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Máj sa staval klasicky
Na sobotu pred prvým 

májom si prichystala par-
tia dobrovoľných hasičov v 
Námestove poriadne vyso-
ký kus smreka na postave-
nie mája na Bernolákovom 
námestí. Drevo, dokonale 
olúpané od kôry, nielenže 
svietilo a voňalo, ale hlav-
ne vzbudzovalo patričný re-
špekt.  Mladí chlapi sa totiž 
rozhodli  ukázať svoju silu a 
schopnosti a máj postaviť 

klasickým spôsobom, teda 
bez použitia akejkoľvek mo-
dernej techniky. Aj na do-
voz statného kmeňa po-
mohla klasika – mladý kôň 
Bubo.  Na vrchol stromu sa 
pripevnila zelená jedlička, 
ktorú šikovné dievčatá oz-
dobili stuhami a trikolórou. 
Chlapi odkryli dieru v stre-
de námestia, vzali do rúk 
pripravené pomôcky – žrde 
a laná, napli svaly a divad-

lo pre pozorných divákov sa 
mohlo začať. Veruže, napä-
tie a možno aj trochu stra-
chu bolo cítiť aj od Antona 
Bernoláka, ktorý s papie-
rom a perom v ruke pozor-
ne sledoval námestovských 
silákov, aby ho nebodaj ne-
šťastná náhoda nepripravila 
o nejakú časť bronzového 
tela.  Chvalabohu,  chlapci 
máj postavili, akoby to robili 
každý deň. Ešte ho  zabez-

pečili drevenými klinmi a po 
dobre vykonanej práci  sa 
patrí aj zabaviť. Všetko na 
námestí bolo perfektne zor-
ganizované a pripravené. 
Hudba, jedlo, pitie, umoc-
nené príjemným počasím,  
držalo spokojných návštev-
níkov na námestí do sko-
rých ranných hodín. Anton 
Bernolák musel byť určite 
spokojný.

                  Milan Rentka    

Najťažší beh na dlhé trate
V sobotu 11. mája 

dopoludnia sa v pries-
toroch amfiteátra na 

Nábreží konala tradič-
ná akcia pri príležitos-
ti Dňa matiek „Míľa pre 
mamu“. Hlavným orga-
nizátorom bolo rodin-
né centrum Drobček, 
záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mes-
ta Ján Kadera. Ten po 
úvodnom koncerte 
skupiny Spod Budína 
všetkých privítal a v 
krátkom príhovore po-
zdravil všetky matky. 
Nasledovali vystúpe-
nia detí z materských 
škôl a centra voľného 
času, svoju techniku 
predviedli dobrovoľní 
hasiči a príslušníci po-
licajného zboru.
V nedeľu popolud-

ní počasie rozhodlo, 
že oslavy Dňa matiek 
budú po sobotňaj-
šom amfiteátri pokra-
čovať v dome kultúry. 
Pre plnú sálu rodiniek 
s deťmi zorganizoval 
dom kultúry s cen-
trom voľného času a 
so žiakmi škôl boha-
tý kultúrny program. 
Zo všetkých úst za-
znievala chvála a lás-
ka   mamám, matkám, 
mamičkám. Najkraj-
šie to znelo z úst tých 
najmenších - detí ma-
terských škôl. A ako 
zdôraznil primátor vo 
svojom želaní mat-
kám, výchova detí 
je jednou z najťaž-

ších úloh a je to beh 
na dlhé trate. Trvá mi-
nimálne 18 rokov a 
väčšinou aj viac. Za-
želajme preto našim 
matkám hlavne veľa 
trpezlivosti a lásky, 
aby to s nami vydržali.                                                                                           
                              (mr)
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Budovanie sietí  len 
na mestských pozemkoch

To, že budovať inžinierske 
siete na nevysporiadaných 
pozemkoch je pre mesto 
veľmi rizikové, zistilo ve-
denie mesta v posledných 
rokoch. Kvôli niektorým 
vlastníkom pozemkov hro-
zilo, že mesto mohlo prísť o 
veľké peniaze, ktoré sa po-
darilo zo štátu na budovanie 
sietí, konkrétne kanalizácie, 
do mesta získať. Akákoľvek 
ďalšia výstavba inžinier-
skych sietí je odteraz pod-
mienená ochotou vlastníkov 
svoje pozemky pod cesty a 
ostatné siete mestu predať. 
Cena za výkup bola dopo-
siaľ  10 eur za meter štvor-
cový. Zdá sa však, že aj táto 
suma sa stane minulosťou. 

Na poslednom rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
sa prijalo uznesenie, podľa 
ktorého bude mesto budo-
vať inžinierske siete pred-
nostne na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta, pričom 
bude mesto pozemky vyku-
povať za cenu 1 euro za me-
ter štvorcový. Ako uviedol 
predseda finančnej komisie 
a predkladateľ tohto návrhu 
Peter Bolek, ušetrené penia-
ze na výkup pozemkov sa 
budú investovať do budo-
vania inžinierskych sietí na 
týchto pozemkoch. Podobne 
postupujú aj niektoré okolité 
obce. Čas ukáže, ako to bude 
fungovať v Námestove.

	 	 								(mr)

Z rokovaní mestského zastupiteľstva
Dvadsiateho marca sa konalo 
štvrté mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v 
Námestove. Dôvodom zvola-
nia bolo zrušenie nariadenia 
mesta o obmedzení hazard-
ných hier. Spoločnosť DOXX 
a.s. napadla procesný postup 
pri vydávaní nariadenia.  
Poslanci rokovali aj o kúpe 
rozostavaných objektov poli-
kliniky a ponúkaných priľah-
lých pozemkov.               

*  *  *
Predmetom piateho mimo- 
riadneho zasadnutia zastu-
piteľstva mala byť kúpa 
ďalšieho pozemku v areáli 
polikliniky pri rozostavaných 
objektoch a riešenie kontroly 
k technickej vybavenosti byto-
vého domu na Štefánikovej 
ulici. Pre nedostatočný počet 
poslancov sa zasadnutie neko-
nalo. Mestu sa nepodarilo cez 
elektronickú dražbu pozemok 
kúpiť. Primátor podnikol kro-
ky k zrušeniu jej výsledkov. 

*  *  *
Program šiesteho zasadnutia, 
ktoré sa uskutočnilo 24. aprí-
la, sa týkal najmä hospodáre-
nia, nariadení, územného plá-

nu a prevodov majetku mesta. 
Poslanci schválili rozpočty 
mestských rozpočtových a 
príspevkových organizácií na 
rok 2013 a digitalizáciu kina 
v technológii 3D vo výške 
155 000 €. Odsúhlasili časť 
príspevkov pre MŠK a TJ 
Oravan. Športové organizá-
cie môžu použiť príspevok 
len na financovanie športovej 
činnosti pre mládež a dorast 
do 19 rokov, a to na štartov-
né náklady, dopravné náklady 

a náklady na rozhodcov. V 
športových oddieloch, ktoré 
čerpali finančnú dotáciu z roz-
počtu mesta v minulom roku, 
sa má vykonať kontrola. 
Rozpočtovým opatrením sa 
menil rozpočet mesta. Na kúpu 
pozemkov v lokalite Čerchle sa 
vyčlenilo 9 460 €. Vybudova-
nie útulku pre psov v priesto-
roch skládky bude stať 10 987 
€. Plánuje sa taktiež vybu-
dovať verejné osvetlenie na 
sídlisku Brehy pri asfaltovom 
chodníku, ktorý spája Sever-
nú s Veternou ulicou. Poslanci 
presunuli 15 000 eur na dofi-
nancovanie chodníkov na Uli-
ci Mlynskej a Sládkovičovej. 
Na dostavbu domu seniorov 
sa schválilo čerpanie rezerv-

ného fondu vo výške 156 088 
eur a preklenovací úver do 
výšky 500 000 eur. Posled-
nú žiadosť o platbu  mesto v 
zmysle zmluvy o nenávrat-
nom finančnom príspevku 
najprv zaplatí z vlastných 
zdrojov. Následne sa bude 
čakať na preplatenie platby 
cez Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR. 
Po rozpočtovom opatrení prišli 
na rad všeobecne záväzné 
nariadenia mesta. Prvým bolo 

nariadenie o požiarnom pori-
adku mesta. Zmenili sa zod-
povedné osoby v mestskom 
hasičskom zbore. Nariadenie 
o zriadení mestskej polície z 
roku 1997 sa nahradilo no-
vým nariadením. V nariadení 
mesta o výkone taxislužby na 
území mesta sa na rozdiel od 
predchádzajúceho nariadenia 
vypustila možnosť platenia  
mesačného nájomného za 
užívanie jedného stanoviska 
Taxi. Výška štvrťročného, 
polročného a ročného nájom-
ného sa nezmenila. Nariade-
ním o zákaze podávania ale-
bo požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístup-
ných miestach na území mes-
ta sa zakázalo podávať alebo 

požívať alkoholické nápoje na 
vymedzených častiach úze-
mia mesta. Ide o miesta, ktoré 
slúžia na verejné užívanie a 
to Hviezdoslavovo námestie, 
Námestia A. Bernoláka, Ná-
brežie (časť pobrežia medzi 
brehom Oravskej priehrady a 
štátnou cestou začínajúce od 
časti Mláka, pokračuje hlav-
nou križovatkou pod kosto-
lom a končí pri odbočení na 
Vojenské), priestory auto-
busového nástupišťa, areál 
Kostola sv. Šimona a Júdu, 
areál mestského cintorína, 
areál Základnej školy na síd-
lisku Brehy, areál Materskej 
školy na sídlisku Brehy, areál 
Základnej školy a Materskej 
školy na Ulici Komenského, 
areál Materskej školy na Ulici 
Bernolákovej a detské ihriská 
na Nábreží, na sídlisku Brehy 
a na sídlisku Stred. Ustanovi-
li sa výnimky zo zákazu po 
dobu trvania príležitostných 
trhov, spoločenských akcií na 
záver kalendárneho roka, akcií 
konaných počas letnej turistic-
kej sezóny ako aj iných spolo-
čensko-kultúrnych akcií, na 
organizácii ktorých sa podieľa 
alebo spolupodieľa mesto a 
ku konaniu ktorých dá súhlas 
mesto. Zákaz sa nevzťahuje 
ani na miesta, na ktorých sú so 
súhlasom mesta zriadené letné 
terasy s obsluhou počas ich 
prevádzkovej doby. Navrhnu-
té zmeny Doplnku územného 
plánu mesta sa stiahli na prero-
kovanie do komisie výstavby. 
Za symbolickú sumu 1 euro 
poslanci schválili kúpu rozos-
tavaných stavieb a pozemkov 
v areáli polikliniky s podmi-
enkou vyriešenia prístupovej 
cesty. Žilinský samosprávny 
kraj podmienil využívanie 
kupovaných nehnuteľností na 
verejnoprospešné účely.
Viac informácií o prijatých 
uzneseniach a hlasovaní 
poslancov nájdete na www.
namestovo.sk.

Mgr.	Ferdinand	Bolibruch	
poslanec	MsZ

Zmeny územného plánu bola veľmi hektická téma rokovania aprílového mestského zastupi-
teľstva, do ktorej sa aktívne zapájali aj na zastupiteľstve prítomní občania. Poslanci napokon 
tento bod presunuli na prerokovanie do komisie výstavby a následne na niektoré z budúcich 
mestských zastupiteľstiev.                    Foto:	(lá)

Kultúru zvýši mikrofón (?) 
Počas rokovaní Mestského 

zastupiteľstva v Námestove to 
v ostatných rokoch nezried-
ka býva ako na trhu. Pamät-
níci hovoria, že tento druh 
(ne)kultúry vystupovania do 
námestovskej rokovacej sály 
doniesol vraj bývalý poslanec 
z Národnej rady,  a niektorí ob-
čania z často početne zastúpe-
nej verejnosti vraj dnes chodia 
na zastupiteľstvá tiež ako na 
dobrý druh „ľudovej zábavy“. 
Prekrikovanie sa účastníkov 
rokovania navzájom musel 
neraz ukončiť hlasným Ticho! 
samotný predsedajúci rokova-
niu - primátor.  Niektorí pra-
covníci úradu, ale i niektorí 
poslanci neraz nečakajú na 
udelenie slova predsedajúcim, 
ale bezprostredne reagujú na 
slová diskutujúceho, nezriedka 
aj urážlivo, prítomní občania 
nezriedka tiež bez vyzvania 
vyjadrujú svoje názory, aj s 
krikom, medzi poslancami sa 
pohybujú počas rokovania bez 
vyzvania... Taká nízka kultúra 
rokovaní zastupiteľstva sa nevi-
dí v žiadnom z okolitých orav-
ských miest. Jej úroveň môže 
určite zvýšiť primátor mesta 
tým, že od všetkých účastníkov 
rokovania bude striktne žiadať 
dodržiavanie Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupi-
teľstva v Námestove, schvále-
ného poslancami v roku 2011.  
Ten, okrem iného, hovorí, že k 
prerokúvanému bodu najprv 
vystúpi predkladateľ materiá-
lu, potom sa prednesú odborné 
stanoviská, analýza a závery 
komisií, ktoré neboli súčasťou 
materiálov a predsedajúci ot-
vorí diskusiu. Do nej sa hlásia 
poslanci a ostatní účastníci 
zasadnutia (teda zrejme aj 
občania, ktorí v rokovacom 
poriadku osobitne spomína-
ní nie sú, pozn. aut.) písomne 
alebo zdvihnutím ruky. Pred-
sedajúci udeľuje slovo najprv 
poslancom v poradí, v akom sa 

prihlásili. Môže počas diskusie 
udeliť slovo aj spracovateľovi 
materiálu alebo odbornému 
zamestnancovi mesta... Každý 
poslanec má k práve vystupu-
júcemu rečníkovi právo iba 
na jednu faktickú poznámku v 
trvaní maximálne jednu minú-
tu. Ak sa diskutujúci odchyľuje 
od prerokovávanej veci, pred-
sedajúci ho vyzve, aby hovoril 
k veci. Ak ani pri opakovanej 
výzve nebude hovoriť k veci, 
odoberie mu slovo. 

Všetci účastníci zasadnutia 
MsZ sú povinní správať sa 
počas rokovania dôstojne, re-
špektovať rokovací poriadok a 
zdržať sa znevažujúcich, resp. 
provokujúcich výrokov a činov. 

Možno povedať, že Rokovací 
poriadok MsZ v Námestove je 
oproti rovnakým dokumentom 
iných miest dosť „mäkký“. V 
niektorých mestách sa k prero-
kúvanej téme poslanci a ostatní 
účastníci zasadnutia môžu pri-
hlásiť po otvorení rozpravy iba 
do jednej minúty, v Námestove 
sa prihlasujú (aj neprihlasu-
jú a vystúpia) počas rozpravy 
priebežne. V iných mestách sa 
ostatným zúčastneným (vráta-
ne obyvateľov mesta), ktorí sa 
prihlasujú do rozpravy písomne 
alebo ústne u predsedajúceho, 
udelí slovo len na základe sú-
hlasu mestského zastupiteľstva 
a len k prerokúvaným otázkam 
a problémom. V súčasnej situ-
ácii zaviesť napríklad takéto 
pravidlo u nás pri súčasnej 
uvoľnenej disciplíne v rokova-
cej miestnosti je priam nemys-
liteľné, nielen preto, že by si to 
vyžiadalo zmenu rokovacieho 
poriadku. Jedno riešenie by 
ale pravdepodobne zabralo 
okamžite: Ak by účastníci ro-
kovania z radov verejnosti, a 
možno i zamestnanci úradu 
svoje príspevky k prerokúvanej 
téme prišli predniesť do mikro-
fónu neďaleko predsedníckeho 
stola...		 	 											(lá) 

Aj keď mestské noviny Ná-
mestovčan vstúpili praktic-
ky do tretieho kalendárneho 
roka svojej existencie – prvé 
číslo vyšlo v auguste 2011 
– v skutočnosti bude mať 
onedlho tento dvojmesačník 
za sebou druhé výročie svoj-
ho vychádzania. Za ten čas 
sa noviny zväčšili svojím 
rozsahom, možno postupne 
zlepšili obsahom spravodaj-
stva, prinajmenšom jedno 
im však určite chýba: bohat-
šia spätná väzba, teda viac 
reakcií, názorov a príspev-
kov od čitateľov. 

Preto sme sa rozhodli zria-
diť pre občanov Námestova 
rubriku Pýtajte sa a píšte, v 
ktorej bude redakcia prinášať 
odpovede od kompetentných 
pracovníkov i funkcionárov 
mestského úradu a ďalších 
inštitúcií mesta na vaše ne-
anonymné otázky, ktoré 
nám zašlete do redakcie na 
adresu: oravec.namestovo-
mail.t-com.sk. Privítame aj 
vaše názory a príspevky na 
aktuálne udalosti a život vo 
vašom okolí.

Nasledujúce vydanie Ná-
mestovčana je 9. júla, tešíme 

sa na vaše príspevky, ktoré 
očakávame do 26. júna.

																										Redakcia

Pýtajte sa a píšte



Perla Námestova, aj takto 
zvykneme nazývať Nábre-
žie v našom meste.  Mladí 
ľudia so zelenými stužka-
mi, mamičky s deťmi, dô-
chodcovia, mladomanželia 
v nádherných róbach, foto-
grafi, bicyklisti, korčuliari, 
skejťáci a ďalší  návštevníci 
priestorov na krásne uprave-
nom priestranstve. To poteší 
ľudí, ktorí za týmto projek-
tom stáli. Zimomriavky nám 
naskočia pri spomienke, ako 
sa to rodilo. Nie úradníci z 
Bruselu či  Bratislavy, ale 
poslanci mesta Námestova 
boli najväčšou prekážkou 
pri podaní žiadosti o získa-
nie dotácie vo výške cca 1,3 
milióna eur z fondov EÚ.  
Bohužiaľ. Mnohí z nich v 
mestskom parlamente sedia 
aj v súčasnosti. Chvalabohu, 
vedenie mestského úradu  
tento nezmyselný „súboj“ s 

vlastnými vyhralo a projekt 
sa schválil i zrealizoval. 

Škoda už smútiť nad ne-
zmyslami niektorých spo-

luobčanov, život ide ďalej 
a treba myslieť dopredu. 
Projektom vybudovania 
časti Nábrežia sa využila 

iba časť spomenutej „per-
ly“. Vedenie mesta neza-
háľa a naďalej pracuje na 
získavaní finančných pros-
triedkov na pokračovanie 
začatého diela. Najbližšími 
prioritami je výstavba mo-
derného móla s možnosťou 
prístavu veľkej lode, ktorá 
brázdi  „Oravské more“. 
Naším snom je tiež realizá-
cia fontány v strede lagúny, 
čo považujeme za zavŕše-
nie rekonštrukcie Nábre-
žia povestnou čerešničkou 
na torte. Napriek tomu, že 
svedomitým hospodárením 
za posledné roky má mesto 
na účte dosť financií, nech-
ceme tieto aktivity platiť z 
„vlastných“. Stále pokraču-
jeme v trende, čo sa dá zís-
kať  z „cudzích,“ využime 
naplno. Podali sme niekoľ-
ko projektov a teraz čaká-
me, ako nám to vyjde. Drž-
me si spolu palce. Zatiaľ sa 
nám darilo veľmi dobre.

Ing. Milan Rentka
prednosta MsÚ

Kúpiť rozostavanú stavbu 
v katastrofálnom stave,  hoc 
aj za jedno euro,  je veľká 
odvaha. A ak k tejto stavbe 
nie je umožnený poriadny 
prístup, to už nie je len o 
odvahe, ale aj o poriadnom 
riziku. Aspoň takto spoločne 
v zhode poslanci s vedením 
mesta vyhodnotili kúpu neh-
nuteľností, ktoré mestu po-
núkol  Žilinský samosprávny 
kraj (ŽSK). Poslanci preto 
ku kúpe prijali dve uzne-
senia. Jedno je „bezproblé-
mové“, kde ŽSK odpredáva 
mestu  pozemky pod existu-
júcimi miestnymi komuni-
káciami a chodníkmi okolo 
celého areálu polikliniky. 
Druhé uznesenie, ktoré sa 
týka rozostavaných skeletov 
a pozemku pod nimi, je pod-
mienené prevodom ďalšieho 
pozemku, umožňujúceho 
prístup k uvedeným stavbám. 
Pre zaujímavosť, časť  tohto 
„prístupového“ pozemku 
ŽSK odpredal formou elek-
tronickej aukcie. Mesto sa 

jej zúčastnilo tiež, ale vy-
súťažená cena bola vyššia, 
akú bolo ochotné ponúknuť 
mesto. Následne po aukcii 

primátor oficiálne požiadal 
ŽSK o zrušenie aukcie a o 
prevod celého pozemku do 
majetku mesta z uvedených 

dôvodov prístupu k nehnu-
teľnostiam. Uvidíme, ako na 
požiadavku mesta zareaguje 
vedenie ŽSK. Milan Rentka
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Zdevastovaný skelet polikliniky.                  Foto: (mr)

Kúpa skeletu polikliniky s podmienkou Daňová disciplína sa rokmi 
zlepšuje  

Vplýva na to niekoľko fak-
torov. Predovšetkým ten, 
plynúci z obáv z exekúcií, 
na ktoré upozorňujú obča-
nov inštitúcie pri nezaplatení 
rôznych splátok, poistného a 
pod., ale i rôznych sankcií, 
ako je aj prípadné neodve-
zenie odpadkov a pod.  Je to 
aj snaha občanov vyhnúť sa 
pokute a penálom, ktoré už 
samosprávy podľa nového 
zákona (o daniach a poplat-
koch) majú povinnosť vy-
rubovať. Na túto povinnosť  
upozornil Mestský úrad v 
Námestove vo svojich opat-
reniach aj  Najvyšší kontrol-
ný úrad, ktorý tu robil finan-
čnú kontrolu. 

Daňovníci majú možnosť 
platiť dane terminálom alebo  
do pokladnice mesta priamo 
na finančnom oddelení, na 
pošte alebo internet bankin-
gom. Najviac je využívané 
platenie v hotovosti, aj keď 
to dosť komplikuje prácu 
pracovníčkam, pretože  v 
priebehu  vyrubovania musia 
prechádzať z programu do 
programu, čo   môže spôso-
biť prípadné chyby v rozhod-
nutiach i pri fyzickom inka-
sovaní dane od občanov, čo 
je zaiste veľmi nepríjemné.

Aj z toho dôvodu sa na fi-
nančnom oddelení v utorok 
a štvrtok zriadili nestránkové 
dni, aby pracovníčky mohli 
nerušene pracovať na vysta-
vovaní rozhodnutí. Veríme, 
že občania tento krok pocho-

pia, veď 
z 3600 
d a ň o v -
níkov v 
Námes-
tove si 
do tých-
to dní 
bolo na 
m e s t -
skom úrade, na finančnom 
oddelení fyzicky zaplatiť daň  
a poplatok 1600 občanov.

Na doručovanie týchto roz-
hodnutí mestský úrad  už pár 
rokov využíva služby študen-
tov, čím náklady na poštov-
né znížil na tretinu, pričom 
odmenu vypláca študentom 
iba za doručenú poštovú zá-
sielku.

Za minulé roky dlžia na dani 
námestovskej samospráve 
podnikateľské subjekty a ob-
čania približne 10 000 €. Za 
účelom vymáhania daňových 
nedoplatkov, ale i priestup-
kového konania bolo zria-
dené jedno pracovné miesto 
na polovičný pracovný úvä-
zok, vďaka čomu sa dosiahla 
70%-ná úspešnosť vymáha-
nia daňových aj iných dlhov.

Touto cestou sa chceme 
poďakovať občanom aj pod-
nikateľským subjektom za 
ich pozitívny prístup a zod-
povednosť pri plnení si daňo-
vých povinností.

Mgr. Katarína Rusinová
finančné oddelenie

daň z nehnuteľnosti, 
miestne dane

Také námestie nemá nikto

Chodník pred mestským 
úradom dozrel

Zápas o konečnú povrchovú 
úpravu chodníkov na Mlyn-
skej a Sládkovičovej ulici je 
ukončený. Vyhrala zámková 
dlažba, ktorá je oproti asfaltu 
približne o tretinu drahšia, ale 
konečný vizuálny efekt je ur-
čite lepší. Kým poslanci a ob-
čania z uvedených ulíc medzi 
sebou „bojovali“, chodník na 
inom mieste pekne „dozrel“ a 
pýta sa zrekonštruovať.  Ako 
sa hovorí, pod lampou býva 
najväčšia tma, ide o chod-
ník pred mestským úradom. 
Našťastie, v tomto prípade 
sa medzi volenými predsta-
viteľmi  mesta našla zhoda a 
akcia sa dostala do kapitálo-
vých výdavkov tohtoročného 
mestského rozpočtu. Tu otáz-
ka nestojí, či použiť zámkovú 
dlažbu - problémom je hru-
bá betónová vrstva v telese 
chodníka, poškodené a nakri-
vo uložené obrubníky. Pri ich 
trhaní sa zákonite poškodí aj 

asfalt na vozovke a investícia 
razom vyskočí na inú úroveň. 
Chodník, a vlastne celú cestu 
plánujeme zrekonštruovať od 
jej vrchnej časti, križovatky 
s Hattalovou ulicou, až po 
napojenie chodníka do areá-
lu kostola. Tu vyskakuje iný 
problém - strmý vjazd do ob-
jektu medzi reštauráciou Čaj-
ka a kostolom.  Keďže úrad 
šetrí, kde sa dá, na rekon-
štrukčné práce si neobjedná-
vame drahú projektovú doku-
mentáciu, snažíme sa využiť 
bohaté skúsenosti stavbárov 
na úrade, predovšetkým ve-
dúceho oddelenia Ing. Vladi-
míra Natšina. Možno sa zdá, 
že niektoré akcie sa dlhšie 
pripravujú a ich realizácia sa 
zvykne vykonávať tesne pred 
zimou, ale vždy je snaha veci 
urobiť dobre a za čo najmenej 
peňazí. Veríme, že aj v tomto 
prípade to bude tak.

                    Milan Rentka

Aj na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, akým bolo v sobotu podujatie Míľa pre mamu 
venované matkám, veľmi vhodne poslúži námestie na Nábreží Oravskej priehrady.  Foto: (mr)



ného kolektívu 
nebol prepustený 
ani jeden pracov-
ník, chlapi doká-
žu robiť praktic-
ky všetci všetko 
– nerozdeľujeme 
ich na vodičov a 
iných. Je všeobec-
ne známe, že pred 
mojím nástupom 
do funkcie zastu-
pujúceho riaditeľa 
bol na TS problém 
s alkoholom a pra-
covnou morálkou 
ľudí. Situácia sa 
úplne zmenila a 
ja dnes hodnotím 
spolupracovníkov 
ako veľmi schop-
ných a zodpoved-
ných zamestnan-
cov.  Práce, ktoré 
sme robili na TS 
– rekonštrukcia budov, oprava 
striech, všetko sa robilo svoj-
pomocne, kúpili sme iba ma-
teriál. Všetky činnosti dokáže-
me robiť sami, sme sebestační, 
nepotrebujeme teda zadávať 
žiadne zákazky na žiadnu čin-
nosť.

Pred nákupom „problémo-
vého“ traktora John Deer sme 
vlani kúpili zametacie vozidlo 
Mercedes, nákladné motorové 
vozidlo Mann, vyklápač, cis-
ternu, Volskwagen, transpor-
tér, vyklápač a 9-miestny bus 
na prevoz aktivačných pracov-
níkov k skládke tuhého komu-
nálneho odpadu v Zubrohlave, 
kde chodia separovať plasty 
či čistiť komunikáciu. Mali 
sme snahu, aby sa pracovníci 
nevozili na viacerých vozid-
lách, odvážame ich na tomto 
jednom a šetríme tak finančné 
prostriedky na pohonné hmo-
ty. 

Aj spomínaný traktor sme 
mali v pláne kúpiť koncom 
minulého roku – mali sme naň 
poslaneckým zborom odsúhla-
sené prostriedky. Keďže sme 
však dostali ponuku výrazne 
nižšej ceny v prípade, ak trak-
tor prevezmeme začiatkom 
tohto roku, pretože bývalý ma-
jiteľ ho ešte potreboval, súhla-
sili sme. Veď ušetriť niekoľko 
tisíc eur je určite zaujímavé a 
dobré. Traktor sme kúpili 11. 
januára, od začiatku januára 
však začal platiť nový zákon 
o zákaze hotovostných platieb 
nad 5 tisíc eur, čo prakticky v 
tom čase nikto netušil. Pre je-
denásť dní sme porušili zákon! 
Nebol to však zámer, ani ľa-
hostajnosť. Naopak, mali sme 
snahu šetriť peniaze mesta...

Na čo je dobrý taký trak-
tor?

Kupovali sme ho hlavne na 
zimnú údržbu, pretože je sil-
ný a výkonný - pomáha nám 
hlavne pri rozhŕňaní veľkého 
množstva snehu na okraje vo-
zoviek - naopak, naše traktory 
majú priemerný vek 35 - 40 

rokov a cesty nimi nedoká-
žeme tak dobre roztiahnuť.  
Máme aj Slanickú osadu, záh-
radkársku oblasť Brehy, cesty 
v lesnom pásme, časť Zubro-
hlava... Ide o silný a výkonný 
stroj a ekonomickejší stroj. 
Jeden pracovník na ňom uro-
bí oveľa viac výkonu, ako na 
starých traktoroch, do ktorých 
sme iba vrážali finančné pros-
triedky  a nikdy sme nevedeli, 
v ktorom momente vypoveda-
jú službu a narobia problémy 
na komunikácii. 

Napriek pozitívam, ktoré 
spomínate, skončili TS vla-
ňajší rok so stratou...

Nie je problém usmerniť čin-
nosť tak, aby nevznikla strata, 
ale aby sa účtovne vykázal 
zisk. Naše príjmy tvorí príspe-
vok z rozpočtu mesta a príjmy 
z podnikania pre iné subjekty. 
Podľa zákona však príjmy z 
podnikania nesmú tvoriť viac 
ako 50 % všetkých príjmov. V 
praxi to znamená, že sme ob-
medzovaní v podnikaní a keď 
nám mesto prispeje menej, aj 
my si môžeme zarobiť menej. 
Aj keď sme zákazky mali, 
museli sme ich odmietnuť. 
My sme v uplynulom roku vy-
konali pre cudzích práce v cel-
kovom objeme 475 tisíc eur a 
vytvorili sme zisk po zdanení 
v sume 34 400 eur. Celý zisk 
sme použili na financovanie 

prác pre mesto. Zaujímavos-
ťou je tá skutočnosť, že sme 
mestu koncom decembra 2012 
previedli na účet sumu 80 tisíc 
eur a v apríli tohto roku sumu 
100 tisíc eur. Výsledná účtov-
ná strata preto o skutočnom 
hospodárení príspevkovej or-
ganizácie veľa nehovorí. 

Kontrola vám vyčíta ne-
existenciu aktuálneho cen-
níka prác a služieb, TS vraj 
využívajú cenník ešte z čias 
socializmu...

Je to pravda, ale nedá sa 
všetko naraz. Museli sme 
urobiť poriadok vo veciach, 
ktoré, obrazne povedané, ho-
reli. Budovy, stroje, ľudia... Ja 
som vo funkcii riaditeľa TS 
prakticky rok a tri mesiace, 
a cenník služieb  – prakticky 
štvrťstoročie nikomu neva-
dil. Až teraz, a všetko naraz. 
Samozrejme, že ho v stano-
venom termíne kompetentne 
zaktualizujeme. 

Chcel by som ešte uviesť, že 
sme vďační aj za názory po-
slancov, aj za prevažne veľmi 
pozitívne názory verejnosti, 
pretože si uvedomujeme, že 
verejnosť sa zaujíma o mesto, 
v ktorom žije, vníma našu prá-
cu a aj úprimná kritika nás po-
súva ďalej, lebo všetko z našej 
pozície nevidíme a za názory i 
kritiku sme  vďační. 

                 Anna Lajmonová
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Veľké kontajnery v meste celý rok
Už od soboty 4. mája  toh-

to roku môžu občania nášho 
mesta využívať na likvidá-
ciu nadrozmerných odpadov 
veľkoobjemové kontajnery 

VOK-y počas celého roka. 
Uvoľnené priestory po profe-
sionálnych hasičoch využili 
technické služby na umiest-
nenie ôsmich VOK-ov na 
ukladanie rôznych druhov 
odpadov. Takto zriadený pro-

vizórny zberný dvor bude 
slúžiť občanom nášho mesta 
každú sobotu v čase od 8,00 
do 12,00 hodiny. Likvidácia 
odpadov na zbernom dvore je 

pre občanov mesta bezplatná. 
To, že sú našimi občanmi, 
preukážu občianskym pre-
ukazom.

Keďže majú občania vytvo-
rené podmienky na legálnu 
likvidáciu odpadov, prísnejšie 
sa bude postupovať voči tým, 
ktorí by ešte náhodou odpad 
vysypali  tam, kde nepatrí. 
Bohužiaľ, pri prechádzkach 
po okolitej prírode vidíme, že 
mnohým ochrana a čistota ži-
votného prostredia doposiaľ 
nič nehovorila. Veríme, že 
VOK-y dostupné každému a 
počas celého roka, tvorbu ne-
legálnych skládok odstránia.

                     Milan Rentka

Z odpadového materiálu si vyrobili pracovníci v arealí TS 
drevený altánok. Zatiaľ slúži ako skleník na dopestovanie sa-
deníc kvetov pre mestské záhony a parky.                 Foto: (lá)  

So socialistickým cenníkom a moderným 
strojovým parkom

Na aprílovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
hlavný kontrolór mesta Ná-
mestovo a zriadená kontrol-
ná komisia, ktorá vykonala 
kontrolu na Technických 
službách (TS),  kritizovali 
prácu technických služieb 
pod vaším vedením. Kon-
trolór vám v správe okrem 
iného vyčíta nákup a platbu 
traktora, ktorý ste uhradili 
hotovostnou platbou, nap-
riek tomu, že zákon zakazuje 
platbu v hotovosti nad 5 tisíc 
€, aj ďalšie  nedostatky, ako 
neexistenciu cenníka služieb, 
ktoré robia Technické služby 
atď. Ako vnímate kritiku na 
vašu adresu, ktorá odznela v 
správe hlavného kontrolóra?

Napriek výhradám hlavného 
kontrolóra a komisie, zriade-
nej pre účel kontroly práce na 
technických službách pod mo-
jím vedením, hodnotím čin-
nosť kolektívu pracovníkov 
TS ako veľmi pozitívnu. Po-
darilo sa nám zrekonštruovať 
prakticky 80 percent strechy 
budovy technických služieb, 
obnovili sme automobilový 
park, kvôli ktorému sme ušet-
rili dosť finančných prostried-
kov na údržbe, aj pohonných 
hmotách. Staré vozidlá sme 
nahradili výkonnejšími, ktoré 
nám nielenže uľahčujú prácu, 
ale sú schopné za krátky ča-
sový úsek vykonať množstvo 
činností. 

Zmenil sa aj prístup zamest-
nancov TS k práci. Z pracov-

So zastupujúcim riaditeľom Technických služieb Námestovo Mgr. Martinom Miklušičákom 
na problémové témy, ktoré odhalila kontrola.

Traktor John Deer. Takto už v januári zaberal na zasnežených námestov-
ských komunikáciách.             Foto: (ar ts)

Odpad, ktorý dovezú obča-
nia na dvor technických slu-
žieb, zarovno roztriedia do 
pripravených veľkoobjemo-
vých kontajnerov.  Foto: (lá)

Nedostatky na TS 
zistené kontrolou

Ako predseda finančnej 
komisie som sa 26. februára 
2013 zúčastnil  na kontrole 
TS a  môžem skonštatovať, 
že kontrolou boli zistené na-
sledovné nedostatky:

1) Nesprávna kalkulácia 
cien, ktorá skresľuje kalku-
láciu nákladov a neumožňuje 
odsúhlasiť príspevok pre TS. 

2) Nesprávne účtovaný a 
vyhodnotený príspevok od 
Mesta Námestovo, z čoho 
nebolo možné posúdiť, ktorá 
položka rozpočtu je plusová a 
ktorá je stratová.

3) Zle rozpočítaná suma od-
pisu na skládku TKO Zubro-
hlava a následne nedostatočne 
vypočítaná finančná rezerva 
na zakrytie tejto skládky. 
Skládka bola projektovaná 

na objem 114 000 t odpadu. 
Vyfinancovaná a skolaudova-
ná bola len časť na 49.500 t 
odpadu, čím vznikol rozdiel, 
ktorý chýba aj v objeme od-
padu, aj v sume cca 600 000 
€ na dofinancovanie a zakry-
tie skládky.  Ku dňu kontroly 
bola voľná kapacita skládky 
okolo 6 000 t, čo predstavuje 
objem odpadu na uloženie v 
súčasnom režime len do kon-
ca roka.

4) Bol zakúpený investičný 
majetok, ktorý nebol MsZ 
odsúhlasený –  traktor v sume 
76 225 €.

5) Faktúra za predmetný 
traktor bol a uhradená v hoto-
vosti v plnej výške, čo súčas-
ne platný zákon nedovoľuje.

Peter Bolek

Technické služby v novom šate i s novou technikou.

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Ná-
mestove 24. apríla predniesol hlavný kontrolór čiastko-
vú správu z kontroly vykonanej na Technických službách 
v Námestove, ktorej sa okrem kontrolóra zúčastnili aj 
niektorí poslanci MsZ a pracovníci mestského úradu. 
Vzhľadom na to, že zistenia spomínanej kontroly boli zá-
važné, v snahe venovať sa tejto téme sme chceli osloviť 
samotného kontrolóra mesta Martina Slovíka. Keďže je 
momentálne dlhodobejšie súkromne v zahraničí, o sta-
novisko k vykonanej kontrole na Technických službách 
sme požiadali jedného z členov spomínanej komisie, 
poslanca MsZ Petra Boleka:



5Námestovčan

Don Bosco a ja
Pri prí-

ležitosti 
návštevy 
r e l i k -
vie dona 
B o s c a 
vyhlásili 
n á m e s -
t o v s k í 
saleziáni 
výtvarnú 
a literár-
nu súťaž 
„ D o n 
Bosco a 
ja“. Sú-
ťaž bola 
u r č e n á 
pre ma-
lých i veľkých celého Námestovského 
okresu a námetom pre práce mohla byť 
ktorákoľvek z myšlienok alebo niektorý 
z citátov dona Bosca.  

Na výzvu saleziánskeho strediska za-
reagovalo takmer 110 detí z ôsmich škôl 
Námestovského okresu (Lokca, Breza, 
Rabča, CZŠ Sihelné, Or. Polhora, Or. Ve-
selé, Or. Lesná, Spojená škola internátna 
Námestovo a ZŠ Slnečná Námestovo), 
ktoré zaslali spolu 90 prác  a väčšina z 
nich (okrem plagátov – projektov a lite-
rárnych diel) bola vystavená v stredisku, 
v blízkosti samotného dona Bosca. 

Práce jednotlivcov i skupín boli veľmi 
pekné a všetky aj ocenené. Zlaté pásmo 
získalo 21 prác, strieborné 20 prác a 
bronzové 46 prác. 

Hlavná cena poputovala k trom víťaz-
kám. Sú nimi Laura Matušáková z Lok-
ce, Martina Triebelová a Marcela Turo-
ňová, obe z Brezy. Gratulujeme!

                                     M. Vojtašáková

Portrét dona Bosca autorky 
Laury Matušákovej z Lokce

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo

pozývajú na

odhalenie pamätnej tabule
obetiam komunistického režimu z Oravy

väzneným, prenasledovaným a narukovaným do PTP
pre vernosť kresťanskej viere, slobode a demokracii, 

pre vzťah k rodnej zemi a pomoc prenasledovaným kňazom,

osobitne veľkým osobnostiam Oravy:
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, sestre Zdenke Schelingovej,

kňazom Viktorovi Trstenskému a Štefanovi Šmálikovi

v nedeľu 2. júna 2013 o 9.00 v Námestove.

Program:

Svätá omša vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu
Hlavný celebrant:

Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule na Katolíckom dome

Nepridáte sa k nim?
Šiestak Tomáš je ako ostat-

ní jeho spolužiaci. Šikovný 
veselý, milý... Spolužiaci ho 
majú veľmi radi a je medzi 
nimi silné kamarátske puto. 
Má to iba „jeden háčik“. To-
máš nemôže s nimi šantiť ako 
ostatní - je telesne postihnutý 
a jeho denným spoločníkom 
je teda aj invalidný vozík. 
Aj on však potrebuje pohyb, 
ako každý mladý človek a 
tak mu veľmi treba rôzne 
rehabilitačné pomôcky. Ako 
nás informovala Tomášova 
triedna učiteľka Zdenka Vel-
jačiková, spolužiaci na ZŠ 
Slnečná to vedia a cítia s ním 
a tak každoročne, už po nie-
koľko rokov, zbierajú šrot, 
aby za peniaze zo zberných 
surovín zaň moli Tomášovi 
pomôcť, pretože v rodine nie 
je peňazí nazvyš. Aktivizu-
jú sa aj učitelia zo Slnečnej, 
ktorí zorganizovali predsta-
venie Strašidelná cesta a pe-
niaze zo vstupného, ktorým 
tiež sami prispeli, odovzdali 
Tomášovej mame. 

Xx Šrotové aktivity školy 
boli výnosné a tak žiaci po-
žiadali Strojárne Námestovo, 
či by nemohli prísť z firmy 
vypýtať šrot. Bohužiaľ, do-
stali zápornú odpoveď, pre-
tože šrot je pre túto firmu 
zaujímavá komodita, no ruka 
Strojárov s dlaňou otvorenou 
k spolupráci  zostala podaná 
naďalej.

 Žiaci mali firme  pohrab-
ličkovať trávnaté plochy 
areálu, za čo Strojárne škole 

poskytli finančné prostriedky 
a tá ich, spoločne s ďalšími 
prostriedkami, venuje na pri-
pravovanom celoškolskom  
podujatí Tomášovej rodine. 

ZŠ na Slnečnej sa vrhla aj 
do súťaže v zbieraní starých 
mobilov, ktorá pre žiakov 
vznikla v spolupráci s firmou 
Ekoray Námestovo. Za štyri 
mesiace ich žiaci nazbiera-
li vyše 400, jedna prváčka 
dokonca sama priniesla v 
priebehu pár dní viac ako 
sto. Staré mobily zbierali  
celé rodiny, ktoré tak chceli 
pomôcť Tomášovi, a určite k 
výhre získať nový mobil, aj 
svojmu dieťaťu. 

Žaneta Ferleťáková z firmy 
T-com poskytla nový mobil 
pre žiaka, ktorý starých mo-
bilov vyzbieral najviac.

V š e t k y 
spomína-
né aktivity 
na ZŠ Sl-
nečná pre 
š i e s t a k a 
T o m á š a 
organizuje 
a koordi-
nuje IMA, 
neziskové 
občianske 
združenie 
mladých, 
venujúce 
sa voľno-
časovým 
aktivitám 
detí a mlá-
deže, v 
spolupráci 
so ZŠ Sl-

nečná. Je sympatické, že spo-
lužiaci zo Slnečnej cítia so 
svojím spolužiakom a chcú 
mu všemožne pomôcť nielen 
jednorazovo – Tomáš sa stal 
súčasťou ich života. Ako hen-
dikepovaný nemôže behať, 
skákať či bicyklovať sa ako 
oni a tak mu chcú aspoň sčas-
ti pomôcť nahradiť tento po-
hyb inou aktivitou. Bicyklom, 
aby trénoval, na rehabilitáciu 
v kúpeľoch. Tie deti sú určite 
pre mnohých nás príkladom. 
Na bicykel pre Tomáša, či na 
kúpeľnú liečbu, ktorú veľmi-
veľmi potrebuje, deti určite 
samy nenašetria. Ak čo len 
trochu môžete, nepridáte sa k 
nim? Všetci by vám boli veľ-
mi vďační!    

               Anna Lajmonová

Keďže Tomáš je pripútaný na invalidný vozík, 
zdravý pohyb, ktorý telo potrebuje, musí nahrá-
dzať iným spôsobom – cvičením na rehabilitač-
ných pomôckach.      Foto:  (zv)

Don Bosco prišiel medzi nás
Námestovo bolo jedným z devät-

nástich miest na Slovensku, kde 
19. apríla tisícky veriacich, medzi 
nimi množstvo mladých ľudí, víta-
li relikviu dona Bosca, putujúceho 
za ľuďmi a svojimi saleziánmi po 
svete. V sprievode cyklistov  prišiel 
usmievavý svätec v sklenenej rakve 
pred Kostol sv. Šimona a Júdu, kde 
ho privítali kňazi a mnoho veria-
cich. Živý veniec okolo dona Bosca 
neustále tvorili deti a mladí ľudia. 
Do preplneného kostola, kde po 

privítaní položili uniformovaní ha-
siči sochu s telesným pozostatkom 
– pravou rukou sv. Jána Bosca, sa 
mu prichádzali pokloniť a poprosiť 
o orodovanie stále ďalší a ďalší ľu-
dia.  Modlili sa ruženec a postupne 
si uctili relikviu – najprv saleziáni, 
ktorí si pri donovi Boscovi obno-
vili rehoľné sľuby, potom deti i 
mládežníci po skupinách, ktorí mu 
predniesli svoje osobné prosby. Pri-
dávali sa veriaci, ľudia zostávali v 
kostole, modlili sa, počúvali spevy 

mládežníckeho 
zboru a sledovali 
filmové ukážky 
zo života dona 
Bosca. Nasledo-
vala sv. omša za 
účasti mnohých 
kňazov z deka-
nátu i diecézy a 
stoviek veriacich 
nielen z Námes-
tovského dekaná-
tu, ale mnohých 
farností z hornej 
Oravy. Kostol 
bol na prasknu-
tie, všetci chceli 
byť blízko svät-
ca a vyznať sa 
mu zo svojich 
starostí i radostí. 
V mnohých kos-
toloch na Orave 
kňazi povzbudili 
veriacich ísť do 
Námestova za 
donom Boscom.  
A ľudia prichá-

dzali na autobusoch, tlačili sa do 
kostola, ešte pred sv. omšou, ale 
najmä po nej prichádzali k donovi 
Boscovi, nádherné bolo, ako im 
mladí ľudia v predných laviciach 
ochotne uvoľňovali svoje miesta, 
nikto sa netlačil, hoci námestovský 
chrám bol, fakt, úplne na prasknu-
tie...  „V kostilíku u františkánov 
v Trstenej páter na konci sv. omše 
povedal, že don Bosco bude v Ná-
mestove 19. a 20. apríla. Aby sme 
mu išli odovzdať svoje starosti 
a radosti v rodine, s deťmi... Išla 
som, mnoho ľudí pricestovalo ako 
na púť – autobusmi. Nechcelo sa 
mi od dona Bosca  z kostola odísť. 
Bolo pri ňom veľmi dobre, zažívala 
som mimoriadny pokoj! V tom čase 
som ani nevedela, že nás v rodine 
onedlho postretne obrovské trápe-
nie – strach z vážnej choroby jedné-
ho z nás. Úpenlivo som prosila za 

zdravie dlhé týždne aj dona Bosca. 
Nakoniec všetko dopadlo nad oča-
kávanie šťastne – výsledky ukázali, 
že všetko je v poriadku. Viem, že 
nám svojím orodovaním pomohol! 
Od jeho prítomnosti v Námestove 
sa vo svojich modlitbách utiekam 
pravidelne aj k donovi Boscovi“, 
vyznala sa pani Anna Mária.

Po sv. omši, v sviečkovom sprie-
vode preniesli relikviu dona Bosca 
do strediska saleziánov, kde zostal 
až do rána – ľudia boli celý čas pri 
ňom – počas vešpier, adorácie i 
nočného bdenia. Po rannej sv. omši 
„odovzdali“ relikviu svätca mla-
dých za spevu Námestovčanov opäť 
cyklistom, ktorí mu robili sprievod 
Slovenskom - do Dolného Kubína. 
Po návšteve Slovenska, kde prítom-
nosťou i životným poslaním oslovil 
vždy tisícky ľudí sa „vybral“ do 
Slovinska.       (lá)

Okolo dona Bosca tvorili deti a mladí ľudia neustále 
živý veniec.             Foto: (lá)

Svätú omšu „v spoločnosti“ dona Bosca i sestry Zdenky celebroval 
Don Peter Lorenc.            Foto: (lá)

Don Bosco (1815 – 1888) bol talianský 
kňaz, celý život sa venoval výchove chudob-
ných  a opustených chlapcov, ktorú postavil 
na preventívnom systéme, s hlavnými piliermi 
nábožnosti rozumu a láskavosti. Je zakladate-
ľom rádu saleziánov, jeho dielom je aj založe-
nie rehoľnej spoločnosti Dcéry Panny Márie 
Pomocnice, starajúcej sa o opustené a chu-
dobné dievčatá. 

V roku 1934 bol vyhlásený za svätého.
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Ocenenie záväzkom preložiť Živý bič. 
Aj kodifikovať goralčinu

Národné osvetové centrum 
sa už niekoľko rokov snaží 
o pozdvihnutie miestnej kul-
túry aj formou organizovania 
súťaží pre miestne noviny, 
najlepšie kroniky, monogra-
fie, povesti, texty ľudových 
piesní, slovníky nárečí atď. 
Toto roku bolo hlavným 
usporiadateľom a odborným 
garantom 7. ročníka súťaže 
Slovenská kronika 2012. A 
v jednej z 26 kategórií tej-
to súťaže, do ktorých sa 215 
súťažnými prácami zapojili 
aj Oravci – v kategórii  Ná-

rečový slovník obce, mesta, 
regiónu patrí 1. miesto  kniž-
ným dielam Goralské nárečie  
- slovník a Výber goralských 
piesní a kolied autora Mariá-
na Grígeľa. Ocenenie prevzal 
koncom marca na vyhodnote-
ní súťaže  v priestoroch Slo-
venského národného múzea 
v Martine. Ide o nárečový 
slovník s gramatikou náre-
čia, vedeckým zápisom slov a 
spevník ľudových piesní s no-
tovými zápismi a s textami v 
nárečí obyvateľov goralských 
obcí na Orave. 

Spoluorganizátormi a od-
bornými garantmi tohtoroč-
nej súťaže  Slovenská kroni-
ka 2012 boli tiež  Muzeálna 
slovenská spoločnosť, Slo-
venské národné múzeum v 
Martine, Slovenský národný 
archív, Slovenská národná 
knižnica – Archív literatúry a 
umenia, Slovenský syndikát 
novinárov, Slovenská genne-
alogicko-heraldická spoloč-
nosť, Nezisková organizácia 
rozvoja vidieckej turistiky v 
Modre, Obecné noviny – týž-
denník miest a obcí a Národ-

ná osveta – časopis pre rozvoj 
miestnej kultúry a záujmovej 
tvorivosti.

Súťaž Slovenská kronika 
je celoslovenskou súťažou o 
najlepšiu kroniku, monogra-
fiu obce a mesta a publikáciu 
o kultúrnom dedičstve, kul-
túrnoturistický a kultúrnoin-
formačný materiál, zbierku 
ľudovej slovesnosti, povestí 
a ľudových rozprávok, textov 
ľudových piesní a slovník ná-
rečia, je venovaná pamiatke 
Ladislava Jesenáka.

V závese za súťažou Sloven-

ská kronika kráča aj spomí-
naná súťaž Miestne noviny, 
ktorej v poradí tretí ročník 
bol vyhodnotený v roku 2011 

a oravskí zástupcovia – re-
gionálne a obecné noviny v 
nej na popredných priečkach 
bodovali tiež. Obecné noviny 

Rabčiansky chýrnik sa stali 
vo svojej kategórii opakovane 
najlepšími obecnými novinami 
v kategórii nad 1000 obyvate-
ľov, noviny Oravec skončili v 
kategórii  regionálnych novín 
na 2. mieste (v roku 2007 3. 
miesto), MY Oravské noviny 
obsadili v tejto súťaži  v 2011. 
roku  3. priečku (v roku 2007 
2. miesto). 

Ale vráťme sa k tohtoroč-
nej súťaži Slovenská kronika 
2012. Ako vníma úspech v 
nej autor diel Goralské nárečie 
- slovník a Výber goralských 
piesní a kolied Marián Grígeľ? 
„Ako svoj záväzok vydať v 
goralčine dielo Živý bič Mila 
Urbana, či  – ale to je na dlh-
šie – v goralskom nárečí tiež 
Poklady dejín a kultúry Oravy. 
Alebo kodifikovať tento jazyk 
– goralčinu, lebo vyše 200 ro-
kov od Bernolákovej kodifiká-
cie slovenčiny je už dosť dlhá 
doba“, povedal s úsmevom au-
tor a vydavateľ diel z prostre-
dia Oravy Marián Grígeľ.                                   
            (lá)  

Reprezentácia mesta v Poľsku
Veľmi dobrá spolupráca s 

Powiatom v Bielsko Bialej 
pokračuje. Už v minulých 

rokoch boli uskutočnené spo-
ločné kultúrne a športové po-
dujatia s využitím grantov z 
Európskej únie, na ktorých sa 
zúčastnili zástupcovia nášho 
mesta. V dňoch 18. a 19. ap-
ríla sme opäť reprezentovali 
naše mesto v Poľskej Gmine 
Kozy. Prvý deň  na súťaži ta-
nečných súborov a druhý deň 
v súťaži spevu a hudby. Naše 
mesto reprezentovali taneč-
níčky zo ZUŠ Ignáca Kolčá-
ka v Námestove „Kastanety“  
pod vedením Ing. Evy Rent-
kovej. Tie obsadili pekné 

druhé miesto.  Hudbu a spev  
reprezentovali až tri súbory, 
tiež zo ZUŠ Ignáca Kolčá-

ka. Tu sa najlepšie presadilo 
mladé spevácke kvarteto pod 
vedením Daniely Čiernikovej 
a s klavírnym  sprievodom  
Danky Nezníkovej. V silnej 
konkurencii sa im podarilo 
obsadiť,  taktiež ako tanečníč-
kam, druhé miesto. Súťažiť 
mohli len deti a mladí ľudia 
od 7 do 19 rokov. Predovšet-
kým pre najmladších účastní-
kov súťaží býva konfrontácia 
s vrstovníkmi tým najlepším 
povzbudením do ich ďalšej 
umeleckej činnosti.

Milan Rentka

Tanečníčky v choreografii Titanic v zložení: Patrícia Troppo-
vá, Natália Jagnešáková, Barbara Čierna, Viktória Kekeňá-
ková, Michaela Barthová, Mária Klára Kapičáková, Izabela 
Jagnešáková a Nikoletta Ferancová.   Foto: Katka Kozáková

Národné osvetové centrum ocenilo Oravcov

Autori vyše 250-stranovej publikácie o oravskej kultúre a jej 
dejateľoch pod názvom Poklady dejín a kultúry Oravy – lite-
rárny historik Augustín Maťovčík (vľavo) a Marián Grígeľ st. 
prezentovali nedávno na ministerstve kultúry najnovšie pub-
likácie o oravskej kultúre a jej dejateľoch. Minister kultúry 
Marek Maďarič (v strede) vyjadril uznanie týmto tvorivým i 
vydavateľským aktivitám Oravcov.   Foto: (ar mg)

Goralské nárečia – slovník prináša aj gramatiku nárečia a 
vedecký zápis slov,  knižka Výber goralských piesní a kolied 
je spevníkom ľudových piesní aj s notami a textami piesní v 
goralčine.                                                                  Foto: (lá)

Ocenenie v súťaži je záväz-
kom.                       Foto: (lá)

Kastanety zo ZUŠ Ignáca Kolčáka.

Študenti z Námestova postavia most  
Mosty v mojom okolí. 

Také je zadanie 7. ročníka 
projektu Stavby z vlnitej 
lepenky, ktorý je určený 
nielen stavebným školám z 
Českej republiky, ale tohto 
roku prvýkrát aj zo Sloven-
ska. Medzinárodnej súťaže 
sa zúčastní aj Stredná od-
borná škola technická z Ná-
mestova. 

Cieľom projektu je pouká-
zať na ekologické výhody 
vlnitej lepenky používanej 
na výrobu obalov. Do ak-
tuálneho ročníka súťaže sa 
prihlásil rekordný počet 32 
škôl, z toho 20 z Českej re-
publiky a 12 zo Slovenska. 
Víťazná škola, ktorá vypra-
cuje najlepší model mosta, 
získa odmenu vo výške 1200 
€. Usporiadateľmi súťaže sú 
český Svaz výrobců vlnitých 
lepenek a slovenský Zväz 
výrobcov a spracovateľov 

vlnitej lepenky.
Najdôležitejším pravidlom 

pre študentov je využitie 
výhradne vlnitej lepenky 
pri príprave modelov. Vlni-
tú lepenku školy získali od 
usporiadateľov projektu, ale 
môžu použiť aj akýkoľvek 
obal z vlnitej lepenky, ktorý 
majú doma.

Do súťaže prihlásené ško-
ly a ich študenti od marca 
do 26. mája vyplnili týždne 
tvrdou prácou, ktorá sa za-
čala už samotným návrhom 
modelu. Úlohou žiakov je 
totiž vyrobiť model existu-
júceho mosta alebo navr-
hnúť konštrukčne originálny 
nový most. Vždy ale platí, 
že to musí byť most riešiaci 
situáciu v regióne, v ktorom 
škola pôsobí. Zo zúčastne-
ných škôl vyberie porota 
šesť modelov, ktoré v júni 
postúpia do finálového kola, 

to sa bude konať v Prahe. 
Prvé tri najúspešnejšie ško-
ly budú ocenené finančnou 
odmenou 1200, 600 a 400 € 

a verme, že Stredná odborná 
škola technická z Námesto-
va bude jednou z nich.

            (lk)

Stavba roka 2012 – ilustračná fotografia.             Foto: (lk)



Žiaci 9. B triedy CZŠ sv. Gorazda v Námestove  navštívili  
19. apríla v rámci hodiny dejepisu židovský cintorín. Počasie 
bolo ideálne – slnečné, prezreli sme si pomníky, využili svoje 
vedomosti z dejepisu i nemeckého jazyka, pri preklade textov. 
Bolo to nezvyčajne prežitá hodina.
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Deň katolíckych učiteľov
Katolícke školy si 7. apríla 

pripomínajú sviatok Jána Krs-
titeľa de la Salle, patróna kato-
líckych učiteľov. Na naše škole 
– Cirkevnej základnej škole sv. 
Gorazda v Námestove - sme 
tento sviatok slávili v utorok 9. 
apríla. Začalo to prekvapením 
zo strany rodičov, ktorí prišli 

do tried a učiteľom poďakova-
li za ich prácu krásnou ružou a 
milým slovom. Sladkým kolá-
čikom boli obdarovaní všetci 
žiaci a učitelia.

Potom sme spoločne ďako-
vali za všetko vo svätej omši, 
pri ktorej  sme sa každý sám za 
seba zasvätili Božiemu Milosr-
denstvu.

Pár myšlienok z kázne pána 
kaplána R. Sanigu: „Včera, 
deň pred našou slávnosťou 
sme slávili prenesený sviatok 
Zvestovanie Pána a v nedeľu 
sme prežívali Nedeľu Božieho 
Milosrdenstva. Tieto obidva 
sviatky nás povzbudzujú a 
chcú nás upevniť v dôvere k 

Bohu, lebo nám zjavujú veľkú 
Božiu Lásku... Boh nám dáva 
znamenie, že prichádza Spasi-
teľ. Je dôkazom Božieho Milo-
srdenstva a samotný sviatok je 
oslavou tejto Božej vlastnosti.

Svätý Otec František nás 
povzbudzuje, že Boh sa nikdy 
neunaví nám odpúšťať. Vždy 

čaká na náš návrat s odpuste-
ním. Len je dôležité, aby sme 
vždy mali silu  vrátiť sa. Toto 
vedomie, aký milosrdný je k 
nám náš Nebeský Otec, nech 
nás pohne tiež k tomu, aby sme 
aj my sami boli milosrdní, iba 
tak bude k nám milosrdný Ne-
beský Otec. Buďme milosrdní 
k našim súrodencom, spolu-
žiakom a všetkým ľuďom. To 
vedomie, aký je k nám Nebes-
ký Otec,  nás musí zmeniť a 
poznačiť. Ak chceme, aby bol 
k nám Milosrdný Pán Boh, 
máme byť milosrdní aj my. Je 
to naša úloha v tom prostredí, 
kde žijeme“.

	 	 									(mk)

Súčasťou slávnosti na sviatok Jána Krstiteľa de la Salle, 
patróna katolíckych učiteľov bola aj svätá omša v priestoroch 
školy.              Foto:	czš	 

Na židovskom cintoríne

Výtvarná výchova netradične
Hodinu výtvarnej výchovy 

žiaci 3. A triedy  prežili netra-
dične. V prvom rade bolo to 
v prírode, na čo sa deti veľmi 
tešili. Žiaci pracovali v skupi-

nách, kde tvorili svoje práce z 
odpadu a prírodného materiá-
lu. Boli to napr. rôzne posta-
vičky, budovy, oblečenie. Bola 
to veľmi vydarená hodina.

Ružové kráľovstvo
Divadielko Ružové kráľov-

stvo čiže Šípková Ruženka 
nacvičili štvrtáci na hodine 
slovenského jazyka. Posta-
vičky si vystrihli z časopisu 
Rebrík, vymaľovali si ich, pri-

pravili pozadie a mohli sa isť 
prezentovať do druhých tried.  
Takouto formou už nacvičili 
pani učiteľky z prvého stupňa 
so svojimi žiakmi niekoľko 
predstavení

Brigáda okolo školy
V piatok popoludní niekoľko 

našich rodičov spolu so svojimi 
ratolesťami prišlo pomôcť upraviť 
okolie školy. Upravovali sa kríky, 

zametalo sa, hrabali trávnik. Keď-
že sa ich zišlo dosť, robota išla od 
ruky a výsledok bol raz dva hoto-
vý. Ďakujeme.            (MK)

Hľadáme talenty
Základná škola na Ko-

menského ulici pripravila 
16. mája o 15.00 talento-
vé skúšky do športových 
tried so zameraním na fut-
bal. Uskutočnia sa v areáli 
futbalového štadióna na 
umelej tráve MŠK Námes-
tovo. Talentové skúšky sa 
konajú pod záštitou MŠK 
Žilina. 

Žiaci si donesú futbalo-
vú obuv a športové oble-
čenie. 

Podrobnejšie informácie 
získate na www.zskom-
nam.edu.sk, alebo na tel. 
čísle 043/55 222 09.

														ZŠ	Komenského

ZŠ Komenského oslávila Deň matiek 
Deviateho mája 2013 pri-
pravili žiaci Základnej školy 
Komenského v Dome kultúry 
pre svoje mamičky a babič-
ky ďakovný program ku Dňu 
matiek. Na začiatku prítom-
ných pozdravil primátor mes-
ta, poďakoval všetkým matkám 
za ich nenahraditeľnú úlohu v 
našom živote a poprial im 
veľa zdravia a trpezlivosti pri 
výchove detí. Potom nasledo-
vali vystúpenia žiakov, ktoré 
pripravili pod vedením svojich 
triednych učiteliek a učiteľov. 
Program bol pestrý, zábavný 
a hlavne sa všetkým páčil. 
Bol zostavený  z moderných 
tanečných vystúpení, recitácií 

básní, zamyslení venovaných 
ženám a matkám, piesní, z pre-
zentácií pre mamy a krátkeho 
divadelného predstavenia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí s 

ochotou pripravili toto krásne 
májové popoludnie a potešili 
všetky mamičky pri ich svi-
atku.               	
																					ZŠ	Komenského

Bohatým programom poďakovali svojim mamičkám pri prí-
ležitosti Dňa matiek deti zo ZŠ i hostia tejto milej slávnosti.  
                 Fpto:	(zš	k)

Po dlhej zime sa aj deti z 
MŠ Bernolákova v Námesto-
ve potešili krásnemu počasiu 
a tak sme si zorganizovali 
jarný športový deň. Deti sú-
ťažili v rôznych disciplínach: 
hod na cieľ, plazenie, chôdza 
po kameňoch, preskok cez 

prekážky. Na záver deti ob-
javovali sladkosti povešané 
na stromoch, ktoré získali 
výskokom z miesta  s doča-
hovaním. Počasie nám prialo 
a deti si užili krásny jarný 
slnečný deň spojený s pohy-
bom.          	MŠ	Bernolákova

Jarný športový deň Deň Zeme  
Ako po iné roky, tak aj tento 

sme Deň Zeme oslávili ce-
loškolskou akciou, ktorej cie-
ľom bolo vyčistiť okolie ško-
ly, ale aj vybraných lokalít v 
meste od odpadkov. Všetci 
žiaci so svojimi triednymi 
učiteľmi mali vopred urče-
nú trasu, ktorou sa vydali a 
do igelitových odpadkových 
vriec zbierali hygienickými 
rukavicami odpadky. Krásne 
jarné počasie túto akciu len 

umocnilo. O tom, že  naši žia-
ci chcú, aby mesto Námesto-
vo bolo pekné a čisté, svedčia 
naplnené vrecia, ktoré potom 
odviezli pracovníci Technic-
kých služieb. 

Dúfame, že sa nám aj ta-
kýmito akciami podarí vy-
chovať ekologicky cítiacich 
mladých ľudí, ktorým nebude 
ľahostajný prístup k prostre-
diu, v ktorom žijeme.

																	ZŠ	Komenského

Vychádzka – príjemná i užitočná
Z príležitosti „Dňa zeme“ 

a „Apríla mesiaca lesov“ 
sme sa spolu s deťmi roz-
hodli uskutočniť vychádzku 
do lesa a spojiť príjemné s 
užitočným. Cieľom našej 
vychádzky bolo pozorovať 
a vyčistiť les. Vybrali sme si 
les, ktorý každoročne nav-
števujeme a čistíme. Na naše 
prekvapenie sme znovu našli 

veľký neporiadok, ktorý sme 
pozbierali a vo vreciach pri-
niesli do materskej školy, kde 
sme ho  roztriedili podľa dru-
hu do kontajnerov. Deti  boli 
usilovné a spokojné  z dobre 
vykonanej práce pre dobro 
našej zeme.

Bibiána	Galková	a	Jana	
Šmeringaiová	

MŠ	Bernolákova

Deti priniesli z lesa plné vrecia odpadkov.

Leto v CVČ „Maják“
CVČ „Maják“ opäť otvára 

svoje brány na letnú činnosť, 
kde je pre každé dieťa a mlá-
dež pripravená ponuka s ne-
zabudnuteľnými zážitkami. 
Termíny letných prímest-
ských táborov:

1. 7. - 5. 7. 2013 - Prázdninové 
všeličo 

8. 7. - 12. 7. 2013 - Šporťáčik
15. 7. - 19. 7. 2013 – Modelingo-
vý tábor 
22. 7. - 26. 7. 2013 – Indiánsky 
tábor
29. 7. -  2. 8. 2013 Žblnky - vlnky 
5. 8. - 9. 8. 2013 Túlavé topánky II.  
12. 8. - 16. 8. 2013 Pirátske leto 
19. 8. - 23. 8. 2013 Rozprávkovo

Veselé zúbky 
Ako si správne vyčistiť 

zuby, sme si zopakovali 19. 
marca v našej materskej ško-
le. Zapojili sme sa do pro-
jektu „Veselé zúbky“, 
ktorého súčasťou  bolo 
posedenie s rodičmi v 
popoludňajších hodi-
nách. Nácvik správ-
neho čistenia zúbkov 
prebiehal pod vedením 
dentálneho hygienika 
Romana Vrába. Deti 
názorne videli správ-
ny postup čistenia zu-
bov a nasledovne si 

to vyskúšali aj prakticky za 
pomoci rodičov i pani uči-
teliek. Dievčatá aj chlapci si 
pre rodičov pripravili pesnič-

ku, ktorú v závere zaspie-
vali. Deti boli odmenené 
potleskom, medailou a ma-
lou knižkou, z ktorej môžu 
získať nové informácie o 
zdravom chrupe. Ďakujeme 
za spoluprácu dentálnemu 
hygienikovi  Romanovi 
Vrábovi aj rodičom.        

M. Šimulčíková
MŠ	Bernolákova

Vážení čitatelia, vaše otázky na tému ochrany chru-
pu a celkového zdravia ústnej dutiny môžete posie-
lať do našej redakcie na adresu: oravec.namestovo@
mail.t-com.sk. Odpovie a poradí vám dentálny hygie-
nik Bc. Roman Vráb.
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Program Podujatí máj - jún 2013

BamBiriáda

18. 5. sobota
Bambiriáda 2013 otvorí po 

10-krát svoje brány v týždni od 
13. - 18. mája 2013. V sobotu 18. 
5. sa uskutoční program pre deti 
v amfiteátri na Nábreží Oravskej 
priehrady v Námestove.

majStroVStVá 
SLoVEnSKa 
V KuLturiS-

tiKE  
18. 5. sobota 

12:00
Súťaž doras-

tencov, fitness dorastencov a 
dorasteniek pre rok 2013

ii. aBSoLVEntSKÝ 
KonCErt a VÝStaVa 
VÝtVarnÝCH PráC
21. 5. utorok 17:00

Vystavujú absolventi ZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námestove

Pomáda               
26. 5. nedeľa 18:00

27. 5. pondelok 18:00
Legenda prichádza na Slo-

vensko.
České muzikálové hviezdy 

s hosťujúcou Nelou Pocis-
kovou, Jankom Slezákom a 
tanečníkmi z RDS COMPA-
NY v réžii a choreografii Jána 
Ďurovčíka.

Vstupné: 30 €

dEtSKÉ 
diVadELnÉ 

PrEdStaVEniE
7.  6. piatok o 16:00
Vstupné: 2 €

aBSoLVEntSKÝ 
KonCErt

10. 6. pondelok
SZUŠ v Námestove

goraZdoVo 
VÝtVarnÉ námEStoVo
13. 6. štvrtok
XVIII. ročník celosloven-

skej výtvarnej súťaže detí a 
mládeže zameranej na národ-
nú históriu.

Súťaž je zameraná na vý-
tvarné stvárňovanie našich 
národných dejín, ktorých 
korene spadajú do obdobia 
života a pôsobenia nášho pr-

voučiteľa a svätca Gorazda, 
byzantských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda - apošto-
lov Slovanov, obdobia Veľkej 
Moravy s jej panovníkmi, až 
po súčasnosť.

tri VrECia ZEmiaKoV
13. 6. štvrtok 17:00
Absolventské divadelné 

predstavenie

VEČEr BELaSÉHo 
motÝĽa

18. 6. utorok 18:00
Kultúrny program so zná-

mymi osobnosťami zo sho-
wbiznisu, v ktorom sa bude 
prezentovať nadácia na pod-
poru svalových dystrofikov

aBSoLVEntSKÝ 
KonCErt

21. 6. piatok
SZUŠ Pierot v Námestove

LúČniCa
23. 6. nedeľa
Vystúpenie umeleckého sú-

boru

dEŇ PrE VŠEtKÝCH
29. 6. sobota
Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady

HudoBnÉ LEto
30. 6. nedeľa 18:00
1. koncert XXXVII. ročníka 

hudobného festivalu na Sla-
nickom ostrove umenia.

Prevoz loďou na koncert na 
Slanický ostrov umenia je za-
bezpečený z prístavu Slanic-
ká osada v čase od 17:00 so 
17:45. Vstupenky si návštev-
níci zakúpia priamo pred kon-
certom, alebo v predpredaji v 
Dome kultúry v Námestove.

Vstupné: 5 € dospelí, 2 € 
deti

Dom kultúry je ako človek. Srdce bije, telo starne

V akom stave je podľa vás 
táto tridsaťročná stavba?

 Dom kultúry v Námestove 
v minulosti Mestský kultúrny 
podnik a  pôvodne Mestské 
kultúrne stredisko bolo otvo-
rené 30. marca 1983. Veľmi 
dobre si pamätám na  ten deň 
aj preto, lebo v tom čase ešte 
nebol upravený vstup do bu-
dovy, chýbali schody pred 
hlavným vchodom  a pre 
blato museli všetci vchádzať 
po preložených doskách. Po-

stupne sa všetko dalo do po-
riadku. Námestovo konečne 
dostalo svoj dôstojný stánok 
kultúry. Z radosti z novopo-
stavenej budovy všetci prijali 
kombináciu sály kino - di-
vadlo, ktorá sa na začiatku, 
v rámci využiteľnosti, uká-
zala ako vyhovujúca. V pra-
xi sa zistilo, že spoločenská 
sála predsa len chýba. Preto 
sa v rámci možnosti začali 
využívať priestory foyer v 
nadväznosti na fungujúcu 

reštauráciu. Zasadačky sa 
okrem navrhnutého využitia 
používajú aj ako výstavné 
priestory. Prenajaté boli ne-
využité časti budovy. Udržia-
vaná knižnica získala ďalší 
rozmer, poskytovanie inter-
netových služieb. Okrem pô-
vodných činností sa v budo-
ve dejú také, ktoré závisia 
od dopytu a potrieb občanov. 
Budova je taký živý organiz-
mus, vnútri srdce  bije, ale 
telo  starne. V tomto prípade 
ako omladzujúci prostriedok 
slúžia reklamy, zakrývajúce 
popraskané murivo. Vedenie 
mesta spolu s MsZ sa to sna-
žia riešiť.      

Námestovo sa môže po-
chváliť organizovaním 
niekoľkých, veľmi vý-
znamných, celoslovenských 
kultúrnych podujatí s dl-
horočnou  tradíciou. Ktoré 
sú to, ako sa ich darí nielen 
udržiavať pri živote, ale 
neustále i programovo roz-
víjať a ako ich vníma sú-
časná námestovská i orav-
ská verejnosť?

Rok po otvorení kultúrneho 
stánku v roku 1984 Námes-
tovo privítalo ochotníckych 

d ivade ln íkov 
z vtedajšieho 
Stredosloven-
ského kraja 
v rámci kraj-
skej divadelnej 
prehliadky v 
kategórii začí-
najúcich ochot-
níckych súbo-
rov, postupne sa 
premenovala na 
Námestovské 
divadelné dni, 
ktoré pretrvá-
vajú doteraz v 
rámci Žilinské-
ho kraja. Pri-
budli Námes-
tovské hudobné 
slávnosti, fes-
tival spevác-
kych zborov v 
sakrálnej tvor-
be, zdedili sme 

festival Hudobné leto na 
Slanickom ostrove, celoslo-
venská výtvarná súťaž pre 
deti a mládež Gorazdovo 
výtvarné Námestovo zame-
raná na národnú históriu je 
každoročným spestrením v 
centre mesta. Na Dychfeste, 
festivale dychových hudieb 
sa začína prezentovať aj 
mladšia generácia. Časť ce-
loslovenského gospelového 
festivalu Verím Pane sa tiež 
odohráva v DKN, pribúdajú 
ďalšie festivaly, ktoré majú 
svojich organizátorov, napr. 
Jazzove dni a ďalšie. Všetky 
si vyžadujú nemalé finančné 
prostriedky, ktoré získava-
me z nami vypracovaných 
projektov, z finančných 
prostriedkov DKN alebo od 
sponzorov.

Dom kultúry v Námestove 
(DKN) v ostatných rokoch 
prináša Námestovčanom 
aj „fajnšmekerské poduja-
tia“, moderný druh súčas-
nej divadelnej a umeleckej 
kultúry, ktorý prichádza 
viac-menej len do Námes-
tova. Je to otázka vzťahov, 
peňazí, podmienok, že táto 
kultúra smeruje na Oravu 
najmä do Námestova? 

Nemyslím si, že máme 
dobré predstavenia iba v 
posledných rokoch. Mávali 
sme ich aj minulosti, bývala 
väčšia ponuka koncertov pre 
mladých, pre zaujímavosť, 
chodievala k nám opereta z 
Banskej Bystrice, nakoniec 
stačí sa pozrieť do kroniky. 
Sú predstavenia, ktoré sú v 
ponuke stále, napr. Radošin-
ské naivné divadlo, Lúčnica, 
SĽUK a sú aj novšie muzi-
kály z SDT v réžii Jána Ďu-
rovčíka. Na scéne sú ďalšie 
zaujímavé, ktoré sú finančne 
dosť náročné, ale dovolím 
si povedať, máme aj dosť 
náročného diváka. Pre det-
ského diváka organizujeme 
predstavenia raz  mesačne 
v popoludňajších hodinách, 
ktoré navštevujú malí diváci 

so svojimi rodičmi.    
Funguje a rozvíja sa v 

Námestove aj domáca kul-
túrna tvorivá činnosť? Je o 
ňu záujem z pohľadu verej-
nosti, ak sa chce prezento-
vať na pódiu námestovské-
ho domu kultúry?

V rámci takejto kultúry sa 
darí hudobným kapelám, 
funguje ešte dychová hudba 
Bernolák, z novších máme 
spoločenské tance, a potom 
sú tu školy, CVČ, rozbieha 
sa Katolícky dom, saleziáni, 
a tiež športové akcie. Myslím 
si, že každý, keď chce, tak si 
to svoje nájde.

Kino Kultúra Námestovo 
bude mať čo nevidieť 3D 
technológiu, bude teda dru-
hým oravským digitalizova-
ným kinom. Kedy sa práce 
na realizácii začnú, koľko 
budú mesto stáť a kedy budú 
môcť návštevníci kina vidieť 
tu prvý film v 3D?

Pracuje sa na tom už dosť 
dlho. Ale môžem potvrdiť, 
mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo digitalizáciu kina v tech-

nológii 3D, predpokladám v 
júni by sme mohli hrať, ale 
presný termín vám teraz ne-
viem povedať. 

Jubilujúcou budovou 
domu kultúry sme náš 
rozhovor začali. Ňou ho aj 
ukončíme. Už niekoľko ro-
kov sa hovorí o prístavbe 
DKN, resp. jeho nadstavbe, 
pretože je skutočne nelicho-
tivé, že tento stánok kultúry 
nemá priestory na väčšie 
podujatia, ako sú svadby, 
plesy, spoločenské zábavy 
a pod. a tak Námestovča-
nia musia za týmto druhom 
kultúry a zábavy chodiť do 
okolitých dedín. Je neja-
ký výhľad, resp. termín, či 
aspoň definitívne rozhod-
nutie o tom, že sa občania 
rozšírenia DKN o podobné 
priestory dočkajú a kedy to 
bude? 

V podstate ste si aj zodpo-
vedali položenú otázku. Od-
poviem iba krátko. Budova 
je mestská a ja vám na toto 
neviem odpovedať. 

	 			Anna	Lajmonová

Sídlo námestovskej kultúry - budova domu kultúry - 
práve pred pár týždňami dovŕšila vek 30 rokov. O nej, 
aj o aktivitách v nej sme sa rozprávali s riaditeľkou 
Domu kultúry v Námestove (DKN) Bc. Evou Mušáko-

Do novootvoreného kultúrneho domu pred tridsiatimi rokmi pre množstvo 
blata pred budovou ľudia vchádzali po preložených doskách, ktoré nahrádza-
li chodník. Chýbali aj schody do budovy.         	Foto:	(ar	em)
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Gandel	 Martin
Imrich	 Škombár
Lujza	 Poláčková

Alexandra	Huľová
Adam	 Hajdučík
Paulína	 Jaňáková

Vítame medzi nami

Odišli z našich radOv

       v marci 2013
Štefan	 Novocký	 86
Nadežda	 Jašurová	 71
Mária	 Štítová	 66
Ľudovít	 Mičuda	 80

v apríli 2013
Otília	 Valášková	 58
Peter	 Szabo	 57
Terézia	 Ružvoňová	 74
Margita	 Adamcová	 82

spOlOčenská rubrika

Gréta	 Blahová
Benjamín	 Piták

Radovan	 Gašper

narodení v marci  2013

narodení v apríli 2013

Šíp ako strážca Oravy aj Liptova
Vyše tristovka turistov nie-

len z Oravy, Liptova, ale z 
celého Slovenska sa posled-
nú aprílovú nedeľu zúčastnila 
53. ročníka výstupu na Šíp. 
Touto prvou jarnou akciou 
otvorila Regionálna rada 
Klubu slovenských turistov 
letnú turistickú sezónu. Vý-
hľady zaujali bizarnosťou vr-
cholových dolomitových brál 
a veží. Zo Šípu boli výhľady 
na kľukatiacu sa dolinu Váhu, 
na protiľahlý svah Kraľovian-
skej kopy, Chočské vrchy, 
Malú Fatru a ďalších z veľ-
kofatranských vrcholov, ako 
napr. Rakytov.  Na nižšom 
západnom vrchole Zadného 
Šípu s nadmorskou výškou 1 
143 m je podľa povesti  už od 
dôb svätého Cyrila a Metoda 
veľký drevený kríž, ktorý bol 
naposledy obnovený v roku 
2005 po jeho zničení letnou 
veternou smršťou. Najmä 
deti potešil pohľad na roz-

právkové zoskupenie dreve-
níc tvoriacich osadu Podšíp. 
Na hrebeni nechýbala jarná 
vzácna vápencová flóra, ako 
poniklec, veternica hajná ale-
bo prvosienka holá. 

Šíp je najsevernejší vrchol 
Veľkej Fatry (1170 m n. m.), 
je vklinený medzi riekami 
Orava a Váh tesne pred ich 
sútokom. Pri prejazde po 
hlavnej ceste z Martina do 
Ružomberka je krásny po-
hľad na strmé vápencové a 
dolomitové skaly s rozbráz-
denými úbočiami. Severné 
svahy sú zalesnené bučina-
mi a miestami sa vyskytujú 
smrečiny a borovice. Celý 
masív Šípu s krásnym skalna-
tým hrebeňom má tri vrcho-
ly. Zadný pripomína kupolu 
s rozbrázdenými skalnatými 
vežami a pyramídami. Pred-
ný je najvyšší a z diaľky 
pripomína ruiny hradu. Tre-
tí vrchol, v podstate nízky 

predvrchol, vybieha na seve-
rovýchod nad obec Žaškov a 
podľa tejto obce sa nazýva 
Žaškovský Šíp. 

Turistické chodníky vedú 
na vrchol z rôznych strán zo 
Stankovian, Kraľovian, ob-
medzene kvôli neprístupnosti 

lávky z Dierovej. Pribudlo 
ďalšie nové východisko zo 
Žaškova, ktoré vás po zele-
nej turistickej značke zavedie 
ku Žaškovskemu sedlu. Časť 
turistov počas 53. ročníka 
„prestrihla pásku“ na tomto 
chodníku.            (ds)
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Zľavy: 3 -5x  10%, 5 – 10x  20%
Príplatky: 1. str. v hornej polovici 100%, 
                            v dolnej polovici   50%
Uzávierka: 15 dní pred uverejnením
Agentúrna zľava: 10 %
Riadková inzercia:    
súkromná: bezplatne
komerčná: riadok v novinovom stĺpci  0,30 €
Dodanie predlôh: v PDF, JPG, TIF, CDR 11
Cena za vkladanie: 
komerčná vkladačka 0,014 €/ks
nekomerčná vkladačka  0,010 €/ks

             cena za plochy: cena za plochy:

ObJednávkY

s grafickou predlohou  resp. 
obsahom inzerátu zasielajte na e-mail:
oravec.namestovo@mail.t-com.sk

INFORMÁCIE	na	0905	742	138,	
																														0904	669	831
																														043/550	4703

1/1 str.   250,48 €
1/2 str.   125,24 €                              
1/3 str.      83,49 €
1/4 str.      62,62 €
1/8 str.       44,73 €           
1/16 str.      15,65 €

1/1 str.        357,84 €
1/2 str.      178,92 €
1/3 str.       119,28 €
1/4 str.         89,46 €
1/8 str.       31,31 €
1/16 str.      22,36 €

Ceny	sú	konečné.	Vydavateľ	nie	je	platcom	DPH.

Pohľadmi zo Šípu sa počas 53. výstupu kochali aj turisti z 
Námestova.            Foto: (ds)

inzerujte 
v mestských novinách 

Námestovčan
O vašej ponuke sa dozvedia 

všetci námestovčania.

nasledujúce vydanie novín:
9. júl 2013, uzávierka inzercie 1. júl 2013

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
na  MÁJ a JÚN  2013  v Námestove

Dátum:                               službukonajúca lekáreň:                adresa:                                                                     

18. 5.    od 13.00 - 19.00 Lekáreň MATKY TEREZY   Štefánikova č.210     

19. 5.    od   8.00 - 19.00 Lekáreň MATKY TEREZY  Štefánikova č.210     

25. 5.   od 13.00 - 19.00 FARMÁCIA                Červeného kríža 62/30

26. 5.   od   8.00 - 19.00 FARMÁCIA                Červeného kríža 62/30

  1. 6.    od 13.00 - 19.00  TABLETA                Mláka 1258                    

  2. 6.    od   8.00 - 19.00 TABLETA      Mláka 1258               

  8. 6.    od 13.00 - 19.00  ZELENÁ LEKÁREŇ    Červeného kríža 130/29

  9. 6.    od   8.00 - 19.00 ZELENÁ LEKÁREŇ    Červeného kríža 130/29

15. 6.   od 13.00 - 19.00 FARMÁCIA        Červeného kríža 62/30

16. 6.   od   8.00 - 19.00  FARMÁCIA   Červeného kríža 62/30

22. 6.  od 13.00 - 19.00  AGAPÉ Nábrežie 765/1                        

23. 6.  od   8.00 - 19.00 AGAPÉ Nábrežie 765/1      

29. 6.  od 13.00 - 19.00  Lekáreň MATKY TEREZY Štefánikova č.210     

30. 6.  od   8.00 - 19.00 Lekáreň MATKY TEREZY Štefánikova č.210     

 5.  7.  od   8.00 - 19.00 FARMÁCIA  Červeného kríža 62/30
 
Lekáreň	FARMÁCIA	v	pondelok	–	piatok	zabezpečuje	
pohotovostnú	službu	do	19.00	hod. 
	 	 	 (žsk)

■ Predám Mercedes B 180 diesel, 160 tis. km za 11 500 €. 
Tel. 0903 710 978.

■ Predám plastový kontajner na zber odpadu, 110 litrový, 
nový, cena 17 eur. Tel. 0915 530 227

inzercia
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Jarné boje nielen s náročnými súpermi, ale i s počasím a zraneniami
Hráči od Oravskej prieh-

rady, ako aj ostatné tímy 
východnej skupiny III. 
ligy odštartovali odvet-
nú časť aktuálneho roč-
níka už 9. marca. Teda v 
čase, kedy sa mužstvám 
o futbale na prírodnej 
tráve mohlo len snívať. 
Ihriská boli podmočené, 
v mnohých prípadoch 
nespôsobilé na odohra-
nie súťažných stretnu-
tí. Po dvoch nekomplet-
ných jarných kolách sa 
predsa muselo počkať 
na lepšie počasie a due-
ly 17., 19. a 20. kola boli 
odložené.

Námestovčania prvé dva 
súboje odohrali podľa vyžre-

bovania. Potom prišli ďalšie 
dva, no z kategórie príprav-
ných. Nasledovala opäť liga, 
ale tá až tri týždne fungovala 
anglickým systémom. Čiže s 
nahusteným programom, t. 
j. v utorok a sobotu, resp. v 
stredu a nedeľu. To dalo za-
brať nielen Hornooravcom, 
ale aj ostatným mužstvám 
zápasiacim s úzkym hráč-
skym kádrom.

Výsledkový servis maj-
strovských zápasov

Vranov nad Topľou - Ná-
mestovo 2:1 (1:0), gól hostí: 
Šmiheľ, Lučenec - Námes-
tovo 1:2 (0:1), A. Stašiniak, 
A. Kmeť, Námestovo - MFK 
Košice B 5:0 (2:0), góly: D. 
Kosmeľ 2, M. Jaworek, J. 

Lúchava, M. Kubala, Hu-
menné - Námestovo 2:0 
(1:0), Námestovo - Lokomo-
tíva Košice 3:0 (2:0), góly: 
M. Kubala 3, Pohronie Žiar 
nad Hronom/Dolná Ždaňa 
- Námestovo 3:0 (3:0), Tre-
bišov - Námestovo 3:1 (2:0), 
gól hostí: P. Kapičák

Bilancia majstrovských 
zápasov
22 stretnutí, 8 výhier, 7 re-

míz, 7 prehier, skóre 33:26, 
31 bodov

Strelci gólov v aktuálnom
ročníku III. ligy
8 - M. Kubala, 5 - A. Kmeť, 

4 - M. Jaworek, 3 - Ma. Ka-
san, J. Siman, D. Kosmeľ, 2 
- M. Šmiheľ, A. Stašiniak, J. 
Lúchava, 1 - P. Kapičák

Výsledky prípravných 
zápasov
Námestovo - Oravská Ja-

senica 3:2 (2:0), góly domá-
cich: M. Kubala 3, Námes-
tovo - Oravské Veselé 9:0 
(4:0), góly: Ma. Kasan 3, M. 
Kubala 3, A. Kmeť, J. Siman, 
A. Stašiniak

Bilancia prípravných 
zápasov
11 stretnutí, 8 výhier, 2 re-

mízy, 1 prehra, skóre 37:12
Strelci gólov v zimnej 
príprave
10 - M. Kubala, 8 - Ma. Ka-

san, 3 - D. Kosmeľ (2 z 11 m), 
P. Kapičák, 2 - L. Pňaček, M. 
Jaworek, A. Kmeť, J. Siman, 
A. Stašiniak, 1 - M. Snovák, 
Mi. Kasan, S. Kurtulík

Kolektív Pavla Strapáča 
však musel a stále musí rie-
šiť ďalšie problémy. V Lu-
čenci a v Humennom uvidel 
brankár Tomáš Smataník 
červenú kartu. Minimálne v 
prvom prípade bola veľmi 
prísna. Zo zostavy vypadol 
na štyri stretnutia. A keďže 
sa náhradník Matej Cubinek 
rozhodol nepredĺžiť hosťo-
vanie v MŠK, medzi žrde 
sa postavil starší dorastenec 
Jozef Poništiak. Okrem toho 
pre pracovné povinnosti nie 
je k dispozícii Marek Jawo-
rek. Najskúsenejší hráči Juraj 
Siman a Daniel Kosmeľ neh-
rávajú, prípadne nastupujú 
na zápasy so sebazaprením. 
Futbalisti, ktorí boli zväčša 
na lavičke náhradníkov, od-
išli na hosťovanie do nižších 

súťaží. Najp-
rob lémove j -
šiu stredovú 
formáciu žlto-
čiernych vy-
stužil najlepší 
strelec I. triedy 
dospelých po 
jesennej čas-
ti 14-gólový 
Tomáš Hollý. 
Kvantita kádra 
je však naďa-
lej neposta-
čujúca. Hráči 
sú maximálne 
v y ť a ž o v a n í . 
Na regenerá-
ciu a oddych je 
málo času.

Napriek tým-
to peripetiám 
chce Strojár, 
ako mužstvo 
jeho priazniv-
ci familiárne 
volajú, skončiť 
sezónu na štvr-
tom mieste. 
Bolo by to na-
ozaj pekné vy-
svedčenie, ale 
čaká ho ešte 
dosť práce. Za-
tiaľ sa pohybu-
je v lepšej po-
lovici tabuľky, 
momentálne je 
na šiestej priečke.

Zmeny v hráčskom kádri
Odchody: M. Cubinek 

(Oravská Polhora, UH), R. 
Jagnešák (Bobrov, H), J. Br-
ňák, J. Hrubjak, Mi. Čiernik, 

K. Brčák (všetci Vavrečka, 
H), Š. Backa (Zákamenné, 
H)

Príchody: J. Poništiak, Jo. 
Melek, S. Kurtulík, Mi. Ka-
san (starší dorast, striedavý 
štart), T. Hollý (Novoť, H)

	 										Milan	Švába

Na jar sa neplánovane brankárskou jednot-
kou na určitý čas stal Jozef Poništiak.

	 	 										Foto:	Milan	Švába

Marek Kubala (vľavo s č. 14) má zatiaľ najpresnejšiu mušku spomedzi hráčov MŠK.
	 	 	 	 	 	 													Zdroj:	www.slavojtrebisov.sk 

Oravia cup opäť v znamení Panterov
V Námestove sa hokejba-

lová liga nehrá, tento šport 
má však priaznivcov aj u nás. 
Dvakrát ročne sa stretávajú 
na turnaji amatérskych druž-
stiev Oravia Cup. Dlhoročná 
hokejbalová akcia sa koná 
na Veľkú noc a v novembri. 
Veľká noc je za nami a tak sa 
môžeme obzrieť za posled-
ným turnajom, ktorý bol pre-
miérou pre celok Imperium. 
Na Bielu sobotu medzi sebou 
súperilo šesť tímov.

Skorý príchod Veľkonoč-
ných sviatkov mal za násle-
dok nemalé množstvo snehu 
na ihrisku za gymnáziom 
Antona Bernoláka. „Ešte na 
zápise v stredu pred turnajom 
sme zvažovali, či ho neprelo-
žíme na jún, ale chalani boli 
naštartovaní po dlhej zime, 
tak sme do toho šli,“ prezra-
dil organizátor a poslanec 
MsZ Martin Jankuliak. „Vo 
štvrtok a piatok bola brigáda 
s lopatami, krompáčmi a kila-
mi soli. Obával som sa zrane-
ní z pošmyknutia, našťastie, 
sa nič nestalo.“ 

Vstupné ambície účastní-
kov, s výnimkou nováčika, 
boli dopredu známe. Favori-
zovaným Panterom sa už tra-
dične snažilo prekaziť výhru 
družstvo Cayman Aťo. Ob-
menené zloženie Gladiators 
z ostatných sezón pravidelne 
prekvapuje buď pozitívne, 
alebo negatívne. Žihadlá z 
Jasenice rovnako aj Oravsko- 
polhorčania síce nesťačia na 
favoritov, ale vedia potrápiť 
aj skúsenejších.

Šesť zúčastnených tímov 
umožnilo hrať systémom kaž-
dý s každým. Víťazní Panteri 
nezaváhali počas turnaja ani 
raz. Poradili si aj s konečnou 
dvojkou, Aťovcami. Tí sa na 
striebornej priečke umiestni-
li po troch výhrach a dvoch 
prehrách. Premožiteľov našli 
v tíme Panterov a HC Orav-
ská Polhora. V tíme tretích, 
Gladiators, zaujal Adam 
Kordiak v úlohe netradičné-
ho zakončovateľa. Na vyš-
šie umiestnenie pomýšľali 
aj Jaseničania, poraziť by 
museli aspoň jedného z top 

trojky. Polhorčania doplatili 
na to, že súperových bran-
károv začali prekonávať až 
koncom turnaja. Svojou hrou 
však zanechali dobrý dojem, 
rovnako ako vysokoškoláci 
nielen z nášho mesta, hrajúci 
pod hlavičkou Imperium. Z 
posledného miesta sklamaní 
neboli a avizovali účasť aj na 
jesennom turnaji.

Bezkonkurenčnú kvalitu 
opäť potvrdili Panteri. Oce-
nenia pre hráča s najlepšou 
muškou zbiera ich kanonier 
Jozef Pucheľ. Spoluhráča Ja-
kuba Vojtechovského ocenili 
ako najspoľahlivejšieho gól-
mana, ktorí kvalitne zastúpil 
zranenú tímovú jednotku, 
Júliusa Kotúľa. Julo nenašiel 
konkurenta medzi mužmi s 
maskou.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Imperium - Cayman Aťo 

1:7, Panteri - Gladiators 4:1, 
Or. Polhora - Žihadlá 1:2 po 
samostatných nájazdoch, 
Gladiators - Cayman Aťo 
1:2, Imperium - Panteri 0:7, 
Or. Polhora - Gladiators 0:2, 

Cayman Aťo - Žihadlá 3:2 
po samostatných nájazdoch, 
Panteri - Or. Polhora 4:0, 
Gladiators - Imperium 3:0, 
Žihadlá - Panteri 1:3, Or. Pol-
hora - Imperium 4:2, Žihadlá 
- Gladiators 2:4, Cayman Aťo 
- Panteri 0:2, Žihadlá - Impe-
rium 3:2, Cayman Aťo - Or. 
Polhora 1:2.

KONEČNÉ PORADIE
1. Panteri Námestovo, 2. 

Cayman Aťo Námestovo, 
3. Gladiators Námestovo, 4. 
Žihadlá Oravská Jasenica, 5. 
HC Oravská Polhora, 6. Im-
perium

INDIVIDUÁLNE 
OCENENIA
Najlepší brankár: Jakub 

Vojtechovský (Panteri), 2 in-
kasované góly a 3 shotouty, 
najlepší strelci: Adam Kor-
diak (Gladiators), Jozef Pu-

cheľ (Panteri), 5 gólov

ZOSTAVA VÍŤAZNÉHO 
TÍMU
Brankár: Jakub Vojtechov-

ský, obrancovia: Rudolf 
Migra, Jakub Novák, Pavol 
Novák, Peter Šoch, útočníci: 
Michal Barčák, Jozef Koza-
ňák, Juraj Migra, Lukáš Pav-
lák, Jozef Pucheľ
	 						Michal	Kolčák

Spoločná fotka najlepších tímov, napravo v modrých dresoch víťaz turnaja, Panteri. 
                    Foto:	Milan	Švába
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Filip Baník v top 20-tke
České Královohradec-

ké mestečko Trutnov bolo 
dejiskom medzinárodnej 
súťaže Bike Hall Contest 
2013. Námestovský oddiel 
extrémnych športov repre-
zentoval na bicykli Filip 
Baník. Akcia sa konala 25. 
až 27. apríla. Ide o ďalšie 
pokračovanie tradičnej kaž-
doročnej akcie v Trutnove.

Námestovčan sa medzi 
jazdcami z rôznych kútov 
sveta v kategórií PRO (pro-
fi jazdci), nestratil a v kva-
lifikácií, z ktorej do finále 

postupovalo dvadsať jazd-
cov, obsadil 20. priečku. 
Hoci vo finále predviedol 
skvelú jazdu plnú trikov, 
nestačilo to na medailové 
umiestnenie. Stupne víťa-
zov obsadili domáci Česi 
1. miesto Michael Beran, 2. 
miesto Erik Figar, 3. miesto 
Ondra Slez.

Ďalší členovia oddielu ex-
trémnych športov sa pripra-
vujú na najbližšie súťaže. 
Medzi nimi aj Dominik Jan-
cek, momentálne študujúci 
v Čechách. „Popri škole 

jazdím na rôznych akciách 
Freestylové exhibície v 
celej Českej republike so 
svojím českým tímom,“ 
prezradil Jancek. „Na 
najbližšiu dobu už máme 
naplánované ďalšie ak-
cie, takže  nudiť sa určite 
nebudem.“ Zazrieť ho bu-
deme môcť aj na Sloven-
ských akciách, kde bude s 
ďalšími členmi nášho od-

dielu reprezentovať  naše 
mesto.

V Námestove na Ranči 
by sa mal uskutočniť prvý 
ročník Slovenského pohá-
ra v Dirte (Dirt – hlinené 
skoky). „Určite sa bude na 
čo pozerať, skoky prejdú 
úplnou rekonštrukciou a 
v Námestove tak vyrastú 
najlepšie a najväčšie dir-
ty na Slovensku,“ dopl-
nil Jancek. Pripravujú aj 
Campy pre malé deti a za-
čiatočníkov.

                Michal Kolčák

Na fotografii Dominik Jan-
cek počas súťaženia. 

                        Foto: (ar dj)

Andrej Kaššay – absolútny víťaz Slovenského pohára
Mestská športová hala v Kež-

marku bola v sobotu 27. apríla 
dejiskom štvrtého a zároveň 
posledného turnaja v aktuálnom 
súťažnom ročníku 2012/2013 o 
Slovenský pohár mládeže star-
ších žiakov, ktorý sa započítava 
aj do Slovenského rebríčka. Me-
dzi sebou súperilo 90 hráčov z 
celej krajiny.

Nechýbal tu ani náš rodák 
Andrej Kaššay, momentálne ob-
liekajúci dres Ružomberka, kde 
dva roky trénuje. Nastupoval 
ako Slovenská kadetská jednot-
ka. Vo svojej vekovej kategó-
rií nastupoval so zdravotnými 
problémami. Trápila ho bolesť 
chrbtice a obavy, či nebude mu-
sieť predčasne ukončiť pôsobe-
nie na turnaji. Tento nepriaznivý 
scenár sa odohral počas súťaže 
v Starej Ľubovni, kde po troch 
vyhratých zápasoch a postu-
pe do hlavnej súťaže z prvého 
miesta predčasne skončil, kvôli 
bolestiam chrbta.

Úvodné zápasy v skupine po-
značila dvojtýždňová tréningo-
vá pauza. S ťažkosťami porazil 

najprv Jakuba Zelinku z Košíc 
pomerom 3:2, potom Niklasa 
Pétera z Lučenca 3:2 a nakoniec 
Patrika Bučka z Topoľčian po-
merom 3:2.

Do hlavnej vyraďovacej súťa-
že postúpil z 1. miesta, kde už 
opäť hral v skvelej forme. Naj- 
prv porazil Mateja Harabína z 
Kežmarku pomerom 3:1, potom 
o postup do finále porazil Štefa-
na Peka z Trnavy pomerom 3:0 
a nakoniec vo finále porazil sú-
časnú Slovensku trojku Tibora 
Špánika z Nitry pomerom 3:1.

Andrej si víťazstvom na tur-
naji upevnil miesto Slovenskej 
jednotky medzi staršími žiak-
mi, ktoré si udržal počas celého 
ročníka. Okrem prvého turnaja, 
kde skončil na druhom mieste, 
ostatné tri celoslovenské turnaje 
vyhral a tak sa stal absolútnym 
víťazom Slovenského pohára 
mládeže starších žiakov pre sú-
ťažnú sezónu 2012/2013. 

Slovenský pohár si prevezme 
na blížiacich sa majstrovstvách 
Slovenska starších žiakov v 
Pezinku 18. mája. Bude to už 

v poradí jeho druhý Slovenský 
pohár. Prvý získal pred dvomi 
rokmi ako mladší žiak, keď v 
súťažnom ročníku 2010/2011 
vyhral všetky štyri turnaje a 
neprehral počas celého roka ani 
jeden zápas. V tom istom sú-
ťažnom ročníku sa stal aj dvoj-
násobným majstrom Slovenska 
– v dvojhrách a štvorhrách.

Andreja ešte v tejto sezóne 
čakali Majstrovstvá SR dorastu 
v Stropkove dňa 4. a 5. mája, 

potom Majstrovstvá SR starších 
žiakov 18. a 19. mája v Pezin-
ku. Z medzinárodných súťaži 
to bude svetový pro tour v Poľ-
skom Wladyslawowe – Cetnie-
we 24. - 26. mája a medzinárod-
ný turnaj Slovak Junior Open v 
Senci 30. mája – 2. júna. Potom, 
po absolvovaní takmer štvortýž-
dňovej prípravy v Senci, ukončí 
sezónu Majstrovstvami Európy 
v Ostrave 12. – 21. júla.                

                         Michal Kolčák

Andrej Kaššay so svojím trénerom Daliborom Jahodom.  
	 	 	 	 																	Foto: (ar ak)

Valúch sa stal slovenskou stolnotenisovou jednotkou
2. liga KSTZ Žilina muži
Po záverečnom 22. kole zá-

kladnej časti druhej ligy muž-
stvo Námestovo A skončilo 
na 4. priečke. Počas základ-
nej časti odohrali 22 stretnutí. 
Dvanásťkrát vyhrali, deväťkrát 
prehrali a raz remízovali. Ko-
nečný bodový zisk 47 bodov.

Výsledky 19. – 22. kola
Bytča A – Námestovo A 11:7; 

Vrútky A – Námestovo A 11:7; 
Námestovo A – RIALL B. 
Bystrica 11:7; Námestovo A 
– Krupina A 11:7.

4. liga Východ muži
Základnú časť 22. kolom 

ukončila aj štvrtá liga. V nej 
Námestovčania získali 45 bo-
dov a obsadili 5. priečku. Cel-
ková bilancia je 10 výhier, 3 
remízy a 9 prehier.

Výsledky 20. – 22. kola
Námestovo B – Liptovské 

Sliače A 10:8; Krivá A – Ná-
mestovo B 14:4; Námestovo B 
– Bešeňová A 14:4.

6. liga OrSTZ Dolný Kubín
Námestovo C ukončilo zá-

kladnú časť na regionálnej 
úrovni 4. miestom so 47 bod-
mi.

Výsledky 20. – 22. kola
Bziny C – Námestovo C 9:9; 

Bziny B – Námestovo C 9:9; 
Oravská Lesná C – Námestovo 
C 6: 12.

Extraliga dorastencov	

Posledné štvrté kolo prerušilo 
víťazné ťaženie TJ Oravan Ná-
mestovo A. V Lučenci prehrali 
všetky tri stretnutia s domácim 
A-čkom a nitrianskym A i B 
družstvom.

Starší žiaci – divízia KSTZ Žilina 
Počas troch kôl nestretlo 

Námestovo A premožiteľa na 
krajskej úrovni. Zlom nastal 
v záverečnom štvrtom, kde 
podľahlo Vrútkam a Ružom-
berčanom.  Starší žiaci vyhrali 
nad Oravskou Lesnou, Tvrdo-
šínom, Kysuckým Novým 
Mestom a Martinom. S Čadcou 
uhrali remízu.

Mladší žiaci – divízia 
KSTZ Žilina 
Mladší Hornooravci v štvr-

tom kole odohrali sedem stret-

nutí. Konečný výsledok 
bol v pomere 2 výhry a 5 
prehier.

Slovenský pohár mladší žiaci	
Slovenský pohár v Pezin-

ku bol dejiskom posledného 
turnaja v rámci tejto sezóny. 
Skvelý výkon opäť pred-
viedol Dalibor Diko. V ka-
tegórií o dva roky starších 
chlapcov obsadil skvelé 

štvrté miesto. Porazil sloven-
skú štvorku Jakuba Zelinku z 
Košíc, sedmičku Mareka Joh-
na z Ružomberka. Víťazstvo 
nad slovenskou dvojkou a 
konečným víťazom podujatia 
Danielom Oračom mu tesne 

ušlo 2:3. Priamy súboj o tretie 
miesto s Patrikom Bučkom zo 
zdravotných dôvodov Dali-
bor nedokončil. V nedeľu 24. 
marca sa konal aj štvrtý turnaj 
slovenského pohára mladších 
žiačok. Katarína Belopotoča-
nová turnaj vyhrala. Zaváhanie 
nastalo v základnej skupine, 
kde pustila dva sety.

Slovenský pohár starší žiaci	
Slovenský stolnotenisový 

zväz organizoval koncom mar-
ca kontrolný turnaj reprezentá-
cie kadetov. Pozvánku dostali 
Matúš Diko, Andrej Kaššay 
a Katarína Belopotočanová. 
Turnajové výsledky  pravde-
podobne ovplyvnia nominá-
cie na majstrovstvá Európy. 

Z chalanov sa najlepšie darilo 
Andrejovi so ziskom 11 bodov 
skončil štvrtý. O bod menej a 
šiesta priečka sa ušla Matúšovi. 
Katka skončila piata so 7 bod-
mi. Alexander Valúch sa v tom 
istom čase zúčastnil kontrolné-
ho turnaja reprezentácie juni-
orov v Topolčanoch. Umiestnil 
sa na treťom mieste so štyrmi 
bodmi.

Slovenský pohár dorastenci	
Výprava z Námestova sa 

13. apríla zúčastnila posledné-
ho tohtosezónneho podujatia 
Slovenského pohára juniorov 
v Starej Ľubovni.  Bez prehry 
turnajom prešiel Alexander 
Valúch. Stal sa celkovým ví-
ťazom Slovenského pohára a 
získal titul Víťaz Slovenského 
pohára juniorov 2012/2013. V 
dlhodobom rebríčku juniorov 
sa stal slovenskou jednotkou. 
V ten istý deň sa v Ružomber-
ku konal turnaj junioriek. Ka-
tarína Belopotočanová potvr-
dila svoje kvality. Ako mladšia 
žiačka obsadila tretie miesto v 
o päť rokov staršej juniorskej 
špičke.

Majstrovstvá kraja
Druhú aprílovú nedeľu sa v 

Ružomberku konali majstrov-
stvá kraja mladších žiakov. 
Vysoký kredit Oravy potvrdil 
fakt, že všetky tituly mierili na 
Oravu.              Michal Kolčák

Alexander Valúch sa stal celko-
vým víťazom Slovenského pohá-
ra a získal titul Víťaz Slovenské-
ho pohára juniorov 2012/2013. 
V dlhodobom rebríčku juniorov 
sa stal slovenskou jednotkou.

Ak	 chcete,	 aby	 sa	 o	 vašich	 športových	 úspe-
choch	 dozvedeli	 všetci	 Námestovčania,	 kontak-
tujte	nášho	spravodajcu	Michala	Kolčáka,	e-mail:	
michal.kolcak@gmail.com,	 tel.	 0904	 889	 799.,	
prípadne	 nášho	 spolupracovníka	 Milana	 Švábu,	
e-mail:	meelun79@azet.sk,	tel.	0908	022	946.

Dotáciu sa snažíme spravodlivo 
rozdeliť

V ostatnom čísle mestských 
novín sme sa venovali aj si-
tuácií okolo vyúčtovania do-
tácií poskytnutých mestom. 
Niektoré kluby si nesplnili 
povinnosť vyplývajúcu z 
Všeobecne záväzného naria-
denia a nesprávne, alebo ne-
skoro vyúčtovali poskytnuté 
dotácie. Na tému financova-
nie mestského športu sme 
sa rozprávali s predsedom 
komisie pre telovýchovu a 
šport Martinom Jankulia-
kom.

Ako to vyzerá s financia-
mi pre šport, čo sa zmenilo 
od nášho posledného roz-
hovoru?

Nič sa nezmenilo, suma 
ostáva taká, aká je, plánujem 
isť na finančnú komisiu a 
ešte ich poprosiť o navýše-
nie dotácie, nech mesto skú-
si pohľadať financie na šport 
v rozpočte.

Myslíte si, že na finančnej 
komisii nájdu priestor na 
navýšenie prostriedkov 
pre šport? O akej sume 
hovoríte? Ako odôvodnite 
túto požiadavku?

Skúsim ich poprosiť nájsť 
aspoň 10 000 € v rozpočte  
na navýšenie dotácie. Všet-
ko to bude o diskusii, budem 
potrebovať od klubov reálne 
náklady, ktoré potrebujú na 
činnosť, aby sme presved-
čili finančnú komisiu, že ich 
skutočné potrebujú.

Prezident MšK Námesto-
vo Silvester Habiňák vraj 
poslal na mesto list so žia-
dosťou o uvoľnenie pros-
triedkov. O čo v tejto veci 
ide? Akú odpoveď dostal, 
alebo dostane?

 Aj keď s  obsahom žiados-
ti moc nesúhlasím, na ostat-
nom zastupiteľstve poslanci 
schválili uznesenie v takom-
to znení: Mestské zastupiteľ-
stvo v Námestove schvaľuje 
príspevok 10 000 € pre špor-
tový oddiel MšK a 3 000 € 
pre športový oddiel TJ Ora-
van. Tento príspevok sa môže 
použiť len na financovanie 

š p o r -
t o v e j 
činnos-
ti pre 
mládež 
a dorast 
do 19 
r o k o v 
a to 
len pre 
ú č e l : 
š t a r -
tovné náklady, dopravné 
náklady, náklady na rozhod-
cov.

Ako sa vám podarí zabrá-
niť tomu, aby poberatelia 
dotácií nepoužili peniaze 
napríklad na  iné oblasti?

Budeme voči žiadateľom 
lojálni, dáme im zálohu s 
podmienkou, na čo sa majú 
financie použiť. Financie 
sa, samozrejme, raz minú a 
budú ich žiadať opäť, ale tu 
je podmienka, že najprv je 
potrebne vyúčtovať predošlú 
dotáciu, až potom je možné 
dostať ďalšiu časť. Schvále-
ná dotácia sa rozdelí na štyri 
časti, ktoré sa budú postupne 
uvoľňovať a žiadateľ ju bude 
postupne zúčtovávať.

Ponúknite čitateľom svoj 
pohľad na nedostatok pe-
ňazí pre futbal. Ide o šport, 
ktorý má v Námestove vý-
borné výsledky, no oproti 
iným mestám je podstatne 
poddimenzovaný. Prečo je 
to tak? Kde a aké riešenie 
vidíte?

Toto nie je otázka pre mňa, 
ja som dostal sumu z MsÚ, 
aj keď nízku. Ako komisia 
pre telovýchovu a šport sa 
ju snažíme prerozdeliť čo 
najspravodlivejšie medzi 
žiadateľov. MšK ide 75% a 
zvyšok si rozdelia ostatní, čo 
je asi tak 10 oddielov.

 Ako dopadla situácia 
okolo problémov s vyúč-
tovaním dotácií? Platil 
niekto sankcie, prípadne 
vracal dotáciu?

Podľa mojich informácií 
nie.

Michal Kolčák

S predsedom športovej komisie Martinom Jankuliakom


