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Máj pre ženy, majáles 
pre všetkých

Ani tento rok nebude Ná-
mestovo bez historického 
symbolu, ktorý patri k máju, 
tradične vnímanému ako 
mesiac lásky. Dvadsaťosem 
metrov vysoký máj postavia 
dievčatám a ženám Námes-
tova doslova v predvečer 
prvého mája – 30. apríla, za 
sprievodu spevu ľudových 
piesní na Námestí A. Ber-
noláka, už tradične členovia 
Dobrovoľného hasičského 
a záchranného zboru z Ná-
mestova. Akcia sa začne 
stavaním mája o 19. hod. a 
pokračovať bude Majálesom 
– ľudovou zábavou, za zvu-
kov reprodukovanej hudby, 
do čerstvého prvomájového 
rána. Súčasťou zábavy bude, 
podľa slov hasičov, aj vý-
borné občerstvenie – guláš, 

pivo, pečená klobása a ďalšie 
dobroty, patriace k podobnej 
akcii a atmosfére.

Stavanie mája a ľudovú 
veselicu organizuje spolu 
s DHaZZ v Námestove aj 
Mesto Námestovo a obaja or-
ganizátori vás na ňu srdečne 
pozývajú!

   Redakcia

Oravamá

Ministerstvo obrany SR a Mesto Námestovo
pozývajú deti a širokú verejnosť na podujatie 

s názvom

DEŇ DETÍ S OZBROJENÝMI SILAMI 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 

ktoré sa uskutoční 28. mája 2016 v Námestove.

Počas dňa budú prezentované statické a dynamické 
ukážky vojenskej techniky a výcviku, vojenské krea-

tívne dielne, ale aj lákavé hudobné vystúpenia.

Základná škola na Ulici Komenského v Námestove

Vás pozýva na slávnostnú akadémiu 
pri príležitosti oslavy 

Dňa matiek,                                                           
 

ktorá sa uskutoční 
9. mája 2016 o 16.00 hod. 

v Dome kultúry v Námestove.

V programe vystúpia žiaci našej školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Mama, ty vieš, že na svete si jediná, ktorej láska 
je tak čistá a úprimná...

Oravským Talen-
tom 2016 sa stala 
študentka 1. roční-
ka Gymnázia Antona Bernoláka Nikola Nogová a Tatiana No-
votná, ktorá spievajúcu Nikolu sprevádzala na klavíri. Súťaž 
Orava má talent, skvelé podujatie, organizovalo Centrum voľ-
ného času Maják v spolupráci s Mestom Námestovo a jeho 
finále bolo minulú nedeľu v Dome kultúry v Námestove. Zo 
štyridsiatky prihlásených talentovaných mladých ľudí z celej 
Oravy sa do finálového kola dostalo desať, medzi nimi detský 
dychový orchester z Trstenej, Miriam Vargončíková z Orav-
ského Veselého, súbor Karolínka zo Zuberca, Mária Bianka 
Jurčáková z Mútneho, duo žonglérov z Trstenej, Minihopky z 
Tvrdošína, ZUŠ Pierrot z Námestova, Pavlína Loneková z Trs-
tenej a folklórny súbor Mútňanka z Mútneho. Výkony účinku-

júcich hodnotila 5-členná porota, v ktorej 
bol a svojimi piesňami umocnil kvalitu po-
dujatia i atmosféru v sále finalista SuperS-

tar 2015 Pavol Kovalíček z Oravskej Polhory.
Cenu diváka získal skvelý folklórny súbor Mútňanka, Cenu 

poroty  Bianka Jurčáková za vynikajúcu interpretáciu ľudo-
vej piesne v goralčine a Cenu CVČ Maják duo žonglérov z 
Trstenej.

Zaujímavosťou je, že víťazka Nikola Nogová si pospevuje 
iba doma, pretože skôr hrá na dychové hudobné nástroje, 
porota ju po perfektnom speváckom výkone, podľa vyjadre-
nia hodného finálového kola SuperStar, nabádala zúčastniť 
tejto súťaže. Nikolu však táto možnosť neláka a potešilo ju, 
že súťažnú pieseň mohla venovať svojej mame, prítomnej v 
sále...                   Text a foto: (lá) 

Kruhové križovatky vybudujú nakoniec
V utorok 26. apríla sa konal  

pravidelný, v poradí už 13. 
kontrolný deň  stavby štátnej 
cesty v Námestove. Zúčastnili 
sa ho aj zástupcovia mesta a 
tak môžeme občanom sprístup-
niť najaktuálnejšie informácie 
o postupe prác tejto najväčšej 
stavby v našom meste za  po-
sledné obdobie. 

Niektoré úseky 2,4 km dlhej 
stavby sa ukončia už počas 
mája. Bude to konkrétne úsek 
od vstupu do mesta smerom 
z Klina až po križovatku pri 
Stavebninách Grígeľ, s kom-
pletnou fi nálnou asfaltovou vr-
stvou. Na úseku od tejto križo-
vatky po úsek pod kostolom sa 
v súčasnosti vymieňa a spevňu-
je podkladová vrstva. Súbežne 
s dokončovaním úsekov pre-
bieha zahumusovanie okolitých 
plôch a ich zatrávňovanie.

Od začiatku mája bude do-
pravné obmedzenie a teda 

úplne uzavretý vjazd na par-
kovisko pred Tempom v časti 
medzi miestom v blízkosti 
predaja zmrzliny a mos-
tom. To znamená, že vjazd k 
Tempu bude možný len cez 
priestor veľkého parkoviska 

oproti SAD. S výstavbou cez 
samotné parkovisko – súčas-
né nástupisko SAD na strane 
od Tempa – sa počíta v prie-
behu júna, čoho výsledkom 
by malo byť prepojenie už 
hotového úseku od ČSOB 

po stánok so zmrzlinou. Až 
nakoniec sa budú realizovať 
samotné kruhové križovatky 
pri cintoríne a pod kostolom, 
pretože tie budú z hľadiska 
riadenia dopravy najnároč-
nejšie.

Na kontrolnom dni zazne-
la aj jedna zaujímavosť: Až 
8 metrov vysoký násyp pod 
cintorínom „sadol“ počas 
zimy len o neuveriteľný 1 
milimeter. Svedčí to o mimo-
riadne kvalitnom zhutňovaní 
kvalitného materiálu v násy-
pe. Hodnotu v kontrolných 
bodoch namerali geodeti cit-
livými prístrojmi a odkontro-
loval stavebný dozor.

Všetci sa napriek ťažkostiam 
a obmedzeniam tešíme, že 
budeme mať kvalitnú cestu, 
ktorá bude slúžiť nielen nám, 
ale aj ďalším generáciám.

Milan Rentka
prednosta mestského 

Práce na výmene a spevňovaní podkladovej vrstvy komuni-
kácie v úseku medzi križovatkami pri Stavebninách Grígeľ a 
kostolom.                        Foto: (mr)



Po marcových parlament-
ných voľbách sa zmenilo i 
politické zloženie Mestského 
zastupiteľstva v Námestove. 
Kým pred voľbami popri 
troch nezávislých poslan-
coch (Eduard Dunčič, Milan 
Hubík, Maián Melišík) bol  
Smer – SD v mestskom za-
stupiteľstve (Anton Ťapák, 
Silvia Loneková, Štefan 
Blahút, Kamil Miklušičák) 

s „tichou podporou“ SNS 
(Marián Grígeľ, Silvester 
Habiňák a Tomáš Kucharík) 
stranou väčšiny, opozíciu 
mu tvorili členovia strany 
Sieť Marián Čiernik a Mar-
tin Jankuliak i spomínaní ne-
závislí poslanci. Pomer hla-
sov v MsZ pred marcovými 
parlamentnými voľbami bol 
tak 7:5. Po parlamentných 
voľbách sa Sieť (i SNS) stali 
koaličnými partnermi Sme-
ru a tak by pomer hlasov v 
mestskom zastupiteľstve bol 
9:3.

Medzičasom však – ešte 
pred 5. marcom - z poslanec-
kého zboru odišiel Silvester 
Habiňák, ktorého nahradil 
dlhoročný poslanec MsZ  
Jozef Borovjak (Nezávis-
lý). Najbližšie MsZ prijme 
taktiež rezignáciu Mariána 
Čiernika, ktorého v posla-
neckej lavici nahradí Róbert 
Sládek (KDH). 

Ako sa tieto zmeny môžu 

prejaviť na hlasovaní po-
slancov v mestskom zastu-
piteľstve? Čísla hovoria, že 
opäť v pomere 7:5 v pros-
pech koalície (Smer-SD, 
SNS, Sieť vs. štyria nezávis-
lí poslanci, jeden člen KDH, 
neparlamentnej strany). 

Možno však veriť, že všetci 
poslanci budú prichádzať na 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva, ako to býva viac-
menej praxou, „stranícky 
nahí“ a hlasovať budú podľa 
svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.                    (lá)
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Len konzervácia skeletov sú zbytočne
vyhodené peniaze

K téme využitie skeletu 
rozostavanej nemocnice sa 
vraciame, keď sa okolo chát-
rajúceho objektu niečo ude-
je – myslíme tým, zatiaľ na 
stole úradníkov, resp. úradov. 
Najnovšie poslanci ŽSK, 
ktorému objekt majetkovo 
patrí, schválili uznesenie, 
ktorým dva skelety predajú 
Mestu Námestovo za 1 euro 
aj s priľahlým pozemkom.

„Schváleniu predchádzala 
diskusia, či vyhovieť/nevy-
hovieť petícii občanov hor-
nej Oravy za využitie tohto 
objektu pre zdravotnícke 
účely. Poslanci ŽSK schváli-
li „šalamúnske“, podmieňuj-
úce uznesenie, že Námesto-
vo skelety využije na verejné 
účely, pod ktoré môžu spadať 
aj zdravotnícke účely“, ana-
lyzuje tému primátor Námes-
tova Ján Kadera. „Žilinská 
župa teda budúcnosť spomí-
naných schátraných objektov 
nechala na rozhodnutí mes-
ta, nechcela mestu zväzovať 
ruky, pretože ak by určila 
ich využitie na zdravotnícke 
účely, Mesto Námestovo by 
v takom prípade skelety s 
pozemkami neprijalo. Lekár-
ske služby má totiž v kompe-
tencii ŽSK, resp. štát a bolo 
by nelogické a neekonomic-
ké, aby mesto Námestovo – 
jediné na Slovensku – začalo 
v tomto čase z mestských 
peňazí financovať zdravot-
níctvo. 

Stojíme teda pred rozhod-
nutím, ktoré pravdepodobne 
padne na najbližšom rokova-
ní mestského zastupiteľstva, 
či od VUC do majetku mesta 
zobrať alebo nezobrať ske-
lety s okolitým pozemkom . 
Mesto sa začalo o tieto ske-
lety zaujímať už pred pár 
rokmi skôr z dôvodu ohrozo-
vania bezpečnosti občanov, 
pretože tieto objekty chátra-
jú.  Bojíme sa, aby nespadli. 
Prakticky rok diskutujeme 
o tom, ako objekty využiť, 
doposiaľ sme nedostali ani 
jeden podnet od občanov či 
podnikateľov, že by chceli 
skelety využiť alebo dali na 

ich využitie nejaký návrh. 
Podľa typologických pod-
mienok, ktoré sme si dali 
vypracovať, v skelete pre 
šírku tohto objektu nie je 
možné umiestniť byty, pre 
ktoré tu nie je  tiež, v zmysle 
slovenskej technickej normy, 
vyhovujúce osvetlenie.“ 

Na čo je teda možné 
použiť tieto rozostavané 
schátrané objekty? 

„Na dvoch podlažiach mož-
no vybudovať parkovacie 
miesta, resp. mohli by slúžiť 
na výrobu v oblasti ľahkého 
priemyslu, napr. krajčírsku 
dielňu, na fitnes, hygienické 
zariadenia a pod.. Ak by sme  
objekt využili na parkovací 
dom, slúžil by opäť najmä 
VUC – poliklinike, pretože 
pri nej v súčasnosti, ak by 
nebolo parkovacích miest 
pri OD Klinec, niet kde par-
kovať. Ak by sme však na 
priľahlých pozemkoch v 
budúcnosti postupne posta-
vili 100 – 200 bytov, skelet 
by mohol slúžiť ako odstav-
né, parkovacie plochy pre 
jeho obyvateľov . Malo by to 
výhodu – vozidlá by parko-
vali v skelete, a nie na veľkej 
ploche v meste, takže je to 
tiež istá forma, ako upratať 
množstvá áut.

Máte už nejaké, hoci 
predbežné rozhodnutie 
poslancov, čo teda so ske-
letmi?

Rozhodnuté ešte nie je, s 
poslancami sme to prebera-
li na pracovnom rokovaní s 
cieľom, aby získali čo najviac 
informácií a na budúcom roko-
vaní zastupiteľstva mesta sa 
vedeli  v hlasovaní rozhod-
núť. Vedenie mesta nepretlá-
ča žiadny návrh, chceli sme 
len, prezentujúc tiež štúdiu, 
vyvolať širokú diskusiu, 
počuť podnety, návrhy a sta-
noviská poslancov.

Čo sú pozitíva? Skelet má 
tiež svoju hodnotu, ale treba 
zabezpečiť, aby sa nezrútil 
a nemuseli sme ho v budúc-
nosti asanovať, naopak, aby 
slúžil nejakému účelu. V 
súčasnosti objekt chátra, stre-

cha je zničená, druhý skelet 
nie je zastrešený, vyžaduje si 
konzervačné stavebné práce, 
tie si zas vyžiadajú peniaze 
z rozpočtu mesta. Realizá-
cia myšlienky zriadiť tu par-
kovací dom by mesto stála 
najmenej peňazí, pretože si 
vyžaduje najmenšie stavebné 
práce - kanalizáciu, elektriku 
a zábrany po obvode skele-
tu. Iné využitie by si žiadalo 
vybudovať obvodové steny, 
podlahy, inštalácie, kúrenie, 
čo sú obrovské náklady. A 
administratívnych či obchod-
ných priestorov je v Námes-
tove zatiaľ dostatok. 

Aké sú negatíva? Akákoľ-
vek činnosť na skelete si 
vyžaduje finančné prostried-
ky a tie bude musieť zaplatiť 
mesto. 

Ak by niekto namiesto 
parkovacieho domu, kto-
rý sa bude dať dobudovať 
hocikedy, prišiel s myšlien-
kou lepšieho využitia týchto 
objektov, mesto Námestovo 
sa tomu brániť nebude. Myš-
lienka výstavby 100 – 200 
bytov na priľahlých pozem-
koch, ktorá je v našich úva-
hách, teda aj úvahách poslan-
cov, nie je záležitosť jedného 
roka. Bola by to aktivita mož-
no až pre našich nasledovní-
kov, ďalšiu generáciu, ktorá 
by potom vedela tento krok 
plnohodnotne vyhodnotiť. 
Ak však v priebehu piatich 
rokov nepostavíme v tomto 

priestore byty, ľudia sa budú 
pýtať, načo sme skelet od 
ŽSK brali. Ak by sme tam 
mali parkovací dom a byty 
by ešte nestáli, parkovacie 
miesta by slúžili iba pre úče-
ly územnej polikliniky, ktorú 
navštevuje väčšina občanov 
mimo mesta, z celého regió-
nu a tak by sme vlastne robili 
iba servis VUC-ke...

Rozhodnutie o skelete chce 
trpezlivosť a verejnú politi-
ku, ktorá bude v zhode, nie 
politiku politických strán 
vyvolávajúcu emócie a napä-
tie. 

Máme teda ideovú štúdiu, 
podľa ktorej je možné posta-
viť v tomto priestore byty aj 
s komunikáciami. Ak chce-
me byty, ktoré v Námesto-
ve chýbajú, rozhodovanie 
poslancov by nemalo byť 
až také ťažké a poslanci by 
mohli schváliť kúpu skele-
tov aj s pozemkami za spo-
mínané jedno euro. Ak si 
poslanci neosvoja myšlien-
ku, že skelet nemôžeme od 
VUC zobrať bez toho, aby 
sme vedeli, na aký účel ho 
využiť, prijatie tohto objektu 
do majetku mesta by bol pre 
mesto Námestovo nesprávny 
krok. Ja sám by som bol pro-
ti, pretože do skeletu by sme 
museli iba investovať penia-
ze na konzerváciu bez toho, 
aby nám prinášal úžitok“, 
skonštatoval primátor Ján 
Kadera.             (lá) 

Smutne známy pohľad na objekty blízko centra mesta... 
	 	 	 	 													Foto: (ar msú)

Od ostatných komunálnych volieb, teda v priebehu jeden a 
pol roka odišli z poslaneckého zboru, ktorý v decembri 2014 
zložil slávnostný poslanecký sľub, dvaja poslanci, ak počítame 
aj zmenu, ku ktorej dôjde na nadchádzajúcom, júnovom roko-
vaní mestského zastupiteľstva.       Foto (ar lá)

7:5 alebo stranícky nahí?

Ďalšie číslo mestských novín
NÁMESTOVČAN

vyjde 24. júna 2016.

Uzávierka príspevkov a inzercie
 je 13. júna.

Riadkovú inzerciu 
Vám zverejníme zadarmo.

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

Rozšírenie Veternej ulice na Brehoch
Nedostatok parkovacích 

miest a stiesnené podmienky 
na Sídlisku brehy sú všeobec-
ne známe. Mesto sa snaží situ-
áciu riešiť na miestach, kde to 
priestorové podmienky umož-
ňujú. Už v predchádzajúcom 
období bolo na spomína-
nom sídlisku vybudovaným 
približne 50 nových parko-
vacích miest. V súčasnosti 
prebiehajú práce na Veternej 
ulici, ktorá bola v jednej časti 
veľmi úzka, čo spôsobovalo 
mnohé problémy predovšet-
kým v zimnom období. 

V tejto časti je realizované 
odkopanie zeminy a rozšíre-
nie jestvujúcej vozovky o 2,5 
m v dĺžke 110 metrov, vytvo-

renie podkladu z kameniva a 
položenie asfaltového povr-
chu na celej šírke komuniká-
cie. Na rozšírenej ceste bude 
možné pozdĺžne parkovanie. 
Okrem toho sa novým asfal-
tovým kobercom pokryje aj 
celé parkovisko nad „Papu-
čou“ o výmere až 2 542 m2. 
Súčasťou stavebných prác 
je aj dvihnutie kanalizač-
ných a vodovodných poklo-
pov, osadenie obrubníkov 
v dĺžke 147 m a doplnenie 
cestných vpustí. Náklady na 
celú investíciu predstavujú 
viac ako 50 tisíc eur, dodá-
vateľom sú Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš.

          Milan Rentka
Veterná ulica na Brehoch sa dočkala rozšírenia o 2,5 metra.  

	 	 	 	 	 			Foto: (msú)

Na rokovacom stole 
problémy CZŠ

 V piatok 29. apríla bude pra-
covné stretnutie spišského die-
cézneho biskupa Mons. Štefana 
Sečku a primátora Námestova 
Ing. Jána Kaderu, o ktoré požia-
dal spišský biskup. Cieľom ro-
kovania je žiadosť otca biskupa 
Štefana Sečku, ako predstavi-
teľa zriaďovateľa Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda, o 
pomoc mesta Námestovo pri 
riešení problémov cirkevnej 
školy. Ide najmä o dlhodobej-
šie problémy s vyučovaním 
telesnej výchovy, pretože škola 
nemá telocvičňu a telocvičňa, 
ktorú užíva ZŠ na Komenského 
ulici v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta, je podľa vedenia 
tejto školy v dopoludňajších 
hodinách plne obsadená. Podľa 
vyjadrenia riaditeľky CZŠ sv. 
Gorazda Marty Kurtulíkovej sa 
k problémom s vyučovaním te-
lesnej výchovy pridali aj prob-
lémy týkajúce sa nedostatku 
priestorov na vyučovanie. Tie 
škola má už tiež dlhodobejšie a 
avizovala ich aj na minuloroč-
nom stretnutí zástupcov mesta 
s otcom biskupom, ktorý ako 
zástupca zriaďovateľa určite 
príde do Námestova s návrhmi, 
ako problematiku tejto školy 
spoločnými silami riešiť.            
              (lá)
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Budovaniu inžinierskych sietí 
za mestské je koniec

„Ľudia v Námestove chcú 
bývať a my musíme s týmto 
boľavým miestom, ktoré je vo 
vysokých cenách pozemkov, 
niečo urobiť. Filozofia vlast-
níkov pozemkov je totiž taká, 
že naďalej kalkulujú s tým, 
že mesto im postaví inžini-
erske siete, takže pozemky 
predávajú alebo sú ochotní 
kúpiť za spomínanú vysokú 
cenu. Tomu je koniec!

Mesto už 10 rokov vlast-
ní 3-hektárový pozemok v 
katastri Slanice, patriacej pod 
Námestovo, susediaci s rodin-
nou zástavbou v Zubrohlave, 
ktorý kúpilo za veľmi výhod-
nú cenu. „Niekoľko rokov 
sme sa nevedeli rozhodnúť, 
či a čo tam stavať.  Nakoniec 
sme sa rozhodli pre rodin-
né domy a chceme ukázať, 
ako sa dá, v spolupráci sta-
vebník – mesto, teda bez 
problémov stavať, že medzi 
samosprávou a stavebníkom 
nemusí byť napätie a že 
všetko sa dá – za podmie-
nok, že sú finančné zdroje, 
“ hovorí primátor. V lokali-
te je viac ako 30 stavebných 
pozemkov, z ktorých každý 

má mať cca 600 m2.
Mesto sa rozhodovalo med-

zi dvomi alternatívami: Naj-
prv vybudovať inžinierske 
siete za prostriedky mesta a 
tak predávať záujemcovi o 
výstavbu hotový pozemok 
vrátane sietí a asfaltovej 
komunikácie, alebo – naj-
prv mesto pozemky predá a 
zaviaže sa, že do 2-3 rokov 
vybuduje inžinierske siete. 
S kolaudáciou domov by tak 
súbežne dobiehala aj kom-
plexná výstavba komuniká-
cií.

„Keďže sme pozemok v 
spomínanej lokalite kúpili 
výhodne, chceme ho budú-
cim stavebníkom rovnako 
výhodne predať. Stanovili 
sme cenu na 35 eur vrátane 
inžinierskych sietí. 

Na poslednom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
poslanci rozhodli, že mini-
málne 30% záujemcov musí 
byť zazmluvnených, aby sme 
sa do tohto projektu pusti-
li. Ak sa preukáže záujem o 
pozemky, mesto Námestovo 
zabezpečí projektovú doku-
mentáciu, verejnú súťaž na 

zhotoviteľa inžinierskych sie-
tí a budme sa vysokým tem-
pom prispôsobovať výstav-
be rodinných domov našich 
záujemcov. Tento projekt je 
samofinancovateľný, pretože 
všetky peniaze, ktoré do neho 
dáme, sa mestu vrátia. Pred-
pokladáme teda, že záujem 
o tieto stavebné pozemky by 
mal byť,  vzrastie počet obča-
nov mesta i podielové dane. 
V realizácii projektu je teda 
istý rozvoj a istá zdravá eko-
nomika.“ 

Spomínaná cesta budovania 
rodinných domov na Slanici, 
tzv. Zubrohlavská osada, by 
mohla byť podľa úvah mes-
ta aj návodom, ako budovať 
inžinierske siete v lokalitách 
na výstavbu domov a bytov v 
Námestove.

„Ak sa Zubrohlavská osa-
da rýchlo zastavá, výstavba 
sa presunie do Námestova a 
my preto musíme dať budú-
cim stavebníkom jasné pra-
vidlá. Nie je možné každú 
z lokalít na výstavbu  opa-
triť inžinierskymi sieťami. 
Ak vlastník predáva poze-
mok draho, nech si buduje 
aj inžinierske siete.  Chcem 
zdôrazniť, aby ľudia neku-
povali lúky za vysoké ceny, 
a potom čakali, že mesto im 
vybuduje siete, aby mohli 
ešte viac zdvihnúť cenu svo-
jich pozemkov. Ak sa vlastní-
ci pozemkov nevedia dohod-
núť, mesto bude budovať 
siete, avšak za predpokladu, 
ak vlastník vloží vklad 20 eur/
m2 na budovanie sietí. Mesto 
uhradí aj ostatné náklady a 
potom môže vlastník poze-
mok predať aj so sieťami za 

cenu, ktorú si sám stanoví. 
Je to jediná cesta, ako budo-
vať. Nemôžeme majetkom 
mesta napomáhať niekoľkým 
jednotlivcom, aby ešte viac 
zhodnotili svoje pozemky.“  

Na minulotýždňovom pra-
covnom rokovaní poslancov 
s primátorom sa diskutovalo 
aj o spôsobe predaja pozem-
kov v Zubrohlavskej osa-
de. Samosprávy sú pri tom 
viazané zákonom o majetku 
obcí a tak realizácia je možná 
verejnou súťažou – formou 
otvárania obálok, či licitáci-
ou, alebo formou osobitného 
zreteľa.

„Chceme, aby náklady pri 
realizácii predaja boli čo 
najnižšie a tak rozhoduje-
me o forme, ktorá by príliš 
nezasiahla do ceny pozem-
ku. Najreálnejšia cesta je 
licitácia, musíme však ešte 
zistiť všetky skutočnosti 
okolo tejto, na Slovensku 
zatiaľ novej formy predaja u 
pozemkov, aby všetko bolo 
v zmysle platných zákonov. 
Samozrejme, že tejto súťaži 
musia byť dané jasné pod-
mienky, ktoré budú schvále-
né na najbližšom zasadnutí 
MsZ.  Máme na mysli navrh-
núť nejaké obmedzenia, aby 
jeden záujemca mohol kúpiť 
len jeden pozemok a uvažu-
je sa aj o tom, či v podmi-
enkach bude aj stanovenie 
termínu, dokedy musí sta-
vebník výstavbu začať. O 
tom však rozhodnú poslanci, 
ktorí už  dostali informácie a 
tému rozdiskutovali na pra-
covnom stretnutí“,  informu-
je primátor Ján Kadera.                           
            (lá) 

Stav v úhrade daní a poplatkov
Od 1. februára začalo fi-

nančné oddelenie Mestské-
ho úradu v Námestove s 
vyrubovaním rozhodnutí na 
daň z nehnuteľností, popla-
tok za komunálny odpad a 
ostatné miestne dane.

 K 15. aprílu zaslalo finan-
čné oddelenie rozhodnutie 
o výške dane z nehnuteľ-
nosti 2 016-tim občanom 
z celkového počtu  2991 
rozhodnutí, vystavených k 
tomuto druhu dane. Vyrú-
benú daň z nehnuteľnosti 
dostalo k polovici apríla 
aj 145 zo 164 právnických 
osôb. Mestský úrad tak daň 
z nehnuteľnosti vyrubil k 
uvedenému dátumu približ-
ne 80 percentám občanov a 
právnických osôb, pričom 
eviduje úhrady dane vo 

výške 50 percent.
Pri poplatku za komunál-

ny odpad bolo vyrubených 
1844 z celkového počtu 
2779 rozhodnutí fyzickým 
osobám, z celkového počtu 
279 právnických osôb bol 
tento druh dane vyrubený 
212-tim právnickým oso-
bám, čo je 67 %. Poplatky 
za komunálny odpad uhradi-
lo približne 47 % občanov a 
právnických osôb.

Mesto predalo dohromady 
1131 ks parkovacích kariet, 
z nich 35 ks prenosných, pre 
občanov s trvalým pobytom 
v meste 871 ks, pre občanov 
nad 70 rokov 32 ks a pre os-
tatných 193 ks.

Ing. Katarína Rusinová
vedúca finančného 

oddelenia

Nová strecha na ZŠ Brehy
Mestu a vedeniu základnej 

školy na Brehoch sa poda-
rilo získať štátnu dotáciu na 
odstránenie havarijného sta-
vu budovy základnej školy, 
v tomto prípade zatekajúcej 
strechy. Problém spôsobova-
la  poškodená strešná krytina 
na dvoch objektoch školy, 
ktorú bolo treba vymeniť a 
predstavovala plochu bez-
mála 1 500 m2. Podľa opisu 
predmetu zákazky verejnej 
súťaže investícia predsta-
vovala „činnosti spojené s 
realizovaním predmetu zá-
kazky objektov „A“ a „F“ 
pozostávajúce z demontáže 
a montáže krytiny, odvozu 
sutiny, demontáže a montáže 
latovania, vykonania náte-
rov na tesárskych konštruk-
ciách, demontáže a montáže 
žľabov, zvodov, demontáže 
a montáže bleskozvodov s 
príslušnou revíznou sprá-
vou, demontáže a montáže 
svetlíkov na prepojovacej 
chodbe do telocvične.“ Zho-

toviteľom stavby bola fir-
ma Omstav s.r.o., Kysuc-
ké Nové Mesto a  celková 

cena za uvedené práce 
spolu 83 671,08 €. Dotáciu 
zo štátu sme dostali vo výš-

ke 80 000 €, zbytok zaplatilo 
mesto zo svojho rozpočtu.

Milan Rentka

problémy so zatekaním strechy v Základnej škole na slnečnej ulici na Brehoch sú odstránené

Na dvoch objektoch ZŠ Brehy bolo treba vymeniť bezmála 1500 m2 strešnej krytiny vrátane 
ostatného príslušenstva strechy.                Foto: (msú)

„Námestovo je špecifické nedostatkom bytov a rodin-
ných domov, pretože vlastníci pozemkov ich tu predá-
vajú za vysoké ceny – podstatne vyššie ceny má me-
ter2 lúk, teda bez inžinierskych sietí v Námestove, ako 
je cena pozemku so sieťami napr. v Bratislave či senci.“ 
v Námestove sa cena lúčnych pozemkov šplhá od 60 
pomaly k stovke eur, vo veľkých mestách je podľa pri-
mátora Jána Kaderu, s ktorým sa rozprávame o aktuál-
nej problematike výstavby domov a bytov v Námestove,  
cena m2 stavebných pozemkov vrátane sietí 66 eur. a 
keďže v okolitých obciach je cena pozemkov  podľa in-
formácií mesta podstatne nižšia – v Zubrohlave 20 – 30 
eur bez inžinierskych sietí – záujemcovia o výstavbu ro-
dinných domov stavajú svoje domy tam, zvyšujú počet 
obyvateľov obcí a Námestovo počtom obyvateľov klesá. 

V meste pribudlo ďalšie 
multifunkčné ihrisko

Pre zdravý a všestranný 
rozvoj detí a žiakov zák-
ladných škôl je potreb-
né vytvárať čo najlepšie 
podmienky. V poslednom 
období sa mestu podarilo 
zrekonštruovať svoje dve 
základné školy, ale tiež 
zabezpečiť  aj nadstavbu a 
rekonštrukciu cirkevnej zá-
kladnej školy. Mesto posta-
vilo jedno futbalové ihrisko 
s umelým trávnikom pri ZŠ 

Komenského, jedno viacú-
čelové ihrisko s umelým 
povrchom pri Saleziánoch, 
tri viacúčelové ihriská s 
umelým povrchom pri ZŠ 
Brehy, jedno veľké futba-
lové ihrisko s umelým tráv-
nikom na štadióne MŠK v 
Námestove.

Keď koncom minulého 
roka vyšli výzvy na mož-
nosť získania finančnej 
dotácie zo štátu na ďalšie 
ihriská, mesto nezaváhalo. 
V rámci projektu Úradu 
vlády Slovenskej republiky 
– programu „Podpora roz-
voja športu na rok 2015“ 
pripravilo projekt výstav-
by multifunkčného ihriska 
v areáli základných škôl 
na Komenského ulici. Boli 
sme opäť úspešní a dnes je 

v areáli vybudované nové 
krásne ihrisko určené na 
rôzne športy. V texte verej-
nej súťaže bolo doslovne 
napísané: „Na ploche budú 
vyznačené a zhotovené čia-
ry na tenis, volejbal a futbal 
s dodaním príslušenstva k 
týmto ihriskám, ďalej street 
-balové stojany a 4 reflekto-
ry s rozvádzačom. Celé ih-
risko je oplotené do výšky 4 
m poplastovaným pletivom 

do žiaruvzdorne pozinko-
vaných stĺpikov osadených 
v pätkách pri stojkách man-
tinelu. Súčasťou prác je 
aj prístupový chodník zo 
zámkovej dlažby a realizá-
cia jednej uličnej odvodňo-
vacej vpuste...“ Cena zo sú-
ťaže predstavuje 80 039,92 
€ s DPH, zhotoviteľom bola 
firma Sportfinal s.r.o., Bra-
tislava. Štátna dotácie pred-
stavovala sumu 40 tisíc eur, 
zostatok zaplatilo mesto zo 
svojho rozpočtu.

Na predstaviteľoch všet-
kých subjektov v areáli 
Komenského zostáva nájsť 
kľúč, ako ihrisko čo naj-
lepšie využívať a ako sa oň 
najlepšie postarať, aby slú-
žilo čo najdlhšie.

       Milan Rentka

Multifunkčné ihrisko realizované s finančnou podporou Úra-
du vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja 
športu na rok 2015“.       Foto: (msú)
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Mesto a jeho 
starostlivosť o zeleň

Do konca marca mohli mestá 
a obce robiť zásahy do mest-
skej zelene. Bolo obdobie tzv. 
vegetačného kľudu. Po týchto 
dňoch vypiľovania a orezá-
vania dáme stromom na čas 
zase pokoj. Výnimkou budú 
len konáre listnatých drevín, 
hneď po tom, ako vytvoria 
nové listy. 

Naši dedovia a predkovia 
vysádzali stromy v blízkosti 
cintorínov, kostolov a svojich 
obydlí. Často boli taktiež vy-

sádzané priamo v mestách, 
ako pamätníky slávnych uda-
lostí, alebo len tak - pre pote-
šenie ich duše. Postupom času 
vysadené lipy ako symboly 
Slovanov a ďalšie dreviny  
rástli. Z maličkých semená-
čikov sú dnes majestátni pa-
mätníci našej histórie. Starost-
livosť o nich nám ostala ako 
dedičstvo z čias minulých. 
Tak čo s nimi?

Vysádzanie zelene malo v 
minulosti a má i dnes svoj vý-
znam. Každučký strom, ktorý 
rastie v husto zastavanej zóne, 
plní svoju úlohu. Takáto ve-
getácia dokáže fungovať ako 
prepracované klimatické za-
riadenie. Len svojou prítom-
nosťou a výparom vody doká-
že veľmi účinne ochladzovať 
okolité prostredie. Poznáme 
to všetci hlavne v lete. Cez 
deň je veľmi horúco, no keď 
zapadne slnko, je ešte horšie. 

Všetok ten betón a asfalt vyža-
ruje teplo, ktoré sa v nich na-
hromadilo počas celého dňa. 
Stromy  jednoducho chcú, aby 
nám bolo chladnejšie.

Uprostred našich sídlisk sú 
skvelými filtrami vzduchu. 
Dokážu účinne zachytávať 
všetok maličký neporiadok, 

ktorý by nám mohol spôsobiť 
problémy s dýchaním. Stromy 
teda chcú, aby sme dýchali 
čistý vzduch. Okrem týchto 
vlastností majú ďalšie pros-
pechy, ktoré nám pomáhajú 
ku kvalitnému životu v našich 
mestách. 

Ak toto všetko vieme, príde 
nám počínanie našej samo-
správy naozaj nelogické. Ná- 
hradná výsadba za akýkoľvek 
výrub v skutočnosti v  meste 
neexistuje. Nie celkom efek-

tívne kvetináče na námestí v 
Námestove nemôžeme po-
važovať za adekvátnu náhra-
du. Orezané pagaštany, ktoré 
poznal každý Námestovčan, 
nám nepripomínajú rozumné 
ošetrenie. Sú poznačené zá-
sahom človeka, ktorý nemal 
žiadne vedomosti týkajúce sa 
odbornej starostlivosti o stro-
my. V meste chýba schopný 
záhradný architekt, ktorý by 
vedel dať týmto veciam poria-
dok. Bol by to človek, ktorý by 
sa vedel o stromy postarať, ak 
by ohrozovali život, zdravie 
a majetok človeka. V minu-
losti sa vedenie mesta vedelo 
príkladne postarať o mestské 
dreviny. V posledných ro-
koch však akoby zabúdalo na 
zodpovednosť o naše zelené 
miesta. 

Naši predchodcovia dobre 
vedeli, čo robia. Nevadilo im 
popadané lístie. Neprekážal 

im ani tieň,  ani peľ zo stro-
mov. Kúsky prírody chceli 
mať priamo pod oknami. Po-
učme sa od nich aj my. Nevy-
háňajme prírodu spred našich 
obydlí, z našej blízkosti. Mať 
„fungujúcu“ zeleň v meste je 
prospešné pre nás všetkých.     

Ing. Michal Kozoň, ekológ

Stromy po rozumnom ošetrení – na Štefánikovej ulici. 
           Foto: (mk)

Necitlivý zásah do mestskej zelene.                       Foto: (mk)

Keď snom je aj čistá Orava

Čo vás naštartovalo, aby 
ste sa pustili do zbierania 
smetí popri cestách? 

Tento stav našej krajiny sle-
dujem už roky. Chodili sme s 
manželom na prechádzky do 
lesa, rada som sa prešla na 
bicykli po oravských cestách, 
ale tieto aktivity mi prestali 
robiť radosť, keď som na kaž-
dom kroku videla prírodu plnú 
odpadu. V roku 2010 som si 
povedala, že nebudem o ško-
dách páchaných na prírode iba 
rozprávať, ale začnem konať. 
Zbieraním najviac viditeľného 
odpadu – popri cestách. Roz-
hodla som sa nečistiť pries-
tor v meste, či dedine, ale tie 
miesta, čo sa javia ako priestor 
nikoho. 

Kto vám pomáha?
Ľudia, ktorých som oslovila, 

nemali spočiatku chuť „praco-
vať za niekoho iného“ a byť 
vystavení posmechu. Dlho 
som však v mojej iniciatíve 
neostala sama. Pridala sa moja 
rodina, priatelia, kolegovia, 
i študenti z gymnázia. Boli z 
rôznych dedín i z Námestova 
– celé rodiny. Najmladšia po-
mocníčka bola 4-ročná dcérka 
rodiny Jendroľovcov z Klina. 

Túto prácu zvládnu naozaj 
všetci, ktorí majú chuť. Nikoho 
nenaháňame, neurčujeme tem-
po... jednoducho chceme mať 

popri peknom výsledku čistoty 
aj dobrý zážitok, že sa poroz-
právame, zasmejeme. Máme 
pravidlo, že každý môže odísť, 
kedy chce a nikdy nezbierame 
dlhšie ako dve-tri hodiny. 

Dali sme si urobiť bilbord, 
ktorý aspoň trochu naznačuje, 
prečo sme popri ceste, že to 
nie je za trest, ale aby sa naši 
„aktivisti“ cítili hrdo, že robia 
dobrú vec.

Ktoré úseky ste si zvolili, o 
ktoré sa staráte?

Záleží mi na čistote akého-
koľvek miesta, keďže však 
bývam v Kline, začínam od 
neho smerom na Námestovo. 
Každý rok, keď sa na jar sneh 
roztopí, sa hanbím, ako vyzerá 
cesta k nám. Je mi smutno, že 
naše okolie odhaľuje nemilú 
skutočnosť o našej kultúre – 
máme krásne upravené domy,  
záhrady a takmer pred plotom 
toľko neporiadku!  

Mestá a dediny si svoje cen-
trá čistia a školám nechávame 
také miesta, ktoré sú pri čistení 
bezpečné. Gymnázium v Ná-
mestove každoročne pomáha 
vyčistiť mnohé časti Námes-
tova. 

Nám sa tento rok podarilo 
vyčistiť cestu z Klina do Ná-
mestova, cestu smerom na 
Slanicu (po pravej strane) a 
priestor pod bývalou Teslou 
pri Vavrečke. Tam to bolo ako 
na Luníku 9 v Košiciach. 

Postupne sa k vám pridá-
vajú ďalší ľudia, alebo váš 
príklad iba sledujú, ale ne-
nasledujú?

Prvé roky sa k nám postupne 
pridalo viac ľudí. Teraz nás je 
pomenej. Ľudia sú zrejme čo-
raz viac vyťažení a unavení z 
práce a možno aj znechutení, 
keď vidia na čistých miestach 
nový odpad. Ale stále sa nájdu 
takí, ktorých výsledok tejto 
práce teší a chcú prísť opäť. 

Určite by to chcelo lepšiu pro-
pagáciu tejto činnosti. Oslovu-
jem tých, o ktorých si myslím, 
že by mali záujem prísť, mož-
no by to chcelo facebookovú 
pozvánku, ... neviem. 

Ako reagujú ľudia na tieto 
aktivity?  

Všelijako – od „keď nemá čo 
robiť!“, cez ľahostajnosť, za-
trúbenie podpory až po obdiv. 

Je napr. milé, keď sa niekto 
zastaví a začne sa zaujímať, 
kto sme, ... a vezme si kon-
takt, alebo povie, čo on robí – 
pretože sú obdivuhodní ľudia, 
ktorí čistia naše lesy, priehra-
du, skládky odpadu. Vtedy zís-
kame ešte viac energie, že nie 
sme sami a že sa snáď náš cieľ 
niekedy naplní.

Boli aj takí, čo nám ponúkli 
sladkosti, peniaze na vrecia, či 
na občerstvenie. 

Ste v kontakte s technic-
kými službami, alebo inými 
subjektmi mesta?

Samozrejme, že som sa 
chcela dozvedieť, kto má na 
starosti čistotu tohto priestoru. 
O našej aktivite som už v roku 
2010 informovala primátora 
mesta. Vždy zabezpečil od-
voz odpadu, dal nám vrecia a 
hlavne som sa dozvedela, že 
priekopy popri ceste sú síce v 
katastri Námestova, ale patria 
pod správu ciest. 

Aj v tomto roku som priamo 
v kontakte s riaditeľom Tech-
nických služieb v Námestove, 
ktorý nám poskytol vrecia, kto-
ré potom dáva odviezť. Dobre 
sa mi s ním komunikuje a jeho 
pracovníci sú nám nápomocní 
pri čistení veľmi znečistených 
priestorov na autobusových 
zastávkach, ktoré patria SAD. 
Tešíme sa, že ich vlastník ide 
dať na zastávky nové koše a 
tak snáď bude menej smetí po 
zemi.

Tento rok som oslovila aj 
Správu ciest v Námestove, kto-
rá má na starosti práve čistenie 
priekop, doteraz čistených 
nami. Vedenie nám nevedelo 
sľúbiť, že popri cestách budú 
čisté priekopy s vysvetlením, 

že má na to málo ľudí popri 
všetkej pracovnej náplni svojej 
správy. Dostali sme však prís-
ľub, že sa už nestane, že by po 
kosení trávy popri cestách ne-
chali na tráve fľaše a plechov-
ky, ktoré sa výkosom odhalia. 

Som v kontakte aj s riadite-
ľom Správy ciest v Dolnom 
Kubíne, ktorý na naše nalie-
hanie pred pár rokmi radikálne 
vyčistil priekopy na Príslope. 
Aj odstavné plochy pri Širokej 
už bývajú čisté.

Samozrejme, že oslovujem aj 
niektorých poslancov Námes-
tova – Mariána Melišíka, Mi-
lana Hubíka, ktorí nám pomá-
hajú i v čistení popri cestách.

Myslíte si, že by občania 
mohli urobiť viac pre čistotu 
mesta?

Samozrejme. Každý už pri-
speje k čistote tým, že svoje 
okolie nebude znečisťovať. 
Keby to robili všetci, tak 
máme všade čisto. Avšak ak sa 
už niečo znečistilo, nemožno 
sa tváriť, že sa nás to netýka. 
Týka sa nás to, sme toho sú-
časťou, lebo tu žijeme. Smeti 
nie sú podpísané a tak sú vizit-
kou nás všetkých, hoci sme ich 
tam nehodili.

Často počúvam názor, že by 
„škola“ mala niečo robiť a na-
učiť deti, ako sa správať. Ne-
súhlasím s tým, že by to mala 
urobiť škola (hoci to škola stá-
le robí a snaží sa pestovať dob-
rý vzťah žiakov i študentov k 

svojmu okoliu). Dnes už škola 
nemá také páky, pretože jej ich 
vzali mnohí rodičia, ktorí od 
takejto práce deti odrádzajú a 
neradi vidia svoje deti robiť 
„špinavú robotu“. Mnohí rodi-
čia neučia svoje malé deti, že 
papier zo sladkostí nemajú ho-
diť na zem a tak nevypestujú 
v deťoch cit pre svoje okolie, 
iba pre čistotu vo svojich do-
movoch. Sú to práve rodičia, 

ktorí dajú zlý príklad svojim 
deťom, ako naložiť s odpadom 
zo svojich domovov, keď ho 
vyvezú do prírody. A nakoniec 
– sú to mnohí rodičia, ktorí si 
myslia, že veci verejné sa ich 
netýkajú.

Ako sa môžu ľudia dozve-
dieť o mieste a čase čistenia?

Najlepšie je zavolať mi na 
tel. číslo: 0907 188 873. Po-
tešíme sa každému človeku i 
nápadu.

Aké sú vaše ďalšie „čistia-
ce“  plány?

Nuž, tráva už podrástla, už 
sa nedá všade zbierať, ale stá-
le sú priekopy, ktoré sú holé 
a tam odpad až kričí všetkými 
farbami. Chcela by som, aby 
sa nám podarilo tieto plochy 
vyčistiť. 

Mám aj jeden sen, ktorému 
sa zatiaľ všetci smejú – mám 
v predstave peknú tabuľu 
umiestnenú v Oravskom Pod-
zámku na začiatku Príslopu s 
textom  „Víta vás čistá horná 
Orava“. Nechcem sa vzdať 
myšlienky, že bude v našej 
prírode len to, čo tam patrí a 
že všetci budeme naozaj hrdí 
na naše prostredie. Viem, že je 
to možné, ale musíme prestať 
myslieť len na seba a začať od 
seba.

Verím tiež, že všetky inšti-
túcie, ktoré majú na starosti 
čistotu alebo kontrolu dodržia-
vania čistoty, nájdu silu a chuť 
robiť svoju prácu so zaniete-

ním a takou radosťou, s akou 
to robíme my.

Viem, že ľudia majú prob-
lémy s prežitím... ale čistota 
nášho prostredia takmer nič 
nestojí, len trochu našej po-
zornosti a chuti. A je to práve 
čistota alebo nečistota, ktorá 
upúta pozornosť každého náv-
števníka tohto kúska Oravy a 
ten si urobí o nás svoj obraz.  

Redakcia

Mnohí ste si mohli všimnúť ľudí zbierajúcich smeti po- 
pri ceste mimo Námestova. Majú zelený bilbord a smeti v 
priekopách zbierajú s radosťou. o koho ide? opýtali sme 
sa ing. Janky Jadroňovej, ktorá začala s touto aktivitou. 
Býva v Kline, je učiteľkou angličtiny a donedávna učila na 
Gymnáziu v Námestove. 

Aktivisti si spravia aj príjemnú chvíľu, aby to nebolo len o 
zbieraní odpadu.        Foto: (ar jj)

Priekopy vyzerajú v skutoč-
nosti horšie, pretože odpad 
splýva s farbou jarnej zelene.               
            Foto: (ar jj)

… a príroda sa môže opäť nadýchnuť.                 Foto: (mk)
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Úspešné odhaľovanie dejín Námestova

 Ešte začiatkom roka 2014 
ma oslovila pracovníčka SNK 
Literárneho archívu v Martine 
Dagmar Bágeľová prosbou o 
pomoc pri identifikácii foto-
grafií, ktoré sa nachádzajú v 
Slovenskej národnej knižnici 
- Literárny archív, Martin. 
Píše: „... v Zbierke fotodoku-
mentov miest má Námestovo 
40 ks pohľadníc a fotografií. 
Za pomoci internetu, kniž-
ných publikácií o Námestove 

sa nám podarilo 35 ks iden-
tifikovať a popísať. Žiaľ, pri 
5 ks, ktoré Vám zasielam, by 
sme potrebovali Vašu pomoc 
pri bližších popisoch na foto-
grafiách - o akú udalosť ide, 
dátum, prípadne iné podrob-
nosti.

Verím, že ako zanietený 
propagátor a odhaľovateľ 
dejín Námestova a Oravy, 
nám pomôžete pri identifiká-
cií.“

Rok som márne pátral po 
zdokumentovaní obsahu spo-
mínaných fotografií medzi 
žijúcimi pamätníkmi. Náhod-
ne som oslovil Ing. Arch. Šte-
fana Krušinského v Žiline, 
ktorý mi „záhadné udalosti 
z piatich fotografií“ pomohol 

odhaliť. Vo svojom archíve 
objavil ďalšie fotografie z 
deja, zachyteného na fotkách 
z Literárneho archívu v Mar-
tine, ktoré som mu poslal. 
Bol na nich plagát s progra-
mom podujatia, dátumy a iné 
podstatné informácie, kto-
ré  prezradili, čo fotografie 
zachytávajú.

Odhalené udalosti na foto-
grafiách pochádzajú z roku 
1927.

Na fotografii hore je sláv-
nostné zhromaždenie na 
námestí, ktoré sa konalo 30. 
– 31. júla 1927 ako „Národ-
no-kultúrna slávnosť“, pred 
Ľudovou bankou v Námes-
tove (dnes sa v blízkosti toh-
to miesta buduje kruhová 
križovatka pod kostolom). 
Zhromaždenie, podľa textu 
spomínaného plagátu, ako 
prvý privítal Florian Hrkeľ, 
predseda odboru Matice slo-
venskej. Nasledovala reč prof. 
Rudolfa Krušinského (strýka 
Ing. Arch. Štefana Krušinské-
ho, ktorý bol zachytený počas 
prejavu aj na ďalších fotogra-
fiách v rodinnom archíve Š. 
Krušinského, čim sa vlastne 
podarilo identifikovať dej na 

fotografiách z Literárneho 
archívu SNK, pozn. aut.) o 
vývine národno-kultúrnej prá-
ce slovenskej v Hornej Orave 
za posledných 25 rokov. Po 
rečníkovi svojím prívetom  
pokračovali Štefan Krčméry 
(jeden zo signatárov Martin-
skej deklarácie z 30. októb-
ra 1918) a tajomník ústre-
dia Matice slovenskej  Ivan 
Thurzo, správca Sporiteľne 
v Turčianskom Sv. Martine. 
Nakoniec miestny spevokol 
zaspieval pieseň „Kto za prav-
du horí“ a hrali sa štátne hym-
ny. Združené kultúrne spolky 
v Námestove, pod vedením 
Miestneho odboru Matice slo-
venskej na oslavu 25-ročného 
jubilea spolkovej národno-
kultúrnej práce slovenskej na 
hornej Orave pripravili bohatý 
kultúrny program.  

Na druhej fotografii vidieť 
sprievod a pochod alego-
rických  vozov z mesta na 
Deputát (sklad dreva), kde 
sa konalo divadelné pred-
stavenie v prírode. Hrala sa  
dráma v piatich dejstvách 
– Mariša, v ktorej účinko-
vali František Čajka, Irenka 
Bendeková, M. Krušinská, 
Agneša Hrklová, Štefan 
Mušák, František Bendek, 
Mariška Poláková, Milka 
Juriňáková, Matej Hruboš, 
Margita Pišťanská, Vik-
tor Janeček, Betka Farská, 

Anton Adamík, Štefan Ber-
naťák, Štefan Glonek, Ignác 
Krušinský (otec Ing. Arch. 
Štefana Krušinského, pozn. 
aut.), Jozef Tichvoň, Karol 
Hrubjak, Mariška Regulová.  
Večerná tanečná zábava bola 
usporiadaná v miestnostiach 
Potravného družstva (dnešná 
Magura). Hrala tam hudba 
miestneho hasičského zbo-
ru a cigánska hudba. Ranné 
služby božie v kostole odba-
vil Dp. Vendelín Schwarz.

Úspešne poodhalenie tých-
to dejín mesta Námestovo 
sa po schválení stane pred-
metom kronikárskeho zápi-
su v roku 2016, aby bolo 
uchované pre budúce gene-
rácie. Jeho súčasťou bude 
aj 9 fotografií. Verím, že 
ďalšia bádateľská činnosť 
časom prinesie ešte mnoho 

takýchto náhodných odha-
lení. Nádejne sa napríklad 
črtá aj spolupráca s pracov-
níkmi Oravského múzea P. 
O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne, po minuloročných 
rokovaniach na Oravskom 
hrade. Tam sme sa dohodli 
na obojstrannej spolupráci 
a verím, že tá prinesie nie-
len nám, Námestovčanom, 
niekoľko „dejinných odha-
lení“, ktoré obohatia naše 
povedomie z histórie mesta 
a našej Oravy. 

Miroslav Hajdučík

Záhadné udalosti piatich fotografií 
písaním kroniky mesta Námestovo som sa nevydal 

len cestou záznamu súčasných dejinných udalostí, ale 
aj spoznávania staršej – často ešte nepoznanej histórie 
mesta. Bádateľská činnosť pri odhaľovaní dejín mesta 
Námestovo je časovo náročná záležitosť s neistým vý-
sledkom, kde niekedy pomôže aj náhoda a povestné 
šťastie, ako v tomto prípade.

Nie pocta knihe, ale služba človeku

Niekedy sa hovorievalo, že 
kniha je najlepší priateľ člove-
ka... kým ju časom z piedestálu 
nezosadili noví priatelia človeka  
- pes a nové výdobytky vedy a 
techniky.  Dnes už málokedy vi-
díme ľudí čítať  na lavičke v par-
ku, prípadne počuť diskutovať 
ich o krásne zvládnutej jemnej 
irónii čítaného diela a autorovej 
výborne formovanej fabulácii 
textu. Nahradili ich diskusie o 
psích „hovienkach“, ktorých je 
všade neúrekom a dentálnych 
kostičkách, prípadne facebo-
okových profiloch a seriálových 
postavách. Skutočne nemám 
nič proti mobilným telefónom, 
televízii, počítačom a internetu, 
ktoré dnes už aj „čítavým“ ľu-
ďom zväčša pre nedostatok času 
neumožňujú tak často siahnuť 
po dobrej knihe. Žiaľ, momen-
tálne knihy nepovažujeme za 

bežnú dennú potrebu napriek 
tomu, že ich množstvo a obsah 
napovedajú čo-to o inteligencii 
majiteľa. Je nesporné, že čítanie 
rozširuje človeku obzory, dovo-
ľuje mu vzdelávať sa, poznávať 
veci a deje. Čo je ale najdôleži-
tejšie, pomáha mu chápať javy, 
ktorým by inak nerozumel a 
používať jazyk, ktorý by bol ča-
som oklieštený a zjednodušený 
na najnutnejšie a najčastejšie 
používané výrazy. Všetko v na-
šom živote, okrem základných 
životných funkcií a geneticky 
podmienených reakcií, sa však 
musíme naučiť. 

A preto myšlienku bytovej 
knižnice považujem za nenásil-
nú formu, ako dať do každoden-
ného povedomia knihu už pri 
vstupe do bytovky, aby hlavne 
naším deťom pripomenula, že 
aj knihu možno považovať za 

správnu formu trávenia voľné-
ho času. Nestačí deťom hovo-
riť o potrebe čítania, ale byť aj 
vzorom a naučiť ich to. Ľudia, 
ktorí sa prinavracajú domov po 
celodennej únavnej fyzickej a 
duševnej práci, majú možnosť 
siahnuť po knihe z našej knižni-
ce a zobrať si ju domov na pre-
čítanie, prípadne postačí, ak im 
pripomenie už dávno rozčítanú 
knihu založenú v polici. Možno 
to bude pre rodinu spočiatku 
šok, ak sa zavrú do izby aby sa  
ocitli vo svete fantázie, do kto-
rého nepreniknú zvuky bežného 
dňa. Večer bez televízie, počí-
tača a internetu... celá rodina 
vidí, že relaxujete „netradične“ 
a neželáte si byť rušení. To je to 
pravé učenie príkladom.

Aby som však nehovoril len v 
teoretickej rovine, oddal som sa 
skutkom. O zriadení knižnice v 
našom bytovom dome som za-
čal uvažovať len prednedávnom. 
V skriniach som mal uložených 

desiatky prečítaných knižných 
titulov, ktoré... proste zavadzali 
a tu som si uvedomil, že je ne-
logické držať prečítané knihy v 
nečinnosti. A tak mi k „symbo-
lickému“ marcovému zriadeniu 
knižnice napomohla aj výmena 
nábytku u majiteľov jedného z 
bytov, ktorého úpravou som vy-
robil knižnicu a do nej som ná-
sledne vložil niekoľko desiatok 
„nepotrebných“ kníh. Podobne 
môžu do knižnice prispieť aj 
ostatní, ktorí majú pocit, že ich 
knihy môžu byť prospešné aj pre 
ostatných. Do kníh sa môže čita-
teľ začítať aj priamo na chodbe, 
kde pre jeho pohodlie slúžia dve 
kreslá so stolíkom.

Tento nápad môže slúžiť aj 
ako podnet pre tie bytové 
spoločenstvá, kde vypozo-
rovali, že ľudia z okololia 
prichádzajú z práce uťahaní 
ako potulní psi a často majú 
aj takú náladu. Niet sa čomu 
čudovať – neúnosné nároky 

zamestnávateľa, deti majú vlčí 
hlad a „vrčiaci“ manžel (man-
želka)... jednoducho, rodinná 
idylka ako z románu od  Alf-
reda Hitchcocka. Tu neostáva 
často nič iné, iba s vypätím po-
sledných síl dať rodine nejesť 
a napokon uložiť sa na odpo-
činok, občas v afekte, dúfajúc, 
že ... na ten posledný. 

Upokojiť sa a na všetko 
zabudnúť, vznášajúc sa na 
vlnách fantázie im možno na-
pomôže  práve kniha z vašej 
knižnice, po ktorej raz niekto 
v takejto chvíli siahne a znovu 
objaví jej nesporné kvality pre 
svoj emocionálno-inteligenč-
ný rozkvet.

Miroslav Hajdučík 

Príklad, keď knihám je aj na chodbe dobre, ak si ich ľudia 
všímajú a vážia.          Foto: (mk)

Na sídlisku Červeného kríža v Námestove takmer symbo-
licky v marci – mesiaci knihy vznikla v spoločných priesto-
roch vstupnej chodby jednej z bytoviek, bytová knižnica.

Víťaz našej vianočnej súťaže Vladimír Benedik si hlavnú 
cenu – tablet, prevzal priamo vo firme Itcomplet, s.r.o, ktorá 
súťaž sponzorovala. Redakcia jej ďakuje za sponzorstvo.

Sme tým, čo si pamätáme 

Mark Twain povedal: „Sme 
tým, čo si pamätáme. Bez pa-
mäti sa strácame, prestávame 
existovať, naša minulosť je 
vymazaná. A predsa venuje-
me pamäti len málo pozornos-
ti, okrem prípadov, keď nás 
opustí.“

Ani ZŠ na Komenského uli-
ci nezostala ľahostajná voči 
aktuálnej problematike a vý-
znam ľudského mozgu si tu 
pripomenuli počas  podujatia  
Týždeň mozgu.  Cieľom akcie 
bolo upriamiť pozornosť na 
ľudský mozog a jeho činnosť, 
hovoriť o mozgových ochore-
niach a spôsoboch ich liečby, 
ale najmä ich prevencie.

Žiaci 1. stupňa  sa 18. marca 

stretli v čitárni školy. Zaují-
mavosti o mozgu sa dozvedeli 
z prezentácie, ktoré potom 
využili pri riešení testu. Dve 
vyučovacie hodiny boli obo-
hatené o rôzne hry, puzzle, 
dešifrovačky, pokusy, ktoré 
„cibrili“ pamäť, myslenie a 
predstavivosť žiakov. Vedo-
mosti o mozgu si zopakovali 
aj prostredníctvom animo-
vaného seriálu Bol raz jeden 
život s časťou, ktorá je veno-
vaná mozgu.

Aj vďaka uvedeným aktivi-
tám  si žiaci školy budú pamä-
tať dôležitosť ľudského moz-
gu pre človeka a  jeho význam 
sa pre nich stane nezabudnu-
teľným.                           (zš k)

Mozgu sa dostalo náležitej pozornosti aj na ZŠ na Komen-
ského ulici na podujatí Týždeň mozgu.  Foto: (zš k)



„Najlepšie by bolo, ak by 
sa štát vrátil k systému finan-
covania centier voľného času 
pred rok 2013“, hovorí riadi-
teľka CVČ Maják Alica Kršá-
ková. Reaguje tak na neľahkú 
súčasnosť existencie centier, 
z ktorých mnohé práve pre 
nedostatočné financovanie 
zanikli alebo doslova živoria. 
Pred rokom 2013 centrá pria-
mo financoval štát. Prideľo-
val im 190 eur na každé die-
ťa, prihlásené do zariadenia. 
Po 2013. roku štát poukazuje 
finančné prostriedky všetkým 
mestám a obciam na všetky 
deti od 5 do 15 rokov s trva-
lým pobytom v obci v sume 
62 € na dieťa, bez toho, či v 
meste/obci existuje centrum 
voľného času a či deti navšte-
vujú alebo nenavštevujú toto 
zariadenie. A je na rozhodnu-
tí samotných poslancov sa-
mospráv, či a koľko peňazí zo 
štátnych prostriedkov posunú 
CVČ-kám, ktoré navštevujú 
deti z ich obce či mesta. „Z 
okolitých obcí k nám chodí 
približne 150 detí, a je medzi 
nimi jedna, ktorá CVČ Maják 
– prostredníctvom mesta Ná-
mestovo -  pošle na dieťa dve 
eurá... Je to na smiech, na za-
myslenie, na zaplakanie? Na 
nákup pomôcok, materiálu, 
na mzdy výchovných pracov-
níkov to, ani s príspevkom 
rodičov, pravdaže, nestačí“, 
hovorí riaditeľka CVČ v Ná-
mestove, ktorá tak chce ape-
lovať na poslancov obecných 
zastupiteľstiev ZMOHO. 

A za príklad dať mesto Ná-
mestovo, ktoré CVČ Maják 
presúva všetky prostriedky 
získané od štátu na počet ná-
mestovských detí vo veku od 
5 – 15 rokov a prispieva tiež 
z rozpočtu mesta ďalšími pe-
niazmi. „Nemôžeme vyska-
kovať, ale tieto prostriedky 
nám ako-tak pokryjú celo-
ročnú prevádzku zariadenia s 
takmer 700 deťmi, siedmimi 
výchovnými pracovníkmi 
vrátane riaditeľky a sme za to 
mestu veľmi vďační“, hod-
notí Alica Kršáková. Mohli 
by sme teda dopovedať, že 
mestská pokladnica vykrýva 
potreby pri oddychu a rela-
xe detí v CVČ Maják aj pre 
nejedno dieťa, ktoré doň pri-
chádza z okolia Námestova. 
Podľa informácií z mestské-
ho úradu, prispeli obce, kto-
rých deti navštevujú námes-
tovské CVČ, na jeho činnosť  

za rok 2015 celkovou sumou 
5 716 €.

*  *  *
„Na neudržateľnosť situácie 

CVČ hodlám poukázať na mi-
nisterstve školstva, pretože aj 
v našom prípade dotácia 55 ti-
síc eur z mestského rozpočtu, 
ktoré mesto poskytuje CVČ 
k prostriedkom získaným od 
štátu na deti od 5 – 15 rokov v 
objeme 70 tisíc eur, je dlhodo-
bejšie nemožná a CVČ by bez 
nej nebola schopná plniť svo-
je poslanie“, hovorí primátor 
Ján Kadera. „Nebola by škoda 
zrušiť CVČ, aby deti zostali 
na ulici? Je tu, samozrejme, aj 
iná alternatíva – zapojiť deti 
do športových klubov či krúž-
kov. My cez podielové dane 
môžeme finančne podporiť 
aj deti v športových kluboch, 
ale CVČ má širokospektrálnu 
ponuku pre trávenie voľného 
času detí. Takže, myslím si, že 
centrá voľného času spĺňajú 
svoj cieľ na vyplnenie voľné-
ho času detí. Predošlý systém 
financovania CVČ nebol zlý, 
len si zrejme vyžadoval väč-
šiu kontrolu, tak, aby napr. 
obec so 600 obyvateľmi ne-
mohla vykázať 3000 členov 
CVČ. Kým v súčasnosti sa 
prispieva pre deti v CVČ od 
5 – 15 rokov, v minulosti to 
bolo do 30. roku veku, a prá-
ve najmä vekové kategórie 
detí a mládež nad 15 rokov, 
teda najrizikovejšie kategórie 
potrebujú organizované tráve-
nie voľného času. Na tie však 
CVČ neprispieva nikto - ani 

štát, ani obce, pretože „zo zá-
kona vypadli“. Ministerstvo 
školstva je istým odborným 
garantom a metodickým 
usmerňovateľom, a ak nemá 
nejaké riešenie, alebo to nemá 
vo svojom zornom uhle, je to 
pre nás  veľký výkričník – ako 
budeme túto činnosť detí a 
mládeže ďalej financovať. 
Slovenské školstvo stojí pred 
reformou a nevyhne sa určitej 
optimalizácii. Chcem, vychá-
dzajúc z našich dlhoročných 
skúseností, aby ministerstvo, 
štát pri komplexnom riešení 
problémov školstva pamäta-
li aj na riešenie problémov 
centier voľného času, ktoré 
vznikli po roku 2013. Centrá 
voľného času sú v dnešnej 
dobe určite potrebné a teda 
majú svoje opodstatnenie“, 
hodnotí situáciu primátor Ná-
mestova.

„Ak má mať záujmová čin-

nosť patričný efekt a zmysel, 
musí byť pravidelná a musí 
mať systém,“ vysvetľuje riadi-
teľka A. Kršáková. „Činnosť 
v CVČ nie je len o krúžkoch a 
hraní sa, ale o pôsobení na deti 
a mládež, o hľadaní spôsobov 
ako pracovať s rôznymi sku-
pinami a nezabúdať  pri tom, 
že len podnetné prostredie je 
kľúč k úspechu. Dieťa treba 
naučiť zmysluplne tráviť voľ-
ný čas a pravidelnou návšte-
vou ho učiť zodpovednosti, 
cieľavedomosti, disciplíne, 
cez ňu ho formovať, atď. Za-
platiť deťom autobus na výlet 
k MDD, čím niektoré obce 
zdôvodňujú nízky príspevok 
pre CVČ, resp. venovať im 
sladkosti na Mikuláša, raz 
korčuľovanie na Altise a pod-
poriť krúžok v škole, vedený 
učiteľom, to nie je systematic-
ké riešenie, čo sa týka trávenia 
voľného času detí. A - učiteľ 
má učiť, nie ešte viesť krúžok 
detí. Dopoludnia na vyučo-
vaní dá žiakovi zlú známku a 
popoludní na krúžku sa bude 
na neho usmievať? Dieťa má 
zafixovaný negatívny pocit 
z tej známky a na krúžku, k 
tomu ešte v priestoroch ško-
ly, kam chodí 10 mesiacov, 
sa určite psychicky neuvoľ-
ní. Takto strávený voľný čas 
dieťaťa nie je preň relaxom. 
CVČ zabezpečuje výchovno- 
vzdelávaciu činnosť a aktívny 
oddych detí a mládeže počas 
celého kalendárneho roka 
vrátane školských prázdnin. 
Do CVČ-ka môžu, na rozdiel 
napr. od školských krúžkov 
či od ZUŠ-iek prichádzať 
všetky deti, aj na príležitost-
nú činnosť, teda aj tie, čo nie 
sú v CVČ prihlásené, čo teda 
nenavštevujú krúžky a príspe-
vok na ne nedostávame. O vy-
plnenie voľného času dieťaťa 
sa má starať človek, ktorý sa s 
ním bude hrať, bude ho počú-
vať, ktorý sa s ním bude roz-
právať...  Takto, podľa mňa, 
má vyzerať práca s dieťaťom 
v čase, keď sú jeho rodičia 
v práci“, hovorí so zápalom 
Alica Kršáková, ktorá má 12-
ročné riadiace skúsenosti v 
práci s deťmi, v CVČ robí úž 
23 rokov. 

A ešte ďalšia anomália, na 
ktorú poukazuje riaditeľka: 
„CVČ je zariadenie pre deti 
a mládež do 30 rokov, ale štát 
poskytuje prostriedky obciam 
a mestám iba na deti od 5 – 15 
rokov. Je to nejaká exkluzívna 
skupina? Kto to zaplatí tým 
ostatným? Nie je to diskrimi-
nácia tých do 5 a od 15 – 30 
rokov? Za tie si  má platiť iba 

rodič, ak ich chce mať počas 
zamestnania v CVČ? A ak má 
rodič tri deti, a všade – v škole 
i v centrách žiadajú poplatky, 
platy sú také, aké sú, zamest-
nanosť je tiež taká, aká je, kde 
majú rodičia zobrať tie penia-
ze? Majú deti nechať, aby ich 
formovala ulica?“

Nezamestnaní sú ďalšia ka-
tegória. Deti z týchto rodín 
prichádzajú do centra nepra-
videlne, a teda za nich ani 
rodičia neplatia, hoci kvôli 
pravidelnosti by stačilo zájsť 
po potvrdenie na úrad práce, 
zaniesť ho centru a dieťa by 
mohlo zariadenie navštevovať 
pravidelne.

*  *  *
Ak sa dospelý voči dieťaťu 

správa úprimne a priateľsky, 
dieťa ho vníma ako kamaráta 
a v prostredí hier sa cíti ako 
doma v rodine. A v CVČ Ma-
ják, podľa slov riaditeľky, žijú 
ako vo veľkej rodine. Keď sa 
niečo tvorí, výchovná pracov-
níčka neraz prinesie potrebné 
veci k tomu z domu. Ale to 
sme opäť pri peniazoch  – no 
tým  sme vlastne dnes chceli 
dať v tejto téme prím. 

Aký pocit máte z tej  päť-
stovky prihlásených detí, 
ktorá sa navštevovaním i 
niekoľkých krúžkov vlastne 
mení na takmer 700 „krúž-
karov“?

„Bolo by to na veľmi dlhé 
rozprávanie, pretože práca s 
deťmi ma mimoriadne teší, 
napĺňa, vidím, že má veľký 
zmysel a význam a jej plody 
vidieť aj na deťoch dnes už do-
spelých. Za všetky spomeniem 
iba dva príklady: Prekvapením 
pre mňa bola návšteva chlap-
ca, ktorý si na nás v dobrom 
spomenul počas vianočných 
prázdnin. ´Som v nápravno 
– výchovnom zariadení, ale 
za dobré správanie som dostal 
opušťák, tak som vás prišiel 
pozdraviť,´ hovorí.  Mňa teší 
to, že po dlhšom rozprávaní 
som mala pocit, že chlapec 
stojí pevne na zemi, vedomý 
si svojich chýb z minulosti. 

Centrum voľného času je 
určené pre všetky deti. Stretá-
vame sa aj s deťmi zo sociál-
ne slabších rodín. V pamäti 
mi najviac utkvel talentovaný 
chlapček, ktorý to pravdepo-
dobne v živote nemá ľahké. 
Bola by škoda nerozvíjať  ta-
lent a nadanie takýchto detí len 
z dôvodu nedostatku financií, 
či  rodičovského pochopenia. 
Zhodli sme sa všetky  a cha-
lan je členom CVČ-ka už tretí 
rok...“                                

                                        (lá)
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Protestné zhromaždenie 
pracovníkov školstva 
v Bratislave

Devätnásteho apríla sa 
konalo protestné zhromaž-
denie pracovníkov škol-
stva, ktoré organizoval Od-
borový zväz pracovníkov 
školstva a vedy na Sloven-
sku spolu s partnerskými 
organizáciami pôsobiacimi 
v školstve. Zhromaždenie 
sa začalo na Námestí slo-
body pred Úradom vlády 
SR a protestujúci potom 

pochodovali Bratislavou 
až k Národnej rade SR. 
Zúčastnilo sa ho približne 
7000 nespokojných peda-
gógov, nepedagogických 
zamestnancov a študentov 
z rôznych typov škôl z ce-
lého Slovenska. 

Hlavným cieľom protest-
ného zhromaždenia bolo 
vyjadrenie nespokojnosti 
so stavom v slovenskom 
školstve, vyjadrenie ne-
súhlasu s nedostatočným 
platovým navýšením a fi-
nančným zabezpečením 
systémových zmien navr-
hovaných v Programovom 
vyhlásení vlády SR.

Pred Úradom vlády vy-
stúpili postupne niekoľkí 
rečníci, medzi ktorými boli 
zástupcovia odborov, slo-
venskej komory učiteľov, 
iniciatívy slovenských uči-
teľov, základných, stred-
ných a vysokých škôl, sú-
kromných škôl a školských 
zariadení, nepedagogických 
zamestnancov, rodičov-
ských združení, Slovenskej 
akadémie vied, výchovných 
poradcov a študentov.

Pred budovou Národ-
nej rady SR zástupcovia 
protestujúcich prečítali 
Deklaráciu (Vyhlásenie k 
Programovému vyhláse-
niu vlády SR) a následne 
vedenie zväzu a zástup-
cov partnerských organi-
zácií prijal predseda NR 
SR Andrej Danko. Bolo to 
prvé prijatie protestujúcich 
v Národnej rade od roku 
1990. Spoločne diskutovali 

o požiadavkách z Deklará-
cie, ako slovenské školstvo 
výrazne finančne podporiť 
a tým zvýšiť jeho kvalitu, 
dôstojnosť a atraktivitu. 
Okrem iného sa v Dekla-
rácii uvádza, že vláda SR 
a jej jednotlivé politické 
zložky likvidujú potenciál 
možného progresu školstva 
a vedy, čo spôsobí ďalší 
odliv kvalitných zamest-

nancov zo školstva.
Vládna koalícia vyhlasuje, 

že sa chce správať zodpo-
vedne a nechce dávať po-
pulistické vyhlásenia. Preto 
je namieste zamyslieť sa, či 
nebolo  populistické tvrdiť 
pred voľbami (a je to kultú-
ra každých volieb), že vzde-
lanie a školstvo je prioritou 
každej politickej strany a 
treba s tým niečo urobiť. Po 
voľbách však politici záhad-
ne strácajú pamäť. 

Áno, vzdelanie by malo 
byť prioritou každej spo-
ločnosti. Jedným z opat-
rení na jeho podporu by 
malo byť viac financií z 
verejných zdrojov. Veď aj 
odborníci na vzdelávanie 
tvrdia, že navýšením finan-
čných prostriedkov, aj na 
platy učiteľov, ktoré sú v 
porovnaní s ostatnými vy-
sokoškolsky vzdelanými 
ľuďmi mizerné, nehovoriac 
o veľmi zlom finančnom 
ohodnotení nepedagogic-
kých zamestnancov, sa zvý-
ši kvalita a zároveň sa do 
školstva pritiahnu šikovní 
mladí ľudia.

Protestné zhromaždenie 
sme boli podporiť aj my, 
školskí pracovníci z Oravy. 
Po dlhej dobe bolo cítiť jed-
notu a spolupatričnosť. Iba 
tak môžeme vyjednať a vy-
bojovať požiadavky, ktoré 
sú legitímne a oprávnené.

RNDr. Marián Melišík,
PaedDr. Marek Bryja

učitelia z Gymnázia 
A. Bernoláka, 

Námestovo

Pracovníci školstva – pochod ulicami Bratislavy.

Detský jamping.     Foto: (cvč m)

Kolektív CVČ na Deň detí pri brehoch priehrady. 
     Foto: (cvč m)

Kde láska k deťom nejde cez peniaze, hoci sú 
(veľmi) dôležité



Chodba ZŠ Slnečná sa 6. a 
7. apríla zmenila na rozpráv-
kovú krajinu. V kúte sedela 
Snehulienka so svojimi trpas-
líkmi a čarovný les ukrýval 
lesné zvieratká. Svoj detský 

úsmev im venovali všet-
ci malí predškoláci, budúci 
prváčikovia.

Títo malí zvedavci sa prišli 
zapísať do 1. triedy základ-
nej školy. Boli smelí, odváž-

ni, odhodlaní ukázať, že 
už môžu chodiť do „veľkej 
školy“. Prečítali čísla, určili 
farby, zarecitovali básne, či 
nakreslili svoju maminku. 
Ako odmenu dostali pamätný 
list a malý darček.

Pani učiteľky 44 budúcich 
prváčikov pochválili a tešia 
sa na nich v septembri. Poďa-
kovanie  patrí pani učiteľkám 
v MŠ za to, že pripravujú 
deti na vstup do ZŠ. Zároveň 
ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí zapísali svoje ratolesti 
do našej školy, že nám dôve-
rujú a práca učiteľov na našej 
škole sa im páči. My, učitelia, 
sa budeme snažiť nesklamať 
ich dôveru a dať ich deťom 
základné vzdelanie.

Kolektív ZŠ, 
Slnečná
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Tešíme sa na každého jedného
V apríli 2016 sa na všetkých základných 

školách uskutočnili alebo ešte len uskutoč-
nia zápisy žiakov do prvého ročníka. 

Naša škola má zápis budúcich prváčikov 
úspešne za sebou. Zápis na  CZŠ sv. Goraz-
da sa konal 6. - 7. apríla. Žiaci predškolské-
ho veku spolu so svojimi rodičmi prišli k 
nám do školy, kde sme pre budúcich prváči-
kov mali pripravené pestré aktivity,  ktorý-
mi si overili svoju školskú zdatnosť. 

Počas celého zápisu skúšajúcich žia-
čikov sprevádzali rozprávkové bytos-
ti „Šmolkovia“ a „Mikimauzi“, ktorí 
im  pomáhali prekonať maličký strach 
a povzbudzovali ich pri plnení úloh. Za 
zvládnutie jednotlivých úloh si žiaci od-
niesli zaujímavé darčeky, ktoré im od 
septembra budú veľkými pomocníkmi. 
Najväčšiu radosť mali zo sladkej odme-
ny – upečených mafiniek, ktoré pred-
stavovali práve spomenuté rozprávkové 

Do prvého ročníka CZŠ sv. Gorazda sa 6. a 7. aprí-
la prihlásilo 39 prvákov, na ktorých sa kolektív tejto 
školy veľmi teší.                          Foto: czš

Porota bola uchvátená
V sobotu  2. apríla sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské 

kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy 
s názvom “... a Slovo bolo u Boha...“.  Bol to v poradí už 23. 
ročník tejto obľúbenej a veľmi prestížnej umeleckej súťaže. 
Žilinský kraj reprezentovali dve žiačky - Lenka Sestreneková 
a Janka Janičáková zo 4. B triedy CZŠ sv. Gorazda v Námes-
tove. 

Janka Janičáková svojím krásnym prednesom uchvátila 
porotu a získala 1. miesto v poézii.  Srdečne gratulujeme a 
tešíme sa z úspechu.                     PaedDr. Silvia Druneková

Janka Janičáková po súťažnom úspechu v Bratislave.    
	 	 	 	 	 			Foto: czš

Dánov očarila krása oravskej prírody
CZŠ sv. Gorazda v apríli 

privítala svojich priateľov z 
Dánska, ktorí nás navštívili v 
rámci tohtoročného výmenné-
ho pobytu. Počas niekoľkých 
dní sme im predstavili našu 
školu aj región Oravy. Prog-
ram v škole i mimo nej bol 
veľmi pestrý. Naši talentovaní 
žiaci predstavili Slovensko v 
krátkej prezentácii, spoločne 
sme si zaspievali s detským 
orchestrom a po tanečnom vy-
stúpení, v ktorom nechýbali ani 
naše ľudové kroje, sme si aj 
zatancovali. Ukázali sme hos-
ľom náš skvost Oravský hrad, 
Demänovskú jaskyňu slobody, 
Múzeum oravskej dediny s 
Roháčskym vodopádom a tiež 
kostol v Krivej a drevený kos-
tol v Tvrdošíne. Dánov najviac 
uchvátila naša príroda, kopce, 
rieky a malebné doliny. Všetci 

sme si uvedomili, že naše Slo-
vensko, naša Orava, má naozaj 
veľa prírodných či kultúrnych 
bohatstiev, ktoré treba ukázať 
okolitému svetu. Veríme, že 
podobné akcie motivujú našich 

žiakov k štúdiu angličtiny, ako 
aj iných cudzích jazykov. Záro-
veň chceme poďakovať všet-
kým zúčastneným učiteľom a 
rodičom za ich pomoc a podpo-
ru.             Mgr. Lucia Štiptová 

Pre hostí z Dánska bola oravská príroda očarujúcou!Foto: czš

Slovenčina netradične
Na našej Cirkevnej základnej 

škola sv. Gorazda v Námesto-
ve sme 11. apríla privítali náv-
števu z Dánska. Je to výmenný 
projekt. Naši žiaci navštívili 
Dánsko v októbri 2015 a teraz 
prišli k nám naši hostia.

 Aj v triede 8. A na  hodine 
slovenského jazyka  sme mali 
jednu žiačku z Dánska. Hodi-
na sa začala netradične – pred-
stavením projektu žiakov 7. 
ročníka, ktorí na hodinách 
výchovy umením pripravili 
plagát o historických pamiat-
kach sveta (niektoré sú zara-
dené medzi divy sveta). Ten-
to bol použitý ako motivácia 
– žiaci ku kresbám priraďovali 
názov pamiatky, prípadne aj 
kontinent.  Potom nasledovala 
prezentácia pamiatok zapísa-
ných vo svetovom dedičstve 

UNESCO. Dozvedeli sme 
sa rok zápisu, zaujímavosti 
o pamiatke a tiež sme videli 
niekoľko fotografií. Nasledo-
valo určovanie vetných členov 
– predmetu a príslovkového 
určenia – v pracovnom liste. 
V závere hodiny žiaci dostali 
domácu úlohu – pripraviť pre-

zentáciu o niektorej pamiatke, 
ako by ju prezentovali turistom 
– návštevníkom Slovenska. 

Veríme, že aj naša návšteva 
sa dozvedela niečo o našom 
krásnom Slovensku prostred-
níctvom prezentácií a ostatné 
informácie boli tlmočené úst-
ne.            Z. Ružvoňová

Čitateľský maratón
Marec je mesiacom knihy. 

Už sa stalo tradíciou, že sa 
na našej škole v tomto mesi-
aci koná čitateľský maratón. 
Chceme žiakom pripomenúť 
dôležitosť čítania. Obozná-
miť ich s rôznymi detskými 
knihami a ich autormi. Nie 
nadarmo sa hovorí „Kniha 
priateľ človeka“ alebo ,,Kto 
veľa číta, veľa sa dozvie“. 
Rôznymi aktivitami chceme 
deti zábavnou formou priti-
ahnuť ku knihe. Na škole sme 
23. marca realizovali aktivi-
tu pod názvom čitateľský 
maratón. Prebehla vo forme 
poldennej štafety čítania, 
kvízov, súťaží zameraných 
na rôzne rozprávkové posta-
vičky, puzzle, pexeso, vyko-
naj príkaz, rýmujeme, čítaj, 
bež a píš, tvoríme príbeh, 
ilustrácia k prečítanému, 

pantomíma,  v hádankove 
a ešte mnoho ďalších akti-
vít,  ktoré sú pre deti najzá-
bavnejšie. Odozvou sú nám 
šťastné a usmiate deti, pre 

ktoré ostáva tento deň nie-
len spomienkou. Využívajú 
svoj voľný čas v spoločnosti 
knihy.

ZŠ, Slnečná

Čitateľský maratón, ktorý bol v ZŠ Slnečná  k mesiacu knihy 
v marci, zostáva pre deti nielen spomienkou.         Foto: (zš s)

Celkom 44 prváčikov bude prechádzať bránou ZŠ na Slneč-
nej od budúceho školského roka.       Foto: (zš s)

Zápis do 1. ročníka

Športové úspechy
Žiaci školy si každoroč-

ne merajú svoje športové 
snaženie na súťažiach, kto-
ré organizuje CVČ Maják 
v Námestove. Najviac 
úspechov dosahujeme v 
kolektívnych športoch, čoho 
dôkazom sú aj tohoročné 
výsledky súťaží.

Žiačky vo 
v y b í j a n e j 
získali 1. 
miesto v 
kvalifikácii 
na majstrov-
stvá okre-
su, čím si 
zabezpečili 
postup. Na 
Majstrovst-
vách okresu 
s prehľa-
dom porazi-
li všetkých 
súperov a 
p o s t u p u l i 
na majs-
t r o v s t v á 
kraja žiačok 
základných 
škôl. 

Vo volej-
bale obsa-
dili zo všet-
kých škôl 
v okrese 

Námestovo krásne 3. miesto.
Žiakom sa tiež darilo vo 

volejbale a len o jedno mies-
to im unikol postup na kraj, 
obsadili pekné 2. miesto.

Víťazné poháre sme si 
odniesli aj zo stolného tenisu. 
Úspešní sme boli v kategó-
rii žiačok aj žiakov, kde sme 

obsadili 1. miesta. A opäť sme 
išli na majstrovstvá kraja. Na 
kraji boli žiaci úspešnejší ako 
žiačky, umiestnili sa na 2. 
mieste. Dievčatá obsadili 4. 
miesto.

Držte nám palce v ďalších 
súťažiach. 

ZŠ, Slnečná

Horný rad zľava: Michaela Rusinková, Viktória Plevjaková, Mária Gnidiaková, 
Alexandra Gracíková, Lucia Vrtielová, Alexandra Volfová, Mgr. Ján Ország

Dolný rad zľava: Klára Adamčíková, Kristína Lipničanová, Tatiana Mokošáko-
vá, Sára Kurťáková, Viktória Hesková            Foto: žs s

Hostia z Dánska sa aj prostredníctvom netradičnej hodiny slo-
venského jazyka dozvedeli o Slovensku nejednu zaujímavosť.  

bytosti. 
Od septembra 2016 bude našu CZŠ sv. Gorazda v 

Námestove navštevovať 39 prváčikov. 
Na každého jedného sa veľmi tešíme. 
Vidíme sa v septembri!     Mgr. Katarína Majdová
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,,Vitamínkovo“ u druhákov
Aj tento školský rok navští-

vili študenti zo SOŠ Hattalo-
va, Námestovo našu triedu 
2. A ZŠ Slnečná. Vytvorili 
slovensko-anglickú knihu 
pre deti pod názvom ,,Vita-
mínkovo“. V rámci progra-
mu JA  Firma Slovensko 
- podnikateľské vzdelávanie, 

ktoré podporuje talent, kre-
ativitu a inovácie mladých 
ľudí. Potešili sme sa, keď nás 
oslovili, že nám ju chcú pre-
zentovať. Ich ponuku sme s 
nadšením prijali. 

Študentky prišli s dobrou 
náladou a plným nasadením. 
Knihu zároveň predávajú a 

výťažok z 
nej venujú 
9-ročnému 
d i e v č a t -
ku Peťke, 
ktorá trpí 
d e t s k o u 
mozgovou 
o b r n o u , 
epilepsiou 
a ešte ďal-
šími ocho-
r e n i a m i . 
Navštevuje 

S p o j e n ú 
školu inter-

nátnu v Námestove. Deti si 
knihu prezreli a spoločne so 
študentkami si prečítali  niek-
toré príbehy. Zabávali sa rôz-
nymi aktivitami zameranými 
na význam zdravej stravy:  
uhádni podľa chuti, vône, 
hmatu, čo ješ, čo je zdravé a 
čo nie, ovocná misa-šaláty, 
význam vitamínov pre zdra-
vie, sudoku ovocia, hľadaj 
rozdiely na obrázkoch, kres-
lenky vitamínkov z knihy, 
súťaže zamerané na pozorné 
čítanie a počúvanie. Súťažili o 
rôzne ceny. Druhákom sa pre-
zentácia knihy páčila. Zabavili 
sa i poučili. Mladých študen-
tov spolu s rodičmi  podpo-
rili kúpou knihy. Ich nápadu 
nezištne pomáhať  tam, kde 
je to potrebné držíme prsty a 
zároveň im ďakujeme za krás-
ne prežité dopoludnie.

 ZŠ, Slnečná

Druháci ZŠ Slnečná prežili s knihou Vitamín-
kovo a jej autormi jedno krásne dopoludnie.   
	 	 	 													Foto: (zš s)

Znovuoživenie heligónky 
na ZUŠ Ignáca Kolčáka

O hudobný nástroj heli-
gónku, ktorá v minulosti 
nemohla chýbať na žiadnej 
dobrej oslave, svadbe alebo 
veselici, je v dnešnej dobe 
opäť záujem. Od roku 2009 
sa tento nástroj vyučuje aj 
na ZUŠ Ignáca Kolčáka v 
Námestove. Prvým absol-
ventom bol Ondrej Kovalík 
z Námestova a po ňom sa 
so záujemcami o heligónku 
akoby „roztrhlo vrece“.  V 
súčasnosti v Námestove a na 
elokovaných pracoviskách v 
Mútnom, Oravskom  Vese-
lom, v Oravskej Polhore a v 
Rabči tento nástroj študuje 
viac ako 40 žiakov. Na ZUŠ 
vznikol aj heligónkový súbor 
„HELIZUŠ“, ktorý funguje 
pod vedením pedagóga Pet-
ra Kozoňa. Jeho zverenci sa 
každoročne zúčastňujú podu-
jatí ako Gorazdovo výtvarné 
Námestovo, Vianočné trhy v 
Námestove, ale aj na výro-
čiach a akciách v okolitých 
obciach. Mladí heligonkári 
svoje umenie prezentujú aj 
na mnohých celoslovenských 
stretnutiach heligonkárov. 
Spomenieme napr. Heligónku 
v Oravskej Lesnej, Stretnutie 
heligonkárov pri Hviezdosla-
vovej hájovni,  Beňadovkú 
heligónku či Festival heligó-
niek v Žaškove, v Lokci, ale 
aj v Novej Bystrici. Medzi 
významné úspechy patrí aj 

reprezentácia nášho študenta  
Martina Bugaja  v Dežeri-
ciach, Preselanoch a Ochod-
nici a účasť  žiaka Kevina 
Bošana  na festivale v Českej 
republike.

Tento, hoci tradičný ľudový 
nástroj, sme v októbri zapojili 
aj do zoskupenia  modernej-
ších elektronických nástro-
jov, a tak heligónka zaznela 
aj na Jazzovom festivale Ora-
va Jazz. Bola milým prekva-
pením pre návštevníkov tohto 
jedinečného festivalu. 

Najvýraznejším úspechom 
žiakov Petra Kozoňa bola 
účasť na  prvej celoslovenskej 
súťaži  základných umelec-
kých škôl v hre na heligónke,  
ktorá sa konala v Kysuckom 
Novom Meste. Filip Durčák 

svojou brilantnou hrou a ta-
lentom očaril hodnotiacu po-
rotu a získal miesto absolút-
neho víťaza hry na heligónke.  
Veríme, že jeho úspech bude 
ďalšou motiváciou nielen pre 
neho, ale aj pre ostatných he-
ligonkárov.

Tešíme sa, že naša škola po-
skytuje žiakom a študentom 
možnosť získať umelecké 
vzdelanie aj na heligónke. 
Veríme, že aj takto pomôže-
me zachovávať naše oravské 
ľudové piesne a tradície. Dú-
fame, že záujem o heligónku 
bude neustále narastať a z 
našej školy budú vychádzať 
úspešní heligonkári, ktorí 
budú reprezentovať nielen 
našu školu, aj celé naše mesto 
a oravský región.      (zuš ik)

Hrou na heligónke robí súbor Helizuš  pod  vedením Petra 
Kozoňa radosť účastníkom rôznych podujatí a tiež dobré meno 
ZUŠ I. Kolčáka.      Foto: (zuš ik)

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka  
pozýva žiakov MŠ a ZŠ 

na prijímacie skúšky 
do všetkých  odborov

Divadelný (literárno - dramatický) odbor: 
2. – 4.5.2016 / 13:00 – 17:00                             
V priestoroch odboru, na ZŠ Slnečná, vchod od telocvične, 
vyučujúca Mgr. M. Vojtašáková
Hudobný odbor:   3. 5. 2016 / 13:00 – 17:00 ... ZUš Hattalova ul. 
Tanečný odbor:    3. 5. 2016 / 13:00 – 17:00 ... Zš Slnečná, vyučujúca Ing. E. labjaková
Výtvarný odbor: 10.5.2016 /14:00 – 17:00                                                                             
ZŠ Komenského (CVČ), vyučujúca Mgr. J. Sýkorová
Výtvarný odbor: 11.5.2016 /14:00 – 17:00
Zš Slnečná, vyučujúca Mgr. T. Slivková a Mgr. J. Veljačiková

Viac info na www.zusno.sk 

Ďakujeme za dôveru 
V dňoch 6. a 7. apríla sa 

uskutočnil zápis do 1. ročníka 
našej základnej školy. Pani uči-
teľky prvého stupňa prichys-
tali pre budúcich prváčikov 
triedu, ktorá sa premenila na 
ríšu moderných rozprávok. 
Všade bolo cítiť mimoňov, 
Elzu, Olafa. Budúci prváci 

plnili zaujímavé úlohy, spo-
znali rozprávkové postavič-
ky a predviedli všetko, čo už 
vedia. Úspešný zápis do školy 
bude deťom pripomínať milý 
darček v podobe mimoňa. 

Aj v tomto roku si našu ško-
lu vybralo mnoho rodičov 
z nášho mesta, čím prejavi-

li dôveru tejto škole i našej 
práci. Ďakujeme všetkým za 
prejavený záujem. Do prvého 
ročníka zapísala ZŠ Komen-
ského 29 prvákov. Už teraz sa 
pani učiteľky budúcich prvá-
čikov tešia na opätovné stret-
nutie v septembri. 

ZŠ na Ulici Komenského

Týždeň hlasného čítania
„S pomocou kníh sa mnohí 

stávajú učenými i mimo školy. 
Bez kníh nebýva učený nikto 
ani v škole. “ 

        (Ján Amos Komenský)
Pritiahnuť  deti  k čítaniu 

kníh je náročná, zato veľmi 
inšpiratívna výzva, hlavne 
pre pedagógov, ako tento cieľ 
dosiahnuť. Obzvlášť v dobe 
kraľovania moderných tech-
nológií, ktoré sú pre generáciu 
mladých ľudí a najmladších 
čitateľov často atraktívnejšie 
ako čítanie kníh. Naša škola 
sa snaží rôznymi  spôsobmi 
a akciami motivovať a pod-
porovať deti k čítaniu už od 

prvého ročníka. Tentoraz sme 
otvorili knižný svet fantázie 
dokorán prostredníctvom 
Týždňa hlasného čítania, kto-
ré podporilo Združenie Ora-
va. Myšlienkou tejto akcie 
bolo zblížiť svet dospelých so 
svetom detí prostredníctvom 
príbehov a rozprávok. Rodi-
čia,  učitelia, starí rodičia, sú-
rodenci i ostatní dospelí, ktorí 
sa zapojili, pomohli deťom 
objaviť svet príbehov plných 
múdrostí, zábavy i poučenia. 
Deti sa počas čítania vybra-
li na tajuplnú cestu do sveta 
dobrodružstiev zázračnej 
Lúky plnej krásnych kvetov 

a liečivých byliniek. Na pre-
chádzke po liečivej Lúke ich 
sprevádzal lúčny koník Flik. 
Počas siedmich dní sa stretli 
so siedmimi liečivými bylin-
kami, o ktorých sa dozvede-
li veľa zaujímavostí. Každý 
deň vyfarbili jednu z nich na 
hracom plániku a splnili danú 
úlohu. Postupne za správne 
splnenie úloh zbierali jednot-
livé písmenká od pani učiteľ-
ky, z ktorých na konci týždňa 
vyskladali správnu odpoveď. 
Domov si odniesli nielen cer-
tifikát, ale aj skúsenosť, ako 
prísť s knihou ku zdraviu.

         (zš k) 

Pocta Pavlovi Dobšinskému
Soľ nad zlato, O troch gro-

šoch, Janko Hraško či Veter-
ný kráľ… Kto by nepoznal 
tieto slovenské ľudové roz-
právky? Ich autorom je zná-
my rozprávkar Pavol Dobšin-
ský. Preto aj žiaci 1. stupňa  
si Deň ľudovej rozprávky 
- 16. marec -  pripomenuli  v 
čitárni školy. 

 Po prezentácii  o Pavlo-
vi Dobšinskom nasledoval 
kvíz, ktorý riešili zástupco-
via  z každej triedy.  Ostatní 
žiaci hádali názvy rozprávok 
podľa indícií a zapojili sa 
do rôznych tvorivých úloh.  
Vyvrcholením bolo vystú-
penie dramatického krúžku, 
ktorý si pripravil ukážky ľu-
dových rozprávok.

 Podobne ako 1. stupeň, aj 
žiaci 2. stupňa nezabudli na  
toto výročie. Samozrejme, 
trošku v inom, náročnejšom 
duchu.

Žiaci boli rozdelení na 
mladších, piataci a šiesta-
ci, a na starších, siedmaci 
a ôsmaci. V prvom  kole si 
všetci zmerali sily v kvíze o 

spisovateľovi.  Druhé kolo 
bolo zamerané na hľadanie 
významu starších slov, ktoré 
používal v rozprávkach Pavol 
Dobšinský. V treťom kole 
mali žiaci z krátkych úryv-
kov  uhádnuť názov ľudovej 
rozprávky. Štvrté kolo bolo 
odlišné - mladší mali z puzzle 
poskladať obraz rozprávkara 
a starší správne zložiť roz-
strihnutý text bájky.

A kto vyhral? Všetci, lebo 
všetci súťažiaci sa oboha-
tili o nové vedomosti a ako 
bonus získali triedy po voľnej 
hodine, ktorú môžu stráviť s 
triednymi napr. v cukrárni či 
na bowlingu. 

Veríme, že podobné poduja-
tie zorganizujeme aj na budú-
ci rok. 

ZŠ na Ulici Komenského

ôsmaci hrajú pre mladších spolužiakov ľudové rozprávky.  
	 	 	 	 	 						Foto: zš k

Návšteva mestskej knižnice
„Človek, ktorý nečíta knihy, 

nemá žiadnu výhodu oproti tomu, 
ktorý nevie čítať.“              
	 																	MarkTwain

 Citát slávneho spisovateľa 
je aktuálny  nielen pre gene-
ráciu mladých ľudí, ale aj pre 
najmladších čitateľov. Vzťah ku 
knihám kvôli moderným tech-
nológiám chladne čoraz viac. 
Deti zabúdajú na dôležitosť 
čítania. Snažíme sa ich moti-
vovať rôznymi  spôsobmi a 
akciami, a to nielen v mesiaci 
marec.  Žiaci 1. B, 2. A a 3. A 
sa 9. marca zúčastnili autorské-
ho čítania s Jozefom Medardom  
Slovíkom v mestskej knižnici. 
Milé stretnutie s talentovaným 
autorom knihy Psie modré nebo 
sa deťom páčilo. Vypočuli si prí-

behy plné lásky, citu a krásneho 
opisu oravskej prírody. V besede 
sa dozvedeli zaujímavé odpovede 
na  položené otázky, porozprávali 
o svojich zážitkoch, zarecitovali 
básničky a prezreli si priestory 

knižnice. Popularizovať čítanie 
kníh a inšpirovať deti k samostat-
nej tvorbe prisľúbil talentovaný 
spisovateľ  svojou návštevou aj 
na pôde školy. Tešíme sa a ďaku-
jeme.  ZŠ na Ulici Komenského

Beseda s oravským spisovateľom Jozefom Medardom Sloví-
kom bola pre deti inšpiratívna.                  Foto: (dk no)
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Kino KULTÚRA Námestovo
máj 2016

1. 5. nedeľa
o 18,30 h

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ 
NA ZÁZRAK

4 €

Komédia

2D

OV

5. 5. štvrtok
o 18,00 h

8. 5. nedeľa
o 18,30 h

DEŇ MATIEK
4 €

Romantický
2D

ST

6. 5. piatok
o 16,00 h

PAT A MAT

Animovaný

4 €
2D

OV

20. 5. piatok
o 18,30 h

21. 5. sobota
o 18,00 h

CAPTAIN AMERICA: 
OBČIANSKA VOJNA

Dobrodružný

6 €

3D

ST

12. 5. štvrtok
o 16,00 h

15. 5. nedeľa
o 16,00 h

20. 5. piatok
o 16,00 h

22. 5. nedeľa
o 16,00 h

ANGRY BIRDS VO FILME 
5 €

Animovaný

3D
SD

3 €
2D SD

27. 5. piatok
o 16,00 h

FK: PRÍBEH LESA

Dokumentárny

3 €*

2D

ČD

27. 5. piatok
o 18,30 h

29. 5. nedeľa
o 18,30 h

X-MEN: APOKALYPSA

Akčný

5 €

3D

ČD

29. 5. nedeľa
o 16,00 h

ALICA V KRAJINE ZA 
ZRKADLOM

Dobrodružný

4 €
2D SD

1. 5. nedeľa
o 16,00 h

KNIHA DŽUNGLE 4 €

Dobrodružný

2D

SD

6. 5. piatok
o 18,30 h

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA

Komédia

4 €
2D

ČD

5 €
3D SD

22. 5. nedeľa
o 18,30 h

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY

Komédia

4 €
2D

OV

26. 5. štvrtok
o 18,00 h

FK: POKLAD

Komédia

3 €*
2D

ČT

GALÉRIA - SVETLO 
A TMA V ŽIVÝCH 

OBRAZOCH  
7. 5. Sobota 19:00

Vstupné: 6 €

Tanečné divadlo ATak

Sme Božie diela, stvorené 
na Jeho obraz a dennodenne 
sa rozhodujeme medzi Sve-
tlom a Tmou. Vstúpte s nami 
do Galérie obrazov zo života 
a do svetla milosrdného Otca, 
ktorý nás stále čaká...

NÁMESTOVSKÉ 
HUDOBNÉ 

SLÁVNOSTI
13. - 15. 5.

23. medzinárodná súťaž v 
sakrálnej zborovej tvorbe na 
počesť biskupa Jána Vojtaššáka

2. STAND-UP 
COMEDY SHOW 
V NÁMESTOVE 

28. 5. Sobota 18:00
Vstupné: 7 €

Vstupenky si môžete zakú-
piť v Dome kultúry v Námes-

tove v pracovné dni od 8:00 
do 15:30 hod.

ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT

6. 6. Pondelok
SZUŠ Fernezová

DOBRÁ MUZIKA 
& LA GIOIA 

– KONCERT LADÍME
8. 6. Streda 18:00

Môžete sa tešiť na nádherné 
operné hlasy známeho vokál-
neho tria La Gioia a bravúrne 
interpretačné výkony členov 
orchestra Dobrá muzika, kto-
rá je kmeňovým orchestrom 
súboru Lúčnica.

Účinkujú Dobrá muzika 
pod vedením primáša Marti-
na Smolku a La Gioia.

STRAŠIDLO
19. 6. Nedeľa 15:30 

a 18:30
Divadelný súbor NOS pri 

DKN, divadelné predstavenie 
Ferka Urbánka.

ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT

20. 6. Pondelok
SZUŠ Pierot

Námestovský Ochotnícky 
Súbor

Vás pozýva 
na premiéru divadelnej 

hry Ferka Urbánka

STRAŠIDLO
Nosáci sa na Vás tešia 
19. júna 2016 v Dome 
kultúry v Námestove, 

o 15:00 a 18:00 
Námestovský Ochotnícky 

Súbor  veľmi pekne ďakuje 
Petrovi Bolekovi, Františko-
vi Teťákovi a Alenke Čierni-
kovej Lihanovej za nezištnú 
pomoc pri našich vystúpe-
niach. Zároveň ďakujeme 
všetkým, ktorí hlasovali za 
náš projekt v decembri 2015 
v  Raiffeisen banke a svojím 
hlasom nám dopomohli k ví-
ťazstvu.

                    ĎAKUJEME!

 

 

 
Dobrá Muzika 

&  

La Gioia 
 

 
 

Koncertný program 

Ladíme 
(cyklus májových koncertov) 

 
 



Občianske združenie Svetiel-
ko nádeje vzniklo v máji 2002 
a pôsobí pri Detskej fakultnej 
nemocnici s poliklinikou v 
Banskej Bystrici. Jeho hlavným 
cieľom je zlepšovanie kvali-
ty života detí s onkologickým 
alebo iným nevyliečiteľným 
ochorením. 

Boj s rakovinou nie je ľah-
ký. Každý rodič pozná obavy 
o svoje dieťa už pri bežnom 
ochorení. Ak však do života 
vstúpi ťažké onkologické ocho-
renie dieťaťa, znamená to váž-
ny zásah nielen do jeho života. 
Vo svojom trápení však detskí 
pacienti a ich rodiny nezostá-
vajú sami. Pomocnú ruku im 
každý deň podáva Svetielko 
nádeje. 

Za štrnásť rokov našej čin-
nosti sme realizovali viacero 
úspešných projektov, ktoré 
pomáhajú zlepšiť kvalitu života 
detských onkologických paci-
entov.  Zabezpečujeme bezplat-

nú prepravu deťom a ich rodi-
čom ako alternatívu k preprave 
sanitkou. Zakúpili a zariadili 
sme byt v areáli nemocnice, 
kde poskytujeme ubytovanie 
rodinám, ktorých deti sa liečia 
na Klinike pediatrickej onkoló-
gie a hematológie  pri DFNsP v 
Banskej Bystrici. Každoročne 
organizujeme  výlety a rekon-
dičné pobyty pre deti,  plníme 
ich meninové a narodeninové 
želania, nezabúdame ani na 
voľnočasové aktivity na odde-
lení, pripravujeme stretnutia 
rodín, ktoré v dôsledku ocho-
renia stratili dieťa. Jedným z 
projektov je aj detský mobilný 
hospic, ktorý Svetielko nádeje 
sprevádzkovalo v roku 2013. 

Čo je mobilný hospic?
Mobilný hospic vytvára v 

domácom prostredí podmien-
ky na čo najdôstojnejší zvyšok 
života.  Bez odbornej pomoci 
zo strany zdravotníckeho per-
sonálu je pre rodičov ťažké 

rozhodnúť sa pre pobyt dieťaťa 
doma v tak ťažkých chvíľach. 
Detskí onkologickí pacienti a 
ich rodiny potrebujú v tomto 
zložitom období  profesionálny, 
individuálny a citlivý prístup.

Tím  mobilného hospicu 
Svetielka nádeje tvoria leká-
ri, sestry, liečebný pedagóg a 
sociálny pracovník. Sú k dis-
pozícii  pacientom a ich rodi-
nám 24 hodín denne 7 dní v 
týždni. V prípade potreby 
tím posilnia ďalší odborníci 
– fyzioterapeut, psychológ, 
duchovný. Záber hospicu 
pokrýva oblasť celého býva-
lého stredoslovenského kra-
ja, teda aj okres Námestovo. 

Chceme im byť nablízku
Svetielko nádeje prevádzku 

mobilného hospi-
cu, ako aj všetkých 
ostatných činnos-
tí, zabezpečuje 
výhradne z darov 
verejnosti, grantov 
a asignácie 2%. Je 

viac možností ako môžete 
podporiť činnosť nášho obči-
anskeho združenia. Jednou 
z foriem pomoci je aj dar-
covská sms, ktorou môžete 
podporiť verejnú zbierku na 
činnosť mobilného hospicu. 
Stačí poslať sms na číslo 877 
v tvare DMS (medzera) SVE-
TIELKO. Pomôžete sumou 2 
€. Aj s vašou podporou môže 
byť tím mobilného hospicu 
Svetielka nádeje nevylieči-
teľne chorým deťom nablíz-
ku v najťažších chvíľach 
života. 

Všetkým, ktorí podporia 
Svetielko nádeje akoukoľvek 
formou, ĎAKUJEME.

             Vanda Prandorfyová

Vítame medzi nami
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Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
apríl – máj 2016  v Námestove

29. 4.  Piatok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
30. 4.  Sobota Lekáreň FARMÁCIA 13:00 -  19:00 
  1. 5.  Nedeľa Lekáreň FARMÁCIA   8:00 -  19:00 
  2. 5.  Pondelok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
  3. 5.  Utorok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
  4. 5.  Streda ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
  5. 5.  Štvrtok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
  6. 5.  Piatok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
  7. 5.  Sobota Lekáreň TABLETA 13:00 -  19:00 
  8. 5.  Nedeľa Lekáreň TABLETA   8:00 -  19:00 
  9. 5.  Pondelok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
10. 5.  Utorok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
11. 5.  Streda ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
12. 5.  Štvrtok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
13. 5.  Piatok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
14. 5.  Sobota ZELENÁ LEKÁREŇ 13:00 -  19:00 
15. 5.  Nedeľa ZELENÁ LEKÁREŇ   8:00 -  19:00 
16. 5.  Pondelok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
17. 5.  Utorok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00
18. 5.  Streda ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
19. 5.  Štvrtok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
20. 5.  Piatok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
21. 5.  Sobota Lekáreň ORAVA 13:00 -  19:00 
22. 5.  Nedeľa Lekáreň ORAVA   8:00 -  19:00 
23. 5.  Pondelok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
24. 5.  Utorok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
25. 5.  Streda ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00 
26. 5.  Štvrtok ZELENÁ LEKÁREŇ 17:00 -  19:00

SPOLOčENSKÁ RUBRIKA

OdIŠLI Z NAŠICh RAdOV

Brontvaj	 Miroslav
Chrappa	 Ondrej
Lešňovská	 Lenka
Sivoňová	 Nina
Jagelková	 Zoe	
Krivulčik	 Michal
Rusnák	 Tobias

Šimulčík	 Elias
Tomovčíková	 Kristína
Košťál	 Tobiáš
Prokšová	 Tamia
Pavľák	 Dávid
Vorčáková	 Miriam

Narodení v februári 2016

Narodení v marci 2016

Polák	 Ľudovít	 80
Čižmáriková	Jolana	 58

Mičudová	 Marta	 77

vo februári  2016

Bitušíková	 Eliška
Murín	 Nikolas
Meško	 Kristián
Naništa	 Juraj
Čierniková	 Aneta
Bejdák	 Michal

Šubjak	 Matej
Čierniková	 Helena
Masničák	 Mathias
Kurjaková	 Eliška
Kšenzuliak	 Anton

Univerzitní študenti v Námestove už v 3. ročníku

Vynikajúco pripravení lekto-
ri prednášali študentom témy  
z oblasti psychológie, medicí-
ny, sveta vôní, tréningu pamä-
te, jogy, imunitného systému, 
života bez chorôb, interakcie 
liekov, spánkových porúch, 
civilizačných ochorení, du-
ševných príčin chorôb,  du-
chovného a duševného zdravia 
človeka  z pohľadu religiozity. 
Poslednú tému veľmi zaují-
mavým spôsobom odpredná-
šal Doc. Caban, kňaz, vyuču-
júci na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku. Poukázal na 
zdravú vieru a patologické 
prejavy správania sa človeka  
v rôznych náboženstvách.

Základná škola pod vedením 
riaditeľa Mgr. Ľubomíra Jaňá-
ka vytvorila vo svojich pries-
toroch pre študentov UTV 
príjemné prostredie a tým 
podporila vzdelávanie  ľudí 

v zrelom veku.  Jej študen-
ti sú vďační Dr. Chladeckej, 
riaditeľke UTV, rovnako Dr. 
Hrapkovej  z UK Bratislava 
za hlboko profesionálny a  
zodpovedný prístup k reali-
zácii štúdia pre študentov vo 
vyššom veku.  

Zmyslom štúdia je dobrý po-
cit z poznávania sveta a jeho 
zmien vo všetkých oblastiach 
života  prostredníctvom špič-
kových odborníkov z jednot-
livých odborov a   vytvárania 
nových priateľstiev. Študenti 

UTV sa tešia už na tretí roč-
ník, ktorý poskytne počas štú-
dia nové témy, ako dejiny ná-
boženstva, človek a psychické 
zdravie, človek a vplyv ume-
nia, prírody a cestovania na 
jeho zdravie, pozitívne mysle-
nie a pocity životnej radosti. 

Posolstvo štúdia spočíva v  
myšlienke, že učenie  človeka 
sa nezačína v prvej triede zá-
kladnej školy, ani sa nekončí  
ukončením odbornej, stred-
nej či vysokej  školy.  Učenie 
človeka pokračuje celý život. 

Preto,  ak máte záujem o štú-
dium na UTV UK V Brati-
slave, prihláste sa do prvého 
ročníka, ktorý sa otvorí od 1. 
septembra 2016 v ZŠ  Ko-
menského v Námestove pod 
vedením UK Bratislava. 

Informujte sa na tel. čísle 
0904484991, 043 5522209, 
0903481337 alebo na mailo-
vej adrese anna.dravecka@
dsidata.sk  a na webovej strán-
ke ZŠ Komenského v Námes-
tove www.zskomnam.edu.sk.   
                         (adč)

V apríli 2016 ukončilo  
akademický rok univerzi-
ty tretieho veku (utV) uk 
v Bratislave z okresu Ná-
mestovo a tvrdošín 42 štu-
dentov. Študenti (utV) sa 
stretávali v ZŠ na komen-
ského ulici v Námestove. 
svoje poznanie, skúsenos-
ti,  názory a možnosti vy-
užitia poznatkov  pri skva-
litňovaní života a upevňo-
vaní zdravia prezentovali 
formou rozpravy.

Druhý ročník štúdia ukončili študenti UTV v Námestove 18. apríla.                      Foto: (adč)

■ Hľadáme dvoch  šikovných študentov/študentky, ktorí 
majú záujem o sezónnu brigádu (t.j. máj, jún, júl, august, 
september) na Cypre v mexickej reštaurácii Speedy Gonza-
les. Ubytovanie, dovoz a odvoz z letiska zabezpečený, zdar-
ma, rovnako hlavné jedlo raz denne, ubytovanie 200 m od 
pláže, plat 500 €/ mesiac + prepitné denne.

Podmienky: prax v odbore čašník, anglicky jazyk aktívne, 
nekonfliktná povaha, chuť pracovať tímovo. 

Kontakt tel. 0950 566 146,     fb: Anna Alexia Lajmonova

■ Využite  50% zľavu počas mája a júna v modernej am-
bulancii dentálnej hygieny v Námestove, Nábrežie Oravskej 
priehrady č. 1161. Objednávky na tel. čísle: 0907 580 503.   

Oprava
V minulom čísle sme zve-

rejnili poďakovanie verejnos-
ti za finančnú pomoc dvom 
malým hendikepovaným 
Námestovčanom – Laure 
Bencúrovej a Maximovi To-
mečkovi. Uviedli sme však, 

že finančná zbierka bola zre-
alizovaná na podujatí Deň 
pre všetkých. V skutočnosti 
deťom pomohli účastníci po-
dujatia Spojme sa pre Oravu. 
Za chybu sa ospravedlňuje-
me!                         Redakcia

Svetielko nádeje pomáha na tej najťažšej ceste...

v marci  2016
Pšenáková	 Magdaléna	75
Stopiaková	Johana	 94
Naništová	 Zuzana	 39
Kobyliak	 Pavol	 87

Majkút	 Albín	 47
Holub	 Milan	 69
Gerek	 Rudolf	 77

Zaujímavé, čo všetko môže ovplyvniť účasť ľudí 
na jarmoku... V piatok 22. apríla, v deň jarného 
jarmoku v Námestove,  vraj boli na Slovensku mi-
nimálne ďalšie tri jarmoky a hoci počasie v ten 
deň jarmoku prialo, blížilo sa obdobie chladu. 
Takže počet jarmokov a najmä blížiace sa chlad-
né dni sa podpísali pod nižšiu návštevnosť námes-
tovského jarmoku. Dôležitým artiklom v ponuke 
trhovníkov mali byť totiž kry, sadenice zeleniny a 
kvetov, ich malú ponuku majú ale na svedomí prá-
ve meteorológmi avizované chladné dni a mrazivé 
rána. A tak  cca 95 trhovníkov ponúkalo na Štefá-
nikovej ulici viac-menej tradičný jarmočný sorti-
ment, v ktorom akoby prím mali, ako ukazuje aj 
naša fotografia, pestrofarebné balóny. 

Na jesennom jarmoku na Šimona a Júdu to 
bude, dúfajme, veselšie. A nielen vďaka burčiaku, 
ktorý k jesenným jarmokom patrí... 

             Text a foto: Mária Lajmonová
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turnaj seniorov v kolkoch
Skupina seniorov – dôchod-

cov, členov Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Námestove (MO 
JDS) sa 12. apríla zúčastni-
la 3. roč níka Regionálneho 
turnaja v kolkoch v Trstenej. 
Turnaja sa zúčastnilo celkom 
10 seniorov, z toho 6 súťažia-
cich a ostatní ako náhradníci 
a diváci.

Športové podujatie pre-
biehalo v peknej vynovenej 
kolkárni a zúčastnilo sa ho 
až 21  trojčlenných družstiev, 
ktorých zloženie mohlo byť 
homogénne alebo ľubovoľne 
zmiešané. Z domácich a druž-
stiev z okresu Tvrdošín mohli 
postaviť až tri trojčlenné ko-
lektívy, z ostatných ostatní 
po dva. Námestovo postavilo 
dve zmiešané družstvá. Ná-
mestovo A hralo v zložení 
Marta Puváková, Ján Pindiak, 
Václav Nečas a náhradník 
Jozef Dudek. Námestovo B v 
zložení Kristína Mikušková, 
Alexandra Dudíková, Vla-
dimír Hrubjak a náhradník 
František Gender. Súťažilo 
sa v troch skrátených kolách,  
namiesto 25 hodov v každom 
kole sa hádzalo len po 15 ho-
dov. Body z jednotlivých kôl 
sa sčítavali  pre jednotlivcov 
a zároveň aj za družstvo.

Atmosféra turnaja bola vy-
nikajúca, nechýbalo hlasné 
povzbudzovanie a potlesk 
po zhodení všetkých kolov, 
hlavne u tých družstiev, ktoré 
mali na tribúne viac fanúši-
kov. Predpokladaným víťa-
zom v súťaži jednotlivcov 

a družstiev bola Trstená, do 
celkového poradia mohli pre-
hovoriť jednotlivci a družstvá 
Tvrdošína a Nižnej, ktoré 
majú väčšiu možnosť trénin-
gu, čo bolo badať na výsled-
koch - veď niektorí z druž-
stiev Trstenej hrávajú riadne 
súťaže. V tejto konkurencii 
obsadilo A družstvo Námes-
tova 4. miesto, vklinilo sa 
hneď za prvé tri družstva 
Trstenej a odsunulo na ďalšie 
miesta družstvo z Tvrdošína a   
družstvá z Nižnej, za ktorými 
sa na 9. mieste umiestnilo B 
družstvo Námestova. V po-
rovnaní  s predchádzajúcim 
ročníkom sme boli úspešnej-
ší, vtedy sme obsadili 6. a 12. 
miesto.

Organizátori zvládli celý 
program turnaja na výbornú. 
Bolo postarané nielen o súťa-
žiacich, ale aj o divákov stra-
vou a občerstvením. Celkove 

sa tejto akcie zúčastnilo okolo 
130 účastníkov, takže uspo-
riadatelia mali práce dosť.

V rámci vyhodnotenia tur-
naja boli odmenené prvé tri 
družstva a prví traja jednotliv-
ci vecnými cenami, pohárom 
a diplomom z rúk primátora 
mesta Trstená. Odmenený bol 
aj najstarší účastník turnaja.

Pre úplnosť uvádzame 
umiestnenie a body prvých 
10 družstiev:

1.	 trstená	A	 	644
2.	 trstená	C	 628
3.	 trstená	B	 606
4.	 Námestovo	A	 	532
5.	 tvrdošín	Javor	 519
6.	 Nižná	B	 515
7.	 Nižná	C	 	514
8.	 Nižná	A	 	495
9.	 Námestovo	B	 	493
10.		tvrdošín	Skalka	B	486

Václav Nečas

Hráči Námestova - v bielom Námestovo A, v modrom Námes-
tovo B.                                                        Foto: Ján Pindjak

Zimné športové hry seniorov
Základná organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska 
(ZO JDS) v Nižnej v spolu-
práci  s OO JDS Tvrdošín a 
Športovou komisiou pri OcÚ 
Nižná usporiadali  II. ročník 
Zimných športových hier se-
niorov Oravy, ktorý sa usku-
točnil začiatkom marca v 
priestoroch lyžiarskeho vleku 
Uhliská.

Pôvodne sa malo súťažiť v 
slalome, behu na  lyžiach a 

zábavnej disciplíne – jazda 
na vreci. Pre nedostatok sne-
hu sa nekonal beh na lyžiach,  
ktorý bol nahradený chôdzou 
s palicami na 4 km, čomu sa 
hovorí aj severská chôdza.

Oproti minulému ročníku, 
keď sa za MO JDS Námes-
tovo  hier zúčastnil jeden 
účastník, sa tohto ročníka  
zúčastnilo až 5 seniorov: 
Božena Pavlíková, Alexan-
dra Dudiková, Ján Pindjak, 

František Gender a Václav 
Nečas. Počasie hrám prialo, 
čo umožnilo športovcom-
seniorom, vrátane seniorov 
Námestova, podávať dobré 
výkony. V prvej disciplíne, 
slalom žien vyhrala vo svojej 
vekovej kategórii do 65okov. 
Božena Pavlíková. V slalome 
mužov do 65 okov obsadil J. 
Pindjak 4. miesto. Chôdzu s 
palicami suverénne vyhrala 
B. Pavlíková v lepšom čase 
ako najlepší z mužov. V chô-
dzi mužov obsadil František 
Gender 2. a Václav Nečas 4. 
miesto. 

Na záver zimných špor-
tových hier bolo spoločné 
posedenie pri kapustnici a 
potom boli trom najlepším 
v jednotlivých disciplínach 
slávnostne odovzdané  po-
háre a diplomy. Po skončení 
oficialít sa viacerí zúčastnili 
jazdy na vreci po zjazdov-
ke. Táto disciplína bola plná 
smiechu a vzájomného do-
berania sa – takže podujatie 
sa nemohlo skončiť lepšie 
ako s „plným vrecom“ hu-
moru.

Václav NečasÚčastníci podujatia v Nižnej.         Foto: Ján Pindjak

Športová olympiáda pre predškolákov
Šestnásteho marca sa v  telo-

cvični ZŠ na Komenského ulici 
sa uskutočnila športová olym-
piáda pre predškolákov. Svoje 
sily si zmerali deti z MŠ na 

Bernolákovej ulici. Zahrali si 
florbal, zaskákali si na hopigu-
me, zdolávali náročnú prekáž-
kovú dráhu, triafali na kôš... 

V závere olympiády kaž-

dý získal medailu a sladkosť. 
Deťom sa akcia páčila, pretože 
mnohé z nich  boli v telocvični 
po prvýkrát.

     ZŠ na Ulici Komenského

Prípravkári v akcii
Naše najmenšie futbalové 

nádeje nezaháľajú. V pred-
chádzajúcom čísle Námes-
tovčana ste si mohli prečítať 
o výsledkoch našich najmen-
ších futbalistov na ich prvých 
halových turnajoch. Už trochu 
skúsenejší a odvážnejší sme 
sa zúčastnili ďalších turnajov, 
kde sme si mohli porovnať 
naše futbalové umenie s ďalší-
mi súpermi. 

Chlapci kategórie U10, roč-
ník narodenia 2006 sa zúčast-
nili silne obsadeného turnaja v 
Dolnom Kubíne, kde im boli 
súpermi družstvá z Banskej 
Bystrice, Prievidze, Ružomber-
ka, Žiliny a domáceho Kubína. 
Už pozvánka na tak silne obsa-
dený turnaj bola uznaním kva-
lít našich malých futbalistov. 
Napriek tomu, že sa nám nepo-
darilo poraziť žiadneho súpera, 
chlapci boli tvrdým orieškom 
pre každého a nepredali kožu 
lacno. Je to o to cennejšie, že 
nám viacero chlapcov ochore-
lo, museli ich nahradiť mladší 
chlapci a tak sme mali na tur-
naji najmladší tým. 

Mladší chlapci skúsenosti 
z ťažkých zápasov zúročili o 
dva týždne neskôr na veľkom 
turnaji kategórie U9 v Korni. 
Turnaj, na ktorom sa zúčastni-
lo 21 družstiev zo Slovenska, 
Poľska a Čiech sa uskutočnil v 
najväčšej hale v strednej Euró-
pe s rozmermi ihriska 90x47 

metrov. Turnaj bol oslavou 
futbalu, keď sa hralo na troch 
ihriskách súbežne od deviatej 
ráno do štvrtej poobede. Naši 
chlapci si počínali veľmi pek-
ne. Zo siedmich odohraných 
zápasov odišli z turnaja s bilan-
ciou 3 víťazstva, 2 remízy a 2 
prehry. Vynikajúce zápasy sme 
odohrali s rovesníkmi  z Frýd-
ka Mýstku, Prešova či Rožňa-
vy. Obrovskú snahu a túžbu 
po víťazstve ukázali chlapci 
v zápase s neskorším víťazom 
turnaja, Havířovom, kde už v 2. 
minúte zápasu prehrávali 0:2. 
Po tomto nevydarenom úvode 
však podali vynikajúci výkon. 

Zápas sa skončil zaslúženou 
remízou, keď v závere spá-
lili super šancu, ktorá by ich 
posunula do súboja o medai-
ly. Chlapci si mohli porovnať 
svoje futbalové schopnosti, 
ale aj vidieť profesionalitu a 
prístup k futbalu, ktorý, hlav-
ne u českých družstiev, bol na 
vysokej úrovni.

Halová sezóna sa skončila a 
chlapci pokračujú  v tréningo-
vom procese, ktorý prebieha v 
Námestove na umelej tráve - 
každý pondelok, stredu a štvr-
tok. Všetci malí adepti futbalu 
sú vítaní - stačí prísť.

Mgr. Ivan Doroš, PhD.

víťazom Celebrity
O putovný pohár XXII. roč-

níka Mestskej volejbalovej 
ligy zmiešaných družstiev – 
VúML v Námestove, ktorý sa 
skončil 23. apríla, bojovalo od 
novembra 2015 osem družs-
tiev v telocvični ZŠ Slnečná. 
V základnej časti súťaže hrali 
družstvá po 2 zápasy každý 
s každým, na 2 víťazné sety. 
Nasledovalo štvrťfinále, kde sa 
družstvá stretli podľa umiest-
nenia v základnej časti systé-
mom: 

1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Po odo-
hraní dvoch vzájomných zápa-
sov postúpili do semifinále 
víťazi štvrťfinálových súbo-
jov. Semifinále sa 
hralo systémom na 
dva hrané zápasy a 
na tri víťazné sety. 
Zo semifinálových 
duelov vzišli dvoji-
ce družstiev, ktoré 
hrali o tretie a prvé 
miesto.  

Bronzovú medai-
lu si v zápase proti 
Novoti vybojovalo 
Tornádo po výsled-
ku 3 : 1 (24,20,-
23,16). Putovný 

pohár víťaza mestskej ligy 
získalo družstvo Celebrity, 
ktoré vo finále porazilo Bas-
ket 3 : 2 (-25,23,19,-23,16). 
Samotný finálový zápas bol 
naozajstným športovým zážit-
kom, priniesol úžasný volejbal 
s množstvom skvelých akcií, 
ale čo je najdôležitejšie, bolo 
to férové športové zápolenie. 
V rozhodujúcom piatom sete 
vyhrávalo družstvo Basket 
14:11 a stačila mu k víťazstvu 
jediná lopta. Celebrity sa však 
zmobilizovali a otočili záve-
rečný set vo svoj prospech. 

Konečné poradie tohto roč-
níka: 1. Celebrity (družstvo z 

Lokce), 2. Basket, 3. Tornádo 
(družstvo s najvyšším veko-
vým priemerom), 4. Novoť, 5. 
Taktic, 6. Gymnik, 7. Cencúle 
(nováčik z Oravského Pod-
zámku), 8. Nadrzakamenci 
(družstvo zo Zákamenného). 

Slávnostné vyhodnotenie 
XXII. ročníka mestskej volej-
balovej ligy spojené s odovzdá-
vaním cien sa uskutočnilo 23. 
4. 2016 v réžii Milana Čiernika 
aj vďaka sponzorom, za čo im 
patrí veľké ďakujeme. Za naj-
lepšieho volejbalistu si družst-
vá vybrali Riša Višňovského 
(Basket) a najlepšiu volejba-
listku Zuzku Kurťákovú (Cele-
brity).

Mestská volejbalová liga v 
Námestove funguje od roku 
1994 a hralo v nej dohromady 
30 družstiev. Hlavným cieľom 
súťaže bolo od začiatku pri -
tiahnuť čo najširšiu verejnosť 
k športu a volejbalu, hlavne 
mladých ľudí. Veríme, že sa 
nám to všetkým, ktorí robíme 
okolo volejbalu v Námestove, 
podarilo. 

Za organizačný výbor 
VúML a volejbalový oddiel

Marián Melišík

Členovia úspešného týmu U 9, zľava: Dominik Farský, Ma-
roš Melišík, Alex Vnučák, Peter Vaterka, Patrik Jevoš, Peter 
Doroš, Jakub Poláček, Adam Uhliarik, Martin Hrkeľ, na zemi 
Jakub Bartoš.           Foto: (id)

Celebrity - víťaz XXII. ročníka Mestskej 
volejbalovej ligy zmiešaných družstiev v 
Námestove.                    Foto: (vo)
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mládežnícky futbal

Družstvo dospelých stále okupuje
popredné priečky TIPOS 3. Ligy

A-tímu patrí aktuálne druhá 
priečka s 11-bodovou stra-
tou na takmer nedostihnu-
teľný Martin. V mužstve sa 
však pred začiatkom jarnej 
súťaže udiala výrazná zme-
na, pretože hlavného trénera 
Pavla Strapáča musel pre 
zdravotné problémy dočas-
ne nahradiť Karol Polťák. 
Ten je s výkonmi svojich 
zverencov nadmieru spokoj-
ný. Z doteraz odohraných 
šiestich jarných zápasov si 
pripísali na konto 12 bodov, 
za 4 výhry a dve prehry s  

kladným skóre 9:4. Mrzieť 
ich môže azda len zápas 
s Liptovskou Štiavnicou, 
ktorý prehrali po vlastných 
chybách. Zaujímavosťou 
je, že 9 presných zásahov 
si medzi sebou rozdelilo až 
osem hráčov. Najviac, dva-
krát, zaťažil konto súperov 
ešte stále len dorastenec To-
máš Košút. Po jednom pres-
nom zásahu pridali: Juraj Si-
man, Andrej Kmeť, Marián 
Čiernik, Samuel Kurtulík, 
Matúš Snovák a tiež Patrik 
Jagnešák s Patrikom Kapi-

čákom. Ná-
mestovo tak 
stále hľadá 
adekvátnu 
náhradu za 
j e s enného 
strelca Ju-
raja Gelčin-
ského, ktorý 
už aktuálne 
zarezáva v 
s u s e d n o m 
R a k ú s k u . 
Juraj je nap-
riek tomu s 
jedenástimi 

gólmi ešte stále 5. najlep-
ším strelcom celej súťaže a 
najlepším strelcom Námes-
tova.

Marián Kasan

Tomáš Košút je vekom ešte 
dorastenec, no s dvoma gól-
mi je zatiaľ najlepším jarným 
strelcom dospelých. 

 Foto: Milan Švába

Za dobrými výsledkami MŠK určite stojí  aj fantastický fanclub.              Foto: Milan Švába

Budúcnosť námestovského 
futbalu je otázna...

Uplynulé dvadsaťročie sa 
vedenie mestského futba-
lového klubu spája predo-
všetkým s jedným menom, 
ktorým je Silvester Habiňák. 
Futbal si za toto obdobie v 
našom meste prešiel naozaj 
pestrým vývojom od pádov 
až k vzostupom. Možno po-
vedať, že vzhľadom na ak-
tuálny zdravý finančný stav 
klubu, tabuľkové postavenia 
jednotlivých družstiev, vy-
bavenosť a návštevnosť šta-
dióna počas zápasov, kvalitu 
trénerského tímu a takmer 
200 mladých či starších fut-
balistov, ktorí denno-denne 
derú miestne trávniky, ide 
naozaj o veľmi vzácny vý-
sledok, za ktorým treba hľa-
dať obrovský kus kvalitne a 
poctivo odvedenej práce na 
viacerých frontoch.

Po skončení jarnej časti 
2016 tak na Mestský športo-
vý klub v Námestove, okrem 
osláv 85. roku založenia, 
čaká aj značná generačná a 
personálna obmena vedenia 
a organizácie, keďže Silves-
ter Habiňák oznámil vedeniu 
mesta svoj odchod z pozície. 
„Je čas, aby v klube nastala 
generačná obmena a do ve-
denia privial nový vietor“, 
hovorí S. Habiňák. „Nejde 
o odchod z topiacej sa lode! 
Klub je v dobrom finančnom 
stave, patrí nám druhá pozí-
cia v 3. najvyššej slovenskej 
lige. Je to moje osobné roz-
hodnutie. Po toľkých rokoch 
človek už nemá energie na 
rozdávanie a ja som už ako 
materiál dosť opotrebovaný. 
Je čas na novú energiu, chuť, 
nápady, osobné priority a 
verím, že sa na to nájde ten 
správny človek.“ 

Dlhoročnou prioritou pred-
sedu klubu bola výchova 
odchovancov, keďže sa na-
chádzame na okraji republi-
ky. Pri pohľade na aktuálnu 
zostavu MŠK sa aj tento cieľ 
podarilo naplniť, keďže až 
na pár výnimiek sú za dob-
rými výsledkami miestni 
chalani. Z dobrej výchovy 

a trénovanosti hráčov ťažia 
aj okolité menšie obce, kde 
hráči odchádzajú na prestupy 
a hosťovania. Za odchodom 
Silvestra Habiňáka možno 
sčasti hľadať práve aj novú 
prestupovú legislatívu, kto-
rá podľa neho nie je dobrá. 
„Predstavte si, že niekoľko 
rokov vychovávate hráča, 
zabezpečujete mu dopravu, 
stravu, tréningy a potom ste 
povinný ho uvoľniť do hor-
ských súťaží za pár eur. To 
podľa mňa nie je veľmi spra-
vodlivé“, doplnil Habiňák.

Po týchto udalostiach tak 
nad ďalším fungovaním fut-
balového klubu visí mnoho 
otáznikov. Mesto v najbližšej 
dobe začne hľadať  vhodné 
riešenia a s určitosťou dôjde 
k ďalším stretnutiam medzi 
vedením mesta a ešte stále 
aktuálnym vedením klubu. 
Pevne veríme, že sa podarí 
nájsť riešenie, ktoré bude 
vhodné pre všetkých. Mes-
to, vedenie klubu, hráčov a 
tiež širokú verejnosť, ktorá 
futbalu v Námestove veľmi 
pomáha a fandí. 

O konkrétnejších dôvodoch 
odchodu, pohľadoch na aktu-
álnu situáciu, možných rieše-
niach a ďalších plánoch Sil-
vestra Habiňáka vás budeme 
informovať v nasledujúcom 
vydaní Námestovčana.

Marián Kasan

Silvester Habiňák je pred-
sedom MŠK Námestovo už 
20 rokov.    Foto: ar

Darí sa aj mládežníkom
Po doteraz odohraných zá-

pasoch hodnotia jarnú časť 
súťaže vcelku kladne aj mlá-
dežnícki tréneri. Staršiemu 
dorastu U19 pod vedení m 
Ivana Koptu patrí v aktu-
álnej tabuľke skvelá druhá 
priečka. V šiestich zápasoch 
však utrpeli už tri prehry, je-
denkrát si body so súperom 
podelili a dvakrát sa tešili z 

víťazstva. Ich mladšia dvo-
jička U17 s trénerom Mi-
roslavom Domanickým má 
zatiaľ veľmi vyrovnanú bi-
lanciu - dve výhry, dve preh-
ry a rovnako tak dve remízy. 
V tabuľke okupujú solídnu 
5. pozíciu.

V žiackych kategóriách sa 
kolektívy taktiež pohybu-
jú v popredných vodách. Je 
zaujímavosťou, že všetci sú 
svorne na druhých miestach 
s rôznymi bodovými odstup-

mi na svojich súperov. Starší 
žiaci U15 zaostávajú za su-
verénnym lídrom z Podlavíc 
o 9 bodov, no na druhej stra-
ne majú 5-bodový náskok 
pred treťou Rimavskou So-
botou. Lepšiu pozíciu majú 
v prvej žiackej lige skupiny 
Stred chalani z U13, ktorí sú 
momentálne taktiež na dru-
hej priečke, no len s trojbo-
dovým mankom na vedúce 
Pohronie a do konca súťaže 
budú zvádzať boj o post líd-

ra. O U14 sa dá povedať, že 
už takmer s určitosťou ob-
sadí konečnú druhú pozíciu, 
keďže na Podlavice stráca 
už 16 bodov, no pred tretím 
Pohroním má zase pohodlný 
14-bodový náskok. Posledný 
žiacky tím U12 môže pre-
miešať karty dosť výrazne. 
Na vedúci Martin strácajú 
zverenci Františka Čajku len 
4 body a sú v hre o celkové 
prvenstvo. 

Marián Kasan
Mladší žiaci v kategórii U13 napredujú pod vedením Ivana Trabalíka.
                    Foto: Milan Švába

Aktuálne patrí starším dorastencom Námestova druhá priečka v II. lige U19 SsFZ. 
                     Foto: Milan Švába


