
Rok 2013 sa blíži k svojmu 
záveru a tak je namieste aspoň 
letmý pohľad naň z hľadiska 
aktivít nášho mesta.

Za najväčší úspech v tom-
to roku považujem to, že sa 
podarilo dokončiť stavebné 
dielo Domov pre seniorov. 
Okresné sídlo nemalo ta-
kúto inštitúciu a tak bola 
veľmi potrebná. Výstavba 
prebehla hladko a načas a 
som rád, že sme dokázali 
činnosť domova aj rozbe-
hnúť. Ukázalo sa, že to má 
svoj zmysel, že o Domov pre 
seniorov záujem je. Urobili 
sme dobre, že sme vykonali 
všetko pre to, aby sa stavba 
mohla realizovať z fondov 
EÚ. 

Počas roka nás sprevádza-
li aj úlohy na rekonštrukcii 
miestnych komunikácií, ktoré 
si vyžiadali obrovské náklady. 
Odkedy som nastúpil do fun-
kcie, každé volebné obdobie 
rekonštruujeme nejaké cesty. 
Nedá sa to urobiť ani za rok, 
ani za päť rokov, pretože ide o 
nahromadené problémy spôso-
bené rozkopaním celého mesta 
pre plynofikáciu. Podarilo sa 
nám zokruhovať celé Námes-
tovo, minulý rok sme urobili 
Mlynskú ulicu, ktorá spája 
centrum mesta so sídliskom 
Brehy, tohto roku sme zrekon-
štruovali viaceré ulice. Ply-
nule, systematicky, koncepčne 
pokračujeme teda aj na tomto 
úseku. 

Po dlhých, dlhých rokoch 
sme sa konečne ujednotili na 
názore, či kultúrny dom prista-
viť, či nadstaviť. Máme úplne 
jasnú prístavbu, z tohto dôvo-
du sa mohla urobiť aj rekon-
štrukcia strechy. Môžeme teda 
povedať, že konečne máme za-
celenú strechu nad hlavou a do 
objektu domu kultúry neprší. 
Tohto roku sme sa stali druhým 
oravským digitalizovaným ki-
nom, takže jeho návštevníci sú 
s touto atrakciou zrejme maxi-
málne spokojní. Samozrejme 
dom kultúry si žiada každo-
ročne ďalšie a ďalšie financie, 
napríklad na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, potrebu-
jeme riešiť jeho vykurovanie,  

vzduchotechniku, ktorá nikdy 
nefungovala atď.. 

Pochopiteľne, nevyšli nám 
všetky zámery, pretože človek 
nie je všemocný, ale čas budú-
ceho roka je tu o pár dní a s 
ním aj ďalšie naše plány. Spo-

m e n i e m 
aspoň jed-
nu našu 
pr ior i tu : 
C h c e m e 
vyjsť v ús-
trety čo 
najväčšie-
mu okruhu 
o b č a n o v 
a tak v 
budúcom 
roku bude 
naším cie-

ľom vybudovať cykloturistický 
chodník, ktorý bude celoročne 
slúžiť na prechádzky a ďalšie 
spôsoby relaxu všetkým veko-
vým kategóriám občanov. Tra-
sa chodníka povedie od amfite-
átra k hotelu Studnička v dĺžke 
dvoch kilometrov. 

Blíži sa koniec roka a to je 
príležitosť poďakovať všetkým 
občanom Námestova za ich 
celoročnú námahu. Iste si to 
zaslúžite, vážení spoluobčania, 
pretože doba v čase vysokej ne-
zamestnanosti je neľahká. Tým 
spoluobčanom, ktorí nemajú 
prácu, úprimne želám, aby sa 
im podarilo čo najskôr si nájsť 
zamestnanie, aby vo všetkých 
rodinách panovala spokojnosť, 
aby sa nikto nemusel stracho-
vať o strechu nad hlavou a o 
to, čo dať svojim deťom.

K tradičným hodnotám patrí 
aj zdravie a šťastie. Preto že-
lám všetkým našim občanom, 
aby boli zdraví, šťastní a spo-
kojní a aby mali okolo seba 
veľa dobrých ľudí. Lebo nie je 
nič horšie ako hašterivosť a ne-
jednotnosť, či ide o spoločnosť 
námestovskú alebo slovenskú. 
Vravíme, že meníme módu, me-
níme čas, ale nemeníme pria-
teľov. Lebo medzi priateľmi sa 
človek cíti dobre. Takže zaže-
lajme si spoločne okolo seba 
veľa dobrých priateľov. 

Rovnako želám všetkým veľa 
osobných a pracovných úspe-
chov a len a len to najlepšie!
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Len a len to najlepšie!
Primátor Mesta Námestovo Ing. Ján Kadera

Strom ako v Prahe
Výška 30 metrov, váha takmer päť 

ton. To sú miery tohtoročného via-
nočného stromčeka na Nábreží Orav-
skej priehrady. Vyrástol v susednej 
Vavrečke, uprostred areálu  bývalého 
ZVT. Nový vlastník požiadal mesto o 
výrub tohto krásneho smreka, pretože 
rástol v blízkosti budov, ktoré by mo-
hol ohroziť. Spojilo sa preto príjemné 
s užitočným a vedenie námestovských 
technických služieb využilo krásavca 
na vianočnú výzdobu. „Strach sme 
mali iba z jediného“, hovorí riaditeľ 
technických služieb Martin Mikluši-
čák:  „Aby nám strom vydržal zele-

ný počas celých Vianoc a neprišiel o 
ihličie. Minulú zimu nás neprajníci 
kritizovali za to, že sme smrek ne-
chali na Nábreží až do jari. No a túto 
zimu by nás mohli zasa kritizovať 
opačne, prečo sme ho postavili už 
na jeseň.“ To nevadí, kritici sú na to, 
aby kritizovali, nás však môže tešiť, 
že vianočný strom v Námestove ob-
stojí  v takej silnej konkurencii, akou 
sú veľké mestá Bratislava, Košice, či 
dokonca Praha.

Vianočný strom mestu bezplatne da-
roval pán Ján Fajčák.

Milan Rentka

Už po 6. raz organizuje Mesto Námesto-
vo v spolupráci s Domom kultúry v Námes-

tove vianočné trhy pod názvom Remeselnícke Via-
noce, ktoré tohto roku budú 19. - 21. decembra. 
Čo zaujímavé majú návštevníci na vianočných tr-
hoch možnosť vidieť, ale aj kúpiť si tohto roku?

Tesne pred najkrajšími sviatkami roka priestor 
na Hviezdoslavovom námestí ožije umeleckými 
remeslami. Je to skvelá príležitosť vybrať pekný 
darček pre svojich blízkych, ktorým chceme uro-
biť radosť. Ako už z názvu vyplýva, priestor majú 
predovšetkým remeselníci, ktorí prezentujú svoju 
zručnosť s vianočnou tematikou, ako sú vianočné 
ozdoby zo skla, keramiky, šúpolia, perníka, háčko-
vané a štrikované ozdoby, umelecké remeselnícke 
výrobky z drôtu, dreva a pod., výrobky z medu a 

vosku - med, medovina - sviečky, vianočné oblátky 
a vianočné pečivo, vianočná výzdoba z kvetov a 
čečiny. Vítaní sú predajcovia požívatín, ktorí budú 
ponúkať občerstvenie, ako je varené víno, vianoč-
ný punč, klobásky a iné špeciality.

Tešíme sa, že sa nám spolu s vami, vážení spolu-
občania, ale i remeselníci z Námestova, bližšieho  
i vzdialenejšieho okolia, podarí v našom meste vy-
čariť vianočnú atmosféru. Spríjemnia ju aj žiaci zo 
Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka. Po Re-
meselníckych Vianociach, v nedeľu 22. decembra 
bude pred domom Kultúry Živý betlehem, ktorý už 
tradične organizuje mládežnícky  spevácky zbor 
z Námestova.    

Všetkých vás srdečne pozývame!             
          Eva Mušáková

Redakcia Námestovčana 
Vám praje krásne Vianoce, 
veľa zdravia, šťastia 
osobných i pracovných 
úspechov v roku 2014!
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Ako ďalej s prieťahom 
a kruhovou križovatkou? 
Hrá sa aj o čas!

O prieťahu a kruhových kri-
žovatkách v Námestove za 11 
miliónov EUR sa rozpráva už 
osem rokov.  Stále sú však 
iba na papieri. Vždy sa nájdu 
nové technické či administra-
tívne prekážky, termíny sa 
každý rok odsúvajú. Posled-
ný plánovaný termín začiatku 
výstavby bol október 2013 
a veľa ľudí verilo, že po ro-
koch sa dopravná situácia v 
meste zlepší. Nestalo sa. Aj 
tento termín sa presunul na 
neurčito. Koľko takýchto ná-
dejných termínov sa ešte ob-
javí?  Keďže ide o cestu prvej 
triedy, ktorá nepatrí mestu ale 
štátu, investorom, ktorý o vy-
budovaní  rozhoduje,  nie je 
mesto ale Slovenská správa 
ciest. Mesto priamy dosah 
nemá, môže však lobovať, 
presviedčať a vytvárať pod-
mienky. 

Tieto slová nepíšem preto,  
aby som niekoho  obviňoval 
a kritizoval. Verím, že vede-
nie mesta spravilo, čo bolo v 
jeho silách. Je predsa aj v ich 
záujme, aby sa táto investícia 
pohla dopredu. Práve naopak 
jedinou schodnou cestou je 
ťahať spolu za jeden povraz. 
Križovatka pri kostole je zlá 
a nebezpečná. Doprava v 
čase dopravnej špičky sa kaž-
dým rokom zhoršuje.  Keďže 
ide o veľmi frekventovanú 
časť, predovšetkým v zime 
sú ohrození nielen vodiči ale 
aj chodci.  Zvlášť starší ľudia 
a mamičky s deťmi. Pomohol 
by preto aj semafor na pre-
chode ku Tempu.  Ak doteraj-
šie riešenia a rokovania medzi 
vedením mesta a Slovenskou 
správou ciest nepriniesli že-
laný výsledok,  nemalo by sa 
v úsilí poľavovať. Ide totiž o 
čas.  Je dôležité stihnúť ešte 
toto programovacie obdobie 
na eurofondy, inak sa môže 
celá investícia na dlhšie obdo-
bie zablokovať. Ak sa ani po 
novom roku investícia reálne 

nerozhý-
be, bude 
potrebné 
na tento 
p rob l ém 
upozorniť 
aj formou 
p e t í c i e . 
Vo viace-
rých po-
dobných 

prípadoch to bola práve pe-
tícia a tlak verejnej mienky, 
ktoré dokázali rozbehnúť 
dlhé roky sa vlečúce plánova-
né investície.

Petícia za urýchlenie vý-
stavby prieťahu mestom, res-
pektíve v prvej etape aspoň 
za výstavbu kruhovej križo-
vatky pri kostole by bola ad-
resovaná ministerstvu dopra-
vy. Kruhová križovatka by do 
veľkej miery uvoľnila dopra-
vu zvlášť v čase dopravnej 
špičky. Petícia by nemala byť 
kritikou, ale poukázaním na 
potrebu  riešiť nevyhovujú-
ci stav, ktorý trápi množstvo 
ľudí v meste aj regióne.  Čím 
viac ľudí ju podpíše, tým 
väčšiu váhu bude mať a bude 
ťažšie ju odignorovať. Uve-
domujem si, že vzhľadom na 
finančné možnosti Slovenska 
nie je možné stavať všetko 
naraz, osem rokov je však 
dosť dlhá doba. 

Dúfam, že aj napriek od-
lišným názorom v mestskej 
kuchyni na niektoré veci sa 
dokážeme spojiť za dobrú 
vec a viac ako hádky bude 
rezonovať rozvoj mesta. 
Nielen pri tejto téme, ale 
aj pri koncepcií výstavby a 
ďalších plánovaných inves-
tičných akciách. Prioritou 
každého z nás by malo byť, 
aby aj napriek akýmkoľvek 
prekážkam, názorovým roz-
dielom a nižším podielovým 
daniam mesto nezaspávalo, 
ale napredovalo. 

                      Ján Kozoň
       Poslanec MsZ

Z rokovaní mestského zastupiteľstva
Dvanáste zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva 
v Námestove sa konalo 13. 
novembra 2013. Hlavným 
bodom programu bolo pre-
rokovanie nariadenia mes-
ta o zákaze prevádzkova-
nia niektorých hazardných 
hier na území mesta. Po-
slanci schválili nariadenie, 
ktorým zakázali na území 
mesta hry prevádzkova-
né prostredníctvom výher-
ných automatov a tech-
nických zariadení obslu-
hovaných priamo hráčmi. 
Menilo sa aj nariadenie o 
názvoch ulíc a verejných 
priestranstiev. Novovybu-
dovaná miestna komuni-
kácia za multifunkčným 
ihriskom pri saleziánskom 
dome sa pomenovala no-
vým názvom. Saleziánska 
ulica začína odbočením 
doprava z Mlynskej uli-
ce pred saleziánskym do-
mom, pokračuje za multi-
funkčným ihriskom doľava, 
až po koniec zastavaného 
územia.  Taktiež došlo k 
zmene pomenovania čas-
ti Smrekovej ulice. Druhé 
odbočenie vpravo z Poľa-
novej ulice sa premenova-
lo na Kvetnú ulicu. 

Presne o mesiac, na 13. 
decembra bolo zvolané tri-
náste zasadnutie mestského 
zastupiteľstva.  Program bol 
rôznorodý. V úvode sa roz-
počtovým opatrením menil 
rozpočet mesta. Došlo napr. k 
zníženiu kapitálových výdav-
kov o investičné akcie, ktoré 

sa nepodarilo zrealizovať v 
tomto roku. Počíta sa však 
s ich uskutočnením v roku 
2014. Rozpočet mesta na rok 
2014 vrátane príspevkov pre 
príspevkové organizácie bol 
z programu rokovania stia-
hnutý. Rozpočet bude ešte 
prerokovaný na pracovnom 

stretnutí. Poslanci sa znovu 
zaoberali zmenou nariadenia 
mesta, ktorou došlo k pome-
novaniu ulíc. Primátor mesta 
pozastavil výkon uznesenia, 
ktorým sa schválili zmeny 
nariadenia o názvoch ulíc 
a verejných priestranstiev. 
Zmenu nariadenia poslan-

ci požadovanou väčšinou 
hlasov uznesením potvrdili. 
Riešili aj protesty prokurá-
tora. Zrušilo sa nariadenie 
mesta, ktoré určovalo pra-
vidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na 
území mesta. Problematika 
predajného a prevádzkového 
času sa bude riadiť prísluš-
nými zákonmi. Doplnkom sa 
schválila zmena nariadenia 
mesta, ktorá upravuje zákaz 
podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach 
mesta. Menili sa sankčne 
ustanovenia. Na zaznamená-
vanie všetkých významných 
aktivít konaných na území 
mesta sa prijalo nariadenie o 
kronike mesta. Menovaný do 

funkcie mestského kronikára 
bol Miroslav Hajdučík. 

V závere zasadnutia sa po-
slanci zaoberali prevodmi 
majetku mesta. Stanovili kri-
téria pre ponúknutie pozem-
ku o výmere cca 15 000 m2 
v lokalite Nábrežie pri Orav-
skej priehrade potenciálnym 
investorom. V schválenom 
rokovacom poriadku upravili 
prípravu a priebeh rokovaní 
komisií mestského zastupi-
teľstva.

Viac informácií o prijatých 
uzneseniach a hlasovaní po-
slancov nájdete na www.na-
mestovo.sk.

Mgr. Ferdinand Bolibruch 
poslanec MsZ

Prítomní zástupcovia CVČ Maják a športovci na rokovaní mestského zastupiteľstva ar-
gumentovali potrebu navýšenia  prostriedkov na činnosť v budúcom roku. Vlastne tak 
„posunuli“schválenie rozpočtu Mesta Námestovo na rok 2014, čomu malo predchádzať pra-
covné rokovanie poslancov, stanovené na 16. decembra.                Foto: (lá)

Nesúlad v dokumentoch predĺžil ceste  
čas a „zobral“ peniaze

Za osem rokov, napl-
nených rôznymi admini-
stratívnymi a technickými 
problémami sa vybudova-
nie prieťahu štátnej cesty 
I. triedy Námestovom do-
stalo až pred vydanie sta-
vebného povolenia.  Do-
konca sa uskutočnilo aj 
stavebné konanie, dokon-
ca Slovenská správa ciest 
medializovala termín za-
čatia výstavby  október 
2013. Stavebné konanie 
však bolo prerušené pre 
problém, ktorým je výška 
hladiny hluku. Zistilo sa 
totiž, že ak by sa aj komu-
nikácia zrekonštruovala, 
hladina hluku sa tým zníži 
o 10 decibelov, podľa zá-
kona z roku 2010, ktorý 
stanovil vypracovávanie 
štúdií na meranie hladiny 
hluku, však do splnenia 
normy chýbajú ešte 4 de-
cibely!

„Je neskutočné, že rok a pol 
trvalo, kým kompetentní našli 
formu, ako sa vysporiadať s 
týmto problémom, ktorý vy-
vstal v júni minulého roka. 
Máme však prísľub investora 
stavby – Slovenskej správy 
ciest, Investičnej výstavby 
Žilina, že  využije všetky do-
stupné technické prostriedky 
na Slovensku, aby sa tento 
problém vyriešil. Hygienici z 
ministerstva dopravy sa teda 
stotožnili s tým, že spomínanú 
cestu skutočne treba zrekon-
štruovať, čim sa vylepšia hlu-

kové podmienky a po násled-
ných meraniach bude jasné, 
aké technické možnosti bude 
potom ešte treba použiť“, vy-
svetľuje primátor Ján Kadera, 
ktorý sa vo štvrtok  5. decem-
bra vrátil z rokovania na mi-
nisterstve dopravy.

„Istou ´povinnou jazdou´ je 
aj požiadať Ministerstvo do-
pravy SR, odbor pre európske 
fondy, o vyhodnotenie súladu 
projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie so štátnou 
expertízou, ktorá sa robí na 
základe vypracovanej štúdie 
z roku 2007. Boli sme všetci 
šokovaní zo stanoviska - z ok-
tóbra tohto roku - že projekto-
vá dokumentácia pre stavebné 
povolenie nie je v súlade so 
štátnou expertízou“, pokračuje 
primátor. 

„V štátnej expertíze sú 
uvádzané dva jazdné pruhy 
jedným a dva jazdné pruhy 
druhým smerom. Pre mesto 
to nie je vyhovujúce. Ako žia-
dateľ sme dlhodobo namietali, 
že po trase cesty máme veľa 
odbočení a v prípade dvoch 
prúdov je odbočenie možné 
iba zvodidlami po prejdení dl-
hého, 150 resp. 250-metrové-
ho úseku cesty. Počet pruhov 
teda projektant v projektovej 
dokumentácii znížil na jeden 
v každom smere, v mieste od-
bočiek sa urobili odbočovacie 
pásy a znížila sa tým kategó-
ria cesty.  Investor z projektu 
tiež  pre problém so sieťami 
„vyhodil“ podchod. Dielo je 
tak lacnejšie, bude stáť nie 
10 miliónov, ale 9,1 milióna 

eur. Nás však tento nesúlad 
projektovej dokumentácie so 
štátnou expertízou stojí ďalšie 
čakanie na realizáciu a nielen 
to: Na ostatnom rokovaní na 
ministerstve dopravy sme sa 
dozvedeli, že pre spomínaný 
nesúlad štátnej expertízy s pro-
jektovou dokumentáciou sme 
boli vyškrtnutí z finančného 
plánu. Máme však dohodu, že 
ministerstvo urobí všetko pre 
to, aby sme dostali stavebné 
povolenie a začiatkom roka 
sa uskutoční ďalšie rokova-
nie na ministerstve dopravy 
ohľadne zaradenia tejto stav-
by do finančného plánu. Ak 
komunikáciu, teda aj kruhovú 
križovatku, čo si často občania 
zužujú len na tento problém, 
nevybudujeme z prostriedkov 
európskych fondov v budú-
com roku, k európskym penia-
zom sa už nedostaneme. A tak 
je tento problém veľmi vážny!

Za celý ten čas, kým odbor-
níci a úradníci na minister-
stvách riešili problémy okolo 
výstavby prieťahu štátnej 
cesty I. triedy Námestovom, 
sprísňovala sa  situácia v legi-
slatívnych podmienkach, napr. 
v spomínanej hranici hluku, 
pribúdali rodinné domy, síd-
liská, svoj nekrátky čas si 
vyžiadalo aj vyvlastňovanie 
pozemkov. Celých osem ro-
kov sme za kompetentnými 
chodili, problematiku krok po 
kroku sledovali, prosili, žiada-
li, tlačili, kde sa len dalo, aby 
sa nečakalo, ale postupovalo v 
prácach. Zdá sa však, že nás 
čaká ešte tvrdý boj. 

Z ostatnej návštevy na minis-
terstve dopravy z 5. decembra 
máme prísľub, že ministerstvo 
zosúladí, čo treba, aby štátna 
expertíza bola v súlade s pro-
jektovou dokumentáciou. A 
potom už, snáď, bude konečne 
nasledovať vydanie stavebné-
ho povolenia, vypísanie sú-
ťaže na dodávateľa stavby a 
budovanie diela.“

Ľudia najboľavejšie vní-
majú kruhovú križovatku 
pri kostole.

„Áno, uvedomujem si to. 
Uvedomujem si, že kruhovú 
križovatku majú v Dolnom 
Kubíne, v Tvrdošíne dokonca 
dve...  Aj my sme schopní vy-
budovať kruhovú križovatku, 
hoci za vlastné peniaze. Nech 
poslanci na toto dielo schvá-
lia 25 tisíc eur a takú kruhovú 
križovatku ako v spomína-
ných mestách, vybudujeme za 
rok. Je to však nekoncepčné 
riešenie, pretože by sme jed-
nak zablokovali výstavbu ce-
lého prieťahu Námestovom, 
nedocielili by sme teda, že by 
sme autobusovú stanicu do-
stali na druhú stranu a nevy-
budovala by sa komunikácie 
smerom na Klin. A je dobré 
riešenie dávať mestské penia-
ze do cudzieho majetku, do 
štátnej cesty?  Podľa môjho 
názoru je lepšie ešte pozbie-
rať zostávajúcu trpezlivosť a 
dielo vybudovať komplexne 
tak, ako je naprojektované a 
za európske peniaze. My sa o 
to, aby sa tak stalo, budeme aj 
naďalej všemožne usilovať.“            
    Anna Lajmonová



Ak však 
spomína 
Mlynskú 
ulicu (!!! 
s ktorou 
pos lanc i 
súhlasili), 
pravdepo-
dobne trpí 
s t r a t o u 
p a m ä t i . 

Nech si spomenie koľkokrát 
zastupiteľstvo pracovalo s 
inými informáciami a s inými 
číslami ním predkladanými. 
Napriek tomu pána Náčina 
považujem (na rozdiel od 
pána Rentku) za odborníka v 
svojom odbore, ktorý si však 
svojím arogantným správa-
ním a pochybným konaním 
ako vedúci výstavby mesta 
znepriatelil aj viacerých ob-
čanov mesta.

Prečo nemôže byť politika 
slušná? Pána Rentku a pána 
Náčina som niekoľkokrát na 
pracovných stretnutiach ve-
denia mesta s poslancami, 

videl „na kolenách“ a poslan-
ci museli za nich hasiť prob-
lémy. Ale v skutočnosti, keď 
sa mali čestne postaviť tvárou  
v tvár k problémom, jediným 
gestom boli pokrčené plecia a 
arogantné správanie. Ako je 
možné, že výstavba schvále-
ná mestským zastupiteľstvom 
formou uznesenia sa realizuje 
úplne inou formou?  A ich  re-
akcia, pokrčené plecia, resp. 
„my sa polepšíme“. 

Keď som kandidoval za 
poslanca, myslel som si, že 
nie je dôležité, kto má aké 
„politické tričko“, ale že 
všetkým pôjde o vec a budú 
ťahať rovnakým smerom v 
prospech mesta Námesto-
vo. Zostal som sklamaný, že 
takí ľudia, ako sú práve pán 
Rentka a pán Náčin, ktorí sú 
vo vedení mesta, si „užívajú“ 
svoje teplé miestečka a čest-
nosť, slušnosť a  svedomitosť 
sú im cudzie. 

Marián Melišík
poslanec MsZ

Pán primátor, po prečítaní 
Vášho stanoviska, uverejne-
ného v minulom čísle Námes-
tovčana, napriek tomu, že ne-
zvyknem písať odpovede do 
novín, musím reagovať. 

Začal by som Vašou vetou 
„V liste sú uvedené zavádza-
júce skutočnosti ....“, Pravda 
je taká, že ani jeden bod v 
otvorenom liste nie je zavá-
dzajúci.

Rozoberme si to postupne:   
Ak sú informácie zavádza-

júce, tak ktoré plánované, pri-
pravené a finančne kryté akcie 
boli realizované a dokončené? 
Sú vyasfaltované ulice: Ko-
menskéhu, Ružová, Slanická? 
Je opravený plot na cintoríne 
a je opravená kaplnka?  Sú za-
kúpené doplnky na skatepark? 
Je vybudovaný nový povrch 
na ihrisku na Komenského pri 
cirkevnej škole a kamerový 
systém na Brehoch? Urobilo 
sa niečo pre pozemkové ú-
pravy na Čerchľoch a Vojen-
skom? Je vybudovaný výťah 
na mestskom úrade určený 
hlavne pre starších a zdravot-
ne postihnutých občanov?  

Ani ďalšie body uvedené v 
otvorenom liste nie sú výmy-
sel, ako napríklad ignorácia 
uznesení mestského zastupi-
teľstva niektorými pracov-
níkmi úradu. Nemá význam 
ich tu opätovne menovať.

Bol som osobne pri tom, 
keď sa staval Sociálny dom, 
aké veľké sľuby smerom k 
dôchodcom zazneli. Dnes 
musia byť veľmi sklamaní, 
lebo ostalo len pri sľuboch, 
pričom od začiatku bolo jas-
né, že toto zariadenie bude 
plniť úplne inú funkciu. A tak 
sa aj stalo. Naši dôchodcovia 
do dnešného dňa nemajú vy-
riešený problém priestorov, 
kde by sa mohli stretávať a 
kde by mohli vykonávať ne-
jakú spoločenskú činnosť.

Čo sa týka Technických slu-
žieb: 

- opätovné kontroly mest-
ského kontrolóra poukazujú 
na nedodržiavanie viacerých 
zákonov, čo potvrdili aj ne-
závislí audítori.  Toto nie sú 
výmysly, je to potvrdená sku-
točnosť.

-  cena odpadov, ktorá bola 

neopráv-
nene na-
výšená a 
ktorá bola 
ú č t o v a -
ná mes-
tu, bola 
upravená 
až po nie-
koľkoná-
s o b n o m 

upozornení zo strany kontro-
lóra a poslancov zastupiteľ-
stva.

Čo vlastne myslíte pod poj-
mom špinavá politika? Čo ako 
poslanci robíme zle? Hádam 
to, že kontrolujeme efektívne 
využitie financií tohto mesta, 
či to, aby sa akcie naplánova-
né pre tento rok zrealizovali 
pre našich spoluobčanov? Je 
nesprávne, keď kontrolujeme 
činnosť Technických služieb 
za účelom nepredražovania 
faktúr pre mesto? Čo by pod-
ľa Vášho názoru mal robiť 
poslanec mestského zastupi-
teľstva?

Píšete, že sme Vám odobra-
li kompetencie?  Čo je divné 
na kolektívnom rozhodovaní 

o dôležitých problémoch a 
veciach? Taký je zákonný 
princíp riadenia obcí. To je 
demokracia v praxi.

Áno, Vaše tvrdenie, že mesto 
je finančne zdravé, je správne. 
Lenže nielen Vašou zásluhou, 
ale aj pričinením kolektívu 
poslancov – členov komisií a 
ich zásadnej a cieľavedomej 
práce. Taktiež vďaka poctivej 
a kompetentnej práci niekto-
rých zamestnancov úradu. Aj 
tých pracovníkov, ktorí Vám 
„nesadli“ a nemáte s nimi na 
odborné problémy spoločný 
názor. 

Napriek vyššie uvedeným 
skutočnostiam chcem vyjad-
riť názor, že sa nejedná o nič 
osobné. Som presvedčený 
o tom, že nám všetkým ide 
o lepšiu budúcnosť mesta a 
jeho občanov, ktorým sme to 
prisľúbili. 

V tomto predsviatočnom 
čase chcem Vám touto cestou 
popriať veľa zdravia a šťas-
tia do budúcna v osobnom aj 
pracovnom živote.

Peter Bolek
poslanec MsZ
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Prečo nemôže byť politika slušná?
Uznesenie týkajúce sa ne-

dôvery dvom zamestnancom 
úradu, o ktorom som žiadal 
hlasovať na zastupiteľstve 
13. novembra, bola odozva 
na „Otvorený list“ adreso-
vaný pánovi primátorovi a 
odozva na odvolanie vedúcej 
finančného oddelenia. V ot-
vorenom liste sme (podpísa-
ní poslanci) upozorňovali na 
opakované nedodržiavanie 
schválených uznesení mest-
ským zastupiteľstvom, na ku-
mulovanie stavebných akcií 
na poslednú chvíľu a nezre-
alizovanie niektorých z nich, 
na problémy v príspevkovej 
organizácii Technické služ-
by... Vrcholom bolo „bezdô-
vodné“ odvolanie (z úst pána 
primátora sme sa nedozvede-
li žiadny pádny dôvod tohto 
rozhodnutia) pani Emílii No-
vákovej, vedúcej finančné-
ho oddelenia. Táto zamest-
nankyňa bola po odbornej a 
ľudskej stránke na úrovni a 
nemali voči jej práci žiadne 
výhrady ani audítorky, vyko-
návajúce kontrolu mesta. 

Poslanci nemôžu odvolať 
prednostu ani vedúceho vý-
stavby, to právo má len pri-
mátor. Vyslovením nedôvery 
sme chceli demonštrovať 
nespokojnosť s prácou týchto 
zamestnancov. 

Neprekvapila ma zavádza-
júca reakcia pána Ing. Rentku 
a pána Ing. Náčina, uverej-
nená v týždenníku My Naša 
Orava (46/2013), z ktorého 
uvádzam citácie. Nedôvera 
nebola vyslovená všetkým 
pracovníkom Mestského úra-
du, ale len tým, ktorí si svo-
jím správaním a konaním o to 
koledovali.   

Už dve volebné obdobia tu 
rezonuje ten istý problém. My 
sme tí dobrí, za všetko môžu 

poslanci. To isté aj v tomto 
volebnom období, kedy sa 
vymenila väčšina poslanec-
kého zboru, je snaha vnútiť 
pohľad „dobrého“ vedúceho 
pracovníka mesta a „zlého“ 
poslanca, ktorý za každú 
cenu škodí. Nie je náhodou 
toto tá „špinavá politika“, o 
ktorej, pán Rentka, hovoríte 
v spomínaných novinách?  

A nemalo by byť umením 
dobrého politika spájať, a 
nie rozoštvávať? Výnimočne 
s pánom Rentkom súhlasím 
(citujem: „Mesto nie je štát-
na správa, kde sa vedúci pra-
covníci menia s každou novou 
vládou“), že ak nie je dôvod 
meniť vedúcich pracovníkov 
po voľbách, nech si svedo-
mito plnia svoje povinnosti 
naďalej. Možno v prípade 
jeho pozície by bolo namies-
te výberové konanie. Ak pán 
Rentka  spomína aj tzv. „dru-
hého primátora“ (citujem: 
„Nedokážem pochopiť, ako 
sa môžu vysokoškolsky vzde-
laní ľudia, učitelia a dokonca 
lekári dať ovplyvňovať člove-
kom, ktorý má tendenciu hrať 
sa na druhého primátora.“), 
ktorý ovplyvňuje poslancov 
(a predpokladám, že myslí 
seba samého), tak na mest-
skom úrade to majú naozaj 
ťažké a nezávidím im.

Pán Náčin sa vo svojej reak-
cii v spomínaných novinách 
asi ocitol v inom čase a na 
inom mieste. Citujem: „Pre-
káža im, že projekty, ktoré sme 
presadili napriek ich nesú-
hlasu, sa tešia uznaniu medzi 
občanmi – Domov seniorov, 
Nábrežie, ihrisko s umelou 
trávou, rekonštrukcia sídlis-
ka Stred, bytovka pri Klin-
ci, Mlynská ulica.“ Väčšina 
toho, čo spomína, sa vôbec 
netýka tohto zastupiteľstva. 

V mestskom úrade hasili! 
Na predminulom zasada-

ní mestskej samosprávy bolo 
schválené VZN o zákaze urči-
tého hazardu v Námestove. Len 
na okraj - hazard bol schválený 
bez jedinej pripomienky a slo-
va, čo nie je čudné tým poslan-
com, ktorí uvedené nariadenie 
už raz schválili aj bez  podpi-
sov obyvateľov. Nezvyčajné je, 
že sa neozvali ani zástancovia 
hazardu vo vedení nášho úra-
du a ich niektorí poslanci, ktorí 
pred rokom vyhlasovali, že zá-
kaz hazardu v meste je  škod-
livý populizmus. Asi hlas ľudu 
je nielen o chlebe a hrách, ako 
to bolo v starobylom  Ríme,  
ale hlas ľudu s 2500 podpismi  
môže aj niečo pozitívne zmeniť 
vo fungovaní nášho mesta. 

Následne bolo schválené na-
riadenie o názve ulíc  desiatimi 
hlasmi prítomných  poslancov. 
Všetko prebehlo relatívne hlad-
ko až na to, že pán primátor 
následne nepodpísal platnosť 
tohto nariadenia. Názvy nie-
ktorých  ulíc sa majú schvaľo-
vať odznova. Problémom bol 
názov Saleziánska ulica, ktorú 
by podľa názvu asi ľahko nášli  
nielen obyvatelia Námestova. 
Argumentom proti bolo, že to 
bola pomsta pánu Ing. Natšino-
vi od niektorých poslancov za 
jeho záslužnú  prácu v prospech 
mesta. A tiež, že sa názov ulice 
neprejednal s jej obyvateľmi. 
Ako je známe z internetovej 
stránky mesta v časti  súťaže 
v roku 2011 na túto komuniká-
ciu za Saleziánmi, boli pánom 
vedúcim stavebného oddele-
nia  a podpísané primátorom, 
vyhlásené až dve súťaže na 
dodávateľa na vykonanie prác.  
A to na vyrovnanie  terénu a 
následne vyštrkovanie uvede-
nej cesty.  Úradne bol použitý 
dvakrát názov za Saleziánmi. 
Pán Ing. Natšin  na vlastnú päsť 
následne vyasfaltoval danú uli-
cu ako Mlynskú, pričom klamal 
poslancom, že ulica má už svoj 
názov - Mlynská. Na zastupi-
teľstve v novembri 2012 verej-
ne vyhlásil aj pred kamerami 
TV ORAVIA, že ak uvedená 
ulica nemá názov Mlynská, rád 
odstúpi z vedenia stavebného 
oddelenia. A padla kosa na ka-
meň, sám si založil pod sebou 
oheň. Teraz treba tento problém 
hasiť.

Pýtam sa, je normálne, že pán 
Ing. Natšin dá niekomu staveb-
né povolenie na stavbu domu, 

m i m o -
c h o d o m 
aj synovi, 
po rokoch 
aj kolau-
dačné roz-
hodnut ie 
a uvede-
ná ulica, 
na ktorej 
dom stojí, 

nemá právoplatný a schválený 
názov? Problém sa nedotýka 
iba dvoch domov, lebo v bu-
dúcnosti sa plánuje pokračovať 
vo výstavbe ďalších rodinných 
domov. Kde je spolupráca ve-
dúceho stavebného oddelenia 
a prednostu, ktorí sú platení z 
daní obyvateľov, aby vzniknu-
tý problém riešili v čase jeho 
vzniku? Ľahko je hodiť hase-
nie problému na poslancov, 
ťažšie je plniť si  povinnosti 
vedúcich voči obyvateľom 
mesta aj dotknutej ulice. Oby-
vatelia, ktorých sa to dotýka, 
majú návod, od koho si majú 
žiadať vzniknuté náklady na 
zmenu svojich dokladov.

Ešte jedná poznámka. Pred 
mesiacom na doteraz nepo-
chopiteľný návrh prednostu 
MsÚ bola  primátorom mesta 
odvolaná a schválená výpoveď 
vedúcej finančného oddelenia, 
pani Novákovej, bez jediného 
vysloveného dôvodu. Pýtam 
sa: Ktorý zamestnávateľ si 
môže dovoliť platiť zamest-
nanca  vo výpovednej lehote 
dva mesiace a nedať mu žiad-
nu prácu? Myslím si, že v sú-
kromnej firme by sa to nemoh-
lo stať. Posadili ju do chladnej 
sobášnej miestnosti bez akej-
koľvek pracovnej náplne. Kde 
je hospodárne nakladanie s 
financiami mesta na plat pra-
covníka, ktorý chce pracovať, 
ale nie je mu to umožnené? Aj 
v tomto prístupe vidíme po-
mstu vedenia mestského úra-
du. Takýto je rozdiel v prístupe 
a ocenení práce bývalej vedú-
cej finančného oddelenia, kto-
rá bola slušná k obyvateľom 
mesta, poskytovala pravdivé 
informácie a prácou prednostu 
MsÚ spolu s prácou vedúceho 
stavebného oddelenia, ktorých 
prístup je zjavne odlišný a 
napriek tomu sú často chválení 
naším primátorom. Dokedy sa 
budú problémy v našom meste 
hasiť takýmto spôsobom? 

Marián Čiernik
poslanec MsZ

Reakcia na „Stanovisko primátora“... 

Pokojné sviatky
V predvianočnom období 

sa patrí popriať všetkým 
ľuďom pokojné a požehna-
né sviatky. Najlepšie to vy-
stihuje formulka „pokoj a 
bratská láska nech je medzi 
nami.“ A to bez ohľadu na 
to, či sme priatelia, známi, 
rodina, alebo sa nemáme 
radi, nebodaj sme nepriate-
lia. Žlč v ústach a oči krvou 
podliate ešte nikdy nikomu 
osoh nepriniesli. Chcem 
veriť, že aj poslanci a kritici 
mojej osoby nie sú zlí a že 
ich vyjadrenia vychádzali 
len z neznalosti dôležitých 
skutočností, prípadne skres-
lených informácií. Krivé 

o b v i -
nenia a 
osobné 
ú t o k y 
síce za-
b o l i a , 
ale je 
n a š o u 
p o v i n -
nosťou 
p o -
vzniesť 
sa nad malichernosťami a 
pokračovať v práci pre všet-
kých ľudí v našom meste.

Milan Rentka
prednosta 

mestského úradu

Dobrý nápad! Pracovníci technických služieb (TS) namiesto 
tradičného zazimovania fontány na Hviezdoslavovom námestí 
– teda vypustenia vody a zakrytia fontány dreveným debnením, 
fontánu v strede mesta využili na vytvorenie predvianočnej ná-
lady. Bola to pre nich hračka. Na adventný veniec potrebovali 
čečinu a pár ozdôb. Adventné sviečky, v tomto prípade elek-
trické svietidlá, sú dokonca ich vlastnou výrobou. A už teraz 
môžeme prezradiť, že na budúci rok majú pripravené aj ďalšie 
nápady. Nechajme sa teda prekvapiť.   Milan Rentka



rej chceme   urobiť kaplnku 
zasvätenú  Matke ustavičnej 
pomoci. Okrem našich kli-
entov v nej radi privítame 
aj tých, ktorým nejaký zdra-
votný problém sťažuje účasť 
na sv. omši v kostole. 

Veríme, že takéto spoločné 
podujatia budú prospešné 
pre obidve strany. Návštev-
níkom vytvoríme vhodné 
podmienky na ich dobročin-
né aktivity a našim klientom 
ponúkneme možnosť naďa-
lej sa zapájať  do života v 
meste.

CSS Námestovo

Chceme sa pochváliť čitateľom novín Námes-
tovčan, že sa nám v našom  spoločenstve, v 
Dome Charitas Blahoslavenej Zdenky Schellin-
govej, darí – v našej činnosti i vo vzrastajúcom 
počte klientov. Vďaka spolupráci sociálnych 
pracovníčok a za pomoci  internetu vyhotovu-
jeme stále nové a nové darčekové predmety. V 
tejto oblasti najväčšiu a veľmi vzácnu  aktivi-
tu prejavuje pán Pavol  Ružvoň. Aktivizuje ho 
najmä vysoký záujem  o jeho darčekové pred-
mety. Pán Ružvoň potešil krásnym darom jednu 
z klientiek. Bol to drevený kostolík zhotovený z 
drevených špajdlí.  Medzi jeho najnovšie darče-
kové predmety patria vianočné guľky zdobené 
perličkami, papierová šperkovnica, ale aj dreve-
ný betlehem. Zo starších predmetov spomenie-
me rohožky, vyrobené zo starých látok, ktorým 
háčkovaním dodal harmóniu farieb. 
Krásnymi výtvormi sa však môže pochváliť aj 
dámske osadenstvo - prípravou rôznofarebných 
vianočných  guliek z bavlniek. 
Do ďalších tvorivých dní želáme všetkým z 
Domu Charitas, aby sa im naďalej darilo. Žijeme 
v tom, že svojou aktivitou robíme dobre meno 
charitatívnej  činnosti i mestu Námestovo.

Text a foto: 
Mgr. Silvia Dullová                
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Cezhraničné partnerstvo 
EURES-T Beskydy 

Tak ako Európske služby 
zamestnanosti (EURES) pod-
porujú pracovnú mobilitu 
na nadnárodnej úrovni, tak 
EURES-T partnerstvá koordi-
nujú mobilitu v cezhraničných 
regiónoch. Cezhraničné regi-
óny sú oblasťami, kde je vý-
znamná miera denného príp. 
týždenného dochádzania osôb 
za prácou. Ľudia, ktorí žijú v 
jednej a pracujú v druhej kra-
jine, sa musia vyrovnávať s 
rôznymi právnymi systémami. 
Denne narážajú na administra-
tívne, právne alebo daňové 
prekážky v mobilite. Na od-
stránenie prekážok a podporu 
cezhraničnej mobility v bes-
kydskom regióne bolo zalo-
žené cezhraničné partnerstvo 
EURES-T Beskydy. 

EURES- T Beskydy je ce-
zhraničné partnerstvo, ktoré 
bolo uzatvorené medzi tromi 
štátmi  Európskej únie - medzi 
Slovenskom, Českou republi-
kou a Poľskom. Na Slovensku 
je partnerstvo územne vyme-
dzené okresmi Žilina, Bytča, 

Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Námestovo a Tvrdošín. Jeho 
cieľom je zlepšiť situáciu na 
trhu práce v prihraničnom re-
gióne a uľahčiť záujemcom o 
prácu prístup k voľným pra-
covným miestam v oblasti 
Beskýd a k informáciám, ktoré 
súvisia s miestnym pracovným 
trhom (dane, systém sociálne-
ho a zdravotného poistenia, 
začiatok v podnikaní atď.). 
Pomáha zamestnávateľom, 
ktorí majú záujem o nábor 
pracovníkov z opačnej strany 
hranice. EURES poradcovia v 
prihraničných oblastiach po-
skytujú špeciálne poradenstvo 
a predstavujú dôležitý kon-
taktný bod pre klientov, ktorí 

hľadajú prácu v cezhraničnom 
regióne Slovenska, Čiech a 
Poľska. Partnerstvo vykonáva 
aktivity pre rôzne cieľové sku-
piny.  Na Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Námesto-
ve je zriadený informačný bod 
k podpore cezhraničnej pra-
covnej mobility a prihraničné-
ho trhu práce. Jeho cieľom je 
poskytovať bližšie informácie 
o cezhraničnej mobilite klien-
tom úradu práce aj zamestná-
vateľom a živnostníkom, ktorí 
majú záujem využiť potenciál 
rozšíreného trhu práce o pri-
hraničné oblasti susedných 
krajín. V novovytvorenom in-
formačnom bode je možnosť 
využiť bezplatné internetové 
pripojenie a vybrať si z množ-
stva informačných materiálov, 
ktoré sa venujú práci a podni-
kaniu v pohraničí. 

Prístup k informáciám a 
pracovným príležitostiam je 
zabezpečený cez stránku par-
tnerstva www.eures-tbeskydy.
eu .

Mgr. Ferdinand Bolibruch

Spoločenský život v CSS „otvorila 
Katarína“

Hlavným poslaním Cen-
tra sociálnych služieb 
(CSS) Námestovo je po-
skytovanie sociálnych 
služieb občanom, ktorí 
sú na tieto služby odká-
zaní, ale popri tom chce-
me poskytovať  priestor 
aj rôznym organizáciam, 
ktoré sa venujú dobro-
činnosti. Vďaka vhodne 
riešenej klubovni so sa-
mostatným vchodom sú 
tu priam ideálne pod-
mienky na schôdze, po-
sedenia, dobrovoľnícke 
podujatia alebo výstavy. 

Prvé spoločné podujatie na 

„Katarínu“ sa uskutočnilo 
vďaka členkám námestov-
skej základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku. Príjemné posedenie 
obohatili spevom ľudových 
piesní v sprievode harmoni-
ky v rukách skvelej hamoni-
kárky, ale aj malým darče-
kom.

Spoločné vianočné pose-
denie, pre svoje členky i 
klientov domova, pripravuje 
združenie Oravské Venuše 
so sídlom v Námestove, kto-
ré pomáha ženám s onkolo-
gickým ochorením.

Nový cirkevný rok sme za-
čali slávením sv. omše v spo-
ločenskej miestnosti, v kto-

Najaktívnejším tvorcom darčekových pred-
metov v Dome Charitas je najmä pán Pavol 
Ružvoň.

Aktivity v Dome Charitas 

Stanovisko Ing. Natšina k článkom poslancov
K textu pána Mariana 

Čiernika:
 To, čo som povedal aj pred 

kamerami TV Oravia, platí. 
Áno, navrhol som jednému z 
poslancov, že ak uvedená uli-
ca nemá názov Mlynská, rád 
odstúpim za podmienky, že v 
opačnom v  prípade odstúpi 
on. Správnosť môjho tvrde-
nia je doložená rozhodnutím 
č. 8015/2011  o pridelení 
súp. čísla môjmu synovi,  v 
ktorom je uvedený aj názov 
ulice. (Rozhodnutie som za-
slal do redakcie). Či odstúpi 
poslanec, nie je môj prob-
lém. Celá problematika bola 
už niekoľkokrát v novinách 
uvádzaná, preto nemá žiadny 
zmysel ju znova opisovať. Ak 
chcú poslanci ulicu pomeno-
vať iným názvom, tak nech 
postupujú podľa  § 6 zákona 
o obecnom zriadení. Posla-
nec si musí byť vedomý toho, 
že v zmysle § 25 odst. 1 d  je 
povinný obhajovať záujmy 
obce a jej občanov. Ak tak 
nechce robiť, nech odíde. 

K textu pána RNDr. Ma-
riana Melišíka:

Neviem, čim som mohol 
prekvapiť pána RNDr. Meli-
šíka vo svojom stanovisku k 
jeho neopodstatneným a ni-
čím nepodloženým útokom 
na moju osobu a ani má to 
veľmi nezaujíma. Odvolanie 
pani Mgr. Novákovej nemie-
nim komentovať, pretože mi 
to ani neprislúcha. Keďže 
pán poslanec je inteligentný 
a slušný človek, predpokla-
dám, že jeho reakcie vychá-
dzajú z neinformovanosti a 
z jednostranných informácií,  
poprípade nepochopenia da-
nej problematiky. 

Pán RNDr. Melišik píše, že 
vo svojej reakcii som sa ocitol 
v inom čase a na inom mieste. 
Je síce pravda, že porovná-
vam, ako zasahovali do prá-
ce funkcionári do roku 1989 

a teraz, ako tomu rozumeli, 
keď do niečoho zasahovali, 
ako fungovali eštebáci a ako 
funguje udávanie teraz, ale 
ubezpečujem pána poslanca, 
že som reagoval v prítomnom 
čase a mieste. Súhlasím s ním, 
že väčšina toho, čo som spo-
menul, sa vôbec netýka tohto 
zastupiteľstva. Zámerne som 
uviedol len tie projekty za 
súčasného a predchádzajú-
ceho volebného obdobia a za 
jeho poslancovania. Ja viem, 
že kritika sa zle prijíma. Ale 
treba sa k tomu postaviť ako 
slušný človek a priznať si 
chybu. Verte tomu, že v Bra-
tislave sa nám veľmi ťažko 
vysvetľovalo, prečo poslanci 
odmietli projekt Nábrežia. 
To, že  sa to podarilo zreali-
zovať bolo aj veľký kus šťas-
tia, že sa jeden z prihlásených 
žiadateľov odhlásil a nás, 
Námestovo, zaradili na uvoľ-
nené miesto. V opačnom prí-
pade by sme prišli o možnosť 
realizovať úpravu nábrežia 
z prostriedkov EÚ. Možno 
námestie mohlo vyzerať aj 
inakšie, ale všetci len kritizo-
vali, namiesto toho, aby pris-
peli nejakými myšlienkami a 
nápadmi. Ja len banujem, že 
fontánu v lagúne som nedal 
do neoprávnených výdavkov 
pri tejto stavbe. Áno, ako 
úradník som sa mohol tešiť, 
že poslanci odmietali projekt. 
Mal by som menej roboty a 
užíval si podľa slov poslanca 
teplé miestečko. A tak to bolo 
u všetkých spomínaných pro-
jektov. Ale ako občan tohto 
mesta som sa s tým nemohol 
zmierniť, lebo takéto šance, 
ako získať peniaze pre mes-
to z európskych zdrojov, sa 
neopakujú. K bodu  citujem 
„Ak však spomína Mlynskú 
ulicu (!!! S ktorou poslanci 
súhlasili) pravdepodobne trpí 
stratou pamäti“. Ubezpeču-
jem pána poslanca, že už čosi 

som prežil, ale pamäť mám 
zatiaľ dobrú. Tie tri výkrič-
níky sú v texte asi preto, že 
poslanci nakoniec odsúhlasili 
požiadavky občanov až  na 
tretíkrát, po ich petícii  a ich 
účasti na MsZ. Pán poslanec 
si musí uvedomiť, že pri dis-
kusii v zastupiteľstve sa vždy 
porovnávali iné alternatívy, 
ktoré mali iné riešenia a nák-
lady.

Kritika na kumulovanie sta-
vebných akcií na koniec roka 
a nerešpektovanie niektorých 
uznesení by mala ísť v prvom 
rade do vlastných poslanec-
kých radov. Ako je to mož-
né, že až  koncom júla boli 
schválené akcie na tento rok, 
keď som poukazoval v pred-
chádzajúcom období na to, 
že musíme mať 900 tis.  eur  
prebytku (je to uvedené aj na 
internetovej stránke komisie 
výstavby v rozpočte na rok 
2012 a pri schvaľovaní úveru 
na Domov seniorov, viď TV 
záznam), ukončenie prero-
kovania konceptu územného 
plánu bolo až v októbri tohto 
roka, a to sa niektorí poslan-
ci domáhali vypustenia tohto 
bodu z programu, ktorý je 
základný dokument k pozem-
kovým úpravám. Zákazky sa 
nezadávajú objednávkami, 
ale verejnými súťažami, ktoré 
v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní majú svoje pra-
vidla a nemienim ich ani na 
základe uznesení zastupiteľ-
stva porušovať. Súťaže robím 
ja, plne za ne zodpovedám. 
Rešpektoval som zle rozhod-
nutie zastupiteľstva v prípade 
rekonštrukcie ulíc Cyrila a 
Metoda (neukončenie asfalto-
vania celej cesty), Ul. Mieru 
– nevyhovujúce bezbariérové 
napojenie chodníka na Ul. 
Mieru pri kostole, ponechanie 
cestných panelov na chodníku 
oproti SAD ktoré sú uložené 
bez podložia,  atď.  

Sv. Mikuláš milo prekvapil seniorov v ich novom domove.  
	 	 	 	 	 					Foto: (dss)

Členky ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku urobili svojím 
vystúpením na Katarínu klientom novootvoreného Centra so-
ciálnych služieb radosť.         Foto: (css)
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Kostolník na celý život

„Boli sme štyria miništranti 
– Košťál, Krasuľa, Bočkaj a ja, 
čo sme miništrovali aj kostolní-
kovali cez vojnu, lebo kostolník, 
starý pánko Miklušica zhorel pri 
požiari domu tesne pred vojnou. 
Ostatní traja miništranti ale išli 
hneď po vojne do učenia alebo 
do zamestnania a tak som zostal 
sám. Krasuľa išiel do Učiteľské-
ho ústavu do Spišského Podhra-
dia, Bočkajovci sa odsťahovali 
na Žitný ostrov, Košťál odišiel 
do zamestnania na Moravu. Po 
vojne začal robiť kostolníka 
Madleňák, pôvodom z Oravskej 
Jasenice. Madleňákovci bývali 
na nižnom konci Námestova, 
tam, kde je už teraz Oravská 
priehrada, a nižný koniec počas 
vojny celý vyhorel. Rodina od-
išla s vysťahovalcami zo Slanice 
na Žitný ostrov.  Ja som zostal 
v Námestove, postupne pribudli 
ďalší miništranti.“

*  *  *
„Vtedy, v roku 1946 boli v 

Námestove ešte štyria kňazi, nie-
ktorí boli postupne preložení na 
iné farnosti. Potom sa to už zača-
lo s kňazmi veľmi rýchlo točiť, 
vari žiaden nevydržal dlhšie na 
jednej fare, stále ich prehadzo-
vali z miesta na miesto. Mladých 
kaplánov nebolo, lebo boli odve-
lení na vojnu, vojenskú službu, 
ktorú slúžili ako „pétepáci“ (PTP 
boli Pomocné technické prápo-
ry Česko-slovenskej ľudovej 
armády v rokoch 1950 - 1954, 
do ktorých zaraďovali politicky 
nespoľahlivých, využívali ich na 
ťažké a nebezpečné práce, pozn. 
aut.).

*  *  *
„Pán dekan Serafín Rončák 

mal veľa starostí a roboty oko-
lo zničeného kostola. Neďaleko 
kostola býval aj staručký, 90-
ročný pán dekan Grígeľ. Bol 
na penzii a  bol takmer slepý. 
Nevidel  skoro nič a tak sme po 
neho museli prísť, poobliekať 
ho a za ruky došikovať do kos-
tola. Spomínam si, že mal veľmi 
pekné kázne. Sv. omša sa vtedy 
slúžila v latinčine, takže vôbec 
nepotreboval čítať, všetko vedel 
naspamäť.

*  *  *
Všetky tri zvony cez front spad-

li a v ohni sa roztopili. Kostol a 
veža zostali bez strechy. Zvony 
spadli na mieste, kde stojí ka-
plnka zasvätená Lurdskej Panne 
Márii, blízko je pamätná tabuľa 
vo vojne padlým Námestovča-
nom.  Prepadnutá veža s dreve-
nými trámami zhorela. Veža bola 
dlho otvorená ako komín. Urobi-
la sa na nej iba malá vežička, aby 
do nej nepršalo“, spomína na ob-
dobie krátko po vojne kostolník 
Štefan Piták. 

*  *  *
Ako sa kostolníčilo v kostole, 

ktorý nemal strechu a zvony?

Našťastie, v našom kostole 
nespadli klenby, požiarom bola 
zničená iba strecha a veža. Vo 
farnosti boli zorganizované fi-
nančné zbierky. Prvou úlohou 
bolo zakryť kostol strechou. 
Drevo, popílené na mieru dodal 
Oravský komposesorát, práce 
robili tesári - veriaci z filiálok 
Vavrečky a Jasenice. Slaničania 
z tretej filiálky Slanica už nie, 
pretože sa už sťahovali pre zatá-
panie priehrady na Žitný ostrov, 
ku Trnave a inde.  Kostol sa po-
kryl doskami a na ne sa položil 
iba „terpapier“, bol pribitý klin-
cami, lebo na plechovú krytinu 
nebolo peňazí.  Až po rokoch sa 
položil hliníkový plech, ktorý sa 
za pána dekana Jozefa Vrbov-
ského vymenil za medený. 

*  *  *
Pán dekan Rončák s cirkev-

níkmi chodili po vojne po svete, 
kde by našli firmu, čo by pre náš 
kostol vyrobila zvony. Našli ju 
na Morave pri Brne. Výroba 
zvonov trvala jeden a pol roka. 
Keď ich doviezli, kladkostrojmi 
ich dva dni dvíhali na zhotovenú 
konštrukciu. V lete roku 1948 ich 
vysvätil pán biskup Vojtaššák. 
Dovtedy, kým sme mali nové 
zvony, sa v Námestove tri roky 
zvonilo na cengálke – zvončeku, 
požičanom z cintorína, z kaplice 
rodu Murínovcov. Pri vchode 
do kostola – na mieste, kde je 
socha pána biskupa Vojtaššáka, 
bol strom a naň sme pripevnili 
ten zvonec od Murínovcov. Od 
frontu až dovtedy, kým sme ne-
mali nové zvony, sa vyzváńalo 
na ňom.

Najväčší zvon kúpili Slováci, 
žijúci v Amerike. Vážil 2 200 
kg a dostal meno Cyril a Metod. 
Druhý zvon, zasvätený sv. Šimo-
novi a Júdovi, ktorí sú patrónmi 

našej farnosti,  zakúpili zo zbier-
ky živnostníkov a majetnejších 
ľudí z Námestova, tretí, zasväte-
ný Sedembolestnej Panne Márii 
bol rovnako zakúpený zo zbier-
ky Námestovčanov (1 000 kg),  
štvrtý (700 kg) dostal meno po 
sv. Kataríne a kúpila ho pani Jur-
kuláková, žijúca v Amerike. Na 
cengáčik-umieračík, zasvätený 
patrónovi umierajúcich, sv. Jo-
zefovi, prispeli všetci Jozefovia 
z Námestova.“

*  *  *
„ Ja som už v tom čase kostol-

níčil sám. Pán dekan mi povedal: 
Ideme na Moravu. Zvony boli na 
elektriku a boli to prvé elektrické 
zvony na Orave, tak som sa v tej 
firme Manoušek Česká u Brna 
bol zaučiť, ako ich obsluhovať a 
zaobchádzať s nimi.

A keď sa už v kostole porobili 
spomínané roboty, nastúpil som 
do Elektrární. Bol som v silno-
prúdovom učilišti  v Přerove a 
po vyučení som išiel na vojnu. 
V tom čase sa kostolu venovali 
mladší, miništranti - Farský a 
ďalší. Zvony ale boli v prevádzke 
ešte krátko, veľké motory, dvoj-
radové reťaze, tie sa často trhali. 
Keď som sa vrátil z vojny, pán 
dekan ma pýtal, aby som len išiel 
robiť kostolníka, že systém zvo-
nenia je poruchový a tak... Mal 
som ale svoje povolanie elektro-

montéra, v Námestove sme mali 
obvod, v tých rokoch sme robili 
na elektrifikácii hornej Oravy, a 
tak som sa práci musel venovať 
naplno. No popri tom som sa sta-
ral aj o kostol.

Dalo sa to všetko zvládnuť?
V 50. rokoch kostoly pozatvá-

rali. U nás v Námestove zostal 
iba pán dekan, kapláni išli na 
vojenčinu, ku PTP, väčšina z 
kňazov bola vtedy mimo pasto-
rácie. Vojenčil som  vo Zvolene 
na Troch duboch, a tam som sa 
stretával s PTP-ákmi, kňazmi. 
Dostávali poštu do našej budovy 
a mali sme dobrého veliteľa, ma-
jora, ktorý mi vravieval: Choďte 
im to tam zaniesť. Bol tam Vik-
tor Trstenský, v tom čase farár 
v Kubíne, kaplán Pánči a ďalší. 
Bolo to v 1954. roku. Po letisku 
na Sliači robili zemné práce, ko-
pali a tak. Boli tam aj ďalší – aj 
kapláni z Námestova, len to už 
človek pozabúdal mená. To boli 
mladí, vyštudovaní kňazi, ktorí 
nič zlého neurobili, ale zaradili 

ich  nie k normálnemu vojsku, 
ale do pracovného tábora. Nemali 
nič, iba čierne výložky a odznaky 
s prekríženou lopatou a krompá-
čom, zašpicatenú čiapku, blúzu, 
nohavice a čižmiská.

Kostolníčiť i byť zamestnaný 
sa vtedy dalo zvládnuť, lebo sv. 
omša na filiálkach nebývala kaž-
dý deň. Všetky krsty, aj z filiálok 
sa konali vo farskom kostole v 
Námestove. V nedeľu ráno v zime 
prišli rodiny na saniach, v lete na 
kočoch, pri fare pospisovali mat-
ričné údaje a krstili v kostole. 
Celá Jasenica, Vavrečka, všetci 
narodení v tom období majú krst-
né listy v Námestove.  

Myslíte si, že to v tom čase ov-
plyvnilo kresťanský život?

Nedostatok kňazov určite nebol 
na dobro. Až neskôr začali prichá-
dzať noví kňazi – zo škôl, kňazi, 
ktorí boli zatvorení a pod. Stále 
ich však prehadzovali z miesta 
na miesto, aby medzi veriacimi 
nemohli rozvinúť dlhodobejšie 
aktivity. Koľko len kňazov prišlo 
a odišlo z Námestova za roky, čo 
som tu kostolníkom... Ťažko ich 
čo len spočítať. Pri spomienkach 
mi prelietajú hlavou mnohé mená 
– vdp. Pánči, prof. Tylka, vys-
triedali sa tu mnohí, mnohí páni 
kapláni...

Štátna bezpečnosť zrejme 
veľmi dbala na to, aby sa medzi 
veriacimi a kňazmi  nevytvorilo 
silnejšie puto. Tajní chodievali 
sliediť alebo vyšetrovať aj do 
kostola?

Do sakristie.  Spomínam si na 
jeden prípad: Zvony boli nasta-
vené tak, že zvonili na určitý čas, 
pred sv. omšami a inými obrad-
mi. Bol som v robote na ktorejsi 
dedine a chlapci – miništranti 
nedopatrením prestavili systém 
zvonenia. Zvony začali zvoniť o 
polnoci. Keď som sa vrátil, už ma 
brali na vyšetrovanie. Mysleli si, 
že v Námestove sa asi pripravuje 
nejaká revolúcia, alebo čo, keď 
zvony zvonia o polnoci. Všetko 
vo farnostiach mal pod kontrolou 
cirkevný tajomník.

K perzekúciam  kňazov štátnou 
mocou patrilo, ako spomínam, aj 
ich časté prekladanie z miesta na 
miesto. Pána dekana Rončáka, 
ktorý vykonal mnoho nielen pre  
opravu vojnou zničeného kostola, 
napríklad odvelili do Reľova, do 
zapadnutej dediny v Zamagurí. 
Keď sme tam šli, ani trafiť sme 
nemohli, taký zapadákov to bol. 
Odtiaľ pána farára dali k nám, no 
nebol tu vari ani dva mesiace, zas 
ho presunuli inde. 

Za desiatky rokov, čo ste kos-
tolníkom, sa iste v kostole udiali 
rôzne mimoriadne situácie...

Najstrašnejšie to bolo, keď ten 
z Ostravy, pred 50-timi rokmi 
prišiel do kostola rabovať. Nemal 
peniaze na pálenku do krčmy. 
Zobral sekeru a rozbíjal v kostole 
pokladničky. Bolo ich päť. Jedna 
pri zadných dverách, druhá pri sv. 
Antonovi, za hlavným oltárom, 
kde sa kedysi chodilo na ofery a 
dve boli pri vchode smerom od 
priehrady. V pokladničkách bolo 
len pár drobných. Starší muž, čo 
sa práve vrátil z nemocnice, sa 
išiel pomodliť k Panne Márii. 
Kľakol si a  ten, čo prišiel rabo-
vať, chcel ísť k pokladničke. Keď 
tam zbadal muža, zaťal mu seke-
rou do hlavy a odtiahol ho nabok. 
Rovnako zaútočil na dievča. Mala 
maturovať. Prišla sa pomodliť 
a aj ju sekol sekerou. Mŕtvu ju 

odtiahol k spovednici, ešte ju 
znásilnil a vtiahol do lavice. Tre-
ťou obeťou bola stará žena, ktorá 
upratovala na fare.  Ja som bol na 
dedinách, v Mútnom, kde sme ro-
bili práve elektriku, a tak som tam 
aj spal. Ona zobrala z fary kľúče a 
išla zamknúť kostol. 

Možno keby ste tam boli, ne-
bolo by sa to stalo. Alebo...

Ťažko povedať... Zobrali a obe-
sili ho na Pankráci... 

Čo mimoriadne ste v kostole 
zažili vy?

Kadečo. Raz som šiel zatvárať 
kostol. Ešte sme nemali elektri-
ku a bol už podvečer.  V prítmí 
sa modlila tetka. Išiel som okolo 
nej a naraz som o čosi zakopol 
a vystrel som sa za lavice, aký 
som bol dlhý. Tá žena bola v Ná-
mestove kúpiť chomút na koňa a 
počas modlenia si ho položila tak, 
že  mi bol rovno v ceste... 

Rod Murínovcov má na cinto-
ríne hrobku. Je v nej pochova-
ných dvanásť ľudí z tejto rodiny. 
Dolu majú kryptu, do ktorej vedú 
schody. Vždy na Sviatok všet-
kých svätých do krypty rodina 
vchádzala, prinášala vence, mod-
lili sa... V Piešťanoch zomrel po-
sledný z tejto rodiny a truhlu bez 
ohlásenia položili v kostole pod 
chór. Vojdem potme do kostola a 
naraz som preletel cez niečo pev-
né. Nevedel som, čo to je, myslel 
som si, že nejaká lavica. Zasvie-
tim kostol a tu truhla...

Ľudia z dedín prichádzali do 
Námestova aj na nákupy  a tak 
často vošli do kostola, kým im 
šiel autobus naspäť. Modlili sa a 
tašky so všelijakými vecami ne-
chali za lavicou. Z jednej tašky sa 
zrazu vymotal kohút a začal spla-
šene lietať. A rovno na oltár, na 
Sedembolestnú... Tetka splašená 
hybaj za nim. Kohút lietal, chytali 
sme ho... No to viete, vtedy sa nik 
nemodlil, všetci sa smiali...

Roky striedali roky a vy ste v 
kostole stále. Máte ešte sily na 
kostolníčenie?

Teraz mi už dosť pomáhajú 
mladí, miništranti. V minulosti 
ich toľko nebolo, lebo tí starší 
museli miništrovanie nechať, ak 
chceli ísť študovať na stredné 
školy. Teraz ich je viac, takže je 
to lepšie. Sú občas i beťári, ale 
rozumieme si. 

V minulosti chodili miništranti 
pred Vianocami roznášať oplátky, 
ktoré piekli kantori. Rád si na to z 
detstva spomínam. Ušiel sa nám, 
deťom, vždy nejaký podarúnok. 
Jabĺčko, sladkosť... 

Náročná je najmä príprava 
kostola pred Vianocami...

Veľmi pomáha mládež. Pripra-
via stromky, sú šikovní. Chodia 
do škôl, vidia vo veľkých mes-
tách, ako to vyzerá a tak sa snažia 

urobiť niečo podobne pekné.  Te-
raz mávame v kostole iba zopár 
stromkov. Kedysi boli na kraji 
každej druhej lavice. Jedličky, po-
stavené do spádu, od najvyšších 
po najnižšie. V kostole to bývalo 
pomaly ako v lese. Vtedy to bolo 
možné, lebo stromkov bolo dosť. 
Teraz sú hory prázdne  a voňavé 
i trvácne jedličky tak nahradili 
smrečky. 

Ako si spomínate na detstvo, 
čo vás viedlo a smerovalo živo-
tom?

Detstvo bola predovšetkým 
robota, škola. Nebolo času mys-
lieť na hlúposti. A takto je to, 
myslím, dobre. Škoda, že dnešní 
mladí ľudia nemajú roboty a tak 
len rozmýšľajú, čo vystrojiť. Len 
pijú a bijú sa. Keby mladí mali 
robotu, nebolo by toľko výtrž-
ností a problémov s nimi. Kedysi 
bol život kľudnejší. Teraz je tem-
po. Neboli sme bohatí, ale medzi 
ľuďmi bolo viac spokojnosti. A 
teraz  mnohým je aj veľa málo.

Obaja rodičia mi umreli v jed-
nom roku. V roku1956, práve 
som prišiel z vojny. Otec bol za 
prvej svetovej vojny v Amerike, 
prišiel až po vojne. Mama  sa trá-
pila sama, gazdovala. Otec umrel 
na Škapuliarku, mama tri mesia-
ce po ňom – zabanovala za ním 
a umrela. Mám staršieho brata, 
sestra nám zomrela.

Bola to robota, neustály kolotoč 
v nej, takže ani neviem, ako tie 
roky ušli. Oženil som sa, nebolo 
dňa, aby som nebol medzi ľuďmi. 
V elektrárňach pri elektrifikácii, 
zapínaní elektromerov... Nie raz 
som bol v každom dome, lebo 
kedysi sa chodilo inkasovať za 
elektrinu po domoch. Z roboty 
v elektrárňach k povinnostiam v 
kostole... Manželka, podobne ako 
moja mama, sa sama trápila na 
gazdovke. Kontingenty. Až kým 
neprišlo družstvo.

Teraz ste prakticky tiež tak-
mer celý deň mimo domu, pre-
tože v kostole v Námestove je 
stále živo... 

No, teraz je to, chválabohu, 
inakšie ako v totalite, keď bola 
len jedna sv. omša, a ja som me-
dzi ľuďmi zvyknutý a veľmi rád. 

Vlastne by sme mali ešte po-
vedať, že vy ste Štefan Piták 
starší. Pretože máte syna rov-
nakého mena. Kňaza.

Hej, kňazom je už 27 rokov, v 
Námestove bol kaplánom. Tiež to 
nemal ľahké, v minulom režime 
sa dostať na štúdium za kňaza. 
Pôsobí v Liesku, venuje sa mlá-
deži, chodí s ňou po Svätej zemi, 
po Tatrách. A keď niečo vybavu-
je v Námestove – chodieva do 
tlačiarne -  tak pribehne domov. 
Vždy nás tým poteší.

Anna Lajmonová

Viete si predstaviť silu žiary, ktorá dokáže roztaviť kostolné 
zvony? Stalo sa to síce za vojny, ale vlastne až tak dávno to 
ani nie je... Pozrite sa na námestovského kostolníka, osem-
desiatnika Štefana Pitáka, ktorý je toho pamätníkom a určite 
budete súhlasiť, že to len roky uleteli, doba zostala - v ľuďoch-
pamätníkoch, v nás...  

Rodený Námestovčan Štefan Piták bol miništrantom i kos-
tolníkom už za II. svetovej vojny, lebo vtedajší staručký kos-
tolník pri požiari domu krátko pred vojnou zahynul – uhorel. 
Ani on by nebol od smrti ďaleko, ak by bol išiel jedného dňa 
podvečer pred 50 rokmi, ako obvykle, zamykať kostol. Bol 
však, na jeho šťastie, v čase krvavých násilností, ktoré sa vte-
dy udiali v námestovskom kostole, mimo Námestova. A je to 
už viac ako 50 rokov, s krátkymi prestávkami 66 rokov, čo  
Štefan Piták robí kostolníka vo Farskom kostole sv. Šimona a 
Júdu v Námestove. A tak určite je na čo spomínať... Príprava obetných darov je jednou z povinností námestov-

ského kostolníka Štefana Pitáka každodenne už vyše šesťdesiat 
rokov.             Foto: (lá)

„Službu pána kostolníka Štefana Pitáka si veľmi vážim a ob-
divujem ju. Množstvo času venuje nášmu kostolu a starostli-
vosti oň. Každý deň ráno a večer je tam, mnoho dní aj viackrát. 
Už si ani nevieme predstaviť našu sakristiu bez neho. Vzácny 
nám je aj jeho humor a trpezlivosť, s ktorou svoju prácu vyko-
náva. Aj touto cestou mu chcem vyjadriť úprimné poďakova-
nie a prosím Pána Boha, ktorému už toľko rokov slúži, aby ho 
On za to bohato odmenil,“ povedal na adresu Štefana Pitáka  
dekan Blažej Dibdiak.                                      Foto: (lá)



Neskutočná atmosféra nav-
štívila jeden podvečer našu 
materskú školu. Prišla v po-
dobe láskavých rodičov, ktorí 
zaviedli svoje deti do sveta 
fantázie a magického tajom-
na. Vyrobili spolu svetielkové 
lampáše ozdobené krásou na-
šej Zeme – motýle, obláčiky, 
mravčeky, srdiečka, kvietky a 
iné motívy, ktoré pri zapálení 
sviečky v poháriku schova-
nom v rozprávkovom vre-
cúšku vytvárali v tme krásne 
vzory. Prišli sa pozrieť aj dve 
obrovské okaté, zubaté a milo 
nosaté tekvice. Deti hľadali 
s baterkami ukrytý poklad  a 
keď ho našli, šťastné sa vrátili 
k rodičom, ktorí ich čakali v 

magickom kahančekovom 
kruhu. Vtom doň vstúpil ocko 
Vlčák a predramatizoval he-
reckým hlasom rozprávku 
O siedmich kozliatkach. Pri 
svetielkach v tom príbehu 
vládol aj Bobo strach, aj Šťas-
tko smiech. Pri piesni Keď si 
šťastný, nám svetielka vošli 
do sŕdc a zahriali nás ľudskou 
láskou. A keďže kozička ne-
mala toľko mliečka a sienka, 
maminka Podmanická rozba-
lila škatule plné kakaovočo-
koládových mafiniek, ktoré 
zaplnli detské brušká. Veľký 
potlesk všetkých dlaní bolo 
počuť asi až do Afriky. Ďaku-
jeme Rade školy a rodičom, 
ktorí majú záujem o vymysel-
níctva.

	 MŠ	Bernolákova
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Vianoce
Vianoce, Vianoce,
ligoce sa stromček,
medovníkmi  vonia
celučký náš domček.
Sniežik padá na polia,
deti sa už veselia.
Vyberú  si sánky, lyže
a hneď vyštartujú z chyže.

Daniela Jagelková 

Sviatky
Štedrý večer už je za rohom,
deti sedia za stolom.
Na tanieri kapor leží,
vonku nám krásne sneží.
Pod stromčekom darček svieti,
čo v ňom bude, milé deti?

Tamara Adamčíková 

Veselé Vianoce
Za oknom je snehu  veľa,
krajina je celá biela.
Všade vôňa medovníkov,
pri nich veľa maškrtníkov.

V obývačke stromček čaká,
čo je pod ním, všetkých láka.
Darčeky tam čakajú,
na detičky volajú.

Ondrej Poleta 

Stromček
Už sa stromček ligoce,
teším sa na Vianoce.
Perníky už voňajú,
pesničky sa spievajú.

Na stromčeku hviezdička,
v  detských očkách iskrička.

Peter Glončák
Jedlička
Máme doma jedličku,
na jedličke hviezdičku.
Hviezdička sa ligoce,
o pár dní sú tu Vianoce.

Na Vianoce všetci spolu,
posadáme k nášmu stolu.
K stromčeku sa presunieme,
a darčeky rozbalíme.
Ježiško k nám príde zas,
srdiečka nám poláskať.

Lucia Priechodská 

Moje Vianoce
Kapor pláva vo vani,
koláč vonia v kuchyni.
V izbe stojí stromček,
Ondrej hľadá zvonček.

Na stole je med,
Vianoce sú tu hneď.

Ondrej Grigeľ

Autormi básničiek sú žiaci ZŠ 
Slnečná, Námestovo

Vianočné prázdniny s  CVČ „MAJÁK“
Pomaly, ale predsa prichá-

dzajú sviatky pokoja, lásky 
a, samozrejme, oddychu. Pre 
deti to znamená PRÁZDNI-
NY. Ak by ste sa predsa len 
doma nudili, pripravili sme 
pre vás ponuku aktivít na via-
nočné prázdniny.

30.12. 2013 (pondelok)
9.00 – 11.00 hod.  
– Posilňovanie, hry v herni
11.00 – 13.00 hod.  
– Molekuly, Poľovník, Lop-

ta naháňa loptu, sochy – po-
hybové hry

13.00 – 15.00 hod.  
– Točenie kolesom – „Ne-

chaj ruky, nech sa hrajú“

2. 1. 2014 (štvrtok)
 9.00 – 11.00 hod.  

- Silové testy (súťaž v posil-
ňovni)

11.00 – 12.00 hod.  
-  Anglický kufor (hra)
12.00 – 15.00 hod.  
- Hry v herni   

3. 1. 2014 (piatok)
 9.00 – 11.00 hod.  
- Historický šerm a luko-

streľba
11.00 – 15.00 hod.  
- Posilňovanie, hry v herni
 
7. 1. 2014 (utorok)
 9.00 – 12.00 hod.  
- Počítače, Posilňovňa
12.00 – 15.00 hod.  
- Break klub
13.30 – 16.30 hod.  
- Počítače, internet, posil-

ňovňa

Krásne a veselé vianočné 
sviatky plné pokoja a lásky a
v novom roku pevné zdravie, 
iba samé dobre správy všetkým 
čitateľom Námestovčana 
a priaznivcom nášho zariadenia
praje a za celoročnú 
podporu ďakuje kolektív 
Centra voľného času „Maják“.

Víťazi súťaže
Po meste s otvorenými očami

Ani si neuvedomujeme, 
že prehliadame veci, ktoré 
majú svoju históriu, svoj 
príbeh...

Žiaci 6. A  triedy CZŠ 
objavovali krásy ulíc náš-
ho mesta. Všímali sme si 
okolie, lebo naše mesto nás 
má čím prekvapiť. Trošku 
sme spomalili svoje životné 
tempo, pátrali sme na inter-
nete, v publikácii Námes-
tovo, pýtali sme sa svojich 
príbuzných, jednoducho 
chodili sme s otvorenými 
očami..., aby sme sa čo naj-
viac dozvedeli. 

Samozrejme, že sme boli 
motivovaní aj vecnými 
cenami. Naše snaženie i 
námaha boli odmenené. V 
1.  kategórii súťaže Poznaj 
svoje mesto, poznaj svoj 
región, ktorej sa zúčastnili 
triedy, sme sa umiestnili na 
krásnom 3. mieste a vyhrali 
sme nafotenie kolekcie fo-
tografií v ateliéri Fotoštúdia 
Paradiss v Námestove.

Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa namáhali a mali chuť 
aj ochotu objavovať veci 
dávno zabudnuté či nepoz-
nané!

Všetkým 26 žiakom zo ZŠ Klin, ktorí sa zapojili do našej 
vedomostnej súťaže a získali 2. cenu, v jeden piatok odpadli 
tri vyučovacie hodiny a s pani učiteľkou dejepisu Ľudmilou 
Matisovou a zástupkyňou riaditeľky Máriou Klinovskou sa 
vybrali do Cukrárne Gerek na Hviezdoslavovom námestí v 
Námestove. Tu ich už čakala sľúbená výhra, poschodová torta. 
Prezradili nám, že potrebné vedomosti do súťaže získavali pri 
návšteve Námestova i z internetu a námaha určite stála za túto 
chutnú sladkú odmenu.           Foto:	(lá)

Žiaci 6. A CZŠ pri objavo-
vaní histórie Námestova pri 
soche Antona Bernoláka. 

      Text	a	foto:	(czš)

Prvú cenu v súťaži druhej 
kategórie, pripravenej pre 
občanov mesta Námestovo, 
získala pani Zdenka Pisar-
číková. Odmenou za vedo-
mosti jej bola úprava vlasov 
a vizáže v kaderníckom sa-
lóne Paradiss u Lucie Bo-
libruchovej v Námestove, 
kde sa pani Zdenka zaiste 
cítila príjemne.  

Víťazi súťaže Poznaj svoje mesto, poznaj svoj región – žiaci 4. A CZŠ sv. apoštola Pavla Sihel-
né - chceli v tejto súťaži vyhrať tortu a tak sme im spoločne s ich pani učiteľkami vysvetľovali, 
že z výhry 200 €, ktoré im venoval Marián Grígeľ, Stavebniny, Námestovo, si môžu kúpiť takmer 
tri také torty, ako vyhrali žiaci z Klina. Žiaci nám povedali, že sa už tešia na ďalšie vedomostné 
súťaže v našich novinách, ich pani učiteľky zas, že je to skvelá forma spoločne stráveného času 
s deťmi pri rozširovaní si vedomostí o regióne. Takže – kým doznie radosť detí z darčekov od 
Ježiška, mohli by sme sa pousilovať pripraviť pre ne i pre dospelých ďalšiu súťaž...										(zš	s)

Svetlo v srdci

Torta chutila
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0. S  čím  ste  nespokojný,  resp.  čo  by  ste  mestu  Námestovo  navrhovali 
zlepšiť/vybudovať/zriadiť v oblastiach ako: miestne komunikácie, chodníky, 
parkovacie miesta, oddychové zóny, rozvodné siete, kanalizácia, životné prostre-
die, oddychové zóny, podnikateľské prostredie, obchodné služby, atď...

 V KONKRÉTNOM MIESTE/OBLASTI MESTA.

S čím ste vo Vašom meste nespokojný a čo Vám v meste chýba, čo je nutné 
v jednotlivých oblastiach uskutočniť v priebehu nasledujúceho 10-ročného 
obdobia:

0.1. Hospodárstva v meste (platené služby, vybavenosť 
predajňami, kaderníctva, opravy obuvi, drobná výroba, ...)

čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať a v ktorej lokalite:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Prosím vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 12 službám, pričom 
najvyššia hodnota prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.

0.2. Technickej infraštruktúry - siete (kanalizácia, vodovod, plynofi-
kácia, elektrické siete, tepelné hospodárstvo, ...)

čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať a v ktorej lokalite:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Prosím, vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 5, pričom najvyššia 
hodnota prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.
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Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich 

života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť roz-
voj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych a príbuzných služieb zabezpečova-
ných mestom a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruk-
túry, odpadového hospodárstva, dopravnej  infraštruktúry, životného pro-
stredia, atď..  

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. 
Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zod-
povedali Vašim predstavám. Otázky by mali  inšpirovať k prijatiu opatrení 
za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.

1. Základné údaje

a) pohlavie                       žena                muž     
                        
b) vek  do 18  18 - do 24  25 - do 49  50 - do 60  nad 60   nad 70 

c) dosiahnuté vzdelanie        

bez vzdelania           základné vzdel.            stredné bez maturity    
stred. s maturitou   vysokošl. I. stupňa      vysokoškol. II. a III. stupňa  

d) Mesto Námestovo vnímam ako sídlo vhodné pre: 
    
trvalé bývanie   prácu    rekreáciu    iné: ..........................

e) Ako dlho v meste bývate?

 0 – 5 r.    6 – 10 r.     11 - 20 r.  viac ako 20 r.

f) Aká je podľa Vás kvalita života v meste?

 zlá   priemerná    dobrá   veľmi dobrá

g) Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody mesta Námestovo?

(Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie)
	množstvo	kultúrno-historických	atrakcií	v	meste		organizovanie	významných	podujatí
	kvalita	životného	prostredia		 možnosti	pre	športové	aktivity	obyvateľov
	významné	postavenie	mesta	v	regióne		 bohatý	kultúrny	a	spoločenský	život
	činnosť	vzdelávacích	inštitúcií		 práca	s	deťmi	a	mládežou
	potenciál	rozvoja	pre	cestovný	ruch

h) Ktorú časť/oblasť mesta by ste odporúčali pre rozvoj:

Individuálnej bytovej výstavby: .................................................................

Hromadnej bytovej výstavby: ...................................................................

Vzdelávania: .........................................................................................

Športovej infraštruktúry: .........................................................................

Zdravotníckych služieb: .........................................................................

Kultúrnej infraštruktúry: ..........................................................................

Cestového ruchu (a v akej oblasti) ...........................................................

Oddychových zón:.................................................................................

Pamiatkových zón:.................................................................................

Priemyselnej výroby: .............................................................................

Nákupnej zóny: ....................................................................................

i) S ktorými oblasťami ste vo Vašom meste najmenej spokojný:

		 Ekonomika	–	podnik.	prostredie,	komerčné	služby/výroba			 			 	
	 	 Doprava	a	komunikácie		 	 	 	 	
	 	 Technická	infraštruktúra		 	 	 	 	
	 	 Odpadové	hospodárstvo		 	 	 	 	
	 	 Životné	prostredie		 	 	 	 	

Oblasť priorita 

Odporúčam 
vybudovať / 
poskytovať 

v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti 

(áno/nie)

Supermarkety/hypermarkety/predaj

ne s potravinovým tovarom
 

Domáce potreby/záhradnícke 

potreby/železiarstva

Predaj, údržba a oprava 

motorových vozidiel

Maloobchod s ovocím a zeleninou  

Maloobchod s mäsom a mäsovými 

výrobkami
 

Maloobchod s chlebom a 

cukrárskymi výrobkami 
 

Maloobchod s textilom a obuvou

Maloob. s nábytkom, svietidlami a 

predmetmi pre domácnosť i.n.

Maloobchod s elektrickými 

zariadeniami pre domácnosť

Oprava obuvi a iných výrobkov z 

kože 

Oprava elektrických zariadení pre 

domácnosť

Hotely a reštaurácie
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0.3.	 Miestne komunikácie (miestne a štátne komunikácie, parkovacie 
plochy, chodníky, dopravné značenia, údržba, ...)

čo	odporúčate	vybudovať/rekonštruovať	a	v	ktorej	lokalite:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Prosím, vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 7, pričom najvyššia 
hodnota prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.

0.4. Životného prostredia (oddychové zóny v meste, okrasná a izolačná 
zeleň, korytá vodných tokov, ovzdušie, čistota vodných tokov, ...)

čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať a v ktorej lokalite:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Prosím vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 10, pričom najvyš-
šia hodnota prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.

0.5.	 Cestovný ruch (ubytovacie kapacity, stravovacie kapacity, turistic-
ké atraktivity, športová infraštruktúra, ...)

čo	odporúčate	vybudovať/rekonštruovať	a	v	ktorej	lokalite:
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Prosím,	vyjadrite	preferencie	priradením	čísla	od	1	po	7,	pričom	najvyššia	hod-
nota	prezentuje	Vašu	najvyššiu	prioritu.

0.5.1.Aká je podľa Vás situácia v cestovnom ruchu v meste? V oblasti 
zariadení cestovného ruchu

Je	dostatok	zariadení	CR		 	 	 	 	 	
Je	dostatok	zariadení	CR	ale	majú	nízku	úroveň	služieb		 	
Je	málo	zariadení	CR		 	 	 	 	 	 	
iné	uviesť	.......................................................................

0.5.1. Aké služby CR tu podľa vás chýbajú turistom?

Ubytovacie	a	stravovacie	 	 	 	 	 	
Športové	a	rekreačné	 	 	 	 	 	 	
Dobrodružné,	adrenalínové,	zaujímavé	atrakcie	a	pod.	 	 	
Prípadne	rozveďte	iné:...................................................	 	 	 	

0.6.	 Kultúra (dom kultúry, kino, divadlo, priestory pre umelecké 
skupiny, kultúrne akcie, ...)

čo	odporúčate	vybudovať/rekonštruovať	a	v	ktorej	lokalite:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Prosím,	vyjadrite	preferencie	priradením	čísla	od	1	po	6,	pričom	najvyššia	hod-
nota	prezentuje	Vašu	najvyššiu	prioritu.

0.7.	 Telekomunikačné a informačné služby (pripojenie na Internet, dos-
tupnosť signálu mobilných operátorov, verejné prístupové body, vzdeláva-
nie v oblasti používania PC, ...)

čo	odporúčate	vybudovať/rekonštruovať	a	v	ktorej	lokalite:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Prosím,	vyjadrite	preferencie	priradením	čísla	od	1	po	6,	pričom	najvyššia	
hodnota	prezentuje	Vašu	najvyššiu	prioritu.

Oblasť priorita 
Odporúčam vybudovať 

/ rekonštruovať 
v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Odpadové vody  
Vodovodná sieť
Rozvodná sieť plynu  
Rozvodná sieť elektrickej energie  
Tepelné hospodárstvo  

Oblasť priorita 

Odporúčam vybudovať / 
rekonštruovať 
v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Miestne komunikácie  

Štátne komunikácie
Mosty  

Chodníky  

Parkovacie plochy  

Dopravné značenie  

Údržba miestnych 
komunikácií a chodníkov

 

Oblasť priorita 

Odporúčam 
vybudovať / 

rekonštruovať 
v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Vodné toky  

Protipovodňové opatrenia  

Oddychové zóny  

Estetická zeleň  

Izolačná zeleň  

Čistota ovzdušia  

Odvoz a likvidácia odpadu
Separovaný zber
Likvidácia rastlinného odpadu
Problém čiernych skládok

Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť 

v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Ubytovacie kapacity  

Reštauračné služby  

Športová infraštruktúra  

Tradície 
Oddychové a relaxačné 
zariadenia
Kultúrno – historické 
pamiatky

 

Múzeá a expozície  

Cezhraničná spolupráca

Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť / 
poskytovať

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Navštevujem 
za rok

Kultúrne domy/sály  

Divadlá  

Kiná  

Kultúrne tradície

Umelecké súbory 
a spolky

 

Cirkev a náboženské 
spoločnosti

 

Cezhraničná 
spolupráca

Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť 

v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Optické siete  

Wi-fi  

Verejné prístupové body  

Elektronizácia verejných 
služieb

Vzdelávanie v oblasti PC  

Hlasové služby – 
dostupnosť signálu mob. 
operátorov

 

Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť 

v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Optické siete  

Wi-fi  

Verejné prístupové body  

Elektronizácia verejných 
služieb

Vzdelávanie v oblasti PC  

Hlasové služby – 
dostupnosť signálu mob. 
operátorov

 

Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť 

v časti/oblasti

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)

Optické siete  

Wi-fi  

Verejné prístupové body  

Elektronizácia verejných 
služieb

Vzdelávanie v oblasti PC  

Hlasové služby – 
dostupnosť signálu mob. 
operátorov

 0.8. Administratíva (kvalita služieb mestského úradu, ponuka služieb, 
starostlivosť o územie, plánovanie, územný rozvoj)

čo odporúčate vybudovať/rekonštruovať a v ktorej lokalite:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Prosím, vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 6, pričom najvyššia hod-
nota prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.

0.9.  Prosím, krížikom označte, ktoré sociálne služby v súčasnosti vy-
užívate, chceli by ste využívať, prípadne aký poplatok by ste boli ochotný 
uhradiť, keby mesto / iná organizácia túto službu poskytovala

Vaše odporúčania

...........................................................................................................................................

Oblasť priorita
Odporúčam 
zabezpečiť / 

upraviť

Som spokojný 
v tejto oblasti

(áno/nie)
Rozsah služieb, ponuka  
Profesionalizácia personálu  
Úradné hodiny  
Elektronizácia služieb
Priestory  
Územné plánovanie, 
strategické plánovanie 

 

Služba

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
využívajú 
v meste

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
využívajú 

mimo 
mesta

mám 
záujem 
o službu 
v meste

som 
ochotný 
priplatiť 

mesačne - 
€

Som 
spokojný 

s poskyto-
vaním 

služby a jej 
kvalitou 
(áno/nie)

Terénna sociálna služba     

Nocľaháreň (ubytovanie 
poskytnutím prístrešia na účel 
prenocovania)

    

Útulok (poskytuje ubytovanie na 
určitý čas, sociálne poradenstvo a 
nevyhnutné ošatenie)

    

Zariadenie núdzového bývania 
(sociálna služba osobe, na ktorej je 
páchané násilie, ubytovanie na 
určitý čas)

    

Nízkoprahové denné centrum pre 
deti a rodinu (služba počas dňa 
fyzickej osobe alebo rodine, ktorá 
je ohrozená sociálnym vylúčením)

    

Zariadenie pre seniorov (pre 
dôchodcov, ktorí sú odkázaní na 
pomoc iných osôb)

    

Rehabilitačné stredisko ( služba 
osobe, ktorá je slabozraká a 
fyzickej osobe, alebo ktorá je 
nepočujúca)

    

Domov sociálnych služieb     

Denný stacionár     

Opatrovateľská služba (služba 
odkázanej osobe na určitý čas 
počas dňa)

    

Prepravná služba (osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázanej 
na individuálnu prepravu)

    

Klub dôchodcov     

Jedáleň     

Stredisko osobnej hygieny     

Práčovňa     

Terénna opatrovateľská služba     

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

0.10. Prosím, krížikom označte, ktoré vzdelávacie služby v súčasnosti využívate 
(využívajú Vaši rodinní príslušníci), chceli by ste využívať prípadne aký poplatok by 
ste boli ochotný uhradiť keby mesto / iná organizácia túto službu poskytovala

Vaše odporúčania

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

0.11. Prosím, krížikom označte ktoré vzdelávacie služby v súčasnosti využívate 
(využívajú Vaši rodinní príslušníci), chceli by ste využívať, a ako často za rok túto 
službu využívate

Vaše odporúčania

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Prosím, označte Vašu aktuálnu situáciu a stručne popíšte najväčšie problémy, 
ktoré sú spojené s Vašim bývaním 

Služba

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
využívajú 
v meste

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
využívajú 

mimo 
mesta

mám 
záujem 

o službu v 
meste

som 
ochotný 
priplatiť 

mesačne - 
€

Som 
spokojný 
s posky-
tovaním 
služby 
a jej 

kvalitou 
(áno/nie)

Detské jasle     

Materská škola     

Základná škola     

Školský klub detí     

Školská jedáleň     

Centrum voľného času     

Jazyková škola     

Umelecká škola     

Rekvalifikačné kurzy     
Zariadenia celoživotného 
vzdelávania

   
 

Služba

Ja a rodinní 
príslušníci 
využívajú v 

meste

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
využívajú 

mimo 
mesta

mám 
záujem 
o službu

počet 
návštev 
za rok

Som 
spokojný 

s poskytov
aním 

služby a jej 
kvalitou 

(áno/nie)

Amb. všeobecného lekára     

Detská amb.     

Očná amb.     

Stomatologická amb.     

Alergologická amb.     

Gynekologická amb.     

Urologická amb.     

Záchranná zdravotná služba     

Lekárska služba prvej pomoci     

Neurologická amb.     

Kožná amb.     

Reumatologická amb.     

Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
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0.12. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia , resp. aktivity 
Vám vo Vašom meste chýbajú?

čo odporúčate zabezpečovať, vybudovať/rekonštruovať a v ktorom 
mieste:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mestský úrad pripravuje aktualizáciu svojho Programu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja (PHSR), na nasledujúce roky. Je to dôležitý dokument nielen pre ďalší rozvoj mesta, ale aj v 
súvislosti s pripravovaným novým programovacím obdobím Európskej únie na roky 2014-2020. V 
rámci tohto obdobia bude možné opätovne sa uchádzať  o granty z fondov EÚ. Žiadosti musia ok-
rem iných vecí obsahovať aktuálny PHSR mesta, aby poskytnuté finančné prostriedky boli v súlade 
s cieľmi obsiahnutými v PHSR. Do prípravy PHSR je potrebné zapojiť čo najširší okruh inštitúcií, 
podnikateľskej sféry, tretieho sektora, ale aj samotných obyvateľov mesta. Pre nich je pripravený 
tento dotazník, ktorý po jeho vyplnení treba doručiť na Mestský úrad v Námestove a to osobne, 
poštou, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@namestovo.sk alebo prednosta@na-
mestovo.sk v termíne do konca januára 2014. Elektronická verzia dotazníka je zverejnená na web 
stránke mesta.

Vedenie mesta už teraz ďakuje všetkým, ktorí sa do prípravy PHSR zapoja a dotazník do-
ručia mestskému úradu.                             Milan Rentka, prednosta MsÚ Námestovo

Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

5.1. Aká je situácia v bytovej vybavenosti a výstavbe?

V meste je dostatok bytov (vrátane domov a iného stáleho 
ubytovania), 

V meste nie je dostatok bytov      
  

Je chronický nedostatok bytov      
  

5.2. Z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby by ste preferovali riešenie:

Pripraviť nové lokality pre individuálnu bytovú výstavbu    

Podporovať investičné zámery budovania nových bytov    

Budovať nájomné byty     
    
  Iné – uviesť:    
    
  Vaše odporúčania

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Služba

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
spotrebú-

vajú v 
meste

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
spotrebú-
vajú mimo 

mesta

mám 
záujem o 

službu

som 
ochotný 
priplatiť 
mesač-
ne - €

Som 
spokojný 
s posky-
tovaním 
služby 
a jej 

kvalitou 
(áno/nie)

Voľne prístupné športoviská     

Detské ihriská, miesta na hranie 
detí

   
 

Kultúrno - spoločenské aktivity     

Klubovne, záujmové krúžky     

Aktivity štátnej a mestskej polície 
v oblasti vzdelávania

Zvýšený monitoring hliadkami št. 
a mest. polície na problematických 
miestach 

Monitorovacie systémy

Vzdelávanie v oblasti prevencie 
drogových závislostí

Vzdelávanie v oblasti obrany 
a ochrany proti domácemu násiliu

iné     

Služba

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
spotrebú-

vajú v 
meste

Ja a 
rodinní 

príslušníci 
spotrebú-
vajú mimo 

mesta

mám 
záujem o 

službu

som 
ochotný 
priplatiť 
mesač-
ne - €

Som 
spokojný 
s posky-
tovaním 
služby 
a jej 

kvalitou 
(áno/nie)

Voľne prístupné športoviská     

Detské ihriská, miesta na hranie 
detí

   
 

Kultúrno - spoločenské aktivity     

Klubovne, záujmové krúžky     

Aktivity štátnej a mestskej polície 
v oblasti vzdelávania

Zvýšený monitoring hliadkami št. 
a mest. polície na problematických 
miestach 

Monitorovacie systémy

Vzdelávanie v oblasti prevencie 
drogových závislostí

Vzdelávanie v oblasti obrany 
a ochrany proti domácemu násiliu

iné     

Pomôcky:
aer, anta, 
aoba, in, 
osmos, 
rooke

jeden, po 
anglicky 501 v ríme malé oko povýšenci zemný 

zásyp izabela erbium
(zn.)

ženské 
meno

ľudový spe-
vák v Ázii

lipa, po 
česky

Autor:
Jozef 

Marton

ovocinársky 
štátny 

majetok
spojka 
sťaby

natieraj 
mazivom

ruské muž 
meno Jozef

prach, po 
nemecky

pripravoval 
posteľ na 

spanie

typ auta
sbarro

1/3

patriaci irke

1/1

africká 
citara

člen srarého 
národa

cit. padania

mužské 
meno

veľké delo
(hist.)

japonský 
krížnik

averzia, po 
česky

notová linka
(hud.)

pikaj za vinu

Pomôcky:
ašug, 

eden, lÁla, 
akad, riga, 

staub

nepatrne,
tenko

náčrt
(geom.)

praskal

plastová 
hmota

zaisťujú

1/2

dosahuje 
istú výšku

obludný 
drak

slovenské 
národné 

povstanie

tábor pod ho-
lým nebom

výbežok boč-
nej steny

architekt
(skr.)

stupeň kam-
bria

eČ starej 
Ľubovne

2/2

st. český 
futbalista

germán. bo-
hyňa zeme

vzduch, po 
grécky

zapažujú

eva v 
londýne

ženské 
meno

anglický tor-
pédoborec

6 v ríme

náradie

šľahala, po 
maďarsky

2/1

dosiahne 
starobu

raj, po 
francúzsky

cudzie 
mužské 

meno (Ján)

Na Vianoce pokoj v duši... (tajnička č. 1)
V Novom roku veľa sily...  (tajnička č. 2)
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Tento rok nám počasie 
prialo trošku viac ako minu-
lý, keď mrzlo tak, že nám aj 
fotoaparáty zamŕzali. Vietor 
ustal, sniežik prikryl do bie-
la celé mesto  a do farebných 
svetiel poletovali snehové 
vločky, čo ešte umocnilo 
krásnu atmosféru celej ak-
cie.  Pre všetkých bol pri-
pravený pekný program, v 
ktorom vystúpili medzizbor 
a tanečníčky zo súboru Har-
lekýn z Nižnej s 
netradičnou UV 
show. Celý prog-
ram moderovala 
Marika Vojtašá-
ková. 

Mikuláš s anje-
lom a čertom sa 
priviezli na krás-
nom bielom koči, 
ťahanom koní-
kom, ktorý počas 
celej akcie vozil 
deti pri amfiteát-
ri. Pre všetkých, 
ktorí sa potrebo-
vali zohriať, bol 
pripravený teplý 
čajík  a varené 
vínko.  

Všetky deti 
každý rok s nad-
šením očakávajú 
deň, kedy príde 
Mikuláš a môžu 
mu niečo pred-
viesť. Aj naše 
detičky si pri-
pravili niečo pre 
Mikuláša. Za to, 
že Mikulášovi 
zaspievali pekné 
pesničky a zahra-
li mu divadielko 
o zvieratkách, on 

ich so svojimi pomocníkmi 
obdaroval sladkosťami. Aby 
nám v meste niečo po sebe 
zanechal, spolu s pánom pri-
mátorom Jánom Kaderom 
a deťmi rozsvietili krásny 
vianočný stromček, ktorý 
nám na nábreží bude svietiť 
a vytvárať pravú vianočnú 
atmosféru. Celá akcia bola 
zakončená slávnostným oh-
ňostrojom, ktorý vždy roz-
žiari očká deťom aj dospe-

lým. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 

na akciu Mikuláš v meste 
prišli. Taktiež našim spo-
luorganizátorom - Mestu 
Námestovo a Domu kultú-
ry, ďakujeme aj Mikulášovi 
Števovi Grebáčovi, Čertici 
Natálii a Anjelici Nikol Far-
ským. Ďalej Jankovi Sivo-
ňovi za povoz, Tomášovi 
Puchelovi a Martinovi za 
dobrý zvuk a svetlá, dobro-
voľníkom a v neposlednom 
rade p. Parižekovi za pomoc 
pri organizácii akcie. 

Tešíme sa znova o rok!
Kolektív RC Drobček
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Opäť prišiel medzi nás Mikuláš
Rodinné centrum Drobček v spolupráci s mestom 

Námestovo a Domom kultúry už po druhýkrát pripra-
vilo pre všetkých akciu Mikuláš v meste, ktorá sa ko-
nala 7. decembra v amfiteátri. 

MUDr. Miroslav Mikolášik, 
poslanec Európskeho parlamentu

Vianocné dniˇ

Na Vianoce praje každý každému
Čo je na svete najradostnejšie, 

najmilšie, mladými i starými 
najviac očakávané, to sú Viano-
ce. Už to milé slovíčko vie tak 
okúzliť, oblažiť človeka, že keď 
ho vyslovíme alebo počujeme, 
jeho čarovná sladkosť odpudí 
nám z mysle všetky ťažkosti. 
Kúzlo Vianoc je neobyčajne 
veľké a krásne, spája sa s ním 
celý rad prekrásnych zvykov, 
ktoré nestrácajú svoje čaro ani 
v tejto unáhlenej dobe. Bolo by 
však mylnou domnienkou, že 
Vianoce sa slávili vždy tak, ako 
je to dnes - príchodom Spasite-
ľa na svet. V časoch budovania 
socializmu sa Vianoce nazýva-
li sviatky pokoja, 
mieru a rodinných 
stretnutí. Veľmi 
ťažko sa zháňali 
niektoré potraviny, 
ovocie, ryby a po-
dobne. V televízii, 
rádiu, novinách 
a na vianočných 
pohľadniciach ani 
zmienka o naro-
dení Spasiteľa. 
Náboženská tlač 
bola okyptená, vý-
nimkou bola česká 
rádiová stanica 
Praha 1, ktorá až 
po polnoci pustila 
vianočnú pieseň Tichá noc. 

Hlavný symbol Vianoc – Je-
žiško bol potlačený a nahradený 
ruským Dedom Mrázom, ktorý 
údajne k nám priletel z Kamčat-
ky na rakete.  Deťom bolo div-
né, že Dedo Mráz, ktorý prišiel 
z Ruska, hovorí po slovensky a 
vyskytuje sa na viacerých mies-
tach súčasne.

Vianočnému vyvrcholeniu 
predchádzal rad dní a sviatkov. 
Štedrý deň a Vianoce si vôbec 
nevieme predstaviť i v chudob-
nejších rodinách bez osvetlené-
ho vianočného stromčeka, keď 
na ňom budú prvý raz na Štedrý 
deň rozsvietené svetlá. Tešia 
sa z toho dospelí a rovnako aj 
deti. Potom sa každý deň, po 

celú vianočnú dobu, vraciame k 
nemu, aby sme znovu a znovu 
rozsvecovali svetlá a tešili sa z 
jeho oslňujúcej a hrejivej krásy. 
K čaru sviatkov patrí aj stavanie 
betlehemu s jasličkami. Za pô-
vodcu tradície sa považuje sv. 
František z Assisi.  Na Vianoce 
praje každý každému požehna-
né sviatky, plné dobra, lásky, 
pokoja a šťastia. Spomeňme si 
len, ako sme mnohé hračky, pre 
naše detské oči kúzelne krásne, 
kde nemusela byť dôležitá cena, 
starostlivo zabalené, previazané 
zlatou stuškou, dávané s láskou, 
rozbaľovali s rozochvenými ne-
dočkavými  rukami z nežných 

zelených vetvičiek.
Keď sa prenesieme dávnejšie 

o niekoľko desiatok rokov nas-
päť, spomenieme si, ako sa cez 
vianočné sviatky a dni  ľudia 
stretávali v domoch a dlhé zim-
né večery vypĺňali spievaním 
kolied a rozprávaním rôznych 
príhod. Deti sedeli na dobre vy-
kúrenej, vyvýšenej murovanej 
peci a so zatajeným dychom 
počúvali rozprávanie pri peci 
sediacich dedov a starých mate-
rí. Rozprávali o svetedliskach, 
strigách, bosorkách..., ako keby 
to bola skutočnosť, hoci ich ne-
videli a vlastne ani nik tomu ne-
veril.  Deti  zas rozprávajúcich 
obsypávali naivnými detskými 
otázkami, či nás Ježiško bude 

vidieť, keď nám donesie dar-
čeky, alebo prečo Ježiško nosí 
darčeky len na Vianoce a nie 
každú nedeľu a pod... Ale patri-
lo to akosi k vianočnej nálade. 

V posledný sviatok vianoč-
ný, na sv. Štefana a niekoľko 
dní po ňom, chodieval kňaz 
po celej farnosti s novoročným 
požehnaním po domoch svojich 
farníkov. Tento zvyk sa v nie-
ktorých obciach a mestách za-
chováva až podnes. Kňaz niesol 
v ruke kríž, miništranti kadidlo 
a zvonček, kostolník svätenič-
ku s kropáčom a modlitebník. 
Sprievod doplňoval rechtor. Do 

domu vstupovali 
za spevu. Domáci 
pokľakli a čakalo 
sa na požehnanie. 
Kňaz rozdal sväté 
obrázky, vykadil 
miestnosť kadid-
lom a pokropil 
dom svätenou 
vodou. Rechtor 
pri tom napísal 
nad dvere krie-
dou začiatočné 
písmená mien 
troch kráľov. 
G.M.B – Gašpar, 
Melichar, Bal-
tazár. Takto po-

svätenými dverami už nemo-
hol prejsť zlý duch ani žiadne 
strašidlo.

Dávnejšie ľudia Nový rok 
nečakali, lebo vedeli, že príde 
sám. Dnes príchod Nového roka 
oslavujeme, niekedy až príliš 
veľkými oslavami – takže ne-
jednému z nás sa stane, že Nový 
rok je tu a my sme „mimo“. 

Na záver ostáva popriať všet-
kým ľuďom prežitie vianoč-
ných sviatkov v pokoji a zdraví 
v kruhu svojich blízkych, napl-
nených pohodou, láskou a poro-
zumením. Do nového roku 2014 
popriať pevné zdravie, chorým 
skoré uzdravenie, spokojnosť, 
veľa lásky a dobrej nálady. 

Vladimír Kolada
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Krásne a požehnané sviatky!
K adventnému obdobiu v 

našich rodinách už neodmys-
liteľne patria adventné ven-
ce. Zapálenie sviece každú 
nedeľu nás približuje k najk-
rajším a dlho očakávaným 
sviatkom v roku. V sobotu 
30. novembra RC Drobček 
už po štvrtýkrát zorganizova-
lo tvorivú dielňu, na ktorú si 

viacero šikovných mamičiek 
prišlo vyrobiť adventný ve-
niec. Vôňa ihličia a škorice, 
farebné sviečky, trblietavé 
mašle a iné ozdoby inšpiro-
vali mamičky, aby vytvorili 
krásne vence, ktoré budú 
zdobiť ich príbytky. Všetci 
sme si užili príjemnú tvori-
vú atmosféru a tešili sme sa 

z našich pekných výtvorov. 
Ďakujeme Saleziánom Dona 
Bosca za poskytnuté priesto-
ry a posvätenie adventných 
vencov. Tešíme sa na vás 
opäť o rok na vianočnej tvo-
rivej dielni.

Všetkým želáme krásne a 
požehnané vianočné sviatky!                                                                                            
            Kolektív RC Drobček

Kolektív tvorivých mamičiek, ktoré si v RC Drobček vyrobili pre svoje rodiny nádherné ad-
ventné vence.                    Foto: rc dr

Pečenie a zdobenie medovníkov
Čo treba určite pripraviť, 

aby mohli prísť Vianoce? 
Ozdobiť stromček a upiecť 
medovníky.  Medovníčky 
sme si z dvoch dávok cesta 
povykrajovali a upiekli aj v 
predposlednú novembrovú 
sobotu v priestoroch Sale-
ziánskeho strediska v Ná-
mestove. Mamičky a ocko-
via so svojimi deťmi sa prišli 
vianočne naladiť ešte pred 
začiatkom adventu. Deti sa s 
nadšením pustili do váľkania 
cesta, aby si mohli povykra-
jovať také tvary medovníč-
kov, aké sa im páčili. Keď sa 
medovníky upiekli, radosť 
nechýbala ani pri zdobení 

cukrovým snehom. Deti  pri 
zdobení aj niekoľkokrát skú-
sili, či je poleva na zdobenie 
dosť sladká.  Zdobilo sa tiež 
cukrárskymi ozdobami  - sr-
diečkami, guličkami a  mar-
cipánom. Medovníčky lákali 
svojimi farbami na zjedenie 
a tak deti  na Vianoce ne-
čakali a medovníčky 
ochutnávali a ochut-
návali. A možno sa 
našli aj takí, ktorí si 
svoje výtvory odložili 
a počkajú s nimi až do 
Vianoc. A ak nie, ešte 
je čas, aby sme doma 
pripravili ešte jednu 
dávku medovníkové-

ho cesta, vykrajovali a zdo-
bili s rovnakou radosťou a 
chuťou, ako sme to videli u 
detí.

Ďakujeme námestovským 
saleziánom za poskytnutie 
priestoru na tvorenie.     

Katarína Škombárová 
Lubasová RC Drobček

Vianoce dajú, čo 
dáme v advente

Adventný čas je bohatý čas. 
Je bohatý na svätých, na le-
gendy, zvyky a vône, ale i na 
piesne. Tam, kde nás oboha-
cujú, stávajú sa spomienka-
mi, ktoré nás sprevádzajú aj 
v ťažkých hodinách života, ba 
môžu i utešovať.  Je časom, 
keď je potrebné naplniť srd-
cia zodpovednosťou za seba i 
iných, teda aj vzájomnou so-
lidaritou, dobrotou a láskou.

Liturgický advent nám ho-
vorí aj o druhom advente, 
ktorý netrvá len štyri týždne, 
ale celý život.  Boh nás po-
zýva do novej kvality života 
– počúvaním jeho slova, jeho 
tichého volania vo svedomí, 
vo sviatostiach, v modlitbe, 
v nádeji. K adventu nášho 
života patrí aj úsilie o spo-
lupatričnosť a lásku v našich 
rodinách a vzájomná medzi-
ľudská pomoc. 

K  adventu nevyhnutne pat-
rí adventný veniec. V CZŠ 
sv. Gorazda v Námestove sa 
už stáva tradíciou aktivita 
rodičov, pripraviť pre dru-
hých tieto nádherné výtvory. 
Aj tento rok sa zišli tí, ktorí 
mohli v pastoračnom centre 
a spoločne prežili čas touto 
prácou. V nedeľu boli po-
žehnané počas svätej omše a 
potom už putovali k tým, ktorí 
prejavili záujem.

Počas tohto času nemohla 
chýbať duchovná obnova, 
ktorú už dlhé roky organizuje 
Rada rodičov.  Tento rok ju 
viedol vdp. Eugen Djubek, 
ktorý nám svojím slovom  
priblížil tento posvätný čas. 
Veľa podnetných myšlienok  
čerpal –  ako sám povedal 
- od Sv. Otca Benedikta a z 
Katolíckych novín, z článku 
nitrianskeho biskupa   Mons. 
V. Judáka.

Naši učitelia CZŠ sv. Goraz-
da z prvého stupňa aj tento 
rok chcú navštíviť so žiakmi a 
s malým programom starých 
a chorých ľudí v našej far-
nosti. Žiaci sa na to veľmi te-
šia a myslím si, že aj tí starší 
sú radi, keď vidia deťúrence 
plné radosti a spevu. 

Kiežby sme prežili toho-
ročný liturgický advent, ale i 
advent nášho pozemského ži-
vota v radostnom očakávaní, 
ktoré bude korunované več-
nými „Vianocami“.    (MK)

Týždeň v krajine slimákov

Pri Francúzsku nás najčas-
tejšie napadne šarmantný 
prízvuk,  slimáky a žaby na 
tanieroch (Francúzi  ich zjedia 
viac ako 80 miliónov ročne), 
víno, syry či harmonika so 
šansónmi. Do akej miery ide 
o realitu, či skreslené pred-
stavy  sme mali možnosť 
presvedčiť sa na vlastné oči 
počas týždňa vo francúzskych 
rodinách a na partnerskej ško-
le Lycea Concordet v Saint 
Quentin.  Tridsaťdva študen-
tov námestovského gymná-

zia  malo možnosť preniknúť 
do histórie, kultúry, tradícií 
či systému vyučovania Fran-
cúzska. Pobyt bol súčasťou 
medzinárodného výmenného 
projektu, ktorého autormi sú 
učitelia anglického jazyka Pa-
edDr. Ján Kozoň PhD. a Mgr. 
Ľubomír Jaššo a ktorý prebie-
hal pod patronátom riaditeľov 
oboch škôl Mgr. Petra Kuľhu 
a Giovanniho Soranna MBA.  
Čas strávený v rodinách a ak-
tivitách nám umožnil nielen 
preveriť, ale aj zdokonaliť ja-

zykové vedomosti z angličtiny 
a francúžštiny.  Týždeň ubehol 
ako voda a my sme sa domov 
vrátili s množstvom nových, 
nezabudnuteľných zážitkov, 
skúseností a poznatkov po 
osobnej i profesionálnej strán-
ke. Návšteva Paríža, Bruselu, 
Lille,  prednáška v EU parla-
mente, stretnutie s belgickými 
študentmi  či ochutnávka ne-
tradičných francúzskych jedál 
bezpochyby patrili k zážit-
kom, na ktoré sa len tak ľahko 
nezabúda.         Klára Gillová 

Pasovanie prvákov

Prvá adventná nedeľa bola 
pre prvákov z Cirkevnej zá-
kladnej školy sv. Gorazda v 
Námestove  veľmi vzácnou 
nielen preto, že sa začal ad-
vent, ale najmä preto, že sme 
ich mohli oficiálne prijať za 
prvákov. 

Prešli tri mesiace, počas kto-
rých sa prváčikovia naučili čo-
to písať, čítať i počítať. Preto 
sme 1. decembra počas svätej 

omše v našej škole pasovali 
každého prváka na poriadneho 
školáka. 

V príjemnej rodinnej atmo-
sfére sme prežili adventnú svä-
tú omšu, odovzdali sme prvá-
kom medaily a odznaky, ktoré 
im pripomínajú ich triedu – I. 
A sovičky a I. B anjelikov.

Našim prvákom prajeme 
veľa síl a radosti pri učení!

     Mgr. Denisa Graňáková

Medzi zaujímavé podujatia 
našej školy patrí aj imatrikulá-
cia prvákov. Dňa 28. októbra 
sme  slávnostne prijali medzi 
nás žiakov 1. A a 1. B triedy. 
Za prítomnosti rodičov, sta-
rých rodičov, súrodencov a 
kamarátov nám noví prváci 

predviedli, čo  všetko sa za 
krátky čas strávený v škol-
ských laviciach naučili. Re-
citovali spievali a tancovali. 
Prajeme im veľa radosti, úspe-
chov a pekných chvíľ stráve-
ných na našej škole.

     ZŠ Slnečná Námestovo

Imatrikulácia prváčikov  

Dňa 28. novembra sa v Základnej škole na Komenského ulici  
v Námestove konala slávnostná imatrikulácia 36 žiakov prvé-
ho ročníka. Prváci ukázali svojim rodičom, čo všetko sa za 
prvý štvrťrok naučili. Spolu s pani učiteľkami nacvičili prog-
ram plný básničiek a pesničiek. Potom nasledoval imatrikulač-
ný sľub a samotné pasovanie prvákov do cechu žiakov našej 
školy. Ukončenie tejto peknej akcie zavŕšil spoločný banket a 
pohostenie všetkých zúčastnených.                    Vedenie školy

Srdečne vás pozývame  
na XVII. reprezentačný ples ZRPŠ, 

ktorý sa uskutoční 
dňa 17.01.2014 o 19.00 hod.  

v priestoroch 
jedálne ZŠ, Slnečná, Námestovo.    

Vstupné 40 € pre jeden pár.          

POZVÁNKA

Pamiatka na návštevu Bruselu.                               Foto: (gab)
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27. 12. piatok
5. 1. nedeľa
o 18.30 h

prechádzky s dinosaurami 5 €

kino kuLTÚra námestovo január 2014

Dobrodružný film pre celú rodinu inšpiro-
vaný úspešným seriálom o živote dinosau-
rov.

3d

Podujatia  december  2013 – január 2014
FOTOVÝSTAVA 

ZĎALEKA I ZBLÍZKA 
2.12. - 31.1.

František Smržík
Katka Kozáková
Filip Hrkeľ
Patrik Marecký

ŽIVÝ BETLEHEM  
22.12. Nedeľa

Mládežnícky spevácky zbor 
z Námestova všetkých srdeč-
ne pozýva na predvianočné 
vystúpenie s názvom „Živý 
Betlehem“, ktoré sa usku-

toční v nedeľu 22. decembra 
2013 na Hviezdoslavovom 
námestí pred Domom kultúry 
v Námestove. Príďte spolu 
s nami prežiť predvianočnú 
atmosféru spojenú s očaká-
vaním príchodu malého Je-
žiška.

PRIVÍTANIE NOVÉHO 
ROKA

31.12. Utorok 22:30
Primátor mesta Námestova 

pozýva všetkých občanov 
31.12. o 22:30 k vianočnému 
stromčeku na Nábreží Orav-
skej priehrady, kde spoločne 
privítame Nový rok 2014.

- štátna hymna
- príhovor primátora
- ohňostroj

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA
24.1. Piatok 16:00

Bábkové divadlo spod Spiš-
ského hradu

Nežná snehuliacka roz-
právka o veľkej obetavosti 
a priateľstve... Dvaja snehu-
liaci putujú za slniečkom s 
prosbou, aby nevychádzalo a 
nechalo ich žiť...

Cestou stretávajú zvieratká, 

ktoré sú po zime hladné a už 
sa nemôžu dočkať, kedy sa 
teplé slniečko vráti. Prosia 
snehuliakov, aby slniečku 
odovzdali ich odkaz - nech sa 
ponáhľa, lebo inak zahynú... 
Snehuliaci sa obetujú, odkaz 
odovzdajú a svoju lásku pre-
mieňajú na obetavosť, aby 
zachánili životy zvieratiek. 
Slniečko ich mení na kaluž...
mráčiky...na kvapky dažďa... 
až kým sa nevrátia na jar v 
podobe dvoch snežienok.

Divadelno-hudobná roz-
právka pre deti. Dobrodružný 
veršovaný príbeh plný fantá-
zie, zábavy, radosti a rozpráv-
kových bytostí, popretkávaný 
detskými pesničkami.

Vstupné: 2 €

FRAgILE - KONcERT
27.1. pondelok 18:00

Fragile tvoria: Braňo Kos-
tka, Soňa Norisová, Jana 
Golisová, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Slavo 
Košecký, Vilo Csontos a Ka-
mil Mikulčík

FRAGILE je slovenská 
hudobná skupina zložená z 

populárnych osobností,  zná-
mych z rôznych televíznych 
seriálov, divadelných, mu-
zikálových produkcií či TV 
show. Bez použitia hudob-
ných nástrojov, teda a cap-
pella,  FRAGILE interpretuje 
známe rock – pop – jazzové 
hity svetových umelcov,  
akými sú napríklad STING, 
STEVIE WONDER, NO-
RAH JONES, BILLY JOEL, 
TINA TURNER… Ich pred-
stavenia sú plné nielen výbor-
nej hudby, ale predovšetkým 
skvelého humoru, vďaka kto-
rým zažijete neopakovateľný 
večer plný  

jedinečnej zábavy.
Vstupné: 11 €

29. 12. nedeľa
3. 1. piatok
o 16.00 h

cgrobáčikovia 3,50 €
Vydajte sa na cestu plnú dobrodružstva 

a fantázie do sveta tých najmenších... chro-
báčikov.

2d

3. 1. piatok
o 18.30 h

hry o živoT: skÚška ohňom 3 €
Nezabudni, kto je nepriateľ. Druhá časť fil-

movej série Hry o život. 2d

4. 1. sobota
5. 1.nedeľa
o 18.30 h

47 rodinov 5 €
47 bojovníkov sa postavilo nepredstavi-

teľnej presile, len aby očistili česť svojho 
mŕtveho pána.

3d

8. 1. streda
o 18.00 h

čo, keby sme žiLi spoLočne 3 €
Nezabudni, kto je nepriateľ. Druhá časť fil-

movej série Hry o život.. (FK) 2d

10. 1. piatok
12. 1. nedeľa

o 16.00 h

niko 2 3 €
Niko sa vydáva na záchrannú misiu svoj-

ho nevlastného brata, ktorý je unesený zlý-
mi orlami.

2d

11. 1. sobota
12. 1. nedeľa

o 18.30 h

herkuLes: zrod Legendy 5 €
Keď sa princ Herkules dozvie o svojom pôvode, 

musí sa rozhodnúť, či utiecť za svojou láskou, prin-
ceznou Hebe, alebo naplní svoj  osud tým, že zvrh-
ne tyranského kráľa a obnoví mier.

3d

15. 1. streda
o 18.00 h

epizóda zo živoTa zberača žeLeza 3 €
Skutočný zážitok chudobnej rómskej rodi-

ny, ktorú bez zdravotného poistenia nechce-
li v nemocnici ošetriť. (FK)

2d

17. 1. piatok
19. 1. nedeľa

o 16.00 h

sniežik: bieLy kožÚšok 3 €
Malá gorila Sniežik vie, čo znamená byť 

iný. Jej biely kožúšok ju odlíšil od ostatných 
goríl už v deň jej narodenia.

2d

17. 1. piatok
18. 1. sobota

o 18.30 h

vLk z waLL sTreed 4 €
Cez deň zarábal tisíce dolárov za minútu. 

Noci prežíval tak rýchlo a naplno, ako len 
mohol - na drogách a sexe.

2d

19. 1. nedeľa
o 18.30 h

29. 1. streda
o 18.00 h

nežné vLny 4 €
Sympatický Vojta je nesmelý a jeho rodi-

na šibnutá. 2d

22. 1. streda
o 18.00 h

kauza cervanová 3 €
Pred 37 rokmi bola zavraždená študentka 

medicíny Ľudmila Cervanová, dcéra plukov-
níka Cervana.. (FK)

2d

24. 1. piatok
25. 1. sobota

o 18.30 h

12 rokov oTrokom 3 €
Pravdivý príbeh o Solomonovi Northupovi, slobodnom newyor-

skom černochovi. Bol však unesený na plantáž v Louisiane, kde bol 
zotročený a až po dvanástich rokoch sa mu podarilo získať pomoc.

2d

26. 1. nedeľa
o 16.00 h

obLačno, miesTami fašírky 2 5 €
Oblačno, miestami fašírky 2-dejovo nad-

väzuje na prvú časť úspešnej animovanej 
komédie. 

3d

26. 1. nedeľa
o 18.30 h

Únos 3 €
Zanietený policajt Mike (John Cusack) 

je na stope vraha, vyčíňajúceho v uliciach 
Buffala. 

2d

31. 1. piatok
o 18.30 h

   

špinavý Trik 3,50 €
2d

1. 2. sobota
2. 2. nedeľa
o 18.30 h

špinavý Trik 3,50 €
Príbeh prvotriedneho podvodníka Irvinga Rosenfel-

da, ktorý je so svojou nemenej rafinovanou partnerkou 
a milenkou Sydney Prosser donútený pracovať pre vy-
šinutého agenta FBI Richieho DiMasa.

2d

FEBRUáR

8. 2. sobota
9. 2. nedeľa
o 18.30 h

výška 4 €
Voľné pokračovanie diváckeho hitu Gym-

pl. 2d

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-
kom predstavenia v pokladni kina. Zmena progra-
mu vyhradená! Bližšie informácie o programe Kina 
Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

Turecko očami gymnazistiek
 Už druhý rok  sa na Gym-

náziu  Antona Bernoláka v 
Námestove realizuje multi-
laterálny  projekt Comenius  
Deň čo deň, do ktorého sú 
zapojené školy z Bulharska, 
Francúzska, Martiniku, 
Poľska, Španielska a Turec-
ka  a študenti  z Námestova 
reprezentujú Slovensko.

Vďaka projektu Comenius 
sa 20. októbra vybrala  šesť-
členná výprava zložená zo 
štyroch žiačok a dvoch učite-
ľov gymnázia    na týždňový 
výmenný pobyt do Turecka. Z 
maličkého zeleného a lesnaté-
ho Námestova do veľkej hne-
dej betónovej džungle ďaleko 
na východ, do hlavného mesta 
Turecka, do Ankary.

O tom, že všetko bude vyze-
rať ináč ako u nás, sme však 
zatiaľ nemali ani tušenie, to 
sme zistili, až keď sa lietad-
lo dotklo zeme 2000 km od 
nášho rodného Slovenska. A 
taktiež nás vtedy väčšmi trá-
pilo, ako bude prebiehať zač-
lenenie sa do nových rodín, 
stretnutia s novými ľuďmi, 
novým prostredím a kultúrou. 
S malými dušičkami sme krá-
čali do neznáma, vhodené do 
neznámych vôd bez možnosti 
úniku. Aspoň tak sme to brali 
pred tým, ako sme zistili, že 
toto bude najlepší týždeň v 
našich životoch. Naše obavy 
sa vytratili v momente stret-
nutia s našimi korešpondentmi 
a ich rodinami, ktoré boli od 
prvého momentu veľmi milé, 
láskavé, a v ktorých sme sa 
cítili veľmi príjemne. Prijali 
nás s otvorenou náručou a dali 
nám pocítiť, ako sa tešia našej 
návšteve. Nielen rodina, ale aj 
ich priatelia, ba dokonca ne-
známi ľudia v autobuse, všetci 
boli veľmi milí, pohostinní, 
zhovorčiví  (aj napriek jazyko-
vej bariére, ktorá však rýchlo 

opadla), boli  zvedaví a 
zahŕňali nás všelijakými 
otázkami a prosbami o 
spoločnú fotku. Keďže 
sa dalo ľahko rozlíšiť, 
kto je tamojší a kto cu-
dzinec, boli sme tam 
tak trochu ako chodiace 
atrakcie, štyri „svetlé 
blondínky“. 

Aj keď v rodinách sme 
sa cítili veľmi príjemne, 
netrávili sme tam veľa 
času, mali sme dosť 
naplnený  program, a 
večery sa nám naši noví 
kamaráti snažili vyplniť 
čo najlepšie, tak, aby 
sme domov odchádzali 
s hŕbou nezabudnuteľ-
ných zážitkov, čo sa im 
aj podarilo.  

Stretnutie bolo zamerané na 
poznávanie tradícií a kultúrne-
ho dedičstva.  Tureckí partneri 
pripravili kultúrny program, v 
prvej časti prezentovali turecké 
tradície v živote jednotlivca od 
„pytačiek“, sobáša, svadobné 
zvyky, narodenie dieťaťa, krst 
dieťaťa, obriezka, vojenčina 
– a keď sa chlapec stane „mu-
žom“, pokračuje sobášom, 
založením rodiny a kolobeh 
života sa opakuje. V druhej 
časti sa snažili o dramatizáciu 
ostatných európskych tradí-
cií, ktoré im predtým zaslali 
jednotliví účastníci projektu 
a výsledkom bolo zaujímavé 
multikultúrne predstavenie a 
uvedomenie si spoločných tra-
dícií, ale i v čom sa jednotlivé 
národy a krajiny odlišujú.

Tureckí partneri sa veľmi 
starostlivo pripravili  na stret-
nutie. Celá škola žila projek-
tom. Na aktualizovanej výzdo-
be   školy   fotodokumentáciou 
z predchádzajúcich stretnutí 
sme našli  hodnotenie, zážit-
ky  a skúsenosti tureckých 

žiakov z ostatných mobilít, ale 
aj z návštevy na Slovensku, na 
gymnáziu ako aj ich spomien-
ky na pobyt v našich rodinách 
na hornej Orave v Novoti.

Aj program počas ostatných 
dní sa niesol v znamení tradícií 
a kultúrneho dedičstva –   nav-
štívili sme tradičné historické 
mestečko Beypaziri a v etno-
grafickom múzeu cez priame 
aktivity sme sa zoznámili so 
životom v minulosti. Návšte-
vou centra Ankary  nám par-
tneri  priblížili  novodobé de-
jiny Turecka – navštívili sme 
Mauzóleum M. K. Atatürka, 
zakladateľa Tureckej republi-
ky a prezreli sme si Múzeum 
vojny za nezávislosť.

V hostiteľských rodinách 
sme ochutnali typické turecké 
jedlá, (jedli veľa, vo veľkých 
porciách a hlavne na večer, a 
to vôbec neboli tuční!), pili 
veľa kávy a čaju z malých 
sklenených pohárikov, ako 
to vidíme v tureckých tele-
víznych seriáloch), chodili 
spať pomerne neskoro a via-

cej žili vierou, náboženským 
životom, ( ktorou však boli 
aj obmedzovaní, lebo nepili 
alkohol a mladí sa nezabávali 
po nociach v baroch a na dis-
kotékach...)

Ani sme sa nenazdali a bol 
tu zrazu deň odchodu. Týždeň 
ubehol ako voda, spoznáva-
nie všetkého nového, krajiny, 
kultúry, no hlavne ľudí sa 
nám tak zapáčilo, že rovnako, 
ako sme sa báli prísť, tak sme 
nechceli ani odísť. Lúčenie 
bolo ťažké, no domov sme na-
koniec odchádzali s úsmevom 
na tvárach a s peknými spo-
mienkami, ktoré nám zostanú  
na celý život. 

Turecko je svojím spôso-
bom zaujímavá a veľmi pek-
ná orientálna krajina, ktorá 
sa však veľmi odlišuje od tej 
našej. Som veľmi rada, že 
som mala možnosť prostred-
níctvom tohto projektu    vy-
cestovať, spoznať niečo nové, 
zlepšiť sa v anglickom jazyku 
a nájsť si priateľov, s ktorými 
som, samozrejme, stále v kon-
takte.          Adriána Pidíková

Námestovské gymnazistky boli medzi domácimi neprehliadnuteľné.  
	 	 	 	 	 	 		Foto: (gab)
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Janík	 Lucas
Bartová	 Michaela
Šurin	 Lukáš
Ďubašáková	 Nikola
Grigeľ	 Matej

Vítame medzi nami

Simanová	 Eliška

Narodení v októbri 2013

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
počas vianočných sviatkov v Námestove

sobota																														od	13.00		do		19.00	hod.
nedeľa	a	sviatky	(sv.)					od	08.00		do		19.00	hod.	

Gabaríková	 Marta	 63
Matis		 Anton	 71

Stehlík	 Ján	 69

Odišli z Našich radOv

október 2013

spOlOčeNská rubrika

Narodení v novembri 2013

Žitňáková	 Vanesa
Valeková	 Tamara

Kráľ	 Michal
Paľa	 Dušan

november 2013

Blahútová	Pavlína	 79 Sabová	 Mária	 68

21. 12. 2013 od 13.00 - 19.00 FARMÁCIA Červeného kríža 62/30

22. 12. 201 od   8.00 - 19.00 FARMÁCIA Červeného kríža 62/30

24. 12. 2013 od   8.00 - 19.00 TABLETA Mláka 1258                    

25. 12. 2013 od   8.00 - 19.00 TABLETA Mláka 1258               

26. 12. 2013 od   8.00 - 19.00 FARMÁCIA Červeného kríža 62/30

28. 12. 2013 od 13.00 - 19.00 AGAPÉ Nábrežie 765/1                        

29. 12. 2013 od   8.00 - 19.00 AGAPÉ Nábrežie 765/1      

  1.   1. 2014 od   8.00 - 19.00 ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža 130/29

Mesto žiarilo svetlom             
V jednu novembrovú nede-

ľu večer prechádzal mestom 
veľký živý svetelný sprievod 
smerujúci z Námestia  P.O. 
Hviezdoslava  k amfiteátru  
na Nábreží  Oravskej priehra-
dy, niekomu možno pripomí-
najúci  májové manifestácie 
za bývalého režimu. 

Zúčastnili ste sa večernej 
nedeľnej prechádzky  pod 
názvom Lampiónový sprie-
vod sv. Martina? Ak nie, tak 
ste seba a svoje ratolesti pri-
pravili o pekný večerný retro 
zážitok, plný rozsvietených 
lampiónov, detského prog-
ramu, sladkého perníčka s 
pohárom teplého čaju, ukon-
čeného ohňostrojom a roz- 
svietením nočnej oblohy de-
siatkami  lampiónov šťastia.                                 

Kde bolo tam bolo..., ale  v 

Námestove je skupina ľudí,  
ktorá dokáže počas jedného 
večera spojiť také množstvo 
ľudí všetkých vekových ka-
tegórii spoločným pocho-
dom v atmosfére pokoja a 
tak vdýchnuť  nový  život 
nášmu večernému mestu. 
Lampiónový sprievod  určite 
zanechal u detí i v nás pekné 
spomienky. 

Myslím si, že v mene zú-
častnených občanov tohto 
sprievodu sa treba poďa-
kovať organizátorom, ktorí 
dobrou myšlienkou uskutoč-
nili takéto svetlom rozžiarené 
podujatie a treba im popriať  
veľa nových nápadov, chuti 
a šťastia  pri realizácií ďal-
ších ročníkov Lampiónového 
sprievodu  v našom meste. 

 Milan Šurin

Lampiónový sprievod Námestovom na Martina bol pre účast-
níkov príjemným retro zážitkom.                     Foto: (šm)

Na zamyslenie...
Niekto asi dostal brigádu na 

roznášanie letákov, ale...načo 
si plniť brigádnické  povin-
nosti, veď nikto nezistí, že sa 
letáky nedostali tam, kam pat-
ria. Šup s vrecom ku plotu. 

Neviem, možno to bolo 
takto, možno inak. Ale ne-
mohla dotyčná osoba hodiť 
tieto „papiere“ aspoň do 

kontajnera, ktorý je na to 
určený? Veď ich je v našom 
meste dosť a dokonca je je-
den aj blízko miesta, kde 
bolo vrece vyhodené. 

Všade čítame o ochrane ži-
votného prostredia, o ochra-
ne prírody a pod., ale sami 
sebe škodíme najviac. 

M. Vojtašáková

Ministerskí „patrioti“  
Takýto patriotizmus, 

akým sa  prezentujú naši 
ministri na ministerstvách, 
stojí za veľkú pozornosť.

Ich odkaz k obyvateľstvu 
nášho štátu: ,,Kupujte iba 
slovenské výrobky a potra-
viny, ako ich kupujeme my 
na ministerstvách!“ Pekná 
fráza, ach, a akí sú z nich 
národovci! Robia, a aj ku-
pujú tieto výrobky  kvôli 
nám, aby naša ekonomika 
rástla, čím sa budeme mať 
lepšie...

Ale, ako sa hovorí v češti-
ne - „Skutek utek“ alebo po 
slovensky, z Písma - „Vodu 
kážu, víno pijú!“

Len nedávno to bola kau-
za o dovážanej hydine pre 
slovenský trh z Brazílie, 
nadopovaná dokonca an-

tibiotikami kvôli objemu 
a rýchlemu rastu! Nech si 
pozrú páni ministerskí pat-
rioti, koľko dovážaného 
masa a potravín z cudziny 
sa ocitne v kuchyniach ich 
ministerstiev.

Tieto ich „aforizmy“ sú, 
žiaľ, ešte horšie, ako bol 
výrok jedného bývalého 
ministra z predošlých vlád, 
keď odpovedal na otázku 
novinára - A čo bude s vý-
robou potravín u nás? ,,Po-
traviny si nemusíme sami 
vyrábať, predsa si ich lacno 
dovezieme!“

A aj preto nášmu poľno-
hospodárstvu a potravino-
vému priemyslu zazvonil 
zvonec a rozprávky je ko-
niec!               

                   Peter Hurák

môj NázOr

Komu dávajú líšky dobrú noc?
V	priebehu	 	 	októbra	sa	

námestovským	mestským	
policajtom	 podarilo	 od-
chytiť		v	uliciach	mesta	líš-
ku.	Je	to		prvá		odchytená	
líška	od	mája		roku	2011,	
kedy	sa			Mestskej	polícii	
v	 Námestove	 naposledy		
podarilo	odchytiť	líšku.

Mestská polícia následne 
iniciovala stretnutie zástupcov  
regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správy, Obvodného  
lesného úradu a užívateľov 
Poľovného revíru Námestovo. 
Výsledkom rokovania bolo vy-
danie mimoriadneho  povole-
nia na  lov líšky hrdzavej aj na 
nepoľovných plochách v kata-
strálnom území mesta Námes-
tova. Vykonaním lovu  bolo 
poverené  Poľovnícke združe-
nie Námestovo. Povolenie trvá 
do 31. decembra 2013.

Pretože v tomto roku evidu-
jeme  zvýšený  počet sťažnosti 

občanov Námestova  na vý-
skyt  pohybujúcich  sa líšok v 
intraviláne mesta, pokladáme 
agendu o líškach - problém  
vystupujúci  zo zelených čí-
siel - za problém, ktorý treba 
riešiť.

V tejto súvislosti, ako aj  so 
zvýšeným pohybom  medve-
ďov (videonahrávka o prítom-
nosti  medveďa pri Studničke)  
sa dá polemizovať  s návrhom  
bývalého  prezidenta Česko-
slovenska  Antonína Novot-
ného, ktorý  mal k Slovensku 
problematický vzťah. Jeho 
víziou bolo sever Slovenska 
zalesniť, zavodniť a napustiť 
vlkmi. Wikipedia v tej dobe o 
lobistických skupinách nič ne-
hovorí. Som rád, že sa môžem 
tešiť z toho, že naši otcovia  a 
dedovia  si svoje  miesto pod 
Slnkom vybojovali, teraz je 
rad na nás.

Jozef Balcerčík
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K Ľadovým medveďom sa pridali aj domáci 
V prvú decembrovú nedeľu  

nábrežie Oravskej priehrady 
ožilo aj napriek  nie príliš vy-
sokej teplote o trocha viac ako 
býva  v takúto dobu zvykom. 
Mesto Námestovo  pripravilo 
na nedeľné popoludnie  vystú-
penie  detského  folklórneho 
súboru  “Robcusie“ z neďalekej  
poľskej Rabky. Súbor vznikol 
ako prvý a jediný  detský  folk-
lórny súbor na Podhalí v roku 
1935. V súčasnosti ho  vedie  
Kazimierz Zapala, ktorý  ho-
vorí, že prácou v súbore dbajú 
o zachovanie dedičstva svojich 
otcov a tradícií regiónu  a ria-
dia sa pravidlom: Ak chceme 
vedieť, kam máme ísť, musíme 
vedieť, odkiaľ ideme. Skrátka 
nehanbiť sa za  minulosť, za 
svojich  predkov, vedieť sa po-
učiť nielen z ich  skúseností, ale 
aj z ich chýb.

Na konci ich vystúpenia  sa  
k postavám v krojoch a ko-
žúškoch na pódium amfiteátra   
pridalo  asi 70 otužilcov v pláv-
kach. Po ich privítaní primáto-

rom mesta spoločne  zaspievali  
hymnu otužilcov,  ktorú zložil 
asi najznámejší slovenský otu-
žilec, operný spevák Martin 
Babjak. 

Potom sa  vo vodách priehra-
dy s radosťou  ochladili nielen 
Ľadové medvede z Bratislavy, 
Ružomberka či  Tučniaci zo Ži-
liny. K čestným hosťom patrili 
MUDr. Jozef Makai - najdlh-
šie otužujúci slovenský lekár 
a Ivan Gazdík, „pokoriteľ“ 
Gibraltáru aj kanála La Man-
che, ktorý inicioval zaradenie  
Oravskej priehrady do kalendá-
ra podujatí  Ľadových medve-
ďov. (Výraz pokoriteľ, ako sám 
hovorí, netreba brať doslovne, 
Kanál la Manche  sa nedá po-
koriť - možno ho len preplávať. 
Kanál la Manche  je morská 
úžina medzi Francúzskom  a 
Anglickom, vzdušnou čiarou  
široká 34 km. Pre  morské prú-
dy  naplával  44 km za vyše 16 
hodín, pozn. aut.) 

Potešila  aj aktívna účasť 
domácich plavcov, ktorí sa od-

hodlali vyskúšať účinky chlad-
nej  vody. Najmladšími účast-
níčkami  boli  žiačky 6. triedy 
z Cirkevnej základnej školy v 
Námestove.

Podujatie poukázalo na mož-
nosti využitia  Oravskej prieh-
rady aj počas chladnejšej časti 
roka pri teplote vody okolo 3 

stupňov Celzia a spopularizo-
valo otužilecké hnutie. Keďže 
väčšina účastníkov by chcela 
mať takúto vodnú plochu v 
mieste svojho bydliska, veríme, 
že sa s nimi stretneme do roka 
a do dňa pri druhom ročníku 
zimného plávania.

Jozef Balcerčík

Jedni boli pri priehrade v kožúškoch, ďalší v priehrade v 
plavkách – v decembri...          Foto: (bj)
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Námestovskí športovci majú 
za sebou úspešný rok

Hokejbalovo-hokejový 
oddiel sa delí na niekoľko 
sekcií. Juraj Jankuliak je s 
ľadovým hokejom spokojný. 
„Rok hodnotíme pozitívne, 
keďže sezóna je len v polovi-
ci, je predčasne hovoriť o ko-
nečnom výsledku.“ Pozitívne 
sa vyjadril aj o hokejbale. 
„Začiatkom roka sa hrala liga 
v Mikuláši, kde nastupovali 
dve mužstvá a pri veľkej kon-
kurencií sa držali obstojne,“ 
doplnil.

Medzi hlavné pozitíva tohto 
roka Jankuliak zaradil úspech 
hokejistov v Oravskej ho-
kejovej súťaži, účinkovanie 
florbalistov na turnajoch. 
„Negatívom je zrušenie ho-
kejbalového mužstva HbK 
Orli Námestovo, ktoré bolo 
zložené z mladých hráčov 
Gymnázia A. Bernoláka. S 
ukončením ich štúdia je spo-
jený aj osud mužstva,“ uvie-
dol Juraj Jankuliak.

Do nového roka vstupuje 
tento športový oddiel s vy-
sokými ambíciami. „Koneč-
ne dosiahnuť na 1. miesto v 
Oravskej hokejovej súťaži, 
naďalej úspešne napredovať 
vo florbale a pokúsiť sa vy-
tvoriť adekvátne prostredie 
pre rozvoj a trénovanie ho-
kejbalu, keďže v meste nie je 
slušná plocha,“ mieni Janku-
liak.

„Uskutočnili sme prvý 
ročník ´seriálu´ okolo Slo-
venska. Táto akcia bude 
pokračovať aj po iných slo-
venských zákutiach,“ spo-
kojnosť pri hodnotení vyjad-

ril aj člen cykloklubu Vittoria 
Milan Čierny. Potešujúca je 
pre mestských cyklistov aj 
stúpajúca účasť jazdcov na 
pretekoch do vrchu, Kráľ 
Magurky. „V tomto roku sa 
zúčastnilo 110 pretekárov, z 
čoho máme obrovskú radosť 
a preto chceme tieto prete-
ky organizovať aj naďalej,“ 
prezradil M. Čierny. Druhou 
účasťou na cyklistických 
pretekoch v Rakúsku, chceli 
členovia cykloklubu zlepšiť 
predchádzajúce výsledky, 
podľa M. Čierneho sa im to 
však, aj pre nepriaznivé po-
časie, nepodarilo.

Ako negatívum vidí nezá-
ujem mladých ľudí o šport. 
Zlepšeniu by vraj napomohlo 
vybudovanie cyklochodníka 
okolo Oravskej priehrady. V 
takom prípade by cykloklub 
uvažoval aj nad založením 
cyklistického krúžku. „Mož-
no by sme našli nové talenty, 
aj ďalšieho Sagana,“ uzavrel 
Čierny.

Úspešnú sezónu majú za 
sebou aj stolnotenisti. Na 
šiestich podujatiach si šiesti 
hráči obliekli reprezentačný 
dres. Z majstrovstiev Sloven-
ska priniesli tri zlaté medaily 
a v Slovenskom pohári mlá-
deže sa ocitli štyria absolútni 
víťazi. V európskych a sveto-
vých rebríčkoch figurujú šty-
ria hráči. „Najhodnotnejšie je 
asi 4. miesto z majstrovstiev 
Európy minikadetov Dalibo-
ra Dika,“ uzavrel Anton Ko-
lenčík, predseda oddielu.

Michal Kolčák

Rok 2013 sa blíži k svojmu záveru. Pri tejto príleži-
tosti sme sa s predsedami jednotlivých športových 
oddielov obzreli späť za úspechmi a pádmi mestské-
ho športu. Vyjadrili sa  predsedovia hokejbalovo-ho-
kejového a stolnotenisového oddielu, za cyklistický 
oddiel Milan Čierny.

Pozvánka na Silvestra
Vittoria Cykloklub Námes-

tovo vás pozýva na 6. ročník 
Silvestrovského výstupu na 
Magurku. Tí, ktorí nemajú 
program na posledný deň v 
roku a chceli by stráviť čas v 
prírode, nech   prídu o 9:00 
k Magure. Organizátori od-

porúčajú klasický turistický 
výstroj. Ak bude sneh,   dá 
sa isť aj na bežkách. Na ob-
čerstvenie si treba vziať nie-
čo na zohriatie. Trasa je po 
moste smerom na Magurku a 
následne po nej až hore.

(vck)

ANDREJ KAŠŠAY: Z futbalu som prešiel na stolný tenis
Rodák z Námestova Andrej 

Kaššay, ktorý hrá za ružom-
berský stolnotenisový klub, 
žne úspechy doma aj v za-
hraničí. Porozprával nám aj 
o svojom zranení, ktoré ho 
na sedem mesiacov vyradilo 
z tréningového a súťažného 
kolotoča.

Ako hodnotíš uplynulý rok v 
tvojej kariére? Skús vymeno-
vať aspoň po jednom pozitíve 
a jednom negatíve.

Pozitívne v tejto sezóne bolo 
určite to, že som bol v kadetskom 
rebríčku celý rok na prvom mies-
te a vyhral som slovenský pohár 
kadetov. Bol som nominovaný 
na Majstrovstvá Európy ako slo-
venská jednotka. Negatívne bolo 
to, že 4. apríla som sa vážne zra-
nil a tým pádom som nešiel ani 
na Majstrovstvá Slovenska a ná-
sledne ani Majstrovstvá Európy. 
Sedem mesiacov som vôbec ne-
hral, lebo ma to sústavne bolelo. 
Moje zranenie trvá dodnes, no 
už som začal postupne hrať.

Povedz nám viac o tomto 
probléme. Ako došlo k tvojmu 
nešťastnému zraneniu?

Mali sme extraligu v Trnave 
a tam som pociťoval bolesť v 
krížoch. Dva týždne ma to pobo-
lievalo, ale nebolo to nič strašné. 
Myslel som si, že to prejde. Ná-
sledne sa mi stav zhoršil tak, že 
som už ani spávať poriadne ne-
mohol. Bolesť mi začala vyrážať 
do nôh.  Začal som sa teda liečiť. 
Navštívil som viacerých dokto-
rov. Pomoc som našiel až v Bra-
tislave u najlepšieho slovenské-
ho neurológa. On mi aj povedal, 
že teraz nemôžem ostať ležať v 
posteli, ale musím sa hýbať. Pri 
tréningoch zranenie ešte cítim. 

Čo v tebe zanechalo najväčší 
dojem?

Asi to, že po nútenom 7-me-
sačnom oddychu sa mi lepšie 
hrá ako predtým. Predtým to 
bolo každodenne naháňanie sa 
za tréningom a súťažami.

Kedy si odohral svoj po-
sledný zápas a s akým výsled-
kom?

V Ružomberku 7. decembra 
sme ako mužstvo hrali 1. ligu 

a obidva zápasy sme vyhrali. 
Súperi boli z Margecian a Rož-
ňavy. 

Ktoré z doterajších ocenení 
si ceníš najviac?

Dá sa povedať, že 11. miesto 
z majstrovstiev Európy, ktoré 
som si priniesol z Francúzska v 
roku 2010. A takisto si cením aj 
titul majstra Slovenska mladších 
žiakov spred dvoch rokov. Vý-
znamným úspechom bolo aj 5. 
miesto na svetovom turnaji Pro 
Tour v Taliansku. Bol to môj 
posledný turnaj pred zranením a 
porazil som 43. najlepšieho hrá-
ča sveta.

Pochádzaš z Námestova, ale 
hráš za Ružomberok. Prečo?

Za Ružomberok hrám preto, 
lebo hrá okrem 2. ligy aj 1. ligu 
a extraligu - najvyššiu slovenskú 
súťaž, kde si zahrám aj ja. Prvú 
ligu hrám stabilne už dva roky a 
niekedy si zahrám aj extraligu, 
ale to iba málokedy. Tento rok 
som už mal hrať stabilne extrali-
gu, ale pre moje zranenie sme to 
odložili. V Ružomberku mám aj 
môjho trénera Dalibora Jahodu.

Hral si niekedy za stolnoteni-
sový oddiel Námestova?

V meste som hrával dva roky, 
v Ružomberku pôsobím mo-
mentálne tretí rok.

Odkedy sa venuješ stolnému 
tenisu a kto ťa k nemu privie-
dol?

Keď tak nad tým rozmýšľam, 
bude to niečo viac ako päť a pol 
roka. Pôvodne som ako väčšina 
chalanov začínal s futbalom, 
hrával som ho od štyroch rokov. 
Raz sa na základnej škole, ktorú 
som navštevoval, konal vianoč-
ný stolnotenisový turnaj. Šiel 
som si to vyskúšať a porazil som 
Matúša Dika, ktorý už dlhšie 
trénoval. Ten trénerovi potom 
povedal, s kým prehral a pán 
Kolenčík zavolal k nám domov. 
Od maminy zisťoval, čo to má 
doma za pingpongistu, ktorý po-
razil Matúša. Chcel, aby som sa 
prišiel na tréning ukázať aj jemu. 
Začal som teda pomaly hrávať, a 
tak ma to chytilo, že som prešiel 
z futbalu na stolný tenis.

Koľko máš rokov, kde štu-

duješ a ako často chodíš do 
Ružomberka?

O dva mesiace budem mať 
šestnásť. Študujem na Gym-
náziu Antona Bernoláka, tu v 
Námestove. Do Ružomberka 
chodím už menej, pretože veľa 
času mi zaberá náročné štúdium. 
Keď som tam predtým chodie-
val, bolo to tak trikrát do týždňa. 
Keď som bol na základnej škole, 
tak som kvôli tréningu v stredu 
do školy nechodil vôbec.

Sám si spomenul náročné 
štúdium, koľko času teda ve-
nuješ tréningu?

Teraz je toho času menej, ale 
snažím sa nájsť si aspoň tri ho-
diny v pondelok, stredu a piatok. 
Utorok a štvrtok sa na hodino-
vom tréningu venujem kondič-
ke. Za tréningom už nechodím 
do Ružomberka. Priestor si náj-
dem aj tu v Námestove.

Je to finančne náročný 
šport?

Určite, je to veľmi finančne 
náročné. Chvalabohu, už rok 
mám sponzora, ktorý mi do-
dáva poťahy na rakety, tašku a 
ostatné veci. Ak idem na me-
dzinárodný turnaj a nie som v 
slovenskom rebríčku na jednom 
z prvých dvoch miest, musím si 
to zaplatiť sám. Slovenský stol-
notenisový zväz hradí poplatky 
iba prvým dvom hráčom. Nie-
ktoré turnaje dokonca nehradia 
vôbec.

Aká je teda najdrahšia po-
ložka z výbavy stolnotenistu?

Hráč najčastejšie investuje do 
rakety. Jeden poťah na raketu, 
ktorý používam ja, stojí 35 eur. 
Profesionálni hráči menia poťa-
hy každý týždeň. Keďže potre-
bujú poťah na obidve strany je 
to 70 eur. Ja ich zatiaľ mením 
raz za dva mesiace.

Koľko stála účasť na turnaji 
v Taliansku?

Po zrátaní všetkých nákladov 
aj cestovného sa pohybujeme v 
sume okolo 600 eur.

Kto ťa najviac podporuje?
Jednoznačne otec. On chodí 

všade so mnou, či sú to turnaje, 
alebo tréningy.

Je podľa teba stolný tenis na 
Slovensku dostatočne spopu-
larizovaný?

U nás je na veľmi slabej úrov-
ni. Je tu veľmi málo dobrých 
hráčov a ani o nejakej masovej 
popularite, ako pri iných špor-
toch, hovoriť nemôžeme.

Kam najďalej to môže hráč 
v stolnom tenise dotiahnuť?

Priestor na zlepšovanie pre 
hráča je tu stále. Možno to tak 
nevyzerá, ale pingpong je ná-
ročný na kondičku. Patrí medzi 
najťažšie športy, čo sa týka po-
hybu a kondičky. Je to najrých-
lejší šport na svete.  Rýchlosť a 
pohyb je možné stále zlepšovať, 
to je na tom to dobré.

Michal Kolčák

Účastníci Silvestrovského výstupu  na Magurku.   
               Foto: archív vck 

Andrej Kaššay v zápale hry.    Foto: (ar ak)

Oravci  v Bavorsku zabodovali
Za jednoznačným triumfom 

celého mužstva bola jeho sú-
držnosť. Najviac bodov získali 
v najkratšom finálovom zápa-
se, ktorý sa skončil po 14 mi-
nútach.

Sedem zápasov a sedem vý-
hier. Taká je bilancia Dream 
Temau Námestovo na najväč-
šom a najstaršom hokejovom 
turnaji amatérov v nemeckom 
Fůssene. Do bojov v 25. roč-
níku sa 14. – 16. novembra za-
pojilo 30 mužstiev zo šiestich 
európskych krajín. Zostavu Ne-
mecka, Rakúska, Švajčiarska, 
Poľska, Českej a Slovenskej 
republiky doplnili Kanaďania.

Dream Team pod vedením 
kapitána Jozefa Štilca sa tur-
naja zúčastnil siedmykrát. Ako 
potvrdili viacerí hráči, tento rok 
vyhrali vďaka dobre vysklada-
nému bojovnému kolektívu a 
prítomnosti krajších polovičiek 
niektorých členov tímu. Neza-
nedbateľný podiel na víťazstve 
má aj brankár Karol Psotný. 
Počas turnaja iba trikrát inkaso-
val. Pri pohľade na počet gólov, 

ktoré dali a dostali, sa dopracu-
jeme k pomeru 25:3.

V zápase úvodnej časti turna-
ja sa stretli Námestovčania aj s 
minuloročným víťazom Ůber-
see Sputniks. Po jednoznačnom 
víťazstve v prvom zápase 3:0 
sa s veľkou chuťou pustili aj do 
obhajcov titulu. Druhý zápas 
teda skončil 3:1. Najdramatic-
kejší bol štvrťfinálový zápas. V 
úvode dostali Oravci dva rých-
le góly. Obidva súperove góly 
rozhodca neuznal pre posunutú 
bránku a fakt, že strela vyšla až 
po odpískaní. Zápas sa skončil 
4:0 pre Dream Team. Postupu 
do finále predchádzal náročný 
zápas, ktorý rozhodli až samos-
tatné nájazdy.

V poslednom stretnutí tur-
naja sa Dream Team posta-
vil proti zámorskému tímu. 
Kanadský brankár odolával 
úvodných šesť minút. Bodový 
účet otvoril Tibor Grígeľ. Ďal-
ších osem minút Kanada inka-
sovala ešte päťkrát. Nervozita 
hráčov z krajiny javorového 
listu prepukla v 14. minúte. Za 
stavu 6:0 sa pri vykorčuľovaní 

s lovenský 
gólman zra-
zil so súpe-
rovým hrá-
čom. Karol 
ostal ležať 
na ploche 
a na 15 se-
kúnd stratil 
vedomie. Po 
p r v o t n o m 
ošetrení na 
ľade lekár 
rozhodol o 
p r e v e z e n í 
do nemoc-
nice, kde ostal na pozorovaní 
s ľahkým otrasom mozgu. Z 
pochopiteľných dôvodov sa 
zápas nedohral a pomerom 6:0 
vyhral slovenský tím.

Zostava: kapitán Jozef 
Štilec, Tibor Grígeľ, Marek 
Matúš, Milan Florek, Tomáš 
Chudý, Martin Štefaničiak, 
brankár Karol Psotný (Topoľ-
čany), Daniel Ďurajka (Žili-
na), Branislav Podhájsky, Tino 
Kostka a Patrik Snivaninec 
(obaja Kežmarok).

Výsledky

Dream Team  Slovakia - 
Haunstetten Badgers 3:0, Dre-
am Team  Slovakia - Übersee 
Sputniks 3:1, Dream Team  
Slovakia - Rosenheim Inva-
ders 3:1, Dream Team Slo-
vakia - Schlehdorf Loisacha 
Eisbrecha 4:0, Dream Team  
Slovakia - Iserlohn HCT Re-
bels 4:0, Augsburg ERC Dal-
tons - Dream Team  Slovakia 
1:2 po nájazdoch, Barrie PLC 
Sports CAN - Dream Team  
Slovakia 0:6

         Michal Kolčák

Bojovnosť a dobré zloženie Dream Teamu pri-
niesli v Bavorsku sladké ovocie.  Foto: (zg)
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Je potrebné sa naučiť rovnako dobre brániť i útočiť

Jeho zápasová bilancia je 
mierne pasívna. V poháro-
vom vystúpení i v úvodných 
siedmich kolách viedol žlto-
čiernych Jaroslav Kališ. Po 
rekordnom víťazstve nad Hu-
menným ho vystriedal Pavol 
Strapáč. Známy tréner sa vrátil 
tam, kde ostatné dve sezóny 
pôsobil. V deň posledného tré-
ningu dospelých v roku 2013 
sme spolu s ním hodnotili 
uplynulé súťažné obdobie.

Po opätovnom návrate k 
tímu od Oravskej priehrady 
ste avizovali, že prichádzate 
s jednoznačným zámerom 
- postúpiť s ním do II. ligy. 
Momentálne ste na polceste 
k tomuto cieľu. Je náročné 
splniť ho?

To, čo som povedal, naďalej 
platí. Tretia najvyššia súťaž má 
svoju kvalitu a presadiť sa v nej 
nie je jednoduché.  Snažíme sa 
o to, aby sa hráčsky káder sta-
bilizoval. Aby sa zvýšila jeho 
výkonnosť a hrali sme lepší 
futbal. Ak sa nám toto podarí, 
tak postúpime.

Hornooravci ukázali počas 
jesene svoju lepšiu i horšiu 
tvár. V čom vás potešili a, na-
opak, v čom zaostali za oča-
kávaniami?

Odohrali sme dobré zápasy v 
Poprade, v Martine, doma pro-
ti Kremničke či Ružinej. Ale 
nemali sme konštantne dobrú 
výkonnosť. V jednom stretnutí 
sme potešili divákov a násled-
ne nenadviazali naň v tom 
ďalšom. Spôsobené to bolo 
aj tým, že nie všetci futbalisti 

mali z dôvodu školských po-
vinností dostatočnú tréningovú 
dochádzku. Základná zostava 
nebola vždy ideálna, ale hrali 
tí, čo boli k dispozícii. Osob-
ne si však myslím, že dvadsať 
získaných bodov je pre Ná-
mestovo dobrá východisková 
pozícia.

Pod dosiahnuté výsledky 
i priebežné umiestnenie sa 
podpísali hlavne výkony 
hráčov na ihrisku. Práve na 
tom domácom neboli takými 
pánmi, ako sme boli dopo-

siaľ zvyknutí. Pred vlastným 
publikom ste stratili až tri-
násť bodov. Čím si to vysvet-
ľujete?

Každý tím, ktorý prišiel k 
nám, predvádzal kvalitnú de-
fenzívnu činnosť. Nemali sme 
až takých tvorivých hráčov, 
aby dokázali prečísliť jeho 
obranný val. Okrem toho nám 
chýbal klasický útočník. Nie-
ktorí novší futbalisti v stredo-
vej formácii neboli platní pri 
bránení resp. pri útočení a to 
nahrávalo súperovi.

Mnohí sa zhodujú na tom, 
že bez kvalitného útočníka 
to bude mať mužstvo veľmi 
ťažké. Predpokladáte, že by 
v tomto smere mohla nastať 
počas zimnej prestávky neja-
ká zmena?

Jednoznačne, áno. Rozprával 
som sa už o tom aj s vedením 
klubu. Jednak musí prísť kla-
sický zakončovateľ, ale i ďal-
ší hráči. Do stredu poľa a na 
pozície po krajoch. Len tak 
družstvo dosiahne požadovanú 
kvalitu.

Hráčsky káder určitú 
kvalitu má, ale nie je do-
statočne široký a bez väčšej 
konkurencie na niektorých 
postoch. Hosťovania sa kon-
čia Machunkovi, Kmeťovi, 
Šikyňovi a Gerátovi. Pred-
pokladáte, že dôjde v ňom k 
výraznejšiemu pohybu? 

Pracuje sa na tom, aby bolo 
v kádri viac futbalistov. Tí, čo 
prídu, musia zvýšiť jeho kva-
litu a byť konkurencieschopní. 
Na jeseň sme ich mali dvanásť, 

čo je rozhodne málo. 
Viacerí nemali stabil-
nú formu, ale hrávali, 
lebo nemal kto. To sa 
musí zmeniť.

Na začiatku sezó-
ny pribudli do tímu 
viaceré nové tváre. 
Šikyňa, Kohút, To-
manica či Gerát. Sú 
prínosom, alebo sa 
od nich očakávalo 
viac?

Šikyňa prišiel z do-
rastu a potrebuje veľa 
trénovať a ešte viac sa 
zžiť s mužstvom. Ge-
rátovi chýbala zápa-
sová prax z predchá-
dzajúceho pôsobiska. 
Kohút a Tomanica sú 
dobrí, technickí futba-
listi, ale zatiaľ celkom 
nedokázali pochopiť 
systém hry, ktorý pre-
ferujem. Musia hrať 
dobre nielen smerom 

dopredu, ale aj dozadu. To je 
základ celej hry.

Ukazuje sa, predovšetkým 
pri absencii Juraja Sima-
na, že tím nedokáže vydať 
zo seba všetko, čo v ňom je. 
Nevie sa stmeliť, vynútiť si 
väčší tlak a častejšie zakon-
čovať. Plánujete popracovať 
i na tomto nedostatku?

Siman je veľký bojovník a 
osobnosť. Bol často zranený a 
nie vždy hrával, keď bol úplne 
zdravotne v poriadku. Verím 
tomu, že sa z toho dostane a 

Futbal mšk námestovo

Mužstvo z bielooravskej metropoly odohralo v tomto 
súťažnom ročníku zatiaľ dovedna šestnásť stretnutí. 
Pätnásť z nich v Tipos III. lige Východ a jeden v rámci 
Slovnaft cupu.

na ihrisku bude naďalej po-
dávať veľmi kvalitné výkony. 
Ako jeden z kľúčových hrá-
čov dokáže strhnúť kolektív 
a správne ho dirigovať. On a 
ďalší skúsenejší členovia kád-
ra musia pomôcť ostatným a 
spoločnými silami zabojovať 
o postup.

Východná skupina III. ligy 
je pomerne vyrovnaná. Na 
postup do vyššej súťaže si 
brúsia zuby viaceré kolek-
tívy. Námestovčania nie sú 
výnimkou. Čo je podľa vás 
hlavnou príčinou, že MŠK 
nie je zatiaľ medzi najlepšou 
šesticou?

Mohol sa tam pokojne dostať 
už počas jesene, ale zatiaľ v 
nej nie je. Bolo tam veľa ne-
dostatkov. Predovšetkým sme 
nepodávali pravidelne stabilné 
výkony. V takejto vyrovnanej 
súťaži rozhoduje o umiestnení 
jedna výhra. Nič iné. 

Na čo ste sa zamerali na 

posledných tohtoročných 
tréningoch?

Tréningový proces v tomto 
roku sme uzavreli 5. decembra. 
Po jesenných majstrovských 
zápasoch sme v ňom kládli 
dôraz hlavne na regeneráciu. 
Chlapci pracovali prevažne s 
loptou.

Ako bude prebiehať zimné 
nesúťažné obdobie? Kedy 
začínate s trénovaním v bu-
dúcom roku?

Spoločne sa opäť stretneme 
až 10. januára. Do začiatku 
jarnej časti nás čaká osem týž-
dňov prípravy. Počas nich bude 
dostatok času na zdokonalenie 
sa vo všetkých herných čin-
nostiach. Bude to drina, ale iná 
možnosť nie je. Ináč sa nikam 
nedostaneme.

Koľko prípravných zápa-
sov máte v pláne odohrať?

Malo by ich byť deväť, s ťaž-
šími i ľahšími súpermi. Všetky 
sa uskutočnia na umelej tráve 

v Námestove. Prvý z nich 
je na programe  tretiu janu-
árovú sobotu. Stretneme sa 
napríklad s Bytčou, Dolným 
Kubínom či Liptovským Mi-
kulášom.

TIPOS III. LIGA VÝCHOD
Výsledkový servis 14. a 

15. kola
Martin - Námestovo 0:1 

(0:0), gól: S. Kurtulík, Ná-
mestovo - Lipany 2:4 (1:1), 
góly domácich: T. Hollý, J. 
Siman (z 11 m)

Bilancia majstrovských 
zápasov

15 stretnutí, 6 výhier, 2 re-
mízy, 7 prehier, skóre 23:19, 
20 bodov, 9. miesto

Strelci gólov Námesto-
va v jesennej časti sezóny 
2013/2014

6 - T. Hollý, 5 - T. Kohút, 4 
- J. Siman, 2 - M. Snovák, M. 
Šmiheľ, J. Tomanica, 1 - Ma. 
Čiernik, S. Kurtulík

	 											Milan	Švába

Zamyslený Pavol Strapáč vie, 
že MŠK nečaká ľahká jar. 

	 					Foto:	Milan	Švába

Tomáš Hollý (vpredu) nie je klasickým 
útočníkom, no zatiaľ dal najviac gólov.  
	 	 Foto:	Milan	Švába

Mestská volejbalová 
liga pozýva

V sezóne 2013/2014 orga-
nizuje Volejbalový oddiel TJ 
Oravan Námestovo jubilejný 
20. ročník obľúbenej Mestskej 
volejbalovej ligy zmiešaných 
družstiev VúML. V tomto roč-
níku je prihlásených 8 druž-
stiev, čo predstavuje okolo 100 
hráčov. Podmienkou je, aby v 
každom družstve hrali mini-
málne dve ženy. Celá súťaž je 
rozdelená na základnú časť, 
štvrťfinále a súboje o koneč-
né umiestnenie. V základnej 
časti hrajú družstvá systémom 
každý s každým na dva hrané 
zápasy, pričom umiestnenie 
vychádza z oficiálnych pravi-
diel volejbalových súťaží. Na-
sleduje štvrťfinálová časť, v 
ktorej sa stretnú na dva hrané 
zápasy družstvá systémom 1-
8, 2-7, 3-6 a 4-5. Víťazi štvrť- 
finále zohrajú finálový turnaj o 
víťaza VúML. 

Liga je rozvrhnutá na ob-
dobie od novembra 2013 do 
marca 2014, kedy sa uskutoč-
ní aj slávnostné vyhodnotenie 
ročníka. Povinnou prestávkou 
v súťaži je obľúbený volejba-
lový maratón (24-hodinovka), 
ktorého súčasťou je aj súťaž 
medzi základnými školami 
okresu Námestovo o putovný 
pohár. Hracím dňom je sobo-
ta (od 14,30 – 20,00 hod.) a 
hrá sa v telocvični ZŠ Brehy. 
Týmto pozývame všetkých 
priaznivcov športu a volejbalu 
zvlášť.

Mestská volejbalová liga 
vznikla na popud zatraktívniť 
tento šport a pritiahnuť čo naj-
viac ľudí k zmysluplnému trá-
veniu voľného času. Veríme, 
že sa nám to darí a budeme po-
kračovať v nastolenom trende.

Marián	Melišík
volejbalový	oddiel

	 	 aktuálna tabuľka po 3. kole				
		 	 	 zápasy											sety	 												lopty												body
1. TORNÁDO 4      4 - 0 8 - 0   200 : 125 12
2. TAKTIC 4      4 - 0 8 - 1 202 : 171 11
3. GYMNIK 4      2 - 2 4 - 4   191 : 178 6
4. SENIORS 6      2 - 4 4 - 8   238 : 281 6
5. SEKÁČI 2      2 - 0  4 - 1 100 : 87 5
6. VIDIEK 4      1 - 3 3 - 6  182 : 191 4
7. LEČO 3      0 - 3 1 - 6   133 : 150 1
8. CELEBRITY 3      0 - 3 0 - 6    97 : 150 0

Jeseň Námestovčaniek
na  6. mieste

Volejbalové družstvo žiačok 
Námestova odohralo 3. kolo 
oblastných majstrovstiev Stred 
– II. trieda – sever v Novoti. V 
prvom stretnutí 26. októbra boli 
Námestovčanky jednoznačne 
lepšie a zápas vyhrali (0:3). 
Dievčatá svoju kvalitu potvrdi-
li aj v druhom stretnutí. Herný 
prejav družstva a rovnako aj 
individuálne výkony sa výraz-
ne zlepšili. Priestor počas hry 
dostali aj hráčky z lavičky a tak 
bol zápas vyrovnaný. Po zbave-
ní sa nervozity dievčatá zlepšili 
pohyb v poli, príjem aj podanie. 
Vďaka týmto kvalitám vyhrali 
aj druhý zápas (1:3).

V druhom domácom stretnutí 
9. novembra hostili Námestov-
čanky opäť súpera z Považskej 
Bystrice. V tomto prípade to 
však bolo družstvo ŠŠK OA. 
Domáce v prvom stretnutí bo-
jovali o každú loptu. Aj napriek 
dobrým podaniam, hre v poli aj 
na sieti, to na súpera nestačilo. 
Podľahli mu (0:3). Sily defini-
tívne stratili v druhom zápase. 
Keďže nedokázali prijať po-
dania, súpera príliš nepotrápili 
a tak hráčky z Považia hladko 
vyhrali (3:0).

Týždeň po domácom neús-
pechu sa o reparát pokúsili v 
Martine. V prvom zápase boli 
lepším družstvom a podali naj-
lepší výkon v doterajšom prie-
behu súťaže. Po výhre prvých 
dvoch setov mali našliapnuté 
na celkové víťazstvo, skúsenej-
ší súper však vyhral koncovky 
dvoch záverečných. O víťazovi 
sa tak rozhodovalo v tajbrejku. 
Začiatok opäť vyšiel hráčkam 

Námestova, ktoré viedli do 
stavu 12:10. Na celkové víťaz-
stvo nedosiahli a zápas prehrali 
(3:2). Únava sa na dievčatách z 
Oravy prejavila v druhom zá-
pase. Aj keď sa do hry zapojili 
oddýchnuté hráčky z lavičky, 
nedokázali zvrátiť nepriaznivý 
vývoj a zápas prehrali (0:3). 
Z Turca si tak priviezli jeden 
bod.

Na domácej pôde hostili 7. 
decembra Žilinu. Námestovské 
žiačky v prvom stretnutí podali 
odovzdaný výkon a lídrovi sú-
ťaže hladko podľahli (0:3). V 
druhom stretnutí sa herný pre-
jav domácich hráčok výrazne 
zlepšil, na dobre hrajúceho sú-
pera to ale nestačilo a nakoniec 
aj tento zápas prehrali. (1:3)

Výsledkový servis - Oblasť 
- Stred, M SR – O ST žiačky 
2. trieda

M SR OS staršie žiačky II. 
trieda – sever. Celkový stav po 
jesennej časti (po 7. kole).

M SR OS staršie žiačky 
- Odohraté zápasy 7. 12. 2013, 

VII. kolo.
SŽS 0706 Martin - Čadca 3 : 0 
20,18,21
SŽS 0708 Námestovo - Žilina  
1 : 3 -22,23,-13,-21
SŽS 0704 OA Pov. Bystrica - 
Ml. Pov. Bystrica 1 : 3  
-18,16,-25,-11

SŽS 0705 Martin - Čadca  
1 : 3  -16,18,-19,-19

SŽS 0707 Námestovo - Žilina 
0 : 3  -17,-15,-15

SŽS 0703 OA Pov. Bystrica 
- Ml. Pov. Bystrica 3 : 2  
-18,21,-13,15,9

volejbal

     Zápasy	
Družstvo														celkom	 V	 P					3:0				3:1				3:2				2:3			1:3			0:3				Body
1.	Žilina	 12	 12	 0	 8	 3	 1	 0	 0	 0	 35
2.	Ml.	Pov.	Bystrica	 12	 9	 3	 6	 3	 0	 1	 1	 1	 28
3.	OA	Pov.	Bystrica	 12	 9	 3	 6	 0	 3	 1	 2	 0	 25
4.	Martin	 12	 5	 7	 4	 0	 1	 1	 2	 4	 15
5.	Čadca	 12	 5	 7	 3	 1	 1	 1	 0	 6	 15
6.	Námestovo	 12	 2	 10	 1	 1	 0	 2	 2	 6	 		8
7.	Novoť	 12	 0	 12	 0	 0	 0	 0	 1	 11	 		0 Námestovské volejbalové družstvo Seniors.       Foto:	 (ar	


