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Nový kríž? Nie, prastarý
Zavŕšením rozsiahlych prác 

na obnove cintorína, ktoré ro-
bili mestské technické služby 
a o ktorých sme už informo-
vali, bolo ofi ciálne vysväte-
nie nového centrálneho kríža, 
ktoré prisľúbil pán dekan Bla-
žej Dibdiak (konalo sa 2. no-
vembra, po uzávierke novín). 
Vydláždená plocha vstupného 
priestoru cintorína bola ideál-
nym miestom na osadenie toh-
to nového, vlastne veľmi staré-
ho, vyše štvormetrového kríža, 
zo švédskeho mramoru. Zhoda 
viacerých okolností prispela k 
tomu, že práve tento kríž, ktorý 
na pôvodnom mieste možným 
pádom ohrozoval bezpečnosť 
návštevníkov cintorína, sa pri 
jeho vstupe stáva dominantou 
tohto pietneho miesta.  Miest-
na rodina kamenárov Kordia-
kovcov pomohla s renováciou 
povrchu jednotlivých dielov 

kríža. V jeho spodnej časti sa 
zachoval pôvodný starý text: 
„Pokoj  prachu jejích.“ Ku 
krížu je privedená elektrická 
prípojka, počíta sa s jeho trva-
lým osvetlením. Doplnený bol 
o symbol kresťanov, ukrižova-
ného Ježiša. Správca cintorí-
na, ktorého dlhodobou túžbou 
aj osobnou iniciatívou bolo, 
aby cintorín mal pri vstupe 
hlavný kríž, to trefne komen-
toval slovami: „Kríž, ktorý nás 
doposiaľ ohrozoval, nás bude 
odteraz ochraňovať“.

Nový, no pritom prastarý 
kríž, ku ktorému vzápätí po 
jeho dokončení prichádzali 
návštevníci cintorína s mod-
litbou za zosnulých, určite ešte 
umocnil atmosféru piety, ktorá 
vládla počas Sviatku všetkých 
svätých i Dušičiek na námes-
tovskom cintoríne.         

                       Milan Rentka

Námestovo chcelo kruhovú
križovatku – bude mať dve

Tento rok sa začína 
realizácia prieťahu Ná-
mestovom. Na prezentá-
cii konečného „vizuálu“ 
tohto diela to 12. októb-
ra na Mestskom úrade v 
Námestove potvrdil ria-
diteľ Slovenskej spravy 
ciest, Investičnej výstav-
by a správy ciest (SSC, 
IVSC) – Žilina Milan Pu-
choň. 

Ide o stavbu, ktorú občania 
zjednodušene volajú kruhová 
križovatka a ktorú túžobne 
očakávajú vodiči regiónu Bie-
lej Oravy, Oravy, Slovenska i 
návštevníci Námestova spoza 
hraníc.

Ide o dielo, ktoré nerieši len 
jednoduchší prístup do Ná-
mestova na križovatke pred 
kostolom, ale aj ucelenosť 
nástupiska SAD, po Žiline 
druhej najväčšej autobusovej 
stanice v kraji, ktorú,  ako jedi-
nú na Slovensku, na dve časti 
roky rozdeľuje štátna cesta. 
Ide o dielo s celkovou dĺžkou 
2,4 km, riešiace aj vyše stovku 
nových parkovacích miest a, 
mimochodom, aj ďalší kruho-
vý objazd – neďaleko kaplnky 
sv. Gorazda.

Tretieho novembra bolo otvá-
ranie obálok účastníkov verej-

nej súťaže na dodávateľa stav-
by, do konca roka by mala byť 
ukončená súťaž a s víťazom 
podpísaná zmluva. Celé dielo 
o predpokladanom náklade 
7,65 milióna € bez DPH musí 
byť dokončené v priebehu je-
denástich mesiacov, čo je pod-

ľa slov riaditeľa IVSC veľmi 
tvrdé, pretože do konca roku 
2015 je nutné vyčerpať pros-
triedky z Operačného progra-
mu Doprava 2007 - 2013. Ako 
tiež informoval Milan Puchoň, 
do súťaže sa prihlásilo veľa 
podnikov, takže vysúťažená 

cena môže byť ešte nižšia a 
víťaz môže začať na preklád-
kach pracovať aj v blížiacich 
sa zimných mesiacoch.

 Po ôsmich rokoch pre 
Námestovo konečne dobrá 
správa. Prečo práve teraz? 

Nad defi nitívnym výkresom stavby prieťahu Námestovom, ktorý prišiel na Mestský úrad v 
Námestove odprezentovať riaditeľ SSC IVSC – Žilina Milan Puchoň (na foto oproti). Zľava 
zástupca primátora Anton Ťapák, predseda ZMOBO František Poleta, vpravo vedúci oddelenia 
investičnej výstavby MsÚ Vladimír Natšin.                                               Foto: (lá)

Pokračovanie na 3. str.

Mesiac úcty k starším na ZŠ Komenského
Tak  ako po lete prichá-

dza jeseň, tak aj v živote 
každého človeka mladosť 
pominie a vystrieda ju sta-
roba. Práve október je me-
siacom úcty k starším.

Na ZŠ Komenského  sa už 
stalo tradíciou pripomenúť 
si  sviatok starých rodičov.  
Aj tento rok sme 24. októbra  
pripravili slávnostné poobe-
die  s našimi starými rodičmi, 
ktoré sa uskutočnilo v Dome 

kultúry v Námestove.  Žiaci  
uvili symbolickú kyticu pies-
ní, básní, tancov a divadielok.  
Históriu nášho mesta  pripo-

menuli scénkou  o vzniku Ná-
mestova, prítomných rozve-
selili spartakiádou a módnou 
prehliadkou. Na záver zazne-
la skladba Hallelujah, ktorou 
sme vzdali poctu  a  spomien-
ku tým starým rodičom, ktorí 
už nie sú medzi nami.

Touto milou slávnosťou 
sme chceli vyjadriť našim 
seniorom  úprimné poďako-
vanie za ich prácu, pomoc pri 
výchove detí a vnúčat, za ich  

slová povzbudenia. 
Vážme si ich prítomnosť, 

pokiaľ sú s nami. 
 Monika Kozoňová

Detské púčiky zo symbolickej kytice, plnej zábavy pre starých 
rodičov.          Foto: (zš k)

Finančné zdravie Námestova výborné
INEKO – Inštitút pre eko-

nomické a sociálne reformy 
– zverejnil v októbri rebrí-
ček všetkých slovenských 
miest podľa zmeny fi nan-
čného zdravia a kľúčových 
ukazovateľov za roky 2010 
– 2013. Celkové hospodáre-
nie jednotlivých mies hod-
notí číslami 6 – 2 a slovným 
hodnotením výborný až ne-
dostatočný. Medzi 138 slo-
venskými mestami sa z orav-
ských miest najvyššie, na 17. 
mieste umiestnil Tvrdošín so 

známkou 5,3, za nim na 20. 
mieste Námestovo so znám-
kou 5,1. Obe spomínané 
oravské mestá patria medzi 
mestá, ktorých celkové fi nan-
čné zdravie je výborné. 

Na 85. mieste slovenského 
rebríčka sa umiestnil Dolný 
Kubín (4,1) – má dobré fi nan-
čné zdravie, 128. miesto  v 
celkovom hospodárení miest 
za ostatné štyri roky obsadilo 
mesto Trstená (3,3 s dosta-
točným fi nančným zdravím).                                                                                           
       (r), zdroj: www.ineko.sk

Majestátny kríž a za nim v širokom zástupe stovky našich drahých zosnulých. Aká symbolika...
                                                                        Foto: Mária Lajmonová
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E-mail: oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Voliť môže ísť viac ako 
6 000 Námestovčanov

Až 6 316 je počet oprávne-
ných voličov, ktorí sa môžu 
zúčastniť nadchádzajúcich 
komunálnych volieb. Mesto 
zriadilo 6 volebných okrskov 
s počtom voličov od 775 v 
najmenšom, treťom okrsku, 
v Cirkevnej ZŠ 
a 1316 v naj-
väčšom, šies-
tom okrsku, na 
Brehoch. Voleb-
ných okrskov je 
šesť, v meste je 
však len jeden 
volebný obvod. 
V praxi to zna-
mená, že všetci 
budeme voliť 
z rovnakých 
k a n d i d á t o k . 
Voliči dostanú 
dva hlasovacie 
lístky. Jeden s 
kandidátmi na 
post primátora, 
o ktorý sa uchá-
dzajú šiesti kan-
didáti a druhý s 
kandidátmi na 
poslancov, tých 
je dokopy 69. 
Na volebnom 
lístku primátora môžeme za-
krúžkovať len jedno meno, 
inak je lístok neplatný. Na 
lístku s poslancami môžeme 
zakrúžkovať maximálne 12 
mien. Môžeme zakrúžkovať 

aj menej ako 12 kandidátov, 
lístok bude platný, nesmie 
ich však byť zakrúžkovaných 
viac ako 12, v tom prípade 
by bola voľba neplatná. Veľ-
mi dôležitá bude účasť na 
voľbách. Čím bude vyššia, 

tým bude väčšia pravdepo-
dobnosť, že si zvolíme tých 
správnych zástupcov, ktorí 
budú riadiť mesto nadchádza-
júce štyri roky.

                     Milan Rentka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Kandidáti:
1. Ján Feja, Ing., 31 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Danica Hollá, Ing. arch., 49 r., autorizovaná architektka, nezávislý kandidát
3. Ján Kadera, Ing., 57 r., primátor mesta, Koalícia smEr – sociálna demokracia 
                                       a slovenská národná strana
4. Jozef Parížek, Mgr., 47 r., vedúci penziónu, nezávislý kandidát
5. Miroslav Šimurda, 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
6. Dávid Tarčák, JUDr., 30 r., právnik, nezávislý kandidát 

pre voľby primátora mesta
N á m E s T o v o   15. novembra 2014

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Kandidáti:

1.	 Juraj Adamík,	Ing.,	33	r.,	manažér,	SIEŤ
2.	 Peter Balušík, Mgr.,	49	r.,	zamestnanec	verejnej	správy,	
	 SMER-SD
3.	 Štefan Blahút, MUDr.,	57	r.,	lekár,	SMER-SD
4.	 Ferdinand Bolibruch, Mgr.,	38	r.,	právnik,	nezávislý		 	

	 kandidát
5.	 Jozef Borovjak,	67	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát
6.	 Marián Bránický,	Ing.,	37	r.,	IT	manažér,	KDH
7.	 Vladimír Buroň,	60	r.,	technik,	SOĽ
8.	 Ladislav Cicek,	62	r.,	dôchodca,	SNS
9.	 Marcel Červeň,	27	r.,	elektrikár,	SMER-SD
10.	 Jozef Červenka, Ing.,	47	r.,	živnostník,	nezávislý		 	

	 kandidát
11.	 Marián Čiernik,	47	r.,	hasič,	SIEŤ
12.	Mário Dendis,	Ing.,	27	r.,	lesník,	SMER-SD
13.	 Eduard Dunčič, Ing.,	47	r.,	podnikateľ,	nezávislý	kandidát
14.	 Ján Feja, Ing.,	31	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát
15.	Miloš Ferleťák,	37	r.,	SZČO,	SDS
16.	Michal Ferneza,	33	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát
17.	 Iveta Gloneková,	42	r.,	ekonómka,	SIEŤ
18.	 Peter Grebáč, Ing.,	54	r.,	živnostník,	KDH
19.	 Karol Grigeľ, 55 r.,	podnikateľ,	SMER-SD
20.	Marián Grígeľ,	59	r.,	súkromný	podnikateľ,	SNS
21.	 Silvester Habiňák,	60	r.,	stavebný	technik,	SNS
22.	Milan Hubík,	53	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát	
23.	Jaroslav Hucík,	Bc.,	40	r.,	stráž	prírody,	nezávislý		 	

	 kandidát
24.	 Peter Hurák,	53	r.,	elektrotechnik,	nezávislý	kandidát
25.	Jozef Iskierka, Ing.,	52	r.,	zvárací	inžinier,			 	

	 99%-občiansky	hlas
26.	Mário Jackulík, Ing.,	43	r.,	súkromný	podnikateľ,	SNS
27.	 Martin Jankuliak,	38	r.,	technik,	SIEŤ
28.	 František Janolek, Mgr.,	39	r.,	špeciálny	pedagóg,	SNS
29.	 Imrich Jatyel,	28	r.,	automechanik,	SNS
30.	Dominik Jendroľ,	42	r.,	živnostník,	SMER-SD
31.	 Peter Kolada, Ing.,	36	r.,	inžinier	kvality,	KDH
32.	 Vladimír Kordiak, Mgr.,	46	r.,	štátny	zamestnanec,	NaS-ns
33.	 František Košťál,	63	r.,	dôchodca,	nezávislý	kandidát

34.	Tomáš Kucharík, PaedDr.,	41	r.,	pedagóg,	SNS
35.	Július Labaj, Ing.,	43	r.,	podnikateľ,	nezávislý	kandidát
36.	Ján Laštík, PhDr.,	47	r.,	sociálny	pracovník,	SNS
37.	 Silvia Loneková, MUDr.,	60	r.,	lekárka,	SMER-SD
38.	 Vladimír Lubas,	61	r.,	konateľ,	KDH
39.	Azem Luši,	49	r.,	SZČO,	SDS
40.	Marián Melišík, RNDr.,	44	r.,	učiteľ,	nezávislý	kandidát
41.	 Rudolf Melišík, Ing.,	46	r.,	manažér,	SDKÚ-DS
42.	Jozef Metes,	38	r.,	SZČO,	SDS
43.	Daniela Metesová, RNDr.,	41	r.,	ekonomická	riaditeľka,		

	 SIEŤ
44.	Kamil Miklušičák, Ing.,	39	r.,	technik,	SMER-SD
45.	Alena Nováková, Mgr.,	48	r.,	učiteľka,	nezávislý	kandidát
46.	Emília Nováková, Mgr.,	50	r.,	ekonómka,	nezávislý		 	

	 kandidát
47.	 František Odrobiňák,	46	r.,	SZČO,	SDS
48.	Martin Paholek, Ing.,	36	r.,	ekonóm,	nezávislý	kandidát
49.	Jozef Pindjak,	65	r.,	dôchodca,	nezávislý	kandidát
50.	Jana Pisarčíková, Ing.,	37	r.,	vedúca	odboru,	SMER-SD
51.	 Tomáš Plutinský,	30	r.,	veliteľ	DHZ,	SMER-SD
52.	Karol Polťák,	57	r.,	technik,	SNS
53.	Pavol Ptačin,	32	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát
54. Anton Ratičák, Ing.,	48	r.,	manažér,	SDKÚ-DS
55.	 Ivan Rusnák,	50	r.,	štátny	zamestnanec,	nezávislý		 	

	 kandidát
56.	Róbert Sládek, Ing.,	49	r.,	konštruktér,	KDH
57.	 Anna Sumegová, Mgr.,	49	r.,	špeciálna	pedagogička,		

	 SNS
58.	Tomáš Štefaničiak,	38	r.,	podnikateľ,	nezávislý	kandidát
59.	Milan Šurin,	43	r.,	programátor,	KDH
60.	Anton Ťapák, Ing.,	62	r.,	zástupca	primátora,	SMER-SD
61.	 Jozef Trnka,	69	r.,	dôchodca,	SNS
62.	Juraj Uhliarik,	34	r.,	konateľ,	KDH
63.	Peter Uhliarik,	53	r.,	živnostník,	nezávislý	kandidát
64.	Štefan Uhliarik, Ing.,	41	r.,	manažér,	KDH
65. Jozef Vajdiar,	33	r.,	manažér,	99%-občiansky	hlas
66.	 Vladimír Viluda, PaedDr.,	39	r.,	špeciálny	pedagóg,	SNS
67.	 Martin Wolf,	41	r.,	podnikateľ,	SMER-SD
68.	Mária Zábelová,	47	r.,	referentka,	Magnificat	Slovakia
69.	Darina Zjavková,	25	r.,	referentka,	99%-občiansky	hlas

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
N á m E s T o v o  15. novembra 2014 

Volebný obvod číslo: 1
vo volebnom obvode sa volí  12  poslancov

Pred susedmi máme takmer štvrťstoročie náskok
Napriek tomu, že sme, Slová-
ci a Česi, žili spolu v spoloč-
nom štáte viac ako 70 rokov 
a právne normy máme veľmi 
podobné, v samospráve sme 
sa na Slovensku vybrali 
úplne iným smerom. Už v 
roku 1990 sme si v prvých 
demokratických voľbách 
volili starostov, primátorov a 
poslancov v priamych voľ-
bách. Tento systém trvá bez 
výraznejšej zmeny až dopo-
siaľ. Pätnásteho novembra si 
budeme môcť opäť, v poradí 

už v siedmych voľbách, vybrať 
primátora a poslancov z jed-
notlivých kandidátov priamo. 
Je možné bez polemiky kon-
štatovať, že je to systém veľmi 
moderný a voličom dáva silný 
mandát na voľbu. 
Tento rok mali komunálne 
voľby aj v Čechách. U nich 
sa konajú dva dni, tento rok to 
bolo 10. a 11. októbra. Obča-
nia v Čechách si však nemôžu 
voliť svojho starostu priamo, 
ale volia len poslancov do 
zastupiteľstva. Až poslanci 

zastupiteľstva si spomedzi 
seba zvolia starostu a zástup-
cu starostu. Navyše, kandidá-
tov na poslancov predkladajú 
politické strany s pevne urče-
ným poradím. Až na základe 
výsledkov volieb získa politic-
ká strana určitý počet poslan-
cov do zastupiteľstva. Existuje 
tiež možnosť „krúžkovaním“ 
posunúť kandidáta prostred-
níctvom preferenčného hlasu, 
podobne ako u nás v parla-
mentných voľbách. Vidieť, že v 
systéme volieb v Čechách hra-

jú podstatne dôležitejšiu úlohu, 
než ako je to u nás, politické 
strany. Aj v susednom Poľsku 
zaviedli priamu voľbu  len pred 
štyrmi rokmi. Môžeme sa teda 
pochváliť, že aspoň v tomto 
smere sme predbehli našich 
susedov o 20, resp. 24 rokov. 
Za zmienku stojí aj fakt, že 
naše právne normy pre fungo-
vanie samosprávy pripravilo 
ministerstvo vnútra v roku 
1990 pod vedením vtedajšieho 
ministra Vladimíra Mečiara...

Milan Rentka

Kedy budú volebné výsledky?
Komunálne voľby sa konajú 

v sobotu 15. novembra v čase 
od 7.00 hodiny ráno do 20.00 
hodiny večer. Po zatvorení 
volebných miestností o 20.00 
hodine začnú volebné komi-
sie spočítavať hlasy - zvlášť 
kandidátov na post primátora 
a zvlášť na poslancov mest-
ského zastupiteľstva. Zdĺha-
vejšie bude spočítať hlasy 
na miesta poslancov, keďže 
je len jeden volebný obvod a 
v každom sa volí zo 69 kan-
didátov. Po spočítaní hlasov 

a vyhotovení zápisnice vo 
všetkých šiestich okrskoch 
sa tieto výsledky odovzdajú 
mestskej volebnej komisii, 
ktorá spočíta výsledky za 
celé mesto. Až po vyhotove-
ní zápisnice mestskou voleb-
nou komisiou budú známe 
oficiálne výsledky. Tie sa 
zvykli v nedeľu, nasledujúci 
deň oznámiť občanom mesta 
prostredníctvom mestského 
rozhlasu a zverejnením na 
webovej stránke mesta.

Milan Rentka

Komunálne voľby
2014
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Posledné rokovanie mestského 
zastupiteľstva 2014

Posledné rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva v súčasnom 
volebnom období sa uskutoč-
nilo 1. októbra. Okrem kontro-
ly plnenia uznesení program 
obsahoval informáciu o plnení 
rozpočtu mesta za I. polrok 
tohto roka, rozpočtové opatre-
nie č. 2/2014, vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra a  priamo 
na rokovaní doplnený bod pre-
vody majetku mesta. Vedúca 
finančného oddelenia mestské-
ho úradu Katarína Rusinová 
informovala poslancov o stave 
mestských financií k polroku 
tohto roka a v rámci rozpoč-
tového opatrenia o presunoch 
financií medzi jednotlivými 
položkami rozpočtu. Rozpočet 
sa v oblasti bežných príjmov a 
výdavkov napĺňa podľa schvá-
lených predpokladov, väčšina 
kapitálových výdavkov je tra-
dične čerpaná v druhom polro-
ku. Na interpelácie poslancov, 
či sa podarí zrealizovať všet-
ky plánované investície, bolo 
vedením mesta konštatované, 
že príprava, vrátane verejného 
obstarávania, bola uskutočne-
ná prakticky na všetky akcie, 
väčšina je už vo fáze realizácie. 
Problém je v najväčšej investí-
cii - výstavbe náučného chod-

níka, z dôvodu komplikácií 
pri majetkovom vysporiadaní 
pozemkov a vyňatí z lesného 
pôdneho fondu. Až po tomto 
vysporiadaní je možné vydať 
stavebné povolenie a vyhlásiť 
súťaž na dodávateľa staveb-
ných prác. Poslanci informáciu 
o rozpočte k polroku vzali na 
vedomie a rozpočtové opatre-
nie schválili. Možno konštato-
vať, že mesto aj tento rok skon-
čí s prebytkom hospodárenia.

Poslanci tiež schválili vyhlá-
senie volieb hlavného kontro-
lóra mesta. Súčasnému kon-
trolórovi Martinovi Slovíkovi 
sa končí šesťročné funkčné ob-
dobie 2. 1. 2015. Voľba nového 
kontrolóra sa uskutoční 10. 12. 
2014, prihlášky môžu záujem-
covia predkladať do 26. 11. 
2014.

Po komunálnych voľbách je 
plánované ustanovujúce mest-
ské zastupiteľstvo na 26. 11. 
2014 a následne 10. 12. 2014 
už riadne pracovné rokovanie 
nového poslaneckého zboru. 
V programe by mal byť návrh 
rozpočtu na rok 2015, voľba 
hlavného kontrolóra a vše-
obecne záväzné nariadenia o 
daniach a o poplatkoch.

Milan Rentka

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Námestovo

Mestské zastupiteľstvo v 
Námestove
1. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 záko-

na č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov stredu 10. 
decembra 2014 za deň kona-
nia voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Námestovo 

 
2. u r č u j e 
a) nasledovné požiadavky, 

ktoré musí spĺňať kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra:

kvalifikačné predpoklady: 
minimálne úplné stredné 

vzdelanie
iné predpoklady: morálna 

bezúhonnosť 
b) náležitosti prihlášky, ktorá 

musí obsahovať: 
- osobné údaje kandidáta
- písomný súhlas uchádzača na 

spracovanie osobných údajov

Kandidáti na funkciu hlavné-
ho kontrolóra mesta zašlú ale-
bo odovzdajú svoje písomné 
prihlášky v zalepenej obálke 
označenej „VOĽBA KON-
TROLÓRA“ tak, aby boli do-
ručené najneskôr 26. novem-
bra 2014 do 17.00 hodiny na 
Mestský úrad v Námestove.

Súčasťou prihlášky je aj 
- výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace
- údaj o najvyššom dosia-

hnutom vzdelaní s úradne 
overenou fotokópiou prísluš-
ného dokladu o dosiahnutom 
vzdelaní

- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o odbor-

nej praxi.
 
Hlavný kontrolór sa volí na 

dobu 6 rokov. 
Deň nástupu novozvoleného 

hlavného kontrolóra je 3. 1. 2015.

Minister vnútra poďakoval hasičom
Podpredseda vlády a minister 

vnútra SR Robert Kaliňák po-
slal kolektívu Dobrovoľného 
hasičského zboru v Námestove 
ďakovný list za ich mimoriad-
ny prejav statočnosti, odvahy 
a úsilia pri záchrane a evaku-
ácii 122 osôb z chaty Vrátna 
a hornej stanice kabínkovej 
lanovej dráhy na Chleb počas 
záchranných prác v dôsledku 
ničivej búrky, ktorá zasiahla 
Vrátnu dolinu 21. júla 2014.

„Vaším odvážnym a roz-
hodným konaním ste v týchto 
ťažkých podmienkach a v pro-
stredí zničených prístupových 
ciest prívalovými dažďami 
zachránili ľudské životy v ich 
bezprostrednom ohrození, čím 
nedošlo k stratám na životoch, 
či zraneniam.“

V ďakovnom liste zaželal 

minister R. Kaliňák kolektívu 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Námestovo pri práci pevné 
zdravie a naďalej elán a nadše-
nie.                 (r)

Námestovo chcelo kruhovú
križovatku – bude mať dve

Riaditeľ IVSC Žilina Mi-
lan Puchoň: „V štátnej exper-
tíze uvedené dva jazdné pruhy 
jedným a dva jazdné pruhy 
druhým smerom bol projekt 
finančne veľmi náročný, ne-
bolo naň v takom objeme fi-
nančné krytie, a preto sa jeho 
realizácia dlho odsúvala. Na-
proti tomu – samotné mesto 
Námestovo ako žiadateľ neus-
tále namietalo, že štyri jazdné 
pruhy sú zbytočné a k tomu 
ešte spôsobujú vodičom prob-
lém v odbočovaní po prejdení 
vyše stovky, resp.  vyše dvoch 
stoviek metrov úseku cesty. 
Počet jazdných pruhov teda 
projektant po požiadavkách 
mesta nakoniec upravil, čím sa 
zlepšil nielen prístup do centra 
mesta, ale aj podstatne znížila 
celková cena diela, na ktoré sa 
v spomínanom objeme na pos-
lednú chvíľu našli prostriedky 
z Operačného programu Do-
prava. 

Bolo to teda mesto, ktoré 
najmä v ostatných mesiacoch 
na nás intenzívne tlačilo a my 
sme zas urobili všetky opatre-
nia, aby sme termíny skrátili 
a jeho požiadavky splnili. V 
mene investora by som chcel 
primátorovi i pracovníkom 
mestského úradu, ktorí sa o to 
zaslúžili, poďakovať za spo-
luprácu, za výraznú pomoc 
pri zabezpečovaní vyjadrení k 
projektovej dokumentácii, za 
pomoc pri majetkoprávnom 
vysporiadaní, a najmä za spo-
mínaný sústavný tlak, ktorý 
vyvinuli na nadriadené orgá-
ny. Vďaka tomu bol prieťah 
Námestovom zaradený ešte 
do tohto programovacieho ob-
dobia, v opačnom prípade by 
bol presunutý na obdobie 2014 
– 2020. A treba si uvedomiť, 
že peňazí nie je viac, je ich čím 
ďalej, tým menej, pričom pri-
oritu majú diaľnice...“

A retrospektívny pohľad 
Mesta na projekt Námestovo 
prieťah?

 Vladimír Natšin, vedúci 
oddelenia investičnej výstav-
by: „Najväčším problémom 
bolo pre nás nie vybudovanie 
samotnej kruhovej križovatky 

pri kostole. To 
bola tá najjed-
noduchšia for-
ma riešenia, ale 
podstatu kom-
plexného prob-
lému dopravy v 
Námestove by 
vôbec neriešila, 
a preto nebola 
pre Mesto prija-
teľná. Najväč-
ším problémom 
bolo doriešenie 
a u t o b u s o v é -
ho nástupišťa 
a parkovacích 
plôch pri po-
lícii na strane 
od mesta, aby 
občania nepre-
chádzali cez 
štvorprúdovú 
komunikáciu k 
týmto zariade-
niam. Preto sme požiadali o 
posunutie cesty o cca 12 met-
rov smerom k obchodnému 
domu Terno a posunutie kru-
hovej križovatky tak, aby bola 
Štefánikova ulica napojená 
kolmo do kruhovej križovatky 
a priechod pre chodcov zostal 
na pôvodnom mieste. Naše po-
žiadavky mali riešiť aj ďalšie 
problémy – vozidlá zo strany 
od kruhovej križovatky pod 
kostolom v pôvodne riešenom 
projekte nemohli odbočiť k ob-
chodnému domu Terno, ale sa 
museli ísť otáčať na ďalší kru-
hový objazd, ktorý je plánova-
ný na začiatku mesta, čo bolo 
pre nás absolútne neprijateľné. 
Dlho trvalo naše dokazova-
nie a presviedčanie, ale dnes 
môžem povedať, že to malo 
význam. Nový prezentovaný 
projekt zohľadňuje všetky po-
žiadavky, ktoré sú doriešené 
k spokojnosti nášho mesta. 
Takéto dielo sa nerobí na rok, 
ale s výhľadom najmenej na 
30 rokov, a preto je namieste 
ho vybudovať tak, aby občania 
boli s ním dlhodobo spokojní. 
Neraz sme pritom na rokova-
niach počuli, že Námestovo 
nie je pupkom Slovenska, a že 
takých, podstatne vážnejších 
problémových miest, kde sú 
problémy v doprave od rána do 

večera, je viac a my sme boli 
v tomto smere možno na 125. 
mieste na Slovensku.  Ale vý-
sledok, roky práce a snáh, na 
ktoré sa tu dnes pozeráme, sa 
dostavil, aj vďaka tomu, ako si 
SSC dokáže pripravovať a ma-
nažovať stavby.“

Aké obmedzenia v doprave 
budú na trase počas výstav-
by? 

M. Puchoň: „Určite budú 
obmedzenia v doprave, keďže 
v trase sa kope, budú sa robiť 
prekládky a pod. Keďže sa 
stavba bude realizovať za plnej 
prevádzky, bude to pomerne 
obtiažne, ale Námestovo má 
dosť obchádzok po miestnych 
komunikáciách, resp. väčšie 
vozidlá budú môcť stavbu 
obísť cez priehradný most či z 
opačnej strany cez obec Vav-
rečka. 

Prieťah Námestovom nie je 
„len námestovský“...

 František Poleta, predseda 
ZMOBO: „Táto stavba nie 
je len vecou mesta Námesto-
vo, ale i všetkých dolín, kto-
ré vchádzajú do tohto mesta 
a všetkých obyvateľov tých 
dolín. Vďaka tomu sa vyrieši 
problém dopravy celého regi-
ónu bez železničnej dopravy. 
Preto sme sa s primátorom 
mesta zúčastňovali rôznych 
jednaní spoločne, aby sme tak 

pomohli riešiť problém oby-
vateľov všetkých obcí, ktorí 
tu chodia za prácou, za leká-
rom, za nákupmi... Koľkokrát 
sme na rokovaniach ZMOS-u 
či ZMOBO prezentovali nut-
nosť vybudovania tohto diela, 
chodili sme na rokovania a 
tlačili, aby sme spoločne, aj 
so starostami ostatných obcí, 
pomohli tejto stavbe. Prieťah 
Námestovom je náš spoločný 
záujem, pretože jeho realizá-
cia pomôže aj našim občanom 
- v bezpečnosti a plynulosti 
premávky, ale aj v parkovaní, 
ktoré je v Námestove z roka 
na rok pre množstvo áut kom-
plikovanejšie. Prieťah mestom 
rieši aj cestovný ruch, hraničné 
priechody – Oravskú Polhoru, 
Bobrov, Novoť. Prieťahom sa 
pomôže všetkým. A čo sa týka 
spomínaného majetko-práv-
neho vysporiadania: Určite 
je veľmi dobré, že to občania 
prijali a súhlasili s poskytnu-
tím pozemkov pod stavbu, 
pretože ak by nebol súhlas a 
vôľa ľudí, možno by sa tu už 
nikdy toto dielo nezrealizova-
lo. Spomeňme si ako príklad 
Podbiel... Práve pre problémy 
tohto druhu sa zmenila trasa 
tamojšieho obchvatu a – od-
vtedy ušli už vyše dve desiat-
ky rokov...“

             (lá)

Je to „čierne na bielom“. Po ôsmich rokoch sa dielo Námestovo – Prieťah 
podľa tohto koordinačného výkresu stavby začína budovať.             Foto: (lá)

Dokončenie z 1. str.

Takmer štyri tony vážíaci kríž museli pracovní-
ci technických služieb pri premiestňovaní zoza-
du do vstupného priestoru cintorína rozdeliť na 
päť častí, aby ho dokázali presunúť. Práce trvali 
dva týždne, ľuďom pri nich nevadil ani takmer 
každodenný spoločník – dážď. Správca cintorí-
na Ján Krušinský ďakuje riaditeľovi Martinovi 
Miklušičákovi a zamestnancom TS za veľmi 
dobrú spoluprácu na tomto diele, ktoré vzápätí 
po osadení kríža i počas sviatkov Dušičiek oce-
nili uznaním aj návštevníci cintorína.  Kríž sa na 
pôvodnom mieste, bez podložia, vplyvom čas-
tých dažďov postupne nakláňal do strany, za 6 
týždňov sa naklonil o 7 cm, takže  hrozilo, že sa 
zrúti. Upozorňoval tak na seba,  a svojou krásou 
a hodnotou tiež nepriamo na to, že chce slúžiť, na 
inom mieste...              (r)

Päť častí vážilo štyri tony



sumou, pretože rehabilitácia 
detí aj ich pobyt sú nákladné a 
musia si ich hradiť z vlastných 
prostriedkov.   

Magdaléna Hvolková, matka 
Maxima Tomečka, oslovila aj 
našu redakciu s požiadavkou 
o propagáciu prosieb matiek 
týchto troch postihnutých detí. 

Vážení spoluobčania, prosí-
me vás, pomôžte týmto deťom, 
ktoré nemôžu za to, že sa ne-
narodili zdravé, alebo že sa 
ich zdravotný stav bez akého-
koľvek vonkajšieho zavinenia 
zmenil a ony sú dnes úplne 
odkázané na zdravotníkov, ro-
dičov. Ale aj na vás, lebo nikto 
nie je taký bohatý, aby chorým 
deťom zabezpečil zdravie... 

Kalendár si môžete kúpiť v 
predajni Textil Janckulík na 
Hviezdoslavovom námestí,  vý-
dajni zdravotníckych potrieb 
Angelus, v Potravinách Polyspol 
Brehy,  v Potravinách Michal 
Ferneza, Reštaurácii Desire 
(oproti Bille) alebo na www.
appa.eu                      

Redakcia, Texty pod foto 
podľa: www.appa.eu

Natalka Bušková, Laura Ben-
cúrová a Maxim Tomeček sú 
malé, bezbranné deti, ktoré trá-
pi množstvo závažných zdra-
votných problémov, pre ktoré 
ani jedno z nich okrem iných 
ťažkosti, nemôže chodiť na 
vlastných nôžkach. Aby sa ich 
zdravotný stav zlepšoval, po-
trebujú nutne rehabilitáciu. A 
na to zas fi nančné prostriedky. 
Aj preto sa spomínané tri smut-
né námestovské mamy prosbou 
o pomoc obrátili na APPA - 
Asociáciu pomoci postihnutým 
Adeli, ktorej hlavnou úlohou je 
aktívna pomoc slovenským 

pacientom pri získavaní fi nan-
čným prostriedkov na rehabili-
táciu v ADELI Medical Center. 
Asociácia pripravila Charita-
tívny kalendár na rok 2015, kde 
sú fotografi e a stručné príbehy 
55-tich zdravotne postihnutých 
detí z celého Slovenska, me-
dzi nimi aj troch spomínaných 
malých Námestovčanov, ktorí 
potrebujú pomoc odborníkov 
i dobrých ľudí na Slovensku. 
A práve kúpou tohto kalendá-
ra v hodnote  6,99 eur môžete 
prispieť na liečbu týchto detí. 
Ich rodičia potrebujú fi nančne 
pomôcť, kúpou kalendára, či 
akoukoľvek malou fi nančnou 

Natálka prišla na svet pred-
časne, mala váhu 1300 gra-
mov.  K nízkej pôrodnej váhe 
sa pridal Downov syndróm, 
porucha hrubej a jemnej mo-
toriky a ďalšie hrozivo zne-
júce diagnózy. Dnes má už 
tri rôčky a napriek všetkým 
problémom dokáže sedieť, 
liezť po štyroch i  usmievať 
sa. Rodičia túžia, aby po re-
habilitáciách urobila Natál-
ka prvé kroky.

4 NámestovčanSAMOSPRÁVA/OBČANIA

Občania Námestova i okresu podporili petíciu
Republiková špecifi cká or-

ganizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých rozbehla 
od júna tohto roku do 10. ok-
tóbra  celoslovenskú petičnú 
akciu zameranú na zbieranie 
občianskej podpory pre zme-
nu existujúcej právnej úpravy 
týkajúcej sa kúpeľnej starost-
livosti pre ľudí, ktorí v ranom 
detstve prekonali detskú obr-
nu. Detskú obrnu spôsobuje 
vysoko infekčný poliovírus, 
ktorý postihuje nervové vlák-
na uložené v predných rohoch 
miechy, ale ničí aj centrá pre-
dĺženej miechy a tiež napadá 

motorickú kôru mozgu. Dô-
sledkom je, že asi u 50% na 
začiatku úplne ochrnutých 
osôb ostávajú trvalé násled-
ky v podobe úplného, alebo 

čiastočného  ochrnutia svalov 
dolných a horných končatín, 
ako aj trupu.

Jediným overeným spôso-
bom, ako tento proces aspoň 
trochu spomaliť, je podľa 

najnovších vedeckých po-
znatkov a odporúčaní pra-
videlná, opakujúca sa reha-
bilitácia a kúpeľná liečba. 
Zmena, ktorú je snaha pros-
tredníctvom tejto petície do-
siahnuť, je zaradiť chorobu 
do zoznamu prioritných cho-
rôb zákona č. 577/2004 Z.z. 
a v indikačnom zozname pre 
kúpeľnú starostlivosť uvede-

ného zákona zmeniť kategó-
riu B na kategóriu A.

Petičná akcia na zbieranie 
občianskej podpory prebehla 
aj v našom meste. Podporili

ju poslanci MsZ, primátor 
mesta, členovia ZO SZTP i 
veľká časť občanov mesta a 
tohto regiónu.

Chcem sa všetkým poďako-
vať za podporu, ktorú v petí-
cii prejavili. Som presvedče-
ný, že aj s touto podporou sa 
podarí dosiahnuť požadovanú 
zmenu.             Anton Ťapák

predseda ZO Slovenského 
zväzu telesne postihnutých

Prvé výročie...
Jeseň života - slovné spo-

jenie, ktoré v mnohých z nás 
evokuje poslednú etapu života. 
Práve pred rokom, symbolic-
ky na jeseň, 22. októbra mes-
to pod vedením Jána Kaderu, 
slávnostne otvorilo novú budo-
vu Zariadenia pre seniorov.

Čas neuveriteľne plynie a 
za ten jeden rok sa budova na 
Komenského ulici  premenila 
na útulný domov pre našich 
seniorov. Túto „malú-veľkú“ 
rodinu tvorí zatiaľ 35 seniorov, 
z ktorých  až tri štvrtiny sú z 
Námestova alebo z blízkeho 
okolia. Stará sa o nich obetavý 
tím zdravotníkov, opatrovate-
liek, sociálnych pracovníkov a 
prevádzkových zamestnancov 
pod vedením riaditeľky Márie 
Kondelovej.

Je veľmi dobre, že sa takýto 
projekt podarilo zrealizovať, 

pretože žiaden človek si neza-
slúži, aby ostal na sklonku ži-
vota sám a bez pomoci.  Život  
nie je len radostný, ale prináša 
aj zložité situácie, v ktorých 
treba požiadať o pomoc. 

Práve takúto pomoc ponú-
ka seniorom a ich blízkym 
Centrum sociálnych služieb 
Námestovo, a to formou celo-
ročného pobytu v zariadení pre 
seniorov, ale aj opatrovateľ-
skou službou v meste. 

 Napriek tomu, že poskyto-
vanie týchto služieb  je veľmi 
náročné, uvedomujeme si, že 
aj to je našou úlohou a čas-
to nás to prinúti zamyslieť sa 
nad skutočnými hodnotami v 
živote.

Prajeme našim seniorom 
dobré zdravie a tú najlepšiu 
starostlivosť.

Kolektív CSS

Vystúpenie detí z MŠ Komenského pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším.          Foto: CSS

K pozemkovým úpravám
Niektorí občania nám 

opakovane kladú otázky, 
prečo v Námestove vo 
väčšom rozsahu nepre-
behli pozemkové úpravy.

Pozemkové úpravy sme za-
čali s tým, že pokračovanie 
bude možné až po schvále-
ní  nového územného plánu 
(ÚP). Do nového ÚP boli aj 
na základe požiadaviek ob-
čanov zaradené lokality s 
iným využitím, ako to riešil 
pôvodný ÚP a ÚP vyššieho 
územného celku. Dnes ešte 
nevieme, či bude tento náš 
návrh schválený tak, ako je 
predložený, alebo bude zo 
strany krajského stavebného 
úradu korigovaný. Pre ľah-
šie pochopenie možno uviesť 
tento príklad: Na Čerchľoch 
za Strojárňami  je  lokalita v 
ÚP vyššieho stupňa a v pô-
vodnom ÚP navrhnutá ako 
priemyselná zóna. Nový ná-
vrh ÚP rieši uvedené územie 
ako IBV a aj s časťou, ktorá 
nám v roku 2001 bola vylú-
čená z dôvodu ochrany poľ-
nohospodárskeho fondu. V 
prípade, že pozemky by sme 
rozdelili na stavebné pozem-
ky pod rodinné domy  a návrh 
by neprešiel,  bola by časť 
vlastníkov, ktorým sa v danej 
lokalite  vyčlenili pozemky 
na IBV, vlastne podvedená, 
pretože  využitie pozemkov 
na výstavbu rodinných do-
mov by bolo nemožné. Z 
dôvodu ochrany pôdy nám 
môžu byť hranice plánovanej 
zástavby obmedzené, ako sa 

to stalo v roku 2001. Bolo by 
veľmi nezodpovedné a  ťažko 
vysvetliteľné novým vlastní-
kom, že síce pozemok majú v 
1/1 vo vlastníctve, v návrhu 
ÚP určené na zastavanie, ale 
stavať by tam nebolo možné. 
Takéto návrhy môžu dávať 
len občania, ktorí  nemajú 
žiadnu právnu zodpovednosť 
za výsledok pozemkových 
úprav.  V súčasnosti už máme 
stanovisko OU v Žiline, refe-
rátu pôdohospodárstva, ktorý 
v ňom požiadal vylúčiť z ná-
vrhu ÚP dohromady 9 lokalít. 
Som toho názoru, že je po-
trebné počkať na schválenie 
ÚP, aby občan mal pri pre-
rozdeľovaní pozemkov práv-
nu istotu, že to, čo mu bude 
pridelené, to bude aj môcť na 
tento účel využiť. Je veľká  
škoda, že v roku 2003 sa po-
zemkové úpravy na základe 
nesúhlasu vlastníkov neusku-
točnili, dnes  by sme mohli 
byť podstatne ďalej.  V roku 
2003 bolo možné na  spoloč-
né cesty využiť v prvom rade 
pozemky vo vlastníctve Slo-
venského pozemkového fon-
du, ktorých bolo cca 15 % a 
čím by účasť vlastníkov bola 
podstate menšia. K dnešné-
mu dňu týchto pozemkov 
je už mizivé percento.  Nik 
nepredpokladal, že schvaľo-
vanie konceptu ÚP bude mať 
taký dlhý priebeh, že sa to 
tak časovo natiahne. Územný 
plán robený v roku 2001 bol 
ukončený v priebehu dvoch 
rokov.

                  Vladimír Natšin

Ulica Mila Urbana v novom šate
V súčasnosti počúvame, 

že sa všetko kritizuje, na 
všetko sa šomre, nesplnené 
sľuby a podobne. 

Aj my, obyvatelia v Ná-
mestove, na Ulici Mila Ur-
bana, sme boli nespokojní 
so stavom našej ulice. Cesta 
bola samý výtlk, chodníky 
žiadne, veľká premávka, 
lebo je to už 28 rokov aj 
školská ulica.

Rozhodli sme sa preto na-
písať petíciu a požiadať ve-

denie mesta o nápravu.
Boli sme veľmi ústreto-

vo prijatí u pána primátora 
Jána Kaderu, s ktorým sme 
prediskutovali všetky prob-
lémy, ktoré nás tu trápia.

Po krátkom čase nasle-
dovalo ďalšie stretnutie 
všetkých obyvateľov ulice, 
kde nás vedúci oddelenia 
výstavby, pán Vladimír Na-
tšin oboznámil s projektom 
rekonštrukcie ulice a zobral 
do úvahy aj pripomienky 

občanov.
Po schválení projektu v 

mestskom zastupiteľstve sa 
na úprave ulice podieľali 
Cestné stavby Liptovský 
Mikuláš – stredisko Tvrdo-
šín, ktorí túto fyzicky ná-
ročnú prácu vykonávali čas-
to aj v nepriaznivom počasí, 
ale k spokojnosti občanov. 

Zaujímavosťou je, že pre-
mena ulice sa vykonávala 
práve pri 110. výročí na-
rodenia spisovateľa Mila 

Urbana, po ktorom je naša 
ulica pomenovaná a aj takto 
sa vzdala pocta nášmu orav-
skému rodákovi. 

Dobré dielo sa podarilo, 
preto chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa na realizá-
cii rekonštrukcie našej ulice 
podieľali. Zmenu si pochva-
ľujú chodci i vodiči. Tešíme 
sa, že opeknela ďalšia časť 
nášho mesta. 

Obyvatelia 
Ulice Mila Urbana

OBČANIA   ĎAKUJÚ

Mamy prosia o pomoc pre svoje deti
Pre matku je zaiste najhorším v živote bezmocný po-

hľad na svoje trpiace dieťa. A preto  sa tri námestov-
ské mamy rozhodli, obrazne povedané, aj kľaknúť na 
kolená, aby vyprosili pomoc ľudí zblízka i zďaleka na 
podporu pre svoje postihnuté detičky. 

Natália Bušková Laura Bencúrová

Laura je 10-ročné dievča.  
Podľa lekárov sa narodila 
ako úplne zdravé dieťa, ale 
jej vývoj nenapredoval ako 
u zdravých detí. V 15 mesia-
coch ochorela na diagnózu 
DMO – spastická diparéza. 
Aj napriek veľkej bolesti a 
bezmocnosti z danej situácie  
sa jej rodičia tvrdo pustili do 
cvičení a rehabilitácií, ktoré 
Lauru posúvajú vpred.  Za tie 
roky toho podstúpili už veľa 
a veria, že Laura urobí svoj 
prvý krok sama...

Maxim Tomeček

Pätnásteho novembra bude 
mať Maximko 5 rokov, naro-
dil  sa o 13 týždňov skôr, ako 
mal. Váha 1050 g, dĺžka 34 
cm.   Maxim má ešte 2 bra-
tov, 8-ročný Alex sa tiež na-
rodil predčasne a prešiel si 
podobnými problémami ako 
Maxim, ten však napredo-
val oveľa pomalšie ako jeho 
brat. Ako trojročnému zistili 
lekári Maximovi Dandy Wal-
ker Syndróm – nemá vyvinuté 
centrum reči a rovnováhy. Aj 
keď podľa lekárov nebude 
chodiť a rozprávať, najbližší 
s ním celkom dobre komuni-
kujú a veria, že v Adeli centre 
sa „rozchodí“. Aj keď je Ma-
xim mentálne pozadu, necho-
dí, nerozpráva, nosí plienky, 
najbližší by ho nevymenili za 
nič na svete.

Krstnou mamou Charitatívneho kalendára 2015 je Adela 
Banášová.
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Sľubujeme iba to, 
čo môžeme splniť

Námestovčania, tím vzdelaných, pracovitých 
a odborne zdatných ľudí...

Naše hlavné ciele 
v budúcom zastupiteľstve:

Byť blízko k ľuďom a ich potrebám (organi-
zovať stretnutia s občanmi, občianskymi zdru-
ženiami a neziskovými organizáciami, vytvoriť 
priestor pre podnety a kritiku občanov, ... ) 

Po štyroch rokoch prezentovať svoju kon-
krétnu prácu (min. 5 km cyklochodníkov, 100 
nových parkovacích miest, min. 25 nových 
nájomných bytov, sociálne  byty,  chodníky so 
zámkovou dlažbou, ...)

Zabezpečiť obyvateľom a mestu rozvoj, po-
moc, bezpečnosť, starostlivosť a transparen-
tnosť,

a najmä
dať možnosť ľuďom smerovať mesto 

prostredníctvom naslúchajúceho pos-
lanca

Celý náš volebný program nájdete na www. 

15. novembra bude najdôležitejšie ísť voliť budúcnosť nášho mesta. 
Poďte mu dať aj vašu predstavu hlasom za kandidáta, ktorému veríte.

Kandidáti do mestského zastupiteľstva: 

 8  Ladislav Cicek  

20  Marián Grígeľ

21  Silvester Habiňák

26  Ing. Mário Jackulík

28  Mgr. František Janolek

29  Imrich Jatyel

34  PaedDr. Tomáš Kucharík

36  PhDr. Ján Laštík

52  Karol Polťák

57  Mgr. Anna Sumegová

61  Jozef Trnka

66  PaedDr. Vladimír Viluda
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Mať svoj štát 
znamená život

Tento rok 27. septembra si 
slovenský národ pripomenul 
150. výročie od narodenia 
veľkého syna slovenského ná-
roda Andreja Hlinku, s ktorým 
sú spájané dejiny slovenské-
ho národa. Neúnavne chodil 
po Slovensku - rečnil, slúžil 
sv. omše, organizoval ľudo-
vé zhromaždenia, na ktorých 
požadoval samostatnosť Slo-
venska. Srdce sa zviera bôľom 
a tlačia sa trpké slzy žiaľu do 
očí, keď si pripomíname uda-
losti z 10. októbra 1920 ktoré 
sú zapísané čiernymi písmena-
mi do dejín nášho mesta i celé-

ho Slovenska. Ešte nezarástli 
hroby na černovskom cintorí-
ne a už tiekla krv preliata  brat-
ským českým bajonetom v 
Námestove na zhromaždení 
Ľudovej strany, kde rečnil An-
drej Hlinka. Zbytočne vyhasli 
dva nevinné ľudské životy. Na 
mieste zomreli:  Anton Jac-
kulík,  58-ročný otec dvoch 
detí, roľník zo Slanice a Ignác 
Fenik, 36-ročný  otec šiestich 
detí,  roľník z Klina. Obidva-
ja zo zhromaždenia už na od-
chode domov boli prepadnutí 
a zastrelení českými vojakmi. 
Okrem nich tu bolo zranených 
aj asi desať  ľudí. Náš veľký 
námestovský rodák, katolíc-
ky kňaz, spisovateľ, básnik, 
prekladateľ, redaktor, verejný 
činiteľ Ignác Grebáč – Orlov 
s Andrejom Hlinkom a inými 
národovcami 19. decembra 
1918 v Žiline obnovili Sloven-
skú ľudovú stranu. V rokoch 
1925 až 1935 bol už poslan-
com Národného zhromaždenia 
v Prahe za Hlinkovu Sloven-
skú ľudovú stranu. Ignác Gre-
báč – Orlov bol aj redaktorom 
Dobrého Pastiera a týždenní-
ka, neskôr denníka s názvom 
Slovák, kde 16. októbra 1920 
uverejnil tento text:

Za námestovské 
nevinné obete

V ružomberskom kostole 
sv. Ondreja slúžilo sa Requ-
iem, zádušná svätá omša. Ce-
lebroval ju sám Mons. Andrej 
Hlinka za asistencie Vdp. 
Ignáca Grebáča – Orlova, a 
Vdp. Jozefa Hamaja, tajom-
níka ľudovej strany. Kostol 
bol preplnený veriacimi, kto-
rí sa zišli pomodliť za dušné 
spasenie našich martýrov, 
za slobodu Slovenska.  Pri 
smútočnej hre orgánov za-
hrúžili sme sa do myšlienok 
a zabehli sme do našej milej 

Oravienky, pod starú Babia-
guru, pozreli sme vôkol po 
tých tichých dedinkách, kde 
v chudobných domčekoch 
biedi náš dobrý slovenský 
ľud. Prišla nám na myseľ mi-
nulosť i neblahá prítomnosť. 
I zakvílilo nám srdce nad tou 
starou piesňou: „Orava, Orava 
celá si boľavá“. Áno, boľavá 
je naša Oravienka, jej vlnky 
spievajú smutnú pieseň o ne-
blahej bratskej láske, ktorá 
Kainovou rukou vyhasila ne-
vinné životy. Kvília o utrpení, 
o porobe, ktorá sa úbohému 
ľudu dostala za podiel. Inak 
si predstavoval náš oravský a 
slovenský ľud tu túženú slo-
bodu. Jak malé naivné dieťa 
tlieskal rukami, oduševňoval 
sa zo začiatku, myslel, že sa 
dostal do raja – a tu prišiel z 
dažďa po odkvap. Nemysleli 
na to ani jeho vodcovia, ktorí 
žili a mreli zaň a ktorých je-
dinou túžbou bolo vidieť tento 
dobrý slovenský ľud voľným 
a slobodným. Oni boli tiež 
zavedení, takže v prvých 
záchvatoch rodiacej sa slo-
body ani nepomysleli na to, 
že bez všetkých kautet, ga-
rancií vedú úbohú Slovenku 
na sobáš, ktorý sa jej môže 
stať osudným pre jej vlastný 

život. No stalo sa. A teraz do-
stavili sa následky. Slovák je 
sklamaný a roztrpčený v ce-
lom svojom bytí. Zasa krvá-
ca z tisíc rán. A do týchto rán 
namiesto hojivého oleja, stá-
le mu sypú liadok, pekelný 
kameň a soľ, aby ešte väčšmi 
pálili. Rad radom sama rana, 
samý bôľ, samé utrpenie.  
Smutne sa pozerá stará Ba-
biagora na planiny Slanice, 
Námestova a Klina, kde na 
vežiach  malých kostolíčkov 
tklivo hlaholí smútočný zvon, 
kým pri rakve obetí v useda-
vom plače túli matka malé, 

opustené sirôtky ku svojmu 
srdcu. Nemajú otca, nemajú 
živiteľa. Jeho život vyhasila 
ruka hriešneho, hrabivého 
Kaina.  To je osud celého 
Slovenska, i smúti, kvíli naša 
duša a celému svetu podáva 
hroznú obžalobu na tých, kto-
rí miesto slobody dávajú nám 
putá, namiesto chleba ukazu-
jú nám päsť, namiesto lieku 
otravujú naše nevinné duše. 
Úbohý ľudu náš slovenský, 
či už nikde nemáš priateľa, 
kto by ťa poratoval, kto by sa 
ťa zastal? Už toľko krívd sa 
popáchalo na tebe, že klesáš 
pod ich ťarchou! Či už vyha-
sol všetok súcit, či nik nevidí 
tie muky, v ktorých sa zví-
jaš? Oj nie! Dosiaľ sa všetko 
udúšalo, všetko tlumilo. Ale 
všetko má svoje hranice. Na 
naše fóra márne apelujeme. 
Preto obraciame sa na me-
dzinárodnú nestrannú ve-
rejnosť, nech tá zistí faktá a 
nech vydá svedectvo o prav-
de. Námestovskými poľami 
chladný vietor veje. V ňom 
tak čosi kvíli, vzdychá, pla-
če. Na cintoríne svieže hroby 
ukazujú na nevinné obete za 
slobodu Slovenska.“ 

Spracoval: 
Vladimír Kolada  

V prvom rade zľava Andrej Hlinka, vpravo predseda SNS Martin Rázus, v druhom rade v 
strede Ignác Grebáč – Orlov.               Zdroj: Andrej Hlinka v slove a obraze

Po Uhrovci prišiel Štúr do 
Námestova, aj keď tu nikdy nebol

„No, čo už ja môžem písať o 
Ľudovítovi Štúrovi, keď o ňom 
vyšlo toľko kníh“ spomínal na 
nedávnej slávnosti v Námesto-
ve o Štúrovi Augustín Maťov-
čík na svoje úvahy pri myšlien-
ke osláviť novým dielom nášho 
najväčšieho národovca pri prí-
ležitosti 200. výročia  jeho na-
rodenia. A hoci je jubilejný rok 
Ľudovíta Štúra v 2015., prvé 
z podujatí na jeho počesť bolo 
už pred pár dňami v rodnom 
Uhrovci, venované študentom. 
„Štúra treba predstaviť mláde-
ži, pretože ak tá o ňom nebude 
vedieť, budeme na neho po-
maly zabúdať. Štúrovo okrúh-
le výročie bude mimoriadne 
vhodnou udalosťou nielen na 
slávnostné príhovory, ale aj na 
priblíženie odkazu tejto kľú-
čovej osobnosti našich národ-
ných a kultúrnych dejín najmä 
mladším generáciám.  Životné 
osudy, zápasy, víťazstvá i preh-
ry reprezentantov národného 
hnutia, literatúry, vedy, kultú-
ry atď. bývajú často odrazom 
a zašifrovaním osudov národa 
samého. A poznanie osudov 
jednotlivcov je príspevkom k 
osvetleniu minulosti nášho ná-
roda. Bez osobností by sme si 
možno našu národnú históriu 
ani nepripomínali. Cez osob-
nosti teda poznávame aj deji-
ny nášho národa. A 
dnešné predstavenie 
knihy Ľudovít Štúr 
Kalendárium života 
a diela 1815 – 1856  
je po Uhrovci dru-
hou, komornou sláv-
nosťou v rámci Slo-
venska o Ľudovítovi 
Štúrovi“, povedal na 
úvod stretnutia v Ná-
mestove autor tejto 
knihy, literárny histo-
rik, riaditeľ Odboru 
správy a výskumu pôvodných 
prameňov Slovenskej národnej 
knižnice Augustín Maťovčík.

Pre Kalendárium, teda zdo-
kumentovanie života Ľudovíta 
Štúra rok po roku, mesiac po 
mesiaci a deň po dni sa Au-
gustín Maťovčík nechal inšpi-
rovať poznaním, že vo svete je 
tendencia o najváženejších ľu-
ďoch písať podrobné životopi-
sy, ich osudy, zápasy, víťazstvá 
i prehry formou kalendária, 
kroniky. Kalendárium Ľudovíta 
Štúra prináša pri každom roku 

jeho života pod konkrétnym, 
presným dátumom  udalosti z 
dejín národa i krátkeho, len 41-
ročného života Ľ. Štúra. 

Po roku práce a plodnej spo-

lupráce s ďalšími bádateľmi 
uzrelo teda koncom októbra 
2014 svetlo sveta obsahovo 
veľmi cenné a graficky ohrom-
ne vydarené dielo, ktoré ocenia 
zaiste aj učitelia slovenského 
jazyka a literatúry, študenti, ale 
aj bežní čitatelia, ktorí sa chcú 
dozvedieť zaujímavé podrob-

nosti zo života Ľudovíta Štúra.
Je zaujímavé, že v novodo-

bých dejinách, teda nedávnej 
minulosti medzi najväčších a 
najvýznamnejších bádateľov 
Ľudovíta Štúra nepatrili Slová-
ci, ale česká bádateľka Zdenka 
Sojková, ktorá na Kalendáriu 
s Augustínom Maťovčíkom 
veľmi aktívne spolupracovala. 
„Sojková vedela všetko, 
čo Štúr robil v Prahe, má 
zmapovaný každý deň: 
kde bol, s kým bol, kde 
sa zabávali, kde boli v 
revolúcii... Pani Sojková 
je jednou z najväčších 
znalkýň Ľudovíta Štúra, 
venovala mu celý svoj 
život a napísala o ňom 
nádherné dielo Skvitne 
ešte život, ktoré vyšlo 
vo viacerých vydaniach.  
Zdenka Sojková si zas-
luhuje našu veľkú úctu 
a veľkú pozornosť tým, 
čo vykonala pre výskum 
života a diela Ľudovíta 
Štúra,“ uctil si už zo-
snulú českú bádateľku 
Augustín Maťovčík.

Veľkým medzníkom 
pri poznaní Štúrovho ži-
vota a diela bola storoč-
nica jeho úmrtia v roku 
1956.  k tomuto výročiu 
vydal  Jozef Ambruš 
trojzväzkovú edíciu 

listov Ľudovíta Štúra a práve 
tieto listy ukázali, aká veľká 
osobnosť je Štúr. Dopisoval si 
s celým slovanským svetom, 
dokonca s celou Európou... Aj 

politici si uvedomili silu Štú-
rovej osobnosti. Začali jedna 
po druhej vychádzať nové mo-
nografie, všímajúce si Štúrovo 
meno,“ rozoberá s mimoriad-
nym záujmom tému osobnos-
ti Štúra Augustín Maťovčík.   
Predstavuje publikáciu za pub-
likáciou, autora za autorom, 
zaujímavosť za zaujímavosťou. 
S obrovským zápalom, akoby 
ste počúvali človeka, ktorý prá-
ve dobehol odchádzajúci vlak 
a naskočil do vozňa, dychtivo 
vymenúva a pútavo opisuje 
samotného Štúra i dejiny prí-
tomnému zhromaždeniu ľudí 
– medzi ktorými sú námestov-
ský dekan i primátor, učitelia i 
starostovia, podnikatelia i novi-
nári – autor najnovšieho diela 
o Štúrovi  Augustín Maťovčík. 
Dozvedeli sme sa zaujímavos-
ti o dvoch veľkých láskach Ľ. 
Štúra – Márii Pospíšilovej a 
Adele Ostrolúckej, a, len tak 
medzi rečou, napr. aj to, že Štúr 
v Námestove nikdy nebol, ale 
bol pravdepodobne v Trstenej... 
Ale – všetko je v  Kalendáriu 
Ľudovít Štúr. Čítajte...   
                        (lá)

S obrovským zápalom rozprával o Ľudovítovi Štúrovi, o 
dielach a tvorcoch, ktorí sa zaoberali životom tohto velikána 
nášho národa, autor najnovšej knižky o Štúrovi, Augustín Ma-
ťovčík, na jednom z podujatí k 200. výročiu Ľudovíta Štúra – v 
Námestove.                Foto: Mária Lajmonová

Kniha Ľudovít Štúr s prvým auto-
rovým venovaním nemohla nepatriť 
tomu, kto jej vydanie spolufinancoval 
podobne, ako je to už v prípade viac, 
než desiatky kníh s národno-historic-
kou tematikou autorsko-vydavateľskej 
dvojice Oravcov Maťovčík - Grígeľ. 
Knihu vytlačila námestovská Tlačia-
reň Kubík.              Foto: (ml)

Žilinská župa aj v tomto roku ocení 
tri osobnosti, ktoré sa významným spô-
sobom pričinili o rozvoj kraja.  Najvyš-
šie uznanie župy, Cena Žilinského sa-
mosprávneho kraja, o ktorej rozhodli 
na októbrovom zasadnutí krajského 
zastupiteľstva župní poslanci na zákla-
de návrhov obyvateľov, poputuje do rúk 
Augustína Maťovčíka za mimoriadny 
prínos v oblasti literatúry a literárnej 
histórie. Augustín Maťovčík je autorom 
mnohých literárnych diel o slovenskom 
národnom obrodení a životopisov spiso-
vateľov a národných dejateľov. Počas 
svojej bohatej kariéry pôsobil v Matici 
slovenskej, v Slovenskej akadémii vied, 
bol prítomný pri založení Biografického 
ústavu, neskôr sa stal i jeho riaditeľom. 
Od roku 2013 zastáva funkciu riadite-
ľa Odboru správy a výskumu pôvodných 
prameňov Slovenskej národnej knižnice.                                                                                           
                    Barbara Zúbeková
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ENERGGEETTICKÝÝÝ CEERRTTTIIFFIKKKÁÁTTT

0903 301 407 
www.hlina.sk
NÁMESTOVO

ul. Štefánikova 249

v cene 120 € do 48 hod

ENERGGEETTICKÝÝÝ
Prvým 20 zákazníkom zrealizujeme termovíziu ZDARMA.

Milí spoluobčania, podporte svojich 
kandidátov 15. novembra svojím hlasom 

a využite právo rozhodnúť 
o budúcnosti Námestova

Takmer každý kandidát na poslanca 
mestského zastupiteľstva Vám sľubuje, 
že niečo pre Vás dosiahnuť chce. ale ja 
v prvom rade  nechcem také skupinovo 
rozdelené a hašteriace sa zastupiteľstvo, 
aké sme tu mali doteraz. 

až potom sa  bude dať, vážení občania 
nášho mesta, pre Vás  veľa urobiť, keď 
poslanci budú pracovať konštruktívne a 
budú sa zaoberať aj vašimi názormi a ná-
vrhmi.

Peter Hurák   

Nezávislý kandidát na poslanca
mestského zastupiteľstva

Preto je mojou 
snahou presadiť 
participatívny 
rozpočet mesta. 

24

m
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Tie šaštínske zvony, k sebe nás volajú...
Hlas spomenutých zvonov 

aj nás zavolal a tak  23. sep-
tembra sme sa vybrali na púť 
do Šaštína. Myšlienka nav-
štíviť toto pútnické miesto sa 
zrodila v srdci pani riaditeľ-
ky. Jej snom bolo, aby sme 
toto miesto navštívili v Roku 
Sedembolestnej Panny Márie 
– pokiaľ možno všetci žiaci 
2. stupňa CZŠ sv. Gorazda.

Na ceste nás sprevádzali 
aj naši kňazi – pán dekan B. 
Dibdiak a pán kaplán M. Ro-
žek. Cesta trvala dlhšie, ale aj 

samotné putovanie si vždy v 
dejinách vyžadovalo náma-
hu.  Cestovanie nám spríjem-
ňovali spevy a gitarové spre-
vádzanie nášho pána kaplána. 
Pán učiteľ M. Krupáš nám 
priblížil všetky kultúrne a iné 
zaujímavosti počas našej ces-
ty Slovenskom.

Po príchode do šaštínskej 
baziliky nasledovala sv. 
omša. Pán kaplán v kázni pri-
pomenul, že aj Panna Mária 
sa trápila, prežívala mnohé 
bolesti, ale rátala s Božou po-

mocou, vedela, čo chce Boh. 
Aj my si na tomto mieste mô-
žeme vyprosiť mnohé milosti 
pre seba i svoje rodiny.

Neskôr sme si vypočuli ko-
mentár dona E. Šafára, SDB, 
ktorý nám priblížil históriu 
tohto miesta.

Táto pekná púť sa mohla 
realizovať aj vďaka sponzor-
ským darom. 

Nech nás, naše rodiny aj 
všetkých dobrodincov spre-
vádza mocný príhovor našej 
Nebeskej Matky!         (CZŠ)

Na púti do Šaštína bolo do 150 účastníkov, žiakov a učiteľov CZŠ sv. Gorazda.

Pohyb nás všetkých spája
Centrum voľného času 

„Maják“ s podporou Žilin-
ského samosprávneho kraja 
odštartovalo 3. októbra  pro-
jekt pod názvom „Pohyb nás 
všetkých spája“. Cieľom pro-
jektu je vytvoriť účastnícku 
skupinu  peer aktivistov CVČ 
„Maják“. Táto skupina, kto-
rú tvoria prevažne chlapci, 
sa bude formovať v „Klube 
Brejkerov a športovcov“. 

Prostredníctvom preventív-
nych aktivít primárnej pre-
vencie sa CVČ bude snažiť 
predísť vzniku sociálno-pa-
tologických javov u rizikovej 
skupiny detí a mládeže.

Tým, že chlapcom poskyt-
neme priestor na pravidelné 
stretávanie sa, zároveň im 
umožníme pozitívne a efek-
tívne tráviť ich voľný čas. 

Účastníci projektu okrem 

pravidelného tréningu, ktorý 
spočíva v náročnej kondičnej  
príprave, trénovaní jednot-
livých prvkov a  tanečných 
choreografií, budú „tréno-
vať“ aj spôsoby správania sa. 
Stretnutia budú zamerané na 
vytvorenie priateľskej klímy, 
kde sa prostredníctvom dis-
kusných aktivít, besied s od-
borníkmi a interaktívnymi 
hrami naučia  vyjadrovať 
vlastné pocity a názory, odo-
lávať tlaku skupiny a negatív-
nym vplyvom prostredia, roz-
líšiť a odhaliť reklamné ťahy 
a triky... Hlavným cieľom 
týchto stretnutí je viesť mladú 
generáciu chlapcov k aktívnej 
činnosti a komunikácii a tak u 
nich formovať protidrogové 
postoje a zároveň podporiť 
ich zmysluplne využívať svoj 
voľný čas.          (cvč)

Cesty poznania na ZŠ Slnečnej
Teplé jesenné dni sú ako 

stvorené na prechádzky do 
prírody, či na rôzne výlety 
po kultúrno-historických pa-
miatkach. Túto možnosť žia-
ci zo ZŠ Slnečná využili na 
začiatku školského roka nie-
koľkokrát. Prvým cieľom ich 
cesty boli naše čarovné a ne-
opakovateľné Roháče, ktoré 
tvoria typickú vysokohorskú 
skupinu s dokonale vyvinu-
tými glaciálnymi formami.  
Deviataci tak zažili neoby-
čajnú hodinu geografie. Po 
náučných turistických chod-
níčkoch mohli obdivovať krá-
sy prírody, kochať sa čistotou 
horských plies a dýchať jedi-
nečný vzduch.  Mladší spo-
lužiaci – siedmaci sa vybrali 
na Oravský hrad, kde aspoň 
na chvíľu sa  k nim priblížila 

história stredoveku. Cez ná-
učný program, ktorý pripra-
vili pracovníci múzea, mohli 
preniknúť do tajomného sveta 
hradných pánov, dozvedeli sa 

o živote ľudí na hrade – ako sa 
obliekali, čo najčastejšie jedá-
vali, čomu sa venovali. Deti si 
vyskúšali spôsob boja pomo-
cou dobových zbraní, prezreli 
si výstroj dávnych rytierov.  
Napokon posledná exkurzia 
bola venovaná 70–tému výro-
čiu vypuknutia SNP. Po krát-
kych úvodných  filmoch žiaci 
absolvovali objektové učenie, 
kde mali možnosť pracovať s 
historickými exponátmi.  Na 
záver postupne prešli všetký-
mi tematickými expozíciami, 
počas ktorých sa započúvali 
do zaujímavého rozprávania 
lektora. Návštevou pamätní-
ka si žiaci nepripomenuli len 
jednu z dôležitých etáp našich 
národných dejín, ale zmyslom 
tejto cesty bolo pochopiť sku-
točný význam  Slovenského 
národného povstania. Pri ná-
vrate domov deti čakala ešte 
jedna zastávka, počas kto-
rej navštívili Španiu dolinu, 
preslávenú svojou baníckou 
minulosťou. Zážitok je krás-
na cesta poznania, pomocou 
ktorej žiakom zostávajú trvalé 
spomienky, čím posilňujeme 
v nich záujem objavovať stále 
niečo nové.           ZŠ Slnečná

Chlapci ako stredovekí rytieri.       Foto: (zš k)

Európsky deň jazykov

Základná škola na Komen-
ského ulici v Námestove sa 
26. septembra pripojila k osla-
ve Európskeho dňa jazykov. 
Svojimi aktivitami poukázali 
na jazykovú rozmanitosť v 
Európe a dôležitosť neustále-
ho jazykového vzdelávania. 
Zdanlivo náročné zadanie žia-
ci  zvládli ukážkovo. Do akcie 
sa zapojili aj žiaci prvého stup-
ňa školy. Spoločne prezento-
vali svoje jazykové zručnosti 
v anglickom jazyku rôznymi 
ukážkami toho, čo sa už na-
učili. Program bol zábavný a 
bohatý. Anglické pesničky, ja-
zykolamy, básničky, rečňovan-
ky a scénky odbúrali jazykovú 
bariéru  i vekový rozdiel me-
dzi žiakmi. Prváci sa predsta-
vili „farebným“ tancom  a za 
svoje vedomosti, nadobudnuté 
v škole  za jeden mesiac, si vy-
dobyli zaslúžený potlesk.   

Žiaci druhého stupňa pre-
zentovali angličtinu, nemčinu 
a ruštinu ako jazyky, ktoré 
sa učia a ako jazyky národov 
bohatých na kultúru. V pries-

toroch školy sa stretol Charlie 
Chaplin s írskymi škriatkami, 
no aj  krásne ruské devy s 
usmiatymi tyrolákmi. V trie-
dach sa  žiaci vítali anglickým 
a ruským čajom a rôznymi po-
chúťkami. Navodili atmosféru 
Vianoc s pravým Santa Clau-
som a jeho sprievodom, zaspie-
vali anglické, ruské a nemecké 
piesne, v  múzeu voskových fi-
gurín získali informácie o zná-
mych osobnostiach. Svoj vzťah 

k cudzím jazykom a myšlienku  
dôležitosti ich výučbe vyjadrili 
prostredníctvom plagátov, kde 
sa odzrkadlila aj ich tvorivosť.

Žiaci aj učitelia vyhodnotili 
tento deň ako zábavný a pouč-
ný. Ukázalo sa, že dnes možno 
viac ako kedykoľvek predtým 
platí stará múdrosť „Koľko 
jazykov vieš, toľkokrát si člo-
vekom“.                  

Daniela Serdelová
Jana Večerková

špecialitami boli anglický čaj s mliekom, Charlie Chaplin naživo 
a tyrolské jódlovanie.

Rôzne jazyky v rôznych kostýmoch a – zábava.   Foto: (zš k)

Úprava okolia RC Drobček
Tím RC Drobček si dal 

tento rok za úlohu skrášliť 
okolie nášho centra na Ko-
menského ulici, aby sa tam 
jeho návštevníci i všetci 
ostatní cítili dobre. 

Na realizácii projektu sa 
zúčastnilo viacero ľudí. 
Návrh a odborný dohľad 
nám zabezpečila Veronika 
Brandysová, pán riaditeľ 
Ľubomír Jaňák poskytol 
drevenú guľatinu, ktorá 
sa použila ako obrubník, 
finančný grant na nákup 
rastlín, kôry a ďalšieho ma-
teriálu nám poskytol Johnson 

Controls Interios Námestovo. 
Ostatné už bolo v rukách čle-

Pri kaplnke patróna školy
Meno sv. Gorazda nesie aj 

naša Cirkevná základná škola v 
Námestove.

Preto sme sa rozhodli navští-
viť kaplnku, kde je umiestnená 
jeho socha. Na tomto mieste 
sme ho pozdravili aj krátkou 
modlitbou.

Pôvod mena: zo slovanského, 
vznešený, urodzený, skúsený. 
Arcibiskup Metod pred smrťou 
ukázal na Gorazda so slovami: 
„Tento je vašej krajiny slobod-
ný muž, učený dobre v latin-
ských knihách a pravoverný. 
To buď Božia vôľa a vaša láska, 
ako aj moja.“ Gorazd patril ku 
skupine klerikov z vyšších spo-
ločenských vrs-
tiev. Sprevádzal 
svojich učiteľov 
oku 867 do Ríma, 
kde bol vysvä-
tený za kňaza. 
Ostal s Metodom 
aj vtedy, keď ne-
prajnosť franské-
ho kléru dosiahla 
svoj vrchol, arci-
biskupa zajali a 
bol s ním vo väze-
ní takmer tri roky. 
Po zmene situácie 
okolo oku 900 je 
veľmi pravdepo-
dobné, že sa stal 

arcibiskupom. Svätý Gorazd 
právom patrí medzi významné 
osobnosti na Slovensku. 

Je známy slovenský svätec, 
kňaz, pedagóg, literát, vzde-
lanec európskeho formátu, 
diplomat, mučeník. Bol nielen 
verným spolupracovníkom so-
lúnskych bratov, najmä sv. Me-
toda, ale pravdepodobne aj jeho 
nástupcom na arcibiskupskom 
stolci.

Sv. Gorazd oroduj za nás a za 
našu školu, aby sme boli vždy 
verní Bohu a aby sme svojím 
životom vydávali pekné sve-
dectvo veriaceho človeka!           

                         Z. Ružvoňová

Kvety a estetika trávnikov boli v 
rukách žien, členiek RC Drobček

Navštívte RC Drobček

Rodinné centrum Drobček 
vás opäť srdečne pozýva na 
všetky aktivity, ktoré sme pre 
vás pripravili v novom škol-
skom roku. 

Dávame do pozornosti náš 
Pravidelný program, kde ne-
budú chýbať obľúbené akti-
vity ako Hudobno-pohybové 
cvičenia, Montessori herňa, 
Cvičenia pre tehotné, Tvori-
vé dielne, ale pribudlo aj veľa 
noviniek ako napr. Zvieratko-
vo, Kreatívko, Zdravá streda 
a mnoho ďalších. 

Ako už dobre viete, orga-
nizujeme aj väčšie akcie pre 
verejnosť. Do konca roka nás 
čakajú tieto: 

9.11.2014 – Lampionový 
sprievod sv. Martina

29.11.2014 – Tvorivá diel-
ňa – Adventné vence

6.12.2014 – Mikuláš s 
Drobčekom

14.12.2014 – Tvorivá diel-
ňa – Pečenie medovníkov 

Viac informácii nájdete na 
našej stránke: www.rcdrob-
cek.sk a na našom facebo-
oku. 

Tešíme sa na vás v našom 
centre!  

Pri kaplnke sv. Gorazda, zľava Janka Pan-
toková, Dominik Juritka, Emka Uhliariková, 
Danka Janoťáková, Ninka Uhliariková, Svet-
lanka Pisarčíková, Renátka Randiaková.

niek RC Drobček a ich man-
želov, ktorí okolie upravili do 
dnešnej podoby. 

Veríme, že tak, ako teší nás, 
poteší tento priestor oko kaž-
dého okoloidúceho a nikto ho 
nebude zámerne ničiť. 

Všetkým zúčastneným veľmi 
pekne ďakujeme za vynalože-
né úsilie a tešíme sa na ďalšie 
takéto aktivity, ktoré  nám po-
môžu spríjemniť okolie. 

Kolektív RC Drobček
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Vstupenky na daný týždeň si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom predstavenia v pokladnici kina 
a v pracovné dni od 8:00 do 15:00 v kancelárii Domu kultúry v Námestove, alebo rezervovať cez 
internetovú stránku kino.dkno.sk.  * FK – Filmový klub – vstupné pre členov filmového klubu je 2 €, 
pre ostatných návštevníkov kina je 3 €.Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymieňať! Zmena 
programu vyhradená!

JÁN SuŠkO: 
MYSTÉRIUM 

ORAVSKEJ KRAJINY
24. 10. – 21. 11.

Vernisáž výstavy sa uskutoč-
ní 24. októbra o 16.30 hod. vo 
výstavných priestoroch Domu 
kultúry v Námestove a môžete 
ju navštíviť v pracovné dni od 
8:00 do 15:00 hod.

LÚČNICA:
REPREZENTAČNÝ 

PROGRAM
8. 11. Sobota 

18.00 hod.
Vstupné 13 €

Je výberom najúspešnejších 
programov a reprezentuje naj-
charakteristickejšie folklórne 
oblasti Slovenska. Dramatur-
gia je uspôsobená tak, že za-
chytáva rozmanité umelecké 
prejavy bohatej ľudovej tradí-
cie v tanci, v hudbe a kroji, od 
jemných ženských tancov cez 
hravé a vtipné, až po tempe-
ramentné párové a virtuózne 
mužské tance.

Choreografia a réžia:
Prof. Štefan Nosáľ
Návrhy kostýmov:
Šarlota Kiššová, Dagmar 

Roháčová
TRVANIE: 115 minút
ÚČINKUJÚ:
45-členný tanečný súbor
14-členný orchester
5-členná spevácka skupina
PROGRAM:
• Šarišská polka, hudba: 

Svetozár Stračina
• Vyhadzovaná, choreogra-

fia:Pavol Bútor a.h., 
hudba: Miroslav Šmíd
• Cepíkový, hudba: Sveto-

zár Stračina
• Vitaj jar, hudba: Svetozár 

Stračina
• Po valasky odzeme, hud-

ba: Svetozár Stračina

• Pri senách, hudba: Sveto-
zár Stračina

• Pozdišovskí hrnčiari, 
hudba: Svetozár Stračina

• Balockí predníci, hudba: 
Ján Berky - Mrenica

• Na detvianskych lazoch, 
hudba: Tibor Andrašovan

• Šarišskí parobci, hudba: 
Juraj Farkaš

• V kúdelnej izbe, hudba: 
Svetozár Stračina

• Širákový, hudba: Sveto-
zár Stračina

• Olaská, hudba: Peter Ja-
noštiak

• Veselo se dzifče, hudba: 
Juraj Farkaš

• Sviatok na zemplíne, 
hudba: Svetozár Stračina

LAMPIÓNOVÝ 
SPRIEVOD
9. 11. Piatok 
18.00 hod.

RC Drobček a Mesto Ná-
mestovo pozývajú na Lam-
piónový sprievod, ktorý sa 
uskutoční na sv. Martina 9. 
novembra 2014 o 18.00 h na 
Nábreží Oravskej priehrady. 
Sprievodu budú predchádzať 
tvorivé dielne, na ktorých si 
deti pripravia lampióny.

CRAZY CHICHI 
& FRIENDS

21. 11. Piatok 
16.00 hod.

Vstupné 2 €

Z ďalekej Afriky k Vám, 
milé deti, prichádzajú veselé 
zvieratká, ktoré milujú tanec 
a pohyb ako taký, pretože je 
veľmi dôležitý pre naše zdra-
vie. Tak odložte tablety, za-
budnite na sladkosti a poďte si 
s nami zatancovať!

MIKULÁŠ V MESTE   
6. 12. Sobota 

16.00 hod.

RC Drobček a Mesto Ná-

mestovo pozývajú na poduja-
tie Mikuláš v meste, ktoré sa 
uskutoční dňa 6. decembra o 
16.00 hod. na Nábreží Orav-
skej priehrady.

VIANOČNÝ 
KONCERT

11. 12. Štvrtok

SZUŠ Pierot

VIANOČNÝ 
KONCERT

17. 12. Streda

ZUŠ I. Kolčáka v Námes-
tove

REMESELNÍCKE 
VIANOCE

17. – 19. 12.
Mesto Námestovo v spo-

lupráci s Domom kultúry v 
Námestove už po siedmy rok 
usporadúva Vianočné trhy, 
ktoré sa pod názvom „RE-
MESELNÍCKE VIANO-
CE“ budú konať na Hviezdo-
slavovom námestí.

Predajným sortimentom je 
tovar s vianočnou tematikou, 
ako sú:

- vianočné ozdoby zo skla, 
keramiky, šúpolia, perníka, 
háčkované a štrikované oz-
doby, vrátane obrúskov

- ďalej umelecké remesel-
nícke výrobky z drôtu, dre-
va a pod.

- výrobky z medu a vosku 
- med, medovina, sviečky

- vianočné oblátky a via-
nočné pečivo

- vianočná výzdoba z kve-
tov a čečiny

- vítaní sú predajcovia 
požívatín, ktorí budú po-
núkať občerstvenie, ako je 
varené víno, vianočný punč, 
klobásky a iné špeciality.

Tešíme sa na Vás a veríme, 
že sa nám spolu s Vami podarí 
vyčariť vianočnú atmosféru.

Podujatia  október – november 2014

Kino KULTÚRA Námestovo 
november 2014

KINO KULTÚRA NÁMESTOVO – NOVEMBER 2014

1.11. SO 18:30 NEBO NIE JE VÝMYSEL 12+ 2D Dráma

2.11. NE 18:30 JOHN WICK 15+ 2D Akčný

5.11. ST 18:00 FK: JIMMY P. 12+ 2D Dráma

7.11. PI 16:00

VČIELKA MAJA MP
3D

Animovaný
9.11. NE 16:00
14.11. PI 16:00 2D
16.11. NE 16:00 3D

7.11. PI 18:30
INTERSTELLAR 12+ 2D Sci-fi, Dráma

9.11. NE 18:30
14.11. PI 18:30

ŽELEZNÉ SRDCE 15+ 2D Akčný, Vojnový
15.11. SO 18:30
16.11. NE 18:30 MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI 12+ 2D Akčný

19.11. ST 18:00 FK: OPRI REBRÍK O NEBO 12+ 2D Dokumentárny

20.11. ŠT 18:00
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA I. ČASŤ 12+ 2D Dobrodružný

21.11. PI 18:30

22.11. SO 18:30 ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY– ON 12+ 2D Dráma

23.11. NE 16:00 LÁSKA NA VLÁSKU 12+ 2D Rozprávka

23.11. NE 18:30 ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY – ONA 12+ 2D Dráma

27.11. ŠT 16:00
TUČNIAKY Z MADAGASKARU MP 3D Animovaný28.11. PI 16:00

30.11. NE 16:00

28.11. PI 18:30 JESSABELLE 15+ 2D Horor

29.11. SO 18:30
ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2. 12+ 2D Komédia

30.11. NE 18:30

Už od 1999. sa organizuje 
Medzinárodný deň školských 
knižníc, ktorého cieľom je  
podporiť u žiakov dobrý 
vzťah ku knihám a k čítaniu. 

Aj  Školská knižnica  pri ZŠ 
Komenského zorganizovala 

program, ktorý pripravili žiaci 
II. stupňa pre svojich mladších 
kamarátov. Žiaci predstavili 
príbeh o Katke a Tomášovi, v 
ktorom víla mávnutím čaro-
vného prútika oživila známe 
rozprávkové bytosti. A tak 

mali mladší žiaci možnosť 
vidieť, ako usilovne pracujú 
Šmolkovia, čo je nové u Flins-
tonovcov, ako to bolo s Čer-
venou čiapočkou, Popoluškou 
či so Snehulienkou ...a mnoho 
iných, pekne spracovaných, 
ukážok  z rozprávok.  

Prváci a druháci mali zá-
roveň možnosť  prezrieť si 
výstavu kníh v knižnici, do-
zvedieť sa viac o vzniku kníh 
a vyskúšať maľované čítanie, 
kde si precvičili, ako vedia čí-
tať, písať a aj kresliť.  

Veríme, že aj takýmito for-
mami  práce prebudíme u žia-
kov hlbší záujem o čítanie  a 
o knihy.

 Monika Kozoňová

Medzinárodný deň školských knižníc - 27. október

V knižnici ožili rozprávkové bytosti.                       foto(zš k)



vania Univerzity Komenského 
v Bratislave a jej bránami v 16 
mestách Slovenska prešlo na 
začiatku školského roka vyše 
sedem tisíc študentov. Riadi-
teľka Centra ďalšieho vzdelá-
vania UK Janka Chládecká na 
slávnostnom otvorení štúdia v 
Námestove poďakovala primá-
torovi mesta Jánovi Kaderovi, 
že doviedol myšlienku zriade-
nia Univerzity v Námestove do 
konca a prevzal nad ňou záštitu 
a riaditeľovi ZŠ Komenského 
Ľubomírovi Jaňákovi za jeho 

aktivitu a pomoc pri realizácii 
tohto diela. 

V týchto dňoch už tvorí ko-
lektív  Univerzity tretieho veku 
v Námestove tridsať tri štu-
dentov, ktorí tu chcú získavať 
nové informácie, zmysluplne 
vypĺňať svoj voľný čas aj vo 
vyššom veku a uspokojovať 
potrebu byť v spoločnosti ľudí 
túžiacich po vzdelaní a spo-
ločenskom kontakte. Nie sú 
to len Námestovčania, ale aj 
študenti z Bobrova, Štefano-
va, Oravskej Jasenice, Liesku, 

Ťapešova... 
 „Máme šesť vnúčat a všet-

kých šesť postupne chodilo na 
ZŠ Komenského. Práve som 
rozmýšľala, že cez prestávku 
vyhľadám vnučku Vladimíru. 
Doma sme sa smiali, že obi-
dve – vnučka i babka - bude-
me študovať v jednej škole“, 
hovorí Ľudmila Luchavová. 
„Som taký typ, že sa rada stále 
niečo nové dozvedám a učím., 
takže si od tohto štúdia dosť 
sľubujem. A som rada stále 
byť medzi ľuďmi. Po povinnej 
„všeobecnej jazde“ počas prvé-
ho ročníka by som uvítala, ak 
by som sa mohla špecializovať 
napríklad na svetové nábožen-
stvá alebo alternatívnu medicí-
nu. To ma zaujíma“, dopĺňa Ľ. 
Luchavová.

„Učiteľstvo bolo mojím po-
volaním, nie zamestnaním. 
Mám rada okolo seba veľa ľudí 
a stále sa snažím siahať po no-
vých vedomostiach. Veľmi ma 
zaujímajú medziľudské vzťa-
hy, takže niečo z tohto súdka, z 
oblasti psychológie by som tu 
chcela neskôr študovať. Som 
rada, že som v kolektíve týchto 
študentov, “ vyznáva sa Anna 
Labajová.

Oľga Bucová: „Na dôchod-
ku som už ako bývalá učiteľka 

– v Bobrove – šiesty rok. Učila 
som prírodopis, chémiu, zákla-
dy poľnohospodárskej výroby. 
V malej základnej škole musí-
te učiť aj štyri-päť predmetov, 
takže som stále študovala a 
mám to v sebe tak zafixované, 
že už mi to chýba. Z dnešných 
prednášok ešte idem priamo 
odtiaľ na angličtinu, ktorú sa 
učím už druhý rok. Aj pre mňa 
bolo moje povolanie poslaním, 
veľmi som ho mala rada a ve-
novala som mu všetko. Chcem 
v tom žiť naďalej aj tým, že 

sa tu stretnem so svojimi ko-
legyňami. Študujem zarovno 
so svojimi vnučkami, ktoré sú 
žiačkami základnej školy, tak si 
hovorím, že som tiež ako jedna 
z nich. Omladnem. Som rada, 
že som tu. Mám rada ľudí, pri 
ktorých sa nabíjam a vzájomne 
sa obohacujeme.“

„Od januára som dôchodkyňa 
po 46 rokoch práce v lekárni. 
Mala som dlhý čas a tak som 
uvažovala, ako si ho spríjem-
niť. Prednášky z oblasti zdra-
votníctva, ktoré máme v prvom 
ročníku, mi celkom vyhovujú. 
A neskôr? Za rok uvidíme“, 
uvádza dôvod, prečo sa roz-
hodla študovať na Univerzite 
tretieho veku Anna Rusinová.

Ako spomínali aj čerstvé štu-
dentky, prvý ročník štúdia je 
všeobecný, bude pozostávať zo 
14 prednášok, ktoré odpredná-
šajú pedagógovia z Univerzity 
Komenského i odborníci z Ora-
vy. Ďalšie štúdijné programy v 
budúcom a ďalších ročníkoch  
budú pripravené na základe 
záujmov študentov a možností 
nášho regiónu.

Po oficialitách sa začala prvá 
vyučovacia hodina. Téma: vý-
znam vzdelávania seniorov, 
pedagogicko-psychologické 
aspekty, ktorú poslucháčom 

1. ročníka Univerzity tretieho 
veku v Námestove predniesla 
Nadežda Hrapková, prezident-
ka Asociácie Univerzít tretieho 
veku na Slovensku. 

Tak, veľa šťastia, študenti, 
vstúpili ste na akademickú 
pôdu, parafrázujeme želanie 
Janky Chládeckej z Centra 
ďalšieho vzdelávania UK. Do-
voľujeme si dodať: Cíťte sa 
tu ako ozajstní študenti, alebo 
možno ešte lepšie – ako vaši 
vnuci v laviciach základnej 
školy.                                   (lá)
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Odišli z našich radOv
september 2014

milan	 Bučo	 58
František	 Derjan	 32

Johana	 sitarčíková	 82

mokošák	 Alex
laginová	 Anna
miklušáková	 katarína
štítová	 kristína
kolenčíková	 laura

Čajková	 lenka
sivoňová	 Nela
Bereš	 Nikolas
košťál	 samuel
Greňová	 Zuzana

Vítame medzi nami

narodení v septembri 2014

spOlOčenská rubrika Vstúpili ste na akademickú pôdu 
– v Námestove

Univerzitu tretieho veku v 
Námestove zriadilo v októb-
ri, v rámci 25. akademického 
roka Centrum ďalšieho vzdelá-

Na	základnej	chodia	na	vysokú.	Je	to	tak,	na	Zš	ko-
menského	v	Námestove	má	sídlo	univerzita	tretieho	
veku	 a	 tak	 sa	 nejedna	 univerzitná	 študentka	 –	 lebo	
ženy	sú	tu	vo	výraznej	prevahe	–	vracia	do	lavíc	svojej	
základnej	školy,	či	školy,		ktorú	v	súčasnosti	navštevu-
je	aj	jej	vnuk	alebo	vnučka.		

Index o štúdiu prevzalo v úvode slávnosti otvorenia Univerzi-
ty tretieho veku v Námestove, 7. októbra,  vyše tridsať študen-
tov, medzi nimi aj Júlia Garbiarová z Liesku.

Anna Dravecká, čerstvá 
študentka Univerzity tre-
tieho veku, spoluorganizá-
torka prípravy štúdia, bola 
učiteľkou na ZŠ Komen-
ského, kde sídli Univerzita, 
celých 37 rokov. Dnes si 
namiesto katedry sadá do 
lavíc tejto školy, do ktorej 
chodili taktiež všetky jej 
deti a vnúčatá, vyučovala v 
nej tiež svokra a učiteľkou 
je tu aj nevesta. Čo k tomu 
dodať? Nuž, aj učiteľ náro-
dov – Ján Amos Komenský, 
po ktorom je škola pome-
novaná, by sa tomu určite 
potešil.

Prvá vyučovacia hodina sa práve začala...                   Foto: (lá)

Dobrá vec sa podarila...
„Takovou energii v Po-

děbradech ještě neviděli, ale 
hlavně neslyšeli,“  sú slová  
Věry Froňkovej, jednej z 
iniciátoriek eTwinningo-
vého projektu Česko – slo-
venský detský muzikál, o 
ktorom ste mali možnosť 
dozvedieť sa v poslednom 
vydaní Námestovčana. Ná-
mestovskí zuškári návštevu 
detí z Poděbrad posledný 
októbrový týždeň opätova-
li.

Poďme pekne poporiadku. 
Po nočnej jazde sa 35-

členná výprava námestov-
skej ZUŠ Ignáca Kolčáka, 

ktorú viedla učiteľka Da-
niela Čierniková spolu s 
kolegyňami Danielou Nez-
níkovou a Máriou Vojtašá-
kovou,  prebudila v chladnej 
a upršanej metropole Českej 
republiky – Prahe, kde sme 
mali možnosť vidieť vidieť 
stovežatú ako na dlani z 
Petřínskej rozhľadne,  prešli 
sme zrkadlovým bludiskom, 
ktoré zvonku pripomína 
miniatúrny hrad. Nasledo-
vala prehliadka sídla čes-
kého prezidenta, kde sme 
boli sme svedkami výmeny 
Hradnej stráže. Najväčšia a 
najvýznamnejšia sakrálna 
stavba Prahy - Katedrála sv. 
Víta -  učarovala všetkým. 
Tu sa naša prehliadka pre 
nepriaznivé počasie, žiaľ, 
musela skončiť. Pražským 
metrom, mimochodom jaz-
da ním bola tiež veľkým 
zážitkom, sme sa presunuli 
do jedného z najväčších ná-
kupných centier a nákupmi 
darčekov. Nasledoval pre-
sun do hlavného cieľa našej 
cesty – Poděbrad.

Po zvítaní sa a spoločnej 
večeri si naše deti odviedli 
domov do rodín ich českí 
kamaráti zo speváckeho 
zboru Kvítek, s ktorým sme 
projekt realizovali a ktorých 
už mnohí poznali z júnovej 
návštevy u nás. Nasledujúci 
deň sme mali možnosť, tak 
deti ako aj dospelí, vidieť a 
zažiť vyučovanie v základ-
nej škole nášho projekto-
vého partnera. Každé z detí 
išlo na dve vyučovacie hodi-
ny do jeho triedy  so svojím 
kamarátom, u ktorého bolo 
ubytované. Učiteľky z ná-
mestovskej ZUŠ zas priví-

tal pán  riaditeľ. Po krátkej 
návšteve školy sme sa všet-
ci presunuli do zámockého  
Divadla Na Kovárně, ktoré 
bolo miestom prezentácie 
nášho projektu – muziká-
lu Neberte nám princeznú. 
Celodenná generálka bola 
opäť jedinou možnosťou 
všetko zopakovať, vylepšiť 
a docvičiť – spoločne. 

Prišiel deň „D“. V piatok 
24.októbra speváci ZUŠ I. 
Kolčáka v Námestove  spo-
lu s deťmi z Kvítku zahrali 
dvojjazyčný muzikál Ne-
berte nám princeznú celko-
vo trikrát. Dievčatá z lite-
rárno- dramatického odboru 
Zuškáčik sa zasa predstavili  
svojím absolventským pred-
stavením Keď gróf rozkáže 
čarovať. 

Poděbrady odmenili muzi-
kál i divadlo veľkým potles-
kom. Na večernom predsta-
vení pre verejnosť nechýbal 
standing ovation. Budeme 
sa opakovať...ale...dobrá 
vec sa naozaj podarila. Na 
začiatku bol jednoduchý 

mail, nasledovalo úžasné 
predstavenie na Slovensku 
a spolupráca vyústila do ne-
opakovateľného stretnutia v 
Poděbradoch. Predstavenie 
a celé stretnutie bolo dôka-
zom toho, že naozaj malo 
zmysel prihlásiť obe školy 
do už spomínaného eTwin-
ningu. Vďaka celému nápa-
du a realizácii tohto projektu 
sa stretli ľudia, ktorí vyt-
vorili jedinečné dielo. Sila 
priateľstva bola predstave-
ná tým najkrajším možným 
spôsobom. 

Záver večerného predsta-
venia bol pre obe strany veľ-

mi emotívny. Rozlúčka. Ne-
chýbali silné a dlhé objatia, 
sľuby stretnutia a aj  slzičky. 
Pri presune z divadla k au-
tobusu, ktorý nás už čakal 
pred základnou školu, zneli 
poděbradskými ulicami a 
námestím slovenské ľudové 
piesne. Do autobusu sa niko-
mu nechcelo. Chvíle lúčenia 
nemali konca. Nemali sme 
však na výber. Spev utíchol, 
dvere autobusu sa zatvorili a 
celá námestovská zuškárska 
výprava sa do tmy vydala na 
cestu domov.

Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať všetkým, 
ktorí akokoľvek prispeli k 
naplneniu nášho cieľa. Ne-
bolo ich málo. Žiaci, rodi-
čia, priatelia. Všetkým vám 
patrí veľká vďaka! 

Čo dodať na záver? Stále 
sa niečo začína. Každý deň 
sa niečo končí. Skončili sme 
jeden projekt, aby sme moh-
li pripraviť iný, možno lep-
ší. A deti z Poděbrad v ňom 
určite nebudú chýbať. 

          Mária Vojtašáková
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volejbal

• SLUšNÁ a VecNÁ KoMUNIKÁcIa
• traNSpareNtNÉ SpraVoVaNIe 
• NoVÉ pracoVNÉ MIeSta 
• pozeMKoVÉ ÚpraVY 
• prÍSpeVoK prI NaroDeNÍ 
 DIeŤaŤa 
• prÍSpeVoK prI KoLaUDÁcII 
 DoMU

• eFeKtÍVNe VYUŽItÁ 
 NeMocNIca 
• zrIaDeNIe KrUHoVÉHo 
 oBJazDU poD KoStoLoM 
• cHoDNÍK oKoLo ceLeJ 
 oraVSKeJ prIeHraDY 
• NoVÝ VIetor Do pLacHIet

JUDr. Dávid tarČÁK 
nezávislý kandidát na primátora

Vážení Námestovčania, 

dovoľte mi, aby som Vám v krátkosti predstavil môj volebný program. Tento 
program budem v prípade zvolenia na post primátora rešpektovať a dodržia-
vať. Pevne verím, že sa mi, spolu s Vami, podarí naplniť jeho podstatnú časť. 
Som presvedčený, že len spoločnými silami sa môžeme mať v našom meste 

lepšie. Ak máme záujem na tom, aby sme sa pohli vpred, musíme byť jednotní. 
Preto sa aj môj volebný program volá 
SpoLoČNe za LepšIe NÁMeStoVo.
Ústredným motívom môjho volebného programu je motto: 
NÁMeStoVo V SrDcI. Vyjadruje môj postoj voči mestu, v ktorom žijem s 

prestávkami od narodenia. Žije tu moja rodina, priatelia a známi. Pracujem tu 
a chcem tu žiť aj ja. Je tu krajšie ako kdekoľvek tu na Zemi.
V prípade môjho zvolenia do funkcie primátora chcem predovšetkým poČÚ-

VaŤ názory a pripomienky občanov Námestova na fungovanie samosprávy 
a zlepšenia života v meste. Budem rešpeKtoVaŤ zvolených poslancov 
mestského zastupiteľstva a  budem DoDrŽIaVaŤ DoHoDY.

www.tarcak.sk JUDr. Dávid tarčák 15.11.2014

č. 6

Začali sa majstrovské súťaže pod vysokou sieťou
Dvanásteho októbra sa 

začali prvým kolom maj-
strovské súťaže vo volejbale 
mládežníckych vekových ka-
tegórii. TJ Oravan Námesto-
vo prihlásilo do súťaže druž-
stvo kadetiek, ktoré štartuje 
v M SR OS – kadetky II. 
trieda.

V prvom kole sa kadetky 
stretli doma s družstvom VK 
Prievidza. V prvom zápase 
podali domáce hráčky slabý 
výkon. Chýbala súhra, zápal 
a túžba po víťazstve, čo by 
stačilo na to, aby sa zápas 
skončil lepšie, lebo ani sú-
perky neboli o nič lepšie, ale 
hrali s nasadením a s túžbou 
po víťazstve, čo sa im aj po-
darilo. Domáce hráčky len 
doťahovali náskok súperiek 
a dva sety prehrali rozdie-
lom len 2 bodov. Prvý zápas 
skončil 3 : 0 pre Prievidzu. 
Sety -23, -10, -23.

V druhom zápase, po slov-
nej „sprche“ v šatni, nastúpi-
li domáce kadetky s celkom 
iným prístupom k hre. Hra-
li zodpovednejšie, nekazili 
toľko lôpt a hlavne hrali so 

zápalom, čo stačilo, aby jas-
ne dominovali na palubovke 
s výnimkou 3. setu, v kto-
rom opäť zopakovali výkon 
z prvého zápasu. Štvrtý set 
doviedli, aj keď sa im hra 
tak nedarila ako na začiatku, 
do víťazného konca a celý 
zápas vyhrali 3 : 1 /13, 11, 
-15, 19/.

Kadetky Námestova hrali 
v zložení: B. Bobáková, A. 
Brandýsová,  Vl. Lúchavova, 
D. Dendisová, B. Papanová, 
K. Opálková, E. Maslanová, 
K. Veselovská, náhradníčky 
-  T. Ciceková, S. Gnidiako-
vá, B. Svetláková

zo Žiliny bez bodu
Volejbalové družstvo kade-

tiek Námestova sa v novom 
ročníku súťaže predstavi-
lo v II. kole  majstrovstiev  
SR– II. trieda v nedeľu 
19.10.2014  Žiline. Námes-
tovčanky hrali  počas prvého 
zápasu veľmi pekný volej-
bal. Darilo sa im v útoku aj 
na podaní. Bojovali o každú 
loptu a lídra súťaže poriadne 
potrápili. Chybami  pri príj-
me súperovho podania sa 

však pripravili o lepší výsle-
dok. V druhom stretnutí im 
už došli sily a domov cesto-
vali  bez bodov.

Žilina - Námestovo  3:0  
(20,17,20)

Žilina - Námestovo  3:0  
(13,18,13)

Za Námestovo hrali: Bran-
dýsová, Bobáková,  Dendi-
sová, Gnidiaková, Lúchavo-
vá,  Maslanová, Papanová, 
Opálková, Veselovská. 

Tréneri: Kurťáková, Lú-
chava

Volejbalové družstvo kade-
tiek Námestova sa v novom 
ročníku súťaže predstavilo v 
II. kole  majstrovstiev  SR– 
II. trieda v nedeľu 19.10.2014  
Žiline. Námestovčanky hrali  
počas prvého zápasu veľmi 
pekný volejbal. Darilo sa im 
v útoku aj na podaní. Bojova-
li o každú loptu a lídra súťaže 
poriadne potrápili. Chybami  
pri príjme súperovho podania 
sa však pripravili o lepší vý-
sledok . V druhom stretnutí 
im už došli sily a domov ces-
tovali  bez bodov.
	 								Václav	Nečas

Historický úspech volejbalistov
Partia volejbalových nad-

šencov, mužov a žien - členov 
volejbalového oddielu TJ Ora-
van Námestovo - sa v závere 
augusta zúčastnila  38. ročníka 
medzinárodného turnaja vo vo-
lejbale mužov a žien O pohár 
RZ  Drienok v obci Mošovce. 
Ženské aj mužské družstvo sa 
prihlásilo do 2. výkonnostnej 
skupiny s cieľom umiestniť sa 
medzi najlepšími.

Dvanásť ženských družstiev 
bolo rozdelených do troch 4-
členných skupín. Na základe 
skúsenosti z minulých roční-
kov boli hráčky pripravené na 
dlhé prestávky medzi zápasmi. 
Možno práve dobre rozloženie 
energie a efektívne využitie 
voľného času prispeli ku kva-
litným výkonom. Prvý hrací 
deň bol z našej strany ukážko-
vý. Obetavé výkony, dresy po-
značené antukou a predvedený 
výkon naznačili, že plánované 
ciele sú dosiahnuteľné. Vyhrali 
všetky 3 zápasy pomerom 2:0 
čím si zabezpečili postup do 
skupiny o 1. – 3. miesto, keď 
porazili „ŠK Liptovský Mi-
kuláš“, „TJ Truby“ a „Grze-

gorzowy rzepy“. Druhý hrací 
deň ženy odohrali 2 zápasy 
proti družstvám Odrasten-
ky Martin a MŠK Kys. Nové 
Mesto. Napínavý zápas proti 
Odrastenkam MT nezvládli v 
koncovkách setov a prehrali 
v pomere 1:2. Boj o 2. mies-
to proti MŠK KNM priniesol 
vyrovnaný zápas v ktorom sa 
družstvá striedali vo vedení, 
ale napokon prehrali 0:2 a ob-
sadili 3. miesto.

Osemnásť mužských druž-
stiev rozdelili organizátori do 
dvoch 4-členných a dvoch 
5-členných skupín. Družstvo 
mužov posilnené o nahrávača 
z Brna a bývalého extraligistu 
z Prešova bolo pripravené vy-
hrať všetky zápasy. Prakticky 
každý hráč obsadil svoju po-
zíciu, na ktorej to má natréno-
vané s výnimkou bloku, kde sa 
striedali viacerí. V základnej 
skupine sme odohrali 3 zá-
pasy postupne proti „Pivo ve 
sklzu“, „Maršal Mlinovskij“ 
a „VK Rachmaninka L.M.“. 
Všetky víťazne, pomerom 2:0 
a tým sme postúpili do finálo-
vej skupiny o 1. – 4. miesto. 

Hneď prvý zápas v tejto sku-
pine proti „CSW Kozy“ ponú-
kol viacero pekných okamihov 
a dlhé výmeny. Nakoniec sa 
skončil pomerom 1:1 (25:19, 
18:25). Ďalší zápas proti druž-
stvu „Beskydská sebranka“ 
sa nevydaril podľa predstáv, 
súper nás zatlačil podaním na 
čo sme nedokázali odpovedať 
dobrým príjmom, následné 
útoky už neboli razantné a pre-
hrali sme 0:2. Posledný zápas 
sme vyhrali kontumačne, keď-
že „To je jedno“ sa nedostavili 
na ihrisko. Celkový pomer 
lôpt 132:95 a 2 body vo finálo-
vej skupine napokon stačili na 
krásne 3. miesto. 

TJ Oravan Námestovo re-
prezentovali:

Ženy: Janka Kurťáková, 
Zuzana Kurťáková, Radka Lú-
chavova, Dominika Kozákova, 
Martina Hadová, Tatiana Bol-
doviaková 

Muži: Jozef Hupka, Dušan 
Hupka, Michal Bobek, Tibor 
Brňák, Luboš Kolcún, Lukáš 
Chudoba, Juraj Lacek, Jakub 
Paták, Ondrej Gregor

                       Michal Bobek
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futbal

Práca s mládežou v našom meste začína prinášať ovocie 
už aj v III. lige dospelých

MŠK Námestovo prežíva 
najúspešnejšie obdobie v his-
tórii námestovského  futbalu. 
To, čo si predstavitelia klubu 
pod vedením Silvestra Ha-
biňáka pred desiatimi rokmi 
predsavzali, je dnes skutoč-
nosťou. Vďaka systematickej 
práci s mládežou je momen-
tálne v  zostave A- mužstva 
deväť hráčov pod 21 rokov, 
ktorí svoje úspešné pôsobenie 
neraz okorenili gólmi. Zve-
renci Pavla Strapáča sa zara-
ďujú medzi najmladšie kluby 
celej ligy. Úspech sa nerodí 
ľahko, bez neustáleho zlepšo-
vania by klub postupom času 
začas upadať. „Nebyť skupi-
ny ľudí, ktorí sú presvedčení 
o tom, že bez mládeže šport v 
našom regióne upadne, neboli 
by sme tam, kde sme teraz“,  
konštatoval prezident Klubu 
S. Habiňák. Za posledných 10 
rokov je to zásluha trénerov, 
ako Karol Polťák, Ivan Kopta, 
František Čajka, Andrej Sta-
šiniak, Tomáš Smataník, Ivan 
Rusnák, Miroslav Domanic-
ký, Juraj Siman. „Podľa finan-
čných možností patrí MŠK 
medzi najchudobnejšie kluby 
Slovenska, avšak výkonom 
prekonávame oveľa väčšie 
mestá. Nie je jednoduché udr-
žať sedem žiackych kategórií 
v najvyššej slovenskej lige 
a dve dorastenecké v druhej 
najvyššej lige. Námestovský 
futbal je klasifikovaný ako 
útvar talentovanej mládeže 
druhej kategórie (grassroots)  
a aj preto z roka na rok nám 
Slovenský futbalový zväz  pri-
dáva povinnosti, aby sa uistil, 
že mládež nezanedbávame. V 
prípade že by sme podmien-
ky SFZ prestali napĺňať, na 
naše miesto čakajú kluby ako 
Čadca, Lučenec, R. Sobota, 
ktoré by sa veľmi radi dostali 
do útvaru talentovanej mláde-
že“, uviedol manažér mládeže 
Andrej Stašiniak. V športe je 
vždy čo vylepšovať, ale musia 
byť na to prostriedky a podpo-
ra okolia. Len v tomto roku si z 
nášho klubu vybrali troch fut-
balistov popredné slovenské 

kluby do ich mládežníckych 
kategórií. Samko Farský pre-
stúpil do MŠK Žilina, odkiaľ 
sa katapultoval do slovenskej 
reprezentácie a odohral tak 
zápas proti Maďarsku.  V 
čase najväčšej finančnej krí-
zy, kde sa nám škrtli finančné 
prostriedky zo strany mesta, 
sme podpísali zmluvu s MŠK 
Žilina a ZŠ Komenského na 
otvorenie športových tried. 
Bez zriaďovania športových 
tried v našom meste by sme 
len ťažko napredovali. Stále 
je problém presvedčiť rodi-
čov, že športová trieda neube-
rá na kvalite vyučovania, ale 
pridáva viac športovej akti-
vity deťom. Klub čaká ešte 
ďalšia výzva, a to podieľať sa 
na zriadení športových tried 
na niektorej strednej škole. V 
prípade že sa v regióne Bie-
la Orava niečo také podarí, s 
určitosťou to nebude prínos 
len pre Námestovo, ale aj pre 
okolité obce.  

Dospelí – III. liga 
Stred

Už avizovaná reorganizá-
cia III. ligy naznačovala, že 
Námestovo by mohlo patriť 
medzi popredné kluby.  No 

v týchto vyjadreniach bolo 
vedenie MŠK opatrnejšie, 
pretože generačná výmena v 
kádri a zapracovanie mladých 
hráčov z dorastu mohlo pri-
niesť aj opak.  Po tejto sezóne 
môžeme konštatovať, že tré-
nerovi Pavlovi Strapáčovi sa 
podarilo okolo dlhoročných 
opôr J. Simana, A. Stašinia-
ka a M. Habiňáka vyskladať 
dostatočne vyvážené mužstvo 
prevažne z mladých hráčov. 
Osemnásťroční hráči Kurtu-
lík, Čecho, Kasan, Mišánik, 
Jaššo, Trabalík, Jagnešák, 
Iliev sa príkladne zmocnili 
svojej šance a nepustili ju. 
Hráčsku kabínu ovládol ko-
lektívny duch a to je výborný 
základ pre kvalitné výsledky, 
ktoré neboli náhodné. Netreba 
zabudnúť na fakt, že hoci sa 
majstrovské zápasy v jesen-
nej časti skončili, tréningový 
proces bude pokračovať až do 
polovice decembra. V januári 
budúceho roku sa začne tvrdá 
zimná príprava, ktorá bude za-
meraná prevažne na kondíciu 
a množstvo prípravných zápa-
sov. Toto obdobie nám ukáže, 
aké zmeny v novej časti sú-
ťažného ročníka nastanú.

Výsledkový servis: Krem-

nička (v) 4:1, góly: J. Siman 
(z 11 m), S. Kurtulík, T. Tra-
balík, A. Stašiniak. Krásno 
nad Kysucou (d) 1:1, gól: A. 
Stašiniak. Kalinovo (v) 1:1, 
gól: A. Stašiniak. Martin (d) 
1:0, gól: Mi. Čiernik. Lip-
tovský Hrádok (v) 1:0, gól: 
M. Snovák. Lučenec (v) 0:1. 
Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa B (d) 5:1, góly: 

P. Jagnešák, A. Kmeť, A. Sta-
šiniak, Ľ. Jaššo, M. Snovák. 
Brusno (d) 0:1 Bytča (d)  1:0 
góly: J. Siman. Nová Baňa (v) 
3:5 góly: L. Čecho, M. Kasan, 
J. Siman,  Žarnovica (v) 1:0 
gól: S. Kurtulík, Rakytovce 
(v) 1:0 gól: A. Kmeť,  Teplič-
ka nad Váhom (d) 1:1, gól: A. 
Stašiniak. Čadca (v) 2:2 góly: 
Ľ. Jaššo, M. Čiernik, Makov 
(d) 2:0 góly: Juraj Siman 2 (1z 
11m) 

Strelci gólov dospelých v 
sezóne 2014/2015: 5 - A. Sta-
šiniak, J. Siman (2 z 11m) 2 
- M. Snovák, M. Čiernik, A. 
Kmeť, L. Jaššo 1-, T. Traba-
lík,  P. Jagnešák, L. Čecho, M. 
Kasan

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 15 stretnutí, 8 výhier, 4 
remízy, 3 prehry, skóre 24:14, 
28 bodov, 4. miesto, 

Dorast– II. liga
Stred 

U našich dorasteneckých ka-
tegórií sa rodí jeden unikát II. 
ligy. Pod vedením Ivana Rus-
náka mladší dorast U17 ne-
prehral už 44 zápasov v rade 
a v tomto trende chcú naďalej 
pokračovať. Samozrejme, nie 
sú to iba mladší dorastenci, 
ktorí nám robia radosť. Star-
ší dorast pod vedením Ivana 
Koptu v tejto sezóne prehral 
len dve stretnutia, a preto stra-
ta jedného bodu na prvý Mar-
tin je pre dorast úspechom. K 
jednoznačným lídrom staršie-
ho dorastu patria hráči, ktorí 
nastupujú za družstvo dospe-
lých L. Jaššo, M. Mišánik a L. 
Kubica.  

Výsledkový servis U19 
MŠK Námestovo 2014/2015: 
Martin (d) 0:1. Rimavská So-
bota (d) 0:0. Bytča (v) 3:2, 
góly: L. Kubica, A. Med-
vecký, M. Buckulčík. Nová 
Baňa (d) 9:0, góly: Ľ. Jaššo 
4, T. Košút 3, M. Buckulčík, 
P. Juráň. Podlavice Badín (d) 
3:1, góly: M. Buckulčík 2, 
J. Chudiak. Zvolen (v) 3:2, 
góly: P. Juráň, Mat. Čiernik, 
L. Kubica. Kysucké Nové 
Mesto (d) 1:0, gól: L. Kubica 
(z 11 m). Veľký Krtíš (v) 6:1 
góly: L. Kubica, M.Čiernik, 4 
J. Železňák   Lučenec (d) 1:0 
gól: L. Jaššo , Liptovský Mi-
kuláš (v) 2:7 Góly: 2 L. Jaššo, 
Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa (d) 7:1 góly: 
A.Medvecký, 2 L.Jaššo,T. 
Košút, L. Kubica, P. Juráň, 
M. Čiernik , Rakytovce 4(d) 
4:0 Góly: 2 L. Jaššo, M. Ma-
tejčík, L. Kubica, Bánová (d) 
8:0. 4 L. Kubica, 2 Ľ. Jaššo, 
M. Čiernik, Vlastný

Strelci gólov U19 v sezó-
ne 2014/2015: 13 - Ľ. Jaššo, 
11 – L. Kubica (1 z 11 m),. 5 
– J. Železňák, M. Buckulčík, 
4 - T. Košút, M. Čiernik, 3 - 
P. Juráň, 2 - A. Medvecký, 1 
- J. Chudiak, M. Mišánik. M. 
Matejčík

Bilancia majstrovských 
zápasov: 15 stretnutí, 11 vý-
hier, 2 remízy, 2  prehry, skóre 
51:18, 35 bodov, 2. miesto. 

Výsledkový servis U17 
MŠK Námestovo: Martin 
(d) 2:0, góly: J. Garaj 2 (1 z 
11 m). Rimavská Sobota (d) 
11:0, góly: A. Suľa 3, T. Ba-
koš 3, J. Gemeľa 2, M. Tisoň, 
R. Záhradník (z 11 m), J. Ga-
raj (z 11 m). Bytča (v) 9:4, 
góly: T. Bakoš 3, A. Matejčík 
2, A. Suľa 2, S. Kormaňák, Š. 
Nižník. Nová Baňa (d) 6:0, 
góly: J. Garaj 2, T. Bakoš, R. 
Záhradník, A. Matejčík, S. 
Kormaňák. Podlavice Badín 
(d) 1:1, gól: A. Suľa. Zvolen 
(v) 1:1, gól: T. Bakoš. Kysuc-
ké Nové Mesto (d) 1:0, gól: J. 
Garaj.

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

Veľký Krtíš (v) 10:0 góly: 
6 T. Bakoš, 2 Kozaňák, J. Ga-
raj, R. Záhradník. Čadca (v) 
0:0. Lučenec (d) 5:0 góly: A. 
Suľa, A.Matejčík, T. Bakoš, 
J. Garaj. Liptovský Mikuláš 
(v) 5:0 góly: 2 T. Bakoš, S. 
Kormaňák, 2 A. Suľa. Pohro-
nie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa (d) 1:1 gól: T. Bakoš. 
Rakytovce (d) 4:1 góly: T. 
Bakoš 2, K. Kozaňák, M. Ti-
soň. Bánová (d) 3:2 goly: Ko-
zaňák, 2 Suľa

Strelci gólov U17 v sezóne 
2014/2015: 21 – T. Bakoš, 14 
– A. Suľa,  8 – J. Garaj, 6 – A. 
Matejčík, 4 - P. S. Kormaňák, 
K. Kozaňák, 3 – R. Záhrad-
ník, J. Gemeľa, 2- M. Tisoň,  
1 – S. Suľa, Š. Nižník

Bilancia majstrovských zá-
pasov: 15 stretnutí, 11 výhier, 
4 remízy, žiadna prehra, skóre 
67:10, 37 bodov, 1. miesto, 

                       Karol Polťák

Hráči A-mužstva  po poslednom zápase ďakujú fanúšikom MŠK.   Foto: Milan Švába

Futbalisti mladšieho dorastu 43 majstrovských zápasov neprehrali.  Foto: Rebeka Planetová


