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Novinka: masáže dojčiat
O tom, že masáže pôsobia blahodarne nielen na starší orga-

nizmus, ale pomáhajú tiež novorodencom, čo potvrdzujú aj ich 
spokojné tváričky, sa mladé mamičky môžu presvedčiť v rodin-
nom centre Drobček, kde už majú skúsenosti s touto novinkou. 
Bližšie o téme na 14. strane.                        Foto: RC Drobček

Tri roky sporu by mali stáť mesto 66 tisíc €
Ešte v roku 2006 prejavil 

Stavebný podnik Námesto-
vo záujem postaviť v meste 
bytovku. Rokoval s mestom 
ako vlastníkom mestského 
pozemku na Štefánikovej uli-
ci o kúpe pozemku s  tým, že 
hotové byty odpredá záujem-
com. Pozemok v okolí bytov-
ky zostal vo vlastníctve mesta 
a tak na základe uznesenia 
MsZ v roku 2007 súhlasilo s 
poskytnutím prostriedkov na 
vybudovanie technickej vyba-
venosti k bytovke – konkrétne 
prístupovej cesty, prípojky 
vody a kanalizácie i verejné-
ho osvetlenia. Koncom roka 
2009 mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo o poskytnutí finan-
cií na technickú vybavenosť v 
rozpočte na rok 2010 vo výške 
172 tisíc eur, ostatné práce na 
technickej vybavenosti mali 
byť podľa zmluvy zrealizova-
né podľa finančných možností 
mesta. Mestský úrad následne 
vypísal verejnú súťaž na dodá-
vateľa technickej vybavenosti, 
v súťaži však bola suma vyššia 
cca o 100 tisíc eur. Tento krok 
mesto zdôvodnilo tým, že pod-
ľa zákona je možné súťaž vy-
písať iba na celý objem prác, 
teda musí v nej byť uvedená 
konečná cena. Víťazom súťa-
že na technickú vybavenosť sa 
stal Stavebný podnik, s ktorým 
mesto v januári 2010 uzavrelo 
zmluvu o dielo na zhotovenie 
stavby technickej vybavenosti 
k 37 bytovým jednotkám  s 
tým, že v roku 2010 mali byť 

podľa zmluvy zrealizované 
práce v hodnote 172 608 €, 
ostatná časť stavby sa mala 
realizovať podľa finančných 
možnosti mesta v roku 2011, 
s čím dodávateľ stavby súhla-
sil. Faktúru za práce vykonané 
v roku 2010 mesto uhradilo. 
Poslanci však v rozpočte na 
rok 2011 už na technickú vy-
bavenosť neschválili žiadne 
prostriedky, avšak dodávateľ v 
prácach pokračoval a v súlade 
so zmluvou v máji 2011 by-
tovku dokončil. Vyzval mesto, 
aby si dielo prevzalo a faktu-
roval mu práce zrealizované 
na výstavbe technickej infra-
štruktúry, zrealizované 
v roku 2011 v celkovej 
výške 95 905,50 €. A 
nastal problém. Mesto 
hotové dielo neprev-
zalo a neuhradilo ani 
faktúry za práce v roku 
2011. Stavebný pod-
nik nakoniec dospel k 
rozhodnutiu dať vec na 
súd. V roku 2012 vydal 
okresný súd platobný 
rozkaz, proti ktorému 
mesto podalo odpor. 
V januári 2013 opäť 
Okresný súd v Ná-
mestove rozhodol, že 
Mesto Námestovo má 
Stavebnému podniku 
zaplatiť rozdiel medzi 
celkovou sumou diela a 
uhradenou sumou, teda 
95 909,50 € a k tomu 
trovy konania – vtedy 
9 964 €. Mestské za-

stupiteľstvo sa rozhodlo proti 
rozhodnutiu okresného súdu 
odvolať. Krajský súd potvrdil 
verdikt okresného súdu a mes-
to, po rozhodnutí poslancov, 
na návrh a prostredníctvom 
právneho zástupcu, podalo 
dovolanie na Najvyšší súd SR. 
Ten nedávno potvrdil rozhod-
nutie Krajského súdu v Žiline, 
podľa ktorého má Mesto Ná-
mestovo Stavebnému podni-
ku Námestovo vyplatiť istinu 
– neuhradené faktúry za rok 
2011 v sume  95 905,50 € 
plus príslušenstvo, trovy exe-
kúcie a úroky z omeškania  v 
celkovej výške 66 387,20 €, 

dohromady teda 162 292,73 €.  
Od januára 2013, prvého roz-
hodnutia okresného súdu, do 
termínu verdiktu Najvyššieho 
súdu SR sa výška súdnych po-
platkov zvýšila o 56 423,23 €.

Mesto sa v prípade úrokov a 
ostatných poplatkov súvisia-
cich so súdnym sporom voči 
rozhodnutiu súdu odvolalo. 
Keďže istinu uhradilo, úroky 
vplyvom ďalšieho konania by 
narastať nemali.

Názory a stanoviská poslan-
cov, primátora i konateľa fir-
my Stavebný podnik prináša-
me na 3. a 4. strane.                       
	 	 											(lá)	

Bytovku na Štefánikovej ulici, okolo ktorej sa v súvislosti s inžinier-
skymi sieťami vedie dlhodobý súdny spor, ľudia pre podobnosť s loďou 
nazvali Titanicom.                     Foto: (msú)

Všetkého na Dni pre všet-
kých bolo v nedeľu 28. júna v 
Námestove vrchovato. Už po 
štvrtýkrát sa priestory amfi-
teátra zaplnili doslova všet-
kými vekovými kategóriami a 
tridsaťčlenný organizačný tím 
pre nich pripravil množstvo 
oči, uši a ruky potešujúcich 
zážitkov. Návštevnici nielen 
sledovali, čo sa im ponúkalo, 
ale sami spoluvytvárali paletu 
programu, veď Deň pre všetkých 
je Festival toho, čo spolu dokáže-
me. Organizátorom a sponzorom 
sa podarilo uskutočniť niečo v tejto 
dobe  len veľmi ťažko uskutočniteľné 
- pritiahli do Námestova mnohé známe 
osobnosti, kapely i atrakcie a zachovali festivalu 
neziskový formát. Mesto - námestie na nábreží sa 
zaplnilo rodinami, deťmi a mladými a každý z nich 
si na festivale našiel to svoje. Deň pri amfiteátri sa 
začal netradične – rockovou svätou omšou, prog-
ram pokračoval slávnostným otvorením festivalu 
primátorom mesta Námestovo. 

                                  Pokračovanie na 8. strane.

Rock na sv. omši, folklór aj 
v košíkoch, kráčanie po vode...

Atmosféru pri amfiteátri úspešne rozbehla kapela ESPÉ.            Foto: Mária Lajmonová



Na poslednom rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
pokojnú a konštruktívnu 
pracovnú atmosféru preru-
šilo schvaľovanie nájmu ne-
bytových priestorov v dome 
kultúry, ktoré boli doposiaľ 
využívané na predajňu spo-
ločnosti Orange. Vzhľa-
dom na to, že na rokovaní 
zaznelo veľa nepresností a 
neskôr boli aj na rôznych 
sociálnych sieťach šírené 
zavádzajúce údaje, dokonca 
osobné útoky na poslancov 
a predstaviteľov mesta, je 
potrebné uviesť konkrét-
ne skutočnosti, súvisiace s 
týmto prípadom.

Firma Janckulík s.r.o. si 

ešte v roku 2005 prenajala 
od mesta uvedený priestor 
na dobu päť rokov. Nájom 
predstavoval sumu 234 tisíc 
Sk ročne, čo je v prepočte 
približne 76 eur za meter 
štvorcový a rok. Tri mesiace 
nato firma požiadala mes-
to o predĺženie zmluvy na 
10 rokov, teda do 20. júna 
2015, medzitým priestory 
sama poskytla ďalšiemu 
podnikateľskému subjek-
tu. Mesto firme v predĺžení 
doby nájmu vyhovelo, pre-
tože sa zohľadnilo investo-
vanie prostriedkov do neby-
tových priestorov, ale mesto 
sa nezaviazalo, že v prípade 
ukončenia nájmu si bude 
nájomca nárokovať vrátenie 
investovaných prostriedkov.

V priebehu nájmu došlo 

k zmene zákona o majetku 
obcí, kde sa okrem iného 
obci ukladá pri predaji, ale 
aj prenájme majetku postu-
povať na základe verejnej 
dražby, verejnej obchodnej 
súťaže, alebo priamym pre-
dajom (nájmom) na základe 
osobitného zreteľa. Posled-
ný spôsob sa využíva vo vý-
nimočných prípadoch, keď 
ide o neziskové organizácie, 
charitu, sociálne prípady, 
ťažko využiteľný majetok a 
podobne. Mesto preto pred 
skončením nájmu s firmou 
Janckulík s.r.o. vypísalo 
verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom uvedených pries-
torov. Súťaže sa zúčastnili 

štyria záujemcovia, vrátane 
doterajšieho nájomníka, fir-
my Janckulík s.r.o. Táto po-
núkla sumu 76 eur za meter 
štvorcový a rok. V súťaži tak 
skončila na poslednom, štvr-
tom mieste. Víťaz súťaže, 
firma Extreme Cpomputers 
predložila ponuku až 137 
eur za meter. Pri prepočte 
na 106 metrov tak mesto 
získa ročne nájom o 6 466 
eur vyšší, za predpokladu 
nezmeneného nájmu za 10 
rokov to činí takmer 65 tisíc 
eur. Poslanci rešpektovali 
výsledky súťaže a schválili 
nájom víťazovi a to na dobu 
neurčitú s trojmesačnou vý-
povednou lehotou.

Proti nebol v hlasovaní 
žiaden z poslancov.

MsÚ

Členmi komisie pre cestov-
ný ruch, podnikanie a služby 
sú: Ing. Eduard Dunčič (pred-
seda),  Mgr. Jolana Čajková, 
Ján Hrkeľ, Dezider Meško, 
RNDr. Daniela Metesová, 
Mgr. Tomáš Štefaničiak a  
Mgr. Ivan Veljačik.

Na zasadnutí komisie 12. 
júna jej  členovia  preroko-
vali najaktuálnejšie problémy 
v cestovnom ruchu. Komisii 
bola predstavená nová pra-
covníčka mestského úradu 
Katarína Turácová, ktorá 
členom komisie uľahčí im-
plementovať svoje nápady a 
pripomienky  do praxe. Ma-
nažérka pre cestovný ruch a 
cezhraničnú spoluprácu K. 
Turácová komisiu informo-
vala o svojich doterajších 
aktivitách, najmä o aktívnej 
účasti na činnosti klastra 
Orava.   

Komisia sa uzniesla, že pre 
získanie a udržanie poľských 
turistov v tejto časti nášho 
regiónu je nevyhnutná pro-
pagácia Oravskej priehrady. 

Následne požiadala mestské 
zastupiteľstvo o navýšenie 
rozpočtu na propagáciu. Po-
slanci na júnovom rokovaní 
zastupiteľstva žiadosť komi-
sie schvílili. Z poskytnutých 
prostriedkov sa vyhotovia tri 
bilboardy, ktoré budú umiest-
nené na hraničných precho-
doch. Obsah bilbordov sa 
bude prihovárať poľským 
potenciálnym klientom, aby  
si ako konečnú destináciu na 
dovolenku zvolili Námesto-
vo. Orientácia na poľský trh 
totiž začína byť opäť zaujíma-
vá vzhľadom na posilňovanie 
poľského zlotého a tak dovo-
lenka na Slovenku už nebude 
pre Poliaka taká drahá.   

V súčasnosti je   projekt vý-
roby propagačných bilbordov 
v procese tvorby grafických 
návrhov. 

Mesto Námestovo robí v 
oblasti propagácie svojho 
územia pre cestovný ruch aj 
ďalšie aktivity. Prostredníc-
tvom krajskej organizácie 
cestovného ruchu Žilinský 

turistický raj sa 18. júna zú-
častnilo prezentácie Oravy  
v obchodom centre v Zlíne.  
Možnosti Námestova v ob-

lasti cestovného ruchu tu pre-
zentovala pracovníčka MsÚ 
Katarína Turácová.  

            (tk)
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Ďalšie číslo mestských 
novín 

NÁMESTOVČAN 
vyjde 22. septembra.

Uzávierka príspevkov a inzercie 
je 11. septembra.

občiansku riadkovú inzerciu vám zverejníme 
zadarmo.

E-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Rokovanie mestského zastupiteľstva

Záverečný účet mesta za 
rok 2014 schválilo zastupi-
teľstvo jednomyselne a bez 
pripomienok. Ako za ostat-
né roky býva v Námestove 
pravidlom, mesto aj vlani 
hospodárilo bez úverov a 
rok ukončilo s prebytkom 
viac ako šesťstotisíc eur. Tie 
sa previedli do rezervného 
fondu mesta a sú odložené 
na použitie v budúcom ob-
dobí. Svoje hospodárenie 
za minulý rok predložili aj 
mestské príspevkové organi-
zácie - technické služby, dom 
kultúry a centrum sociálnych 
služieb. Aj tieto organizácie 
hospodárili so ziskom, ktorý 
si tiež odložili na horšie časy. 
V konsolidovanej výročnej 
správe skonštatovala pozi-
tívne skutočnosti za všetky 
účtovné jednotky mesta ve-
dúca finančného oddelenia 
mestského úradu Katarína 
Rusinová, za čo im primátor 
Ján Kadera oficiálne poďa-
koval. Ďalším bodom roko-
vania bolo rozpočtové opat-
renie, druhé v tomto roku, 
ktorým sa upravuje rozpočet 
roku 2015. V príjmovej časti 
sú dôležité dve položky, a to 
príjem z predaja kapitálových 
aktív v ICN a. s. vo výške 
viac ako 44 tisíc eur a dotácia 
na rekonštrukciu telocvične 
ZŠ Komenského vo výške 
60 tisíc eur, ktorú sa podarilo 
mestu získať zo štátneho roz-
počtu. Vo výdavkovej časti je 
okrem upresnenia viacerých 
položiek dôležitá plánova-
ná rekonštrukcia verejného 
osvetlenia vo výške 180 tisíc 
eur. Na túto investíciu pred-
kladá mesto žiadosť na zís-
kanie financií z eurofondov. 

V ďalšom bode rokovania 
poslanci zmenou všeobecne 
záväzného nariadenia mierne 
zvýšili príspevky na činnosť 
základnej umeleckej školy. 
Poslanci v ďalšom bode aktu-
alizovali zástupcov mesta do 
jednotlivých škôl a školských 
zariadení na území mesta v 
súvislosti s minuloročnými 
voľbami a novým poslanec-
kým zborom.

Rýchly a hladký priebeh 
rokovania sa zmenil pri bode 
„Prevody, nájmy a výpožič-
ky majetku mesta“. Problém 
nastal pri schvaľovaní náj-
mu nebytových priestorov 
v dome kultúry, na základe 
výsledkov verejnej súťaže. 
Doterajšiemu nájomníkovi, 
firme Janckulík s.r.o. skon-
čil nájom dňom 20. 6. 2015. 
Súťaže sa síce zúčastnil, ale 
zo všetkých štyroch uchádza-
čov ponúkol najnižšiu cenu, 
76 eur za meter štvorcový a 
rok. Víťaz súťaže, firma Ex-
treme Computers, ponúkla až 
137 eur za meter štvorcový. 
Problém nastal v tom, že fir-
ma Janckulík s.r.o. prenajala 
tieto priestory ďalšej firme, 
ktorá prevádzkuje predaj-
ňu spoločnosti Orange a do 
úpravy priestorov investo-
vala finančné prostriedky. 
Tí sa domáhali vrátenia in-
vestovaných financií, alebo 
zrušenia súťaže a vypísania 
súťaže novej. Po miestami 
emotívnej výmene názorov, 
hraničiacej s osobnými útok-
mi a invektívami na niektoré 
osoby, primátor rokovanie 
prerušil. Po prestávke už do 
diskusie k tomuto bodu nikto 
nevystúpil a poslanci väčši-
nou hlasou potvrdili víťaza 

súťaže a  nájom priestorov 
víťazovi schválili.

Ďalší zásadný problém, kto-
rý pred poslancami a celým 
mestom stojí, je budovanie 
inžinierskych sietí pre indi-
viduálnu bytovú výstavbu. Je 
neudržateľné, aby vlastníci 
pozemkov svoje polia a lúky 
predávali za ceny stavebných 
pozemkov a od mesta, teda 
za peniaze všetkých občanov, 
požadovali financovanie in-
žinierskych sietí. Navyše, lo-
kalít, na ktorých sa výstavba 
rodinných domov rozbieha, 
je v meste viacero a všetci 
stavebníci požadujú vodu, 
elektrinu, kanalizáciu, osvet-
lenie, rozhlas a vyasfaltova-
nú cestu. Hustota výstavby 
je pritom v daných lokalitách 
malá a tak ostáva množstvo 
financií umŕtvených v dlhých 
úsekoch bez zástavby. Situ-
ácia dospieva do štádia, keď 
bude mesto siete financovať 
a budovať len pri bytových 
domoch a v lokalitách, kde 
mesto vlastní svoje stavebné 
pozemky. Tie podľa záujmu 
stavebníkov pripraví na výs-
tavbu a novým vlastníkom 
zagarantuje, že si kupujú 
skutočne stavebný pozemok, 
so všetkými potrebnými sie-

ťami. Mesto vlastní pozem-
ky v lokalite pri Zubrohlave, 
podľa nového územného 
plánu určené na výstavbu ro-
dinných domov. Tu sa nový 
model ide v praxi odskúšať. 
Prvý krok bude spočívať vo 
vypracovaní zastavovacej 
štúdie, aby sa pozemky roz-
delili čo najefektívnejšie a 
mohlo sa postaviť čo najviac 
domov. Nasledovať bude 
prieskum záujmu o výstavbu 
v lokalite. V prípade dosta-
točného záujmu sa pristúpi 
k odpredaju pozemkov a 
súčasne sa začnú budovať 
siete tak, aby stavebníci mali 
istotu, že v stanovenom ter-
míne budú mať pri dome 
všetky médiá, vrátane cesty. 
Výťažok z predaja pozem-
kov bude zasa k dispozícii 
na vysporiadanie a prípravu 
ďalších lokalít na výstavbu.

Rokovanie mestského za-
stupiteľstva bolo v prevažnej 
miere konštruktívne a inšpi-
ratívne a vo veľkej väčšine 
bodov sa poslanci vzácne 
zhodli. Ostali však aj otázky 
a témy, pri ktorých si „pozor-
ný divák“ všimol, kto v mes-
te koho záujmy zastupuje.

Milan Rentka
prednosta MsÚ

Bohatý program, pripravený na rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva  v stredu 17. júna, zvládli poslanci 
prekvapivo rýchlo. rokovaniu dominovali ekonomic-
ké témy, „spestrené“ zaujímavými problémami, na 
ktorých sa názory poslancov rozišli.

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva sa zaoberalo 
ekonomickými témami s pozitívnymi výsledkami, ale aj téma-
mi, počas ktorých sa vzasadačke MsÚ atmosféra z takto kľud-
nej zmenila na poriadne napätú.          Foto. (lá)

Na prezentácii cestnovného ruchu v Zlíne.    Foto: (ar msú)

Z práce komisie pre cestovný ruch

Víťaz súťaže Dávid Vorčák bude v prenajatých priestoroch v 
dome kultúry ponúkať výpočtovú techniku a IT služby. 

	 	 	 	 	 							Foto: (lá)

Proti nebol žiadny 
z poslancov



V Punčovej knižnici dostanete 
aj grátis zmrzlinu
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samospráva

Názory poslancov MsZ na konečný verdikt súdu

marián melišík:  
Aj napriek tomu, že som 

nebol na začiatku kauzy „Ti-
tanic“ (začala sa ešte pred-
m i n u l é 
zastupi -
teľstvo), 
som pre-
s v e d č e -
ný, že tu 
došlo k 
p o c h y -
b e n i u . 
Ak bola 
s c h v á -
lená mestským zastupiteľ-
stvom určitá suma na tech-
nickú vybavenosť bytovky, 
malo sa rešpektovať roz-
hodnutie poslancov (uzne-
senia z roku 2007 a 2010). 
Tu je zároveň aj odpoveď 

na otázku ako predchádzať 
takýmto prípadom – rešpek-
tovať uznesenia poslancov. 
V uznesení 62/2007 bolo 
jednoznačne zadefinované, 
čo je súčasťou technickej 
vybavenosti. Všetko nad rá-
mec uznesení (ide o nemalú 
sumu, cca 96 000 €) neprešlo 
mestským zastupiteľstvom. 
Tak, kto tu pochybil? Okrem 
tohto prípadu má bytovka 
viacero anomálií. Jednou z 
nich je aj to, že do pôvodné-
ho uznesenia o výstavbe by-
tovky sa „zmestila vetička“ 
- „s možnosťou navýšenia 
bytovky o ďalšie poschodia“. 
Ale toto je už len o „čestnos-
ti“ niektorých ľudí. Mrzí ma 
a zároveň sa desím toho, že 
práve pre týchto ľudí už nič 

nie je nemožné. 

marián Grígeľ: 
Súd je 

na to, aby 
rozhodol.  
N e p r i s -
lúcha mi 
v y j a d -
rovať sa 
k roz-
h o d n u -
tiu súdu. 
Súdy vo 
veci   rozhodovali až trikrát 
okresný, krajský a najvyšší. 

Rozsudok treba vziať na 
vedomie.

Najľahšie by bolo ukázať 
prstom, to nie ja, ja som vte-
dy v zástupiteľstve nebol.  
Poslanec je zodpovedný za 
svoje rozhodnutia a môže 
hlasovať za, proti alebo ne-
rozhodovať a zdržať sa hla-
sovania. Musí nájsť v sebe 
odvahu a zodpovednosť a 
hlasovať tak, ako si myslí, 
že je dobré pre mesto.  Na 
svete nič nie je len čierne 

alebo biele. 
A najvyšší súdca v prípade 

poslancov je volič, ten roz-
hoduje nekompromisne. 

anton Ťapák: 
O č a -

k á v a l 
som, že 
konečný 
v e r d i k t 
s ú d n e -
ho sporu 
mesto – 
Stavebný 
p o d n i k , 
bude ta-
kýto. Od začiatku, ako vzni-
kol tento spor, som tvrdil, 
že mesto tento súdny spor 
so Stavebným podnikom 
prehrá. V tom čase sa sku-
pina poslancov rozhodla, 
že mesto nazaplatí Staveb-
nému podniku plnú čiastku 
peňazí, ktoré Stavebný pod-
nik požadoval. Tak to aj za-
pracovali do rozpočtu mes-
ta.Čiže ponížili rozpočet 
mesta o tú finančnú čiast-

ku pre Stavebný podnik, o 
ktorú sa potom neskoršie 
Stavebný podnik uchádzal 
súdom. Tým sa to pre MsZ 
skončilo. Tu bol postup 
podľa môjho názoru ne-
správny. MsZ - pokiaľ dalo 
do rozpočtu menej peňazí 
pre Stavebný podnik - malo 
prijať uznesenie, ktoré ruší 
uznesenie zaväzujúce Sta-
vebný podnik o realizácii 
prác a prijať nové, upres-
ňujúce uznesenie o požado-
vaných prácach a ponížení 
finančnej čiastky. Toto sa 
nestalo, Stavebný podnik 
postupoval v zmysle prija-
tého uznesenia.To, že opäť 
skupina poslancov po vy-
hratom prvom súdnom spo-
re Stavebným podnikom 
iniciovala odvolania, len 
vyťahovalo peniaze z mest-
skej pokladnice na trovách 
a penáloch.

Primátor mesta pri zmluve 
postupoval presne v zmysle 
prijatého uznesenia.

Do budúcna je potrebné 

v takýchto prípadoch zo 
strany MsZ prijímať presne 
špecifikované a konkrétne  
uznesenia.

Tomáš Kucharík:
S ú d n y 

spor  Sta-
v e b n ý 
p o d n i k 
vs. Mes-
to Ná-
mestovo 
sa začal 
v roku 
2 0 0 5 . 
Ako no-
vozvolený poslanec v roku 
2010 som sledoval priebeh 
tohto sporu na zastupiteľ-
stvách. Po niekoľkých súd-
nych pojednávaniach Mesto 
Námestovo tento spor pre-
hralo a suma narástla o úro-
ky za omeškané platby. Táto 
kauza mohla byť vyriešená, 
keby bola spolupráca medzi 
poslancami, mestským úra-
dom a samotnou firmou. 

	 	 										(lá)

poslancov msZ sme sa opýtali: ako vnímate verdikt 
súdu k súdnemu sporu stavebný podnik – mesto Ná-
mestovo a aké opatrenia by podľa vás mali urobiť or-
gány obce - poslanecký zbor a primátor - aby mesto v 
budúcnosti nemuselo znášať následky z podobných 
problémov?

Na otázku redakcii odpovedali títo poslanci:

Priatelia plážového čítania, ak čítanie kníh po-
važujete za relax a viete ho spojiť s našou plážou 
pri Oravskej priehrade, táto informácia je pre 
vás. 

 Pri Zmrzline Marianna (nachádza sa za javis-
kom amfiteátra) vznikne malá „Punčová kniž-
nica“, ktorú môžete využívať až do konca leta. 
Stačí, ak sa pri nej zastavíte a požičiate si knihu, 
ktorá vás zaujme. Samozrejme zadarmo. Môže-
te si ju prečítať priamo na pláži, niekde na káve 
alebo si ju zoberiete domov. Dôležité je, aby ste 
knihu vrátili, určite si ju prečíta aj niekto ďalší. 

 Atmosféru „Punčovej knižnice“ môžete oživiť 
aj vy. Doneste do nej nejakú svoju knihu, stane 
sa súčasťou plážového čítania. A naviac, dosta-
nete za ňu zmrzlinu zadarmo.  

 Do sčitavenia, priatelia.  	 	 								(pk)

Mesto hospodárilo 
s prebytkom vyše 
603 tisíc € 

Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 17. júna 
bola  schválená aj výročná 
správa mesta Námestovo 
k hospodáreniu  mesta, jej 
rozpočtových a príspev-
kových organizácií za rok 
2014.

Jej cieľom je poskytnúť 
informácie o konsolido-
vanom celku ako jednej 
ekonomickej jednotke. 

Mesto za rok 2014 hos-
podárilo s prebytkom vo 
výške 603 634,21 eur. 

Príspevková organizá-
cia technické služby hos-
podárila s prebytkom 48 
9748,90 eur, centrum so-
ciálnych služieb s prebyt-
kom 14 622,41 eur a Dom 
kultúry v Námestove s 
prebytkom 3 046,26 eur

Mesto si kladie za cieľ 
naďalej získavať finančné 
prostriedky – z európ-
skych fondov či zo štátne-
ho rozpočtu a tak prispie-
vať k jeho rozvoju, hlavne 
v oblasti infraštruktúry  a 
cestovného ruchu.

 Na záver tohto bodu 
primátor mesta Ing. Ján 
Kadera poďakoval za-
mestnancom mestského 
úradu, príspevkových a 
rozpočtových organizá-
cií, poslancom mestské-
ho zastupiteľstva a obča-
nom, ktorí svojím dielom 
a prácou prispeli k pozi-
tívnym hospodárskym 
výsledkom mesta a jeho 
rozvoju. 

Mgr.	Katarína	Rusinová
vedúca finančného 

oddelenia	MsÚ

Námestovo chce skelet, lebo ho to páli. Ale aj s pozemkami
Keby námestovský skelet, 

ktorý mal byť pôvodne okres-
nou nemocnicou, bol na niečo 
súci, už dávno by ho krajská 
samospráva, možno štát, vy-
užili na zdravotnícke účely. 

No možno by bol v ekono-
micky ťažkých časoch pred-
metom rovnakého nezáujmu, 
hoci by stál v oveľa výhodnej-
šej lokalite ako je samý sever 
Oravy. 

Žilinská VÚC, ktorej ob-
jekt patrí, ho Námestovu už 
dávnejšie núka za 1 euro. 
Mesto by objekt odkúpiť  za 
euro nedbalo, avšak vrátane 
priľahlých pozemkov, okrem 
parcely, ktorú neďaleko skele-
tu pred dvomi rokmi v dražbe 
už kúpila jedna Námestovčan-
ka. V polovici júna o tom ve-
denia krajskej a námestovskej 
samosprávy rokovali opäť. Ak 
by došlo k spomínanému ob-
chodu, po ktorom vucke od-
ľahne, pretože veľký balvan 
z jej pliec zloží a na tie svoje 
vloží  mesto, ešte tohto roku, 
po podpise zmluvy so župou 
by mesto zadalo požiadavku 
na zhotovenie zastavovacej 
štúdie. Z nej by bolo zrejmé, 
koľko bytov, lebo taký je zá-
mer, by sa zmestilo na toto 
územie a koľko garážových 
miest by vzniklo na dvoch 
spodných podlažiach. Štú-

dia by ukázala aj prepojenie 
s Brehmi a Slnečnou ulicou, 
čím by sa odľahčila dopra-
va. „Zastavovacia štúdia, na 
ktorú máme mestským za-
stupiteľstvom predschválené 
prostriedky, je potrebná aj 
z toho dôvodu že majiteľka 
priľahlého pozemku má zá-
mer vybudovať tu občiansku 
vybavenosť a je potrebné osa-
diť sa tak, aby komunikácia 
vyhovovala aj našej výstavbe, 
aj jej aktivítám“, približuje 
úvahy ohľadne eventuálneho 
využitia skeletu primátor Ján 
Kadera. „Podľa môjho názo-
ru by tu mohlo byť minimál-
ne 60 bytov a vybudovaním 
parkovacích miest priamo v 
budove by sme už nemuseli 
budovať pri bytovke ďalšie. 
Stavba by sa budovala deve-
lopersky. Sú to však zatiaľ, 
hoci viac-menej reálne, ale 
predsa len nie celkom ideovo 

dotiahnute úvahy, pretože 
ešte nepoznáme reakciu VÚC 
na našu požiadavku.“  

Okrem bytov a garáží vznik-
li úvahy aj o tom, že by skelet 
predsa len mohol slúžiť pre 
potreby zdravotníctva. „Ak 
by sa objavil investor, ktorý 
presvedčí, že bude mať s ob-
jektom lepší zámer, okamžite 
mu prenecháme iniciatívu. 
My našimi aktivitami ohľad-
ne skeletu robíme len akúsi 
povinnú jazdu, pretože nás to 
páli, v akom stave sa nachá-
dza objekt. Máme tiež  obavy 
o bezpečnosť mladých ľudí, 
ktorí sa tu, v čase prázdnin 
obzvlášť, pohybujú aj vo 
večerných hodinách“, upo-
zorňuje primátor na nebezpe-
čenstvá v zastrešenom, ale i 
nezastrešenom skelete, ktorý 
bude treba zrejme zakonzer-
vovať. 

             (lá)	
Nebezpečenstvá hrozia v budove bez múrov a zábradlí najmä mla-

dým ľuďom, ktorí sa tu stretávajú aj po večeroch.        Foto:	(ar	lá)
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Škody napáchané neodbornosťou
Konateľa firmy staveb-

ný podnik Námestovo sil-
vestra Habiňáka sme sa 
na margo súdneho sporu 
opýtali:

Ako vnímate definitívne 
rozhodnutie súdu?

 Všetky tri súdy potvrdili 
oprávnenosť našej pohľa-
dávky, ktorá bola doložená 
riadne vykonanou prácou 
na konkrétnom diele. Jeho 
rozsah definovalo mestské 
zastupiteľstvo ešte v roku 
2007 svojím uznesením. Na 
základe tohto uznesenia bola 
vypracovaná projektová do-
kumentácia, z ktorej sa dala 
stanoviť cena cez verejnú 
súťaž. Fakt,  že práce boli 
vykonané tak ako určoval 
projekt a následne vyfaktu-
rované, nik nespochybnil. 
My sme nevykonali žiadne 
práce, ktoré by neboli do-
hodnuté vopred. A preto sme 
trvali na tom, aby nám boli 
aj riadne zaplatené. Takýto 
konečný verdikt sme očaká-
vali a s upokojením sme ho 
aj prijali.

Prečo sa, podľa vás, prob-

lém ne-
u h r a -
dených 
platieb 
d o s t a l 
až na 
súd? 

Nebol 
za tie 
r o k y 
p r i e s -
tor, aby 
sa spor vyriešil mimosúdnou 
cestou - rokovaním a pod.?

 Predpokladám, že po-
slanci uvažovali takto: Ísť 
do súdneho sporu s tým, že 
pravdepodobne prehrám, ale 
mňa to nič nebude stáť. Dô-
ležité je, že som zasial nedô-
veru verejnosti voči firme, 
ktorá mi je nesympatická a 
hlavne jej predstaviteľ, ako 
aj voči vedeniu mesta. Je 
to minimálne nezodpoved-
né voči daňovníkom  tohto 
mesta, ktorí musia zaplatiť 
nemalé finančné navýšenie. 
Meniť pravidlá v začatom 
procese sa nerobí. Súduch-
tiví poslanci si mali urobiť 
odbornú právnu analýzu a 
až potom mali konať. Bohu-

žiaľ, nielen v tomto prípade 
neodborná demokratická 
väčšina robí vedome škody a 
nenesie za takéto činy žiad-
nu zodpovednosť a schováva 
sa za kolektívnu imunitu.

Po verdikte okresného 
súdu sme rokovali s mest-
skými poslancami a náš ná-
vrh bol zaplatiť istinu a na 
úrokoch sa môžeme dohod-
núť. Poslanci to odmietli. 
Požadovali podstatne znížiť 
výšku istiny, čo sme  my ne-
mohli akceptovať. Po tomto 
už neprišla žiadna snaha zo 
strany poslancov na nejakú 
dohodu. Veľmi nás mrzí, že 
ako firmu, ktorá svojimi do-
táciami do miestneho športu, 
s výškou  ďaleko presahujú-
cou výšku nášho súdneho 
sporu, nás niektorí poslanci 
vykresľujú ako neseriózne-
ho partnera pre mesto. Veď 
za dielo, ktoré sme vykonali 
- na vlastné riziko - obytný 
dom so štyridsiatimi bytmi, 
sa nemusíme hanbiť a tech-
nická vybavenosť bola len 
malá časť tohto dobrého 
projektu výhodného aj pre 
mesto.              (lá)

Práve oporný múr pred bytovkou na Štefá-
nikovej ulici je predmetom sporu. Poslanci v 
minulom zastupiteľstve tvrdili, že jeho vybu-
dovanie nebolo predmetom zmluvy mesta so 
zhotoviteľom. Stavebný podnik, naopak, tvrdil, 

že prístupová cesta ako súčasť objednaných 
prác v rámci vybudovania inžinierskych sietí, 
sa bez vysvahovania terénu, teda vo svahu bez 
vybudovania oporného múru urobiť nedá.  
     Text: (lá), foto: (ar msú)

Mali sme zobrať rozum do hrsti

Nie sme radi takýmto té-
mam a bohužiaľ, stalo sa, čo 
sa stať nemalo... 

Musím ale povedať, že keď 
sa spraví chyba na začiatku, 
potom sa ako snehová guľa 
nabaľuje a tlačí pred sebou. 
Aj v tomto prípade to bolo 
tak.  V roku 2007 bolo pri-
jaté uznesenie mestského 
zastupiteľstva, že mesto 
zabezpečí technickú vyba-
venosť - inžinierske siete 
k bytovke na Štefánikovej 
ulici. Bolo to správne, veď 
mesto chcelo podporiť hro-
madnú bytovú výstavbu. 
Bola snaha dať firme, ktorá 
byty postaví, pozemok pod 
bytovku pomaly bezplatne, 
len aby sa stavalo, aby v Ná-
mestove pribudli byty, aby 
bola čo najväčšia motivácia 
občanov usadiť sa v Námes-
tove. Poslanci MsZ s takou-
to cestou nesúhlasili, radnica  
ich rozhodnutie prijala, lebo 
o majetku mesta rozhodujú 
poslanci a tak ubehlo nemá-
lo času... Na pozemok sme 
vypísali súťaž, prihlásil sa 
do nej iba Stavebný podnik, 
ktorý záujem o výstavbu mal 
už predtým.  Keď bol jasný 
uchádzač o výstavbu bytov, 
prijalo sa uznesenie, že mes-
to zabezpečí k bytovke inži-
nierske siete. Keďže staveb-
ný podnik na základe toho 
vedel, že bude mať náklady 
iba s výstavbou samotnej 
bytovky, podľa toho stano-
vil cenu bytov a podpisoval 
zmluvy s budúcimi vlast-
níkmi bytov, v ktorých ok-
rem ceny zmluvne stanovil 
aj termín odovzdania bytov. 
Budúci vlastníci zas boli ter-

mínovo viazaní s bankový-
mi inštitúciami, od ktorých 
si zobrali na financovanie 
bytu úver, a tiež zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Tak-
že takto  jedno nadväzovalo 
na druhé. Stavebný podnik 
začal stavať bytovku a my 
sme zatiaľ pripravovali sú-
ťaž zo zákona na dodávateľa 
inžinierskych sietí. Nikto ne-
predpokladal, že vtedajší po-
slanci schvália približne iba 
70% z objemu nákladov na 
spomínané siete. Objem 100 
tisíc eur neschválili ani na 
ďalšie roky, čo už bol signál, 
že vznikne problém, pretože 
Stavebný podnik nemohol 
skolaudovať bytovku bez in-
žinierskych sietí a budúcim 
vlastníkom bytov tak hrozili 
sankcie z bankových inštitú-
cií a ŠFRB, že do stanovenej 
lehoty byty neprevzali.  

Je pravda, že v čase, keď 
mesto vypísalo súťaž na inži-
nierske siete, bytovka už bola 
rozostavané, pretože Staveb-
ný podnik bol s výstavbou 
bytov pre budúcich vlastní-
kov pod časovým tlakom pre 
zmluvné podmienky spomí-
naných vlastníkov so ŠFRB.  
Súťaž na inžinierske siete 
bola zverejnená na interne-
te, mohol sa do nej prihlásiť 
ktokoľvek – aj z Bratislavy 
či Košíc. Víťazom súťaže  sa 
stal  Stavebný podnik, kto-
rý ich realizoval na základe 
zmluvy s mestom. Namiesto 
8 mil. Sk bolo schválené 5,1 
a po novom tak 100 tisíc € 
na celkovú realizáciu sie-
tí chýbalo. Mesto súťaž na 
inžinierske siete na 70% a 
zbytok, tak ako to schválili 

poslanci, rozdeliť nemohlo, 
pretože delením zákazky by 
porušilo zákon o verejnom 
obstarávaní. Keď však po-
slanci neschválili celý objem 
prostriedkov, potrebných na 
inžinierske siete, mesto do 
zmluvy so Stavebným pod-
nikom uviedlo, že zvyšných 
100 tisíc € môže prestavať 
iba po súhlase mesta. Ne-
viem, či kroky poslancov 
– neschváliť prostriedky na 
dokončenie inžinierskych 
sietí v sume 100 tisíc eur 
–  bol zámer, alebo zbytočná 
mestská politika, ale na ok-
resnom súde sme nepocho-
dili. Súd dôvodil aj tým, že 
mesto na úhradu platby voči 
Stavebnému podniku pros-
triedky malo, keďže 300 tisíc 
€ sme v tom čase investovali 
do komunikácií na sídlisku 
Čerchle. Súd  zdôvodňoval 
našu  povinnosť zaplatiť tým, 
že ide o verejné priestrans-
tvo, ktoré využívajú občania 
a pozemok je vo vlastníctve 
mesta. Aj občania, ktorí tu 
mali bývať, ak by si mali za-
platiť parkovacie miesta, ur-
čite by chceli byť vlastníkmi 
tých pozemkov.  Vôbec sme 
vtedy nepredpokladali, že 
poslanecká opozícia sa za-
chová tak, že bude súhlasiť s 
vybudovaním technickej vy-
bavenosti, teda prístupovej 
komunikácie, verejnej kana-
lizácie, vodovodnej prípojky 
a verejného osvetlenia, ale 
nie s výstavbou oporného 
múru. Spomínané činnosti sa 
ale bez oporného múru uro-
biť nedali. Možnože došlo k 
nejakému nedorozumeniu, 
ale to nás nevyvinilo a boli 
sme povinní za dielo zapla-
tiť.

Myslím si, že ak by Sta-
vebný podnik nebol viazaný 

zmluvami voči občanom, 
ktorí zas mali zmluvy so 
ŠDRB, s prácami na inži-
nierskych sieťach by skončil 
a vo výstavbe by nepokra-
čoval. Siete by zostali ro-
zostavané, ľudia by chodili 
po blate. Stavebný podnik 
by bytovku postavil a argu-
mentoval by tým, že on úlo-
hu splnil, následne je však 
už na ťahu mesto, pretože 
sa zaviazalo, že zabezpečí 
inžinierske siete. Ak by ľu-
dia chodili po blate, prišla 
by minimálne majitelia 37 
bytov na rokovanie zastupi-
teľstva s požiadavkou o po-
loženie zámkovej dlažby aj s 
podkladmi. Poslanci by tým-
to občanom - voličom urči-
te vyhoveli, keď to urobili 
podobne v iných prípadoch 
s menším počtom nespokoj-
ných obyvateľov, účastných 
na rokovaní zastupiteľstva.

Keďže Stavebný podnik 
bol teda viazaný zmluvami s 
budúcimi vlastníkmi bytov, 
práce na inžinierskych sie-
ťach dokončil a nepýtal sa 
nás, či môže, alebo nemôže. 
Poslanci však rozhodli, že 
nemal oprávnenie urobiť to 
za mestské prostriedky. Re-
špektoval som rozhodnutia 
poslancov, na súde sme hájili 
mesto, bránili sa, že Staveb-
ný podnik namal pokračovať 
v prácach, keďže nemal sú-
hlas mesta, ale súd mal iný 
názor. Ja však z toho nerobím 
tragédiu, pretože tých 100 
tisíc € bolo vykryté prácou, 
nie fiktívnymi aktivitami. 
Ak by sa na tom mieste pred 
štyrmi rokmi nepostavila  
bytovka, možno doteraz je v 
centre mesta špinavá jama. 
Kedysi v minulosti to bolo 
čisté územie, zrazu v priebe-
hu pár mesiacov z neho boli 

ľudia schopní urobiť smetis-
ko. Myslím si, že výstavbou 
tejto bytovky a jej okolia sa 
dobudovalo a skultúrnilo kus 
centra. Zazneli aj hlasy, že sa 
bytovka mala budovať deve-
lopersky. Ale o tom sa malo 
rozhodnúť na začiatku. 

Niekedy akoby sme pri 
rozhodovaní v zastupiteľstve 
používali nerovnaký meter. 
V prípade rodinných domov, 
v riedkej zástavbe, kde sú 
iba štyri rodinné domy sme 
peniaze na IBV investovali, 
pretože občania prišli na ro-
kovanie zastupiteľstva, zvy-
šovali hlas, a tak im poslanci 
ich požiadavky odsúhlasili. 
No v prípade bytovky, kde 
na 400 m2 je cca 40 bytov, 
teda desaťnásobne viac do-
mácností, a občania sa ne-
vedia zorganizovať, lebo sa 
vlastne ešte ani nepoznajú 
a teda neprídu na zastupi-
teľstvo, tam prostriedky ne-
dáme, pretože tam sa malo 
budovať developersky?

Prečo došlo k súdnemu 
sporu a problém sa neriešil 
inak?

Ako viem, Stavebný pod-
nik nemal peniaze, a potre-
boval stavať. Staval pre sub-
dodávateľov, tí mu neplatili, 
zo spomínanej neuhradenej 
100-tisícovej sumy musel 
zaplatiť DPH, mal skrátka 
svoje finančné problémy – a 
boli to jeho, vyrobené penia-
ze. My sme mu však faktúru 
uhradiť nechceli a počas pre-
biehajúceho súdneho sporu 
ani uhradiť nemohli, hoci by 
aj boli také úvahy. Dnes to 
môžeme okomentovať zná-
mym: Za hlúposť sa musí 
platiť! A draho.

Nerokovalo sa teda so 
Stavebným podnikom?

Rokovali sme, boli návrhy, 

aby Stavebný podnik percen-
tuálne znížil svoje nároky za 
vykonané práce, ale nesúhla-
sil s tým. V probléme sa cítil 
nevinne, veď tie práce vyko-
nal, jeho zamestnanci chceli 
za to plácu, v pohľadávke 
mal umŕtvené prostriedky, 
ktoré potreboval vložiť do 
ďalších zmluvne dohodnu-
tých stavieb, na ktoré nemal 
peniaze. Stavebný podnik 
nevykonal práce pre budú-
cich vlastníkov bytov kvôli 
radosti z toho, že sa dostane 
do problému s mestom. Ako 
seriózna firma, chcel splniť 
svoje zmluvné záväzky voči 
občanom mesta i voči nám 
ako objednávateľovi prác. 
Naša spolupráca so Staveb-
ným podnikom je dlhoroč-
ne na veľmi dobrej úrovni. 
Mestu vychádza v ústrety aj 
v takých veciach, v ktorých 
nemusí. Vedenie Stavebného 
podniku nie je z tých firiem, 
ktoré by chceli ryžovať a 
bezprácne sa obohacovať. 
On tie peniaze vyrobil, ne-
vyhral ich v lotérii. Myslím 
si, že takto je to normálne. 

Na súdoch sme napriek 
kompetentnému právnemu 
zastúpeniu i našim argumen-
táciám nepochodili, mám za 
to, že náš postoj v tomto spo-
re zrejme nebol obhájiteľný. 
Mali sme si v máji 2011 
povedať: práce sú urobené, 
priznajme si to, zaplaťme a 
poďme ďalej. 

Zauvažujme aj o tom, kto by 
znášal finančné škody voči 
občanom majúcim zmluvy 
so ŠFRB a voči Stavebné-
mu podniku, ak by bola táto 
firma práce na inžinierskych 
sieťach v roku 2010 zastavi-
la. Boli by tie škody menšie 
a občania mesta spokojnej-
ší?                                  (lá)

O názor na súdny spor stavebného podniku s mes-
tom Námestovo a na jeho definitívny verdikt sme po-
žiadali primátora mesta Ing. Jána Kaderu:



Aké konkrétne možnosti 
rozvoja CR v Námesto-
ve vidíte vy a čo má pre 
tento rozvoj urobiť mesto 
Námestovo, resp. mesto 
v spolupráci s okolitými 
samosprávami v prípade 
spoločných aktivít v tejto 
oblasti?

V prvom rade podporiť 
podnikateľov  a vytvoriť 
im na ich aktivity vhodné 
podmienky. Služby v ces-
tovnom ruchu musia robiť 
podnikatelia, preto je ne-
správne, ak sa niekto hnevá 
na mesto, že na priehrade 
nie sú služby. Služby teda 
robia podnikatelia, a ak má 
niekto záujem služby na 
priehrade prevádzkovať, 
stačí podať zámer na mest-
ský úrad a budeme rokovať 
o podmienkach. Celé náb-
režie je určené na rozvoj 
cestovného ruchu. Budem 
rada, ak ľudia prídu priamo 
za mnou, lebo som tu pre 
nich. Mne sa páči cesta roz-
voja menšími krokmi, ako 
čakať 50 rokov na jedného 
investora, ktorý nás spasí. 
V súčasnej dobe je okrem 
eurofondov množstvo ma-
lých grantových programov. 

Ak dáme hlavy dokopy a 
využijeme ich, Námestovo 
môže vyzerať o pár rokov 
úplne ináč. Presvedčila som 
sa, že v meste sú fantastickí 
a tvoriví ľudia.

Ďalšou z úloh mesta v 
pomoci cestovnému ruchu 
je propagácia. Mesto Ná-
mestovo je členom klastra 
Orava, oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu, ktorá 
je dotovaná štátom. Máme 
nástroje na propagáciu, 
možnosť zúčastňovať sa 
výstav a tvoriť propagačné 
materiály. Určite budeme 
v klastri  v najbližšej dobe 
tvoriť  propagačné materiá-

ly pre celú Oravu. 
Našou úlohou bude tiež   

rozšíriť ponuku   zľavových 
služieb a propagovať kar-
tu zliav Orava card. Klas-
ter Orava ponúka zľavovú 
kartu, ktorú môžu využí-
vať nielen hostia regiónu, 
ale aj domáci. Ak si ju raz 
kúpite, máte neobmedzený 
čas zľavu do skanzenu, na 
hrad, do aquarelaxu v Dol-
nom Kubíne, v mnohých 
reštauráciách a službách. Z 
Námestova je tam však len 
jeden podnikateľ.

Je pochopiteľné, že nemô-
žeme pomáhať niekomu, 
kto o sebe nedá vedieť. Keď 
sa  o nejakom zámere ne-
dozvieme, ťažko ho možno 
rozvíjať. Očakávame preto 
komunikáciu, spätnú väzbu, 
a aktivitu podnikateľov.

Ak niekto v minulosti v 
neuspel v podnikaní v ces-
tovnom ruchu, nech to skúsi 
opäť teraz, možno stačí ná-
pad trochu okresať, urobiť 
kompromis a pôjde to. 

Ak pár mladých ľudí do-
káže zorganizovať najväčší 
neziskový festival v Námes-
tove, Deň pre všetkých, tak 
potom dokážeme zvládnuť 
čokoľvek.

 Z vlastných skúseností v 
organizovaní aktivít v CR  
viete, o čo má turista, pri-
chádzajúci na hornú Ora-
vu, resp. do Námestova 
najväčší záujem. Čo to je?

Hostia majú záujem o zá-
žitok. Nejde o to, ohúriť 

ich megalomanskými 
stavbami, ale o to, aby si 
odnášali z regiónu emó-
ciu.  Emóciu ponúka 
folklór, remeslo, adrena-
lín, to všetko  v Námes-
tove máme, len to treba 
vytiahnuť na svetlo a 
správne ponúknuť. Nap-
ríklad: Máme tu krásnu 
prírodu. Ale my turistom 
môžeme ponúknuť  viac, 
než len pozrieť si ju.  
Pracovníci CHKO  Hor-
ná Orava robia aj sprie-
vodcovské služby napr. 
na Babiu horu klientov 
vodia na miesto výskytu 
rôznych druhov zvierat 
a pozorujú ich v prírode. 
Porozprávajú o našich 
raritách. To treba všet-
ko zapracovať do ponu-
ky pre návštevníkov a 
umožniť im, aby takúto 
informáciu aj našli.

Napriek tomu, že 
Orava má turistom 
čo ponúknuť, ich zá-
ujem o tento región 
nie je adekvátny jeho 
možnostiam. Prečo je 
to podľa vás tak a čo 
treba urobiť, aby Ora-
va bola turistami viac 
navštevovaná?

Hostia nemajú nikde 
ucelenú ponuku slu-
žieb, nemajú balíčky. 
O službách sa dozvedajú 
náhodne. To nepôjde bez 
spolupráce podnikateľov.  
Napríklad na Liptove má 
klaster a karta zliav už také 

meno, že podnikatelia by 
bez nich  boli vo veľkej 
konkurenčnej nevýhode a 
na každom kroku sa o zľa-
vách dozvedáte. Podnikate-
lia  v Námestove majú urči-

te záujem spolupracovať aj 
tvoriť balíčky, len to potre-
buje manažment, ktorý by 
sa tomu mohol venovať. 
Na to som tu ja.                  

                                   (lá)
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Úspech závisí od podpory podnikateľov, komunikácie, 
propagácie, koordinácie...

Potreba rozvoja cestovného ruchu (CR) v blízkosti 
oravskej priehrady a hornooravskom regióne prime-
la námestovskú samosprávu zriadiť na mestskom úra-
de v Námestove  pracovné miesto manažéra pre CR 
a cezhraničnú spoluprácu a zveriť túto perspektívnu 
oblasť rozvoja regiónu pracovníkovi so skúsenosťami 
v tejto oblasti. od mája sa touto činnosťou zaoberá 
skúsená podnikateľka v agroturistike Ing. Katarína 
turácová. 

Námestovo a Oravská priehrada ponúkajú návštevníkom rôzne 
atraktivity.                             Foto: ar ná

Ing. Katarína Turácová

Štvrtina prác na prieťahu je hotová, začína ísť do tuhého
Pri pohľade na stavebný 

ruch na prieťahu Námesto-
vom si iste povieme: No, ne-
viem, neviem, kedy tá cesta 
bude hotová. Plánovaný po-
stup prác narúšajú nečakané 
problémy, ktoré netají ani 
zhotoviteľ diela. Riaditeľ pre 
inžinierske stavby spoloč-

nosti Hastra Ing. Juraj Lazúr 
ich vidí v tom, že projektová 
dokumentácia prieťahu bola 
spracovaná pred šiestimi rok-
mi a medzitým sa v trase uro-

bili rôzne zásahy v sieťach, 
ktoré sa nezhodujú, čo sa týka 
hodnôt, ani miesta uloženia, 
so zakreslením a vyznačením 
v projekte. Ani počasie sa 
nedá naprojektovať a najmä 
jarné dažde neúmerne zdvihli 
hladinu priehrady, oproti nor-
málu až o dva metre, a tak do 

nej nebolo možné „zasadiť“ 
násyp 350 metrov dlhého 
oporného múru. Spomínané, 
ale i ďalšie problémy na tra-
se výstavby priebežne riešili 

kompetentní, v súčasnosti 
sú, verme, v tomto problé-
me, mohli by sme povedať, 
takmer za vodou. Zmeny v 
riešení ako stavať aj vo vo-
dách priehrady, teda zmeny 
v technickom riešení budo-
vania násypu podľa Ing. La-
zúra v súčasnosti odsúhlasujú 
odborníci. Začať realizovať 
by sa mal na začiatku trasy, 
smerom od Lokce, v prie-
behu mesiaca. Aj v prácach 
na  pokládke sietí vysoké-
ho a nízkeho napätia sa ešte 
„stojí“, vzhľadom na spomí-

nané problémy a situácia je 
v štádiu riešenia zmlúv me-
dzi objednávateľom stavby 
a vlastníkom sietí. Nie je to 
jednoduché ani z časového 
hľadiska, lebo všetky zmeny  
v dokumentácii stavby musia 
najprv odsúhlasiť úradníci z 
Bruselu, veď väčšina diela 
v celkovej hodnote vyše 5,6 
milióna €  je financovaná z 
peňazí Európskej únie a aj v 
tomto prípade je lepšie „dva-
krát merať a raz strihať“. Lebo 
následne vracať eurofondy je 
vždy boľavý problém – už 

dnes o tom 
vie svoje 
štát, ale 
aj mnohé 
mestá a 
obce.

Ak by 
sme chce-
li odpo-
čet prác 
na diele 
uviesť per-
centuálne, 
do konca 
minulého 
týždňa sa 
podľa Ing. 
Lazúra na 
p r i e ť a h u 
zrealizova-
lo 25 – 30% 
roboty. Z dvoch tretín sú ho-
tové preložky telefónnych 
rozvodov, oporné a zárubné 
múry, niektoré výkopové prá-
ce po pravej strane diela, časť 
verejného osvetlenia, daž-
ďovej kanalizácie, stavbári 
dokončujú prístupovú cestu 
k od OD Terno, atď.. A teraz  
už pôjde do tuhého. V priebe-
hu dvoch týždňov by sa mali 
stavbári pustiť do naproblé-
movejšieho miesta – rekon-
štrukcie mosta i úseku kru-
hovej križovatky pri kostole 

a zatrúbnenia potoka pri OD 
Terno. Momentálne polícia 
prerokúva zmeny dopravné-
ho značenia tohto náročného 
dopravného obmedzenia, za-
sahujúceho od polovice cesty 
smerom k priehrade, kde sa 
súčasne budú robiť preložky 
sietí. 

Takže, obrňme sa trpezli-
vosťou i zhovievavosťou, 
Námestovčania a – nový vie-
tor do plachiet na ceste i vo 
vode priehrady, zaželajme re-
alizátorom prieťahu Námes-
tovom!             (lá)

Do dvoch týždňov sa z križovatky pri kostole a  mosta má stať 
stavebno-dopravné mravenisko. Pre vodičov bude dôležité 
spomaliť a rešpektovať nové dopravné značenie. Foto: (ar lá)

Stroje a ľudia, ktorí pracujú na prístupovej ces-
te k OD Terno, sa práve zastavili. Je obedňajšia 
prestávka. Všetky práce tu majú byť hotové do 
konca júna.    Foto: (lá)

Po dohode s mestom upravili stavbári zeminou z výkopových 
prác breh vodnej nádrže v parku neďaleko parkoviska SAD, 
kde bola divoká skládka odpadu.           Foto: (lá)
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Budovanie inžinierskych sietí podľa nových zásad

Povinnosťou mesta je 
pripravovať podmienky na 
jeho rozvoj a jednou z tých 
oblasti je rozvoj bytovej vý-
stavby. Aktuálne sú diskuto-
vané otázky o jej koncepcii. 
Mesto má túto koncepciu 
jasnú, stačí ju dať na papier, 
schváliť a môžeme stavať. 

Dôvody,  že ľudia odchá-
dzajú z Námestova inde, vi-
dím vo vysokých cenách za 
pozemky. Nie je možné, aby 
v Námestove meter2 po-
zemku stál vraj aj 100 €. Aj 
70 eur je veľa. V okolí Bra-
tislavy, a to viem z vlastnej 
skúsenosti, stojí m2 66 eur 
vrátane inžinierskych sietí, 
verejného osvetlenia, plynu 
a asfaltovej cesty. Prečo sa 
u nás v Námestove predáva 
za 70 eur m2 lúky? Pretože 
v minulosti, a pretrváva to 
dodnes, nebola odvaha zo 
strany poslancov povedať 
stop! Poďme teda v súlade s 
novonavrhovanou koncep-
ciou robiť tak, aby sa mesto 
nezadlžovalo, aby tieto ak-
tivity mali zdravú ekonomi-
ku. 

Pred šiestimi rokmi vznik-
la myšlienka financovať in-
žinierske siete na pozemku 
vo vlastníctve mesta. Taký 
máme v Zubrohlave. Zmes-
tí sa na ňom cca 25 staveb-
ných pozemkov a tak si tu 
vyskúšajme navrhovaný 
model. Prepočítali sme, že 
ak by záujemcovia o výstav-
bu rodinných domov zapla-
tili na inžinierske siete cca 
20 eur na m2 ich stavebného 
pozemku, mohli by sme im 
ich za túto sumu postaviť. 
Znamená to teda, že vypíše-
me súťaž na 25 stavebných 
pozemkov v Zubrohlave a 
zmluvne sa zaviažeme, že 
do dvoch rokov tu vybu-
dujeme inžinierske siete. 
Meter štvorcový staveb-
ného pozemku, vrátane in-
žinierskych sietí by mesto 
záujemcovi predalo za cca 
40 – 60 eur,  záujemcovia o 
výstavbu by sumu uhradili 
pri podpise zmluvy. 

Ako vidieť aj z navrhova-
nej ceny, mesto na občanoch 
nechce zarábať, nemôže 
však ísť do straty. Podob-
ným systémom by sme po-
stupovali pri všetkých loka-
litách, to znamená, že občan 
by si inžinierske siete zapla-

til a mesto ich vybuduje.
Filozofia sa teda úplne 

mení.  Kým „pred ´89“ 
obce a mestá budovali sie-
te bezplatne, teraz už na 
to nemajú a musia si ich 
zafinancovať samotní ob-
čania. 

V minulosti štát dbal na 
bytovú výstavbu, pretože to 
bola jeho priorita. Postupne 
sa úloha štátu v tejto oblasti 
zmenšovala, v prechodnom 
období prispieval obciam 
nejakými percentami na bu-
dovanie vody, kanalizácie... 
Dnes už obce nedostávajú 
od štátu na tento účel nič. 
Aj podľa toho vidíme, ako 
rýchlo sa menia podmienky, 
ktorým sa obce a mestá mu-
sia prispôsobovať. Finančná 
situácia nášho mesta sa po-
stupne preklápa tak, že pred 
desiatimi rokmi ľudia po-
skytli mestu pozemok pod 

cestu, ktorý kúpili za 40 eur 
a mestu ho predali za 10 eur, 
pretože situáciu pochopili a 
súhlasili.  Nedávno sa v za-
stupiteľstve prijalo uznese-
nie, že pozemky pod cestu 
predajú občania mestu za 1 
euro. Dnes sa to preklopi-
lo tak, že už nie mesto za-
platí občanom za pozemok 
pod cestu 1 euro, ale obča-
nia musia zaplatiť 20 eur 
za meter2, aby sme z tohto 

pozemku pod cestu vybudo-
vali cestu. Zákon hovorí, že 
ak je komunikácia mestská, 
musí byť dohoda na budo-
vaní sietí. 

Filozofia budovať bývanie 
na stavebných pozemkoch 
mesta má jedinečnú oporu 
aj v tom, že stavať   môžeme 
začať, ak sa predajú všetky 
pozemky.

Spomínané tempo zmien 
môžeme tiež ilustrovať nap-
ríklad na situácii pána Laba-
ja, ktorý na júnovom zastu-
piteľstve kritizoval mesto, 
že iným stavebníkom siete 
postavilo, a on má byť prvý, 
ktorému ich už nevybuduje-
me za mestské peniaze. 

Nemôžeme tiež súhlasiť s 
tým, aby  niektorí občania, 
ktorí majú na výstavbu nie-
koľko vlastných pozemkov, 
neustále bombardovali mes-
to, aby im pri nich vybudo-
valo inžinierske siete na 
náklady mesta a oni potom 
pozemky zhodnotené o in-
žinierske siete výhodne pre-
dajú záujemcom. Nie, takto 
budovať siete nebudeme!

Aj vlastník takýchto po-
zemkov – developer si musí 
uvedomiť, že mesto v danej 
lokalite inžinierske siete 
vybuduje, ale musí za ne 
dostať zaplatené. 

Ak má byť developerom 
mesto, musí mať šancu kú-
piť pozemky za normálnu 
cenu – cca 30 € a za 50 eur 
vrátane inžinierskych sie-

tí by ich následne predalo 
záujemcom. Tento model je 
však nereálny, pretože je-
den vlastník svoj pozemok 
predá, iný nepredá... 

Treba tiež povedať, že 
pozemkové úpravy nie sú 
liekom na financovanie in-
žinierskych sietí, ale iba na 
vysporadúvanie pozemkov 
v súlade s územným plá-
nom. Keď spomínam územ-
ný plán, ten sme schvaľo-

vali celé predošlé volebné 
obdobie! 

Navrhujem teda poslan-
com schváliť spomínané 
zásady výstavby, aby odde-
lenie výstavby MsÚ mohlo 
reagovať na požiadavky 
občanov. Schválili sme 
územný plán, môžeme po-
kračovať v pozemkových 
úpravách. 

Aké lokality má mesto k 
dispozícii na individuálnu 
bytovú výstavbu?

Máme lokalitu Brehy,  
rozpracované Čerchle, Vo-
jenské, Zubrohlavu, pozem-
ky Jozefa Palidera v Zub-
rohlave a Jozefa Pindiaka, 
ktorý má tiež vo vlastníctve  
pozemky pod výstavbu.  
Mesto bude financovať siete 
tam, kde to uzná za vhodné, 
za uplatnenia spomínaných 
zásad, čo sa týka budova-
nia inžinierskych sietí. Ak 

bude treba  vybudovať napr. 
hlavný kanalizačný zberač, 
prostriedky na to, samoz-
rejme, nebudeme žiadať od 
ľudí, ale ho vybudujeme z 
mestských peňazí. 

Mesto chce podporovať 
predovšetkým hromadnú 
bytovú výstavbu. Ak nebu-
de záujem o výstavbu by-
tov, budeme podporovať iba 
výstavbu rodinných domov. 

Kde mesto plánuje sta-

vať bytovky? 
Je to lokalita na Brehoch 

blízko drevenej predajne, 
ďalej garážový dom na Bre-
hoch, za veľkým parkovis-
kom pri MBM, za domom 
pre seniorov, piatou lokali-
tou je asfaltové ihrisko na 
Mlynskej ulici a skelet.

Úplne nepochopiteľne sa v 
minulom volebnom období 
blokovala výstavba bytové-
ho domu na Brehoch blízko 
drevenej predajne. Vraj z 
dôvodu, že sa deti nebudú 
mať kde sánkovať a tiež pre 
dopravnú preťaženosť Sl-
nečnej ulice. Približne 5-6 
metrov od samotnej stavby 
sú všetky inžinierske siete, 
to znamená, že by náklady 
na výstavbu boli veľmi níz-
ke. Lokalita je výhodná aj 
preto,  že sú tam všetky služ-
by – obchody, škôlka, škola, 
blízko poliklinika. Bytovka 
má dostatočnú plochu na 
parkovacie miesta. Nie je tu 
veľká premávka áut. Ak by 
tu pribudlo 36 – 48 bytov, 
ale hoci aj 24 bytov, podľa 
rozhodnutia architekta, ako 
by taký počet obyvateľov 
- majiteľov áut zahustil pre-
mávku na Brehoch? Mesto 
má však veľmi málo vlast-
ných pozemkov pod výs-
tavbu bytoviek, preto treba 
uvažovať, či by nemali byť 
vyššie, s väčším počtom by-
tov. 

Už po druhýkrát sa mesto 
pokúsilo verejnou súťažou 
o využitie územia pri rado-
vých garážach na Brehoch. 
V rokoch 2006 – 2010 boli 
tieto snahy zablokované, 
pretože skupina ľudí tu 
chcela iba garáže bez bytov. 
Ak by sa nám podarilo vy-
budovať ju, bola by to prvá 
bytovka v Námestove, ktorá 
by mala pod bytmi suché 
garáže. V súťaži je dôleži-
tá dlhodobá myšlienka. V 
minulosti byty a garáže od-
súhlasené neboli, teraz bola 
vypísaná nová súťaž pre 
využitie územia.  Stavebný 
podnik - jediný záujemca 
v súťaži - chce postaviť na 
Brehoch 90 garáží a 31 by-
tov. Myslím si, že by táto 
výstavba garážami pomohla 
aj občanom súčasných by-
toviek a obyvatelia novej 
bytovky by mali garáže 
priamo pod bytmi. Súťaž 
sa skončila krátko pred ro-
kovaním júnového zastu-
piteľstva, a preto poslanci 
informáciu o nej nemohli 
dostať v písomných ma-
teriáloch, ako je zvykom, 
v predstihu niekoľko dní. 
Táto téma bude predložená 
na ďalšie rokovanie zastu-
piteľstva v auguste. Gará-
žový dom s bytmi sa môže 
začať stavať „zajtra“. Je 
to pozemok mesta, stačí k 
tomu iba uznesenie zastu-
piteľstva. 

Treťou lokalitou na výs-
tavbu hromadnej bytovej 

výstavby je priestor za 
veľkým parkoviskom pri 
MBM  (v potoku). Už sme 
tu v minulosti mali vyhlá-
senú súťaž, no dodnes sa tu 
bytová výstavba nezreali-
zovala. Po hlbších úvahách 
sme sa rozhodli, že by sme 
dokúpili priestor svahu nad 
potokom a postavili tu veľ-
korysejšie dielo. Ale to chce 
viac času, najmä čo sa týka 
rokovaní s majiteľmi par-
ciel, ktorí sú neraz i mimo 
Slovenska. Pri zväčšení 
územia pod výstavbu by v 
tejto lokalite mohlo vyrásť 
cca 60 bytov.  Ale všetko 
závisí od ľudí – najmä od 
majiteľov pozemkov.

Na mestskom pozemku 
za domom seniorov sme 
uvažovali nad výstavbou 
bytovky s malometrážny-
mi bytmi pre dôchodcov. 
Príde čas, keď človeku 
sily, zdravie i výška nákla-
dov nedovolia spravovať 
rodinný dom, a tak si po 
predaji vlastnej nákladnej 
nehnuteľnosti bude môcť 
kúpiť lacnejšie bývanie 
práve v jednoizbovom byte 
či garsónke. Seniori tak 
budú môcť žiť bez stresu a 
dôstojne, nebudú odkázaní 
na rodinu, štát či obec. V 
blízkosti bude domov pre 
seniorov, kde by mali za-
bezpečené stravovanie a v 
prípade, že by dôchodca už 
nebol sebestačný,  prešiel 
by do domu seniorov, kde 
by bolo o neho kompletne 
postarané. Naším zámerom 
je uľahčiť dôchodcom ži-
vot a znížiť im náklady tak, 
aby im dôchodok postačo-
val.  Či by išlo o 4-podlaž-
nú alebo 8-podlažnú bytov-
ku, je otázkou následného 
doladenia plánov. 

Ďalšou možnou lokalita je 
asfaltové ihrisko na Mlyn-
skej ulici, ktoré je taktiež 
vo vlastníctve mesta. Viem, 
že zámer postaviť na ňom 
bytový dom nie je po vôli 
obyvateľom, bývajúcim  v 
jeho blízkosti. Rozumiem 
tomu, lebo akákoľvek zá-
stavba, ktorá lokalitu za-
husťuje, nie je vítaná, ale 
všetci chcú bývať, nielen 
tí, čo už v tej-ktorej lokalite 
mesta bývajú. Musíme re-
špektovať, že tu nebývame 
sami a aj tí druhí majú prá-
vo na život v tomto meste. 
Spomínané ihrisko je počas 
roka viac-menej prázdne, a 
cca o 100 metrov vyššie sú 
na ZŠ Brehy vybudované 
krásne multifunkčné ihris-
ká.    

Určite však požiadavky 
na byty v Námestove nie sú 
také, aby sme v našom mes-
te v priebehu roka-dvoch 
postavili 100 bytov. A to 
ešte máme ďalšie možnosti 
vybudovania bytov v skele-
te. (O tejto téme píšeme na 
inom mieste, pozn. aut.).

	 	 										(lá)

v záujme mesta je podporovať predovšetkým hromadnú bytovú výstavbu.
Už niekoľko rokov sa sporadicky na rokovaní poslan-

cov či medzi ľuďmi i v mestských novinách objavuje 
kritika občanov, že v Námestove sa nestavia a to je 
hlavný dôvod,  prečo počet obyvateľov postupne kle-
sá. výstavba domov a bytov je, možno povedať, najbo-
ľavejším miestom mesta. Najprv Námestovo nemalo 
schválený územný plán, teraz už územný plán má a 
nebuduje sa, znelo z úst občanov aj na júnovom mest-
skom zastupiteľstve. Čo je toho príčinou? Poslednou 
hromadnou bytovou výstavbou bola zrejme 37-bytová 
jednotka na Štefánikovej ulici. Hlasy - chceme stavať, 
chceme bývať, silnejú. Čo je aktuálnou odpoveďou 
mesta na tieto stále hlasnejšie požiadavky a otázky, 
kedy, kde a čo stavať? 

Pýtame sa primátora Ing. jána Kaderu: 

Sídlisko Čerchle – na množstvo komunikácií a inžinierskych sietí málo rodinných domov. 
	 	 	 	 	 	 	 	 										Foto.	(msú)

Primátor Ing. Ján Kadera
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Námestovo mestom intelektuálov?
„Pozdravujem vás, lesy, 

hory, z tej duše pozdravu-
jem vás! Čo mrcha svet v nás 
skvári, zmorí... vy k žitiu pri-
vediete zas“. Tieto Hviezdo-
slavove  slová možno mno-
hým z nás zazneli v pamäti a 
rozochveli vnútro pri pohľa-
de na krásu a majestátnosť 
oravskej prírody. A ak stojí-
me na vrchole Babej hory a 
dívame sa na rozľahlú Oravu, 
tie roztrúsené krásne kopce, 
pahorky pokryté mäkkými 
kobercami zelených lúk, na 
svahy hôr zarastené voňavým 
šumiacimi lesmi, nad ktorými 
sa čnejú biele horské bralá, 
nevdojak si uvedomíme ti-
chú nenahraditeľnú silu krás-
nej domoviny. A tie voňavé 
stráne plné byliniek, či strmé 
skalnaté zrázy a biele vápen-
cové steny už dlho chrániace 
našu rodnú postať. 

Odkiaľ sa to všetko akosi 
vzalo? Kto vytvoril tie kopce, 
doliny a obrovské skalnaté 
bralá? Ako to vôbec moh-
lo vzniknúť, keď vysoko na 
kopci predsa  nájdeme ulitu 
morskej mušle? Dá sa tejto 
kráse vo svojom vzniku vô-
bec porozumieť a pravdivo ju 
vysvetliť? Nie všetko je však 

sprístupnené každým očiam. 
Sú vôbec takí, čo sa vedia po-
zrieť za záclonu majestátnej 
prírody? Veruže sú. Sú medzi 
nami takí, čo vedia prečítať 
tú skalnú kroniku vrchov a 
zložiť mozaiku vedomostí 
do harmónie odkazov zapísa-
ných do vápencovej skaly. Sú 
to tí, čo zaujatí prácou akoby 
zabúdali na svoj vlastný svet 
okolo a zahĺbení do štúdia 
skál vedia rozlúsknuť udalos-
ti dávnych geologických čias. 
Sú medzi nami so svojimi 
dennými radosťami aj trápe-
niami. Dali na oltár poznania 
a vedy všetok svoj čas a ne-
pýtali sa čo im prinesie usi-
lovnosť. Ich meno obletelo 
svet, ich myšlienky sa zapísa-
li na lesklé strany svetových 
učebníc, aby zostali aj trvalou 
hrdosťou nášho kraja. 

Takýto je Róbert  Mars-
chalko. Geológ, jeden z naj-
významnejších slovenských 
sedimentológov. Oravské 
bradlové pásmo mu učarilo 
na mnohé roky. Možno aj 
preto sa tu tak rád vracia.

Pri mojom nedávnom ná-
hodnom stretnutí s Doc. Dr. 
Marianom Dydom, CSc. v 
Námestove mi pri otázke, čo 

ho doviedlo do týchto končín, 
len nesmelo pripomenul, že 
tu má priateľa ubytovaného v 
penzióne domu seniorov. Pri 
spomenutí o koho ide, som  
záujmom spozornel. Neskôr 
som si to overil v encyklopé-
dii významných slovenských 
geológov. Plné 
tri strany o 
človeku, ktorý 
teraz dožíva 
svoju starobu 
v Námestove 
a po prečíta-
ní jeho curri-
culum vitae 
sa pýtam, či 
môže vôbec 
človek za svoj-
ho života toľ-
ko dosiahnuť? 
Učiť, bádať, 
p u b l i k o v a ť 
a neviem čo 
ešte.   

Dr. Ing. Ró-
bert Mars-
halko, DrSc. 
sa usadil v 
Námestove. Po vyštudovaní 
na PriF UK v Bratislave a 
získaní vedeckých hodností 
pôsobil na fakulte v Koši-
ciach a následne celý svoj 

život venoval ako vedecký 
pracovník geológii sedimen-
tárnych hornín v Slovenskej 
akadémii vied. Zaoberal sa 
sedimentológiou hornín. 
Overil a aplikoval mnohé te-
órie charakteristické pre ana-
lýzu vývoja flyšových hornín 

Karpát a Álp. Zaviedol ma-
povanie textúr v paleoprú-
dovej aj štruktúrnej analýzy 
sedimentárnych oblastí. Toto 
zdokumentoval v mnohých 

vedeckých prácach v rokoch 
1961 až 1986, ktoré sa dostali 
aj do svetových kompendií. 
Netradičným spôsobom pou-
kázal na procesy tektonické-
ho skrátenia a odhadol šírku 
pohltených hornín zdrojo-
vých pásiem. Tiež sa pokúšal 

o odhad hĺbky flyšových morí 
na základe štúdia fosílii dier-
kavcov a tiež na sledovaní 
typov usadených hornín. Ve-
noval veľa času detailnej prá-

ci v mnohých významných 
medzinárodných projektoch 
napr. International Geody-
namic Projekt a mnohých 
iných. Viedol pri Slovenskej 
geologickej spoločnosti pra-
covnú skupinu sedimento-
lógie, ktorej výsledkom boli 
medzinárodné konferencie, 
prednášky  aj exkurzie v te-
réne. Neraz sprevádzal a vie-
dol účastníkov zahraničných 
konferencií a geologických 
spoločností, priateľov z Poľ-
ska, Rakúska, Anglicka, Ta-
lianska a USA. 

Po náročnej operácii mu 
prajeme skoré uzdravenie a 
ešte veľa síl, aby sa mohol so 
svojimi skúsenosťami podeliť 
aj s našou začínajúcou inteli-
genciou na gymnáziu Antona 
Bernoláka v Námestove. 

Orava dávala Slovensku od 
nepamäti mnoho význam-
ných osobností v rôznych 
oblastiach života a stávala sa 
tak v mnohých ohľadoch spo-
ľahlivou udržiavateľkou vek-
mi overených tradícií a tiež 
nádejnou zábezpekou vzrastu 
a rozvoja našej mladej gene-
rácie.

Marián Dyda, 
Karol Kurtulík

XXIII. Konferencia Slovenskej geologickej spoločnosti. Exkurzia – bradlové 
pásmo. V popredí v strede Róbert Marschalko.               Foto: ar aut.

Na spomienku, pamiatku i poučenie
Sedemdesiate výročie oslobodenia 

mesta Námestovo si občania pripo-
menuli 7. mája spomienkovým po-
dujatím, ktoré pripravil dom kultúry 
v spolupráci s mestom. Na úvod 
spomienkovej slávnosti bola za obe-
te vojny v Námestove odslúžená sv. 
omša. Počas kultúrneho programu v 
Dome kultúry v Námestove sa diváci 
prostredníctvom filmov z filmových 
archívov vrátili do minulosti Námes-
tova, umeleckým programom navo-
dili k téme trefnú atmosféru v sále 
študenti Gymnázia Antona Bernoláka 
a žiaci ZUŠ I. Kolčáka. Po vernisáži 
bola verejnosti dlhodobejšie prístup-
ná výstava venovaná tejto časti his-

tórie Námestova, súčasťou ktorej boli 
nemecké vojenské uniformy, zbrane, 
historické fotografie a knihy, ktoré na 
výstavu poskytli občania Námestova. 
Súčasťou spomienkového poduja-
tia k 70. výročiu oslobodenia mesta 
bol aj piety akt kladenia vencov pri 
Pomníku padlých na Bernolákovom 
námestí.

Ako sme už spomínali, k výročiu 
oslobodenia Námestova vydal svoju 
prvotinu – knihu spomienok Námes-
tovčanov, ktorí vojnu zažili, Námes-
tovčan Miroslav Hajdučík. Ak máte 
o knižku záujem, skontaktujte sa s 
autorom na jeho webe: namestovo-
orava.webnode.sk.          (lá) 

Vojny vždy slúžili ekonomickým cieľom
O reakciách čitateľov na knižku 

Vojna je vojna  i o tom, čo jemu 
samému v rozšírení poznania po-
skytli rozhovory s Námestovčam-
ni o tejto dobe, hovorí Miroslav 
Hajdučík:

Napísanie a uvedenie publikácie 
Vojna je vojna na knižný trh mi 
prinieslo jednu veľkú životnú skú-
senosť. Je ňou zistenie, že orálna 
história – hovorená, vyrozpráva-
ná história, čerpajúca z výpove-
dí žijúcich svedkov a účastníkov 
konkrétnej doby, dejinnej udalosti 
– je pre ľudí zaujímavou a žiada-
nou formou poznávania vlastných 
dejín. Presviedča ma o tom takmer 

každodenná spätná väzba od ľudí, 
ktorá je niekedy priam elektrizu-
júca. Ďakovné maily a SMS-ky, 
osobné stisky rúk s prejavom uzna-
nia, že kniha bude určite slúžiť aj 
v budúcnosti ako cenný pramenný 
materiál, zrejme i pre profesionál-
nych historikov, sú nesmiernym 
povzbudením nielen pre mňa, ale 
hlavne tých, ktorí by sa chceli v 
budúcnosti zaoberať odhaľovaním 
dejín rodného kraja. Vážim si tieto 
poďakovania, ako aj povzbudenia 
do ďalšej práce... aby som nepres-
tal písať práve o našej histórii, lebo 
vieme o nej tak pramálo.  

Pravdaže, dnes si sám uvedomu-
jem, na knižke by sa dalo 
ešte všeličo vylepšiť, no 
vôbec si to nevyčítam – 
urobil som naozaj, čo som 
mohol a vedel. Podstatné 
je, že kniha je fakticky 
na svete a napĺňa cieľ, 
ktorý som si určil. V tejto 
podobe je veľmi dobrým 
základom pre prípadné 
budúce doplnené vyda-
nie, na ktorom sa už teraz 
oplatí pracovať – veď o 
pár rokov tu bude ďalšie 
okrúhle výročie konca 1. 
svetovej vojny.  

Či to už budem ja, ale-
bo niekto iný, iste by bolo 
dobré konzultovať isté 
veci aj so špecializovaný-
mi odborníkmi. Napríklad 
rozprávanie o zlatom teľa-
ti v synagóge zostalo v ta-
kej nejasnej, až záhadnej 
(konšpiratívnej) polohe 
- možno by do tejto veci 
mohli vniesť trochu svet-
la odborníci na judaistiku. 
Pochybujem totiž, že v 
Námestove žila nejaká ži-
dovská sekta, ktorá uctie-
vala niečo iné, ako ostatní 
židia na Slovensku. Takis-

to by bolo veľmi zaujímavé, keby 
sa našiel aj nejaký žijúci židovský 
svedok-pamätník.

Podľa mňa by bolo v ďalšom, do-
plnenom vydaní, dobré získať tiež 
spomienky ešte žijúcich vtedajších 
komunistov, lebo v tejto knihe mi 
šlo hlavne o vyváženie tých starších 
- ideologicky skreslených pohľa-
dov na priebeh 2. vojny, no určite 
by bolo zaujímavé, ako to vidia (a 
spomínajú si na to) vtedajší komu-
nisti či ich potomkovia dnes. 

Pri bádaní tejto etapy dejín nášho 
mesta som sa napríklad presved-
čil, že kronikársky záznam nepri-
náša vždy reálny pohľad na dobu. 
Napriek tomu, že zaznamenané 
mená a počty sú cenným zdrojom 
informácií,  opis mnohých udalos-
tí je už len ideologickým memen-
tom následných politických zmien. 
Vtedajšia výpoveď kronikára na 
oslobodzovanie mesta v mnohom 
nekorešponduje s výpoveďou pa-
mätníkov, ktorí prežili tieto hrôzy 
vojny. Prostredníctvom ich výpo-
vedí sme tak mohli dospieť aj k 
poznaniu, že hrdinským soviet-
skym osloboditeľom ani tak nešlo 
pri oslobodzovaní Námestova o 
záchranu miestneho obyvateľstva, 
ale hlavne o porážku Nemcov a do-
bytie ďalšieho územia, ktoré neskôr 
po desaťročia okupovali fyzicky a 
politicky... to sú dnes už nezvratné 
historické fakty. Zabíjanie sa po-
chopiť nedá a vojny vždy slúžili len 
pre ekonomické a politické ciele, 
ako sa to deje aj dnes... blízko na-
šich hraníc. 

Pre mňa, ako kronikára mesta 
je to nesmierne cenná skúsenosť, 
lebo len reálne zaznamenanie na-
šej prítomnosti dokáže budúcim  
generáciám dozvedieť sa o svojej 
minulosti neskreslene a pravdivo... 
a aby kronika nebola len suchý vý-
povedný materiál, ale vyžarovalo z 
nej poznanie.      (lá) 



Deti a dospievajúci sú jed-
nou z najviac ohrozených 
skupín vo virtuálnom pro-
stredí a zároveň sú tými, pre 
ktorých sú nové technológie 
najväčším lákadlom. A práve 
táto téma sa stala dlhodobým 
cieľom prevenčných aktivít 
mestskej polície v 
Námestove. Proble-
matiku kyberšika-
novania (elektronic-
kého šikanovania), 
ako novodobého 
sociálnopatologic-
kého javu u detí, 
majú na MsP v Ná-
mestove na starosti 
odborníci, ktorí tejto 
téme venovali nielen 
svoje vysokoškolské 
diplomové práce, 
ale v roku 2015 zre-
alizovali aj výskum, 
ako sú na virtuálne 
nebezpečie pripra-
vené naše deti. Zis-
tenie, že nielen deti, 
ale aj mnohí rodičia 
uviazli vo virtuálnej 
sieti, je alarmujúcim 
faktom. 

Prostredníctvom prednášok  
na ZŠ sa prevenční pracov-
níci MsP snažia upozorniť 
na najčastejšie javy, s kto-
rými sa môžu deti stretnúť 
a ktoré ich aj môžu ohroziť. 
Na prednáškach deti získajú 
prehľad základných ohroze-

ní virtuálneho sveta, ako sú 
kyberšikanovanie, závislosti, 
nadväzovanie vzťahov cez 
internet či zneužitie osobných 
údajov. Práve deti a mladí ľu-
dia musia čeliť stále novým 
hrozbám, ktoré sa môžu obja-
viť pri používaní moderných 
informačných technológií. 
Internet a elektronické komu-
nikačné prostriedky (EKP) sa 
neustále vyvíjajú a zdokona-
ľujú. To však nezaručuje, že 
každá inovácia nemôže byť 
kedykoľvek zneužitá na rôz-
ne formy trestných činov. Je 
našou povinnosťou a zodpo-
vednosťou, aby každé dieťa 
bolo upovedomené o nástra-
hách, ktoré  ho môžu postret-
núť pri narábaní s EKP, ak 
nebude dostatočne opatrné. 
Úloha rodiny a najmä rola ro-
dičov je v tomto prípade jed-
noznačná.  Rodičovská kon-
trola, pravidlá bezpečného 
narábania s EKP v domácom 
prostredí a záujem rodičov o 
to, ako ich deti narábajú s no-
vými technológiami, sú tou 
najúčinnejšiou prevenciou 
proti kyberšikanovaniu.

Stanovený cieľ – in-
formovanosť detí sme 
splnili, zároveň sa však 
pred nami vynorilo 
množstvo súvisiacich 
otázok, týkajúcich sa 
efektivity  vykoná-
vaných programov 
primárnej prevencie 
so zameraním na elek-
tronické šikanovanie. 
Samotné prednášky 
zamerané na preven-
ciu šikanovania a ky-
beršikanovania sú len 
začiatkom v boji proti 
kyberšikanovaniu. Pre 
obeť kyberšikanova-
nia, ako aj samotného 
kyberagresora sú však 
potrebné ucelené programy 
prevencie a intervencie, vy-
tvorené v kooperácii polície, 
sociálneho pracovníka, škol-
ského psychológa, ale aj sa-
motných učiteľov a rodičov. 
Len intenzívnou spoluprácou 
uvedených inštitúcií je možné 
účinne čeliť novým sociálno-
patologickým javom, ktoré 
ohrozujú naše  deti. 

Mestská polícia informuje o 

nástrahách internetu prostred-
níctvom prevenčných mate-
riálov, ako aj na internetovej 
stránke, kde sa jej návštevník 
dozvie, ako tieto riziká vy-
zerajú – ako ich rozpoznať, 
ako pred nimi ochrániť deti a 
ako sa s nimi o týchto témach 
rozprávať. Stránka  je určená 
predovšetkým rodičom, ale aj 
učiteľom a iným pracovníkom 
s deťmi a mládežou, ktorí sa 
tejto oblasti venujú a chcú sa 
v nej lepšie orientovať. 

Idú prázdniny – obdobie, 
kedy trávia deti množstvo 
voľného času v neprítomnos-
ti rodičov. Je to vhodné ob-
dobie na to, aby rodičia ob-
medzili deťom ich neosobný 
virtuálny svet cez mobily a 
počítače; a tak im prinavrátili 
to pravé detstvo s rodinou a 
kamarátmi... ako ho zažívali 
oni v mladosti. 

Miroslav Hajdučík
pracovník 

pre prevenciu, MsP
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Deti vo virtuálnej sieti

Počítač dokáže „zhltnúť“ dieťa na celé 
hodiny a príkaz vypnúť ho je často spre-
vádzaný odmietaním. Veľkú úlohu pri 
ochrane dieťaťa pred nebezpečenstvom 
hroziacimi z virtuálneho sveta zohrávajú 
najmä rodičia.         Ilustračné foto: (el)

Na prednáškach získavajú deti informácie o nebezpečí vo virtuálnom 
svete.           Foto: MP

Aktivisti neziskovej orga-
nizácie AdBird.sk zapojili do 
environmentálneho projektu 
koncom apríla vyše 5 tisíc 
detí z oravských škôl, čim sa 
potvrdilo, že príroda na Orave 
predsa len nie je na poslednom 
mieste. „Do čistenia brehov 
oravských vodných tokov, 
ktoré boli už katastrofálne za-
morené odpadom, sa zapojilo 
43 škôl a 11 podnikateľských 
subjektov. Takú masovú envi-
ronmentálnu akciu Orava ešte 
nezažila, a aj nás samých  ten-
to záujem prekvapil“, povedal 
riaditeľ neziskovej organizá-
cie Peter Karkoška. Akcie, 

väčšinou na Deň zeme, sa v 
mestách a obciach na Orave 
zúčastnilo takmer 5300 žia-
kov, ktorí naplnili nazbiera-
ným odpadom 2780 vriec. 

Kým sa nezmení myslenie 
ľudí, uvedomenie si jej hod-
noty, bude zrejme treba zorga-
nizovať ešte veľa podobných 
akcií - viď znečistené brehy 
Oravskej priehrady a pod. Na 
masové pokračovanie tohto 
projektu však AdBird.sk nemá 
dostatok finančných prostried-
kov. Pomôže niekto, alebo po-
tiahne „štafetový kolík tejto 
neziskovky ďalej? 

                         (r) 

Rock na sv. omši, folklór...
Nasledovali dva tanečné 

workshopy pod záštitou zná-
mej tanečnej skupiny Old 
School Brothers. Program z 
kvality neupustil, hoci poča-
sie mu bohvieako neprialo. 
O tretej sa Orave priblížili  
slovenské hokejové hviezdy 
prostredníctvom autogramiá-
dy a neskôr exhibičného zápa-
su. Okrem hviezd hokejových 
zažiarili aj hviezdy so zlatom 
v hrdle. Na amfiteátri mali 
účastníci možnosť vypočuť si 
naživo najskôr skupinu ESPÉ, 
THE CELLMATES, LE PAY-
ACO a večer, to už po našej 
uzávierke, bolo plánované 
vystúpenie Petra Cmoríka v 
zaujímavom prevedení s päť-
desiatčlenným orchestrom 
Virtuoso. Headlinerom festi-
valu bol Marián Čekovský so 
svojou kapelou. Okrem spo-
mínaného programu sa mohli 
návštevníci vrátiť do čias mi-
nulých, napríklad potešiť svo-
je ratolesti jazdou v prútených 
košíkoch na drevenom kolo-
toči. Týmto naším kultúrnym 
hodnotám v tradíciách bolo 

venované osobitné pódium, na 
ktorom zatancovali a zaspie-
vali deti z detského folklórne-
ho súboru Goral z Hladovky, 
zahrala detská ľudová hudba 
z Oravskej Polhory a folk-
lórna skupina Rabčičanka s 
ľudovou hudbou Rovňan. Na 
pódiu sa tiež predstavili naj-
žiarivejšie hviezdy zo súťaže 
Orava má talent. Okrem prog-
ramu na jednotlivých pódiách 
sa účastníci bavili doslova na 
každom kroku. Boli pre nich 
pripravené rôzne workshopy, 
súťaže, a samostatná kreatív-
na zóna, kde maľovali a kres-
lili malí aj veľkí. Otužilejší si 
mohli vyskúšať kráčanie po 
vode v bubline, ľahší zas ská-
kanie na nafukovacích atrak-
ciách a šikovnejší napríklad 
kováčske umenie. Z každého 
rožka troška, vlastne veľa a 
najmä, skvelá akcia mladých, 
ktorí dokázali, že ak sa spoja 
sily, tak aj na Orave môžeme 
mať jeden z najúspešnejších 
festivalov na Slovensku a do-
konca zadarmo. 

Mária Lajmonová
Foto: (k&f, ml)

Žiaci škôl na jar pomohli prírode popri vodných tokoch na-
dýchnuť sa, keď odtiaľ vyzbierali odpad, ktorým naplnili tak-
mer tritisíc vriec.               Foto: AdBird.sk

Pohoda pri vode

Dokončenie z 1. str.

             Foto: (k&f)
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Na pretekoch turistickej zdatnosti druhí
Pre žiačky ZŠ na Komenského ulici v Námestove bol 

20. jún skvelý. Naše dievčatá z Klubu slovenských tu-
ristov v Námestove sa pod vedením vychovávateľky 
Jany Ivanovej zúčastnili pretekov turistickej zdatnosti v 
Nesluši. Samostatne si zmerali sily v behu lesným te-
rénom, vo svojich vedomostiach i fyzických schopnos-
tiach. Siahli na dno svojich síl a podali skvelé výkony. 
Všetky dievčatá si vybojovali pekné miesta a umiestnili 
sa na prvých priečkach. Kristína Kozáková si v kategórii 
mladšie žiačky vybojovala krásne 2. miesto a Klaudia 
Kormanová, v kategórii najmladšie žiačky,  skončila 
tiež na 2. mieste. Samozrejme, dievčatá nadviazali nové 
priateľstvá a upevnili svoje vzťahy, čo je zmyslom kaž-
dej súťaže. 	 	 																																(zš	k)

Účastníčky z tohto kolektívu si z petekov turistickej 
zdatnosti z Nesluše priviezli skvelé 2. miesta. 

Foto:	Klaudia	Gromadová,	
žiačka 7. ročníka ZŠ Komenského

Úspech mladých 
hasičov

Základná škola na Komen-
ského ulici v Námestove 
postavila do okresnej súťaže 
Plameň, ktorá sa konala 13. 
júna v Oravskej Lesnej, dve 
družstvá mladých hasičov 
z Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Námestove. Pod 
vedením pani vychovávateľ-
ky Jany Ivanovej  obsadili 
dievčatá  krásne 3. miesto v 
disciplínach CTIF a štafeta 
a tiež pekné 5. miesto v dis-
ciplíne požiarny útok. Podali 
tam skvelé výkony a ukázali, 
že sú naozaj silnými súpermi. 
Môžeme byť na nich právom 
hrdí!		 	 							(zš	k)

Bol to jedinečný deň
Pri príležitosti MDD 

sa žiaci 1. stupňa z 
CZŠ sv. Gorazda vy-
brali do Banskej Bys-
trice za rozprávkovým 
hrdinom - Kocúrom v 
čižmách.

Po prvýkrát zasad-
li do kresiel v štátnej 
opere, kde plní očaká-
vania sledovali detskú 
rozprávkovú operu na 
motív príbehu Charle-
sa Perreaulta,  kde ožil 
Kocúr v čižmách, kto-
rý, ako dobre vieme, 
pre svoju šikovnosť 
oženil svojho chudob-
ného mlynára s krásnou 
princeznou. Príbeh sa 
odohrával v dvoch dejstvách 
a celou sálou sa po celý čas 
niesla príjemná atmosféra, 
ktorú dotváral orchester. My 

sme mohli zažiť a vidieť or-
chester na vlastné oči. Herci 
mali krásne kostýmy, aké sa 
nosia iba v rozprávkach. No 
snom každého dievčaťa je 

mať aspoň raz oble-
čené také šaty, ako 
mala princezná.

Cestou naspäť sme 
sa zastavili na Sta-
rých Horách, kde 
sme pozdravili našu 
Nebeskú mamu a po-
ďakovali jej za celý 
školský rok.

Bol to jedinečný 
deň. 

K. MajdováKocúr rozdával deťom sladkosti.

Na Starých Horách deti poďakovali 
Nebeskej matke za uplynulý školský 
rok.		 	 														Foto:	czš

Kde je dobrá vôľa, riešenie sa nájde
Po zriadení CZŠ sv. Goraz-

da v Námestove v roku 1999 
sa z jednej Základnej školy na 
Komenského ulici, ktorá má 
40-ročnú existenciu, stali dve 
pôsobiace v dvoch školských 
budovách jedného areálu, no 
s jednou telocvičňou. Zriaďo-
vateľom prvej sa stalo Spiš-
ské biskupstvo, tá druhá je v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Námestovo, budovy 
oboch škôl i telocvičňa sú  
vo vlastníctve mesta.  Školy 
si telocvičňu roky „delili“, 
v poslednom období sa však 
ZŠ Komenského zamerala na 
šport, zriadila športové triedy 
a tak sa jej potreba vyučova-
nia telesnej výchovy podstat-
ne zvýšila. Ak jeden vezme 
viac, druhému, prirodzene, 
zostane menej a tak to bolo 
postupne aj s telocvičňou, až 
žiaci CZŠ zostali cvičiť na 

chodbách. V letných mesia-
coch im zostáva na telesnú 
blízke ihrisko, momentálne v 
zlom technickom stave. A tak 
sa deti, pedagógovia i rodičia 
pýtajú, prečo? Odpovede, ale 
najmä východisko z problé-
mu sa členovia Rady rodičov 
pri CZŠ sv. Gorazda snažili 
hľadať vyvolaním rokova-
ní s obomi zriaďovateľmi i 
vedením oboch základných 
škôl. Hneď na úvod musí-
me povedať, že rokovania 
prebehli a – problém zastal. 
Aspoň zatiaľ sa situácia javí 
tak, že ak riešenie problému 
vyučovania telesnej výchovy 
z krátkodobého hľadiska mali 
obaja riaditelia, nemožno po-
vedať, že by vedenie CZŠ z 
výsledku jasalo. Od ZŠ Ko-
menského požadovalo pre bu-
dúci školský rok 2015/2016 
telocvičňu na 15 vyučovacích 

hodín týždenne, riaditeľstvo 
ZŠ Komenského CZŠ ponú-
ka 5 vyučovacích hodín od 
6.50 – 7.35 h od pondelka do 
piatku a dve vyučovacie ho-
diny v čase od 14.00 – 14.45 
h v pondelok a piatok. Kým 
v minulosti škola poskytova-
la škole vyučovanie telesnej 
v telocvični bezplatne, teraz 
žiada 10 € za jednu vyučo-
vaciu hodinu. Riaditeľ ZŠ 
Komenského to zdôvodňuje 
tým, že v predchádzajúcich 
rokoch, keď telocvičňa nebo-
la tak kapacitne vyťažená, ve-
denie vychádzalo CZŠ v ús-
trety poskytovaním viacerých 
vyučovacích hodín, teraz je 
však škola zameraná na šport 
a preto je telocvičňa okrem 
ponúknutých hodín pre CZŠ 
plne obsadená. A CZŠ i rada 
jej školy sa bránia, že aj deti 
tejto školy sú deti námestov-

Problémom je 15 vyučovacích hodín týždenne.
ských rodičov.

Strednodobé hľadisko rieše-
nia výučby telesnej výchovy 
na CZŠ sv. Gorazda tkvie, 
ako vyplynulo z rokovaní, vo 
vybudovaní ihriska za ško-
lou. „Na stretnutí s členmi 

Rady CZŠ sme hovorili aj o 
zničenom ihrisku za cirkev-
nou školou. Okamžite sme 
využili príležitosť, že Úrad 
vlády opäť vypisuje súťaž na 
multifunkčné ihriská a uchá-
dzame sa o 50 tisíc € na tento 
účel. Ďalších 50 tisíc by in-
vestovalo mesto. Toto je naša 
reálna ponuka pomoci cirkev-
nej škole, kde by mohli deti 
cvičiť, samozrejme za istých 
klimatických podmienok“, 
hovorí primátor Ján Kadera. 
Komplexnejšie riešenie špor-
tuchtivej verejnosti a potrieb 
škôl, teda aj CZŠ je vo vybu-
dovaní športovej haly, o kto-
rej sa už v Námestove určitý 
čas diskutuje. „Nebránime sa, 
aby v okresnom meste bola 
športová hala. Zatiaľ však 
telocvične na halové športy 
postačujú. Na novú halu by 
si mesto muselo zobrať úver, 
problémové by bolo z hľa-
diska financovania najmä  jej 
prevádzkovanie“, zdôvodňuje 
primátor J. Kadera. Názory na 

potrebu športovej haly v po-
slaneckom zbore sa rozchá-
dzajú „Nad športovou halou 
v Námestove by sme sa mali 
vážne zamyslieť a treba by ju 
bolo vybudovať ešte za tohto 
zastupiteľstva. Už aj niektoré 

blízke obce nám dokazujú, 
že sa to dá“, prezentoval svoj 
názor na stretnutí zástupcov 
mesta s biskupom Š. Sečkom 
a Radou CZŠ začiatkom mája 
i na rokovaní zastupiteľstva 
poslanec a predseda komisie 
investičnej výstavby Marián 
Grígeľ.

A aký je názor primátora na 
kritické hlasy z Rady rodičov 
CZŠ, že mesto privileguje 
štátnu ZŠ na úkor CZŠ a že 
ich deti sú rovnako deťmi 
námestovských rodičov, ako 
deti ZŠ Komenského? „Nie 
je to tak, všetko sú to naše 
deti. Ale nie je možné, aby 
cirkevná škola neustále prijí-
mala väčší počet žiakov, bez 
ohľadu na to, že nemá na to 
podmienky. Poviem to na prí-
klade: Ako by riaditeľka ma-
terskej školy mohla prijať  o 
jednu triedu viac detí, ak pre 
ne nemá podmienky? Takto to 
nejde. Je známe tiež, že z 370 
detí navštevujúcich cirkevnú 
základnú školu je 80 detí z 

iných obcí. Mesto ako zria-
ďovateľ má povinnosti sta-
rať sa o zariadenia vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, 
rovnako ako zriaďovateľ CZŠ 
– Biskupstvo Spišské Podhra-
die má tiež svoje povinnosti. 

Máme školské budovy, ktoré 
sú na pokraji životnosti. Veď 
napríklad na júnovom zastu-
piteľstve sme riešili problém 
ZUŠ, v ktorej sú toalety ako 
za prvej republiky...“ 

Veľavravná bola verbálna 
i neverbálna reakcia biskupa 
Štefana Sečku k problemati-
ke na spomínanom májovom 
rokovaní: „Kde je dobrá vôľa, 
tam sa riešenie nájde.“ Podob-
ne dôvodil ekonomickou ná-
ročnosťou 38 škôl, ktoré má 
Biskupstvo Spišské Podhra-
die vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti, na 8 projektov si 
zobralo úver, „ale je otvorený 
pre spoluprácu“. 

Čo povedať na záver? Že 
všetko zlo je na niečo dobré. 
Je dobre, že sa problém teles-
nej výchovy v CZŠ sv. Go-
razda dostal až na samý hrot 
a ďalej už tak cesta nevedie. 
Aspoň ho kompetentní budú 
čo najskôr musieť riešiť. A 
kde je dobrá vôľa... 

(lá)

Na prvom stretnutí k problému CZŠ sv. Gorazda ohľadne výučby telesnej výchovy tému pre-
diskutovali a riešenie hľadali iniciátori rokovaní - členovia Rady rodičov a vedenie CZŠ spolu 
s biskupom Štefanom Sečkom, dekanom Blažejom Dibdiakom a poslancami Mariánom Gríge-
ľom, Mariánom Melišíkom, Silviou Lonekovou a Mariánom Čiernikom.                    Foto:	(lá)

CZŠ sv. Gorazda v Námestove.           Foto: internet



Ako vnímate skutočnosť, že 
výsledky referenda v Írsku 
zadávajú v tejto kresťanskej 
krajine (ale už aj v celých 
USA, pozn. aut.) právo uzat-
várať manželské zväzky oso-
bám rovnakého pohlavia? 
Ako prijať tento fakt v zmysle 
kresťanského chápania inšti-
tútu manželstva a rodiny?

„Žiaľ, presadzujeme tie tak-
zvané hodnoty, a za chrbát za-
hadzujeme iné hodnoty. 

Je jasné, že ak uznávame hod-
noty všetkých, má to istú hod-
notu pre všetkých ľudí, ktorí 
chcú žiť spolu. Okrem iného 
- aj rehoľné sestričky žijú spolu, 
aj kňazi žijú spolu, aj my, ako 
rehoľní bratia tiež žijeme spolu. 
Dnes máme aj veľa komunít, 
spoločenstiev laikov, ktorí žijú 
spolu. To samo osebe nie je nič 
zlé. Veď ide o to uznať práva 
tých, ktorí žijú spolu. Čo je však 
na tom to zlé, je to, že uznáva-
me aj práva, ktoré tí dotyční 
nemajú. Takýmto spôsobom 
sa uznáva právo na manžels-
tvo, hoci nie je možné uzavrieť 
manželstvo. To znamená, že 
tieto osoby sa majú považovať 
za manželský pár, ktorým oni v 
skutočnosti nie sú.  A toto je to, 
čo spoločnosť úplne preháňa a 
to má za následok, že tá spoloč-
nosť sa už odkláňa z rovnová-
hy, z istého zdravého balansu. 
Otázka teda nie je v tom, či pri-
znať niekomu práva, ale či pri-
znať práva aj v prípadoch, kde 
o právach nemôžeme hovoriť. 
Žiaľ, Európa si myslí, že čím 
viac slobody ponúkne, tým viac 
šťastní budú ľudia a tým viac a 
skôr budeme žiť v spoločnosti 
blahobytu. Ale, žiaľbohu, je to 
samotná Európa, ktorá bude 
musieť v budúcnosti za toto za-
platiť cenu.“ 

Apoštoli boli poslaní do 
celého sveta evanjelizovať, 
uzdravovať a vyháňať zlých 
duchov. Ktoré z týchto troch  
poslaní je pre súčasnú dobu 
najpotrebnejšie?

„Bezpochyby evanjelizácia 
je tým najdôležitejším. Pretože 
aj psychotronik, liečiteľ môže 
vykonať nejaké uzdravenie, pri-
tom on neevanjelizuje. Sú mno-

hí zaklínači, čarodejníci, ktorí 
hovoria, že sú schopní vyháňať 
démonov a démon častokrát 
týchto zaklínačov a čarodejní-
kov aj poslúcha, aby si mysle-
li, že žijú v Pravde, že teda sú 
schopní vyháňať démonov. 

Aby sme mohli povedať, že 
uzdravenia a oslobodenia sú 
skutočnými, autentickými, mu-
síme vedieť, že je to len vtedy, 
ak sú výsledkom evanjelizácie. 
Evanjelizácia je najdôležitejšia, 
pretože keď má človek vo svo-
jom živote Krista, ak stredom 
jeho života je Kristus,  potom 
dokáže čeliť každému utrpeniu 
a každej ťažkosti. 

Čo má človek robiť, ako má 
žiť, aby sa chránil ducha zla a 
žil v duchu dobra? 

„Všetko to závisí, myslím, od 
toho, koľko má človek v sebe 
lásky. 

Žiaľ, v dnešnom svete žije 
veľa egoistických ľudí, ego-
istov, a to, čo ich zaujíma, je 
osobné dobro, a nie dobro 
druhých ľudí. Spoločnosť nám 
ponúka kultúru individualizmu 
a doslova nás nepriamo tlačí k 
stále väčšiemu individualiz-
mu, k egoistickému individu-
alizmu. Preto je na človeku, 
aby si vybral – túto, alebo 
tamtú životnú cestu. Keď si 
človek vyberie cestu dobra, 
celý jeho život bude spočívať 
v tom, že bude ľuďom robiť 
dobro. Ak však ľudia budú 
nasledovať vzory, ktoré po-
núka dnešná doba – peniaze, 
kariéra, pseudoidoly..., bude 
ich to zvádzať a smerovať na 
cestu osobného dobra, a to je 
cesta egoizmu, a nie cesta dob-
ra...“                 (lá) 

V polovici mája zorgani-
zovalo OZ Caritas Christi, 
Rímskokatolícky farský úrad 
v Námestove, Dom kultúry 
v Námestove v spolupráci s 
Katolíckou Jednotou Sloven-
ska v Námestove duchovnú 
obnovu s pátrom Eliasom 
Vellom, OMF Conv. na tému 
Uzdravenie rodín.

Na trojdňovej duchovnej 
obnove, súčasťou ktorej boli 
sv. omše, prednášky, duchov-
né cvičenia na témy vnútor-
nej čistoty, ochrany pred ne-
bezpečenstvom zla a pod. sa 
zúčastnili mnohí záujemco-
via z Námestova a širokého 
okolia.

Páter Elias Vella OMF Conv. 
je katolícky kňaz, exorcista z 
Malty, kde pôsobí dodnes v 
diecéze ako hlavný exorcista 
a prezident diecéznej komisie 
pre okultizmus a satanizmus. 
Káže po celom svete v rámci 
duchovných cvičení, seminá-

rov a konferencií. Je autorom 
mnohých kníh, vydaných ok-
rem iných jazykov aj v slo-

venčine. Nás z jeho tvorby 
veľmi zaujala kniha Kristote-
rapia, ktorá dáva odpovede na 
mnohé otázky aj kresťanovi v 
seniorskom veku.             (lá)
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Verili, že po tme raz príde svetlo

Veľkí  ľudia neumierajú, 
lebo svojím príkladným ži-

votom pokračujú v intenciách  
tých, ktorým počas života 
s láskou vštepovali do duše 
zbožnosť, svedomitosť a lás-
ku k národu.

K takým ľuďom patril aj 
náš rodák z Námestova, páter 
Chryzostom Ján Bardys OFM. 
Počas druhej svetovej vojny a 
počas trvania Slovenského 
štátu pôsobil v Bratislave ako 
gvardián – predstavený kláš-
tora františkánov a duchovný 
vodca Akademickej mládeže. 
Ako kňaz vynikal láskou k 
Bohu a ľuďom, známa bola 
jeho pokora, bezprostrednosť, 
láskavosť. Z jeho čistého srd-
ca vyžarovala obeta.  Ľudia 
ho vyhľadávali, prosili o radu. 
Veľkú radosť pociťoval, keď 
obrátil ľudské životy na správ-
nu cestu. Nebál sa postaviť na 
obranu nespravodlivo obvi-
nených, bol dobrý a láskavý 
ku všetkým, predovšetkým  k 
chudobným a chorým. Pod-
ľa svedectiev ešte žijúcich a 
textov nežijúcich pamätníkov, 
bol spovedníkom prezidenta 
Dr. Jozefa Tisa (nie pred pop-
ravou). Vedel nesčíselnekrát 
nastaviť svoje prsia proti re-
volverom gestapákov, ktorí 
prehľadávali kláštor vo dne 
aj  v noci, či sa tam niekto ne-
schováva. V čase najväčšieho 
prenasledovania Židov v Bra-
tislave sa radil v hovorni kláš-
tora s niekoľkými úprimnými 
novopokrstenými,  ako im 
zachrániť život. I napriek váž-
nej zásobovacej situácii,  aká 
bola v Bratislave počas fron-
tu, sa vedel postarať o opravu 
vojnou poškodeného kláštora 
a nakŕmiť celú františkánsku 
rodinu. Najťažším momentom 
v živote pátra   Chryzostoma 
bolo, keď krátko po skonče-
ní druhej svetovej vojny pri-
pravoval na posledné chvíle 
pozemského života vysokého 
vojenského hodnostára od-
súdeného  na smrť.  Pripravil 
ho na popravu tak, že  odchá-
dzal s rozjasneným pohľadom 
pred ústia pušiek. Celú smrť 
mu pripodobňoval k malému 
jarčeku, ktorý musí prekročiť.  
Týmto človekom bol podplu-
kovník Ján Šmigovský, ktorý 
sa nepodvolil povstalcom, ale 
ani Nemcom. 

Pplk. Ján Šmigovský pochá-
dzal  zo Spišského Podhradia,  
bol prvou povojnovou obeťou 
na Slovensku, odsúdený na 
smrť tzv. Národným sudom, 
ktorý zriadila SNR. Prvé roz-
sudky museli byť prísne, aby 
celý súd získal autoritu. Tento 
dôstojník  slovenskej armády  

a veliteľ nitrianskej posádky 
sa  nepridal do augustového 
povstania,  čím uchránil Nit-
ru od bojov. Pre neho bola 
prvoradá prísaha 
vernosti, ktorou 
sa zaviazal pred 
Bohom a ochrana 
jemu zverených 
životov, majet-
ku mesta Nitra 
a okolia. Mesto 
ochránil nielen 
pred partizán-
mi, ale aj pred 
Nemcami, ktorí 
nitriansku posád-
ku ako jedinú na 
Slovensku  ne-
odzbrojili, čo bol 
unikát na celom 
povsta leckom 
území.  Šmigov-
ský ako človek 
netúžil po sláve, 
nedržal sa hesla, 
„Kam vietor, tam plášť“. Plnil 
si iba svoje povinnosti, ako to 
vzhľadom na okolnosti pova-
žoval za správne. Hoci za to 
zaplatil životom, v tejto ťažkej 
skúške  Ján Šmigovský  ob-
stál. 

Tak zomieral podplukovník
O posledných chvíľach 

pplk. Jána Šmigovského v 
Bratislavskej väznici podľa 
svedectva pátra Chryzos-
toma Bardysa, ktorý  odsú-
deného na smrť  9. októbra 
1945 ráno o 6,17 hod. odpre-
vádzal na popravisko.

„Keď podplukovník Šmi-
govský vyslovil želanie, že sa 
chce vyspovedať u jedného z 
pátrov františkánov, losovali 
sme. Los padol na mňa. ‚Bože 
môj, ako ja poteším človeka, 
ktorý ide na smrť, veď sa tam 
rozplačem! Moja mäkká po-
vaha!...‘ Išiel som. Rozprávali 
sme sa do neskorej noci. Bol 
som prekvapený, ako podplu-
kovník duchovne dozrel. Na 
kríž, ktorý si dovtedy niesol, 
mal byť už len pribitý. Jeho 
kríž? Utrpenie väzňa, tituly 

zradcu za to, že dodržal prí-
sahu. Ale to nebolo všetko. 
Bolesť, ktorá väčšmi pálila, 
oveľa väčšmi: Manželka - Ne-
slovenka sa ho zriekla. Chcel 
objať naposledy svoje deti, 
ktoré mal tak rád. To bola jeho 
posledná žiadosť. Ale matka 
to deťom nedovolila. Kalich 
opustenosti mal dopiť až do 
dna. V našom rozhovore ne-
bolo zemských starostí. Víno, 
ktoré položili odsúdenému na 
stôl, zostalo nedotknuté. Telo 
už nemá potrieb, iba duša je 
smädná. ‚Povedzte, otče,‘ 
prerušil razom rozhovor od-

súdený: ‚...čo bude zajtra so 
mnou?‘ ‚Zajtra? Budete v 
nebi!‘ ‚Povedzte mi, ako to 
tam bude?‘  Až do noci sme 
hovorili o nebi... Prisľúbil 
som mu, že ráno prinesiem 
sväté prijímanie a poprosím, 
aby sa o šiestej, kedy mala byť 
poprava vykonaná, začala slú-
žiť v kláštornom kostole svätá 
omša na jeho úmysel. Ráno 
som prišiel podľa prísľubu. 
Prijal Telo Pánovo. Po malej 
chvíli vidím, že sa chveje na 
celom tele. Myšlienka na smrť 
ho celkom zmrazila. Pripome-
nul som mu, že aj náš Pán sa 
chvel, ba krvou potil pri myš-
lienke na smrť. Pripodobniť 
sa mu aj v tomto nie je nám 
hanbou. Na stene visel dreve-
ný kríž. Pristúpili sme obaja k 
nemu: ‚Ježiš, náš drahý Spa-
siteľ, odpustil všetkým, aj 
svojim katom. Ešte túto obe-
tu, drahý brat, od vás žiada.‘ 
A Šmigovský, s pohľadom na 
Ukrižovaného, vyslovil jas-
ným hlasom slová odpustenia: 
‚Všetkým, všetkým, tak ako 
On, aj ja...‘

Pobadal som na ňom náhlu 
zmenu, chvenie prestalo, vy-
rovnaný pokoj bolo vidno na 
jeho tvári. Pozriem na hodin-
ky. Práve sa začínala v kostole 
svätá omša... Nie je to zázrak? 
Keď mi večer hovoril, že by 
rád miništroval na tej svätej 
omši, vravel som mu, že bude 
miništrovať už v nebi. Štrngot 
kľúčov nás upozornil, že roz-
hodujúci okamih je tu. Išli sme 
po chodbe spolu, podopiera-
júc jeden druhého a recitujúc 
nahlas Otčenáš a Zdravas, až 
na miesto popravy. Šmigov-
ský si kľakol, s ružencom v 
rukách. Na otázku veliteľa 

popravčej čaty, či si praje za-
viazať oči, odpovedal, že áno. 
Bol zvyknutý veliť. Mohlo by 
ho v poslednom okamihu vy-
rušiť, keby daktorý z vojakov 
zle mieril... 

Kľakol som si k nemu: ‚Ešte 
chvíľu a budete s Pánom Je-
žišom v nebi. Len vydržať, 
som tu s vami, drahý môj. 
Tento bozk na čelo vám dá-
vam v mene všetkých tých, 
ktorí sú vám drahí, ktorí by 
sa chceli s vami rozlúčiť, a 
nemôžu. V mene všetkých, 
ktorých životy ste ako veli-
teľ bránili. Uisťujem vás, že 
vašu krv nenechám na zemi, 
ale pozbieram ju všetku a od-
nesiem so sebou... Pán je tu s 
nami, čaká nás. Matka Božia, 
pros za nás hriešnych teraz 
i v hodinu smrti našej.‘ Od-
zneli výstrely. Podplukovník  
padol. Zo zasiahnutej hornej 
časti lebky tiekla krv. Hrdina 
Šmigovský odovzdal svoju 
dušu Stvoriteľovi. Do bielej 
šatôčky som pozbieral  steka-
júcu teplú krv... Neviem, ako 
dlho som ostal na kolenách. 
Myslím, že nebol by som pre-
žil nič viac, keby jedna guľka 
aj mňa bola zasiahla. Boli sme 
v duši jedno. Krvi by sa nebol 
vo mne dorezal. Až neskoro 
večer som precitol a mohol 
som plakať...“

Originál: Páter Chryzostom 
Bardys, O. F. M.: Tak zomie-
ral  podplukovník. In Hlasy z 
Ríma, roč. II., rok 1953

spracoval: Vladimír Kolada 
Zdroj:  Serafínsky svet r. 
1946, vlastný archív, Ján 

Šmigovský – internet, Hlasy 
z Ríma

Foto:   CH. Bardys – vlasný 
archív,   Ján Šmigovský 

tento rok je rokom zasväteného života. Náš rodák z 
Námestova páter Chryzostom Ján Bardys, ktorého 115. 
výročie narodenia a 90. výročie kňazskej vysviacky si 
pripomenieme v septembri, bol kňaz svätého života. 
Ešte počas života mal povesť svätca. Z jeho osobnos-
ti vyžarovalo osobitné čaro, ktorým si získaval stovky 
veriacich. Bol známy ako ľudový misionár a publicista. 
Zomrel 17. augusta 1946 v Žiline - Závodie, za dosiaľ 
neobjasnených okolnosti, udajne bol zavraždený. Je o 
ňom okrem iného známe, že duchovne pripravoval na 
popravu pplk. J. Šmigovského a o tejto udalosti sme 
pre vás vybrali svedectvo samotného pátra Chryzosto-
ma Jána Bardysa.

Spoločná fotografia pátrov františkánov. V prvom rade sediaci sprava: 
prvý P. Chryzostom J. Bardys, tretí sprava P. Remig Štefan Školák – rodáci 
z Námestova

            pplk. Ján Šmigovský

P. Chryzostom J. Bardys, 
O.F.M.

Je na človeku, aby si vybral
s pátrom Eliasom Vellom po duchovnej obnove.

Páter Vella, 74-ročný, určite 
vyčerpaný z celodenných stret-
nutí s ľuďmi, po náročnom dni 
záujemcom knižky ochotne 
podpísal.                Foto: (lá)

V Námestove aj o exorcizme
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PODUJATIA JÚL – AUGUST 2015

kultúra

HUDOBNÉ LETO 
SlaNICkÝ OStrOV uME-

NIa 
– OraVSkÁ PrIEHraDa

rECItÁl BarYtONIS-
tu MartINa BaBJaka

5. 7. nedeľa 18:00
Vstupné:  dospelí 8 € 
                 študenti 4 €

s klavírnym sprievodom 
Daniela BURANOVSKÉHO

ROMANTICKÉ OPER-
NÉ MELÓDIE

12. 7. nedeľa 18:00
Vstupné: dospelí 6 € 
                študenti 3 €

Ivana KURTULÍKOVÁ 
- soprán 
Karol KURTULÍK 
- barytón 

Marta NEMCOVA - klavír

Prevoz loďou na koncerty 
na Slanický ostrov umenia je 
zabezpečený z prístavu Sla-
nická osada v čase od 17:00 
do 17:45 hod. Vstupenky si 
na koncert návštevníci zakú-
pia priamo pred koncertom 
alebo v predpredaji v Dome 
kultúry v Námestove.

KONCERT
5. 7. nedeľa 15:00

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady

ZVIERATKOVO 
12. 7. nedeľa 15:00

Vstupné: zdarma

Divadlo Theátrum Rožňava

Náš príbeh do Zvieratkova 
pozve Vás...

Kde Psíček s Mačičkou pečú 
tortu, do veľkého hrnca...

A klaun Poko a kvetinárka 
Florentína, otvárajú letnú se-
zónu, plnú zábavy a tanca...

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady

V prípade nepriaznivého 
počasia sa predstavenie usku-
toční v Dome kultúry v Ná-
mestove

BUC BAND A SPOD 
BUDÍNA

19. 7. nedeľa 15:00
Koncert
Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady

VERÍM PANE
21. – 26. 7.

Gospelový festival
Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady

DEŇ SV. HUBERTA
2. 8. nedeľa 

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady

BUDAFEST
8. 8. sobota

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady

DYCHFEST 
16. 8. nedeľa

Festival dychových hudieb
Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady
V prípade nepriaznivého po-

časia sa podujatie uskutoční v 
Dome kultúry v Námestove

NÁDEJ PRE ELKU 
22. 8. nedeľa 16:00

Charitatívny spinning ma-
ratón

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady

SLÁVA – RADOŠIN-
SKÉ NAIVNÉ DIVADLO 

31. 8. pondelok 19:30

Vstupné: 12 €

2. 7. štvrtok

o 18 h
LOKALFILMIS 4 €

Kino KULTÚRA Námestovo júl 2015

Komédia 2D

3. 7. piatok
5. 7. nedeľa
10. 7. piatok
o 16.00 h

MIMONI 3 €

Animovaný film

2D

3. 7. piatok
o 18.30 h

INSIDIOUS: KAPITOLA 3 3 €

Horor
2D

4. 7. sobota
o 18.00 h

5. 7. nedeľa
o 18.30 h

MACÍK 2 3 €

Komédia
2D

9. 7. štvrtok
o 18.00 h

10. 7. piatok
o 18.30 h

TERMINATOR: GENISYS 5 €

Akčný Sci-fi
3D

11. 7. sobota

o 18.00 h

ANDÍLEK NA NERVY 4 €

Komédia 2D

12. 7. nedeľa

o 18.30 h

MISIA PREZIDENT 4 €

Dobrodružný 2D

16. 7. štvrtok
o 18.00 h

17. 7. piatok
o 18.30 h

18. 7. o 18.00

ANT-MAN 6 €

Akčný Sci-fi
3D

17. 7. Piatok

o 16.00 h

POPOLUŠKA 3 €

Rodinný 2D

19. 7. nedeľa

o 16.00 h

SEDEM ZHAVRANELÝCH 
BRATOV

3 €

Rozprávka
2D

19. 7. nedeľa

o 18.30 h

MAGIC MIKE XXL 4 €

Komédia 2D

30. 7. štvrtok
o 18.00 h

31. 7. piatok
o 18.30 h

LOVCI A OBĚTI 4 €

Akčný 2D

31. 7. piatok

o 16.00 h

MALÝ DRÁČIK 5 €

Animovaný 3D

od 15 r.

5 € 3D
MP

od 15 r.

od 15 r.

od 12 r.

od 12 r.

od 12 r.

od 12 r.

MP

MP

od 15 r.

od 15 r.

MP

Víťazí XX. ročníka Gorazdovho výtvarného Námestova ocenení
Jubilejný 20. ročník celoslo-

venskej súťaže a výstavy detí 
a mládeže Gorazdovo výtvar-
né Námestovo sa vo štvrtok 
18. júna skončil slávnosťou 
odovzdávania ocenení. Gra-
fik a pedagóg Miroslav Knap 
za porotu povedal, že práce, 
ktorých prišlo do súťaže 224, 
mali veľmi vysokú úroveň a 
vyjadril nádej, že kvalita a 
priazeň tejto súťaži u mladých 
umelcov na slovenských ško-
lách bude ďalej rásť. Autori 
prác súťažili v troch veko-
vých kategóriách, v ktorých 
diplomy udelili v každej trom 
najúspešnejším, dohroma-
dy získalo ocenenia 23 prác. 
Hlavnú cenu, cenu primátora 
mesta, získala 12-ročná Mar-

tina Andelová zo ZŠ z Dubni-
ce nad Váhom. Z oravských 
škôl bola najúspešnejšia ZUŠ 
P. M. Bohúňa v Dolnom Ku-
bíne, ktorej žiaci si odniesli 
päť ocenení. Nasledovala 
Spojená škola Nižná – SUŠ s 
dvomi oceneniami a čestným 
uznaním v kategórii žiakov 
od 16 – 19 rokov. Osobitné 
ocenenie si z Námestova od-
niesol 17-ročný Mário Oláh z 
internátnej Spojenej školy sv. 
Jozefa z Turzovky za súťažnú 
prácu Gorazd.

Takmer všetky súťažné 
práce sú vystavené v dome 
kultúry.  Na záver slávnosti 
prišli účastníci  na sv. omšu, 
na ktorej ich vdp. dekan v 
homílii povzbudzoval, aby si 

vážili slovenskú históriu, na 
začiatku ktorej stál sv. Go-
razd, aby boli hrdí na svoju 
národnosť a ďalej rozvíja-

ním svojho talentu sa aj oni 
snažili prispieť do hodnoto-
vej pokladnice slovenského 
národa.             (lá)

Niektorí ocenení sebavedome, niektorí trochu s ostychom pre-
berali gratulácie od oceňujúcich „dospelákov“.        Foto: (lá)



Aj v ZŠ na Komenského ulici 
sme oslávili Medzinárodný deň 
detí.  Pripravili sme žiakom deň 
plný športu a zábavy.  Učitelia si 
pre žiakov prichystali 20 discip-
lín. Spomenieme aspoň niekto-
ré, ktoré mali veľký úspech. Tí 
najodvážnejší  zvládli chodenie 
po lane, balansovanie na pod-
ložke,  lanovú lavičku. Ani hra 
na kohútov, či skákanie vo vreci 
nezaostávala.  Plno detí bolo aj 
pri kolobežkách, stolnom tenise, 
chodúľoch... Tí mladší zas nav-
štívili stanovištia s kreslením na 
asfalt, prípadne  
si zmerali sily 
v preťahovaní 
lanom. Okrem 
toho, kto našiel 
odvahu, mohol 
si zaspievať  pri 
moderátorskom 
pulte.  Tiež mohli  
absolvovať jazdu 
na koňoch.  Za 
zvládnutie každej 
disciplíny dostali 
žiaci pečiatku ale-
bo podpis. Keď 
ich mali 15, boli 

zaradení do zlosovania.  Prišli aj 
policajti, ktorí žiakov oboznámi-
li so svojou prácou. Na záver sa 
konalo zlosovanie. Všetci žiaci 
dostali malú sladkú odmenu.

Zorganizovať takéto poduja-
tie nebolo ľahké, ale nezostali 
sme v tom sami. Vďaka patrí 
rodičom, ktorí neváhali a prišli 
pomôcť s varením  gulášu, ope-
kaním špekáčikov či obsluhou  
v bufete. Veríme, že to bol prí-
jemne strávený deň a že sa takto 
opäť stretneme o rok. 

         ZŠ na Komenského ul.
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Máte pocit, že IQ je len číslo?
Skúste sa spýtať 833 detí z 

31 škôl z okresov Námestovo, 
Dolný Kubín, Tvrdošín, ktoré 
sa tohto roku zapojili do škol-
ského kola  IQ OLYMPIÁDY.  

Na ZŠ Komenského ul. v Ná-
mestove  vieme, že aj na Ora-
ve žijú inteligentné deti. Naše 
presvedčenie, že títo žiaci si 

zaslúžia našu výraznú pozor-
nosť nás viedlo k rozhodnutiu   
organizovať v spolupráci s 
Mensa Slovensko túto súťaž.

Zatiaľ sme  jediná základná 
škola na Slovensku,  ktorá také-
to talenty vyhľadáva a oceňuje 
už v 5. ročníku IQ OLYMPIÁ-
DY. V priebehu týchto piatich 

rokov sme sa stretli s mnohými 
problémami, ale žiaden úspech 
nie je bez prekážok. Práve 
schopnosť nadpriemerne inte-
ligentných ľudí z organizácie 
Mensa Slovensko nás dostal 
na dnešnú úroveň. RNDr. 
Dana Metesová  spolu s rodi-
nou,  organizačne zabezpečuje 

celú akciu. Ukázala, že nie len 
súkromné školy vo väčších 
mestách, ale aj štátne školy  
na Orave dokážu pracovať so 
žiakmi s vyšším IQ.

Tento ročník sa niesol pod 
záštitou primátora Mesta Ná-
mestovo Ing. Jána Kaderu  a 
podpredsedníčky NR SR Eri-
ky Jurinovej. 

Regionálneho  kola  sa zú-
častnilo 93 detí z 31 základ-
ných škôl z 26 obcí z 3 okre-
sov na Ranči u Edyho. Naším 
žiakom v zložení Adriana 
Šimurdová 8. A, Tatiana Ti-
choňová 8. A a Matej Chorvát 
7. C, sa podarilo umiestniť na 
peknom  4. mieste. BLAHO-
ŽELÁME!

Organizačný tím dobrovoľní-
kov  tvorili zástupcovia Mensa 
Slovensko a žiaci ZŠ Komen-
ského ul. v zložení - Branislav 
Socha 9. A, Mária Bandíková 
9. A, Denisa Penpeková 9. B, 
Lukáš Rusnák 9. B, Klaudia 
Gromadová 7.A, Sofia Pále-
níková 7. A, Alex Šilák 7. C .  
ĎAKUJEME!

Bližšie informácie o súťaži 
nájdete na našej stránke: www.
iqolympiáda.sk

     ZŠ na Ulici Komenského

Aj školy na Orave majú veľa žiakov s vyšším IQ. Na IQ olympiádu do  Námestova vyslalo 
svojich žiakov 31 základných škôl z celej Oravy. Na fotografii účastníci olympiády. Dokážete 
ich spočítať? Všetkých ich bolo 93.                                              Foto: (zšk)

Na miestach vojnových krutostí
Rok čo rok prichádza nie-

koľko tisícok  ľudí navštíviť 
koncentračný tábor Ausch-
witz  a Birkenau v Osvien-
čime v Poľsku. Prichádzajú,  
aby vzdali hold ľuďom, ktorí 
tam zomreli. Aj naša škola, 
ZŠ Komenského  pravidelne 
každý rok organizuje návšte-
vu Osvienčimu. Tento rok to 
bolo v stredu 3. júna.  Boli 
sme tam my - ôsmaci a de-
viataci.

 Osvienčim je považova-
ný za cintorín národov. Keď  
sme prechádzali bránou s 
nápisom ARBEIT MACHT 
FREI,  mali sme zmiešané 
pocity. Za bránou nás čakalo 
múzeum ľudského zla. 

Objekty koncentračného 
tábora pripomínajú  utrpenie 
miliónov nacistami prena-
sledovaných ľudí. Kopy det-
ských topánočiek, ľudských 
vlasov sú spomienkou na 
všetky tie obete, ktoré tam 
zahynuli. Nebol ani jediný z 
nás, kto by nepocítil ľútosť. 
V mysliach  sa nám vynorila 
otázka, ako toľkú hrôzu mo-
hol niekto dopustiť. 

Veľa sme sa dozvedeli  
vďaka odbornému výkladu 
pani sprievodkyne. Neobišli 
sme ani národnú expozíciu, 
venovanú Slovákom. Nachá-
dza  sa v spoločnom bloku s 
českou expozíciou. Tu sme si 
prezerali panely s fotografia-
mi a menami Slovákov. Boli 
odvlečení do tábora a násled-
ne zabití. Len malá hŕstka z 
nich prežila neľudské životné 
podmienky a mohla sa vrátiť 
domov.

Exkurzia bola pre nás ob-
rovským zážitkom, hoci 
smutným. Počasie nám pria-
lo. Slniečko nás hladilo svo-
jimi lúčmi, ale smútok, ktorý 
zalieval naše srdcia, nám ne-
zahnalo.

Návšteva koncentračného 
tábora – to nie je bežná ex-
kurzia.   A určite si ani  výlet  
takto  nepredstavujeme. Ale 
na druhej strane,  čas strávený 
tu, bol oveľa dôležitejší ako 
niekde inde. Nie preto, aby 
sme si oddýchli alebo sa cí-
tili príjemne. Preto, aby sme 
nezabudli.

ZŠ na Ulici Komenského

Netradičný Deň detí
Pani učiteľky  Janky v spo-

lupráci s rodičmi a deťmi pre-
žili  netradičný deň detí.  Deti 
spolu s rodičmi si mali pri-
praviť kostým alebo rekvizity 
a predstaviť  nejaký štát. Tak 

si pripomenuli, že všetky deti 
na celom svete majú  1. júna 
sviatok. Každé dieťa pred-
stavilo krajinu,  ktorú zastu-
povalo. Deti mali množstvo 
poznatkov o krajinách, ktoré 
prezentovali pred kamarátmi. 
Cestovali sme naozaj po ce-

lom svete od  Slovenska cez 
Japonsko, Austráliu, Veľkú 
Britániu, Ameriku, Poľsko, 
Mexiko, Írsko, Holandsko, 
Áziu, Nemecko.  Aktivity 
sme zavŕšili v Základnej ško-

le na Komenského ulici, kde 
si pre nás žiaci  7. A spolu s 
pani učiteľkou Mgr. Aďkou 
Viľudovou pripravili živé pe-
xeso s vlajkami štátov.

Tešíme sa na budúci rok.
PaedDr. Jana Herudová 

Frančáková

Detská olympiáda
Detí z námestovských ma-

terských škôl sa 18. júna 
stretli na detskej olympiáde 
v Materskej škole na Ber-
nolákovej ulici. Súťažili v 
štyroch disciplínach skok 
do diaľky, beh, hod loptič-
kou a štafetový beh. Cieľom 
olympiády bolo podporiť 
telesný a duševný rozvoj 
detí cez športové aktivity. 
Zúčastnili sa deti z MŠ na 
Bernolákovej ulici, Komen-
ského ulici a Veternej ulici  
z Námestova. Zmerať sily 
si prišli aj deti z MŠ z Orav-
skej Jasenice. Všetky deti 
boli za svoje výkony odme-

nené medailami a balíčkom 
drobných darčekov. Deti z 
MŠ na Bernolákovej ulici 
získali aj víťazný pohár. Ten 
získava každý rok tá mater-
ská škola, ktorá dosiahne 
najlepšie výkony vo všet-
kých disciplínach. Na záver 
sa chceme poďakovať pani 
učiteľkám, aj pani riaditeľke 
Ivete Madleňákovej a Mgr. 
Tatiane Trnkovej za pomoc 
pri organizácii.

Tešíme sa, že sa o rok opäť 
všetci stretneme a dobre si 
zašportujeme.

PaedDr. Jana Herudová 
Frančáková

Deti MŠ na Komenského ulici na deň detí „obleteli svet“. 
Foto: mš k

Malí olympionici sa tešili z medailí.

Deň matiek sprevádzaný radosťou 
i slzami

Mama je mama, stále ju máš. 
Nad tvojím spánkom vždy drží 
stráž. 

Mama je vždy mama, daruje 
ti reč. Mama je vždy mama, 
keď všetci zmiznú preč... 

Týmito slovami piesne  sme  
začali oslavu jedného z najk-
rajších májových dní - Dňa 
matiek. Ako v úvodnom prího-
vore povedal pán primátor Ing. 
Ján Kadera, história Dňa ma-
tiek siaha až do obdobia antiky. 
Vtedy oslavy trvali obyčajne 
tri dni. Tradícia Dňa matiek na 
Slovensku bola obnovená až po 
roku 1989, kedy sa začal sláviť 
druhú májovú nedeľu v roku.

My sme oslávili tento sviatok 
v Dome kultúry v Námestove  
5. mája.  Žiaci 1. - 9. ročníka 
pripravili pre mamičky kultúr-

ny program plný básní, spevu, 
tanca a scénok.  Postupne sa 
predvádzali žiaci jednotlivých 
tried  programom  spolu so 
svojimi vyučujúcimi. Na tvá-
rach všetkých prítomných bolo 
vidieť radosť a  nadšenie zo 
svojich ratolestí. Tí najmladší i 
tí najstarší boli výborní a keď 
zaznela posledná ľudová pie-
seň, v mnohých očiach bolo 
badať slzy šťastia. A neboli to 
slzy len v očiach mám, ale aj 
otcov. 

Teší nás, že naši žiaci si týmto 
milým vystúpením uctili svoje 
mamičky, urobili im veľkú ra-
dosť. Mamičky  odchádzali s 
darčekom a s pocitom, že sú 
pre  svoje deti  jediné na svete a 
že ich majú  veľmi rady.

ZŠ na Komenského

Vystúpenia malých vinšovníkov urobili mamičkám na ich 
sviatok veľkú radosť.        Foto: (zš k)

Deň detí plný hier a sladkých odmien

Deti deťom 
(alebo o tom, ako nás 

navštívili škôlkari)
Našu ZŠ na Komen-

ského ulici 3.  júna 
navštívili škôlkari. Pri-
chystali si pre našich 
prváčikov a siedmakov 
zaujímavé prekvapenie. Obliekli 
sa do kostýmov, ktoré predsta-
vovali či symbolizovali rôzne 
krajiny sveta. Starší hádali, aký 
štát dieťa predstavuje. Mali sme 
možnosť vidieť Japonsko, Poľ-
sko, Grécko, Anglicko či dokonca 
Mexiko.

Siedmaci im na oplátku pri-
pravili zábavu vo forme „živého 
pexesa“. Namaľovali si vlajky 
rôznych krajín Európy a škôl-
kari za pomoci prvákov hľadali 
dvojice a hádali, o akú krajinu 

ide. Po vyriešení pexesa siedma-
ci porozprávali o svojich štátoch 
rôzne zaujímavosti. Napríklad, že 
v Írsku veria, že na konci dúhy sa 
skrýva poklad.

Potom urobili siedmaci ma-
ličkým exkurziu po priestoroch 
školy. Najviac sa im páčil náš 
zvierací kútik.

Prostredníctvom tejto akcie sa 
zabavili a určite aj niečo nové na-
učili nielen malí, ale i veľkí. Už 
teraz sa tešíme na ďalšie spoločné 
stretnutia.

                        ZŠ Komenského

Pestrofarebnú paletu športových disciplín, 
zábavy a občerstvenia pripravili pre žiakov 
na Deň detí ich učitelia na ZŠ Komenského v 
spolupráci s rodičmi.                   Foto: (zš k)
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Poďakovanie pri soche 
Už niekoľko rokov začiat-

kom júna Rada rodičov pri 
CZŠ sv. Gorazda v Námesto-
ve spolu s pedagógmi orga-
nizujú peknú akciu – púť ku 
soche Pána Ježiša do Klina. 
Aj tento rok  nám prialo po-
časie a preto sa nás zišlo tak 
veľa. Mnohí išli na bicykloch, 
niektorí pešo a väčšina si to 
zjednodušila – autom. Začali 
sme sv. omšou, ktorú celeb-
roval don Peter Lorenc. Na 
konci nám poďakoval za pre-
žité spoločné chvíle, pretože 
odchádza na misie do Ruska. 
Aj my sme mu poďakovali za 
jeho prítomnosť medzi nami, 
jeho ochotu  a popriali mu 
veľa  Božích darov. Spoločná 

fotka ukázala, koľko nás všet-
kých na podujatí bolo.  Po sv. 
omši bola opekačka, ušlo sa 
každému. 

Chcem poďakovať rade 
rodičov za aktivity, ktoré or-
ganizovala počas školského 
roka (ples rodičov s deťmi, 
duchovné obnovy pre rodičov, 
servitkovanie, misijný jarmok, 
výroba a predaj adventných 
vencov, návšteva plavárne 
v Dolnom kubíne, stretnutie 
absolventov školy, výlet  do 
Jánošíkových dier, lyžovačka 
v Krušetnici, popoludnie spo-
ločenských hier). 

Chcem vyzdvihnúť hlav-
ne jednu akciu, na ktorú boli 
pozvaní:  zriaďovateľ školy, 

poslanci mestského zastupi-
teľstva  a vedenie mesta. Išlo 
o riešenie problémov s vyučo-
vaním telesnej výchovy na na-
šej škole. Pozvanie prijali pán 
biskup Mons. Štefan Sečka, 
pán dekan Blažej Dibdiak, iba 
4 poslanci – páni M. Melišík, 
M. Grígel, M. Čiernik a pani 
poslankyňa.S.Loneková. Po-
slanci M. Jankuliak a M. Hu-
bík sa ospravedlnili. Najprv sa 
pán biskup stretol s rodičmi a 
potom s ostatnými pozvaný-
mi. Svojou účasťou a aj slov-
ne nás povzbudil riešiť tento 
problém. Ďakujem všetkým 
zúčastneným stranám a hlav-
ne rodičom, že chcú pomôcť 
tejto veci.       M. Kurtulíková

Účastníci púte k soche Pána Ježiša do Klina.                 Foto: (czš)

Neobyčajné zážitky v jeden obyčajný deň
Množstvo dobrodružstiev po-

čas exkurzie prežili naši žiaci 
siedmeho a šiesteho ročníka.  
Cieľom ich cesty bolo starobylé 
banské mesto Banská Štiavnica. 
Banská Štiavnica je považovaná 
za klenot v strede Štiavnických 
vrchov. V minulosti sa preslávila 
ťažbou vzácnych kovov. Okrem 
zlata, striebra a farebných ko-
vov sa tu po stáročia vynášali 
z baní najrozličnejšie minerály. 
Pri návšteve tohto mestečka tu 

prakticky na každom kroku šlia-
pete po pokladoch! Je to  dôsle-
dok sopiek, ktoré síce už dávno 
vyhasli, ale zanechali po sebe v 
okolitých horách obrovské bo-
hatstvo. Dôkazom je aj Banské 
múzeum v prírode – skanzen 
Banská Štiavnica, ktoré bolo 
našou prvou zastávkou. Deti 
mali možnosť okrem tradičných 
zrubových stavieb, kováčskej 
dielne, cechovne, klopačky a 
geoparku prezrieť si aj staré 

Po  prehliadke historickej bane, 1,2 km dlhej štôlne Bartolo-
mej.             Foto: zš s

Koncert 
integrácia

Aj žiaci ZŠ na Sl-
nečnej ulici sa tešia, 
že budú súčasťou 
tejto mega akcie. Na 
koncert boli vybraté 
z veľkého množstva 
záujemcov aj deti 
námestovských zák-
ladných škôl. 

banské stroje a dopravné pros-
triedky. Vyvrcholením bola pre-
hliadka historickej bane, 1,2 km 
dlhej štôlne Bartolomej, počas 
ktorej v jednotlivých chodbách a 
zákutiach si žiaci prezreli ukáž-
ky prác baníkov v minulosti. 
Po banskom dobrodružstve  na 
deti čakalo ďalšie prekvapenie 
-  návšteva školy Maximilána 
Hella v Štiavnických Baniach, 
ktorá ako jediná škola na svete 
má vo svojom vyučovacom pro-
cese zakomponované predmety 
sokoliarstvo, poľovníctvo a les-
níctvo. Výsledky svojej práce na 
hodinách sokoliarstva nám pred-
viedli žiaci spomínanej školy na 
vynikajúcej prehliadke spolu 
s pánom riaditeľom Mgr. Pav-
lom Michalom. V areáli školy 
sa nachádza niekoľko jazierok, 
jedinečná vertikálna záhrada, 
pavilón s dravými vtákmi, pa-
pagájmi a venujú sa aj výcviku 
koní.  Zistili sme ako súčasná 
škola môže viesť našu mládež 
k pozitívnemu chápaniu ochra-
ny prírody, motivovať žiakov k 
lepším vyučovacím výsledkom, 
pestovať u nich kladný vzťah k 
samotnému vzdelávaniu. Škola 
v Štiavnických Baniach určite 
slúži ako vynikajúca inšpirácia a 
je dôkazom toho, že aj nemožné 
sa môže stať realitou. Posled-
ným zastavením našej exkurzie 
bola prehliadka historickej časti 
Banskej Štiavnice – Námestia 
sv. Trojice, Neskorogotický kos-
tol sv. Kataríny... Napokon sme 
sa vrátili naplnení množstvom 
zážitkov a nezabudnuteľných 
dojmov. Veríme, že sa nám po-
darilo ukázať, že to naše malé 
Slovensko ukrýva v sebe veľa 
krás a jedinečných miest, na 
ktoré môžeme byť právom hrdí 
a aspoň na chvíľu sme naše deti 
vytrhli zo sveta moderných tech-
nológií a  komercie.                   

                              ZŠ Slnečná 

Prváci na výlete
Žiaci 1. A a 1. B z CZŠ 

sv. Gorazda v Námestove 
sa 28. mája zúčastnili na 
školskom  výlete. Navští-
vili sme Múzeum oravskej 
dediny v Zuberci. 

Toto dopoludnie sme sa 
ponorili do minulosti:

• videli sme, ako žili naši 
prarodičia

• vyskúšali sme, v akej 
škole sa učili

• s akými hračkami sa hrá-
vali

• modelovali sme z hliny
• tvorili sme z drôtu
• vyrezávali do dreva
• urobili sme si sviečky...
Ako pamiatku sme si do-

niesli rôzne výrobky ľudo-
vých majstrov. Aj napriek 
tomu, že slniečko veľmi 
nesvietilo, výlet sa nám vy-
daril. Radi sa tam vrátime 
zas. 

M. Madleňáková

Naši tanečníci

Školský rok 2014/2015 bol 
pre nás, tanečníkov z CZŠ sv. 
Gorazda rokom veľmi tvo-
rivým, zábavným a hlavne 
plným radosti z pohybu a z 
vytvárania nových kamaráts-
tiev počas stretávania sa na 
krúžku.

Tanečný krúžok tento rok 
navštevovali žiaci 1. až 5. 
ročníka, a neboli to len diev-
čatá, ale odvahu v sebe našli aj 
chlapci. 

Stretávali sme sa každú stre-
du a keď bolo treba, hlavne 

pred vystúpeniami, aj v iný 
deň. Počas týchto stretiek sme 
sa naučili tancovať rôzne štýly 
tancov – country, ľudovky a 
moderné tance. Okrem neus-
táleho nacvičovania a zdoko-
naľovania našich choreografií 
sme si na krúžku užili i veľa 
zábavy. S našimi choreogra-
fiami sme v januári vystúpili 
na školskom plese a v júni na 
programe pre naše mamičky a 
ockov. 

Dúfame, že sme našimi vy-
stúpeniami spestrili akcie našej 

K tancachtivým dievčatám našli odvahu do nácvikov sa za-
radiť aj chlapci.           Foto: (czš)

Stavanie mája
Aj tento rok po druhýkrát 

v histórii školy sme pred 
školou za účasti žiakov a ve-
rejnosti postavili MÁJ ako 
symbol na jar sa obnovujúcej 

prírody. V sprievode spieva-
júcich detí na ľudovú nôtu 
sa náš ozdobený máj pomaly 
dvíhal zo zeme. Bývalí žiaci 
školy sa postarali, aby máj 

krásne a hrdo stál pred našou 
školu. Za pomoc a spoluprá-
cu ďakujeme pánu Sivoňovi 
a Urbáru Námestovo.                   

ZŠ Slnečná

Veľkolepá akcia stavania mája je pekným uchovaním tradícií našich rodičov a predchádzajú-
cich generácií.                   Foto: (zšs)

Orava Rescue system v škole
Do ZŠ na Slnečnej sme na besedu 

so žiakmi pozvali Igora Janckulíka, 
zakladateľa dobročinnej organizácie 
Orava Rescue system (v súčasnosti aj 
poslanec VÚC)  a jeho členov, orga-
nizácie, ktorá sa podieľa na pomoci 
ostatným zložkám (polícia, hasiči), 
napr.  pri vyhľadávaní stratených 
ľudí a iných záchranných akciách.  
Žiakom priblížili činnosť tejto or-
ganizácie. Ukážky boli zamerané na 
bezpečné správanie sa v lese a pri 
vode. Akcia sa stretla s veľkým zá-
ujmom. Chceme sa  poďakovať pánu 
Janckulíkovi za ochotu a odovzdanie 
poznatkov i praktických rád ako sa 
vyhnúť nebezpečenstvám, ktoré ur-
čite pomôžu deťom počas pobytu v 
prírode v čase letných prázdnin. 

                       Vedenie ZŠ, Slnečná

školy a ponúkli kultúrny záži-
tok našim žiakom, učiteľom i 
rodičom.              V. Čajková
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Inzerujte 
v mestských novinách Námestovčan

O Vašej ponuke sa dozvedia 
všetci Námestovčania.

Nasledujúce vydanie novín: 22. septembra, 
uzávierka inzercie 11. septembra 2015

Záhumenský Pavel 45
Majchrzak  Roman Tadeusz  62

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV
apríl 2015

máj 2015
Kozáková Margita 77
Kubiridžáková Mária  79

Škvareninová Elena 88

Straková Tamara
Volf Tobias
Prisažná Paula
Vojtechovský Miroslav
Luscoň Martin

Kuric Vladimír
Majdiaková Sofia
Podstrelený Matúš
Wijnenová Emily

Vítame medzi nami

Narodení v apríli 2015

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Steinocher Adam
Gerek Branislav
Jagnešáková Tereza

Brišáková Petra
Púček Oliver
Vorčáková Ema

Narodení v máji 2015

SPEKTRUM

Míľa pre mamu 2015

Míľa pre mamu, ako už 
tradičná obľúbená akcia na 
oslavu Dňa matiek, pritiahla 
v druhú májovú sobotu na 
amfi teáter rodiny z Námes-
tova a okolia. Počasie bolo 
výborné, program zaujímavý, 
návštevníkov veľa.

Akciu otvorila hudobná 
formácia Spod Budína, po-
kračoval tradičný príhovor 
pána primátora a všetkých 
dobre pobavilo interaktív-
ne divadlo Cirkus Obrov s 
predstavením Návrat slona. 
Mamičky, tatkovia, detičky 
i zvieratká z divadla potom 
prešli symbolickú míľu a 
tento rok pribudla bohatá 
tombola, z ktorej si výherco-

via odniesli krásne ceny.  
Ku Míli už tradične patrí 

bohatý sprievodný program 
ako tvorivé dielne, športové 
aktivity, spoločenské hry, 
skákacie hrady. Kto prišiel, 
určite sa nenudil. Napočítali 
sme až 777 zaregistrovaných 
návštevníkov. 

Ďakujeme sponzorom, kto-
rí podporili toto pekné podu-
jatie, organizátorom a dob-
rovoľníkom i všetkým, ktorí 
prišli a spolu s nami strávili 
pekné predpoludnie. 

Sledujte náš web www.
rcdrobcek.sk a facebook. 
Tešíme sa na vás pri ďalších 
akciách. 

         Kolektív RC Drobček

Míľa pre mamu, to bol aj zaujímavý program a tohto roku 
tiež bohatá tombola.        Foto: (rc d)

Veľký deň pre malých indiánov
Prvú júnovú nedeľu Cen-

trum voľného času „Maják“ 
aspoň na malú chvíľu zmeni-
lo Nábrežie Oravskej prieh-
rady  na indiánsku osadu 
WITANG ŠU. Zišlo sa tam 

takmer 400 malých indiánov, 
aby si zmerali sily a preverili 
sedem vlastností skutočného 
indiána – múdrosť, silu, rých-
losť, odvahu, zručnosť, obrat-
nosť a bojovnosť. Súťažilo sa 
v streľbe z luku, v hode ošte-
pom, lovili sa bizóny a nechý-
bali aj byvolie zápasy. Indiá-
ni si prišli na svoje, pretože 
odmenou im boli sladkosti z 
pokladu zo Strieborného ja-
zera a 60 tombolových cien 
v podobe zmrzliny, jazdy na 

kolotoči, či deň strávený v 
Kinderlande. Občerstviť sa a 
nabrať silu mohli pri guľáši a 
kofole, ktorá bola príjemným 
osviežením v toto tropické 
nedeľné popoludnie. Okrem 

detí súťažili aj rodičia. Se-
dem prihlásených rodín malo 
za úlohu vytvoriť z rôznych 
vecí a predmetov najdlhšie-
ho hada Prérie. Že im fantá-
zia nechýbala, sme sa mohli 
presvedčiť všetci. Najdlhší 
had vytvorený zo šnúrok od 
topánok, tričiek, nohavíc, 
kabeliek, dokonca aj kočíkov 
mal bezmála dvanásť met-
rov. Víťazná rodina získala 
poukážku na rodinný obed. 
Príjemným spestrením tohto 

veľkého dňa pre malých in-
diánov bol aj program dobro-
voľných námestovských hasi-
čov a vystúpenie Sokoliarov, 
ktorí deťom okrem odborné-

ho komentáru k jednotlivým 
dravcom predviedli aj ukážku 
letu veľkolepého orla. Aj keď 
Deň detí pripadá na 1. júna 
presvedčili sme sa, že deti sa 

dokážu radovať v ktorýkoľ-
vek deň v roku, len im ho tre-
ba vytvoriť. Veríme, že nebol 
posledný. Veľké poďakova-
nie patrí Mestu Námestovo, 

ktoré tento projekt podporilo, 
ale aj všetkým sponzorom, 
ktorí sa aktívne na podujatí 
podieľali. Ďakujeme za spo-
luprácu.                         A. K.

LETNÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY 
 S DENNOU DOCHÁDZKOU DO CVČ  

                                             8.00- 16.00 hod. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cena jednotlivých táborov je: 35€ pre členov ZÚ, 40€ ostatní účastníci                    Cena jednotlivých táborov je: 35€ pre členov ZÚ, 40€ ostatní účastníci. 
                                                                                                                                                           Viac informácií  www.cvcno.edu.sk, 0435582004, alebo priamo 
                                                                                                                                                                      v CVČ ,,Maják,, , Komenského 487, 02901 Námestovo. 
 
 
 

                                            

                                                                                                                                                                  

                                                    

Túlavé topánky 10.8.-14.8.2015  
Turisticko – poznávací, kúpanie, plavba   
loďou, jazda na koni, Aquarelax, Kinderland. 
Obedové menu, pitný režim. 

Šporťáčik    13.7.-17.7.2015  
Športovo – relaxačný, tímové súťaže, 
letné športy, kúpanie... 
Obedové menu, pitný režim.                         Indiánsky 17.8.2015-21.8.2015  

Pátranie po stratenom duchu náčelníka Kapahana 
Oravská železnica, Aquarelax, Kinderland... 
Obedové menu, pitný režim . 
 

Cena jednotlivých táborov je: 35€ pre členov ZÚ, 40€ ostatní účastníci
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          

Mladí ochranári 3.8.2015 -7.8.2015  
Oravská železnica, náučný chodník v Kline, 
Hviezdoslavova hájovňa, jazda na koni. 
Obedové menu, pitný režim. 

ena jednotlivých táborov je: 35€ pre členov ZÚ, 40€ ostatní účastníci.

Žblnky – vlnky 24.8. – 28.8. 2015 
Kúpanie, Aquarelax, Kinderland. 
Obedové menu, pitný režim. 
 

Happy days 20.7-24.7.2015  
Dobrodružné výpravy za hľadaním strateného pokladu, 
 kúpanie – Aquarelax, plavba loďou... 
 Obedové menu, pitný režim. 

Prázdninová všeličo 
6.7.10.7.2015 
Turisticko –poznávací, kúpanie, 
plavba loďou , Kinderland... 
Obedové menu, pitný režim. 

                                                                                                        

                                     

Zábava v „indiánskej osade“.   Foto: (cvč m)

Masáže dojčiat pomáhajú 
deťom i matkám

RC Drobček prišlo so zau-
jímavou novinkou. Rozšíri-
lo svoje aktivity o masáže 
dojčiat určené pre bábätka 
od narodenia do 9. mesia-
cov. Prvú skupinu tvorilo 
5 detí s mamičkami, ktoré 
sa stretávali raz týždenne 
počas piatich týždňov v 
centre. Certifi kovaná školi-
teľka IAIM - Mgr. Ľubica 
Bránická mamičky nauči-
la technikám masáže detí, 
lepšie porozumieť plaču, 
signálom dieťatka a komu-
nikácií. Naučiť sa pomôcť 

pri bolestiach bruška, pre-
rezávaní zúbkov, nádche...

Masáž detí nemá len te-
rapeutický účinok, ale po-
máha budovať hlbší vzťah 
medzi matkou a dieťaťom 
a pôsobí upokojujúco pre 
oboch. Spokojnosť mami-
čiek nás presvedčila v ak-
tivite od septembra pokra-
čovať. Prihlásiť sa a nájsť 
viac informácii môžete na 
našom webe www.rcdrob-
cek.sk  

        Kolektív 
RC Drobček

Mamičky prichádzali s  deťmi do RC raz týždenne počas pia-
tich týždňov. Ich spokojnosť je signálom v masážach dojčiat 
pokračovať aj naďalej.         Foto: (rc d)

Hľadám stálu prácu súrne, v Námestove alebo v Tvrdošíne 
– ako chyžná, pomocná sila v kuchyni alebo ako dokladačka 
tovaru. Kontaktovať ma môžete na tel. čísle 0949 453 138.
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humor zo školy

zábava

Kamarátka opisuje svojej 
priateľke prvé rande: 

- Bol veľmi nesmelý. Naj-
skôr sa ma nesmelo dotkol, 
potom mi hanblivo ukradol 
bozk a potom... 

- A potom? Hovor! 
- Potom náušnice!

- Mirko, čo povedal otec 
na tvoje vysvedčenie? 

- Nič, len krútil hlavou. 
- Takže to nebolo také 

strašné? 
- No, on krútil mojou hla-

vou...

- Čo hovoril tvoj otec na 
vysvedčenie? 

- Strašne sa hneval, pán 
učiteľ, radšej sa mu snažte 
vyhnúť!

Peťko sa pýta otca: 
- Tati, má naša maminka 

vždy a za všetkých okolností 
pravdu? 

- Chlapče, o tom vôbec ne-
pochybuj, vždy má pravdu. 
A prečo sa pýtaš? 

- No, pretože keď som jej 
ukázal vysvedčenie, tak 
povedala, že som debil po 
tebe...

Peťko ukazuje otcovi vy-
svedčenie: 

- Samá päťka! Teda niečo 
tak strašné som ešte nevi-
del 

- Ja tiež nie, včera som 
toto vysvedčenie našiel v 
tvojich starých veciach.

Hovorí učiteľ žiakovi pri 
odovzdávaní vysvedčenia: 

- Radšej som ti dopísal na 
zadnú stranu vysvedčenia aj 
telefón na Linku pomoci.

Učiteľka angličtiny hovo-
rí deťom: 

- Ak si nejaké slovo po an-
glicky desať, alebo dvadsať 

krát zopakujete, bude navž-
dy vaše.

Dievča v poslednej lavici 
si potichu šeptá: 

- Vinco, Vinco, Vinco ...

- Janko, a z čoho si dostal 
tú päťku? - pýta sa otec. 

- To kvôli Hviezdoslavovi. 
- Tak sa s ním prestaneš 

kamarátiť!

Čo majú spoločné žuvačky 
a politici? 

Že ich majú občania plné 
zuby.

Mladý poštár príde k dedo-
vi a hovorí: 

- Dedo, už ma nebaví cho-
diť každý mesiac za vami 15 
km od dediny kvôli dôchod-
ku. 

- Neštvi ma, lebo si objed-
nám dennú tlač!

Pýta sa vnúčik dedka: 
- Dedko, ty nejdeš na to 

stretnutie partizánov? 
- Ale, prosím ťa, čo by 

som tam robil? Veď ja 
tých mladých už ani nepo-
znám...

Ide babka na WC a na-
miesto do ženského vojde 
do mužského. Tam ju zasta-
ví muž a hovorí: 

- Babka, sem nemôžete ísť, 
to je iba pre pánov.

- No a čo, a chudoba sa 
má pokvasiť!

Na Urale zastaví vlak. 
Cestujúci chvíľu čakajú, 
vlak nejde, tak sa jeden vy-
kloní z okna a pýta sa: 

- Pán výpravca, čo sa 
deje? 

- Meníme lokomotívu. 
Cestujúci zalezie, čakajú 

asi pol hodiny, potom sa 
znovu vykloní a pýta sa: 

- Pán výpravca, čo robí-
te? 

- Meníme lokomotívu. 
Keď ani o hodinu vlak 

nejde, nervózny muž sa vy-
kloní a kričí: 

- Tak čo, už ste vymenili 
tú lokomotívu? 

- Vymenili, vymenili za 
vodku.

Prečo Záhoráci nejedia 
uhorky? 

Lebo sa im hlava nezmestí 
do pohára!

Dohovára Anča Lojzovi: 
- To si nevieš rozkázať a 

nepiť? 
- Rozkázať si viem, ale po-

súchať nie! 

- Ako ste sa mali na lyžo-
vačke v Zakopanom? - pýta 
sa Silvester kamarátov po-
ľovníkov. 

- Ani sa nepýtaj, - vraví Ig-
nác. - Keď sme išli z autobu-
sového parkoviska, nemohli 
sme nájsť krčmu a keď sme 
išli z krčmy, nemohli sme 
nájsť zaparkovaný autobus.

Príde mladý muž do ob-
chodu a pýta sa slečny: 

- Máte fínsku vodku? 
- Nemáme. 
- A máte Johnie Walker? 
- Nemáme. 
- A máte dnes večer čas? 
Ona sa začervená a usme-

je: 
- Mám. 

z každého rožku trošku
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Od víťazstva pol sekundy

Žiak 9. A triedy  CZŠ 
sv. Gorazda v Námestove 
Ľubomír Záhumenský sa 
17. júna zúčastnil školskej 
športovej súťaže vyhlásenej 
MŠVVaŠ SR  - Majstrovs-
tiev Slovenska v atletike v 
behu na 1000 m. Umiestnil 
sa na 2. mieste, len o pol 
sekundy za víťazom. Takto 
zviditeľnil nielen CZŠ sv. 
Gorazda, ale aj naše mesto 
a celý región. Tešíme sa z 
toho a Ľubomírovi srdečne 
blahoželáme!           (MK)

Zaiste je príjemný pocit stáť na stupni víťazov, hoci od toho 
najvyššieho stupienka delilo Ľubomíra Záhumenského tak 
málo.      Foto: Michal Stoklasa

Šťastie je DÁVAŤ

V apríli tohto roku sa kona-
li dva maratóny pod záštitou 
klubu. Obidve tieto akcie 
boli spustené v rámci pomo-
ci malému dievčatku menom 
Sára s vážnou zdravotnou 
diagnózou. Účasť na tomto 
dobrovoľnom podujatí bola 
masová. Vyzbierané finančné 
prostriedky boli v plnej výške 
preposlané na účet dievčatka.

Chceme poďakovať všet-
kým, ktorí prispeli svojou 
účasťou a zároveň aj partne-
rom projektu (Marián Grígeľ, 
Marián Svetlošák, Mária Bo-
šanová, Stanislava Sestrene-
ková, Michaela Kviateková), 

ktorí sú aj  napriek neľahkej 
dobe empatickí a cítia po-
trebu pomáhať. Myslíme si 
totiž, že každý časový úsek 
života s jeho pozitívnymi aj 
negatívnymi dôsledkami ne-
tvorí čas, ale ľudia.

Ďalšia plánovaná charita-
tívna akcia vo forme spin-
ning maratónu, zameraná 
na konkrétnu pomoc malej 
Elke - trojročnému dievčatku 
s  neľahkým osudom a diag-
nózou - za účasti športových  
nadšencov  bude 22. augus-
ta 2015 na nábreží Oravskej 
priehrady.

Na záver si dovolíme po-
núknuť myšlienku, že naše 
OZ šťastie vníma a definu-
je ako súhrn pozitívnych, 
morálnych a osobnostných 
vlastností určitej sociálnej 
skupiny ľudí, ktorým záro-
veň vzniká povinnosť sa o 

túto danosť podeliť. Šťas-
tie vnímame ako dar odví-
jajúci sa od slova „dávať“. 
Preto sa väčšina našich 
aktivít odvíja od potreby 
ľudí.

Mgr. Alena Nováková

Občianske združenie (OZ) Dynamit klub sa v rámci 
charitatívnych podujatí posúva smerom k novému, 
koncepčne vyladenému systému pomoci. 

Kde sa dobre varí, tam sa aj hra darí
Už tradične Okresná orga-

nizácia SNS a Strana mla-
dých demokratov na 1. mája 
stavajú proti sebe na futba-
lovom trávniku MŠK svoje 
mužstvá, aby si zmerali sily 
v tomto populárnom športe 
v našom meste. Hralo sa 
tradične o cenu primátora 
a víťazom sa tento rok pre-
svedčivým výsledkom stalo 
mužstvo SNS. 

Ešte pred začiatkom futba-
lového zápasu sa pripravoval 
kotlíkový guláš. Ten sa podľa 
množstva kladných ohlasov 
veľmi vydaril,  chutil každé-
mu. A kde sa dobre varí, tam 

sa aj dobre darí – aj preto 
sa mužstvám hra dari-
la a nálada na štadióne 
bola výborná. Starali sa 
o ňu známi muzikanti, ku 
ktorým sa ochotne pridal 
Tomáš Kucharík hrou na 
saxofóne a aj kuchár hrou 
na ústnej harmonike.  

Organizátori športo-
vého podujatia ďakujú 
primátorovi  Jánovi Ka-
derovi za záštitu nad po-
dujatím, všetkým spon-
zorom akcie a rovnako 
všetkým, ktorí sa akcie 
zúčastnili.  

                  Ján Laštík

Na dráhe za úspechom. 
       Foto: Michal Stoklasa

Námestovský jachting čaká v tomto roku 
dvojnásobná účasť na majstrovstvách sveta

Členky Yacht club-orava 
Rebeka a Soňa Benčekové 
sa v tomto roku zúčastnia na 
MS v jachtingu a to v trie-
dach Optimist a Vaurien.

 V triede Optimist  sa Soňa  
stala  majsterkov Sloven-
ska v mladších žiačkach, 
vyhrala Slovenský pohár 
v tejto kategorií a skončila 
druhá v Slovenskom pohári 
v celkovom hodnotení. Na 
úvod tohtoročnej sezony sa 
zúčastnila na reprezentač-
nom kondičnom sústredení 
v Tatrách 19. - 22. marca.
Následne v termíne od 28. 
3. - 5. 4. 2015 sa zúčastnila 
na reprezentačnom sústre-
dení a pretekoch Easter 
Regata v Slovinskom Por-
toroži, kde štartovalo 460 
lodí z celej Europy. Ďalším 
pretekom bola  regata v 
Srbsku na jazere Palič, kde 
v minulom roku naša mla-
dá jachtárka získala tretie 
miesto v kategorií do 12 ro-
kov. Tento rok bolo na štar-
te 86 lodí z ôsmich krajín a 
Soňa si vyjazdila pekné 28. 
miesto.

 V kalendárnom roku 
2015 sa okrem spomína-
ných regát zúčastnime na 
pretekoch v Maďarsku 
(Chocolate Cup – Balaton) 
aj série Interpohára u nás v 
námestovskej  lodenici 31. 

7. - 2. 8. v Olešnej ČR a v 
Poľsku. Samozrejmosťou 
je aj účasť na VCS- Medzi-
národných majstrovstvách 
SR  od 10. 7. - 12. 7. 2015.
Vrcholom tohtoročnej se-
zony pre našu námestovskú 
jachtárku bude účasť na 
Majstrovstvách sveta (Opti-
mist World CHampionship) 
konaných v dňoch 26. 8. - 6. 
9. 2015 v Poľsku.

Druhým naším želiezkom 
v ohni bude Rebeka Benče-
ková, ktorá v sezone 2014 
začala jazdiť na dvojposád-
kovej lodi triedy Vaurien. V 
uplynulej sezone sa spolu 
s Adamom Brestovským 
stali vicemajstrami SR, 

víťazmi Slovenského po-
hára a skončili druhí v 
Česko-Slovenskom po-
hári. Táto posádka má v 
tomto roku v pláne účasť 
na regatách v ČR, Poľsku 
a na už spomínaných Maj-
strovstvách sveta (Vaurien 
World CHampionship)  
Sneekermeer v Holand-
sku v dňoch 23. 7. - 30. 
7. Zaujímavosťou tejto 
lodnej triedy je, že v roku 
2011 sa Majstrami sveta 
v Nemecku  stali Slováci 
bratia Baranovci.

Źeláme našim mladým 
jachtárkam veľa úspechov 
v náročnej sezone 2015.

B.V. Yacht club-orava

Sestry Benčekové pôjdu na prelome augusta a septembra na 
majstrovstvá sveta v jachtingu.                           Foto: (ar bv)

špOrt


