
zídu v novom roku 7. ja-
nuára. Okrem tradičnej 
zimnej prípravy absolvujú 
pravidelnú sériu priateľ-
ských zápasov. Niektorí 
futbalisti sa v tomto roč-
nom období predstavia vo 
viacerých halových ligách 
v regióne. Situácia ohľa-
dom zloženia hráčskeho 
kádra je zatiaľ otvorená. 
K 31. decembru sa končí 
hosťovanie v MŠK An-
drejovi Kmeťovi (Čad-
ca), Danielovi Kosmeľovi 
(Slovan Bratislava), dvom 
Marekom - Jaworekovi 
a Kubalovi (obaja Dolný 
Kubín) a Michalovi Bari-
čákovi (Korňa). O mesiac 
dlhšie je zatiaľ dohodnuté 
pôsobenie brankára Ma-
teja Cubineka z Oravskej 
Polhory. Nielen o ich zo-
trvaní bude vedenie nášho 
treťoligistu čoskoro roko-
vať s ich materskými klub-
mi. Mimochodom, výkop 
jarnej časti je na programe 
9. marca 2013. Futbalisti z 
metropoly Bielej Oravy sa 
predstavia na pôde pred-
posledného Vranova nad 
Topľou.

	 								Milan	Švába

Pravý obranca Jakub Lúchava (v strede s loptou) si svojimi 
výkonmi vybojoval miesto v základnej zostave MŠK.

         	Foto:	Milan	Švába

Trénersky odborník Pavol Strapáč by 
mal viesť mužstvo aj po Novom roku.       
                                    Foto:	Milan	Švába

Tibor Grígeľ stihol koncom roka dva prestupy
Aktuálny ročník Oravskej 

hokejovej súťaže speje k 
ukončeniu svojej prvej polo-
vice. Zatiaľ sa v ňom žiadne 
výrazné prekvapenia nekonali. 
Dolnokubínski Draci si podľa 
predpokladov udržujú vedúcu 
pozíciu, no s nie príliš veľkým 
bodovým náskokom.

Ukazuje sa, že ich tradičný-
mi konkurentmi budú opäť 
Námestovo, Oravská Lesná a 
Pucov. Odstupy medzi tými-
to mužstvami sú minimálne, 
takže obsadenie druhého až 
štvrtého miesta sa pravidelne 
mení. Hokejisti v bielo-mod-
rých dresoch, čiže Slanice, 
zaznamenávajú zlepšenie vý-
sledkov i svojho postavenia. 
Nedarí sa MTS, teda družine 
vedenej Jozefom Štilcom. Po 
štyroch prehrách v rade si po-

horšila a je až deviata.

Výsledkový servis 
4. - 9. kola

4. kolo: Oravská Poruba - 
Slanica 2:5 (1:2, 1:3), Námes-
tovo - Pucov 2:4 (0:3, 2:1), 
Liesek - Draci Dolný Kubín 
2:9 (1:4, 1:5), Oravský Podzá-
mok - Oravská Lesná 2:2 (1:1, 
1:1), Podbiel - MTS 1:4 (0:0, 
1:4), Trstená mala voľno

5. kolo: Oravská Lesná - 
Podbiel 10:2 (3:1, 7:1), Draci 
Dolný Kubín - Oravský Pod-
zámok 3:3 (1:1, 2:2), Pucov - 
Liesek 8:1 (4:0, 4:1), Slanica 
- Námestovo 3:4 (2:3, 1:1), 
Trstená - Oravská Poruba 3:3 
(2:2, 1:1), MTS mal voľno

6. kolo: Námestovo - Trste-
ná 3:2 (2:0, 1:2), Liesek - Sla-
nica 7:3 (2:1, 5:2), Oravský 

Podzámok - Pucov 1:2 (1:0, 
0:2), Podbiel - Draci Dolný 
Kubín 3:4 (1:2, 2:2), MTS - 
Oravská Lesná 2:6 (1:3, 1:3), 
Oravská Poruba mala voľno

7. kolo: Draci Dolný Kubín 
- MTS 8:1 (2:0, 6:1), Pucov - 
Podbiel 1:2 (0:1, 1:1), Slanica 
- Oravský Podzámok 5:3 (1:1, 
4:2), Trstená - Liesek 4:6 (0:4, 
4:2), Oravská Poruba - Ná-
mestovo 4:5 (3:4, 1:1), Orav-
ská Lesná mala voľno

8. kolo: Liesek - Oravská 
Poruba 3:4 (1:1, 2:3), Orav-
ský Podzámok - Trstená 4:1 
(3:1, 1:0), Podbiel - Slanica 
3:2 (0:1, 3:1), MTS - Pucov 
1:4 (0:4, 1:0), Oravská Lesná 
- Draci Dolný Kubín, Námes-
tovo malo voľno

9. kolo: Pucov - Oravská 
Lesná 1:5 (1:2, 0:3), Slanica 

- MTS 5:2 (2:0, 3:2), Trstená - 
Podbiel 2:0 (1:0, 1:0), Oravská 
Poruba - Oravský Podzámok 
4:1 (0:1, 4:0), Námestovo - 
Liesek 6:2 (3:1, 3:1), Draci 
Dolný Kubín mali voľno

Priebežné poradie 
po 9. kole

1. Draci D. Kubín 41:19 - 14 
bodov, 2. Námestovo 33:25 
- 12 bodov, 3. Oravská Les-
ná 39:19 - 11 bodov, 4. Pucov 
31:23 - 11 bodov, 5. Slanica 
30:30 - 8 bodov, 6. Trstená 
22:24 - 6 bodov, 7. Oravský 
Podzámok 20:22 - 6 bodov, 8. 
Oravská Poruba 26:33 - 6 bo-
dov, 9. MTS 24:35 - 6 bodov, 
10. Podbiel 15:30 - 5 bodov, 
11. Liesek 29:50 - 5 bodov

Strelci gólov
HK MTS: 11 - Jozef Štilec, 

5 - Štefan Ligas, 3 - Adam 
Kordiak, 2 - Branislav Pod-
hajský, 1 - Tomáš Chudý, Ján 
Maslan, Milan Florek st.

HK Námestovo: 8 - Lukáš 
Sluka, 6 - Andrej Stašiniak, 5 - 
Miloš Ferleťák, Tibor Grígeľ, 
3 - Róbert Reguly, Vladimír 
Madleňák, 2 - Tomáš Štefani-
čiak, 1 - Peter Potočan

HK Slanica: 4 - Peter Šoch, 
Marek Večerek, Miroslav Lip-
ničan, 3 - Jaromír Graňák, 2 - 
Martin Farský, Marek Glonek, 
Marián Kasan, Peter Kovaľ, 
Daniel Večerek, 1 - Marián 
Prielomek, Michal Devečka, 
Miroslav Červeň, Filip Pla-
nieta, Marek Jančo

Ešte pred úvodnými súbojmi 
došlo k zmenám na súpiskách 
prihlásených celkov. Spome-
dzi nich vyberáme tie, ktoré 
sa týkajú našej tradičnej tro- 
jice mužstiev. Medzi najzaují-
mavejšie patrí presun dobrého 
zakončovateľa, príležitostné-
ho rozhodcu a čerstvého mla-
doženáča T. Grígeľa k žlto-
čiernym. Návrat k nim ohlásil 
i skúsený gólman P. Bartha. 
MTS angažovali okrem futba-
listov z Krivej i M. Boleka zo 
Slanice a mladého, no veľmi 
perspektívneho A. Kordiaka. 
Slaničania vytvorili dvojičku 

nádejných brankárov v 
zložení J. Socha - J. Voj-
techovský. Ich posilou, 
ak mu to povinnosti do-
volia, určite bude vše-
stranný a už aj mediálne 
známy Marián Kasan.

Zmeny v hráčskych 
kádroch

HK MTS: príchody 
- Matúš Bolek (Slani-
ca), Igor Olbert (Orav-
ská Lesná), Branislav 
Bartoš, Adam Kordiak, 
Lukáš Kubala, Milan 
Kubášek, Peter Sojčák, 
Marcel Zaťko (všetci 
BKP), odchody - Brani-
slav Djobek, Tibor Grí-
geľ (obaja Námestovo), 
Milan Vankúš (Oravský 
Podzámok), Milan Ma-
dunický (BKP)

HK Námestovo: prí-
chody - Peter Bartha 
(Slanica), Branislav 
Djobek, Tibor Grígeľ 
(obaja MTS), Anton 

Holička (BKP), odchody - 
Peter Janičák (Slanica), Peter 
Panek (bez BKP)

HK Slanica: príchody 
- Peter Janičák (Námesto-
vo), Michal Devečka, Jaro-
mír Graňák, Marián Kasan, 
Peter Kovaľ, Jozef Socha, 
Jakub Vojtechovský (všetci 
BKP), odchody - Peter Bart-
ha (Námestovo), Matúš Bolek 
(MTS), Jozef Jančo, Štefan 
Kozák (obaja BKP)

Poznámka: BKP - bez klu-
bovej príslušnosti

	 											Milan	ŠvábaHokejisti Slanice sa chcú posúvať v tabuľke smerom nahor.                      		Foto:	archív	HKS

V rámci OHS prestúpil Tibor Grígeľ 
do námestovského HK. Druhý pre-
stup - do stavu manželského - zreali-
zoval poslednú novembrovú sobotu.

	 	 	Foto:	archív	DT


