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Mestu sa darí aj v tomto roku 
Viac ako 1,3 milióna eur 

plánovaných v tohtoroč-
nom rozpočte na kapitálové 
výdavky svedčí o tom, že 
mesto investuje do svojho 
rozvoja aj tento rok slušnú 
sumu, a, navyše, bez toho, 
aby si na to potrebovalo 
vziať úver. Čulý „pracovný 
ruch“ zvyknú ľudia oko-
mentovať tým, že je predsa 
volebný rok a preto sa viac 
investuje. Často to tak sku-
točne býva, ale nie je to prí-
pad Námestova. Stačí si po-
zrieť rozpočty nášho mesta 
za posledné roky a vidíme, 
že volebný rok zďaleka 
nie je najsilnejším rokom 
z pohľadu výšky investícií. 
Teší nás, že na rozdiel od 
mnohých iných miest a obcí 
sa nám darí popri investo-
vaní držať financie na uzde 
tak, že každý rok končíme 
hospodárenie s prebytkom. 
Je to seriózne a zodpoved-
né už aj z toho pohľadu, aby 
nasledujúce vedenie mesta 
nemuselo riešiť dlžoby toho 
predchádzajúceho. Podobne 
ako väčšina rodín hospodári 
so svojimi financiami, tak 
sa snaží aj vedenie mesta 

míňať len toľko, koľko do-
stane a získa zapojením sa 
do rôznych projektov a písa-
ním rôznych žiadostí. Chva-
labohu, boli sme v tomto 
smere veľmi úspešní a treba 
zodpovedne uviesť, že bez 
financií z Európskej únie by 
sme o zásadnej obnove škôl 
a škôlok, výstavbe Nábre-
žia, rozšírenia verejného 
osvetlenia, výstavbe domo-
va pre seniorov a zberného 
dvora mohli iba snívať. A 
na uzatvorenie skládky od-
padov v Zubrohlave by sme 
sa skladali ešte niekoľko 
rokov. Získané „európske“ 
financie nám uvoľnili ruky 
na výraznejšie investovanie 
do rekonštrukcie miestnych 
ciest a chodníkov. Na tieto 
účely sa cudzie zdroje za-
bezpečiť nedali a predpokla-
dá sa, že ani v budúcnosti to 
nebude inak. Je pravda, že 
sme sa často na mestských 
zastupiteľstvách hádali, či 
bude chodník asfaltový, 
alebo z dlažby, či sa ulica 
zrekonštruuje kompletne 
alebo len čiastočne, či sa 
spraví najskôr ulica tá ale-

Námestovo a Tvrdošín 
hospodária bez dlhu

Dve oravské mestá – Ná-
mestovo a Tvrdošín – k 31. 
12. 2013 nemali žiadny dlh, 
najväčšiu zadlženosť spo-
medzi oravských miest má 
k uvedenému termínu Mesto 
Dolný Kubín.

Zadlženosť Dolného Ku-
bína podľa Juraja Tunegu z 
agentúry INEKO dosahuje 
4 235 322,26 €, čo je v pre-
počte na jedného Dolnoku-
bínčana 218,04 €. V Dolnom 
Kubíne žije aktuálne 19 424 
obyvateľov.

S úverovými prostriedkami 
v hospodárení mesta v roku 
2013 počítala aj Trstená, v 
ktorej žije 7 463 obyvateľov.  
Výška dlhu Mesta Trstená 

dosiahla k 31. 12. 2013 1 242 
596,72 eur, čo je 166,50 € na 
jedného obyvateľa. 

Pozoruhodné sú aj šta-
tistické údaje o počte oby-
vateľstva v jednotlivých 
oravských mestách: Od 
roku 2009 vo všetkých 
štyroch mestách na Orave 
počet obyvateľov postup-
ne klesá (v Námestove žije 
7915 obyvateľov), pričom v 
Tvrdošíne bol v roku 2009 
ale i v roku 2013 rovnaký 
počet Tvrdošínčanov: 9360. 
Tvrdošín je tak, čo sa týka 
počtu obyvateľov, po Dol-
nom Kubíne druhé najväčšie 
oravské mesto.                          

            (lá)

Jesenné sviatočné ráno na brehu priehrady.        Foto: ar lá

Cieľom je aj propagácia mesta
Začiatkom septembra 

ubehli 3 roky, čo noviny Ná-
mestovčan uzreli svetlo sve-
ta. Každé ich výročie  sme sa 
snažili spojiť predovšetkým 
s propagáciou mesta. Či už 
to bola súťaž o najorigi-
nálnejšiu fotografiu,  alebo 
súťaž pre školy o histórií 
Námestova s množstvom za-
ujímavých cien, do ktorej sa 
prihlásilo viac ako 800 detí 
z celej hornej Oravy. Naším 
cieľom bolo nielen podpo-
riť  propagáciu mesta, ale aj 
vzbudiť zvedavosť a hrdosť 
na rodné mesto. Keďže  sa 
všetky tieto aktivity snažíme 
vykryť sponzorsky, alebo z 
reklamy, je to časovo nároč-
né. Avšak množstvo pozitív-
nych reakcií nás presviedča, 
že to má zmysel. 

Aj tento rok chceme ostať 
tejto tradícií verní a na 3. 
výročie existencie novín 
sme pripravili propagačné 
pexeso prezentujúce zaují-
mavé miesta v našom meste, 
ktoré nájdete vo vnútri čísla. 
Mnohé z týchto miest ani 
nevnímame, hoci ich máme 
priamo pod nosom. Naším 
zámerom bolo vytvoriť nie-
čo, čo dokáže osloviť do-
spelých, rovnako ako aj tých 
najmenších.  Veríme, že sa 
nám aj touto formou podarí 
prispieť k väčšej propagácií 
zaujímavých miest, ktoré v 
Námestove máme a v mno-
hých prípadoch aj k zacho-
vaniu ich kultúrnej či histo-
rickej hodnoty. 

Ján Kozoň
  predseda redakčnej rady

Pokračovanie na 2. str.

Všetci si budeme vyberať 
z rovnakej kandidátky

V nadchádzajúcich komu-
nálnych voľbách, ktoré sa 
uskutočnia v sobotu 15. no-
vembra tohto roku, budú vo-
liči rozhodovať podľa nových 
pravidiel. Poslanci mestského 
zastupiteľstva na augustovom 
rokovaní rozhodli o zriadení 
jedného volebného obvodu 
na celom území mesta. Záro-
veň rozhodli, že počet poslan-
cov, ktorí budú tvoriť budúce 
mestské zastupiteľstvo, bude 
12. V praxi to znamená, že aj 
keď budeme mať 6 volebných 
okrskov, v každom z nich bu-
deme voliť z rovnakej kandi-
dátnej listiny. Každý volič v 
Námestove (je ich viac ako 6 
tisíc) si tak bude môcť vybrať 
a zakrúžkovať maximálne 

12 mien kandidátov z celého 
mesta. Výsledky volieb ukážu, 
aké osobnosti sa do mestského 
zastupiteľstva dostanú a ako 
budú jednotlivé časti mesta 
v zastupiteľstve zastúpené. 
Týmto spôsobom voľby bude 
určite odstránený paradox 
predchádzajúceho systému, 
keď v jednom volebnom ob-
vode stačilo úspešnému kan-
didátovi na  zvolenie 150 hla-
sov, kým inému vo vedľajšom 
volebnom obvode nestačilo 
ani 200 hlasov.

Pre zaujímavosť, v prvých 
voľbách v roku 1990 bolo v 
Námestove 5 volebných obvo-
dov a mestské zastupiteľstvo 
tvorilo až 29 poslancov.

Milan Rentka

Vo vnútri čísla tiež príloha s kandidátmi na post primátora Námestova, ktorí 
reagovali na našu ponuku oznámiť svoju kandidatúru verejne. 

V novom  školskom roku 2014/2015 prekročilo brá-
nu Základnej školy na Komenského ulici 22 prváčikov 
(na fotografii). Druhého septembra prvýkrát zasadli do 
školských lavíc a stali sa právoplatnými žiakmi školy. 
Vo vyzdobenej 1. A  triede so symbolom slniečka ich 
privítala učiteľka Dana Serdelová. Najmladší žiaci si v 
školskej taške odniesli  darček školy, ktorý im odovzdal 
riaditeľ Ľubomír Jaňák: zošity, školské pomôcky, po-
môcky na výtvarnú výchovu a milú rozprávkovú  kniž-
ku, ktorá bude prváčikom pripomínať  ich významný 
krok v živote - prvý deň v škole. 

„A preto prváčikovia naši milí, želáme vám veľa sily, 

aby ste si so všetkým ľahko poradili, písmenká a číslice 
hravo porazili a prvý ročník úspešne dokončili.“ 

Je to iste tiež vinš pre všetkých 123 prvákov, ktorí v 
školskom roku 2014/2015 zasadli do školských lavíc v 
námestovských základných školách. Takmer päťdesiat, 
presne 46 prváčikov bude navštevovať CZŠ sv. Goraz-
da, 35 ZŠ na Slnečnej, 22 ZŠ na Komenského ulici a 
20 prvákov privítala Spojená škola internátna na Ul. 
Mila Urbana. Všetkým prvákom prišiel na prahu nové-
ho školského roka už tradične zaželať veľa úspechov aj 
primátor Ján Kadera.                                                 

                                                  Text: ds, r, Foto: zš k

Želáme vám 
             veľa sily...



2 samospráva Námestovčan
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Mestu sa darí aj v tomto roku 
bo vedľajšia. Podstatné je, 
ako uvádzame v úvode člán-
ku, že sa v meste investuje 
každý rok a nie sú to malé 
sumy. Pri tomto trende je 
záruka, že sa s investíciami 
dostaneme postupne do kaž-
dej časti nášho mesta. Pevne 
veríme, že tento trend sa v 

našom meste podarí udržať 
aj po jesenných voľbách. 
Želáme si spoločne, aby sme 
mali šťastie pri výbere tých 
najlepších kandidátov, ktorí 
budú v nasledujúcich rokoch 
rozhodovať o kvalite života 
v našom meste.

Ing. Milan Rentka
prednosta MsÚ 

Dokončenie z 1. str.

Pohľady poslancov na vlastnú 
v závere volebného ob-

dobia sme sa poslancov 
msZ opýtali: ako vnímate 
svoje pôsobenie poslan-
ca msZ v Námestove za 
volebné obdobie 2010 
– 2014? Tu sú odpove-
de tých, ktorí využili mož-
nosť reagovať na našu 
otázku.

MUDr. Rastislav Zanovit:

 „Je to moja prvá skúsenosť 
a myslím si, že na definitívne 

hodnotenie si ešte počkám, 
lebo čas veľa vecí ukáže. 
Spoznal som do istej mie-
ry ako funguje samospráva, 
spoznal som nových ľudí. To 
vnímam ako pozitívum. Ako 
negatívum našej práce vní-
mam, že sa nám nepodarilo 
vybaviť kruhovú križovatku 
a problém so skeletom rozo-
stavanej nemocnice je stále 
nedoriešený. Za naše zlyha-
nie považujem aj neúspech v  
súdnom spore mesta so Sta-
vebným podnikom. Nie som 
právnik a súčasne stavebný 
inžinier,  aby som mohol na 
súdoch  mestu pomôcť. Mali 
sme však viac zaangažovať 
do tejto veci občanov a mé-
diá a vytvoriť na protistranu 
tlak na jej svedomie, lebo na 
tejto kauze vidno, že morál-
ka, zásady a chlapské slovo, 
to u nás akosi neplatí. 

Niekedy by sme chceli všet-
ko a hneď, no v praxi to tak 
nefunguje. Niekedy chvíľu 
trvá, kým sa myšlienka preta-
ví do reality. Musíme byť tr-

pezliví a hlavne nepoľaviť v 
úsilí o lepšie a transparentné 
Námestovo.“

Ing. anton Ťapák:

„Pôsobenie poslanca v MsZ 
za končiace sa volebné obdo-
bie vnímam z môjho pohľadu 
celkom pozitívne.

Svojimi rozhodnutiami som 
sa snažil prispieť k celkové-
mu rozvoju mesta a spokoj-
nosti občanov.

Som Námestovčan a na 

meste Námestovo a občanoch 
mi záleží.“

PaedDr.tomáš kucharík:

„Vnímam to veľmi rôznoro-
do.  Som rád, že niektoré cie-
le, ktoré som si vytýčil v roku 
2010 sa  splnili.  Realizovala 
sa komplexná  rekonštrukcia 
ulice Mlynskej a Sládkovi-
čovej, ktoré spájajú sídlisko 
Brehy, aj keď až na tretí hla-
sovací pokus a taktiež rekon-

Z rokovaní mestského zastupiteľstva
v poradí štvrté tohtoroč-

né rokovanie mestského 
zastupiteľstva v Námesto-
ve sa konalo 21. júla. 

Dôležitým bodom programu 
bolo opätovné prerokovanie 
kúpy pozemkov pod plánova-
nú výstavbu náučného chod-
níka okolo nábrežia Oravskej 
priehrady. Omylom uvedená 
suma vo výške 45 163,02 eur 
z predchádzajúceho zasadnutia 
sa spresnila. Poslanci schvá-
lili kúpu časti pozemkov od 
podielových spoluvlastníkov. 
Majetkové vysporiadanie bude 
mesto stáť 12 112,71 eur. Cena 
bola stanovená znaleckým po-
sudkom. Zvyšná časť pozem-
kov sa vyjme z pôdneho fondu. 
O vyňatí bude rozhodovať Ok-
resný úrad Námestovo, pozem-
kový a lesný odbor. Schválená 
suma v rozpočte vo výške 200 

000 eur má pokryť aj 
vyasfaltovanie chodní-
ka, úradné poplatky za 
vyňatie, premostenie 
a vytvorenie oddycho-
vých zón. 

Poslanci sa zaoberali 
aj zavedením mestskej 
karty výhod. Karta by 
mala umožniť obča-
nom mesta využívať 
rôzne služby so zľava-
mi alebo bonusmi pri 
kultúrnych podujatiach, 
v oblasti športu, relaxu, 
zdravia a stravovania. 
Poslanecký návrh od 
Jána Kozoňa bude ešte 
predmetom ďalších rokovaní. 

Piate zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sa konalo v 13. 
augusta.

Týkalo sa určenia počtu vo-
lebných obvodov, počtu po-
slancov a rozsahu výkonu fun-

kcie primátora mesta.  Voľby 
do orgánov samosprávy mesta 
sa budú konať 15. novembra 
2014. Na volebné obdobie 
2014-2018 poslanci určili je-
den volebný obvod. Občania 
si budú môcť zvoliť 12 poslan-
cov. Tiež určili rozsah výkonu 

funkcie primátora na plný úvä-
zok.

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

Mgr. Ferdinand Bolibruch 
poslanec MsZ

Pohľad do rokovacej sály, v ktorej sa začiatkom októbra uskutoční posled-
né rokovanie MsZ vo volebnom období 2010 – 2014.         Foto: archív red.

Mestská karta zliav – Karta
Námestovčana

MsZ v Námestove  na júlo-
vom zasadnutí schválilo zave-
denie mestskej karty výhod pre 
obyvateľov mesta  Námestova 
- tzv. Kartu Námestovčana.  
Predmetom karty bude zabez-
pečiť  občanom mesta zľavy 
alebo bonusy pri nákupe tovaru, 
využívaní služieb, kultúrnych,  
športových podujatí a pod..  Vy-
užívanie karty zároveň pomôže 
spropagovať domáce podnika-
teľské subjekty a podporiť eko-
nomiku v meste, pretože bude 
motivovať ľudí využívať služ-
by a nákupy vo svojom meste 
výhodnejšie.

„Do ponuky zliav bude môcť 
vstúpiť podnikateľský subjekt 
na území mesta s cieľom skva-
litnenia a zlacnenia života oby-
vateľom mesta ako aj podpory 

kúpnej sily obyvateľov našej lo-
kality. Predmet i výšku zľavy si 
určuje subjekt sám. Zľavy budú 
určované na základe dohody 
medzi mestom a  poskytovate-
ľom, “  priblížil možnosti a pod-
mienky tejto novinky v Námes-
tove jej iniciátor Ján Kozoň.

Podobné projekty sú v zahra-
ničí úplne bežné, postupne sa 
rozbiehajú aj v niektorých mes-
tách na Slovensku.

Keďže príprava celého pro-
jektu je časovo náročnejšia, 
momentálne prebieha prípravná 
fáza. Pred spustením - pravde-
podobne začiatkom budúceho 
roka - bude potrebné vychytať 
všetky muchy, aby mohol byť 
tento projekt úspešný a prospeš-
ný pre obyvateľov mesta.    

               (r)

Októbrové rokovanie mestského 
zastupiteľstva

Pravdepodobne posledné ro-
kovanie súčasného mestského 
zastupiteľstva je plánované na 
začiatok októbra tohto roku. 
Mestský úrad pripravil plnenie 
rozpočtu za I. polrok roku 2014 
a rozpočtové opatrenie č. 2/2014 
a tiež monitorovaciu správu pro-
gramového rozpočtu za I. polrok 
2014. Podľa plnenia rozpočtu a 
skutočností známych v septem-
bri 2014 sa upraví rozpočet tak, 
aby verne zobrazoval stav mest-
ských financií do konca roka 
2014. Treba zdôrazniť, že zo 
zákona už nie je možné v tomto 
čase prijímať také zmeny roz-
počtu, ktoré by zvýšili schodok 
rozpočtu. Zmeny sa týkajú len 
presunu financií medzi jednotli-
vými kapitolami, bez dopadu na 
výsledok hospodárenia.

Poslancom mestského zastupi-

teľstva zostáva ešte jedna dôle-
žitá úloha, a to vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra mesta. Sú-
časnému hlavnému kontrolórovi 
sa končí jeho šesťročné funkčné 
obdobie 2. januára 2015. Podľa 
zákona o obecnom zriadení sa 
musí voľba hlavného kontrolóra 
uskutočniť počas posledných 60 
dní funkčného obdobia doteraj-
šieho hlavného kontrolóra. Deň 
konania voľby hlavného kontro-
lóra vyhlási obecné zastupiteľ-
stvo najmenej 40 dní pred dňom 
konania voľby. V našom prípade 
tak môže voľbu uskutočniť ešte 
súčasné mestské zastupiteľstvo 
v posledných dňoch svojho 
funkčného obdobia, alebo to 
nechajú na nových poslancov, 
ktorí vzídu z novembrových ko-
munálnych volieb. 

	 											Milan Rentka

Spájať – nepísané 
poslanie novín

Po viac ako dvadsiatke ro-
kov sa mesto Námestovo 
vrátilo k vydávaniu vlastných 
mestských novín. Pred tromi 
rokmi, presne 31. augusta, 
vyšlo prvé číslo dvojmesač-
níka Námestovčan, novín, 
ktoré si v štatúte dali za cieľ 
informovať občanov Námes-
tova najmä o činnosti mest-
skej samosprávy, ale tiež o 
aktivitách v školách, rôznych 
mestských inštitúciách, kultú-
re či športe. Noviny, riadené 
redakčnou radou sa však pop-
ri plnení informačnej funkcie 
nevyhýbali ani problémovým 
témam, ktoré nastoľovala 
redakcia, poslanci, ale aj ob-
čania. V mnohých prípadoch 
išlo o konštruktívnu kritiku, 
ale nezriedka aj o kritiku pre 
kritiku. Redakcia, v snahe 
dodržiavať princíp vyváže-
nosti a objektívnosti sa vždy 
snažila pri kritike poskytnúť 
priestor na vyjadrenie aj kriti-
zovanej strane. To sa niekedy  
pre niektorých kritikov zdalo 
nesprávne a neprijateľné. Ne-
raz sme museli argumentovať 
slovami: Vám by sa páčilo, 
ak by ste si v novinách pre-
čítali nečakanú kritiku na vás 
a nemali by ste možnosť k 
nej vyjadriť svoje stanovis-
ko? Kvalitné noviny sú teda 
nielen o informáciách, ale aj 
o výchove. A Námestovčan, 
podľa odborníkov na žurna-
listiku kvalitným médiom je, 
čo sa týka obsahu aj formy. 
Mestské noviny Námesto-
va sú jedny z mála novín na 
Slovensku, ktoré majú profe-
sionálny obsah, stále rubriky, 
kvalitnú plnofarebnú tlač...  
Pritom – ich obsadenie redak-
cie je jednočlenné, príspevky 
od spolupracovníkov nie sú 
honorované, všetci prispie-
vatelia ich teda píšu zadarmo 
a radi, preto, že chcú pomôcť 
informovanosti občanov. Pri 
tejto slávnostnej príležitosti 
je zaiste namieste spomenúť 
mená aspoň tých najaktívnej-
ších: prednosta MsÚ Milan 
Rentka často žne spŕšku kri-
tiky, že početnými spravo-
dajskými článkami z činnosti 
MsÚ obsadzuje predné strany 
novín. Sme radi, že je to tak, 
pretože pracovníci MsÚ ako-
si nepriľnuli k písaniu textov, 
ktorými by informovali Ná-
mestovčanov o  tom, čo úrad 
pre ľudí robí, a tak to vlastne 
zostalo na prednostu, ktorý 

túto činnosť robí „dobrovoľ-
ne-nasilu“. Vydavateľ novín, 
ktorým je Mesto Námestovo, 
je zaiste  vďačný aj predse-
dovi redakčnej rady Jánovi 
Kozoňovi, ktorý bol hlavným 
iniciátorom a tri roky po-
honným motorom realizácie 
myšlienky založenia a rozvo-
ja novín Námestovčan, sám 
do nich iniciatívne prispieva 
a obsah novín obohacuje ná-
vrhmi rôznych zaujímavých 
súťaží. K fundamentom v 
spolupráci na tvorbe Námes-
tovčana patrí tiež Ferdinand 
Bolibruch, ktorý spravo-
dajsky pokrýva v novinách 
všetky rokovania mestského 
zastupiteľstva. Vďaku vyda-
vateľa si pri tejto príležitosti 
zaslúžia za nezištnú prácu, 
iniciatívu a ochotu tiež všet-
ci členovia redakčnej rady. V 
mene vydavateľa ďakujeme 
poslancom za ich publikova-
né konštruktívne názory po-
čas uplynulých troch rokov 
a ochotu reagovať na naše 
otázky v sporadických anke-
tách. Ďakujeme aj pánu Vla-
dimírovi Koladovi za články 
pripomínajúce históriu sú-
časníkom, a nie v poslednom 
rade Milanovi Švábovi, ktorý 
počas celej doterajšej histórie 
novín pripravoval články a fo-
tografie o námestovskom fut-
bale za vskutku symbolickú 
odmenu. Nakoniec ďakujeme 
všetkým, ktorí spolupracovali 
pri tvorbe Námestovčana, naj-
mä riaditeľom a učiteľom ná-
mestovských škôl, pracovní-
kom domu kultúry, všetkým, 
ktorí do novín vkladali dôveru 
v zlepšenie situácie v meste 
i všetkým čitateľom, ktorí si 
Námestovčana prečítali radi.

Aj vďaka všetkým bezplat-
ným spolupracovníkom, ale 
najmä vďaka námestovským 
firmám, ktoré majú záujem o 
uverejnenie reklamy v týchto 
mestských novinách môžeme 
povedať, že Námestovčan si 
postupne, dnes už približne 
spolovice, na svoje náklady 
zarába sám.  

Z uvedených slov je zrejmé, 
že noviny Námestovčan sa 
pokúšali a určite aj dokázali 
spájať – čitateľov s tvorcami, 
inzertnými klientmi, školami, 
mladými i dôchodcami, špor-
tovcami... A aj to bolo naším, 
v štatúte novín nepísaným, 
poslaním...

															Anna Lajmonová

výRočIe novín
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Nové auto pre domov pre seniorov
Koncom roka 2013 vypra-

covalo vedenie mesta spolu 
s vedením mestskej organi-
zácie Centra sociálnych slu-
žieb v Námestove žiadosť o 
získanie dotácie na kúpu mo-
torového vozidla pre domov 
pre seniorov. Žiadosť bola 
zaslaná na Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. 
Maximálna dotácia z minis-
terstva mohla byť 9 tisíc eur, 
spoluúčasť mesta minimálne 
10%. Začiatkom roka priš-
la z ministerstva potešiteľná 
správa, dotácia v maximálnej 
výške bola mestu schválená. 
Následne kúpu predložilo 
vedenie mestského úradu 
na schválenie poslancom 
mestského zastupiteľstva. 
Tí na svojom zasadnutí 25. 
júna 2014 k uvedenej dotácii 
schválili príspevok mesta vo 
výške dvetisíc eur, spolu bolo 

teda na auto v kapitálových 
výdavkoch mesta schvále-
ných 11 tisíc eur. Po zadaní 
parametrov vozidla a usku-
točnení elektronickej aukcie 
sa stala víťazom spoločnosť 

IMPA Dolný Kubín s vozid-
lom Škoda Roomster za cenu 
9 300 eur vrátane DPH. Kúpa 
je už zrealizovaná a auto za-
čalo slúžiť svojmu účelu.

Milan Rentka

Tmavomodrá Škoda Roomster už slúži domovu pre seniorov.  
	 	 	 	 																				Foto: msú

štrukcia oplotenia  miestneho 
cintorínu, ktorý je vstupnou 
bránou  do nášho mesta a 
pietnym miestom našich naj-
bližších.

Na Základnej škole Brehy 
bol zavedený kamerový sys-
tém a v areáli  škôlky boli 
utvorené  nové pieskoviská a 
pergola. 

Mrzí ma, že nebol schvále-
ný projekt garážového domu 
na sídlisku Brehy,  pretože 
situácia s parkovaním je tam 
kritická. Nie som spokojný, 
ako dopadla rekonštrukcia 
ulice Slanickej, ktorá má 
svoju históriu a chodníky po 
rekonštrukcii ostali zanedba-
né. V tomto prípade šetrenie 
niektorých poslancov nebolo 
na mieste. To bol jeden z dô-
vodov, prečo som hlasoval za 
jeden volebný obvod, aby po-
slanci nepresadzovali záujmy 
svojho obvodu ale záujmy 
celého mesta.

Môj názor je, že oprava 
ciest a chodníkov by mala na-
ďalej pokračovať, treba zrea-

lizovať kruhový objazd na 
hlavnej križovatke pri kosto-
le a zjednotiť športové kluby 
v tomto meste, aby došlo ku 
spravodlivému prerozdeleniu 
finančných prostriedkov.

Najdôležitejšia  je spoluprá-
ca občan-poslanec a poslanec 
-mestsky úrad. Hlavne tieto 
väzby v meste nefungovali a 
dochádzalo ku prieťahom pri 
činnosti v meste a nekonečne 
dlhým zastupiteľstvám, ktoré 
v niektorých prípadoch nerie-
šili problematiku mesta.“

RNDr. Marián Melišík:
„Ako poslanec som sa zú-

častnil takmer každého za-
stupiteľstva počas volebného 
obdobia.

Zároveň som pracoval ako 
člen Komisie pre mládež, 
vzdelávanie a kultúru a pred-
seda Komisie na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcioná-
rov.

Verím, že som splnil hlavné 
poslanie, zodpovedne rozho-

dovať o základných otázkach 
života v meste a obhajovať 
záujmy obyvateľov.

Aj keď som niekedy vy-
stupoval voči vedeniu mesta 
kriticky (za čím si stojím), 
snažil som sa byť objektívny 
a čestný. Ďakujem.“ 

Mgr. Ferdinand 
Bolibruch:
„Teší ma každá zrealizova-

ná investičná akcia v meste. 
Vznik a vydávanie mestských 

novín, zavedenie parkova-
cej karty, zákaz niektorých 
hazardných hier a skutoč-
nosť, že nedošlo k zvýšeniu 
mestských daní a poplatkov 
za komunálny odpad. Môj 
osobný prínos vidím  pri 
tvorbe a posudzovaní uzne-
sení a nariadení mesta. Tiež 
v práci predsedu komisie le-
gislatívy a člena komisie pre 
rozpočet. Ako člen redakčnej 
rady sa snažím o zachovanie 
objektívne vyvážených infor-
mácií v mestských novinách. 

Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí mi akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú.“

PaedDr. Ján Kozoň, PhD:
„Funkcia poslanca nie je  len 

o jednotlivcoch. Je to  o hľada-
ní spoločných riešení. Svojimi 
hlasovaniami a predloženými 
návrhmi som sa snažil sledo-
vať rozvoj mesta.

Mojou prioritou bolo zlepšo-
vanie podmienok pre naše detí, 
rozvoj  investícií do školských 
zariadení  a aktivity mladých.  

Samozrejme, nie všetko sa 
podarilo presadiť.  Vnímam 
však pozitívne, že do rozpočtu 
boli zaradené viaceré potreb-
né rekonštrukcie v školách a 
škôlkach. 

Som rád, že okrem investič-
ných akcií sa podarilo presa-
diť aj ďalšie návrhy: systém 
grantových dotácií na podporu 
kultúrno-spoločenských ak-
tivít, zavedenie parkovacích 
kariet pre občanov mesta  a 
vznik Karty Námestovčana, 
založenie mestských  novín, 

mestského mládežníckeho 
parlamentu...

Mrzí ma, že v zastupiteľstve 
nedostal zelenú návrh na vypí-
sanie súťaže  na vybudovanie 
športovo relaxačného centra 
na nábreží, ktorého súčasťou  
by bola plaváreň, ktorá v na-
šom meste chýba.  Verím však 
a dúfam,  napriek tomu, že sme 
neraz mali na veci úplne odliš-
ný pohľad  či ostrejšie výmeny 
názorov, že cieľom každého z 
nás bol vždy rozvoj mesta.“ 

činnosť v mestskej samospráve
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Pokračovanie na 4. str.

Mesto Námestovo sa rozvíja 
kontinuálne

podobne ako všetkých po-
slancov, o pohľad na vlast-
nú prácu počas štyroch 
rokov volebného obdobia 
2010 – 2014 požiadala re-
dakcia novín Námestovčan 
aj primátora mesta Námes-
tovo Ing. Jána Kaderu. pri-
nášame jeho stručnú re-
trospektívu.

„Mesto Námestovo je za os-
tatné štvorročné obdobie po 
rozvojovej a ekonomickej strán-
ke hodnotené ako úspešné. Nie 
je zadĺžené, hospodárilo s pre-
bytkom finančných zdrojov. To 
však neznamená, že tieto zdroje 
možno populisticky míňať. 
Ekonomická stabilita v hospo-
dárení mesta Námestovo je vo 
výraznom pozitívnom kontraste 
oproti vysoko mínusovej výške 
spotreby verejných financií v Slovenskej republike, 
čo zo strany štátu neraz spôsobilo obciam a mestám 
krátenie príjmov. Mnohé slovenské obce a mestá sú 
zadĺžené, mnohé v nútených správach. 

Mesto Námestovo sa rozvíja kontinuálne, každý 
rok sa preinvestovalo v investičných akciách vždy 
viac ako 1 mil. eur. Požiadavky občanov však vy-
soko prevyšujú možnosti mesta. Preto bola podpora 
jednotlivých oblastí nášho života primeraná mož-
nostiam mestského rozpočtu.

Činnosť riadená Mestom Námestovo je systema-
tická a podriadená jeho možnostiam. Akcie sa reali-
zujú každý rok podľa ich pripravenosti. Vylepšenie 
podmienok života našich občanov počas ostatných 
štyroch rokov tohto volebného obdobia smerovalo 
do viacerých oblastí. Nazrime do jednotlivých ro-
kov: 

V roku 2011 sa dokončila rekonštrukcia nábrežia v 
okolí amfiteátra v hodnote 1,25 mil. eur v rámci pro-
jektu revitalizácie verejných priestranstiev z fondov 
EÚ. Po komplikovanej príprave sa podarilo zrealizo-
vať dlho očakávané a pre okresné mesto nevyhnutné 
sociálne zariadenie domov pre seniorov v hodnote 
1,65 mil. eur. V roku 2012 sa do nového šatu odel 
hospodársky pavilón MŠ Bernolákova v sume 43 
tis. eur s novým asfaltovým povrchom cesty a no-
vým chodníkom zo zámkovej dlažby aj ulica Mlyn-
ská so Sládkovičovou v hodnote 166 tis. eur. V roku 

2013  smerovali investície do 
rekonštrukcie strechy domu kul-
túry pozostávajúcej zo zateplenia 
strešného plášťa a nových izolač-
ných vrstiev proti vode, v hodno-
te 146 tis. eur. Modernizácia kina 
spočívala v digitalizácii vo for-
máte 3D v celkovej sume 160 tis. 
eur. Rekonštrukcia chodníka na 
Ulici Cyrila a Metoda pozostáva-
júca zo zámkovej dlažby bola v 
hodnote takmer 36 tis. eur. Zre-
konštruovali sme tiež Ulicu Čer-
veného kríža v hodnote 36 tis. eur 
a opravili cestu pri SAD za 50 tis. 
eur. V roku 2014 sa pokračovalo 
v údržbe a rekonštrukcii komuni-
kácií na Ulici M. Urbana, Slanic-
kej, Ružovej a časti Komenského 
takmer za 267 tis. eur. Práce  sú 
v plnom nasadení na ulici Polom 
a čaká nás Ulica Hviezdoslavova 

pri cintoríne.  Mesto plánovalo v tomto roku nosnú 
investíciu do cykloturistického chodníka. Príprava sa 
predĺžila z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania, 
preto až v priebehu októbra bude vydané stavebné 
povolenie. V prípade priaznivého počasia zabezpečí 
zhotoviteľ stavby stavebné práce ešte v tomto roku. 
V rozpočte máme na to vyčlenených 200 tis. eur. 
Priaznivci adrenalínových športov netrpezlivo čaka-
jú na dokončenie skateparku na nábreží priehrady v 
hodnote 30 tis. eur. Kritický technický stav oplotenia 
cintorína a chodníkov si vyžiadal  56 tis. eur. Tieto 
prostriedky mesto poskytlo technickým službám, 
ktoré stavebné práce aj realizovali.

 Mesto zabezpečovalo i ďalšie akcie - v roku  2011 
zberný dvor v hodnote 256 tis. eur, rekonštrukciu 
verejného osvetlenia za 316 tis. eur, v roku 2012 re-
konštrukciu  MŠ na Ulici Komenského  35 tis. eur, 
asfaltovanie nábrežia bezbariérová rampa v amfite-
átri 28 tis. eur, asfaltovanie nádvoria CZŠ sv. Goraz-
da 23 tis. eur, úprava ciest a chodníkov na sídlisku 
Brehy 70 tis. eur, výstavba nových komunikácii na 
Čerchľoch  63 tis. eur.

O každej investícii a každom eure napokon rozho-
dujú mestskí poslanci. Rokovania boli často náročné 
až búrlivé. Niektoré projekty sa nám presadiť nepo-
darilo, ako prístavba kultúrneho domu, napriek tomu 
sa v meste za uplynulé štyri roky dokázalo zrealizo-
vať množstvo akcií v prospech nás všetkých.“

Ing. Ján Kadera

Po cintoríne pohodlne a bezpečne
Návštevníci cintorína určite 

ocenia práce, ktoré tento rok v 
priestoroch cintorína realizujú 
technické služby. O vynove-
nom oplotení sme už informo-
vali, v súčasnej dobe sú hotové 

aj opravené hlavné chodníky. 
Okrem doteraz existujúcich 
pribudol nový, spájajúci vstup 
až po spodnú bránu od štátnej 
cesty. Ten pomôže pohodlne 
a bezpečne prejsť k hrobom v 

spodnej časti cintorína. K bez-
pečnosti má pomôcť aj nové 
osvetlenie vynovených chod-
níkov. To v príspevku mesta 
technickým službám nebolo, 
na to použijú financie získané 
z vlastnej podnikateľskej čin-
nosti. Vo finančnom príspevku 
tiež nebolo položenie nového 
elektrického kábla od roz-
vodnej skrine až po kaplnku a 
potiahnutie rozvodov vody do 
spodnej časti cintorína. Bolo 
by nerozumné urobiť nové 
chodníky a neskôr ich rozbíjať 
pre poruchy na inžinierskych 
sieťach. Úroveň a vzhľad cin-
torína je nepochybne vizitkou 
nielen pozostalých, ktorých 
príbuzní tam odpočívajú, ale aj 
predstaviteľov mesta, ktorí sa o 
toto verejné priestranstvo stara-
jú.                       Milan RentkaPokládka asfaltového povrchu na nový chodník v cintoríne
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Zaujíma občanov rozvoj 
mesta Námestovo?

Pred pár dňami bolo ve-
rejné prerokovanie koncep-
tu Územného plánu mesta 
Námestovo (UPN NO). 
Nahliadnuť do novopripra-
vovaného konceptu mohol 
každý, nielen občan Námes-
tova. Verejného prerokova-
nia sa zúčastnilo asi len 20 
ľudí. Ostal som prekvapený, 
že to zaujíma tak málo ob-
čanov. Územný plán mesta 
je veľmi dôležitý doku-
ment, pripravovaný na dlhé 
obdobie dopredu, hádam aj 
polstoročie. UPN NO rieši 
rozvoj mesta, akým smerom 
sa bude mesto uberať, napr. 
v ktorej lokalite bude pláno-
vaná IBV – individuálna by-
tová výstavba, kde sa bude 
nachádzať verejná zeleň, 
parky, cesty, priemyselné 
zóny, atď.

 Je pravda, že koncept 
UPN NO bol zverejnený na 
internetovej stránke aj na 
mestskej tabuli, ale myslím 
si, že takýto dokument mo-
hol dostať väčší priestor na  
propagáciu, napr. aj v mest-
ských novinách Námestov-
čan. Je to zámer, alebo vy-
počítavosť? Je postačujúce, 
ak sa dodržia len zákonom 
stanovené kritéria na zve-
rejnenie? Nie je to málo? Čo 
ale chceme? Aká propagá-
cia, taký záujem a aj účasť. 
Takýto dokument si určite 
zaslúži viac propagácie aj v 
médiách.

Vieme, že prieťah Námes-
tova je navrhovaný aj kvôli 

problému  polohy hlavnej 
cesty, ktorá pretína nástu-
pište SAD čím ho delí na 
dve časti, čo je nevídané a 
zároveň nebezpečné. Tento 
problém mal vyriešiť pri-
pravovaný nový UPN NO. 
Plánovaný posun hlavnej 
cesty 1. triedy I78 o 12 met-
rov smerom k brehu Orav-
skej priehrady a  k predajni 
Tempo je už zapracovaný. 
Nový UPN NO však tento 
problém deleného SAD ne-
rieši, pretože na protiľahlej 
strane je stále zapracované 
nástupište SAD, preto som 
voči tomu podal písomnú 
pripomienku. Ak sa má za-
čať výstavba prieťahu mes-
tom Námestovo, nech tu už 
máme aj bezpečné nástu-
pište SAD v jednom celku. 
Na pôvodnom (uvoľnenom) 
priestore nástupišťa nachá-
dzajúcom sa  na protiľahlej 
strane cesty na brehu Orav-
skej piehrady som navrhol 
zapracovať mestský park 
- verejnú zeleň, resp. časť 
tejto parcely využiť ako 
parkovisko a názov BUS 
za cestou 1. triedy vypustiť 
z konceptu UPN. Je veľmi 
dôležité, aby nový UPN NO 
vyriešil tento problém.

 Ako občan Námestova, 
ktorému nie je ľahostajný 
rozvoj mesta, som požiadal 
vedenie mesta a všetkých 
kompetentných, aby sa mo-
jou pripomienkou zaoberali 
a zvážili  navrhovanú zme-
nu.                   Milan Šurin

Pohľady poslancov...
anketa  •  anketa  •  anketa  •  anketa  •  anketa  •  

Ing. eduard Dunčič:

„Bolo to náročné volebné 
obdobie, poznačené krízou, 
kde bolo treba robiť správne 
rozhodnutia. Snažil som sa 
odovzdať svoje skúsenosti 
z praxe, ako som najlepšie 
vedel. 

Pozitívne vnímam naj-
mä to, že sa mne a komisii 
cestovného ruchu podarilo 
presadiť realizáciu cyklistic-

ko-pešieho chodníka okolo 
priehrady, aj keď jeho reali-
zácia sa začne možno až na 
jar. Vďaka tomuto projektu 
sa budú mať možnosť ma-
mičky s deťmi na kočíkoch 
bezpečne prechádzať, ale aj 
všetci obyvatelia Námestova 
využívať ho na rôzne účely, 
či už na prechádzky alebo 
iné športové aktivity. 

Priznám sa, že je aj veľa 
vecí, ktoré sa nepodarilo zre-
alizovať, ale tak to už nieke-
dy býva - aj v bežnom živote 
sa nie vždy všetko vydarí na 
100%.“

PaedDr. tibor kitaš:
„Svoje pôsobenie v MsZ 

vnímam ako istú životnú 
skúsenosť. Mohol som na-
hliadnuť do mnohých prob-
lémov a radostí nášho mes-
ta. Ako člen komisie pre 
kultúru a školstvo som rád, 
že sa podarilo napr. zriadiť 
a sfunkčniť mládežnícky 
mestský parlament, že vy-

chádzajú mestské noviny, že 
máme v meste 3D kino. Za 
štyri roky sa dá urobiť veľa i 
málo, je to o pohľade na vec. 
Poslanci a vedenie mesta by 
do budúcna mohli spolu viac 
kooperovať - ťahať akoby za 
jeden povraz. Potom sa dá 
skutočne pracovať na dôle-
žitých, napr. aj investičných 
akciách a aktivitách mesta a 
to mi v tomto  období chýba-
lo.“   Redakcia

Chráňme si spoločný majetok
V predchádzajúcom čísle no-

vín sme informovali o rozhod-
nutí zrekonštruovať priestory 
pergoly, spájajúcej jednotlivé 
pavilóny Materskej školy na 
Brehoch. Hrdzavé plechy a 
poškodené sklá nepôsobili 
dobrým dojmom, ale hlavne 
nespĺňali účel, na ktorý bola 
pergola postavená - umožniť 
deťom a personálu bezpečný 
prechod hlavne v zimných 
mesiacoch. Prechádzanie po 
zasneženej dlažbe s hrncami 
plnými horúceho čaju veru 
nebolo nič príjemné, ani bez-
pečné. Pracovníci technických 
služieb v priebehu prázdnin 
priestory zrekonštruovali na 

nepoznanie. Hrdzavé plechy 
nahradili novými, farebne 
upravenými, sklo bolo vy-
menené za polykarbonátové 
dosky Lexan. Ešte vyrábajú 
dvere, aby bolo možné per-
golu uzamknúť. Najväčším 
problémom boli v minulosti 
práve prístupné priestory na 
schádzanie sa mládeže v noč-
ných hodinách a ničenie spo-
ločného majetku. Aj touto ces-
tou chceme poprosiť občanov 
z blízkosti materskej školy, 
aby prípadné potulovanie sa 
mládeže v priestoroch škôlky 
hlásili mestskej polícii na tele-
fónne číslo 159.

Milan Rentka

Pracovníci technických služieb pri oprave pergoly na MŠ 
Brehy.            Foto: msú

Dokončenie z 3. str.

V akom štádiu je nový územný plán 
Mesta Námestovo?

Začiatkom októbra sa 
uskutoční posledné roko-
vanie msZ vo volebnom 
období 2010 – 2014. či 
sa naň dostane aj dôle-
žitý, niekoľko rokov pri-
pravovaný dokument - 
Územný plán (Úp) mesta 
Námestovo, na to sme sa 
opýtali vedúceho oddele-
nia výstavby msÚ ing. vla-
dimíra Natšina. 

„Dvadsiateho prvého au-
gusta tohto roku sa uskutoč-
nilo prerokovanie návrhu 
územného plánu, ktorý bol 
vypracovaný na základe pre-
rokovaného konceptu ÚP s 
verejnosťou, právnickými 
osobami a schválenými pripo-
mienkami v MsZ. K tomuto 
návrhu mohli dávať občania, 

právnické osoby a orgány štát-
nej správy v lehote 30 dní od 
zverejnenia svoje pripomien-
ky a stanoviská. V najbližšej 
dobe prebehne prerokovanie 
pripomienok predložených 
občanmi a orgánmi štátnej 
správy. V súčasnosti prebieha 
prerokovanie so samospráv-
nym krajom, ktorý k dnešné-
mu dňu stanovisko nepredložil 
a požiadal o predlženie lehoty 
z dôvodu, že v novom návrhu 
sú riešené niektoré časti úze-
mia v rozpore so schváleným 
ÚP samosprávneho kraja. 
Podľa oznámenia pracovníka 
samosprávneho kraja, uvede-
né zmeny musia prerokovať 
s príslušným ministerstvom. 
Ide hlavne o zmeny, kde boli 
navrhnuté plochy pre priemy-
sel a v návrhu ÚP sú tieto plo-

chy navrhnuté na IBV. Pred 
predložením návrhu ÚP na 
schválenie sa preskúma, či ob-
sah návrhu je v súlade so zá-
väznou časťou územnopláno-
vacej dokumentácie vyššieho 
stupňa, obsah návrhu a postup 
jeho obstarania a prerokova-
nia sú v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, či návrh 
je v súlade so zadaním, návrh 
je v súlade s rozsahom územ-
ného plánu, záväzná časť 
územného plánu navrhovaná 
na vyhlásenie všeobecne zá-
väzným právnym predpisom 
je v súlade s § 13 tohto záko-
na. V zmysle zákona o toto 
preskúmanie požiada mesto 
Krajský stavebný úrad V Žili-
ne. Až po kladnom stanovisku 
bude možné predložiť územný 
plán na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu.“  
Myslíte si, že ľudia mali 

dostatok informácií o UP a 
možností sa k nemu priebež-
ne vyjadrovať?

„Myslím si, že každý, koho 
tento dokument v celej štvor-
ročnej etape tvorby zaujímal, 
mal priestor a možnosť sa k 
nemu vyjadriť.  Vždy budú 
takí, čo budú chcieť kritizo-
vať. Kritizuje sa ľahko, ale 
chcem zdôrazniť, že vždy tu 
bol záujem smerovať UP do 
jeho ukončenia. 

Záver – schválenie či nes-
chválenie UP teda záverečný 
verdikt je však na poslancoch. 
Ak to nestihnú súčasní, pre-
rokujú a schvaľovať ho budú  
poslanci, ktorí vzídu z novem-
brových volieb.“ 

               (r) 

Ich prácu si vysoko vážime
Na komunikácie, najmä ich 

kvalitu či skôr nekvalitu práce 
robotníkov sa v ostatnom čase 
vznášala skôr kritika ako chvá-
la a skôr petície ako ďakovné 
listy. 

V týchto dňoch, vlastne od 
júna a ešte takmer mesiac robia 
a budú robiť pracovníci Cest-
ných stavieb Liptovský Miku-
láš mestskú komunikáciu na 
Ulici Mila Urbana.

Václav Feranec, majster Cest-
ných stavieb nám náročnosť a 
rôznorodosť prác popísal takto: 
„Od základov sme museli ces-
tu zapíliť, aby sa dali položiť 
obrubníky, vybrať chodník, 
zlikvidovať ho, položiť obrub-
níky, pripraviť uličné spúšte do 
stredu cesty, pretože sú praktic-
ky všetky nové. Z jednej strany 
cesty sme vybrali meter široký 
pás trávnika, zlikvidovali ho, 
urobili sme podklad pre asfalt 
a tým pádom sa cesta rozšírila 

o spomínaný meter po ploty 
záhradiek. Predtým, než sme 
položili na ňu asfaltový kobe-
rec, museli sme ešte vymeniť 
30 vodovodných ventilov pre 
domácnosti a zdvihnúť vyššie 
všetky šachty. Asfaltový kobe-
rec na ceste je už celý hotový, 
začíname klásť dlažbu na chod-
níky. 

Spočiatku mali ľudia rôzne 
pripomienky, ale zvykli si a 
myslím si, že sú spokojní. Všet-
ky pripomienky a požiadavky 
ľudí, rovnako zo strany vedú-
ceho výstavby MsÚ riešime za 
pochodu. Myslím si, že mesto 
týmto chodníkom a prispôsobe-
ním vjazdov z chodníka do dvo-
rov vyšlo občanom maximálne 
v ústrety,“ komentoval situáciu 
Václav Feranec.

Zaujímali sme sa aj o názory 
obyvateľov Ulice Mila Urbana.

„Štyridsaťpäť rokov sa s tou 
cestou nič nerobilo, odkedy 

sme tu postavili 
náš dom. Je to 
dobre, že máme 
novú cestu, sme 
jej radi,“ hovorí 
pani Mária. 

Pani Jana: 
„Som spokojná, 
aj s pracovníkmi. 
Keď sme potre-
bovali niečo do-
robiť – príjazd do 
dvora, bráničku, 
veľmi ochotne 
nám to urobili, 
prispôsobili tak, 
aby príjazd bol 
bezproblémový. 
Naozaj sú robot-
níci veľmi ochot-
ní, ústretoví.

Ú p r i m n o u 
chválou nešetrila 
ani pani Pavlína: 
„Najprv sa na 
nás nakontakto-

vali a poradili nám, ako čo treba 
spraviť, aby sme mali účelný a 
aj esteticky vyzerajúci prístup k 
domu. My sme boli totiž veľmi 
nízko pod cestou. Pracovníci 
sú veľmi seriózni ku každému 
zo susedov. My sme na také 
vzťahy zvyknutí, v susedstve 
máme roky veľmi pekné, čestné 
vzťahy. Ak niečo, rovno do očí 
si povieme, zavoláme, pozdra-
víme sa... Aj ďalší ľudia sú s 
pracovníkmi tej firmy spokoj-
ní, pretože keď prišli, vysvetli-
li nám, čo idú robiť, urobili to 
kvalitne a sme skutočne spo-
kojní. Chystáme sa aj verejne 
poďakovať im, pretože je to 
namieste. Dnes sme, ľudia, takí, 
že vieme iba vyskakovať a kri-
tizovať. Buďme ľudskí, vďační, 
poďakujme. Veľmi by sme tým 
ľuďom krivdili, ak by sme ich 
prácu nevideli reálne a nepove-
dali to popravde. Počas prác na 
komunikácii medzi nami vlád-
nu pekné vzťahy – určite oni k 
nám, keď nám tak pomáhajú a 
my k nim.  Rovnako – pracov-
níci mesta – veľmi im záležalo, 
aby komunikácia, chodníky a 
všetko okolo bolo urobené k 
našej spokojnosti. My si prácu 
všetkých na tomto diele vysoko 
vážime“, povedala pani Pavlína 
u Ulice Mila Urbana.

               (r)   

Pracovníci liptovskomikulášskej firmy, 
no bydliskom Oravci, pri kladení zámkovej 
dlažby na chodníku dbajú aj o to, aby vjazd z 
chodníka do dvorov bol plynulý.   Foto: (lá)
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Nesľúbime nič, čo sa nedá splniť! 
Mesto, v ktorom žijem, vždy 

bolo a bude určujúcim prvkom 
rozvoja regiónu Oravy. Nie je 
to  len  okresné mesto, je to náš 
domov, domov všetkých, ktorí 
sa tú narodili, ale aj tých, ktorí 
sa prisťahovali. Najväčšou vý-
hodou Námestova sú jeho oby-
vatelia. Naši predkovia svojou 
prácou a umom postavili mes-
to do dnešnej podoby. Je našou 
povinnosťou vrátiť Námesto-
vu jeho dôstojnosť  a príťaž-
livosť. Mesto nie je naším ani 
nikoho iného vlastníctvom. 
Mesto nepatrí úradníkom, ne-
patrí poslancom. Mesto máme 
len v správe od našich detí a 
našich rodičov, nič viac, nič 
menej. Musíme ho spravovať 
tak, aby sme túto správu mohli 
odovzdať naším deťom a vnu-
kom s pocitom, že sme uro-
bili všetko, čo bolo v našich 
silách. Námestovo potrebuje 
riešenie terajších problémov,  
ktoré poznáme všetci, vieme 
ich pomenovať, ale to nesta-
čí. Je potrebné aj riešenie.  Je 
potrebné riešenie a dlhodobá 
vízia moderného mesta, ktoré 
je centrom Oravy. Hľadajme 
riešenia pre dlhodobý rozvoj 
Námestova v oblasti kultúry, 
bývania, bezpečnosti, vzde-
lanosti pre jeho obyvateľov a 
návštevníkov. Spolupracujme 
so všetkými, ktorí  majú záu-
jem  o spoluprácu. Schopnosť 
spolupracovať je zárukou dô-
veryhodnosti u občanov.

Vo voľbách do mestského za-

stupiteľstva v novembri máme 
za SNS pripravený tím vzde-
laných, pracovitých, odborne 
zdatných ľudí, ktorí chcú dl-
hodobo pracovať pre mesto 
a vízie občanov premeniť na 
skutočnosť.

 S filozofiou služby občanom 
sme pristúpili k tvorbe voleb-
ného programu Námestovo 
2014. Nie je to o sľuboch, lebo 
tých sme mali za uplynulé ob-
dobie už veľa. Ak by mali všet-
ci splniť to, čo nasľubovali, tak 
tú už máme zoologické záhra-
dy, aqaparky, klziská, letiská, 
plavárne, kruhové objazdy te-
locvične, športové haly...

Námestovo 2014 je o tom, 
čo dokážeme splniť  s podpo-
rou občanov, je o tom, na čo 
máme, čo vieme, je to o roz-
hovoroch s občanmi, s odbor-
níkmi. Naše mesto je vďaka 
výbornej geografickej polohe 
mestom s úžasnými možnos-
ťami. Ak využijeme tieto jeho 
danosti, dokážeme, že  Námes-
tovo sa bude pozitívne meniť a 
všetci tu budeme žiť spokojný 
život. Toto všetko by mohlo 
byť realitou, aby sa mesto roz-
víjalo a  samotní Námestovci v 
ňom mohli ovplyvňovať chod 
svojho mesta, nemuseli  len  
čakať na splnenie základných 
podmienok ich života, ktoré sú 
inde bežnou praxou, napr. kru-
hová križovatka. Už pridlho sa 
o tom hovorí, je potrebná rea-
lizácia, už na to čakáme ako na 
diaľnicu  Bratislava - Košice.  

Nie je to neja-
ká cudzia úlo-
ha. Je to naša 
spoločná vec. 
Všetci sme za 
to zodpoved-
ní, ale hlavne 
poslanci  - 
tých poverili 
občania, aby  
riešili problé-
my v doprave. 
Nehovorme už 
o tom, ale rieš-
me, hľadajme 
cesty spolu, je 
to naša spo-
ločná úloha, 
treba, aby sme 
vyvinuli spo-
ločnú snahu 
o dosiahnutie 
cieľa, pretože  
výsledok sa 
počíta  nie iba 
in terpelác ie 
smerom na ve-
denie mesta na 
rokovaniach 
zastupiteľstva.

R i a d e n i e 
mesta a roz-
hodovanie o 
jeho aktivitách 
v prospech ob-
čanov podľa mňa nie je len 
kritický pohľad a postoj voči 
všetkému, čo vo forme návr-
hov prichádza z radnice, ale je 
to spoločné vytýčenie si cieľa 
a rovnako jeho spoločné pre-
sadzovanie. Poslanci sú v za-

stupiteľstve pre ľudí, ľudia im 
delegovali svoju moc, a tak sú 
v mestskom parlamente preto, 
aby realizovali nie svoj, ale zá-
ujem ľudí. Je nemysliteľné, ak 
sa poslanci na zastupiteľstve 
nezmyselne hádajú a v očiach 
slovenskej verejnosti svojimi 

výrokmi strápňujú nielen seba, 
ale aj mesto Námestovo, teda 
všetkých nás, občanov. Pôda 
mestského parlamentu nie je 
trhovisko, ale miesto, kde sa 
rozhoduje o osude  mesta, je 
to priestor,   kde sa majú hľa-
dať riešenia. A zástupcovia 
občanov sú povinní  všemožne 
sa snažiť dosiahnuť spoločný 
cieľ,  aktívne hľadať riešenia. 
Musíme si jasne povedať a 
rozhodnúť, či chceme naprík-
lad náučný chodník, či chceme 
pokračovať v rozvoji polikli-
niky tak, aby sme nemuseli u 
lekára čakať na vyšetrenie od 
tretej hodiny ráno. Je potrebné 
stanoviť priority a potom ich aj 
riešiť. Nie je to len o hovorení. 
Nikoho nezaujíma, prečo sa to 
nedá,  to vieme všetci, prečo, 
ale ak máme  zodpovednosť 
ako poslanci v meste, tak sme 
tam na to, aby sme veci pohli 
dopredu. Tomuto cieľu musíme 
podriadiť všetko úsilie a hľadať 
všetky možnosti, prostriedky a 
vynakladať všetku snahu, aby 
sme tento cieľ dosiahli, lebo 
je to pre mesto, pre nás všet-
kých, ktorí v ňom žijeme, dob-
ré a prospešné. Takto ja vidím 
pôsobenie a prácu poslanca v 
mestskom zastupiteľstve. O 
tom, že spojenie sa za jeden 
cieľ v prospech ľudí je potreb-
né, dokazuje aj obrana práv 
dialyzačných pacientov v Po-
liklinike Námestovo, za ktorú 
sa v začiatku postavilo pár ľudí  
a v priebehu dvoch týždňov ju 

podporilo takmer 20 tisíc ľudí. 
Toto je dôkaz, že aj v zdanlivo 
ťažkom boji  môžeme zvíťaziť 
.  A komu by malo viac záležať 
na tom, aby v našom meste, 
najväčšom okresnom meste 
na Orave,  ľudia mali vytvore-
né dobré podmienky na život, 
aby sa im neupierali ich práva 
– lebo ako vidieť, aj také situ-
ácie sa stávajú – komu by teda 
malo záležať na tom viac, než 
voleným zástupcom v mest-
skom zastupiteľstve, tým, kto-
rým ľudia dajú svoju dôveru a 
právomoc  robiť rozhodnutia v 
ich mene?

Takáto línia – celý poslanec-
ký zbor spoločne ťahať za je-
den koniec povrazu v prospech 
záujmov všetkých občanov 
mesta Námestovo – je mojou 
predstavou a chcel by som k 
jej uplatňovaniu prispieť v bu-
dúcom mestskom zastupiteľ-
stve. Nie je to nereálne, samot-
ní občania mesta i okresu nám 
spomínanou petíciou dokázali, 
že sa to dá, ak ide o spoločnú a 
dobrú vec. A ukázali nám aj to, 
aká je sila v jednote. Preto sme 
sa rozhodli  kandidovať na po-
slancov  MsZ,  uchádzať sa o 
dôveru ľudí a urobiť niečo pre 
mesto, nás, naše detí a vnukov.  
Som presvedčený, že spoloč-
ne, nie neustálymi hádkami, 
naslúchajúc hlasom občanov, 
sa dokáže urobiť viac a v na-
šom meste sa bude budovať aj 
žiť oveľa spokojnejšie.
	 								Marián	Grígeľ

																																											Marián	Grígeľ			     

Ružová 22
029 01 Námestovo         043/558 10 61

Chutné čerstvé pečivo 

Vždy sa budeme tešiť na vašu návštevu

čerstvé, ešte teplé pečivo, 
jemné pečivo,   chlieb,  
knedle a parené buchty,
ostatné základné  
potraviny  

a ln  váš stô
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Výročie vysviacky don Jozefa Sobotu
v nedeľu 31. augusta 

2014 sa v Kostole sv. Ši-
mona a Júdu  v Námes-
tove slúžila slávnostná 
svätá omša, na ktorej, 
vzdávajúc   chválu  a česť 
najvyššiemu Pánu Bohu, 
ďakoval za dar 50 rokov 
kňazstva prof. Don. Jo-
zef sobota, sDB vo veku 
neuveriteľných 86 rokov. 
Za kňaza ho 17. augusta 
1964 tajne vysvätil vte-
dajší arcibiskup Karol 
Wojtyla v jeho privátnej 
kaplnke.

Don Jozef Sobota, obklo-

pený zástupom svojich spo-
lubratov, miništrantov  v 
plne obsadenom kostole v 
Námestove slúžil svätú omšu 
– už možno nie tak razantne 
ako svoju prvú slobodnú svä-
tú omšu po páde komunizmu, 
ale i dnes sršal vtipom a opti-
mizmom a bol to neuveriteľ-
ný duševný zážitok. Určite 
mu boli povzbudením jeho 
študenti – tí najbližší, čo se-
deli v prvej lavici, tí, čo nies-
li jeho tajomstvo a navzájom 
si nesmierne pomáhali. Už 

aj oni, vyše  šesťdesiatni-
ci so šedivými vlasmi,  si s 
dojatím a so slzami v očiach 
spomínali na pohnuté roky 
komunistického teroru. Oči 
slzami zakalené mali i ostat-
ní jeho študenti, preniesli sa 
spolu s ním cez 50 rokov a 
spomínali.  Ešte stále mi znie 
v ušiach homília jeho verné-
ho študenta, kňaza doc. ThDr. 
ICLic. Štefana Mordela  
PhD., ktorý spomenul všetky 
jeho časti života od detstva, 
cez dospelosť a túžbu stať 
sa kňazom, až po jeho zákaz 
vyučovať a hlásať slovo Bo-

žie. On je jeden z tých, ktorí 
nasávali múdrosť a túžbu po 
Bohu po boku prof. Sobotu. 
Nesmierne krásna bola ich 
spolupráca pri oltári, vtedy si 
človek nevdojak spomenie, 
čo všetko znamenajú ozveny 
Božie. Spomenul, aké je dô-
ležité mať kňazov, keď nebu-
de kňazov, zhasne oltár a ani 
tisíc sĺnk nám nepomôže. Za-
chovaj, Pane, našich kňazov  
a učiň nás pristúpnými ich 
náukam. Plný kostol ľudí, 
nádherné spevy manželského 

zboru, prítomnosť bratov v 
kňazskej službe, dona Anto-
na Odrobiňáka SDB, rodáka 
z neďalekého Bobrova, ktorý 
hlása slovo Božie v ďalekom 
Ekvádore, oslávencovi štu-
denti, krstní synovia, susedia  
- žiaľ, už nie rodina -  umoc-
nili nádhernú atmosféru sláv-
nostnej svätej omše. Pápež-
ská hymna, hymnická pieseň 
„Bože, cos ráčil...“ marián-
ska pieseň „Celá krásna si 
Mária“  už boli len dôstojnou 
bodkou ukončenia tejto krás-
nej udalosti.  

A profesor Sobota? Ľudia 

odchádzajú,  kňazi odiš-
li spred oltára a on zostá-
va stáť....  Stojí a pozerá za 
odchádzajúcimi ľuďmi. Na 
čo mysli ? Môžeme sa len 
domnievať, že ďakuje Bohu 
za statočne prežitý život a 
možno mu napadá myšlien-
ka, že je to snáď už posledný 
raz – ale Božie cesty sú ne-
vyspytateľné a my sa možno 
opäť takto stretneme.

Vďaka Vám, pán profesor!

Valéria  Hlinová

Bohom požehnané jubileum
v mene veriacich blaho-

želáme nášmu rodákovi z 
Námestova, kňazovi a mi-
sionárovi Jurajovi Kyseľo-
vi zo spoločnosti saleziá-
nov don Bosca, ktorý sa 
1. októbra 2014 dožíva 
životného jubilea – 70 ro-
kov. v modlitbách mu vy-
prosujeme od Nebeského 
otca Božie požehnanie, 
ochranu od Panny Márie, 
veľa milosti, zdravia a síl 
do ďalšieho života.

Pieseň života Juraja Kyseľa 
sa začala 1. októbra 1944 v 
Námestove v jednej, na po-
zemské statky skromnej, ale 
zbožnej rodine. Po skončení 
základnej a strednej školy štu-
doval na Vysokej škole poľ-
nohospodárskej v Nitre, kde 
bol v roku 1967 promovaný 
na inžiniera agronóma. Ako 
inžinier pôsobil v Trnave a 
Bratislave. Už v  roku 1964 sa 
tajne stal členom Spoločnosti 
saleziánov don Bosca. V roku 
1965 zložil tajne prvé sľuby 
a v roku 1972 večné sľuby. 
Po skončení vojenskej služ-
by v roku 1969 sa rozhodol 
študovať teológiu. Dôležitú 
rolu v jeho rozhodovaní zoh-
rala výchova rodičov a ich 

príkladný život.  Štyri  roky 
seminárskeho  života ubehli 
ako sen. Kňazskú vysviacku 
prijal 9. júna 1973 v Bratisla-
ve. Jeho prvým kaplánskym 
miestom bola Trstená. V roku 
1975 preberá ako správca far-
nosť Bziny, ktorej sídlo po 
piatich rokoch presťahoval do 
Kňažej. Rozkvet katolíckeho 
života bol jeho najvrúcnejšou 
túžbou, preto keď dostal far-
nosť, s veľkou horlivosťou 
pokračoval vo svojej práci. 
Jeho neúnavná práca bola ko-
runovaná skvelými výsledka-
mi. Okrem duchovnej a pas-
tierskej činnosti sa venoval i 
budovaniu a obnove budov. 
Na Bzinách opravil kostol a 
faru, ktorá potom slúžila na 
duchovné cvičenia pre mlá-
dež v čase neslobody a stret-
nutia sestier z Inštitútu dcér 
Márie Pomocnice. V Kňažej 
dokončil stavbu novej farskej 
budovy, zrekonštruoval kostol 
a bol zakúpený nový organ. 
Svojím agilným duchom or-
ganizoval v Kňažej v rokoch 
1984 až 1989 tajné stretnutie 
slovenskej a českej provin-
cie saleziánov. Distribuoval 
vtedy zakázanú náboženskú 
tlač a pre mladých sprostred-

kovával prázdninové pobyty 
v rodinách svojich farníkov. 
V máji 1991 začali na filiálke 
Medzibrodie so stavbou nové-
ho kostola.

Po prípravách odchádza 18. 
júla 1992 na misie do mesta 
Aldan v Jakutsku, kde zima 
trvá 6 až 8 mesiacov a mrazy 
sú až do -60 °C. Napriek tomu, 
že kraj má obrovské nerast-
né bohatstvo, ľudia tam žijú 
skromne. „Moje prvé Vianoce 
v Aldane boli tvrdé. Spolubrat 
Jozef D. Pravda odišiel niečo 
vybavovať do Európy a dru-
hý spolubrat Jozef Tóth tiež 
musel odísť. Na Štedrý večer 
som ostal sám. Namiesto šted-
rej večere som si otvoril ryba-
ciu konzervu. Rusi nepoznajú 
štedrovečerné stolovanie ako 
my,“ spomína Juraj Kyseľ. 
Novosibírsky sídelný biskup 
Jozef Werth ho poveril, ako 
prvého v dejinách Jakutska, 
správcom rímskokatolíckej 
farnosti a vyučovaním dejín 
náboženstva na základnej 
škole. Rok pôsobil ako učiteľ 
kresťanskej etiky v Pedago-
gickom lýceu v Aldane. Po ot-
vorení novopostaveného kres-
ťanského domu narastal počet 
mladých ľudí zapájajúcich sa 

do všetkých druhov aktivít. V 
tomto smere veľmi pomáhali 
aj saleziánski misijní dobro-
voľníci. Do jakutského jazyka 
preložil Bibliu pre deti, orga-
nizoval detské letné tábory a 
s učiteľkami miestnych škôl 
nacvičovali divadelné hry. Pre 
svoju obetavú prácu, hlavne 
medzi mládežou, ktorú pripra-
voval na krst aj s dospelými 
Jakutmi, si získal úctu a pria-
zeň svojich farníkov. Misionár 
je človek, ktorý rozdáva sám 
seba pre druhých, ale v ďale-
kom svete sa neustále ozýva v 
srdci hlas domova a v mysli sa 
naživo odohrávajú spomienky 
na prežité roky. Po návrate z 
Aldanu v auguste 1997 pôso-
bil Juraj Kyseľ na viacerých 
miestach. V súčasnosti pôsobí 
v Trnave-Kopánke v Spoloč-
nosti saleziánov, ktorá bola u 
nás pred 20 rokmi len málo, 
alebo celkom neznáma. Spo-
ločnosť sa stáva čím ďalej, 
tým viac cennou spolupracov-

níčkou slovenského učiteľstva 
a významnou činiteľkou pri 
usmerňovaní výchovy našej 
mládeže.  

Milý oslávenec, to nie je 
všetko, čo o tebe uvádzame  
v tomto krátkom príspevku. 
Poznáme v tebe  človeka  s 

dobrým a láskavým srdcom, 
ktorý pracuje a obetuje sa pre 
druhých, no nikdy nezabudne 
rozdávať okolo seba radosť, 
veselosť plným priehrštím a 
blížnych vedie na ceste k dob-
rotivému Bohu. 

Vladimír Kolada

Don Jozef Sobota (tretí zľava) slávil ďakovnú sv. omšu za dar 50 rokov kňazstva v kostole vo 
svojom rodnom Námestove za účasti mnohých spolubratov kňazov.       Foto: P. Selian

Jubilant don Juraj Kyseľ slúži pri oltári už vyše 40 rokov.  
	 	 	 	 																		(Foto: ar jk)

I. svetová vojna -  svet po nej 
už nemohol byť ako predtým

Prvá svetová vojna - známa 
ako veľká vojna - bol ozb-
rojený konflikt globálnych 
rozmerov trvajúci od 28. júla 
1914 do 11. novembra 1918, 
ktorý sa odohrával prevažne 
na území Európy, ale aj v Af-
rike, Rusku, na oceánoch, na 
Blízkom východe a inde. Bol 
to dovtedy najväčší vojnový 
konflikt v dejinách ľudstva. 
Vo vojne zomrelo asi desať 
milińov vojakov a sedem mi-
liónov civilistov, zranených 
bolo vyše 20 miliónov ľudí. 
V období rokov 1914 – 1918 
bolo z územia súčasnej Slo-
venskej republiky zmobili-
zovaných približne 40 000 
vojakov (asi sedmina jeho 
vtedajšieho obyvateľstva), z 
nich 69 000 padlo, zomrelo v 
dôsledku zranení, zahynulo v 
zajatí, alebo ostalo trvalo ne-
zvestných. Vyše 61 000 bolo 
trvalo zmrzačených. Medzi 
týmito obeťami boli aj ob-
čania Námestova. Koncom 
leta 1914 museli najproduk-
tívnejšie ročníky mladých 
mužov opustiť svoje polia a 
boli odvelení (takmer všet-
ci) na ruský front v Haliči, 
vtedy Galícii, v dnešnom 
Poľsku. Potom sa ich ces-
ty rôzne vetvili. Po dnes už 
nepredstaviteľných útrapách 
niektorí padli, ďalší umreli 
na choroby, hlad a vysilenie. 

Len niekoľko šťastlivcov sa 
vrátilo domov z ruského za-
jatia, častokrát ťažko zranení 
a invalidi. O rozsahu tejto tra-
gédie nemo svedčia takmer v 
každej obci pamätníky obetí 
prvej svetovej vojny.

Považujem za dôležité pri-

pomenúť si 100 rokov od 
začiatku 1. svetovej vojny  
menami obetí, na ktoré sme 
však v našom meste nejako 
pozabudli. Dovoľujem si ta-
kýmto spôsobom vzdať úctu 
ľuďom – občanom Námesto-
va, ktorí priniesli svoje obete 
v tomto nezmyselnom vojen-
skom konflikte. Je smutné, 
že počas krátkych 100 rokov 
títo ľudia takmer upadli do 
zabudnutia a ich mená v mat-
ričných knihách boli dodnes 
zapadnuté prachom. V spolu-
práci s matrikou v Námestove 
sme tak oprášili staré listiny 
a oživili mená padlých, kto-
ré si zaslúžia našu spomien-
ku. Títo ľudia nešli do vojny 
predsa dobrovoľne a hrôzy 
prvej svetovej vojny predsa 
priniesli smrť občanom náš-
ho mesta a nešťastie mnohým 

rodinám z mesta Námestovo. 
Asi pred rokom som na svojej 
web-stránke  http://www.na-
mestovo.estranky.sk/ vytvo-
ril z úcty k padlým virtuálny 
pamätník všetkým mužom, 
vtedy občanom Rakúsko-
Uhorska, ktorí z Námestova 

narukovali v 
období rokov 
1914 – 1918 
do rakúsko-
uhorskej ar-
mády a už sa 
nikdy nevrá-
tili ku svojím 
rodinám.

Dnes nahlas 
uvažujem o 
tom, či jedna 
pamätná tabu-
ľa s menami 
padlých ob-
čanov mesta 
- umiestnená 
na čestnom 
mieste, je pre 
nás až takým 
problémom... 
Alebo je 
problémom 
náš nezáu-
jem, prípadne 
naša neúcta k 

ľuďom a našej minulosti? 
Viac o veľkej vojne a osu-

doch padlých spoluobčanov 
sa môžete dozvedieť na: 
http://www.velkavojna.sk/ 
a http://www.namestovo.es-
tranky.sk/  

Chcel ba som osloviť obča-
nov mesta, ktorí majú rodin-
né fotografie, prípadne listy 
a iné artefakty z 1. svetovej 
vojny, aby ich ponúkli pre 
kronikársky záznam a tak boli 
uchované pre budúce generá-
cie. Listiny a fotografie budú  
majiteľom po zoskenovaní 
vrátené späť. Dostatok nahro-
madených materiálov by nám 
mohol poslúžiť na mestskú 
výstavu v roku 2018 pri spo-
mienke na 100 rokov od ukon-
čenia 1. svetovej vojny.

Miroslav Hajdučík
kronikár mesta Námestovo

Padlí v prvej svetovej vojne. Česť ich pamiat-
ke!

Dôkazom toho, že ľudia vo 
svete sa intenzívne  zaujímajú o 
svojich predkov pochádzajúcich 
z Námestova je aj táto interne-
tová správa: 
Ivan Lapikas, ktorý je uvede-

ný v zozname obetí I. svetovej 
vojny pochádzajúcich z Námes-
tova, je nepochybne (druhý) 
bratranec môjho dedka Lajosa 
Lapikasa, ktorých rodičia žili v 
Námestove okolo roku 1880. 
Môže mi niekto povedať, kto 
boli rodičia Ivanovi? Ivan sa na-
rodil 1897-1898. Pre viac in-
formácií navštívte moje webové 
stránky http://www.nikhef.nl/
~louk/LKW/generation5.html
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Milí Námestovčania!
Dovoľte mi, aby som sa predstavila tým z Vás, kto-

rí ma ešte nepoznajú: Volám sa Danica Hollá. Som 
rodená Námestovčanka a mnohí ma poznajú aj pod 
dievčenským priezviskom Adamiková. Môj ocko 
bol veterinárny lekár a maminka učila na ZŠ Komen-
ského, neskôr aj na Cirkevnej ZŠ.

Mám rada Námestovo. Spájajú ma s ním moje ko-

Ing. arch. Danica Hollá
kandidátka na primátorku 
mesta Námestovo

rene, pretože som už minimálne šiesta generácia 
našej rodiny žijúca v tomto meste. V Námestove 
som prežila, s výnimkou raného detstva, takmer 
celý život. Spájajú ma s ním chvíle prežité u starej 
mamy na Vyšnom konci, letá strávené pri priehra-
de aj zimné lyžovačky na Laze, školské roky na 
základnej škole a na gymnáziu. Spolu s manželom 
sme v Námestove vychovali tri deti, ktoré sú už 
dospelé a postupne si nachádzajú svoje miesto v 
živote.

Pracujem ako architektka – projektujem rôzne 
domy a budovy nielen na Orave, ale v mnohých 
kútoch Slovenska. Vždy som chcela byť svoj-
mu mestu užitočná a preto som pracovala dlhé 
roky v komisii výstavby v dobrej viere, že moje 
odborné vedomosti a pracovné skúsenosti pris-
pejú k dobrému  smerovaniu nášho mesta. Zis-
tenie, ako funguje Mestský úrad v Námestove za 
posledné roky, ma však prebudilo z ružového sna. 
Naše mesto zúfalo potrebuje zásadnú zmenu! 

Som presvedčená, že my, ktorí máme Námes-
tovo vo svojom srdci a vidíme problémy, sme 
povinní zobrať na seba zodpovednosť za ich 
riešenie. Ja som sa na to odhodlala. Verím, že so 
svojimi skúsenosťami, vedomosťami, prístupom k 

práci a schopnosťou spájať ľudí za dobrú vec do-
kážem nášmu mestu pomôcť.

Kandidujem za primátorku, pretože:

1./ v Námestove namiesto rozvoja začína úpa-
dok, ktorý je nutné čo najskôr zabrzdiť 

2./ Námestovo dopláca na to, že predstavitelia 
mesta často neobhajujú verejné záujmy, ale 
osobné záujmy niekoho iného, a toto treba zasta-
viť 

3./ nesystematickú prácu mestského úradu a 
zastupiteľstva treba zmeniť na efektívnu a kva-
litnú 

4./ viem, že hmotný, prírodný, kultúrny a ľudský 
potenciál Námestova nie je dostatočne využitý v 
prospech nás všetkých a to treba napraviť

5./ chcem priniesť zmysluplné riešenia, ktoré 
pomôžu toto všetko zmeniť

Milí Námestovčania, ak máte záujem dozvedieť 
sa o mne viac, môžete navštíviť moju webovú 
stránku www.danicaholla.sk, facebookový profil 
facebook.com/danica holla - nebuďme ľahos-
tajní, alebo sledovať moje predvolebné propa-
gačné materiály.

Vážení spoluobčania!

Blížia sa voľby starostov a primátorov. Chcem Vám pri množstve 
povinností  i touto cestou ponúknuť  moje skúsenosti  a chuť po-
kračovať vo funkcii primátora Mesta Námestova. Snažil som sa v 
uplynulom období o plynulý rozvoj nášho mesta. Viaceré projekty 
sa podarili, niektoré sú pred cieľom. A to je hlavný dôvod uchádzať 
sa u Vás o priazeň a dostať tak príležitosť dokončiť rozbehnuté ak-
cie. Mám predovšetkým na mysli realizáciu rekonštrukcie štátnej 
cesty celým územím  mesta vrátane kruhovej križovatky. Táto in-
vestícia vo výške 9 miliónov eur je finančne zabezpečená a je vo 
výberovom konaní. Súťažou bude vybratý dodávateľ stavby, budúci 
rok nás čaká jej realizácia a budeme sa môcť radovať vyliečeniu 
boľavej dopravy v centre mesta. Proces prípravy projektov nie je 
jednoduchý, je zdĺhavý a vyžaduje si trpezlivosť pri získavané fi-
nančných zdrojov. Vraví sa, že trpezlivosť ruže prináša. Tak sa mi 
za uplynulé každé volebné obdobie podarilo do mesta dostať vždy 
po 10 mil. eur z cudzích zdrojov. Mám snahu, chuť a aj určitú po-
vinnosť voči mojim priaznivcom i pracovným partnerom v práci 
primátora pokračovať. 
	 	 	 	 	 	 	Ďakujem	Vám	za	dôveru.
                                                                                Ján	Kadera

Ing. Ján Kadera 
kandidát  na primátora 

mesta Námestovo

ing. Ján kadera 

57 rokov, ženatý, tri deti
kandidát za stranu SmEr - Sociálna 
demokracia



Vážení spoluobčania,

v moci ľudu sa vždy zrkadlila budúcnosť spo-
ločnosti. Na základe ich hlasovania sa do vedenia 
dostávajú osoby, ktorým je zverená zodpoved-
nosť za občanov mesta. Plne si túto skutočnosť 
uvedomujem a som pripravený niesť dôsledky, 
vyplývajúce z tejto úlohy. Už v niekoľkých letá-

koch, ktoré ste si mali možnosť prečítať, som sa 
Vám snažil ukázať perspektívy a možné rieše-
nia problémových oblastí nášho mesta. Chcem, 
aby ste sa na naše mesto pozreli prostredníc-
tvom iného pohľadu na vec! Problémov je veľa, 
ale ak človek chce a má chuť posúvať veci do-
predu, nič nie je nemožné! Samozrejme, sám 
nedokážem veľa a preto je nevyhnutné, aby 
vedľa mňa stáli ľudia, ktorým spoločne dôve-
rujeme. 
Máme to šťastie, že súčasná doba nie je chu-

dobná na odborníkov v rôznych oblastiach ži-
vota. Dôležité je to, ako sa so zverenými ve-
domosťami a povinnosťami narába a ako s 
nimi človek hospodári. Snažil som sa zveľadiť 
všetky svoje danosti podľa môjho vedomia  a 
svedomia, aby som   vytvoril správne riešenie 
výziev, ktoré mi manažérske pozície kládli. Pre 
ľudí, zamestnancov a kolegov som chcel vždy 
len to najlepšie. Správnosť svojich rozhodnutí 
som videl časom a viera, ktorú do mňa vložili, 
dúfam, nevyšla nazmar.
V Námestove som sa narodil a svoje detstvo 

som prežil v tomto nádhernom kraji. Zamilo-
val som sa do tohto okolia tak, ako mnohí ďalší 
naši spoluobčania, ktorí tu začali znovu žiť svoj 
život. Rovnako som však nezabúdal na svoje 
korene a na to, odkiaľ pochádzam. 
Verím a som presvedčený, že všetkým nám 

záleží na tom, v akom meste žijeme. Opatrenia, 
ktoré bude potrebné urobiť, budú pre mnohých 
nepopulárne, ale ak sa má v našom meste nie-
čo zmeniť k lepšiemu, tak to bude nevyhnutné. 
My všetci sa môžeme pričiniť o to, aby sa nám 
tu žilo lepšie a pokojnejšie s vedomím, že prob-
lémy, ktoré nás stretnú, budú pre nás výzvou k 
tomu, aby naše Námestovo bolo o čosi krajším, 
pokojnejším a šťastnejším m(i)estom na Slo-
vensku.
V nastávajúcich voľbách tejto vízii a predsta-

ve môžete dať zelenú. 

S úctou, 
Mgr. Jozef Parížek 

nezávislý kandidát na post primátora 
Námestova

Mgr. Jozef Parížek
nezávislý kandidát na post primátora 
Námestovo
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Námestovčanom
V živote človeka nastane obdobie, kedy začne prirodzene preja-

vovať záujem o veci verejné. Niektorí pri večerných správach, pra-
covných prestávkach, v rodinných a priateľských diskusiách, iní za 
rokovacím stolom. po dlhom zvažovaní som sa rozhodol byť oveľa 
viac aktívnejší v mojom rodnom meste a pomôcť Námestovu z pozí-
cie primátora mesta.
rád by som využil moje skúsenosti z oblasti práva, obchodu,  in-

vestícií, podpory cestovného ruchu, diplomacie a spravoval mest-
ské záležitosti v Námestove tak, aby boli vedené predovšetkým v 
súlade so zákonmi Sr, boli transparentné, ľahko prístupné, aktuál-
ne a slúžili nám všetkým. Som  presvedčený, že čistota verejného ži-
vota a kultúra vo vzťahoch medzi mestom a občanmi, primátorom a 
mestským zastupiteľstvom a nami všetkými navzájom sú základné 
nástroje pre udržanie istôt a ochranu hodnôt v našom meste. 
 ĎakUJEm všetkým tým občanom mesta Námestovo, ktorí svojím 

podpisom vyjadrili súhlas s mojou kandidatúrou za primátora mesta 
z pozície občianskeho - nezávislého kandidáta. Je to pre mňa spo-
ločenský záväzok. pevne verím, že Vašu podporu nesklamem.

JUDr. Dávid Tarčák
nezávislý kandidát na post primátora 
Námestovo

JUdr. dávid tarČák
 30 rokov, ženatý 

viac na: 
www.tarcak.sk



bude už pohotovosť fungo-
vať v nových priestoroch.

Niet divu, že do novej bu-
dovy polikliniky sa chcú 
dostať ďalšie a ďalšie am-
bulancie, pretože priesto-
ry v nej sú vskutku veľmi 
pekné!

Navštívila som takmer 
všetky polikliniky v kraji, z 
ktorých väčšina sú súkrom-
nými zariadeniami a aj z fi-
nančného hľadiska sú teda 
na tom ako súkromné polikli-
niky podstatne lepšie. Môžem 
však povedať, že naša polikli-
nika je jednou z najkrajších, 
ak nie je najkrajšia.  

Odkiaľ ste získali pros-
triedky na takéto vybave-
nie?

Čiastočne sme ich získa-
li od zriaďovateľa – VÚC 
Žilina, ale poliklinika si v 
minulosti naakumulovala 
prostriedky najmä zo zisko-
vej činnosti, akou je rýchla 
záchranná služba. Dalo by 
sa povedať, že dve tretiny 
prostriedkov na vybave-
nie polikliniky boli peniaze 
naše, tretinou prispela VÚC.

Námestovčania a oby-
vatelia celej Bielej Ora-
vy sa prakticky v histórii 
desiatky rokov domáhali 
„svojej“ nemocnice. Polo-
ženie základného kameňa 
im určite dalo nádej, že tu 
raz bude nemocnica. Prišli 
však roky, chvíle, keď sa z 
nádejí „ukrajovalo“ kúsok 
po kúsku, čo v ostatnom 
čase vyvolalo aktivity ne-
spokojnosti, až odporu 
a petícia za zachovanie 
dialýzy spojila obrovské 
množstvo ľudí. Vo vedomí 
Hornooravcov sa aj tým  
opäť vytvorila pomer-
ne silná spolupatričnosť, 
osobný vzťah k poliklini-
ke. Ako to vnímate vy?  

Procesu za zachovanie dia-
lýzy ten postoj ľudí veľmi 
pomohol. Aj napriek tomu, 
že toľkí sa zapojili do petície, 
príliš som neverila tomu, že 
to bude mať úspešný koniec.  
Skutočne ma oslovil záujem 
ľudí a hoci dialyzačných pa-
cientov zatiaľ nie je veľa, ich 
nasadenie a bojovnosť mňa 
samotnú veľmi povzbudili. 

Sprevádzali ma však obavy 
pre nedávne zlé skúsenosti 
v súvislosti so zachovaním 
rýchlej záchrannej služby, 
veď vyhrali firmy, ktoré zo-
brali našich ľudí, prevzali 
naše prostriedky, prakticky 
všetko a – oni boli lepší... 

Toto sklamanie ma napĺňa-
lo obavami, že aj v prípade 
dialýzy to takto skončí. Vi-
dela som to čierne - ľudia sa 
vyjadria, zabojujú, no nako-
niec, keď všetko utíchne, to 
aj tak  skončí kdesi dostrate-
na a efekt bude časom opač-
ný... Bola som veľmi poteše-
ná, že sa tak nestalo a hoci 
proces ešte nie je na konci a 
môže sa stať hocičo,  z mno-
hých strán čakáme, že nám 
môžu padnúť polená pod 
nohy, sme veľmi ostražití a 
posúvame veci po malých 
krokoch dopredu. Musíme 
mať aj záložné plány, aby sa 
očakávaný výsledok dosta-
vil. Naj krokom bude verej-
né obstarávanie na prístroje 

a sety...
Z hľadiska financovania 

dialýzy zazmluvnenie zo 
strany VšZP  už zrejme 
ako prísľub „mate vo vrec-
ku“...

Dostali sme ho písomne, 
podpísané generálnym riadi-

teľom VšZP, 
takže to po-
važujeme za 
hotovú vec. 
Ak splníme 
všetky pod-
mienky na 
vznik praco-
viska dialýzy. 

Veľmi rada 
si spomínam 
na to rokova-
nie na VšZP. 
Išli sma naň 
štyria, v Bra-
tislave sa k 
nám pridala 
podpredsed-

níčka NR SR Erika Jurinová 
(OĽaNO). Každý z nás bol 
z inej politickej strany (Da-
niela Fejová – Smer – SD, 
Marán Grígeľ – SNS,  Igor 
Janckulík – Sieť,  Albín Mas-
laňák – KDH, pozn. aut.), 
napriek tomu nás všetkých 
spájala túžba pomôcť regi-
ónu. Každý po svojej línii, 
čo mohol, to podľa svojich 
možností pre úspech tohto 
rokovania urobil a išli sme 
naň s odhodlaním za každú 
cenu priniesť do Námestova 
kladné stanovisko. Takýto 
postoj, myslím si, je cestou, 
na konci ktorej je úspech a 
takéto konanie určite nielen 
mne dodáva silu.

Anna Lajmonová
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Oravská poliklinika rozširuje služby pre pacientov
Kus mramorového ka-

meňa vo vestibule orav-
skej polikliniky v námes-
tove  pripomína pricho-
diacim, že v septembri 
1994, teda presne pred 
dvadsiatimi rokmi bol 
položený základný ka-
meň výstavby tohto, pre 
hornú oravu prepotreb-
ného zdravotníckeho za-
riadenia. 

My sme sa s riaditeľkou 
Oravskej polikliniky Mgr. 
Danielou Fejovou rozprá-
vali o aktuálnej prítomnosti 
zariadenia i jeho najbližších 
dňoch z hľadiska služieb pre 
pacientov či klientov.

Takže – ako sa darí polik-
linike v rozširovaní služieb 
pre občanov? Nedávno ste 
otvorili vlastnú Lekáreň 
Poliklinika, vraj zriaďuje-
te ďalšie ambulancie...

„Jednou z najznámejších 
aktuálnych noviniek v Orav-
skej poliklinike je nová le-
káreň, ktorá je v prevádzke 
približne tri mesiace. Za-
čínala z ničoho, no úspech 
sa pomaly formuje a už to 
vidno čiastočne aj na zisku. 
Teší nás, že myšlienku le-
kárne podporujú aj občania 
mesta a regiónu. Z lekárne 
máme informácie, že tu pri-
chádzajú pacienti, ktorí radi 
merajú cestu zo starej budo-
vy polikliniky i zo vzdiale-
nejších ambulancií do našej 

lekárne a vyslovene povedia, 
že prišli preto, aby podporili 
našu lekáreň, aby podporili 
polikliniku. 

Okrem toho sme predmi-
nulý týždeň otvorili novú 
zubnú ambulanciu, pretože 
veľa pacientov si sťažova-
lo, že tieto služby sú časovo 
nedostupné, že v zubných 
ambulanciách treba dlho ča-
kať. Podarilo sa nám získať 
dobrú lekárku, ktorá bude 
objednávať pacientov pres-
ne na hodiny. V minulosti 
rovnakým spôsobom praco-

vala v zahraničí, takže to má 
overené a zvládnuté a verím, 
že pacienti, ktorí potrebujú 
služby zubára, nebudú mu-
sieť dlho čakať a budú spo-

kojnejší.
V priebehu jedného-dvoch 

týždňov plánujeme otvoriť v 
priestoroch polikliniky, opäť 
pre rozšírenie palety posky-
tovaných služieb, súkromnú 
mamologickú ambulanciu a 
tak naše pacientky nebudú 
musieť cestovať za týmto 
vyšetrením do Dolného Ku-
bína a na vyšetrenie čakať.

Okrem toho v najbližšej 
dobe presťahujeme zo starej 
do novej budovy niektoré  
ambulancie a pohotovosť. 
Presťahovanie pohotovosti 

je závislé od vybudovania 
cesty poza novú časť po-
likliniky a chodníka spredu 
budovy. Predpokladáme, že 
v druhej polovici októbra 

Oravská poliklinika v Námestove je jednou z najkrajších, ak 
nie najkrajšia v širokom okolí.           Foto: (lá)

Do novootvorenej Lekárne Poliklinika prichádzajú pacienti 
po lieky aj zo vzdialenejších ambulancií.

Základný kameň budúcej nemocnice spred 20 
rokov.                                             Foto: (lá)

Úspech CZŠ sv. Gorazda
Koncom júla zverejnil 

INEKO (Inštitút pre sociálne 
a ekonomické reformy) reb-
ríček naj škôl na Slovensku 
za školský rok 2013/2014. 
V rámci Žilinského kraja sa 
spomedzi 134 hodnotených 
škôl a najvyššie spome-
dzi oravských základných 
škôl - na 7. mieste rebríčka 
umiestnila CZŠ sv. Gorazda 
v Námestove. Podľa INEKO 
poradie škôl zohľadňuje vý-
sledky žiakov v celonárod-
ných testoch i mimoriadne 
výsledky žiakov, napr. v rôz-
nych olympiádach, výsledky 
škôl nesúvisia s typom škôl 
či typom zriaďovateľa a ne-
závisia ani od finančných 

zdrojov. Do hodnotenia sa 
dostali iba tie školy, ktoré za 
ostatné štyri roky mali aspoň 
80 testovaných žiakov. Nap-
ríklad v Žilinskom kraji je 
270 škôl, hodnotenie malo 
134 škôl.

Reakcia riaditeľky Mgr. 
Marty Kurtulíkovej na 
umiestnenie: „Z úspechu 
sme sa určite veľmi potešili. 
Kritériá súťaže som pres-
ne nepoznala, ale určite je v 
nich zahrnuté testovanie 9, čo 
sme mali veľmi dobré – boli 
sme druhí v okrese zo sloven-
ského jazyka i matematiky. 
Myslím si, že je to výsledok 
každodennej práce celého  
nášho kolektívu pedagógov 

a všetkých, ktorí sa starajú o 
duchovný rast žiakov, žiakov 
samotných, ale aj rodičov.“ 

Pred CZŠ sv. Gorazda sa 
umiestnila (s rovnakým poč-
tom bodov) ZŠ z Kysuckého 
Nového Mesta, 5. bola ZŠ a 
MŠ zo Žiliny, 1. miesto patrí 
ZŠ z Ochotnice.

Z oravských ZŠ sa v rámci 
Žilinského kraja na 11. mies-
te umiestnila  CZŠ R. Dilon-
ga Trstená, 15. ZŠ Hviezdo-
slavova Trstená, 19. ZŠ a MŠ 
Nižná, 21. ZŠ a MŠ J. Voj-
taššáka Zákamenné, 23. ZŠ a 
MŠ Oravské Veselé, 26. CZŠ 
Š. Šmálika Tvrdošín, 28. ZŠ 
a MŠ Oravská Lesná. 

	 	 										(lá)
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Keď myšlienka podeliť sa spája
V sobotu 6. septembra sa v Námes-

tove konala, čo do rozsahu aj obsahu, 
výnimočná akcia. Táto masová chari-
tatívno-športová udalosť na podporu 
malej onkologickej pacientky Lucin-
ky Sochovej, konajúca sa na Nábre-
ží Oravskej priehrady v priestoroch 
amfiteátra, sa vo verejnosti stretla s 
nečakaným ohlasom. Podujatie or-
ganizačne zastrešovalo Občianske 
združenie Dynamit klub, ktoré vedie 
Mgr. Alena Nováková, dlhoročná 
učiteľka na ZŠ Brehy v Námestove a 
zároveň trénerka niektorých druhov 
športu. „Udalosť tohto rozsahu by 
bola ťažko zvládnuteľná bez ochoty 
ľudí v organizačnom tíme a bez pris-
penia sponzorov, ktorým chceme ve-
rejne vyjadriť vďaku a hlbokú úctu. 
Dovolíme si  ich vymenovať,  aby 
aj oni mohli ľudsky participovať na 
tomto ojedinelom, silnom a chariz-
matickom zážitku. Verme spoločne, 
že v ľudských srdciach nájde stabil-

né miesto hlavné heslo a myšlienka 
podujatia: Tak, ako o radosť, tak aj o 
starosť sa musí človek vedieť pode-
liť,“  povedala Alena Nováková.

Sponzori podujatia: Stavebniny 
Marián Grigeľ (1480 €), Janka a Pe-
ter Finikovci (reštaurácia U gazdu, 
500 €), Miro Kubica (Mäso- údeniny) 
Breza, Milan Vojtechovský (MIVO), 
pán Bolf (firma PEGAS), Michal 
Ferneza, Marek Kuloštiak(Cukráreň)

Mediálni partneri: Rádio Sever, 
TV Severka, noviny Námestovčan, 
Monika Kováčová (hračkárstvo Klin-
ček), Ria Balková,Trstená, MsÚ Ná-
mestovo.                           Redakcia

Autor:
Jozef 
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ENERGGEETTICKÝÝÝ CEERRTTTIIFFIKKKÁÁTTT

0903 301 407 
www.hlina.sk
NÁMESTOVO

ul. Štefánikova 249

v cene 120 € do 48 hod

ENERGGEETTICKÝÝÝ
Prvým 20 zákazníkom zrealizujeme termovíziu ZDARMA.

Oprava
V júlovom čísle Námestovčana sme v článku Námes-

tovčania spomínajú a pamätajú, omylom uviedli, že firma 
MIRANO, ktorá spolu s pohrebníctvom PAPS Jána Kru-
šinského Námestovo zhotovila pomník pre nájdeného mŕt-
veho novorodenca, má sídlo v Oravskej Jasenici. Firma 
sídli v Oravskej Lesnej. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Redakcia

Podujatie na podporu nemocnej 
Lucinky sa stretlo s veľkým záujmom 
účastníkov akcie i štedrých darcov. 
Charitatívnou zbierkou malo v Námes-
tove pokračovanie aj v nasledujúcich 
dňoch.                  Foto: (dk)

Ďalšie číslo Námestovčana 
vyjde 4. novembra.

Uzávierka príspevkov 
a inzercie je 21. októbra.

tajničku krížovky nám pošlite do redakcie Námestovčana na e-mailovú adre-
su: oravec.namestovo@mail.t-com.sk do konca septembra. Nezabudnite uviesť 

aj tel. kontakt. troch vyžrebovaných výhercov vydavateľ - mesto Námestovo – od-
mení knihou.  



11Námestovčan

Cenník inzercie 
mestských novín  NÁMESTOVČAN

Vydavateľ: Mesto Námestovo                    
     ul. Cyrila a Metoda 239/6
                   029 01 Námestovo
                   tel. 043/550 47 03 
                         0904 669 831
                   fax: 043/550 47 12

Adresa redakcie: 
PhDr. Anna Lajmonová, vydavateľstvo
          ul. Vojtaššákova 623/64
          027 44 Tvrdošín 
          tel. 0905 742 138
e-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

  sadzobný rozmer: 355 mm x 252 mm 

1/1 strana  25,2   x 35,5 cm
1/2 strany  25,2   x 17,55 cm
1/2 strany  12,4   x 35,5 cm
1/3 strany    8,13 x 35,5 cm (na výšku)

1/3 strany  25,2 x 11,56 cm (na šírku)
1/4 strany  12,4 x 17,5   cm (na výšku)
1/4 strany  25,2 x   8,57 cm (na šírku)
1/8 strany  12,4 x   8,57 cm

Sadzobný obrazec a technické podmienky

        farebná inzercia                                               čiernobiela inzercia

  cena za cm2: 0,40 €                            cena za cm2: 0,28 €

Zľavy: 3 -5x  10%, 5 – 10x  20%
Príplatky: 1. str. v hornej polovici 100%, 
                            v dolnej polovici 50%
Uzávierka: 15 dní pred uverejnením
Agentúrna zľava: 10 %
Riadková inzercia:    
súkromná: bezplatne
komerčná: riadok v novinovom stĺpci  0,30 €
Dodanie predlôh: v PDF, JPG, TIF, CDR 11
Cena za vkladanie: 
komerčná vkladačka 0,014 €/ks
nekomerčná vkladačka  0,010 €/ks

             cena za plochy: cena za plochy:

OBJEDNÁVKY

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

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

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

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

SPEKTRUM

V dňoch 20. - 28. augus-
ta bola takmer stočlenná 
skupina pútnikov z Námes-
tova i obcí hornej Oravy, 
spolu s kňazmi, na púti v 
Medžugorí. Požehnaný čas 
na miestach, kde sa zjavu-
je Panna Mária, spoločne 
s pútnikmi z celého sveta 
venovali modlitbám sv. ru-
ženca, zúčastňovali sa sv. 
omší,  denne slávených aj v 
slovenskom jazyku, keďže v 
tom čase bolo v Medžugorí 
tisíc Slovákov, boli prítomní 
na adoráciách  pred krížom 
a Oltárnou sviatosťou, kde 
sa mohli osobne stretnúť s 
Kristom, putovali na vrch 
Podbrdo, miesto zjavení 
Panny Márie, absolvovali 
krížovú cestu na Križevac, 

na vrchole ktorého stojí kríž 
s pozostatkami kríža, na kto-
rom zomrel Ježiš Kristus... 

Pobytom v Medžugorí urči-
te v srdci každého účastníka 
púte vznikla nezmazateľná 
stopa – dotyk Lásky, z ktoré-
ho čerpajú silu do bežných i 
ťažkých dní života pre seba i 
svoje rodiny.  V  čase ich po-
bytu v Medžugorí 25. augusta, 
dala Panna Mária vizionárke 
Márii Pavlovič – Lunetti ďal-
šie aktuálne posolstvo a tak 
sa ho desaťtisíce prítomných 
pútnikov z rôznych končín 
sveta mohli  dozvedieť už na 
druhý deň dopoludnia. Je to 
posolstvo Panny Márie, Krá-
ľovnej pokoja pre veriacich z 
celého sveta:

„Drahé deti! Modlite sa na 

moje úmysly, lebo satan chce 
zničiť môj plán, ktorý tu 
mám a ukradnúť vám pokoj. 
Preto, deti moje, modlite sa, 
modlite sa, modlite sa, aby 
Boh cez každého z vás mohol 
pôsobiť. Nech sú vaše srdcia 
otvorené Božej vôli. Milujem 
vás a žehnám vás svojím ma-
terinským požehnaním. 

Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“

Medžugorie otvára srdcia 
ľudí dokorán a jeho volanie 
do blízkej prítomnosti Božie-
ho syna a jeho matky Panny 
Márie je také silné, že si ur-
čite každý z pútnikov vzá-
pätí po návrate želal, aby sa 
tam mohol vrátiť čo najskôr. 
Lebo v Medžugorí je na zemi 
nebo...             (lá) 

Pri príležitosti 3. výročia exis-
tencie mestských novín Ná-
mestovčan sme pre vás, vážení 
čitatelia, po dohode s niekto-
rými fi rmami, pôsobiacimi v 
oblasti služieb, pripravili malý 
darček: Každá z uvedených 
fi riem vám pri vašej návšteve 
s jej kupónom umožní využiť 
na ponúkané služby zaujímavú 
zľavu. Zľava platí oddnes do 
konca októbra.

PARADISS – VLASY A VIZÁŽ 
vám na KOZMETICKÉ 

SLUŽBY – konkrétne na ošet-
renie pleti poskytne zľavu 20% 
z ceny (pôvodná cena 25 €, 
cena po zľave 20 €)

KADERNÍCTVO – na far-
benie vlasov so strihom zľavu 
30%  z ceny (pôvodná cena 30 
€, cena po zľave 21 €) 

FIT MAX GYM 
 - jediné fi tness centrum s naj-

dlhšou tradíciou a najväčšou 
rozlohou v Námestove!

Držiteľ kupónu z Námestov-
čana dostane 20% zľavu z ceny 
zakúpenej permanentky. V po-
nuke sú permanentky: mesačná 
v cene 27 €, trojmesačná 75 € a 
polročná za 120 €.

 Cvičenie  vo Fit Max Gym je 
s krásnym výhľadom na Orav-
skú priehradu. Príjemné pro-
stredie, pekne vybavené šatne, 
sprchy a profesionálny fi tness 
bar so širokou škálou športo-
vých nápojov a výživových 
doplnkov od špičkových sve-
tových výrobcov za najlepšie 
ceny na trhu. Všetci priaznivci 
športu sú srdečne vítaní. Fitness 
Fit Max Gym nájdete na Náb-
reží Oravskej priehrady (nad 
Twixom), otvorené denne od 
8.00 do 21.30 h. 

DENTÁLNA HYGIENA
Bc. Roman Vráb
Tel. 0907 580 503, 0915 151 604

vám na základné hodinové 
čistenie chrupu poskytne zľa-
vu 5 € (bežná cena 30 €, cena 
po zľave 25 €), dent. hygiena + 
pieskovanie od 40-50 €/hod., s 
kupónom zaplatíte 35 €. 

BAR 74  FEEL THE DIFFERENCE
Len pred nedávnom otvo-

rený bar na Štefánikovej ulici 
(pod farou) vám v príjemnom 
prostredí ponúkne rôzne druhy 
nápojov a na celý sortiment ga-
rantuje zľavu 5% 

Ak vám v uvedených zaria-
deniach bude príjemne, vážení 
čitatelia, spomeňte si pri tom 
na oslávenca – noviny Námes-
tovčan, ktoré v septembri začali 
písať 4. rok svojej existencie.                                                                                         
                                  Redakcia  
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Aby vám bolo príjemne
Silným vnútorným zážitkom i osobným dotykom Boha je večerná adorácia pred krížom na 

obrovskom voľnom priestranstve pri hlavnom oltári.                 Foto: (lá)

Silná búrka, ktorá sa v jeden večer strhla počas sv. prijímania, prinútila tisícky ľudí utekať do svo-
jich príbytkov. Niekoľko stoviek sa bežalo skryť pod prístrešok blízko oltára a sochy Panny Márie, 
kde za normálnych okolností majú prístup iba kňazi. Čím silnejšie udierali hromy a blesky, tým hlas-
nejšie sa sv. ruženec modlili a spievali ľudia, nalepení na seba ako jeden obrovský koláč. Niektorí, zo 
strachu pred búrkou, aká určite nebýva často, vliezli pod obrovský mramorový oltár...       Foto: (lá)

V Medžugorí je na zemi nebo



ZŠ Slnečná privítala na začiat-
ku septembra 313 žiakov, ktorí 
sa budú vyučovať v 17 triedach 
I. a II. stupňa. Pre 35 žiačikov 
bol tento deň výnimočný a ne-
opakovateľný, pretože bol to ich 
prvý krok do školy. Niektorých 
sprevádzala  veľká radosť, vzru-
šujúce očakávanie, no možno i 
malé obavy. U mnohých sme 
mohli vidieť nesmelé pohľady, 
z ktorých sme vyčítali obrovskú 
zvedavosť, čo ich to vlastne v 
tej škole čaká. Prváčikov v ich 
prvý deň bol privítať aj primátor 
mesta Ing. Ján Kadera, ktorý im 
odovzdal prvácky darček. Pani 
riaditeľka v príhovore všetkým 
popriala veľa úspechov, trpezli-
vosti a entuziazmu.

Veríme, že naša škola ponú-
ka bohaté možnosti rozvoja 
detskej osobnosti. V prvom 
rade sa usilujeme dosiahnuť 
radosť z tvorenia a pozná-

vania.  Ponúkame realizáciu 
voľnočasových aktivít v 22 
záujmových útvaroch a dvoch 
oddeleniach školského klubu 
detí, moderný multifunkčný 
športový areál.  Pravidelne or-
ganizujeme výmenné pobyty 
- Holandsko, zapájame sa do 
projektovej činnosti, uskutoč-
ňujeme akcie spojené s folk-
lórom, koncerty,  charitatívne 
podujatia. Deti sa zúčastňujú  
poznávacích exkurzií, rôznych 
vedomostných a športových 
súťaží, v ktorých dosahujeme 
výborné výsledky.  Škola cez 
prázdniny dostala v interiéroch 
nový vzhľad, podarilo sa nám 
vymaľovať celé tri poschodia. 
Pribudla nám ďalšia špeciálna 
učebňa, ktorá je vybavená in-
teraktívnou tabuľou  s dvadsia-
timi tabletami. 

Deťom prajeme, aby ich po  
celý rok sprevádzala túžba po 

poznávaní, radosť z učenia a od-
hodlanie posúvať sa stále ďalej. 
Rodičom prajeme veľa trpez-
livosti a schopnosti preniesť sa 
cez nesplnené očakávania, mo-
tivovať a chváliť. A učiteľom 

veľa porozumenia, pevné ner-
vy a čo najviac kreativity, aby 
mohli svojim žiakom vytvoriť 
podmienky, v ktorých sa budú 
chcieť vzdelávať.
	 														ZŠ	Slnečná
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Naši nádejní reprezentanti.                    (Foto: zš k)

V rozvrhu hokej aj futbal 
V školskom roku 2014/2015 

otvárame na ZŠ Komenské-
ho už tretiu triedu so športo-
vým zameraním. Triedu 5. C 
navštevuje 21 chlapcov – 7 
futbalistov a 14 hokejistov. K 
dispozícii majú  naši futbalis-
ti  telocvičňu, umelú trávu  a 
neďaleký mestský  futbalový 
štadión.  Nádejné hokejové ta-
lenty  môžu  zas svoje športové 
nadanie rozvíjať  na zimnom 
štadióne Altis, s ktorým škola 
spolupracuje.

Rozvrh hodín je rozšírený  o 
štyri hodiny športovej prípra-
vy, ktoré zabezpečujú tréne-
ri - futbalistom páni učitelia 
Tomáš Smataník a hokejis-
tom Michal Jurík. Pravidelné 
tréningy, víkendy vyplnené 
zápasmi, presný režim dňa, 
rozvoj hráčskych kvalít, tímo-

vosť či zodpovednosť sú dôle-
žité podmienky a predpoklady 
úspechu oboch športových 
družstiev.

Našim novým športovcom 
želáme veľa pekných chvíľ v 
škole, chuť a elán do učenia 
a výborné športové výsledky. 
Chceme poďakovať hlavne 
vám, rodičia, ktorí nám dôve-
rujete a rozhodli ste talent  va-
šich detí rozvíjať na našej ško-
le. Veríme,  že pod vedením 
svojich  učiteľov a  trénerov  
budú školu   reprezentovať 
nielen v našom meste, ale aj 
po  Slovensku  a v zahraničí. 
To potvrdili aj naši hokejisti 
14. septembra víťazstvom  3:2  
nad  Dolným Kubínom v zá-
pase, ktorým zároveň otvorili 
súťažnú sezónu.  

ZŠ Komenského

Neberte nám prinzeznú - netradične
Posledný júnový týždeň bol 

pre žiakov speváckeho od-
delenia ZUŠ Ignáca Kolčáka 
v Námestove  výnimočný. 
Spolu so speváckym zborom 
Kvítek zo ZŠ Václava Havla 
v Poděbradech pripravili pre 
žiakov ZŠ v Zubrohlave ne-
tradičné predstavenie – mu-
zikál Neberte nám princeznú. 

Iniciátorky a organizátor-
ky tohto medzinárodného 
e-Twinningového projektu 
„Česko – slovenský detský 
muzikál“ sú Mgr. Věra Froň-
ková, vedúca speváckeho 
zboru z Poděbrad,  a Mgr. 
Daniela Čierniková, učiteľka 
spevu na ZUŠ I. Kolčáka v 
Námestove. Spolupráca cez 
internet  na diaľku (400 km) 
bola výborná. No nie je nad 
osobné stretnutie. 

Po nočnej jazde sa deti z 
českej základnej školy prebu-
dili vo Vysokých Tatrách. Po 
malej turistickej prechádzke 
nasledoval presun do srdca 
hornej Oravy – Námestova. 
Tu sa zvítali so spevákmi Da-
niely Čiernikovej. Po krátkej 
zoznamke bola na rade spo-
ločná skúška celého muziká-
lu. 

Aj keď sa obe skupiny detí 
veľmi svedomite pripravova-
li, až na skúške a generálke 
zároveň, nabralo predstave-
nie konkrétny obraz a až tam 
sa ukázalo, čo deti dokážu a 

akí sú „profesioná-
li“. Spoločne si prešli 
celý muzikál. Pred sa-
motným vystúpením 
mali všetci ešte dve 
hodiny na doladenie a 
vylepšenie.  

Samotné predsta-
venie pre celú ZŠ 
Zubrohlava odštarto-
vali žiačky literárno 
– dramatického od-
boru ZUŠ I. Kolčá-
ka v Námestove ako 
predskokani so svo-
jím absolventským 
predstavením Gašpar-
kolegenda. Po tejto 
rozprávke sa rozozvu-
čali tóny a piesne mu-
zikálu Neberte nám 
princeznú. 

Mnohí v hľadisku sa pridali 
k účinkujúcim a známe me-
lódie si s nimi aj zaspievali. 
Najmä pani učiteľky, ktoré sa 
takto aspoň na malú chvíľoč-
ku preniesli do detských čias, 
kedy muzikál zožal najväčšiu 
slávu. 

Spolupráca, ktorá sa za-
čala jednoduchým mailom, 
vyústila do úžasného pred-
stavenia, ktoré obecenstvo 
odmenilo veľkým standing 
ovation. Bola to najkrajšia 
odmena pre obe zúčastnené 
strany. Z predstavenia mali 
všetci trošíčku strach. Ten ale 
po prvých piesňach opadol a 

celé vystúpenie si všetci uží-
vali. 

Dobrá vec sa podarila. Nie-
lenže vzniklo úžasné pred-
stavenie, ale vznikli aj nové 
priateľstvá. Jazyková bariéra, 
ak vôbec nejaká existovala, 
bola prekonaná veľmi rých-
lo a aj v českej skupine bolo 
počuť slová ako napr.  hej... 
ďakujem... vitaj... či slová 
ako čučoriedka... ťava alebo 
lopta.

 Predstavenie a celé stret-
nutie bolo dôkazom toho, že 
malo zmysel prihlásiť obe 
školy do už spomínaného 
eTwinningu. Že malo zmysel 
stráviť hodiny, týždne i me-
siace prípravou a nacvičova-

ním. Že malo zmysel obeto-
vať aj voľný čas k naplneniu 
spoločného cieľa. 

O tom, akí sú speváci zo 
Slovenska, sa presvedčí po-
děbradské obecenstvo v dru-
hej polovici októbra, kedy 
by mali do tohto kúpeľného 
mesta odcestovať  speváci zo 
ZUŠ I. Kolčáka v Námesto-
ve a spolu s deťmi z Kvítku 
predviesť dvojjazyčný mu-
zikál. Dievčatá z literárno – 
dramatického odboru Zušká-
čik, sa zasa predstavia svojím 
absolventským predstavením 
Keď gróf rozkáže čarovať.

Držte nám palce! Ďakuje-
me! 

	Mgr.	Mária	Vojtašáková

Riaditelia cirkevných škôl 
vo Fínsku

V  júni 2014 sa riaditelia 
z cirkevných škôl z celého 
Slovenska zúčastnili na po-
zvanie manželov Krajňákov-
cov návštevy fínskeho škol-
stva v meste Oulu.  

Navštívili tri základné ško-
ly, z toho dve spojené (ma-
terská škola, základná škola, 
stredná škola), jednu odbor-
nú školu, centrum pre inter-
netovú excelenciu Univer-
zity a podobnú organizáciu 
ako náš školský úrad. Školy 
už boli prázdne, pretože žia-
ci tam majú v júni a júli práz-
dniny. 

Po technickej stránke je 
vybavenie škôl na vysokej 
úrovni, bolo čo obdivo-
vať. Mesto sa veľmi stará o 
školy, učiteľom umožňuje 
mnohé vzdelávania. Strava, 
učebnice a dovoz do škôl je 
zadarmo. 

O 400 km vyššie sme na-
kukli do firmy Lappset v 
meste Roveniemi, ktorý vy-
rába detské ihriská. 

Po  návšteve Deda Mráza v 
Napapiri a spoločnej fotke s 
ním sme ešte navštívili sobiu 
farmu, kde sme ochutnali so-
bie mäso.

Prekročili sme severný polár-
ny kruh, čo bol veľký zážitok.

V celom Fínsku je iba jeden 
katolícky kostol v Helsin-
kách, ostatné sú protestant-
ské. Mnohé školy začínajú a 
končia  školský rok  bohos-
lužbou v kostole. Cirkevné 
školy, ale aj mnohé štátne 
školy u nás na Slovensku 
začínajú školský rok svätou 
omšou s prosbou o pomoc  a 
na záver školského roka s po-
ďakovaním sa za všetky dary 
a milosti. 

             Marta	Kurtulíková

Aktéri muzíkálu Neberte nám princeznú.                     Foto:	(mv)

Riaditelia cirkevných základných škôl  z celého Slovenska vo 
Fínsku určite porovnávali aj podmienky v slovenskom a fín-
skom školstve.		 	 	 	 Foto:	(ar	mk)

Rok začali sv. omšou a prosbami
Katechéti Spišskej diecézy za-

čali nový školský rok slávnost-
ným Veni Sancte v Ružomberku. 
Pomocný spišský biskup Andrej 
Imrich sa im v kázni prihovoril: 
“Súčasná doba je doba zahalená, 
kedy sa relativizujú a prekrúca-
jú všeobecne platné hodnoty 
a hodnoty ľudskosti. Ale stále 
platí, že jediným Svetlom ostá-
va Kristus.“  Katechétov biskup 
povzbudil k veľkej trpezlivosti a 
vytrvalosti, aj keď ovocie kate-
chizácie nie je vidno.

V utorok 2. septembra sa ot-
vorili brány škôl pre všetkých 
žiakov. Na sv. omši dekan Bla-
žej Dibdiak povedal, že na to, 
aby sme boli múdri a dobrí, je 
potrebné: mať túžbu chcieť byť 

d o b r ý , 
mať na 
to pros-
t r iedky 
– prie-
s t o r y , 
k n i h y , 
u č i t e -
ľ o v , 
rodičov 
a byť 
vytrva-
lý, nez-
ľ a k n ú ť 
sa neús-
pechu.

Aby sa nám to  všetkým da-
rilo, začíname tento nový škol-
ský rok sv. omšou a prosbou, 
aby nám Pán Boh pomáhal a 

požehnával všetky naše náma-
hy a snaženie. Po sv. omši sa 
žiaci, pedagógovia a ďalší za-
mestnanci presunuli do budovy 
Cirkevnej základnej školy sv. 
Gorazda. 

Nasledovala štátna hymna a 
príhovory pána dekana i pani 
riaditeľky. Naši najmenší – pr-

váčikovia, sa potom so svojimi 
triednymi učiteľmi presunuli do 
tried. Nové triedy si tiež pozreli 
naši piataci.

Veríme, že takto začatý škol-
ský rok bude užitočný a požeh-
naný pre všetkých nás.

Zuzana	Ružvoňová,	
CZŠ	sv.	Gorazda

O duchovný rast detí na CZŠ sv. Gorazda sa bude starať tento kolektív pedagógov, 
kňazov, rehoľných sestier a katechétov.             Foto: (zš g)

Prvý kontakt so školou bol pre prváčikov určite príjemným prek-
vapením, zvlášť, ak ich povzbudzovali pani učiteľky.  Foto: (zš s)

Radosť z tvorenia a poznávania na Slnečnej
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ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV

26.9. Piatok 16:00
Vstupné: 2 €

Divadlo Maska Zvolen
Nové veľkovýpovedné  

predstavenie na motívy rov-
nomennej knihy Lewisa Car-
rolla, v ktorom Alica spolu 
s divákmi stretne králika s 
hodinkami, kartu srdcového 
dolníka, Čiernobielu kráľov-
nú, vajíčko Hupky Dupky, 
mačku Škľabku, klobúčnika 
s Aprílovým zajacom, kde sa 
golf hrá s ježkom a zvieratá 
rozprávajú.

JAZYKOVÁ SÚŤAŽ 
ABC

17. 9. – 17. 10.

Autorská súťaž žiakov a 
žiačok 1. - 6. ročníka základ-
ných škôl – výstava prác.

STRETNUTIE 
S DÔCHODCAMI

4. 10. Sobota

Október je mesiacom úcty 
k starším. Pri tejto príležitos-
ti sa stretnú dôchodcovia v 
Dome kultúry v Námestove. 
Magistrát v Námestove si s 
úctou pripomenie jubilantov, 
ktorí sa dožili úctyhodného 
veku.

ORAVAJAZZ
17. -18.10.

Piaty ročník festivalu Ora-

vaJazz sa bude konať v 
dňoch 17. a 18. októbra 2014 
tak ako minulý rok v Dome 
kultúry v Námestove. Každý 
ročník festivalu je výnimoč-
ný. Tak aj tento jubilejný je 
výnimočný najmä tým, že 
zrealizovať päť ročníkov jaz-
zového festivalu na Orave je 
výnimočnosť sama osebe. Je 
to malý zázrak, za ktorý sa 
treba poďakovať hlavne náv-
števníkom festivalu a všet-
kým partnerom.

JÁN SUŠKO: 
MYSTÉRIUM 

ORAVSKEJ KRAJINY

24.10. – 21.11.

Vernisáž výstavy sa usku-
toční 24. októbra o 16:30h 
vo výstavných priestoroch 
Domu kultúry v Námestove a 
môžete ju navštíviť v pracov-
né dni od 8:00 do 15:00h

PSÍČKOVO
ALEBO INAK:  

PES JE NAJLEPŠÍ  
PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ 

MY  JEHO?

31.10. Piatok 16:00

Pôsobivo stvárnený príbeh 
rozpráva o tom, že aj psici sú 
len „ľudia“. Že ten ich „psí 
život“ sa veľmi často podo-
bá nášmu. Sú v ňom radosti, 
starosti aj nespravodlivosti. 
Detský divák zistí, ako majú 
radi zvieratká ľudí a ako sa 
k nim ľudia v každom veku 
často nepekne správajú.

KINO KULTÚRA NÁMESTOVO – OKTÓBER 2014

1.10. ST 18:00 FK: NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI 12+ 2D Hudobný, Dokum.

2.10. ŠT 16:00
7 TRPASLÍKOV MP 3D Animovaný

5.10. NE 16:00
4.10. SO 18:30

STRATENÉ DIEVČA 15+ 2D Dráma, Triler
5.10. NE 18:30

8.10. ST 18:00 FK: 2001: VESMÍRNA ODYSEA 12+ 2D Sci-fi, Dobrodružný

10.10. PI 16:00
LÁSKA NA VLÁSKU MP 2D Rozprávka

12.10. NE 16:00
10.10. PI 18:30

ANJELI 12+ 2D Komédia, Dráma
11.10. SO 18:30

12.10. NE 18:30 SKÔR NEŽ ZASPÍM 15+ 2D Triler

15.10. ST 18:00 FK: ŤAŽKÝ DEŇ 12+ 2D Hudobný, Dokum.

16.10. ŠT 16:00
DOM KÚZIEL MP 3D Animovaný

19.10. NE 16:00

19.10. NE 18:30 ČO S LÁSKOU 12+ 2D Romantický

22.10. ST 18:00 FK: BIELY BOH 15+ 2D Dráma

24.10. PI 16:00
ŠKATULIACI MP 3D Animovaný

26.10. NE 16:00
24.10. PI 18:30

DRACULA: NEZNÁMA LEGENDA 12+ 2D Fantasy
25.10. SO 18:30

26.10. NE 18:30 SUDCA 12+ 2D Dráma

29.10. ST 18:00 FK: DETI 12+ 2D Dráma

30.10. ŠT 18:00
NEBO NIE JE VÝMYSEL 12+ 2D Dráma

31.10. PI 18:30

Podujatia  september – október 2014 Kino KULTÚRA Námestovo 
október 2014

KuLTúRA

Orava opäť ožije jazzom
Po roku, 17. a 18. októbra, do Námesto-

va opäť zavítajú slovenskí ale aj svetoví 
jazzoví hudobníci. Jubilejný piaty ročník 
OravaJazz festivalu predstaví kvalitných 
umelcov, ktorí svojou hudbou dokážu zau-
jať nielen jazzového fanúšika ale každého, 
kto má rád hudbu. 

Hlavnou hviezdou tohto ročníka bude 
americký gitarista Mark Whitfield, kto-
rý patrí k najlepším a najrenomovanejším 
svetovým gitaristom. Jeho výnimočnosť 
dokazuje spolupráca s takými velikánmi 
ako Diana Krall, Sting či Herbie Hancock. 
Spolu s ním vystúpi najvýraznejšia sloven-
ská jazzová formácia AMC Trio. 

Na festival organizátori každoročne pozý-
vajú aj umelcov zo susedného Poľska, ktoré 
je liahňou kvalitných jazzových umelcov. 

Tento rok do Námestova zavíta saxofonista 
svetovej úrovne Piotr Baron s kapelou. 

Spoza oceánu príde aj ďalší saxofonista 
Eric Wyatt, ktorý spolu s Hankou Gregu-
šovou predstaví slovenské ľudové piesne v 
jazzovej úprave. 

Okrem menovaných umelcov festival 
navštívia aj rakúsky saxofónový kvartet Sa-
xpack, mladý izraelský saxofonista Shauli 
Einav so skupinou Jazz & more a slovenský 
klavirista Ondrej Krajňák. Záver festivalu 
bude patriť medzinárodnému hudobnému 
zoskupeniu Miss Moravia. Miss Moravia 
návštevníkov privedie k brehom Moravy 
a Dunaja a predstaví pestré kultúrne dedič-
stvo nášho regiónu. Jej muzikanti sú orche-
strom, vidieckou kapelou aj big bandom 
zároveň. 

Ešte na slovíčko s organizátorom OravaJazz festivalu Andrejom Namislovským
Ktorého hudobníka by si publikum 

nemalo nechať ujsť?
Každého, ktorý je v programe. Či už je 

to vynikajúci slovenský klavirista Ondrej 
Krajňák, alebo Piotr Baron, každý je vo 
svojom nástroji špička. Veď napr. taký Mark 
Whitfield hrával so Stingom alebo Ray 
Charlesom. A tam musel hrávať prvú ligu. 
Taktiež hudobníci zo skupiny Miss Moravia 
– Juraj Bartoš alebo basgitarista Juraj Grig-
lák, ktorý hráva častejšie v zahraničí ako na 
Slovensku. Myslím si, že v programe nie je 
slabé miesto a na svoje si príde každý. 

Aj tento rok dostanú priestor mladí 
hudobníci z Námestova a okolia?

Samozrejme. Musíme umožňovať 
prezentovať sa mladým a začínajúcim 
hudobníkom. Veď kde inde zakúsia 
chuť hrať pred divákmi ako na pódiu. 
A dokonca pred svetovými muzikantmi. 
Samozrejme, treba sa poďakovať najmä 
učiteľom ZUŠ Ignáca Kolčáka, ktorí s 

veľkou trpezlivosťou pripravujú týchto 
budúcich svetových hudobníkov. 

Aké dojmy si odnášali zahraniční 
umelci z minulých ročniíov festivalu?

Podľa ich vyjadrení len dobré. Pred 
príchodom nevedia, kam idú. Nepoznajú 
Námestovo a vôbec nemajú predstavu o 
tom, ako to tu vyzerá. 

Sú očarení – priehradou, okolitými ho-
rami, mestom či celkovo festivalom – a 
odchádzajú spokojní. Na festivale dbáme 
o to, aby sme im poskytli len tie najlep-
šie služby. A tie sa snažíme dať aj našim 
návštevníkom.  

Myslíte si, že v budúcnosti bude ešte 
priestor na rozšírenie festivalu napr. 
na tri dni? 

Priestor tu je vždy, všetko však záleží 
od finančných možností. Každoročne je 
to boj o dostatok peňazí a za to, ako festi-
val vyzerá, vďačíme hlavne partnerom.  
                 (r)
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Laštíková	 Mária	 82
Jagelek	 Roman	 77

Florek	 Anton	 55
Smolár	 Michal	 60

Odišli z našich radOv

jún 2014

júl 2014
Majcher	 Roman	 89
Sýkorová	 Viera	 81
Pudil	 Ján	 76

Medvecký	 Alojz	 58
Vrabček	 Martin	 45

van	der	Steen	Lucia
Macala	 Boris
Mikuška	 Tomáš
Mikula	 Vladimír
Orčíková	 Liana
Vojtkuliak	 Mathias

Čierniková					Juliána
Michaliga	 Ján
Krivačková	 Soňa
Rentková	 Veronika
Paučo	 Rastislav

Vítame medzi nami

narodení v júni 2014

spOlOčenská rubrika

Fajčáková	 Vanesa
Vojtaššáková	Viktória
Paulová	 Andrea
Tomovčík	 Ján

Gašpar	 Filip
Brija	 Andrej
Chovancová	 Ameli

narodení v júli 2014

Jendrušák	 Hugo
Dudek	 Pavol
Blahová	 Dorota
Revajová	 Zuzana

Šujanová	 Dorota
Skočík	 Tomáš
Sajko	 Benjamín

narodení v auguste 2014

august 2014
Miklušák	 Ján	 81
Kubiridžáková	 Jarmila	 49

Bendžala	 Juraj	 74

ABC   Súkromné centrum špeciálno–pedagogického 
poradenstva  v Námestove

Stáva sa vám, milí rodičia, 
že príprava na vyučovanie 
vašich detí je časovo náročná, 
že zápasíte s detskými slzami, 
niekedy aj vlastnými a občas 
vám pustia nervy? Nič to však 
nemení na skutočnosti, že vaše 
dieťa nosí domov zlé známky 
a pani učiteľka požaduje, aby 
ste zlepšili prípravu na vyučo-
vanie? Vaše dieťa chodí do 
školy s obavami, ráno vyjed-
náva a odmieta ísť do školy a 
školské výsledky nezodpove-
dajú spoločne vynaloženému 
úsiliu?

Nebojte sa, veľa ľudí rieši 
podobné problémy so svoji-
mi deťmi ako vy a nemusí to 
ešte znamenať, že dieťa je zlé, 
alebo že vy, ako rodičia, ste 
zlyhali. Môže ísť o situácie, 
kedy máte pocit, alebo opa-
kovanú skúsenosť s tým, že 
sa vaše dieťa svojimi schop-
nosťami, znalosťami, citovým 
prežívaním alebo správaním 
zjavne líši od svojich rovesní-
kov. Taktiež sa môže stať, že 
učiteľ, pediater, širšia rodina, 
priatelia rodiny (alebo kama-
ráti dieťaťa) upozorňujú na 
problémy dieťaťa. Môže sa 
stať, že aj vy sami si uvedo-
mujete ťažkosti svojho dieťa-
ťa, ale neviete určiť ich príči-
nu, či nájsť a uplatniť vhodný 
spôsob riešenia. 

V takýchto a im podobných 

situáciách nie je nijakou han-
bou požiadať o pomoc odbor-
níka a vymaniť sa zo života v 
neistote, pochybnostiach a se-
baobviňujúcich myšlienkach. 

My, kolektív odborníkov 
Súkromného centra špeciál-
no-pedagogického poraden-
stva v Námestove, si vysoko 
ceníme odvahu požiadať nás 
o pomoc a zároveň je naším 
cieľom, tieto žiadosti vypočuť 
a náležite konať, aby sme vám 
pomohli v situácii, v ktorej sa 
nachádzate. 

Psychológovia a špeciálni 
pedagógovia nášho centra 
vám pomôžu rozpoznať pô-
vod ťažkostí vášho dieťaťa, 
podporia vás v hľadaní a 
realizovaní riešení situácie. 
Nekladieme si za cieľ súdiť 
vaše rodičovské postoje a roz-
hodnutia. Odporúčania, ktoré 
od nás dostanete, majú vždy 
formu ponuky a rozhodnutie, 
či ich prijmete, je na vás.

Požiadať o odbornú pomoc 
pri riešení učebných, výchov-
ných,  či iných ťažkostí svoj-
ho dieťaťa môžete samotní 
rodičia (resp. zákonní zástup-
covia) kedykoľvek telefonic-
ky 09048 878 873 alebo pros-
tredníctvom mailu centrala@
euporadna.sk  Nepotrebujete 
žiadne odporučenie. Podnet na 
návštevu nášho centra, po pre-
konzultovaní s rodičmi, môže 

dať aj škola (triedny učiteľ, 
výchovný poradca, školský 
špeciálny pedagóg), ktorú 
dieťa navštevuje. Ak  má vaše 
dieťa ťažkostí v učení, môže-
me na základe vašej žiadosti 
konzultovať s pani učiteľkou 
v škole, pozrieť sa na vaše 
dieťa v triede pri práci. Vaše 
dieťa môže podstúpiť vyšet-
renie len s vaším súhlasom. 
Všetky nami získané informá-
cie, sú dôverné. Slúžia na to, 
aby sme vám lepšie pomohli 
vyriešiť vaše problémy. 

V akých konkrétnych ob-
lastiach sa môžete na nás ob-
rátiť? V rámci našich služieb 
poskytujeme veľké množstvo 
štandardných, bezplatných 
činností:

• psychologickú a špeciál-
no-pedagogickú diagnostiku 
príčin školských neúspechov, 
špecifických porúch učenia a 
správania a ďalších učebných 
ťažkostí 

• vypracovanie správ (od-
borných posudkov pre účely 
školy)

• pomoc pri adaptačných 
ťažkostiach pri nástupe do ZŠ 
a pri prechode medzi jednotli-
vými stupňami školského sys-
tému; vedenie k správnemu 
štýlu učenia

• podpora rozvoja sociálnych 
a komunikačných schopností, 
senzorických funkcií, grafo-

motoriky a dalších nezrelých 
čiastkových funkcií nevyhnut-
ných pre proces učenia

• vedenie detí so špecifický-
mi poruchami učenia a inými 
ťažkosťami prostredníctvom 
špeciálnych pedagogických 
reedukačných metód, indivi-
duálnou i skupinovou formou

• posudzovanie harmonic-
kého vývinu dieťaťa od jeho 
narodenia a poradenstvo v ob-
lasti raného psychomotorické-
ho vývinu dieťaťa

• logopedickú starostlivosť, 
tréning komunikačných zruč-
ností 

• posúdenie úrovne jednot-
livých procesov ( myslenie, 
pamäť, pozornosť), ktoré 
ovplyvňujú školskú úspeš-
nosť 

• rôzne zdravotné ťažkosti, 
zdravotné znevýhodnenia, 
ktoré môžu zasahovať do pro-
cesu učenia 

• Nájdete nás na adrese: 
ABC SCŠPP, Hviezdoslavo-
vo námestie 213, Námestovo, 
029 01, 6 poschodie, Klinec 

V prípade záujmu ďalšie 
informácie nájdete na www.
euporadna.sk 

Odborný tím  ABC SCŠPP  
Námestovo

PaedDr. Tatiana Gandelová  
riaditeľka

Dovidenia leto
Tak ako po minulé roky, tak 

i tohtoročný program počas 
letných prázdnin bol v  Cen-
tre voľného času „Maják“ v 
Námestove  bohatý a pestrý. 
Počas siedmich týždňov sa v 
centre vystriedalo 177 detí a 
mládeže z Námestova a oko-
lia. Letné tábory odštartova-
lo  „Prázdninové všeličo“,  z 
ktorého si každé dieťa vybra-
lo niečo zaujímavé pre seba. 
Tábor „Šporťáčik“ bol zame-
raný na rôzne hry a športy. 
„Služba pre klienta“ poskyto-
vala deťom a mládeži aktivity 
v posilňovni, herni, tanečnej 
miestnosti, ale aj prácu s po-

čítačom.  Modelingovému 
táboru sa potešili mladé mo-
delky, ktoré sa zasvätili do ta-
jov módy a fotenia. „Túlavé 
topánky sa túlali s deťmi, kde 
sa len dalo, po pamiatkach, 
ale i kúpaliskách. Pre malých 
pirátov bol tábor „Pirátske 
leto“, pre milovníkov vody 
zas „Žblnky vlnky“.  Let-
ným prázdninám sme už dali 
zbohom. Ostáva nám už len 
popriať našim zverencom 
úspešný nový školský rok a 
vyjadriť spoločne s nimi túž-
by, aby tie ďalšie letné práz-
dniny tu opäť boli skoro. 
	 	 									Cvč

Dovidenia leto.           Foto:	cvč

Spojenie alkohol – volant neraz smeruje k tragédii
Poverený príslušník Policaj-

ného zboru obvinil 35-ročnú 
Emíliu z okresu Námestovo z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. Obvinená žena 
v stredu 17. septembra okolo 
20.00 h viedla po ceste I/78 v 
smere od Zubrohlavy na Rabču 
osobné motorové vozidlo Škoda 
Fabia. V rovnom úseku cesty,  z 
doposiaľ presne nezistených 
príčin, prešla s vozidlom do pro-
tismeru, kde došlo k bočnému 
stretu s protiidúcim nákladným 
motorovým vozidlom Renault 
Mascott, ktoré viedol 29-ročný 
vodič. Následne vozidlo Ško-
da Fabia narazilo vpravo do 
priekopy. Po dopravnej neho-
de sa obvinená žena podrobila 
dychovej skúške s pozitívnym 
výsledkom 1,34 mg/l alkoholu 
v dychu (v prepočte 2,79 pro-
mile) a policajti jej na mieste 

zadržali vodičský preukaz. U 
vodiča vozidla Renault alkohol 
vykonanou dychovou skúškou 
zistený nebol. Obvinenej žene, 
ktorá pri nehode utrpela ľahké 
zranenia, v prípade dokázania 
viny hrozí trest odňatia slobody 
až na jeden rok.

Polícia apeluje na vodičov, 
aby jazdou pod vplyvom alko-
holu neohrozovali svoj život 
a životy ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Nielen preto, 
že tým spôsobia priestupok ale-
bo trestný čin, ale najmä preto, 
že následky dopravných nehôd 
bývajú v mnohých prípadoch 
tragické a alkohol za volant 
nepatrí. Každý by mal začať od 
seba, teda uvedomiť si, že kom-
binácia alkohol a šoférovanie 
nikdy nie je správne riešenie. 

Polícia žiada všetkých účast-
níkov cestnej premávky, aby sa 

na cestách správali disciplino-
vane, ohľaduplne, plne sa veno-
vali vedeniu vozidla, sledovali 
situáciu v cestnej premávke a 
dodržiavali dopravné predpisy. 

Každý účastník cestnej premáv-
ky môže svojím zodpovedným 
prístupom prispieť k väčšej 
bezpečnosti na našich cestách.  
        (pol, r)

Zo Škody Fabia opitá vodička, našťastie, vyviazla iba s men-
šími zraneniami. Nemusí sa to však skončiť vždy iba zničením 
vozidla a škrabancami na tele šoféra...        Foto: pol

Mačky na Brehoch budú vrátené do prostredia
Pracovníci Mestskej polície 

(MsP) v Námestove, na zá-
klade žiadostí občanov, začali 
realizovať projekt eliminácie 
voľne žijúcich mačiek v loka-
lite sídliska Brehy, kde došlo 
k niekoľkým kontaktom me-
dzi človekom a zvieraťom.  K 
celej problematike treba pri-
stupovať veľmi citlivo, pre-
tože časť obyvateľov sídliska 
je za úplnú likvidáciu tejto 
polodivokej populácie, ale  
existuje aj opačný názor časti 
občanov, ktorí tieto zviera-
tá kŕmia a argumentujú, že 
došlo k zníženiu výskytu  ne-
žiaducich hlodavcov- hlavne 

potkanov, ktoré sa tam bežne 
vyskytovali.

Preto po konzultáciách s 
odborníkmi, v snahe vyho-
vieť obom stranám, MsP za-
čala odchytávať tieto zvieratá 
prostredníctvom živolovných 
pascí a následne ich dala ve-
terinárne vyšetriť, odčerviť a 
zaočkovať proti besnote. Po 
sterilizácii a rekonvalescen-
cii sú mačky vypúšťané do 
pôvodného prostredia, kde 
sa však už ďalej nerozmno-
žujú, ale zároveň majú stále 
obsadené svoje teritóriá, čím 
bránia príchodu nových zvie-
rat. Už bola vykonaná kastrá-

cia alebo sterilizácia u 
11 ks mačiek, plánujeme 
odchyt ešte približne 15 
- 20 ks, hoci jedno zvie-
ra sa podarilo odchytiť 
už trikrát. Každá takto 
ošetrená mačka je ozna-
čená malým výstrihom v 
uchu, aby nedošlo k opa-
kovaným úkonom na tom 
istom zvierati. Po vyhod-
notení projektu MsP pod-
ľa požiadaviek občanov 
bude odchytávať nežiadu-
ce mačky, ale aj líšky aj v 
iných lokalitách mesta.
Kpt.	Mgr.	Peter	Balušík	

mestská	polícia	

Po veterinárnom vyšetrení, od-
červení, zaočkovaní proti besno-
te a sterilizácii budú mačky opäť 
vypustené do prostredia, v ktorom 
žijú.                         Foto: msp

SPeKTRuM
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Nedeľný beh Námestovom
Občianske združenie Spoj-

me sa pre Oravu v spolupráci 
s Mestským mládežníckym 
parlamentom v Námestove a 
mestom Námestovo vás po-
zývajú na Nedeľný beh cez 
Námestovo. Akcia, ktorá má 

zároveň aj charitatívny cha-
rakter a je určená pre všetky 
vekové kategórie, sa uskutoč-
ní  28. septembra o 15.00 h. 
Stretnutie bežcov a štart behu 
sa bude konať pri amfi teátri, 
kde budete  môcť prispieť aj 
formou dobrovoľného prís-
pevku. 

Príspevok bude venovaný 
matke a jej dvom synom, ktorí 
sa nachádzajú v zlej fi nančnej 
situácií, keďže sa o rodinu 
musí starať matka sama. Sy-

novia sú v mladšom školskom 
veku, z ktorých jeden vyža-
duje špeciálnu starostlivosť a 
popri jeho opatrovaní nemá 
jeho mama príležitosť praco-
vať. Za vyzbierané peniaze 
by sa pre deti kúpilo zimné 

oblečenie (to-
pánky, bundy 
- všetko zá-
visí od výšky 
vyzbieraných 
prostriedkov 
+ potraviny). 
Rodina si žia-
dala ostať v 
anonymite, ale 
z úprimného 
srdca všetkým 
za pomoc vo-
pred ďakuje.

Pre bežcov 
pripravujeme čaj, občerstve-
nie a v rámci možností aj 
symbolické ocenenia, darče-
ky.

Tiež pripravujeme animá-
torsky program pre malé ra-
tolesti, o ktorý sa postarajú 
členovia Mládežníckeho par-
lamentu. Zabezpečíme tak-
tiež bezpečnosť a plynulosť 
behu.

Tešíme sa na vašu účasť, 
pozvite priateľov, známych a 
spolu podporme rodinu, ktorá 

to potrebuje. Je to taktiež pre 
niektorých veľká výzva, keď-
že trať je naozaj náročná. Vek 
nerozhoduje. 

SPOJME SA PRE SPRÁVNU VEC
Bližšie informácie na 0901 

767 155  alebo  0901 708 946

Členovia Mládežníckeho parlamentu, ktorý je akýmsi mostom medzi 
mladými ľuďmi v meste a vedením mesta Námestovo, začali aktívnejšiu 
spoluprácu s OZ Spojme sa pre Oravu v prospech mladých a Beh mesta 
Námestovo je jednou z nich. Zľava: Lukáš Astrab, Marek Farský, Janka 
Čierniková, Andrea Kmeťová, Michal Kasan, Mária Janka Janceková, 
Kristína Vrábľová, Ivana Huťková, Erika Ratičáková, Norika Žofajová, 
Izabela Kristová, Simona Parížeková.                  Foto: (mp)

Turnaj Slanická antuka
V sobotu 12. júla skupina 

mladých nadšencov  volej-
balu, členov Volejbalového 
oddielu  TJ Oravan Námesto-
vo,  usporiadala  4. ročník vo-
lejbalového turnaja Slanická 
antuka. Zúčastnené družstvá 
z Námestovskeho, Tvrdošin-
ského a Dolnokubínského 
okresu doplnili  družstvá zo 
Žiliny, Trenčína a Nitry. Keď-
že išlo o turnaj mix družstiev, 
jedinou podmienkou bolo, že 
na ihrisku v každom družstve 
museli byť minimálne dve 
ženy.

Desať tímov bolo rozde-
lených do dvoch skupín, v 
ktorých sa stretol každý s 
každým. V pláne bolo, ako 
vždy, pokračovať po odo-
hraných skupinách semifi -
nálovými zápasmi  a potom 
zápasmi o bronzovú a zla-
tú pozíciu. Tento rok nám 
však počasie neprialo a boli 

sme nútení ukončiť turnaj 
predčasne, po odohraní zá-
pasov v skupinách. Na zá-
klade nazbieraných bodov 
v skupinách bolo poradie 
takéto:

 1.  Drink team  (NO)    
 2.  Respect   (NR)
 3.  S-VK Trstená
 4.  Tri Kurťatá   (NO)
 5.  Spotená Božena  (DK)
 6.  VK Hlavatík  „A“    (DK)
 7.  Nechce sa mi  (ZA)
 8.  OSI    (NO)
 9.  VK Drietomá  (TN)
10. Stará Krčma  (TS)

Aj napriek daždivému záve-
ru volejbalového sviatku na 
Slanickej osade sa nikto zo 
63 zúčastnených hráčov ne-
zranil. Vyšportovaní a zdravo 
vyčerpaní sa už teraz tešíme 
na ďalší ročník.

           Jozef Hupka

Ďalšie číslo Námestovčana vyjde 
4. novembra.

Uzávierka príspevkov a inzercie 
je 21. októbra.
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● rozvoj kľúčových 

lokalít Čerchle, Vojenské ● zabezpečiť roz-
šírenie ciest a parkovacích plôch sídliska Brehy ● 

zabezpečiť rekonštrukciu oporného múru ●Ul Slnečná ● 
zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov a opravu la-
vičiek na sídlisku Brehy ● riešiť situáciu me-
dzi garážami Brehy ● zabezpečiť primeranú 
údržbu a čistotu ciest a verejných priestrans-
tiev ● dobudovanie škôl a školských areálov a 
zázemí vhodných na využitie voľnočasových 
aktivít žiakov ● zriadiť Klub mládeže a Klub 
dôchodcov ● stabilizovať sieť materských 
a základných škôl a kultúrnych zariadení ● 
harmonizovať životné prostredie, ekonomic-
ké aktivity a sociálne potreby ● podporovať 
športové aktivity ● venovať sa problémom 
zdravotne postihnutých občanov ● prinavrá-
tenie všetkých inštitúcií do Námestova tak, 
aby bolo vnímané ako plnohodnotný okres 
s potrebnou vybavenosťou ● zabezpečiť 
plynulý rast počtu obyvateľstva vytvorením 
priaznivých podmienok na výstavbu ● zosú-
ladiť programy špecializácie vzdelanosti a 
znižovania nezamestnanosti

▓  ▓  ▓
● štartovacie byty pre mladých ● podpora 

výstavby ● domov dôchodcov ● úprava náb-
režia Oravskej priehrady ● cyklo-turistický a 
korčuliarsky chodník okolo nábrežia Oravskej 
priehrady ● podpora výstavby umelej ľado-
vej plochy ● podpora výstavby vyhrievaného 
plaveckého bazéna ● podpora výstavby veľ-
kých priestorov pre plesy a koncerty ● kruho-
vý objazd pri kostole a prejazd kritickej časti 
Námestova ● riešenie problému parkovacích 
miest ● budovanie nových ciest a chodníkov 
a oprava starých ● spravodlivé rozdelenie 

prostriedkov na šport, školstvo, kultúru a 
jednotlivé časti mesta ● v spo-

l u -
práci s 

VÚC sa zasadzo-
vať za dostavbu polikli-

niky Námestovo ● vytvorenie 
centra jednodňovej chirurgie ● budo-
vanie mestských ihrísk so zelenými zó-
nami ● zlepšiť spoluprácu a podporu škôl 
navzájom ● v spolupráci s technickými služ-
bami využiť aktivitu škôl pri skrášľovaní mesta 
a nábrežia Oravskej priehrady

▓  ▓  ▓

● výstavba 100 nových bytových jednotiek - rast 
obyvateľstva nad 8000 ● dobudovanie okolia a 
parku pri domove sociálnych služieb, viac podu-
jatí pre dôchodcov ● vybudovanie celoročného 
krytého tenisového kurtu ● rovnaké podmienky 
pre podnikateľov ● vybudovanie cyklochodníka 
od Studničky po Kotvu ● vybudovanie prístavu 
- realizácia vodných športov a atrakcií ● vybu-
dovanie plavárne a dvoch vonkajších bazénov s 
plážou ● vybudovanie zimného štadióna ● do-
tiahnuť dialýzu do konca ●  iný zmysel mestskej 
polícii ● zaistenie všetkých mestských zakázok 
pre technické služby ● podpora zamestnanosti ● 
zatepliť telocvičňu ZŠ Komenského ● vybudo-
vanie dopravného ihriska pre deti ZŠ ● zaviesť 
celoročnú otvorenosť materskej škôlky ● dobro-
voľnícke divadlo, Námestovské folklórne sláv-
nosti, premietanie fi lmov na nábreží, zateplenie 
kultúrneho domu ● kruhový objazd, mestské 
parkovanie, priechody pre chodcov, vytvorenie 
asfaltovej plochy na Kliňanskej ceste s parkovis-
kom ●  opraviť cestu na záhradky nad sídliskom 
Brehy ● riešenie problému s dopravou na sídlisku 
Brehy ● zavedenie SMS informácií pre občanov 
a fi rmy ● vybudovanie pristávacej plochy pre vr-

t u ľ -
ník rýchlej zdravotnej služ-
by ● bezplatné právne poradenstvo pre 
občanov Námestova ● transparentné spra-
vovanie ● priehradný chodník ● mestský 

park ● pozemkové úpravy ● prílev investícií 
● nové pracovné príležitosti do mesta ● kru-

hový objazd ● Nemocnica ● zmena interneto-
vej stránky mesta ● pokrytie wifi  ● kultúra ● 
spoločenské aktivity ● šport ● jarné upratovanie 
● transparentnosť ● prístupnosť informácií pre 
občanov ● zavedenie informačného portálu sa-
mosprávy mesta Námestovo ● aktuálne zverej-
ňovanie informácií ● raz mesačne zorganizovať 
deň otvorených dverí mestského úradu ● fi nan-
covanie športu v meste ● vytvorenie športovej 
komisie ● súťaže dobrovoľného hasičského zbo-
ru ● vytvorenie mestského športového a oddy-
chového parku ● výstavba mestskej športovej 
haly, tenisových kurtov a plaveckého bazéna ● 
zabezpečiť prenosnú ľadovú plochu pre verej-
né korčuľovanie ●  podujatia pre rodiny s deť-
mi ● podporovať umelecké projekty ● kultúrne 
činnosti pre mladé talenty v meste ● Vianočné 
programy - vianočné trhy , trojkráľový novoroč-
ný koncert ● reprezentačný ples mesta s vyhod-
notením najvýznamnejších osobností športu a 
kultúry... 

A  predvolebná kampaň 2014 je ešte len pred nami...

2010,   2014

SPEKTRUM/INZERCIA
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Perspektívou klubu sú vlastní odchovanci, 
ktorí dostávajú väčší priestor

Po krátkej letnej prestávke 
je nová sezóna 2014/2015 
už v plnom prúde. Do bojov 
zasiahli všetky družstvá fut-
balového oddielu z námes-
tovského Mestského špor-
tového klubu.

Muži, dorastenci i žiaci pô-
sobia v najvyšších krajských 
súťažiach a tak majú dočine-
nia s vyspelými kolektívmi. 
Predovšetkým mladšie veko-
vé kategórie môžu z toho pro-
fitovať. Úvodné kolá sú odo-
hrané, dosiahnuté výsledky 
vcelku uspokojivé, no stále je 
však čo zlepšovať.

DOSPELÍ - III. LIGA STRED
Po neúspešnom klopaní na 

brány II. ligy sa A-tím opäť 
dostal pod krídla SsFZ. Počas 
predchádzajúcich troch roční-
kov bol účastníkom III. ligy Vý-
chod, riadenej SFZ. Má za sebou 
dostatok náročných duelov a je 
výrazne skúsenejší. V každom 
z doterajších zápasov nového 
ročníka inkasovalo mužstvo 
maximálne jeden gól. I z tohto 
dôvodu by sa Strapáčovci mali 
zaradiť do úzkeho okruhu ašpi-
rantov na prvenstvo v súťaži.

Výsledkový servis: Kremnič-
ka (v) 4:1, góly: J. Siman (z 11 
m), S. Kurtulík, T. Trabalík, A. 
Stašiniak. Krásno nad Kysucou 
(d) 1:1, gól: A. Stašiniak. Kali-
novo (v) 1:1, gól: A. Stašiniak. 
Martin (d) 1:0, gól: Mi. Čiernik. 
Liptovský Hrádok (v) 1:0, gól: 
M. Snovák. Lučenec (v) 0:1. Po-
hronie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa B (d) 5:1, góly: P. Jagne-
šák, A. Kmeť, A. Stašiniak, Ľ. 
Jaššo, M. Snovák. Brusno (d) 
0:1.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 8 stretnutí, 4 výhry, 2 
remízy, 2 prehry, skóre 13:6, 14 
bodov, 5. miesto, (stav k 17. 9. 
2014)

Strelci gólov dospelých v 
sezóne 2014/2015: 4 - A. Staši-
niak, 2 - M. Snovák, 1 - J. Siman 
(z 11 m), S. Kurtulík, T. Traba-
lík, Mi. Čiernik, P. Jagnešák, A. 
Kmeť, Ľ. Jaššo.

HARMONOGRAM SÚŤAŽNÝCH 
ZÁPASOV

9. kolo: 28. 9. o 15.00 - Nová 
Baňa (v),  10. kolo: 4. 10. o 
14.30 - Rakytovce (v), 11. kolo: 
11. 10. o 14.30 - Teplička nad 
Váhom (d), 12. kolo: 18. 10. o 
14.30 - Čadca (v), 13. kolo: 25. 
10. o 14.00 - Makov (d). Zápas 
7. kola v Žarnovici bol odložený 
na neurčito.

Kolektív dospelých prešiel 
omladzovacou kúrou, jeho 
kostra však ostala nezmenená. 
Okrem hráčov, ktorým skonči-
lo hosťovanie v iných kluboch, 
prišiel na prestup jedine Patrik 
Jagnešák z Ružomberka. Od-

tiaľ si to nasmeroval domov aj 
Tomáš Trabalík, no ten zatiaľ 
len do konca januára budúceho 
roka. Kraje vystužili navrátilci 
Michal Čiernik a Matúš Snovák. 
Pracovné povinnosti vyradili 
na určitý čas od futbalu dvoch 
Mariánov - Čiernika a Šmiheľa. 
Najväčší prerod postihol stredo-
vú formáciu. V nej dostáva čoraz 
viac príležitostí Lukáš Čecho i 
viacerí mladíci zo staršieho do-
rastu.

AKTUÁLNY HRÁČSKY KÁDER
Brankári: Tomáš Smataník, 

Richard Pajta. Obrancovia: 
Andrej Stašiniak, Martin Habi-
ňák, Andrej Kmeť, Michal Čier-
nik, Jaroslav Iliev, Peter Farský, 
Jozef Melek. Stredopoliari: Lu-
káš Čecho, Samuel Kurtulík, Ju-
raj Siman, Michal Kasan, Matúš 
Snovák, Patrik Jagnešák. Útoč-
níci: Tomáš Trabalík, Patrik Ka-
pičák. Tréner: Pavol Strapáč.

Ak nerátame už naturalizova-
ného Andreja Kmeťa, takzva-
ných „legionárov“ by sme v tíme 
hľadali márne. Tými poslednými 
boli Planeta, Kohút a Tomanica. 
Ostatní dvaja zostali naďalej 
kmeňovými hráčmi MŠK a pô-
sobia v rovnakej súťaži ako Ná-
mestovčania. Filozofiou klubu je 
dávať čo najväčší priestor vlast-
ným odchovancom. Niektorí z 
nich si popri štúdiu a práci zvoli-
li možnosť hrávať nižšiu súťaž v 
okolitých obciach.

ZMENY V HRÁČSKOM KÁDRI
Odchody: Rastislav Jagnešák 

(Bobrov), Tomáš Hollý (Novoť, 
odtiaľ Oravská Jasenica), Róbert 
Jendrišek (Dlhá nad Oravou, 
odtiaľ Tvrdošín), Tomáš Kohút 
(Krásno nad Kysucou), Adam 
Kramarčík (Vavrečka), Miloš 
Ljubenovič, Rastislav Planeta 
(obaja Makov), Jozef Poniš-
tiak (Trstená), Jakub Tomanica 
(Teplička nad Váhom - Dolná 
Tižina).

Príchody: R. Pajta (Rakytov-
ce), Mi. Čiernik (Vavrečka), Jo. 
Melek (Bobrov), M. Snovák 
(Slovenský Grob), P. Jagnešák, 
T. Trabalík (obaja Ružomberok), 
P. Farský, L. Čecho (všetci star-
ší dorast), S. Ratičák, J. Iliev, Ľ. 
Jaššo, M. Mišánik (všetci starší 
dorast, striedavý štart).   

               Milan Švába

STARŠÍ DORAST U19 - II. LIGA 
STRED

V uplynulom ročníku skončili 
mladí Hornooravci štvrtí. Teraz 
by si chceli poskočiť ešte vyš-
šie. Po slabšom rozbehu, kedy v 
úvodných dvoch kolách neskó-
rovali, nasledovala séria piatich 
výhier. Kolektív vedený kapitá-
nom Lukášom Kubicom je na-
ďalej odhodlaný porážať svojich 
súperov. Stačí len pokračovať v 
nastúpenom trende.

Výsledkový servis: Martin (d) 
0:1. Rimavská Sobota (d) 0:0. 
Bytča (v) 3:2, góly: L. Kubica, 
A. Medvecký, M. Buckulčík. 
Nová Baňa (d) 9:0, góly: Ľ. Jaš-
šo 4, T. Košút 3, M. Buckulčík, 
P. Juráň. Podlavice Badín (d) 
3:1, góly: M. Buckulčík 2, J. 
Chudiak. Zvolen (v) 3:2, góly: P. 
Juráň, Mat. Čiernik, L. Kubica. 
Kysucké Nové Mesto (d) 1:0, 
gól: L. Kubica (z 11 m).

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 7 stretnutí, 5 výhier, 1 
remíza, 1 prehra, skóre 19:6, 16 
bodov, 3. miesto, (stav k 14. 9. 
2014)

Strelci gólov U19 v sezóne 
2014/2015: 4 - Ľ. Jaššo, M. Buc-
kulčík, 3 - T. Košút, L. Kubica (1 
z 11 m), 2 - P. Juráň, 1 - A. Med-
vecký, J. Chudiak, Mat. Čiernik.

HARMONOGRAM SÚŤAŽNÝCH 
ZÁPASOV

9. kolo: 24. 9. o 11.00 - Veľký 
Krtíš (v),  10. kolo: 5. 10. o 10.00 
- Lučenec (d), 11. kolo: 12. 10. o 
10.00 - Liptovský Mikuláš (v), 
12. kolo: 19. 10. o 10.00 - Po-
hronie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa (d), 7. kolo: 23. 10. o 
11.00 - Rakytovce (v), 13. kolo: 
25. 10. o 10.00 - Bánová (v).

Tím sa nevyhol väčšej obme-
ne, ale na kvalite rozhodne ne-
stratil. Zmeny nastali prakticky 
na všetkých postoch. Odchádza-
júcich hráčov nahradili noví. Tí 
sa chopili ponúknutej šance. V 
polovici augusta sa šikovný stre-
dopoliar Andrej Kornhauser roz-

hodol skúsiť šťastie v Rabči. Nie 
však v doraste, ale v tamojšom 
mužstve dospelých. Na senior-
skej úrovni si zahrá aj Dominik 
Brčák. Ten sa dohodol na spolu-
práci s piatoligovým Bobrovom.

AKTUÁLNY HRÁČSKY KÁDER
Samuel Ratičák, Adam Jendrol 

- Martin Brtko, Marek Buckul-
čík, Matúš Čiernik, Jakub Chu-
diak, Dávid Chudjak, Ľubomír 
Jaššo, Peter Juráň, Tomáš Košút, 
Andrej Kriš, Adam Krnáč, Lukáš 
Kubica, Matej Matejčík, Anton 
Medvecký, Miloslav Mišánik, 
Martin Mordel, Jakub Železňák. 
Tréner: Ivan Kopta.

Odchody: Dominik Brčák, 
Vladimír Bugaj (obaja Bobrov), 
Martin Buckulčík (Zákamenné, 
odtiaľ Ružomberok), Martin Ka-
ník (Trstená), Andrej Kornhau-
ser (Rabča), Patrik Revaj (Klin), 
Oliver Slušňák (Dolný Kubín), 
Peter Svetlák (Breza), Daniel 
Dendis, Matej Gužiňák (obaja 
prerušenie aktívnej činnosti).

MLADŠÍ DORAST U17 - II. LIGA 
STRED

Táto veková kategória patrí v 
ostatných rokoch do výkladnej 
skrine námestovského futbalu. 
Slovo prehra sa pre ňu stalo ne-
známym pojmom. Občas si so 
súpermi body podelí, no oveľa 
pravidelnejšie ich poráža. Neraz 
aj vysokými výsledkami. Druž-
stvo je dobre poskladané a jeho 
cennou devízou je, že chce neus-
tále napredovať.

Výsledkový servis: Martin (d) 

2:0, góly: J. Garaj 2 (1 z 11 m). 
Rimavská Sobota (d) 11:0, góly: 
A. Suľa 3, T. Bakoš 3, J. Gemeľa 
2, M. Tisoň, R. Záhradník (z 11 
m), J. Garaj (z 11 m). Bytča (v) 
9:4, góly: T. Bakoš 3, A. Matej-
čík 2, A. Suľa 2, S. Kormaňák, 
Š. Nižník. Nová Baňa (d) 6:0, 
góly: J. Garaj 2, T. Bakoš, R. 
Záhradník, A. Matejčík, S. Kor-
maňák. Podlavice Badín (d) 1:1, 
gól: A. Suľa. Zvolen (v) 1:1, gól: 
T. Bakoš. Kysucké Nové Mesto 
(d) 1:0, gól: J. Garaj.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 7 stretnutí, 5 výhier, 2 re-

mízy, žiadna prehra, skóre 31:6, 
17 bodov, 1. miesto, (stav k 14. 
9. 2014)

Strelci gólov U19 v sezóne 
2014/2015: 8 - T. Bakoš, 6 - J. 
Garaj (2 z 11 m), A. Suľa, 3 - A. 
Matejčík, 2 - J. Gemeľa, R. Záh-
radník (1 z 11 m), S. Kormaňák, 
1 - M. Tisoň, Š. Nižník.

HARMONOGRAM SÚŤAŽNÝCH 
ZÁPASOV

9. kolo: 24. 9. o 13.30 - Veľký 
Krtíš (v),  10. kolo: 5. 10. o 12.30 
- Lučenec (d), 11. kolo: 12. 10. o 
12.30 - Liptovský Mikuláš (v), 
12. kolo: 19. 10. o 12.30 - Po-
hronie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa (d), 7. kolo: 23. 10. o 
13.30 - Rakytovce (v), 13. kolo: 
25. 10. o 12.30 - Bánová (v)

V práve prebiehajúcom roč-
níku disponuje „sedemnástka“ 
opäť kvalitnými jednotlivcami. 
Čerstvé posily - Tibor Bakoš z 
Brezy a Anton Suľa z Krivej - až 
expresne rýchlo ukazujú, že sa z 
nich môžu stať obávaní kanonie-
ri. Veľkú perspektívu majú i ďal-
ší hráči, na čele s ich dirigentom 
Jánom Garajom.

AKTUÁLNY HRÁČSKY KÁDER
Daniel Kubica, Dominik To-

maštík - Tibor Bakoš, Martin 
Baranček, Denis Buc, Martin 
Doroš, Matúš Fafejta, Martin 
Florek, Ján Garaj, Juraj Geme-
ľa, Samuel Kormaňák, Karol 
Kozaňák, Matej Kubík, Lukáš 
Kupčulák, Adam Matejčík, Šte-
fan Nižník, Anton Suľa, Milan 
Tisoň, Radovan Záhradník. Tré-
ner: Ivan Rusnák.

ŽIACI U12, U13, U14, U15 - 
DÔVERA I. LIGA STRED

To, že hrajú žiacke výbery jed-
nu z troch najvyšších súťaží na 
Slovensku, je samo o sebe vi-
zitkou dobrej práce s mládežou 
v klube od Oravskej priehrady. 
Je logické, že nedosahujú úro-
veň tímov z Banskej Bystrice, 
Ružomberka, či Žiliny. Tam má 
futbal podstatne hlbšie korene. 
Navyše, veľké mestá ponúkajú 
väčšiu kvantitu nadaných hráčov 
a v mnohých prípadoch i lepšie 
podmienky na ich ďalší športo-

vý rast.
Výsledkový servis U12: Zvo-

len (v) 5:22, góly: M. Kubasák 
3, M. Palider 2. Podbrezová 
(d) 9:4, góly: J. Luka 3 (1 z 11 
m), R. Farský, R. Chromčák, P. 
Glončák, D. Vorčák, M. Kuba-
sák, E. Miklušák. Ružomberok 
(v) 0:20. Žilina (d) 2:10, góly: T. 
Hranický 2. Banská Bystrica (v) 
3:11, góly: E. Miklušák 2 (1 z 11 
m), M. Palider.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 5 stretnutí, 1 výhra, žiad-
na remíza, 4 prehry, skóre 19:67, 
3 body, 9. miesto, (stav k 14. 9. 
2014)

Výsledkový servis U13: Zvo-
len (v) 13:3, góly: M. Košút 3, 
M. Papan 3, M. Chorvát 2 (1 z 
11 m), B. Papan 2, M. Kubasák, 
A. Puvák, R. Farský. Podbrezo-
vá (d) 8:3, góly: A. Sivoň 2 (1 z 
11 m), Ľ. Matis, B. Papan, M. 
Chorvát, M. Kubasák, A. Puvák, 
M. Papan. Ružomberok (v) 2:9, 
góly: M. Chorvát, M. Košút. Ži-
lina (d) 8:6, góly: A. Sivoň 4, M. 
Košút, M. Papan, M. Chorvát, 
M. Kubasák. Banská Bystrica 
(v) 3:4, góly: M. Košút 2, Ľ. 
Matis.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 5 stretnutí, 3 výhry, žiad-
na remíza, 2 prehry, skóre 34:25, 
9 bodov, 5. miesto, (stav k 14. 9. 
2014)

Výsledkový servis U14: Zvo-
len (d) 1:0, gól: M. Pisarčík. 
Podbrezová (v) 0:0. Žilina (d) 
0:6. Banská Bystrica (v) 0:2. 
Ružomberok (d) 0:5. Pohronie 
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
(d) 2:1, góly: M. Chorvát (z 11 
m), A. Šillák.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 6 stretnutí, 2 výhry, 1 
remíza, 3 prehry, skóre 3:14, 7 
bodov, 6. miesto, (stav k 14. 9. 
2014)

Výsledkový servis U15: Zvo-
len (d) 3:0, gól: V. Bakoš 2, S. 
Suľa. Podbrezová (v) 0:5. Žilina 
(d) 0:5. Banská Bystrica (v) 1:0, 
gól: V. Bakoš. Ružomberok (d) 
0:1. Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa (d) 1:1, gól: S. 
Suľa.

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 6 stretnutí, 2 výhry, 1 
remíza, 3 prehry, skóre 5:12, 7 
bodov, 7. miesto, (stav k 14. 9. 
2014)

V doterajšom priebehu sa naj-
viac darí našej U13-ke. Dokáže 
sa presadzovať strelecky a do-
sahovať pekné výsledky. Čuch 
na góly má viacero futbalistov, 
ako napr. Matúš Košút, Matej 
Chorvát, či Miroslav Kubasák. 
Snahu ale nemožno uprieť i 
ostatným družstvám. Veľkým 
úspechom je víťazstvo Námes-
tova U15 pod Urpínom. Verme, 
že takýchto podobných výsled-
kových prekvapení zažijeme od 
mladých futbalových nadšencov 
ešte niekoľko.        

               Milan Švába

Obrana na čele s brankárom Smataníkom podáva spoľahlivé 
výkony.             Foto: Milan Švába

Ľubomír Jaššo a Lukáš Čecho (v strede s loptou) sa postupne 
udomácňujú v A-tíme.                          Foto: Milan Švába


