
Nehľadajme cestu proti 
sebe, ale k sebe
Onedlho sa začnú Viano-

ce, čonevidieť privítame 
prvý deň nového roka. Pri 
tejto príležitosti by som 
chcel všetkým mojim spolu-
občanom zaželať na prvom 
mieste najmä zdravíčko, 
ešte raz zdravíčko, a ešte raz 
zdravíčko a k tomu, aby ten 
život bol radostný, z celého 
srdca prajem všetkým veľa 
osobných, veľa pracovných 
úspechov, veľa šťastia, lásky 
a spokojnosti v rodine. Tiež 
vzájomnej tolerancie, ne-
falšovanej tolerancie medzi 
občanmi, aby sme sa vedeli 
chápať, aby sme nehľadali 
cestu proti sebe, ale k sebe. 
Nie vždy a pri všetkých 
otázkach či problémoch, 
ktoré nám život stavia  do 
cesty, musíme mať rovnaký 
názor, ale to neznamená, že 
sa máme rozvadiť, že v tom 
druhom máme hľadať ne-

priateľa. Pre to, že niekto má 
iný názor ako my, nehľadaj-
me v tom človeku zlo, snaž-
me sa ho pochopiť a hľadaj-
me v ňom dobro. Myslím si, 
že ak budeme všetci myslieť 
pozitívne, dostaneme sa nie 
o jeden, ale o desať krokov 
ďalej – v riešení problémov 
a naopak, bližšie jeden k 
druhému. 

Keď sa povie Vianoce, myslí-
me hlavne na všetko príjemné 
– pokoj, radosť, lásku, poro-
zumenie. To všetko sú hlavné 
dary Vianoc. Preto sa Boh na-
rodil v ľudskom tele, aby nám 
ukázal a priniesol pravé hod-
noty života, aby nám ukázal, 
aký krásny môže byť ľudský 
život, ak sa o tieto pravé hod-
noty usilujeme.

Ale historické Vianoce neboli 
len o idylke. Neboli tu len Má-
ria, Jozef, anjeli, jasličky, ale 
boli tu aj ľudia, obyvatelia Bet-
lehema, ktorí „nemali pre nich 
miesto“. Ktorí neprijali Svätú 
rodinu, lebo sa báli o kúsok 
svojho pohodlia a pokoja. A 
pritom nevedeli, že ten, ktorý 
prosí o prijatie, ponúka omno-
ho viac ako žiada. Že jemu ide 
hlavne o to, aby bol pre nich 
darom, nie bremenom.

Musíme sa mať na pozore, 
aby sme podobnú chybu ne-
urobili aj my. Aby sme nevy-
lúčili zo svojho života toho, 
ktorý chce urobiť náš život pl-
nším, bohatším a zaujímavej-
ším, aj keď možno náročnej-
ším. Anjel hovorí pastierom: 

„Nebojte sa“. Cirkev nás dnes 
vyzýva: „Nebojte sa“. Neboj-
te sa žiť svoj život s Bohom a 
podľa Božích prikázaní, neboj-
te sa otvoriť Ježišovi, aj keď si 
to niečo vyžaduje, nebojte sa 
nechať viesť ním. Nebojte sa 
byť spravodliví a čestní, neboj-
te sa odpustiť, nebojte sa dať 
druhým z toho, čo je vaše.  Ne-
bojte sa a neurobte takú chybu, 

akú urobili Betlehemčania, že 
sa Ježiš narodil tak blízko nich 
a oni to nevyužili.

Prajem nám všetkým, aby 
sme našli skutočnú radosť v ži-
vote tým, že budeme čo najdô-
slednejšie zachovávať Boží ná-
vod na život v šťastí a radosti. 
Tak sa najlepšie otvoríme pre 
Božie pôsobenie v nás. 

          Blažej Dibdiak, dekan           

 Krátko pred Vianocami vyšla z Tlačiarne Kubík obra-
zovo-textová publikácia Prechádzka Námestovom, ktorú 
na náklady Mestského úradu v Námestove vydal Franti-
šek Teťák – Štúdio F. Kniha Prechádzka Námestovom 
vznikla s cieľom jednoduchým 
a prehľadným spôsobom pre-
zentovať dominanty a turistic-
ké pozoruhodnosti, ktoré v Ná-
mestove máme. Predovšetkým 
miesta, ktoré sú súčasťou našej 
histórie a prekrásnej oravskej 
prírody.  Nosnou časťou publi-
kácie je okrem textu aj množ-
stvo autentických fotografi í zo 
súčasnosti  a minulosti, zachy-
távajúcich poklady, ktoré oku 
návštevníka mesta, ale aj sa-
motných Námestovčanov často 
unikajú.  Okrem slovenčiny je 
text spracovaný aj v anglickej 
mutácií, čím má kniha poten-
ciál osloviť nielen domácich, 
ale aj zahraničných návštevní-
kov. Kniha Prechádzka Námes-
tovom je prvou svojho druhu v histórií mesta a chce byť 
príspevkom k zachovaniu nášho kultúrneho, historického 
či prírodného dedičstva. 

Dielo vzniklo zaujímavým spôsobom. Ján Kozoň v 
rámci svojich cezhraničných aktivít zostavil dvojjazyčný 

súbor dvadsiatich najväčších zaujímavostí v 
našom meste, ktoré by mal turista navštíviť, 
alebo sa s nimi zoznámiť. Keď tento súbor 

predstavil Milanovi Rentkovi, prednostovi mestského 
úradu, okamžite vznikla myšlienka využiť pripravený 
materiál na širšiu propagáciu mesta. Z archívu mestského 
úradu, ale aj od rôznych iných autorov sa podarilo zo-

zbierať množstvo zaujíma-
vých fotografi í, ktoré sa v 
publikácii využili. Všetci 
sa do diela pustili nezištne, 
bez akéhokoľvek nároku 
na honorár. Obaja autori 
myšlienky si potom zobrali 
na pomoc profesionála – 
Františka Teťáka, s ktorým 
v jeho štúdiu publikáciu 
dotiahli do konca. O jazy-
kovú úpravu slovenských 
textov sa, taktiež nezištne, 
postaral Tibor Kitaš. Me-
dzi autorov fotografi í patria 
- Michal Glonek, Katarí-
na Kozáková, František 
Smržík, Miroslav Hajdu-
čík, Martin Rusnák, Milan 
Rentka, Pavol Sestrenek, 

Tibor Pšenák a Ivan Šustr – pracovníci CHKO Horná 
Orava, archív Mestského úradu v Námestove.

Publikáciu dostane každá domácnosť v meste bezplat-
ne. Občania si ju budú môcť vyzdvihnúť na mestskom 
úrade od začiatku budúceho roka.

Požehnané Vianoce
a v roku 2016 

len samé dobré správy 
v osobnom živote, 

z mesta, 
zo Slovenska i zo sveta 

želá  redakcia
a redakčná rada 

 

Keď sa povie Vianoce, myslí-
me hlavne na všetko príjemné 
– pokoj, radosť, lásku, poro-
zumenie. To všetko sú hlavné 

Naša otvorenosť pre Boha

Prechádzka Námestovom 

Betlehemci v podaní futbalistov zo 7. C  zaspievali Jezuliatku i účastníkom ne-
dávnej vianočnej akadémie ZŠ na Komenského ulici a koledami i vianočnými vin-
šami vniesli do sály domu kultúry čarovnú vianočnú náladu. Foto: Jozef Škarba
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Poslanci o prvom roku práce mestského zastupiteľstva

Štefan Blahút: 
Ako poslanec mestského 

zastupiteľstva, ktorý je v 
poslaneckom zbore už pia-
te volebné obdobie, musím 
povedať, že súčasný posla-
necký zbor je veľmi kon-
štruktívny, jednoducho, páči 
sa mi. O prerokúvaných té-
mach sa dobre diskutuje, 
polemizuje, v zastupiteľstve 
sú aj silné opozičné tlaky. 
Kým predošlý zbor poslan-
cov bol skôr deštruktívny, 
skôr siahodlhé reči, ktoré 
nikam neviedli, tento je, na-
opak, konštruktívny. 

Čo sa týka konkrétne mo-
jej práce, resp. práce v by-

tovej a sociálnej komisii, 
ktorej predsedám, nerie-
šime prideľovanie lukra-
tívnych dvoj-trojizbových 
bytov, ale prideľovanie 
sociálnych bytov sociálne 
slabším, alebo na pomoc 
odkázaným občanom. Ne-
dávno sme pridelili sociálny 
byt neúplnej rodine – matke 
s tromi deťmi. Musíme ho 
však zrekonštruovať, ako 
takmer zakaždým, pretože 
odchádzajúci užívatelia tie-
to byty pomerne dosť zni-
čia. Prednosť v prideľovaní 
sociálnych bytov dávame, 
samozrejme, neúplným ro-
dinám pred jednotlivcami. 
V oblasti sociálnej pomoci 
poskytujeme jednorazovú  
finančnú  výpomoc sociálne 

slabším rodinám i jednot-
livcom, najmä deťom osa-
melých matiek, neúplných 
rodín, sirotám či spoluob-
čanom, ktorí prišli o strechu 
nad hlavou, teda ľuďom, 
majúcim vážne rodinné 
problémy. Robíme, čo nám 
umožňuje zákon a finančné 
možnosti mestského roz-
počtu na daný rok. Myslím 
si, že táto pomoc zo strany 
mesta prostredníctvom tejto 
komisie určite nie je zaned-
bateľná, skôr naopak. 

Chcel by som všetkým 
kolegom poslancom, ale aj 
všetkým spoluobčanom v 
našom meste zaželať šťast-
né Vianoce a všetko dobré v 
budúcom roku! 

marián Grígeľ: 
Ďakujem voličom za dôve-

ru a snažím sa, podľa svojich 
možností, plniť si svoje po-
slanecké povinnosti nielen 
v mestskom zastupiteľstve. 
Je to o dohode a stanovení si 
priorít.

V oblasti infraštruktúry sme 
schválením územného plánu 
dali základ budúcej výstav-
by. V roku 2016 sa začne s 
výstavbou bytov v hromad-
nej výstavbe. Je pripravená 
lokalita Brehy - dva pro-
jekty. V časti Zubrohlava je  
pripravené územie  pod indi-
viduálnu výstavbu 20 rodin-
ných domov. V časti Čerchle 
je potrebné vybudovať cestu 
k rodinným domom, kde 
bolo vydané stavebné povo-

lenie, ale infraštruktúra nie 
je dokončená. Na Čerchliach 
- Lazovej ulici je potrebné 
vybudovať cestu a ostatnú 
infraštruktúru tak, aby sta-
vebníci mohli pokračovať 

o pohľad na prácu poslaneckého zboru za prvým 
rokom volebného obdobia 2014 - 2018 a na vlastný 
vklad do činnosti námestovskej samosprávy sme po-
žiadali poslancov msZ. Na našu otázku  reagovali:

MUDr. Štefan Blahút

Marián Grígeľ

ako bude mesto hospodáriť v roku 2016
piate tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľ-

stva sa uskutočnilo v stredu 9. decembra. program 
bol bohatý, pozostával až z osemnástich bodov, v kto-
rých dominovali ekonomické témy. Tou najpodstat-
nejšou bolo schvaľovanie rozpočtu mesta na budúci 
rok s výhľadom na ďalšie dva roky dopredu. schvaľo-
vali sa tiež rozpočty mestských rozpočtových a prís-
pevkových organizácií, ktorými sú dve základné ško-
ly, centrum voľného času, základná umelecká škola, 
technické služby, dom kultúry a centrum sociálnych 
služieb. Z rozpočtu mesta sa financujú taktiež dve sú-
kromné umelecké školy, dve pedagogické poradne a 
klub detí pri cirkevnej  ZŠ. súčasťou mestského roz-
počtu sú aj tri mestské materské školy.

Príjmy mesta
Z čoho mesto financuje všet-

ky svoje organizácie, mestský 
úrad a investičnú výstavbu? 
Príjmy mesta predstavujú 
tri základné skupiny. Prvou 
sú dňové príjmy. Tie tvoria 
podielové dane zo štátneho 
rozpočtu a ich výška závisí 
predovšetkým od počtu oby-
vateľov mesta. Okrem príjmu 
zo štátnych daní vyberá mesto 
aj vlastné dane – z nehnuteľ-
ností, za psa, za automaty, za 
užívanie verejného priestrans-
tva, za vjazd vozidiel do histo-
rickej zóny, za odpady a ďal-
šie. Druhú skupinu príjmov 
tvoria nedaňové príjmy, čo sú 
príjmy z podnikania a majetku 
mesta, administratívne poplat-

ky, úroky z pôžičiek a vkladov 
a iné nedaňové príjmy. Tretiu 
skupinu tvoria transfery. Ide 
prevažne o dotácie a transfe-
ry štátu na základné školy, 
centrum sociálnych služieb 
(domov pre seniorov), predš-
kolákov v MŠ, vzdelávacie 
poukazy, učebné pomôcky, 
dotácie pre deti v hmotnej nú-
dzi, nocľaháreň, ale aj na čin-
nosť mestského úradu na tzv. 
prenesený výkon štátnej sprá-
vy, ako je matrika, stavebný 
úrad, školský úrad, ale aj voľ-
by a referendum. Pre rok 2016 
sa počíta s daňovými príjmami 
vo výške 4 235 550 eur, neda-
ňovými vo výške 248100 eur 
a transfermi vo výške 1 482 
225 eur. Okrem týchto bež-

ných príjmov ráta mesto aj s 
kapitálovými príjmami spolu 
vo výške 836 000 eur. Z toho 
by mala byť dotácia na verej-
né osvetlenie vo výške 616 
000 eur a dotácia na zateple-
nie budovy mestského úradu 
vo výške 220 000 eur.

Bežné výdavky mesta
Na čo sa všetky tieto príjmy 

v budúcom roku použijú? Na 
činnosť mestského úradu a 
všetkých spomínaných orga-
nizácií, ale prostredníctvom 
dotácií a príspevkov tiež pre 
rôzne športové, mládežnícke, 
seniorské a iné spoločenské 
organizácie. A to všetko na to, 
aby ľudia mali istotu, že sa v 
meste aj budúci rok bude svie-
tiť, budú sa udržiavať a opra-
vovať cesty, odvážať a likvido-
vať odpady, deti budú chodiť 
do materských a základných 
škôl, budú sa môcť vzdelávať 
v umeleckých školách, navšte-
vovať centrum voľného času a 
pedagogické poradne. Starí a 
nevládni občania budú mať 
zabezpečenú opatrovateľskú 
službu a možnosť dôstojne 
dožiť v novom domove pre 
seniorov. Ale znamená to tiež, 
že budú mať ľudia kde špor-
tovať, ísť sa poprechádzať po 
čistých chodníkoch a uliciach, 
oddýchnuť si na upravených 
priestranstvách, pohrať sa s 
deťmi na detských preliezač-
kách. Tiež si budú môcť v 
kine pozrieť film, divadlo či 
iné kultúrne podujatie a v am-
fiteátri a priestoroch Nábre-
žia bezplatne navštíviť rôzne 
spoločensko-kultúrne alebo 
športové podujatie. Na našu 
bezpečnosť a ochranu ma-
jetku budú dohliadať okrem 
štátnych aj členovia mestskej 
polície a dobrovoľného ha-
sičského zboru.

Investičné aktivity
Čo chceme, aby v meste pri-

budlo? Mesto, ktoré nedokáže 
ušetriť peniaze na investície, 
nemôže sa rozvíjať a skvalit-
ňovať život svojim občanom. 
Tak ako každý rok, aj tento 

sa vedeniu mesta podarilo v 
rozpočte vytvoriť priestor na 
realizáciu nových investícií. 
Čo sa teda plánuje v kapi-
tálových výdavkoch na rok 
2016? Z „dotačných“ peňazí 
zatepliť budovu mestského 
úradu a znížiť tak jej tepelné 
straty, zrekonštruovať ďalšie 
ulice v meste – Lazovú, Kli-

ňanskú cestu v priemyselnej 
časti mesta, Štefánikovu v 
hornej časti a Veternú vrátane 
vytvorenia nových parkova-
cích miest. Ďalej sa počíta s 

dobudovaním skateparku na 
Nábreží a vybudovaním street 
workout-u v jeho blízkosti. Na 
skrášlenie a dobudovanie La-
gúny („U-čka“) sú tiež v budú-
coročnom rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky. Počíta sa 
aj s postupnou výmenou po-
škodených lavičiek v amfite-
átri. V pláne je stále výstavba 

náučného chodníka na Stud-
ničku, tu sa dokonca prostried-
ky navýšili, pretože sa počíta 
s jeho napojením na most cez 
priehradu a následne v prepo-

jení oboch brehov priehrady. V 
„hre“ sú stále európske fondy, 
vedenie mesta sa snaží o ich 
získanie na túto investíciu. Na 
Základnej škole Komenského 
sa má postaviť spojovací ob-
jekt – pergola medzi telocvič-
ňou a budovou školy a zrekon-
štruovať poškodená streche na 
objekte CVČ. Areál domova 
pre seniorov by sa mal na bu-
dúci rok oplotiť a mala by tu 
pribudnúť oddychová zóna s 
chodníkmi, altánkom a novou 
zeleňou. Čo sa týka budovania 
inžinierskych sietí na novú 
individuálnu bytovú výstav-
bu, tu stojí mesto pred novou 
situáciou a zatiaľ sa nedospelo 
k jednoznačnému záveru, ako 
ďalej pokračovať. Poslanci 
sa dohodli, že sa k tejto téme 
stretnú na osobitnom pracov-
nom stretnutí.

Podrobný rozpočet mesta je 
zverejnený na oficiálnej webo-
vej stránke mesta aj s údajmi 
za predchádzajúce roky.

Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Z decembrového rokovanie mestského zastupiteľstva

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci prerokovali až 18 
bodov programu. Rokovanie trvalo relatívne krátko, rokovalo sa konštruktívne a bez emócií aj 
preto, že obsah programu predtým  predrokovali príslušné komisie i väčšina poslancov prítom-
ných na pracovnom stretnutí s primátorom.                   Foto: (lá)

Téma budovania inžinierskych sietí pre individuálnu bytovú 
výstavbu aj tentoraz doviedla na rokovanie zastupiteľstva ob-
čanov, ktorí v lokalitách Námestova už bývajú a potrebujú k 
obydliam cesty, alebo chcú stavať nové rodinné domy.   
	 	 	 	 	 							Foto: (lá)

Za odpad o 2 eurá viac
Mesto každoročne dopláca 

na zber, prepravu a likvidáciu 
komunálneho odpadu približ-
ne  60 000 € z rozpočtu, preto-
že výška vybraného poplatku 
nepokrýva skutočné náklady 
na tieto služby. Mestské za-
stupiteľstvo preto 9. decembra 
schválilo navýšenie poplatku 
o približne 2 € na osobu  a ka-
lendárny rok.  Od roku 2002 
až po súčasnosť  sa poplatok 
nemenil  a bol vo výške 12,96 
€. Od roku 2016 bude popla-
tok vo výške 14,89 €  na oso-
bu a kalendárny rok. 

Aj napriek zvýšeniu bude 
mesto naďalej doplácať za 
zber, prepravu a likvidáciu 
komunálneho odpadu z roz-
počtu, pretože ani zvýšený 
poplatok nepokryje skutočné 
náklady.

Okolité okresné mestá majú 
poplatok oveľa vyšší ako je v 
meste Námestovo.  Tvrdošín 
má sadzbu poplatku 21,72 €, 
Trstená 22,995 €, Dolný Ku-
bín 29,20 €.

 Mgr. Katarína Rusinová
vedúca finančného odd. MsÚ
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vo výstavbe svojich domov. 
Na budúci rok po dokonče-
ní kruhového objazdu  bude 
potrebné upraviť nábrežie 
Oravskej priehrady, aby pl-
nilo podmienky výkladnej 
skrine mesta. Po rekonštruk-
cii verejného osvetlenia 
bude treba urobiť rekon-
štrukciu a opravu verejného 
osvetlenia v časti Slanica a 
na ceste smerom k Ranču. 
Žiada sa prijať systémové 
opatrenia, s dôrazom na se-
parovaný zber tak, aby sme 
čo najmenej zaťažovali ži-
votné prostredie a peňažen-
ky občanov a podnikateľov 
v meste. 

To sú len niektoré  z pri-
oritných úloh, ktoré sme 
riešili v mestskom zastupi-
teľstve a budeme sa im ve-
novať v najbližšom  období. 
Ale narobíme sa dosť aj v 
budúcom roku. Čaká nás 

náročný rok, treba popriať 
všetkým veľa síl, zdravia 
a pokoja. V celosvetovom 
meradle sú tie naše mestské 
problémy drobnými problé-
mami. Určite nevymyslíme 
svetový mier, tak zo srdca 
prajem všetkým v meste 
zdravie a pokoj.

Tomáš Kucharik:
Som rád, že pracovná akti-

vita terajšieho zastupiteľstva 
je pružnejšia ako v minulom 
období.

Spolupráca poslancov a 
predstaviteľov mestského 
úradu dosiahla dva význam-
né ciele:

začatie výstavby kruho-
vého objazdu a schválenie 
územného plánu. Čaká nás 
ešte rekonštrukcia komuni-
kácií v meste, výstavba by-
tovej jednotky pre mladých 
ľudí, doriešenie rozostava-

ného skeletu nemocnice, 
rekonštrukcia teplovodu na 
sídlisku Brehy.

Mesto má ešte jeden prob-
lém, a to nedostatok parkova-
cích miest. Kritická situácia 
je najmä na Brehoch. Kým 
sa nevyrieši novými parko-
vacími plochami, poprosil 

by som majiteľov garáží, 
aby ich využívali na parko-
vanie svojich áut. Podobne 
aj obyvateľov rodinných 
domov, ktorí vlastnia viac 
automobilov  a parkujú na 
miestnych komunikáciach, 
vyzývam: Obetujme  pekné 
záhradky pred domom  a 
urobme si parkovacie mies-
ta, pretože o niekoľko rokov 
bude mesto neprejazdné.

A keďže prichádzajú naj- 
krajšie sviatku v roku, chcem 
všetkým občanom popriať  
zdravie a príjemné prežitie 
Vianoc v kruhu rodiny i pria-
teľov.

marián melišík: 
Prvý rok novozvoleného 

zastupiteľstva je pre mňa 
sklamaním a rozčarovaním. 
U niektorých vedúcich pra-
covníkov mesta sa stala bež-
nou rutinou arogancia moci. 

Každý človek má v sebe za-
kódovaný pocit hanby, ale 
u týchto ľudí zjavne chýba, 
alebo sa u nich časom stra-
til.

Z mojej strany vždy bola a 
je snaha zapájať sa do roz-
hodovacích procesov v rám-
ci zastupiteľstva aj v rámci 
komisie školstva a kultúry 
(ak sa k nám dostanú všetky 
informácie). Cítim však aj 
osobnú zodpovednosť za to, 
že sa niektoré veci v mes-
te nepodarilo zrealizovať, 
alebo sa zrealizovali zle. A 
osobnú zodpovednosť pri 
dôslednejšom upozorňovaní 
na „amaterizmus“ v niekto-
rých predkladaných materi-
áloch mestom. 

Chcem vysloviť presved-
čenie, že spolupráca medzi 
mestským zastupiteľstvom a 
mestským úradom sa bude v 
nasledujúcom volebnom ob-

dobí zlepšovať a to vzájom-
ným pričinením v prospech 
všetkých občanov mesta. 
Keďže sa blíži sviatočné 
obdobie, prajem všetkým 
spoluobčanom pokojné a 
radostné vianočné sviatky a 
úspešný rok 2016.

(lá)

PaedDr. Tomáš Kucharik RNDr. Marián Melišík

Cieľom je budovať, a pritom 
šetriť prostriedky mesta

pohľad na rok 2015 i 
na rok nasledujúci očami 
primátora mesta Námes-
tovo Ing.  Jána Kaderu: 

Rok 2015 prvý rok volebné-
ho obdobia 2014 – 2018 bol 
pre mňa rokom pokračujúcim 
v začatej práci.  Bol to naj-
mä rok príprav na čerpanie 
fondov z Európskej únie v 
programovom období 2014 – 
2020, kde vidíme veľké mož-
nosti získania prostriedkov, 
najmä v rámci cezhraničnej 
spolupráce. Snažíme sa, aby 
sme všetko, čo sa dá, mohli 
vybudovať z cudzích zdrojov 
a šetrili tak prostriedky mes-
ta. Tohto roku sme tak získali 
do mesta vyše 650 tisíc eur.

Na bicykli na turistiku 
i do práce?  

Sme presvedčení, že správ-
nou voľbou sú cyklochodní-
ky.  Práve na tento účel pri-
pravujeme s poľskou stranou 
väčší projekt s možnosťou 
získať prostriedky až do výš-
ky 2,5 mil. eur.  Cyklochod-
níky budú slúžiť v zime i v 
lete všetkým vekovým kate-
góriám. Doterajšie úspechy v 
získavaní európskych peňazí 
nás naučili byť neskromnými 
a tak okrem cyklotrás vidí-
me perspektívu vybudovať 
prepojenie mesta Námestovo 
od lodenice pri amfiteátri so 
Slanickou osadou, kde sú – v 
krásnom prostredí - vybudo-
vané lesné cesty a bezpeč-
nostný chodník, ktoré môžu v 
budúcnosti slúžiť ako cyklo-
trasy. Budovať cyklochodník 
z vlastných prostriedkov sme 
mohli začať už tohto roku. 
Naskytla sa však možnosť z 
európskych fondov zrekon-
štruovať verejné osvetlenie v 
celom meste, podľa zmene-
ných podmienok bolo treba 
prefinancovať nielen spolu-
účasť, ale zafinancovať celý 
objem tejto investície, 616 
000 eur, a tak sme na tento 
účel použili aj prostriedky 
plánované na cyklochodník. 
Na budúci rok peniaze za ve-

rejné osvetlenie dostaneme 
od štátu späť a budeme si tak 
môcť dovoliť vložiť do inves-
tícií v meste viac finančných 
prostriedkov.

Naša nenásytnosť po cu-
dzích peniazoch sa vypláca 
– Úrad vlády ponúka finan-
čnú dotáciu na výstavbu mul-
tifunkčných ihrísk a mesto 
Námestovo tú možnosť zís-
kalo, takže v súčasnosti sa 
buduje multifunkčné ihrisko 
pri ZŠ Komenského zo 40 
tisíc štátnych a približne rov-
nakého objemu mestských 
prostriedkov.  

Popri projektoch na cyk-
lochodník sa chystáme aj na 
výzvy na zateplenie verej-
ných budov, na zlepšovanie 
životného prostredia, uva-
žujeme ich využiť na nákup 
triediacej linky na spracova-
nie odpadu.

Mám za to, že nebude trvať 
dlho a vyjde výzva aj na ob-
medzenie motorovej dopravy 
do zamestnania. Ak by sme aj 
tu získali cudzie zdroje, naši 
občania by chodili do práce 
bicyklami. Pri tejto výzve je 
podmienka poskytovať 300 
pracovných príležitostí, čo 
by spĺňalo zamestnávanie vo 
firme Punch, kde je niekoľ-
konásobne viac pracovníkov. 
Aj týmto smerom by sme 
mohli vybudovať 1,5 – 2 ki-
lometre cyklochodníka, opäť 
z cudzích zdrojov.  

prieťah pokračuje, 
mostu pomôžu „len“ 

eurofondy?
Rád konštatujem, že spo-

lupráca s investorom - Slo-
venskou správou ciest, Inves-
tičnou výstavbou Žilina na 
príprave prieťahu Námesto-
vom bola veľmi dobrá a hoci 
trvala 10 rokov, tohto roku sa 
začalo s realizáciou diela a 
výstavba napreduje. Aj pro-
ces výstavby si vyžaduje ur-
čitý čas, hoci viacerí občania 
vyjadrujú kritiku nad tem-
pom stavebných prác. Podľa 
mňa je to to najmenšie zlo, 

podstatné je, že v prácach 
na prieťahu sa pokračuje. 
Stavbárom počasie praje, do-
končujú kruhovú križovatku 
pri kostole, v budúcom roku 
vybudujú asfaltový koberec a 
dobudujú druhú kruhovú kri-
žovatku pri cintoríne... Takto 
sa vynoví a vysvieti kus mes-
ta a plynulosť i bezpečnosť 
cestnej premávky nadobud-
ne určite inú kvalitu ako to 
bolo doteraz. Boli aj námety 
zrekonštruovať námestov-
ský most. Určite potrebuje 
rekonštrukciu, jeho vlast-
níkom však nie je štát, ale 
VÚC Žilina, ktorý má v Ži-
linskom kraji takých mostov 
neúrekom... A možno – cez 
európske fondy, v súvislosti 
s prepojením cyklotrás medzi 
Námestovom a Slanicou dôj-
de aj k alternatíve, že v rám-
ci toho projektu sa vybuduje 
buď lávka, alebo sa lávka pri-
pojí k mostu a most sa dočká 
rekonštrukcie... 

Cesty, ale aj školy
Počúvame hlasy, aby sa 

európske fondy dávali aj na 
opravu miestnych komuniká-
cií, lebo aj tie treba opravo-
vať. Ak taká možnosť bude, 
budeme sa o prostriedky 
Únie na tento účel, samozrej-
me, uchádzať. V súčasnosti 
však smerujeme naše akti-
vity do oblastí, na ktoré sa 
tieto prostriedky určené. Po 
hlavných trasách je už mesto 
prepojené novými asfaltový-
mi komunikáciami, viaceré 
komunikácie sú však ešte v 
nepeknom stave. Dvadsať, 
možno 30 rokov sa len lá-
tali, pretože sa pripravovala 
plynofikácia mesta, ktorá bola 
zrealizovaná až v roku 2001 
- 2003. V spomínanej údržbe 
ciest budeme teda pokračo-
vať postupne, pretože aj iné 
odvetvia si od mesta pýtajú 
peniaze. Máme vo vlastníctve 
školy, školské zariadenia - u 
niektorých sú inžinierske sie-
te na konci svojej životnosti. 

Pokračovanie na 4. str.

Námestovo má už šesťdesiat päť ulíc
Mestské zastupiteľstvo v Ná-

mestove na svojom zasadnutí 
9. decembra  schválilo pome-
novanie  nových názvov ulíc. 
K existujúcim uliciam tak pri-
budne Jasenická ulica, ktorá sa 
začína od odbočky k Špeciál-
nej škole internátnej v Námes-
tove zo štátnej cesty I/78, po-
kračuje po ceste I. tr. I/78 až na 
koniec katastrálneho územia.  
Druhou novou ulicou je Vodá-
renská, ktorá sa začína odboč-
kou zo štátnej cesty I. tr. I/78 
z Vojtaššákovej ulice (oproti 
budove Pneuservis) na panelo-
vú prístupovú cestu k čistiarni 
odpadových vôd  až na jej ko-
niec a končí pred areálom čis-
tičky. Ďalšie sú ulice Bottova, 
Matúškova, Lúčna a Záhrad-
kárska. Týmito názvami budú 
pomenované ulice, ktoré rozší-
ria bytovú zástavbu na sídlisku  
Brehy nad kotolňou.  V súčas-
nosti  7 913 obyvateľov mesta 
býva na niektorej  zo 65 ulíc. 
Pomenovanie mnohých z nich 
pripomína určitú významnú 
dejinnú udalosť, pamätný deň 
alebo čerpá z histórie, ako je  
Ulica 1. mája,  Ulica 9. mája, 
Československej armády, Čer-
veného kríža, Slobody, SNP a 
Ulica mieru.  

Názvy ďalších nesú  meno 
významného dejateľa, osob-
nosti cirkevného, kultúrneho  
a politického života. V meste 
máme aj ulice, ktorých názov 
vznikol ako inšpirácia z príro-
dy v okolí.    

Celkom  21  ulíc v meste  je 
pomenovaných podľa význam-
ných Slovákov, spisovateľov, 
básnikov či národných budi-
teľov. Osobitnou  kategóriou  
sú ulice pomenované podľa 
predstaviteľov národného ob-
rodenia – štúrovcov: Ľ. Štúra, 
S. Chalúpku, Sládkovičova, 
Janka Kráľa, Jána Bottu (Bot-
tova), či Janka Matúšku (Ma-
túškova).   

Po našom najvýznamnejšom 
slovenskom básnikovi -  rodá-
kovi  z Vyšného Kubína P.O. 
Hviezdoslavovi je pomenova-
ná nielen ulica, ale aj hlavné 
mestské námestie.  Nezabudlo 
sa ani na ďalších známych ro-
dákov z Oravy, významných 

spisovateľov a dejateľov, ako  
je  Milo Urban,  Martin   Ku-
kučín, T. H. Florin,  Martin 
Hamuljak,  Martin Hattala, 
Vavrinec Miklošica (Miloši-
cova), Augustín Način Borin 
(Borinova), Antona Kršáka. 
Ulica Orlovova je pomenova-
ná po rodákovi z Námestova  
Ignácovi Grebáčovi s príme-
ním „Orlov“  Meno význam-
ného kodifikátora spisovnej  
slovenčiny – rodáka z bývalej 
zatopenej obce  Slanica   Anto-
na Bernoláka nesie nielen ulica  
ale aj námestie.  

Po rodákovi zo Skalice, 
účastníkovi SNP a antifašisto-
vi  Mirkovi Nešporovi  taktiež 
nesie názov jedna z ulíc v na-
šom meste.  

Nezabudlo sa ani na význam-
ného  predstaviteľa cirkvi,  
biskupa Spišskej diecézy a ro-
dáka z obce Zákamenné Jána 
Vojtaššáka. Po solúnskych 
bratoch, ktorí priniesli vieru 
našim predkom,   sv. Cyrilovi a 
Metodovi je pomenovaná tiež 
jedna z ulíc. 

Najväčšia z námestovských 
ulíc nesie názov po význam-
nom slovenskom diplomatovi 
a politikovi  M. R. Štefánikovi 
-  Štefánikova ulica. 

Po českom pedagógovi, 
humanistovi a filozofovi  so 
slovenskými koreňmi J. A. 
Komenskom je pomenovaná 
ulica, na ktorej sa nachádzajú 
dve základné školy a stredné 

odborné učilište. 
Ďalšie ulice v meste nesú v 

sebe miestne názvy dedené z 
generácie na generáciu:  Mi-
chalov, Mlynská, Poľanová, 
Slanická, Vojenské, Slanic-
ká osada, Za vodou, Polom,  
Lazová, Hlinisko nábrežie, 
Kamenická, Kliňanská cesta, 
Miestneho priemyslu, Pláten-
nícka, Strojárenská, Okružná, 
ulice Nová slanická a Hlinisko  
sa  nachádzajú  pri obci Zub-
rohlava (k. ú. Slanica), Mláka, 
Nábrežie, Polom, Za vodou.  
Pravdepodobne rozkvitnuté 
ružové kríky boli inšpiráciou 
na pomenovanie  ulice  Ružo-
vá.

V pomenovaní ulíc v meste 
je zastúpená aj flóra - ulicami 
Liesková,  Jelšová, Kvetná, 
Brezová, Lesná, Lesnícka,  Li-
pová a Šípová.  

Pri pomenovaní ulíc na síd-
lisku Brehy boli inšpiráciou 
prírodné živly, ako vietor, uli-
ca Veterná, zima – Severná a 
slnko –  Slnečná. 

Staršia generácia si pamätá, 
že názvy ulíc boli umiestnené 
na fasádach budov a rodinných 
domov. V súčasnosti mesto pri 
umiestňovaní tabúľ s  názvom 
ulice využíva vlastné zariade-
nia – najmä  stĺpy verejného 
osvetlenia, alebo názvy ulíc  
umiestňuje na osobitných  stĺ-
poch.  

JUDr. Mária Vranová
správne oddelenie MsÚ

Je čas hľadať riešenia
Vyjadrením spokojnosti, prí-

padne nespokojnosti s opravou, 
údržbou a obnovou miestnych 
komunikácií obyvatelia a náv-
števníci mesta  hodnotia prácu 
zastupiteľstva, úradu a primá-
tora mesta. Rekonštrukciou 
cesty 1/78 I. triedy sa odstráni 
len časť problémov v doprave. 
Je nám všetkým  jasné, že ak by 
mesto malo investovať vlastné 
prostriedky do opravy tejto ces-
ty, tak  dvadsať rokov by sme 
splácali len túto investíciu. Ne-
zostalo by na nič ostatné. Prob-
lém s cestami v  Námestove je 
presne taký istý ako v iných 

mestách. V meste  je väčšina 
ciest na  nevysporiadaných po-
zemkoch. Ide približne o viac 
ako 60 percent pozemkov. 
Spomeniem niektoré ulice ako 
Okružná, Kliňanská cesta, Uli-
ca miestneho priemyslu, Lazo-
vá, Brezová, pozemky  majú 
viacero vlastníkov. Podobne 
komplikovaná situácia je aj na 
jednotlivých sídliskách: Čerch-
le, Brehy a Sídlisku Stred. Ten-
to stav je od roku 1991, kedy 
bol  prijatý zákon o prevode 
majetku zo štátu na obce. Ko-
munikácie v správe pred rokom 

Pokračovanie na 4. str.
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Cieľom je budovať...
Treba nám vymieňať ústredné 
vykurovanie, púšťa strecha na 
ZŠ na Brehoch, v najbližšom 
období ju opravíme - za penia-
ze z ministerstva školstva. Po-
žiadaviek tohto druhu máme 
neustále veľa. 

Výstavba bytov 
a domov

V prípade záujmu občanov o 
výstavbu bytov chceme tento 
druh výstavby naďalej pod-
porovať, pretože je pre mesto 
najefektívnejší. V Námestove 
máme viacej lokalít pre túto 
výstavbu a som rád, že na po-
slednom tohtoročnom zastupi-
teľstve 9. decembra bola schvá-
lená výstavba bytového domu 
s garážami, alebo garážového 
domu s bytmi na sídlisku Bre-
hy, v ktorom bude približne 30 
bytových jednotiek. Bytovka 
bude prvou tohto druhu v Ná-
mestove. Terén tam dovoľuje 
postaviť aj ďalšie garáže na-
vyše a tie môžu slúžiť obyva-
teľom tohto sídliska. Som rád, 
že takýto nepoužiteľný terén, 
sa skultivuje a využije, podob-
ne ako kedysi pod OD Klinec. 
Máme i súkromných investo-
rov, ktorí pripravujú hromad-
nú bytovú výstavbu, takže je 
možno otázka krátkeho času, 
kedy prídu a predložia projekt. 
Mesto má na hromadnú byto-
vú výstavbu voľné pozemky aj 

na sídlisku Brehy vedľa dvoch 
12-poschodových činžiakov, 
kde to podľa územného plánu 
vyhovuje všetkým paramet-
rom. Sú tam všetky inžinier-
ske siete, MŠ, ZŠ, obchody... 
Z typologického hľadiska je 
to ideálny priestor na výstav-
bu bytov, pričom nemusí ísť o 
podobne vysokú bytovku, ako 
sú tie okolité. Ďalšia lokalita 
je za domom pre seniorov. Tu 
uvažujeme postaviť bytovku s 
jednoizbovými bytmi pre ľudí v 
dôchodkovom veku, ktorí budú 
z rôznych dôvodov potrebovať 
menšie priestory na bývanie a 
potrebné služby by našli v blíz-
kom domove pre seniorov. 

Čo sa týka IBV, rozbehli sme 
prípravu na súťaž na 20 – 25 
stavebných pozemkov na 3-
hektárovej ploche vo vlastníc-
tve mesta v Zubrohlave, kde by 
cena pozemku za m2 mohla byť 
cca 30 – 40 eur aj so sieťami. 
Keďže sme viazaní zákonom 
o majetku obcí, musíme každý 
predaj majetku mesta realizo-
vať súťažou, a tak sa spomína-
ná cena môže vygenerovať na 
vyššiu sumu. Mesto však nech-
ce zarábať na občanoch, preto-
že každý občan prináša mestu 
podielové dane. Chceme, aby 
sa v Námestove budovalo, pre-
tože tadiaľ vedie cesta rozvoja a 
fi nančná udržateľnosť mesta.

(medzititulky redakcia)

Aby anjelov bola plná Orava...

„Nápad založiť charitatív-
ny  fond Námestovský anjel 
vznikol  vo februári 2010. Bol 
som prispievateľom Dobrého 
anjela a sledoval som, ako sa 
mu darí“, spomína na zrod 
tejto  myšlienky jej autor Jaro-
slav Genšor. „Čo nám bráni 
urobiť takýto fond v Námes-
tove, uvažoval som. Rozhod-
nutie vo mne dozrelo počas 
jednej kázne, v ktorej kňaz 
hovoril, že si mylne myslíme, 
že peniaze, ktoré zarábame, 
získavame iba vďaka vlastnej 
zásluhe, schopností a šikov-
nosti. A keďže mzda za prácu 
nie je ‚iba naša’, treba sa s ňou 
podeliť – s ľuďmi, ktorí potre-
bujú pomoc.“ 

V súčasnosti takto alebo 
podobne vníma svoju povin-
nosť pomáhať už vyše 100 
darcov z Námestova a okolia, 
ktorí prispievajú na bankové 
konto Námes-
tovského anjela 
pravidelne mesa-
čne. „Obdarova-
nie, pomoc iným 
nejakou čiastkou 
zo svojho príj -
mu vnímajú ako 
prirodzenú súčasť 
svojho života. Je 
to pre nich rovna-
ká investícia, ako 
napríklad nákup 
potrebných vecí 
do domácnosti. 
Zvyknem hovo-
riť, že je to aj investícia do 
seba. Deti vidia, že rodič rieši 
aj problémy iných, pomáha 
niekomu a naučia sa, že aj 
darcovstvo, pomoc ľuďom 
patrí k životu. Či to človek 
vníma ako almužnu, ktorá 
je tu historicky od počiatku 
kresťanstva, alebo ako ľudský 
skutok. Venujem pár eur, ktoré 
mi nebudú chýbať, ale inému 
veľmi pomôžu,“ vysvetľuje 
Jaroslav Genšor.

A na to je tu Námestovský 
anjel. Susedia, ktorí potrebujú 
pomoc, by si ju zrejme takto 
napriamo nezobrali, a suma, 
ktorú môžem momentálne 
venovať, by im možno ani až 
tak nepomohla. Ale hoci malá 
čiastka viacerých darcov už 
môže byť pre núdznu rodi-
nu riešením, či aspoň výraz-
nejšou pomocou v krízovej 
situácii, do ktorej sa dostala 
napríklad úmrtím jedného 
z rodičov, nástupom náhlej 
vážnej choroby a pod. 

„V začiatkoch, v roku 2010 
sme začali pomáhať trom 
námestovským rodinám, o 
ktorých sme vedeli, že majú 

vážny problém s fi nanciami. 
Prvý mesiac sme vyzbierali 
87 eur, takže to vyšlo po 29 
eur pre jednu rodinu. Keď 
sme tých 29 eur priniesli 
mame, ktorej denný rodin-
ný limit spotreby bol 3 eurá, 
mala v očiach slzy. Určite za 
darček, ktorý pomohol, ale aj 
za to, že problémy, do ktorých 
sa rodina dostala, už s ňou 
zdieľajú aj ďalší spoluobča-
nia. A takto darované peniaze 
vedia byť nielen pomocou, ale 
aj povzbudením a liekom...,“ 
zamýšľa sa J. Genšor.

Balík peňazí od darcov sa 
pomerne rýchlo zvyšoval, 
pretože sa zväčšovala komu-
nita ľudí, ktorú s organizá-
tormi Námestovského anjela 
spájala myšlienka pomoci. 
Koncom roka 2010 už tento 
neziskový fond prijal pod svo-
je krídla pomoci štvrtú rodinu. 

Výťažok vtedajšej reklamnej 
akcie Coca Coly  v Námesto-
ve, venovaný Námestovskému 
anjelu pomohol 12 rodinám 
v obciach Námestovského 
okresu, keďže na spomínanej 
reklamnej akcii sa zúčastnili 
ľudia z celého okresu. Inak 
sa Námestovský anjel venu-
je najmä pomoci „doma“, v 
Námestove, pretože tu najlep-
šie pozná  podmienky rodín 
v núdzi a vie, že ponúknu-
tá pomoc skutočne splní to 
poslanie, na ktoré je určená. 
Pri rôznych charitatívnych 
akciách vo svete darca nevie, 
komu pomáha. Tu výsledky 
svojej pomoci darca aj vidí. 
„Mnohí ľudia tiež povedia, 
keď vidia okolo seba biedu 
spoluobčanov, prečo im nepo-
môže štát alebo cirkev. Štát i 
cirkev sme my, začnime my 
pomáhať, organizovať pomoc 
vo svojom okolí – meste, obci, 
a biedy okolo nás bude menej. 
Organizujme pomoc tak, aby 
cesta pomoci bola úplne pri-
ama, z blízkeho okolia a naj-
lepšie by bolo, ak by podobné 
projekty vznikali priamo v 

obciach a mestách, kde ľudia, 
ktorí potrebujú takúto pomoc, 
žijú. Sme ochotní radami či 
organizačne pomôcť dobro-
voľníkom, ktorí by podobný 
fond chceli založiť.“ 

„Mnohokrát prichádzajú 
s návrhmi, komu pomôcť, 
samotní občania, ktorí vidia 
takúto potrebu u rodiny vo 
svojom okolí, pretože samot-
ná rodina v núdzi, ktorá by 
požiadala o pomoc sama, je 
výnimka.  Teda na problémy 
rodín nás upozorňujú ľudia, 
prinesú peniaze, dajú  nám ich 
aj na ulici, dokonca vhodia 
do poštovej schránky  s odka-
zom - dajte to..., vy už viete, 
komu...  Ale  najčastejšie 
fi nančný príspevok poukážu 
na účet Námes-
tovského anjela. 
Z týchto prostried-
kov sa za šesť 
rokov pomohlo 
87-mim rodinám, 
z toho 38-mim 
rodinám sme 
pomáhali pravi-
delne, teda mesa-
čnými príspevka-
mi. Momentálne 
pomáhame osem-
nástim rodinám. 
Z nich osem je z 
Námestova, ďalšie  sú z obcí 
Námestovského okresu.“

Kto je objektom pomo-
ci Námestovského anjela v 
súčasnosti?

„Väčšina sú vdovy, ktoré 
zostali na ekonomiku rodiny 
po strate manžela samy. Ak 
matka zostane sama, v prieme-
re približne so štyrmi deťmi a 
má napríklad úver, bez pomo-
ci je to naozaj vážny problém. 
Druhou skupinou adresátov 
pomoci sú rodiny, v ktorých 
členovi, najmä rodičovi dia-
gnostikovali nejakú vážnu 
chorobu. Druhý z manželov 
tak nemôže ísť do práce pre 
opatrovanie toto ťažko cho-
rého partnera a rodina nemá 
prakticky žiadny príjem. Ako 
mi povedal ťažko chorý otec 
jednej z našich rodín, ktorý to 
pozná z vlastnej skúsenosti: 
Súčasný sociálny systém v tej-
to oblasti je nastavený tak, že 
je výhodnejšie byť mŕtvy ako 
chorý...´ Rodina by získala 
vdovský dôchodok, deti sirot-

ské dôchodky, pozostalý rodič 
by mohol nastúpiť do práce... 
Je to skrátka priam morbídne, 
ale v reáli je to naozaj tak.“

Rodinám pomáhate len 
fi nančnou, alebo aj inou 
pomocou?

„Ťažisko pomoci – okrem 
detských táborov – je vo 
fi nančnej pomoci. Námestov-
ský anjel nemá žiadne sklady, 
ani nič podobné, takže ak by 
darca chcel venovať nejaký 
nábytok či elektrický spotre-
bič, pošleme fotografi u tohto 
daru do rodín a komu sa pred-
met hodí, potrebuje ho, darcu 
s konkrétnou rodinou skon-
taktujeme.“ 

Ako vnímajú pomoc obda-
rované rodiny?

„Ľudia predovšetkým 
netúžia po tom, aby ich niek-
to ľutoval. Keď im nesiete 
pomoc, sú z toho zaskočení, 
zahriaknutí. V prvom momen-
te začínajú uvažovať tak, že 
či sú už naozaj takí biedni, 
že im niekto chce pomáhať...
Často povedia, že sami by 
veľmi radi stáli na strane tých, 
čo pomáhajú.  Po  rozhovore 
pochopia, že určite bude tro-
chu ľahšie, ak prijmú pomoc  
- pre deti na úhradu školských 
poplatkov, ako príspevok na 
lieky, či na základné potre-
by, ktoré sa pre ich rodinu už 
vlastne stali luxusom. Aj tým 
chcem povedať, že ľudia sú 
ochotní bojovať so svojím 
trápením a nedostatkom, nie 
naučení vystierať ruku pre 
pomoc. Pomoc v tých rodi-
nách je však určite namieste. 
Zo spomínaných 29 eur spo-
mínaná mama hneď vedela, 
čo nutné deťom za tie peniaze 
kúpi.“

Anna Lajmonová 

Aj anjelikov zo sadry vyrábali deti na 
tvorivých dielňach v CVČ Maják.

Kresba anjela od detí z CVČ Maják

Je mostom - sprostredkovateľom radosti obdarovaných 
i darcov. Lebo  aj výsledkom darovania je radosť. K takej-
to radosti však neraz vedie dlhá cesta. Získať informácie 
o núdznych, dôkladne si ich overiť, osloviť a získať dar-
cov, rozhodnúť o adresátoch pomoci a mnohokrát prác-
ne presvedčiť tých, ktorí sú v stave núdze, aby dar prijali... 
Námestovský anjel. Štvorica ľudí  ktorá spolu so  stovkou 
ďalších darcov pomáha predovšetkým „doma“, v Námes-
tove. Štvorica, ktorá si želá, aby podobných anjelov, bola 
plná Orava, aby tak každý anjel, rovnako ako už takmer 
šesť rokov ten námestovský, pomáhal tam, kde to naj-
lepšie pozná - doma. Pretože táto dobrovoľnícka práca 
na pomoc iným má veľký zmysel a hlboko sa dotýka ľud-
ských sŕdc. Obdarovaných, darcov, ale aj organizátorov...
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Je čas hľadať riešenia
1989 mali na starosti národné 
výbory. Pozemky často nebo-
li vykúpené, alebo sa stávalo, 
že aj keď ich vykúpili, neboli 
zapísané v katastri. Z toho sú 
potom jasné problémy pri mož-
nom usporiadaní pozemkov. 
Nevedenie povinnej evidencie 
zmien vo vlastníckych vzťa-
hoch, znárodňovanie, konfi š-
kácie,  veľká rozdrobenosť par-
ciel a vlastníctva komplikujú 
majetkovoprávne vyrovnanie 
pozemkov pod cestami. Pri 
riešení majetkovoprávneho vy-
rovnania pozemkov  treba brať 
do úvahy množstvo vlastníkov  
pozemných komunikácií  a stav 
legislatívy. Finančné prostried-
ky budú  potrebné nielen na 
samotné výkupy, na usporiada-
nie pozemkov pod cestami, ale 
predovšetkým na geometrické 
plány, na vypracovanie zna-
leckých posudkov, na ocenenie 
prevádzaných nehnuteľností 
a  na správne poplatky v kata-
stri nehnuteľností. Ťažkosti pri 
usporiadaní budú hlavne s  ne-
ochotou majiteľov pozemkov 
predať ich za navrhnutú náhra-
du za pozemok, potom sú to 
nejasné vlastnícke vzťahy. Nie 
sú ukončené dedičské konania. 
Pozemky pod cestami je mož-
né vyvlastniť len za peňažnú 
náhradu a mesto na to jedno-
ducho nebude mať prostriedky, 
aby vyplatilo všetky oprávnené 
požiadavky. Môžeme sa síce 
tváriť, že problém neexistuje 
a nerobiť nič, alebo vykúpiť 
pozemky za trhovú cenu, na 
čo zase nie sú prostriedky  v 
rozpočte. Vyvlastnenie nie 
je možné preto, že je to ne-
zákonné a protiústavné. A 
na tento účel je tiež potrebné 
mať zdroje zhruba 1,2-násob-
ne viac ako je cena v znalec-

kom posudku. Potom ostáva 
len dohoda a stanovenie po-
radia dôležitosti. Pre riešenie 
daného problému majetkovo-
právneho vyrovnania nehnu-
teľností pod cestami bude po-
trebné predložiť na rokovanie 
zastupiteľstva návrh postupu 
a ten potom schváliť. Odhad 
výdavkov na majetkovopráv-
ne vyrovnanie pozemkov pod 
cestami a určiť návrh poradia 
postupu pri majetkovopráv-
nom vyrovnaní. Pri úprave 
rozpočtu 2016 a  následne 
rozpočtoých období 2017 
– 2018 bude potrebné vytvo-
riť účelovo určenú rezervu na 
majetkovoprávne vyrovnanie 
pozemkov zabraných pod ces-
tami. Presne stanoviť priority 
v lokalizácii výstavby rodin-
ných domov podľa stupňa dô-
ležitosti a možnosti rozpočtu 
mesta. Tu je potrebné stanoviť 
poradie dôležitosti v lokalite 
Zubrohlava, Čerchle, Brehy 
dve lokality, Vojenské, Brezo-
vá ulica, Lazová ulica, bytový 
dom pri potoku Klinec. Dote-
rajšia prax bola taká, že občan 
si vysporiadal pozemok pod 
rodinným domom. Mesto Ná-
mestovo zabezpečovalo výkup 
pozemkov pod komunikáciu, 
projektovú dokumentáciu ako 
aj realizáciu inžinierskych sie-
tí z fi nančných prostriedkov 
mesta. Prostriedky rozpočtu 
sú ohraničené, a zrejme bez 
spolupráce a príspevku na 
úhradu budovania mestských 
komunikácii to jednoducho 
nebude za čo postaviť. Cesta 
vedie len cez spoluprácu in-
vestor - stavebník – mesto.

Marián Grígeľ
poslanec MsZ

predseda komisie výstavby, 
ochrany životného prostredia 

a pôdohospodárstva 
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„Otec, kováč, bol rodený 
Námestovčan, do Trstenej sa 
priženil“, začína spomínať, 
lebo kvôli spomienkam, naj-
mä na život s hudbou, sme 
Antona Sivoňa navštívili. 
Keď komunisti zriaďova-
li komunálne služby, rušili 
živnostníkov remeselníkov, 
ktorí sa mali remesla vzdať, 
vraj „dobrovoľne“ a vstúpiť 
do tých komunálnych slu-
žieb. Otec s tým nesúhlasil a 
súhlas nepodpísal. Ja som bol 
študentom gymnázia v Trste-
nej. Prišli za mnou, aby som 
išiel otca presvedčiť, nech sa 
vzdá remesla a zamestnajú 
ho v tých službách. Bol som 
v maturitnom ročníku, a tak 
som išiel s tým za otcom. Ne-
dal sa presvedčiť, a povedal, 
že je to špinavosť. Vedel, čo 
sú to komunisti – zažil ich 
vo Francúzsku, kde ako ko-
váč niekoľko rokov pracoval. 
Zavolal ma triedny, vraví, 
presvedč otca, aby vstúpil do 
komunálnych služieb, lebo  
nepôjdeš na vysokú. Išiel som 
zas, ale som mu nepovedal, 
že jeho postoj bude  mať zlý 
vplyv na moju maturitu a na 
ďalšie štúdium.  Maturoval 
som a Jozef Jesenský, môj 
triedny, správny chlap!, vra-
ví: Tono, tvoja prihláška na 
vysokú školu sa vrátila nazad. 
Za Trstenú som hral futbal, 
hral som v dychovke... Ne-
bolo však toho, kto by ma bol 
ochránil pred zákazom študo-
vať pre otcov nesúhlas vzdať 
sa živnosti. Zmaturoval som 
a tak som si hľadal manuálnu 
robotu – pri lopate. Pri futbale 
v Trstenej ma videl jeden Ná-
mestovčan a prišiel za mnou 
s ďalšími, či by som nechcel 
za Námestovo hrať futbal. V 
Trstenej som bol v nemilosti 
a tak si vravím, že pôjdem. 
Povedal som im, aké  mám 
problémy a tak mi zariadili 
prácu učiteľa – v Sihelnom, 
kde som nebol tak na očiach. 
Bolo to v roku 1952. Spomí-
nam si ako dnes, keď som pri-
chádzal, deti tam hrali futbal. 
Prišiel som k nim, začal som 
trochu s loptou „dribľovať“ a 
už som bol „ich“. Obľúbili si 
ma. Postupne sa mi tam veľmi 
zapáčilo – bol tam veľmi dob-
rý pedagogický zbor i deti. Po 
dvoch mesiacoch som ale išiel 
na vojnu. Po vojne som ešte 
krátko pôsobil v Hruštíne, 

kde bolo voľné miesto učiteľa 
a tam mi padlo do oka jedno 
dievča - Margita. Zakrátko 
sme sa zobrali… A potom ma 
zobrali kvôli futbalu Námes-
tovčania do Námestova, dali 
mi robotu, a všetko, čo som 
potreboval. Takže z Trstenča-
na s námestovskými koreňmi 
sa stal Námestovčan“, spomí-
na na svoje študentské i rané 
dospelácke roky Anton Sivoň. 
A nešetrí chválou na dobrých 
ľudí, ktorí mu pomáhali vša-
de, kam prišiel – aj pri stavbe 
domu. Bol vraj vždy s nimi 
rád. A kto pozná Antona Sivo-
ňa, vie určite, prečo aj ľudia, 
aj on boli spolu radi... 

Kedysajší záložník, „half“, 
si zájde občas na futbal aj te-
raz. „Námestovo má dobrých 
futbalistov“, hovorí. Ktovie, 
ktorá z lások – futbal či hud-
ba, bola pánu Sivoňovi bliž-
šia... Tipujeme, že dychovka, 
veď tej ešte aj vo svojich 83-
rokoch obetuje každý štvrtok 
a každú nedeľu.

„Vo štvrtok som pri Bernolá-
ku, v nedeľu chodím dirigovať 
do Lokce Kýčeru. Keď som 

učil v Sihelnom, napadlo mi 
založiť tiež dychovku ako v 
Trstenej a Námestove kapel-
ník Ignác Kučera.  Som rád, 
že Bernolák funguje doteraz, 
už takmer 60 rokov. Zostarel, 
hrá tam už len vari osem-

deväť muzikantov. V oboch 
súboroch cvičím rovnaké 
veci a keď je v Námestove 
nejaká akcia, Bernoláku prí-
de vypomôcť Kýčera, tá má 
20 členov. Hrávajú spoločne. 
Aj na Vianoce, Veľkú noc, na 
odpusty a podobne, nielen v 
Lokci a Námestove, ale aj po 
dedinách. Na obdobie krátko 
po tom ako sa Anton  Sivoň 
vrátil z vojenčiny, si spomína 
takto: „V Lokci bol riaditeľ 
školy Ján Kutalík. Vedel, aké 
mám „kádrové problémy“ a 
tak zašiel na OV KSS a pove-
dal: Ak Sivoňa nedáte do Lo-
kce, tak ani ja nejdem učiť. 
Keď som počul, ako za mňa 
bojuje, potešilo ma to.

Zaviedol ma predstaviť na 
miestny národný výbor, že 
som nový učiteľ  a tam sa 
ma pýtali, čo robím. Vravím, 
som futbalista, kapitán muž-
stva, trochu aj hrám na dy-
chové nástroje. Povedali: To 
je ono. Ty nám v Lokci uro-
bíš dychovku. Sľúbil som to, 
ale nevedel som, čo som sľú-
bil. S deťmi som hudbu ešte 
dovtedy nerobil. A nebolo to 
jednoduché. Nemali nástroje, 
nemali nič... Kde ich kúpia, 
a za čo?, pomyslel som si. O 
týždeň prišli po mňa, že idú 
do Hodonína nástroje kupo-
vať. Išli sme, kúpili nástroje. 
Bolo to niekedy v marci a na 
1. mája už dychovka Kýčera 
hrala. Je perfektná. Dnes už 
ma pri nácvikoch občas za-
skočí vnuk Janko.“

Čo vám dali a čo vzali dy-
chovka a futbal?

Pri futbale i pri kapelách 
som zažil dosť veselých, prí-
jemných zážitkov, ale človek 
sa musel hodne obetovať. 
Najmä keď som sa oženil. 
Prišli deti, ja som išiel hrať 
futbal - mimo Oravy som 

už v nedeľu naobed odchá-
dzal, žena bola s deťmi sama. 
Všetci synovia i dcéra idú v 
mojich hudobných stopách. 
Majú svoju kapelu, Dixie-
land – páči sa mi. Dcéra vy-
študovala vysokú školu, hrá 

na klavíri,  aj na saxofóne, 
syn Jano hrá tenor, Tono kla-
rinet, organ a čo príde, Peťo 
je bubeník. A Janov Janko 
– vynikajúci trubkár - ma 
bude nasledovať aj v tej di-
rigentskej činnosti, to už je 
isté. Veľmi ma to teší! 

Čo podľa vás bolo tým le-
pidlom, ktoré vás udržalo 
pri dychovej hudbe prak-
ticky takmer sedem desať-
ročí? 

Za Kučeru sme v Trstenej 
hrávali len ľudovky. Potom 
prišiel do Trstenej Ružom-
berčan Dušan Rybár. Chcel 
založiť kapelu. Zavolal mňa 
a ďalších a vytvorili sme 

dixieland. Dušan Rybár bol 
správny chlap, organizátor i 
hudobník. On má zásluhu na 
tom, že som sa do hudby pus-
til tak vehementne a že ma 
tak nadlho chytila. On má zá-
sluhy aj na oživení dychovky 

v Trstenej po tom, čo zomrel 
Ignác Kučera.  

Takže na Vianoce budete 
opäť hrať pri bohosluž-
bách. Ako sa uchovali v 
pamäti vaše Vianoce z det-
stva?

Otec pracoval koncom 20. 
rokov minulého storočia v 
Paríži. Bol to taký Európan 
a tak zo sveta doniesol a za-
radil medzi tradičné štedro-
večerné jedlá aj nejaké fran-

cúzske špeciality, najmä z 
diviny. Spomínam si, že som 
ich mal veľmi rád, ale mama 
šomrala, že zas budeme mať 
na štedrovečernom stole to  
neoravské jedlo. 

Na Vianoce bolo v každej 
rodine vždy veľa ľudí, lebo 
sa schádzali, rozprávali, spo-
mínali, spievali... Spomínam 
si, počas 2. svetovej vojny 
sme mali v Trstenej rádio iba 
u nás a ešte u jedného suseda. 
V celej Trstenej boli vtedy 3 - 
4 rádiá. Každý večer prišlo k 
nám aj zo desať chlapov po-
čúvať správy, najmä z frontu. 
Keďže neboli rádiá, televí-
zory,  ľudia sa navštevovali, 
mali na seba čas, mali blízke 
vzťahy medzi sebou. 

Ako sa zmenilo Námesto-
vo?

Námestovo minulosti so 
súčasnosťou sa nedá porov-
nať. Nachádzalo sa dolu, na 
mieste priehrady, na kopci 
bolo iba zopár domov. Po za-
topení priehradnou sa mesto 
začalo presúvať do kopcov, 
veľa ľudí sa vysťahovalo na 
Dolniaky. Začalo sa rozvíjať 
najmä, keď sa stalo okres-
ným mestom. Prichádzali tu 
bývať ľudia aj z iných dedín, 
mesto im umožňovalo výs-
tavbu domov. Námestovo je 
už úplne iné mesto. Nielen 
Námestovo sa zmenilo. Aj 
príroda. Kedysi každoročne 
na roráty bol sneh. Teraz ho 

už nemáme. Prišli zimy bez 
snehu. 

Čo z minulosti vás vo va-
šom živote najviac hreje pri 
srdci?

Že tí ľudia v Sihelnom 
majú o mňa záujem. Prišiel 
som tam z Trstenej, zo školy 
taký znechutený. Ich úprim-
ný vzťah voči mne ma vtedy 
vrátil späť do života. Aj na 
vojne, chlapci zo Sihelného 
boli ako moji bratia, tak sme 

sa voči sebe správali. Sihel-
né mi prirástlo k srdcu... Po 
skúsenostiach v Trstenej mi 
ukázali, že existujú nielen 
zlí, ale aj dobrí ľudia. A tých 
je ešte viac, ako tých zlých... 
Ale všetko, čo som prežil, mi 
ukázalo život z oboch strán, 
teda život, aký skutočne 
existuje. Popri sebe ide zlo i 
dobro... 

Spomínali sme deti. Mys-
líte si, že teraz sa majú deti 
lepšie, alebo vtedy sme sa 
mali lepšie?

My sme sa mali lepšie. Boli 
to celkom iné vzťahy - aj v 
rodinách, aj v spoločnosti. 
Teraz deti majú množstvo 
hier a povinností v škole a 
domov chodia len spať. Takto 
to ja vidím. Vzťahy sú oveľa 
chladnejšie. A ešte niektoré 
deti majú viac, iné menej, a 
potom z toho vznikajú prob-
lémy - pocit menejcennosti, 
vysmievanie...

Keď sa obzriete za svojím 
životom, čo vám z toho vy-
chádza?

Som spokojný a želám si 
jednu vec: aby kapely, ktoré 
sú silnou súčasťou môjho ži-
vota, pokračovali ďalej. Vnuk 
bude v Lokci určite udržiavať 
kapelu Kýčera a verím, že aj 
Bernolák, ktorý dosiahol ako 
jedna z mála žijúcich dycho-
viek na Orave krásny vek, 
bude fungovať naďalej.

Anna Lajmonová
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S dychovou hudbou takmer sedemdesiat rokov

Anton Sivoň, kapelník dychových hudieb Bernolák a Kýčera, pravidelných účastníkov festi-
valu Dychfest v Námestove, ale aj Trstenskej krídlovky či iných sviatkov dychovky, ktoré sa v 
minulosti organizovali aj u našich severných susedov.            Foto: ar dkn

Život Antona Sivoňa je bohato pretkaný dychovou hudbou a futbalom a tak je na čo spomí-
nať...                      Foto: (lá)

Verili by ste, že vianočné koledy, ktoré budú znieť 
z dychových nástrojov hudobníkov dychovej hudby 
Bernolák počas Vianoc v kostole, majú spojitosť s 
výstavbou Oravskej priehrady? Medzi väzňami, ktorí 
tiež pracovali na stavbe tohto vodného diela, bol aj 
talentovaný ignác Kučera. „Trstenčania vedeli, že je 
tam chýrny organista a v Trstenej chceli mať dychov-
ku. Zašli za súdruhmi a chlapa vyprosili, aby prišiel do 
Trstenej a začal cvičiť dychovku. ignác Kučera oživil 
dychovku dospelých a založil mládežnícky dychový 
súbor a do tej dychovečky som sa koncom 50. rokov  
dostal aj ja. V roku 1957 založil i. Kučera dychovku aj 
v Námestove. dostala názov Bernolák,“ spomína na 
položenie základov dychovej hudby na hornej Ora-
ve Námestovčan anton Sivoň. ľudia vedia, o kom je 
reč – veď najmä cez dychovú hudbu, ale dávnejšie aj 
prostredníctvom futbalu sa dostal do povedomia ve-
rejnosti na hornej Orave.



Prečo tieto nostalgické 
spomienky? Možno ako apel, 
že ak sa chceme vrátiť k zdra-
vej výžive, k zdravému život-
nému prostrediu, na ohrozenie 
ktorého upozorňujú vedci už 
dlho a svet ich začal konečne 
brať vážne a ak chceme nájsť 
uplatnenie aj doma, musíme 
sa všetci v niečom vrátiť do 
minulosti. Skloniť sa k zemi 
živiteľke, vrátiť jej bývalú 
úctu i hrdosť na to, že je to 
naša zem a dať jej pracovité 
ruky. 

V minulosti nás bývalý 
spoločenský systém o tento 
vzťah obral, pretože Oravcov, 
väčšinu z nich prinajmen-
šom dočasne, obral o pôdu 
a ponúkol im prácu vo fab-
rikách. Z poľnohospodárov 
a ich detí sa tak stala súčasť 
robotníckej triedy - po roku 
1989 postupne prišli aj o 
zamestnanie, pretože štátne 
fabriky a majetky sa spri-
vatizovali.  Získali ich malé 
skupiny ľudí, sympatizujúce 
s vtedajšou vládnou mocou, 
fabriky väčšinou vytunelo-
vali a zamestnanci smerovali 
viac-menej na úrady práce. 
To nútilo mnohých vycesto-
vať za prácou mimo regiónu, 
najmä „na múračky“, ako 
to poznáme aj z Tisícročnej 
včely a ako to aj v súčasnosti 
zažívajú možno stovky rodín 
Námestovského okresu. A tak 
dnes Oravec doma na Orave 
nemá, až na členov prospe-
rujúcich poľnohospodárskych 
družstiev, ktorých počet sa po 
revolúcii výrazne znížil, ani 
prácu vo fabrike, ani mož-
nosť, ako to bolo v minulosti, 
dorábať si potraviny na svo-
jom. Pre nedostatok vzťahu 
k pôde u svojich potomkov, 
pozemky, vrátené v reštitúci-
ách, radšej prenajal transfor-
movaným poľnohospodár-
skym družstvám, alebo jeho 
polia dnes smutne zarastajú 
burinou. 

*  *  *
Ako tento vývoj, teda prá-

cu s pôdou na Orave v minu-
losti, súčasnosti i budúcnos-
ti vidí Námestovčan Anton 
Palider, ktorý sa poľnohos-
podárstvu na hornej Orave 
venuje už takmer 50 rokov?

„Pri pohľade do minulosti 
si nemôžem nespomenúť na 
svoje detstvo a mladosť v 10-
člennej rodine v rodnej Zubro-
hlave, keď v tých časoch tam 
nebolo družstvo. S mamkou, 
aj s čiastočnou pomocou 
ocka, pretože ten bol skôr 
funkcionár v obci a pracovník 

v tehelni, sme ako deti praco-
vali na poli. Mali sme okolo 
štyroch hektárov pôdy, čo 
bolo na vtedajšiu dobu dosť, 
a teda bolo sa treba narobiť. 
Nadôvažok, rodina, ktorá 
mala vtedy viac ako 2,5 ha 
pôdy, dostávala len polovič-
né rodinné prídavky. Vtedajší 
politický systém považoval 
ľudí s pôdou o väčšej výmere 
za kulakov. Boli to však chu-
dáci, nie kulaci. Spomínam 
si, že sme museli časť pôdy 
prenajať, aby  naša rodina 
mohla poberať plné rodinné 
prídavky. Veľmi dobre viem, 
aká to bola doba a čo to bola 
za drina. 

Napriek tomu ste po gym-
náziu išli študovať na VŠ 
poľnohospodársku...

V 1967. roku som ju ukon-
čil a vzápätí som išiel do 
Švajčiarska na ročnú pracov-
nú cestu. Po nej som nastúpil 
na tvrdošínske družstvo, kde 
som počas štúdia praxoval. 
Začínal som ako pomocný 
mechanizátor, po čase som 
sa stal hlavný mechanizátor, 
hlavný inžinier, po politic-
kých problémoch a represá-
liách som bol opäť pomocný 
mechanizátor. Neskôr som sa 
stal predsedom JRD v Mút-
nom, následne predsedom 
JRD v Tvrdošíne, teraz ŽIA-
REC, kde pôsobím dodnes. 
A prečo som sa vybral ces-
tou poľnohospodára napriek 
tomu, že som okúsil chuť 
tejto ťažkej profesie v detst-
ve? Keď sme ako deti videli, 
ako rodičia  na pôde lopotia, 
a určite to podobne vníma-
la v tom čase väčšina detí v 
rodinách, bolo našou prirod-
zenou povinnosťou  spolu-
podieľať sa na tom, aby sme 
mali zemiaky, mäso, sadlo, 
údenú šunku, kapustu... Mali 
sme teda istotu, že nebudeme 
trpieť hladom. Vzťah rodičov 
k pôde tak automaticky pre-
chádzal na deti.

Vo Švajčiarsku, ktoré mi 
dalo veľa, som často navšte-
voval aj farmárov a porovná-
val som si ich prácu s našimi 
družstvami. Tam farmári na 
20-30 hektároch pracova-
li od rána do večera, u nás v 
družstvách ľudia pracovali 
na dve zmeny. Ale vlastnícky 
vzťah k pôde robil veľa. U 
nás bol tento vzťah po roku 
1948 degradovaný. Nebude-
me si tú dobu maľovať nar-
užovo – boli tu rôzne nátlaky 
pri „presviedčaní“ ľudí do 
družstiev. A ak nesplnil roľ-
ník kontingent, zobrali mu z 

pivnice vykopané zemiaky a 
pod., aby nasýtili robotníkov 
v baniach a v priemyselných 
mestách... Ľudia zažívali aj 
tŕpke chvíle. 

Takmer polovicu pracov-
ného života  som pôsobil v 
družstvách počas socializmu 
a môžem povedať, že mno-
hé podniky vtedy dosahovali 
dobré výsledky, no po refor-
mách v tomto rezorte sme 
zdegradovali takmer všetko, 
čo bolo funkčné a dobré. V 
nejednom prípade sa zlikvi-
doval veľký životaschopný 
podnik a vytvorilo sa z neho 
niekoľko malých, nepro-
sperujúcich. Mnohé z nich 
neprežili, pretože mali pre 
svoju existenciu špekulatív-
ne dôvody. Naše družstvo 
sa netransformovalo na inú 
spoločnosť, ako to urobi-
lo veľa iných s cieľom, aby 
oklamali banky o úvery a pod. 
Všetko sme si vyrovnali, sme 
prosperujúca spoločnosť a aj 
preto sme za rok 2014 dostali 
certifikát solventnosti, potvrd-
zujúci, že sme dôveryhodná 
firma. Tam, kde bol dobrý 

manažment, družstvá zosta-
li. Dnes je v našom regióne 
približne 35 družstiev, v 80. 
rokoch bolo na Orave 26 JRD 
a ich súčasťou bola takmer 
každá oravská obec, vrátane 
jedného Štátneho majetku 
- v Námestove. Po 89. roku 
začali družstva pomerne húf-
ne zanikať, alebo sa delili na 
viac menších častí.

Podľa vašich skúsenosti je 
teda spoločné hospodárenie 
lepšie ako individuálne?

Závisí to v prvom rade od 
členov kolektívu. A ryba vždy 
smrdí od hlavy. Ak niekedy 
boli vo vedúcich funkciách 
aj nepoľnohospodári, ktorí 
veci nerozumeli a držala ich 
tam iba politika, tak potom 
družstvo aj tak vyzeralo. 
Vedúci, ktorý veci rozumie, 
vychováva a skĺbuje kolektív 
pre úspešnú prácu. Konku-
rencia je dobrá vec. Nebol 
by z mojej strany problém 
vyčleniť 50 alebo 100 hektá-

rov pôdy jednotlivcovi, ktorý 
by sa o pôdu staral gazdov-
ským rozumom. Bola by to 
super vec, pretože konkuren-
cia pomáha dosahovať lepšie 
výsledky. Ale vznikali tu aj 
niektorí podnikatelia v poľ-
nohospodárstve, ktorí chceli 
iba získať peniaze z EÚ a tie 
sa vôbec neodrazili vo zvý-
šení zamestnanosti, zlepšení 
životného prostredia...

Koľko percent oravskej 
pôdy je v súčasnosti obrá-
banej?

Podľa mňa 30 percent z nej 
leží ladom. Len sa pozrime 
okolo seba po hornej Orave, 
aj na poľskej strane. Tam kde 
družstvá skončili, ľudia si 
zobrali svoju pôdu späť, no 
po čase sa jej vzdali, pretože 
prišli na to, čo to všetko obná-
ša a podpísalo sa pod to najmä 
množstvo papierovej byro-
kracie z EÚ. Ľudia si nechali 
len toľko pôdy, koľko potre-
bujú pre seba. Nie je to teda 
iba systémom, ktorý nastúpil, 
ale aj záujmom ľudí. Jedno 
od druhého je však závislé. 
Nie všetci ľudia majú záujem 

pracovať na pôde. A moh-
li by. Podľa mňa by mohlo 
byť v každej obci jedno malé 
družstvo, ktoré by si obča-
nia ustriehli, ako hospodári s 
ich pôdou a vytvára pre obec 
zdravé životné prostredie a 
peknú krajinu. Mohli by sme 
tu mať naozaj druhé Švajčiar-
sko, ale bez vzťahu ku kraji-
ne, k pôde to nepôjde. Vrátiť 
vzťah k nej, presvedčiť ľudí 
na družstvách, že nerobia na 
cudzom, veď sú jeho podiel-
nici, to bol aj u nás dlhodobý 
proces. 

Je podľa vás na Orave 
energia, že sa postupne 
bude obrábať všetka, aj 
ladom ležiaca pôda? A opla-
tí sa to?

Štát si dosť zakladá na 
mladých farmároch. Sám 
som zvedavý, ako to dopad-
ne, ale veľmi tomu neverím, 
pretože vzťah k takému pod-
nikaniu, vzťah k pôde musí 
mať človek v sebe. U nás sú 

rôzni reformátori, ktorí akoby 
nechceli poznať realitu. Ak 
chce farmárčiť človek, kto-
rý gazdovský vzťah k pôde 
a zvieratám nemá zažitý v 
sebe, taký úspech ťažko môže 
očakávať. Lebo pôda sa nedá 
oklamať, ona nám vráti len 
to, čo jej dáme. Ak ľuďom, 
ktorí majú ešte vzťah k pôde 
z minulosti či súčasnosti, 
nepôjde iba o to, aby zarobili, 
ale aby dorobili zdravé potra-
viny pre svoju rodinu, tak to 
ešte možné je, pritom správ-
ny vzťah k pôde a zvieratám, 
predurčuje aj dobrý vzťah k 
ľuďom. Vo všeobecnosti som 
však, čo sa týka mladých ľudí 
v tejto oblasti skeptický. A ak 
sa pýtate, či sa to oplatí: Mys-
lím si, že sa oplatí robiť na 
pôde. Ak by som o tom nebol 
presvedčený, nerobili by 
sme to. My, poľnohospodári, 
máme oproti iným odvetviam 
jednu veľkú výhodu: Nemusí-
me hľadať výrobný program. 
Vyrábame potraviny, ktoré 
každý potrebuje. Cieľ je, aby 
sme ich robili kvalitnejšie, 
lacnejšie a zdravšie, aby ich 
ľudia so spokojnosťou kupo-
vali aj preto, že sú to naše 
oravské, slovenské výrobky. 
Naše hospodárske zvieratá 
chované na mlieko a mäso sa 
pasú na lúkach, na ktorých v 
prevažnej miere rastú lieči-
vé rastliny. Lúky a pasienky 
pohnojíme čiastočne len v 
jeseni a celoročne im dávajú 
potrebnú výživu samé pasúce 
sa zvieratá. 

Keďže sa vzťah mladých 
k tejto činnosti viac-menej 
vytratil, možno to vnímať 
tak, že ľudia teda budú z 
Oravy skôr za prácou dočas-
ne či natrvalo odchádzať?

Taká situácia je už v súčas-
nosti, a nielen na Orave, 
bežnou praxou. Trápi ma to, 
lebo nechceli by sme sa dožiť 
toho, čo tu bolo koncom 19. 
a začiatkom 20. storočia. Ako 
naši dedovia odchádzali do 
Ameriky, do belgických baní, 
aby si mohli zarobiť peniaze a 
potom doma kúpiť pôdu, kto-
rá rodine poskytla obživu a 
istotu, že jej členovia nebudú 
hladovať.

Situácia, ktorú spomínate, 
je podľa vás iba výsledok 
vzťahu ľudí k pôde, alebo aj 
politikou štátu voči poľno-
hospodárom?

Nehovorím, že štát robí zlú 
politiku, ale je chybou, že v 

každom novom volebnom 
období prichádzajú do čela 
tohto špecifického rezortu 
noví ministri. Minister by mal 
byť 2-3 volebné obdobia, a je 
jedno, za akú politickú stra-
nu. Štát by tiež prácu poľno-
hospodárom nemal sťažovať 
rôznymi právnymi predpis-
mi, veď už máme lepšiu evi-
denciu o narodení teľaťa ako 
o narodení dieťaťa. Stále sa 
hovorí, že sa zbavíme byro-
kracie, a byrokracia je stále 
väčšia. To strpčuje život nie-
len súčasným poľnohospodá-
rom, ale odrádza od tejto prá-
ce aj budúcich. 

Veľa zla narobili aj tzv. 
reformátori po roku 1989. 
Transformačný zákon pla-
til iba na družstvá, ktorých 
majetok sa rozdelil percentu-
álne pre vlastníkov pôdy, na 
odpracované roky v družst-
ve a na  vnesený majetok pri 
jeho vzniku, cez majetkové 
podiely, ale na štátne majetky 
sa tento zákon nevzťahoval. 
Toto sa týkalo aj Námestova. 
V roku 1958 tu bolo založené 
JRD a z neho neskôr vznikol 
štátny majetok. Podľa mňa, 
tak ako družstvá prešli trans-
formačným procesom, rovna-
ko tak  mali ním prejsť aj štát-
ne majetky. Štátny majetok sa 
sprivatizoval, teda aj majetok 
ľudí, na pôde ktorých sa jeho 
hodnoty vytvorili, sa dostal do 
súkromných rúk niekoľkých 
privatizérov, vinou porevo-
lučných tvorcov reforiem. 
Myslím si, že aj to bol jeden z 
krokov, ktorý prispel k ochla-
deniu vzťahov vlastníkov 
pôdy k hospodáreniu, čo sa v 
Námestove plne potvrdilo. 

Aká je teda podľa vás 
budúcnosť poľnohospodár-
stva na Orave a na Sloven-
sku?

Vstupom do únie sa poľno-
hospodárom vytvorili lepšie 
podmienky. Únia pomáha 
modernizácii podnikov. My 
sme sa podieľali na čerpaní 
finančných prostriedkov z EÚ 
v takmer každej vyhlásenej 
súťaži. Tento rok máme v plá-
ne modernizovať hospodársky 
dvor cez rekonštrukcie starých 
objektov vo výške takmer 2 
mil. €. Ťažko však bude tým 
podnikom, ktoré nezachytia 
trend. Budú existovať družst-
vá, ktoré budú len prežívať a 
ďalšie, ktoré budú v úspešnos-
ti vynikať, budú pohlcovať tie 
slabšie... 

               Anna Lajmonová
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Neplakať nad rozliatym mliekom

Ing. Anton Palider dostal v auguste 2015 od ministra pôdohos-
podárstva Ľubomíra Jahnátka Zlatú medailu za dlhoročnú prá-
cu v poľnohospodárskej prvovýrobe a aktívnu činnosť v poľno-
hospodárskej samospráve. Striebornú medailu si prevzal z rúk 
ministra pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. PD Žiarev 
Tvrdošín pod jeho vedením získalo vlani Diplom v celosloven-
skej súťaži najkrajší chotár 2014 i Diplom Top Agro Slovensko 
2013 za umiestnenie v celoslovenskej súťaži najlepších manaž-
mentov Agrokomplexu SR. Za rok 2014 získalo tot družstvo tiež 
Pečať prosperity, hodnotenie, ktorým Národné informačné stre-
disko SR potvrdilo, že PD Žiarec bol za ekonomické výsledky 
roku 2014 vyhodnotený ako prosperujúci podnik, v roku 2014 
získal certifikát Registra solventných firiem. Úspešný podnik, na 
čele ktorého 25 rokov stojí Námestovčan A. Palider.

K Vianociam patrí popri radosti z príchodu Božieho 
syna na svet aj rodinná pohoda, ktorú umocní tiež do-
statok dobrôt  na stole. Koláče, ryba, mäso, hydina, 
ovocie... Vo väčšine domácností je na sviatky všetké-
ho požehnane. Zájdeme do obchodného reťazca a 
nakúpime potraviny od výmyslu sveta. Kedysi to tak 
nebolo. Chlieb, mäso, zeleninu, ovocie si Slováci, aj 
Oravci dorobili doma a zo zahraničia sa na Slovensko 
dovážalo najmä to, čo sa v našich klimatických pod-
mienkach neurodilo. a aké to boli potraviny! dnes im 
hovoríme bio a poriadne si za ne priplácame, hoci tým 
pravým domácim sa aj tak nevyrovnajú. Skutočné čer-
stvé mlieko vydržalo v domácnosti v tomto stave dva 
dni, potom bolo z neho kvalitné kyslé mlieko. ľudia ho 
bežne konzumovali napríklad so zemiakmi ochutený-
mi pripraženou domácou masťou, či vyrábali z neho 
kvalitné domáce maslo a tvaroh, aké dnes v reťazci 
nekúpime.

Kdesi sme sa dočítali, že hoci slovenskú úrodnú pôdu obsad-
zujú stále ďalší a ďalší zahraniční investori, máme jej ešte stále 
dosť, aby sme si na Slovensku dopestovali dostatok potravín. A 
keďže približne 45 percent vyše päťmiliónového Slovenska žije 
na poľnohospodárskom vidieku, mal by štát v záujme udržania 
ekonomickej životaschopnosti regiónov, zamestnanosti i ochra-
ny životného prostredia podporovať také regióny. Skutočnosť 
je taká, že ľudia z oblastí s vysokou nezamestnanosťou môžu z 
úradu práce dostať príspevok - na presťahovanie sa za prácou. 
Znamená to, že celé východné, severné a časť stredného Sloven-
ska sa presídli za prácou na priemyselný juh, kde je nezamestna-
nosť najnižšia a rozrastá sa tu silne finančne a inak štátom pod-
porovaný automobilový priemysel? Alebo mladí ľudia odídu do 
zahraničia, ako to potvrdzujú aktuálne štatistiky? Jaguaru pri 
Nitre údajne urýchlene budujú aj prípojku na rýchlostnú cestu 
Rl. My na Orave nemáme ani rýchlostnú R3, ani automobilky, 
ale určite nestojí zato plakať nad rozliatym mliekom. Aby sme 
tu mohli, snáď aj plnohodnotne, žiť, možno sa treba napriek 
všetkým negatívnym veciam postaviť k budúcnosti pozitívne: 
Možno aj skloniť sa k zemi živiteľke, vrátiť jej bývalú úctu a...
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PF 2016
SNS

Požehnané Vianoce a všetko 
dobré v novom roku praje 
PaedDr. Tomáš Kucharik, kandidát 
na poslanca do Národnej rady SR.na poslanca do Národnej rady SR.56

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič neruší, 
v novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili!

Prajeme vám úspešný 
rok 2016!

všetci z našej firmy



Aké by to boli Vianoce bez 
vianočných tvorivých dielní? 
Asi také ako snehuliak bez 
snehu. Preto sa stalo už tra-
díciou, že sa deti z Námes-
tova a blízkeho okolia pravi-
delne zúčastňujú vianočných 
tvorivých dielní, ktoré  pre 

ne organizuje  Centrum voľ-
ného času „Maják“  v spo-
lupráci s OZ Centráčik. Tak 
ako po iné roky, ani tento  
nebol výnimkou v tom, že 
sa  26. a 27. novembra na 
tvorivých dielňach stretli 
deti so šikovnými ručičkami, 

aby  s chuťou niečo 
„vianočné“ vyro-
bili. Fantázia ako 
krajina detských 
snov a túžob dosta-
la „zelenú“ a deti 
s nadšením tvorili 
vianočné ikebany, 
vianočné hviezdy, 
svietniky, pozdravy 
a iné ozdoby s via-
nočnou tematikou. 
Nálada bola skutoč-
ne vianočná. Vôňa 
škorice a ihličia 
sa šírila po celom 
centre. Nechýbalo 
ani  tradičné koleso 
šťastia, ktoré ukrý-
valo pre deti milé 

prekvapenia. Zhotovené 
výrobky si mohli deti vzi-
ať so sebou   domov,  a tak 
vyzdobiť svoje domovy a  
obohatiť  ich  pravou pred-
vianočnou náladou. 

      Mgr. Andrea Lubasová

Vzácnu chvíľu, keď sa na-
rodil Ježiš, malý kráľ,  si v 
čase Vianoc pripomínajú ľu-
dia na celom svete. Rozpráv-
kovú atmosféru  vianočných 
dní nám chceli pripomenúť aj 
žiaci zo Základnej školy na 
Ulici Komenského. Pre svo-
jich rodičov, starých rodičov 
a všetkých priateľov školy 
pripravili na 8. decembra  
Vianočnú akadémiu v Dome 
kultúry v Námestove.

Po úvodnom príhovore pri-
mátora mesta Jana Kaderu  
nasledoval vianočný prog-
ram. Žiaci predviedli svoje 
hudobné, tanečné, spevácke 

a dramatické umenie. Naro-
denie malého Jezuliatka nám 
priblížili prváci. Úsmev na 
tvári vyčarilo vystúpenie 1. A 
triedy ako rockerov a mažo-
retiek. Rozprávku  Perinbaba 
pripomenuli tanečným vys-
túpením druháci. Známe via-
nočné piesne v podaní tretia-
kov  a štvrtákov si zaspievalo  
celé publikum.  Nechýbal 
blok dramatizácií od piata-
kov, siedmakov či ôsmakov.  
Piataci zazvonením zvonče-
ka preniesli prítomných do 
minulosti a ukázali, aké boli 
vtedy Vianoce. Siedmaci  zas  
pobavili všetkých  modernou  

Popoluškou.  Vtipné a hlav-
ne všetkým starším  známe 
dialógy  z fi lmu S tebou ma 
baví svet  zdramatizovali ori-
ginálnym spôsobom ôsmaci.  
Šiestaci  svoje tanečné nada-
nie  predviedli  v rytme miku-
lášského hip-hopu.  Vianočnú 
atmosféru skrášlili aj žiačky 
7.A  piesňou Tri oriešky pre 
Popolušku. Čarovnú náladu 
umocnili v prítomných betle-
hemské  piesne a vinše v po-
daní  futbalistov zo 7.C a 6. 
C. Kto by nepoznal pieseň od 
Ega Vianoce? Tú nám  vese-
lým spôsobom zaspievala  8. 
A. Nakoniec  vystúpili s „čer-
tovsky“ dobrou šou   devia-
taci, ktorú s úžasom sledovali  
všetci prítomní. Bol to skvelý 
záver programu. 

Poďakovaním   a ocenením 
pre žiakov a  učiteľov bola 
plná sála, ktorá praskala vo 
švíkoch. Veríme, že mamy, 
ocovia, babky aj dedkovia 
boli na svoje ratolesti pat-
rične hrdí. Svedčí o tom ich 
smiech, potlesk a spev.

Prajeme vám všetkým po-
kojné vianočné sviatky.

ZŠ na Ulici Komenského

8 NámestovčanVIANOCE

pripravili sme pre vás „via-
nočnú otázku“ z nedávnej 
histórie Námestova, na ktorú 
zaiste poznajú odpoveď 
dospelí členovia všetkých 
rodín v našom meste. Ak nám 
túto odpoveď pošlete do 15. 
januára 2016, môžete vyhrať 
jednu z troch cien, ktoré do 
súťaže poskytol sponzor - fi r-
ma ITcomplet, Mláka 3/4, 
Námestovo. 

Firma Itcomplet zabezpe-
čuje servis a opravy všet-
kých značiek počítačov a 
telefónov.   www.itcomplet.
sk

1. cena - Tablet 
2. cena - 30 % zľava na 

servis počítača alebo 
telefónu

3. cena - 20 % zľava 
na servis počítača ale-
bo telefónu

A tu je súťažná otáz-
ka: 

Divadelník, režisér, 
významný Námestov-
čan, ktorý ako Mikuláš 
roky rozdával radosť 
a sladkosti deťom i 
seniorom v Námestove, po 

Slovensku i za jeho hrani-
cami. Tohto roku uplynulo 
11 rokov od smrti tohto zná-
meho „Mikuláša“. Poznáte 
jeho meno?

Odpoveď spolu s vašimi 
kontaktnými údajmi vhoďte 
do poštovej schránky Mest-
ského úradu v Námestove, 
alebo pošlite do redakcie na 
mailovú adresu: 

oravec.namestovo@mail.
t-com.sk, prípadne ju zašli-
te SMS-kou na tel. kontakt. 
0911 920 010.  Mená výher-
cov zverejníme v najbližšom 
čísle novín. Tešíme sa na 
vašu účasť v súťaži.

 Redakcia

VIANOČNÁ SÚŤAŽ  •  VIANOČNÁ SÚŤAŽ

Vážení čitatelia,
Vianočná akadémia 

Šou, „čertovsky“ dobrú, predviedli prítomnému publiku na 
Vianočnej akadémii ZŠ Komenského deviataci. Foto: J. Škarba

Eva Srogončíková 2. A 
zš k

Alžbeta Pilarčíková 2.B 
ZŠ Slnečná

Sneh sa vonku ligoce,
blížia sa nám Vianoce.
Mama pečie koláče,
perníky aj pagáče.
Ocko zdobí domček,
aj vianočný stromček.
Deti lížu sladkosti,
maškrty a drobnosti. 

Ema Gogoláková, 4. A
ZŠ, Slnečná 

Predvianočná nálada

Vôňa Vianoc

Vianočný duch na tvorivom stole detí v CVČ Maják, ktorých výtvory 
obohatili aj mestské noviny.              Foto: (cvč m)

Jasle. Deti z CVČ Maják Gule. CVČ Maják

Držíme ti palce, kamarát!
V ZŠ na Komenského ulici 

sa 4. decembra uskutočnila 
beseda s režisérom rodin-
nej relácie V siedmom nebi 
Ivanom Holubom. Režisér 
porozprával žiakom, ako sa 
relácia točí a ukázal im obráz-
ky zo zákulisia. Potom si deti 
mohli naživo vyskúšať, ako 
sa „rodia“ jednotlivé príbe-
hy. Spolužiaci z jednej triedy 

vysnívali kamarátovi Sam-
kovi darček. On im potom 
prerozprával svoj životný 
príbeh. A hoci sa život vrá-
tiť nedá a o vlastnom zdraví 
nerozhodujeme my sami, 
Samko nás presvedčil, že je 
veľký bojovník. Držíme ti 
palce, kamarát!

V závere režisér hovoril 
o svojich cestách po celom 

svete za pomocou pre ľudí, 
ktorí to potrebujú. O sirotách 
v Kambodži, o misionároch 
v Ugande... Nejedno detské 
očko zostalo zaslzené. Beseda 
sa všetkým páčila. Ďakujeme 
pán režisér, za prospešnú prá-
cu, ktorú so svojimi kolegami 
robíte.

Žiaci ZŠ 
na Komenského ulici 

Eva Vrábová 3. A, zš k

Táňa Štefaničiaková 2. A, zš k

Samuel Farský 2. A zš k

 Z priestorových dôvodov sme nemohli uverejniť všetky práce, ale všetkým deťom – z CVČ a ZŠ 
ďakujeme za spoluprácu na tvorbe tohto vianočného vydania!         Redakcia

Snehuliak. CVČ Maják
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Veselo na vianoce
Policajti vyšetrujú smrť 

babky, ktorá sa počas Via-
noc zadusila rybacou kos-
ťou. Pýtajú sa dedka:

- Dedko a to ste nevideli, že 
sa babka dusí?

- Čóó? Ja slabo počujem.
- Pýtame sa vás, že či ste 

nevideli, že sa babka dusí?
- Ja som len videl, že stá-

le otvára ústa a gúľa očami 
ako kapor, a tak som si 
myslel, že spieva koledy.

Medzi priateľmi: 
- Tvoja svokra ti vraj na 

Vianoce poslala kapra.
 - To nie je pravda. Iba 

raz mi poslala hus a aj s 
tou som sa oženil.

Policajt sa rozhodne, že si 
uloví vianočného kapra. Zo-
bral náradie a začal sekať 
dieru do ľadu.

Odrazu príde za ním jeden 
pán a kričí: 

- Okamžite prestaňte sekať 
do toho ľadu!

- Akým právom mi to zaka-
zujete!?

- Právom správcu zimného 
štadióna!

- Mamiiii, ja by som chcela 
na Vianoce psa...

- Nevymýšľaj! Bude kapor,  

ako každý rok!

Novoročné ráno
- Tak, šťastný a veselý nový 

rok. Ako si sa vyspal? 
- Ale, ušlo to, len keby o 

mňa stále nezakopávali čaš-
níci!

Muž vyberá vianočný dar-
ček: 

- Máte niečo lacné, užitoč-
né a pekné?

- Čo poviete na tieto vrec-
kovky? - ukazuje ochotne 
predavačka, - Pre koho to 
chcete?

- Pre manželku.
- Tak to bude určite prek-

vapená.
- To áno, - súhlasí muž,  - 

ona si myslí, že dostane pod 
stromček kožuch!

- Oci, naozaj mi ten iPad 
priniesol Ježiško? - pýta sa 
Jožko otca.

- No, že celý deň stojí ne-
jaký chlapík pri domových 
dverách a chce tretiu splát-
ku.

- Každý rok k nám na Sil-
vestra chodí svokra, ale ten-
to rok asi urobíme konečne 
výnimku!

- Akú?
- Pustíme ju dnu!

Zákazníčka: 
- Chcela by som kúpiť 

mužovi peknú kravatu, kto-
rá by zvýraznila jeho oči.
Predavačka: 
- Každá kravata zvýrazní 

chlapovi oči, len ju treba 
dobre zatiahnuť.

V správach hovorili, že 
každý, kto vyrazí na cesty v 
tomto počasí, mal by mať so 
sebou reťaze, lopatu, deku, 
rozmrazovač, ťažné lano, 
baterku, hever a náhradné 
koleso… No, vyzeral som 
ráno v tom autobuse ako 
debil…

Mama pripravila na no-
voročný obed zajaca, ktoré-
ho otec vlastnoručne zabil. 

Pretože deti milovali svojho 
zajka, zamlčala im pravdu. 
Malý syn sa s veľkou chu-
ťou pustil do jedla a pýta sa 
otca: 

- Tati, čo je to vlastne za 
mäsko?

- No, hádaj. Dám ti tip. 
Mamina ma tak občas volá. 

Vtom dcéra vypľuje všetko 
do taniera a hovorí bratovi: 
- Preboha, nejedz to, to je 
somár.

- Čašník, v polievke mi 
pláva načúvací strojček!

- Hlasnejšie, nepočul 
som!

Zhovárajú sa Fero a Mišo. 
Fero vraví: 

- Ráno som išiel po ulici a 
tu, z ničohonič ma zasiahla 
plechovka rovno do hlavy. 

- A čo v nej bolo? 
- Nič. 
- A v plechovke?

Na sivestrovskej zábave pri 
tanci:

- Pri vás sa cítim ako cuk-
rová repa.

- Taká sladká?
- Nie, tak často okopávaná.

Pani Marienka sa pritúli k 
manželovi a pýta sa: - Milá-
čik, čože mi dáš tento rok na 
Vianoce?

-Budúci rok zlaté náušnice.
A tento rok dve dierky na 

ne!ne!
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Igor JanckulíkRado Procházka
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Srdečne Vás pozývame na 

XIX. 
reprezentačný ples ZRPŠ,

ktorý sa uskutoční 
22. januára 2016 o 19.00 hod.  

v priestoroch jedálne 
ZŠ, Slnečná, Námestovo.    

Vstupné 40 € na pár.

Slávnostná imatrikulácia prvákov
Zlatá brána otvorená, zla-

tým kľúčom podoprená, kto 
do nej vojde, učiť sa bude, či 
je ona, či je on, múdry vyjde 
z brány von.

Známou, hoci tematicky 
pozmenenou riekankou otvo-
rili naši prváci slávnostnú 
imatrikuláciu v telocvični ZŠ 
na Slnečnej ulici v Námesto-
ve. Imatrikuláciu pripravili 
triedne učiteľky 1. A a 1. B 
triedy, Mgr. Tatiana Vorčáko-
vá, Mgr. Božena Borovková 
a žiačky ôsmeho ročníka.

Prváčikov privítali roz-
právkové bytosti, ktoré ich 
sprevádzali rozprávkovou 
krajinou, kde ich čakala 
Snehulienka, čarodejnica a 
trpaslík. Jednotlivé vystú-
penia boli pre najmenších 
školákov zároveň symbolic-

kou skúškou. Po jej úspeš-
nom absolvovaní mohli byť 
už ofi ciálne prijatí do veľkej 
rodiny žiakov svojej školy. 

 Riaditeľka  Mgr. Renáta 
Fidríková v príhovore popri-
ala malým prvákom veľa 
radosti z učenia, aby sa im v 
škole darilo a svojimi výsled-
kami robi-
li radosť 
rodičom. 

P r i j a ť 
m e d -
zi seba 
s v o j i c h 
n a j m e n -
ších spo-
luž iakov 
je krás-
nym ges-
tom školy 
nielen pre 

prváčikov, ale aj pre rodičov 
a blízkych rodinných prísluš-
níkov, ktorí si zo slávnostné-
ho podujatia spolu so svojimi 
ratolesťami očividne odnáša-
li pocity plné nevšedných 
dojmov.

rodičia prvákov 
ZŠ Slnečná

Zo zaujímavej imatrikulačnej slávnosti mali ra-
dosť nielen samotní prváci...               Foto: (zš s)

Ing. Albín Maslaňák
poslanec VÚC Žilina

starosta obce Oravské Veselé

Všetkým Vám, 
vážení Námestovčania, 
želám požehnané Vianoce, 
úspešný a pokojný rok 2016!



O tom, že sa máme stále čo 
učiť o prírode, sa dozvedeli  
aj deti zo záujmových útva-
rov CVČ „Maják“ v Námes-
tove. Posledný novembrový 
týždeň sa zúčastnili prednáš-

ky na  tému „Les  - náš eko-
systém. Zaujímavosti v rám-
ci environmentálnej výchovy  
si pre deti pripravil Ing. 
Michal Kozoň, ktorý pracu-
je na Správe  CHKO Horná 
Orava v Námestove. Deti sa 

dozvedeli, čo je v skutočnos-
ti LES. Pochopili základné 
vzťahy a väzby, ktoré v ňom 
prebiehajú a tiež jeho prirod-
zené fungovanie. Spolu s 
lektorom Michalom, ako ho 

deti nazvali,  vytvorili potra-
vinovú pyramídu a zahrali 
sa hru INZERÁTY Z LESA. 
Táto hra deťom pomohla dať 
les opäť do poriadku. Pred-
nášku pre deti organizačne 
zabezpečila Mgr. Andrea 

Lubasová, ktorá je koordi-
nátorka environmentálnej 
výchovy v  CVČ „Maják“ v 
Námestove. Deti boli z pred-
nášky nadšené a ako tvrdili, 
už sa tešia na ďalšiu tému z 
tejto oblasti.                   
                                      (al)

Posledný mesiac v roku  
Cirkevnej základnej školy sv. 
Gorazda je bohatý na rôzne 
aktivity. Sú to akcie v škole 
ale aj tie mimoškolské. Na 
výrobe adventných vencov 
sa stretli rodičia so svojimi 
deťmi a pripravili doslova 
kúzelné venčeky.  Na prvej 
adventnej sv. omši  všetky 
tieto venčeky kňaz požehnal. 
Modlitbou na  začiatku a na 
konci vyučovania  pri zapá-
lenej svieci  sme ďakovali a  
prosili o Božiu pomoc.

Druhá adventná nedeľa sa 
stala pre žiakov prvého roč-
níka trochu aj pamätnou, boli 
totiž oficiálne prijatí za prvá-
kov. 

Prešli tri mesiace, počas 
ktorých sa prváčikovia nauči-
li čo-to písať, čítať i počítať. 
Preto sme mali v škole 6. de-
cembra imatrikuláciu prvá-
kov, ktorú pripravili triedne 
učiteľky Mgr. Eva Laginová 
a Mgr. Helena Paríšková. 
Počas svätej omše, ktorú ce-
lebroval pán dekan Blažej 
Dibdiak,  bol každý prvák 
pasovaný na poriadneho ško-
láka. V príjemnej rodinnej at-
mosfére sme prežili adventnú 
svätú omšu, odovzdali prvá-
kom darček, ktorý im bude 
pripomínať ich triedu – I. A 
slnečnice a I. B margarétky.

 Na duchovnej obnove s 
názvom Rodinno-spoločen-
ské agapé  nebol len duchov-
ný, ale aj spoločenský prog-

ram,  rodičia načerpali posilu 
pre tieto dni. 

 Anglická  pieseň tvorila 
jednu časť programu Miku-
lášska noc v škole. Pani uči-
teľky si pripravili so žiakmi 
veľmi pekné piesne. Potom 
deti navštívil aj sv. Mikuláš s 
anjelom a priniesol darčeky.

Ďalšou aktivitou bolo Pu-
tovanie Svätej rodiny. Obraz 
Svätej rodiny putoval po ro-
dinách deväť dní.  Ráno pred 
vyučovaním bol program, pri 
ktorom si  ho odovzdávali 
žiaci jeden druhému.

 V domove dôchodcov sme 
sa každý utorok modlili ru-
ženec. V poslednom týždni 
pred Vianocami naši učitelia 
z prvého stupňa so svojimi 
žiakmi  navštívili starých a 
chorých ľudí a potešili ich 

programom i malým darče-
kom.  

Posledným podujatím pred 
prázdninami bol vianočný 
program, ktorý tvorili via-
nočné piesne a koledy. Každá 
trieda si pripravila pesničku. 
Bolo veselo.

Posedenie pri kapustnici 
je pre všetkých zamestnan-
cov školy vždy príjemnou 
akciou. Patrí  k vianočnému 
programu a utužuje to vzťa-
hy v závere našej adventnej 
prípravy.  

Počas  vianočných práz-
dnin sa stretneme na odpus-
tovej slávnosti Svätej rodiny 
v škole, na ktorú pozývame 
všetkých, ale hlavne našich 
absolventov po piatich a aj 
po desiatich rokoch.  
          (mk)

Piatok trinásteho si mno-
hí ľudia spájajú s nešťast-
ným dňom. Deviatakov na 
ZŠ Slnečná to neodradilo 
a zorganizovali pre svojich 
spolužiakov popoludnie 
plné strašidiel. Dokonale sa 
zamaskovali a netrpezlivo 
čakali, koho prvého nastrašia. 
Žiaci prechádzali tmavými 
chodbami, kde stretli nejedno 
hrôzostrašné čudo. Napokon 
sa všetko skončilo detským 
smiechom a poriadnou zába-
vou na diskotéke v areáli 
školy. Deviataci si zaslúžia 
obrovskú pochvalu za per-
fektne pripravenú akciu. 
Na záver sme chceli potešiť 
Ivanku Gorodovú lietajú-
cimi lampiónmi v podobe 

srdiečok, ale poveternostné 
podmienky nám nepriali. 
Čiastočne situáciu zachránila  

Eva Štefanigová svojimi lam-
piónmi, za čo jej veľmi pekne 
ďakujeme.          (zš s)
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Týždeň angličtiny inšpiratívne
Z hláv našich žiakov vychá-

dzajú dobré nápady. Nebolo 
to inak ani pri zrodení novej 
aktivity. Počas vyučovania 
anglického jazyka na Cirkev-
nej základnej škole sv. Goraz-
da v Námestove sa žiaci zo 7. 
B triedy vyjadrili, že by chceli 
zakúsiť čisto anglickú hodi-
nu. Čo viac si učiteľ cudzích 
jazykov môže priať?! A tak 
vznikla myšlienka, skúsiť to 
jeden týždeň bez slovenčiny a 
vo všetkých ročníkoch druhé-
ho stupňa.

Anglický týždeň prebiehal 
veľmi zaujímavo. Na začiat-
ku bola komunikácia medzi 
učiteľom a žiakmi trochu roz-
pačitá, ale potom, čo si žiaci 
osvojili nové frázy, sa začala 
praktická výučba anglického 
jazyka. A to je na jazyku to 
podstatné – vedieť ho pou-
žiť v bežnom živote. Dostali 
sme sa do nejednej komickej 
situácie, kde sme potrebovali 

použiť celé naše telo – gestá, 
tvár, ruky, nohy, aby sme sa 
vzájomne pochopili. V úzadí 
neostali ani výtvarné schop-
nosti.

A čo na to žiaci? Niektorí sa 
nevedeli dočkať piatku,  ale 
prekvapivo, väčšina žiakov 

reagovala veľmi pozitívne. 
Takéto hodiny im „pomôžu pri 
učení“ a našli sa aj takí, ktorí 
sa pýtajú na ďalší podobný 
anglický týždeň. Toho sa urči-
te dočkajú a ktovie, možno ho 
vyskúšame aj v zborovni...   

    Mgr. Lucia Štiptová

Žiaci 7. B triedy, vďaka ktorým vznikla myšlienka zrealizovať 
Anglický týždeň.          Foto: (czš)

Lietajúce lampióny robili problémy, no nakoniec urobili ra-
dosť.          Foto: (zš s)

Strašidelná cesta

Inzeráty z lesa

Deti boli z prednášky  o lese nadšené.         Foto: (al)

Na Mikuláša boli najmladší žiaci školy pasovaní na poriad-
nych školákov.          Foto: (czš)

Predvianočný zostrih aktivít CZŠ

Začíname s projektmi
Tvoriť projekty je dosť 

náročná práca, ale  veľmi 
zaujímavá. Žiaci 2.B triedy 
z Cirkevnej základnej ško-
ly sv. Gorazda v Námestove 

vytvorili  projekty na tému 
7 sviatostí. Je to už príprava 
do 3. ročníka. Na budúci rok 
sa budú pripravovať na prija-
tie dvoch sviatostí, Sviatosti 

pokánia a Oltárnej sviatos-
ti. Pri prezentovaní museli 
porozprávať o každej svia-
tosti.  Úlohu zvládli veľmi 
dobre.             (mp)

Stretnutie učiteľov na Spiši
Začiatkom novembra sa  tri 

učiteľky z CZŠ sv.  Gorazda 
zúčastnili stretnutia učite-
ľov cirkevných škôl na Spiši. 
Stretli sme sa s diecéznym 
biskupom Štefanom Sečkom 
a riaditeľom školského úradu 
Marošom Labudom. Stretnu-
tie prebiehalo v priateľskej a 
neformálnej atmosfére v pries-

toroch Spišskej Kapituly. Za 
okrúhlym stolom sme sa s ko-
legami z iných škôl podelili o 
svoje učiteľské skúsenosti. Vy-
počuli sme si výklad o histórii 
cirkevného školstva na Sloven-
sku. V tejto súvislosti vo mne  
rezonoval význam cirkevnej 
školy v našom meste, ktorá 
predstavuje alternatívu k ostat-

ným školám. Silným zážitkom 
bola prehliadka Katedrály sv. 
Martina so zanieteným výkla-
dom cirkevného historika Ľu-
boslava Hromjáka. V chráme 
sme dostali aj požehnanie, aby 
naša učiteľská práca mala ešte 
hlbší zmysel.  

Katarína Škombárová 
Lubasová

Všetci nasledujeme nejaké vzory. Kto 
je najlepší vzor pre mladých? Mno-
hí si myslia, že rôzni superstaristi. Ja 
si myslím, že sú to práve svätí, ktorí 
svojím životom ukázali, čo je v živote 
najdôležitejšie.

Na jednej hodine katolíckeho nábo-
ženstva znela úloha: za mesiac prečítať 
knihu o nejakom svätom. Bola to ťažká 
úloha pre niektorých, lebo  všetci vie-
me, že žiaci málo čítajú. A tak si žiaci 
5. A a 5. B triedy z Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námestove museli  
doma alebo v školskej knižnici vyhľa-
dať knižku, ktorú budú čítať.  Mohol 
to byť patrón, ktorého meno žiak nesie.  
Po prečítaní knihy bolo ďalším krokom 
urobiť z toho projekt.  Po odprezento-
vaní projektu si žiaci zapísali tri dô-
ležité myšlienky. Posledná úloha bola 

vytvoriť svoju vlastnú 
knižočku o svätých.  Tu  
mohli žiaci ukázať svo-
je výtvarné nadanie, ale 
hlavne tvorivosť. A na-
ozaj, niektoré knižočky 
boli veľmi zaujímavé a 
veľmi pekné. 

Žiaci sa dozvedeli o 
živote sv. Gorazda, sv. 
Don Bosca, sv. Domi-
nika Sávia,  o sv. Laure 
Vicune,  sv. Martinovi,  
sv. Faustíne, sv. Anne, 
sv. Barbore, sv. Jozefo-
vi, sv. Petrovi, sv. Kata-
ríne, sv. Bakhite, sv. Terezii Veľkej, bl. 
sr. Zdenke, sv. Anne, sv. Alžbete, sv. 
Kláre... 

Najradšej žiaci robili záver – tvorba 

malých knižočiek. Bola radosť vidieť 
ich diela. Tešili sme sa všetci, žiaci so 
svojej tvorby a učiteľka zo splnenej 
úlohy.                            (MK)

Žiaci prezentujú svoje dielka – knižočky o svätých, ktorých 
život si museli najskôr dôsledne naštudovať.        Foto: czš

Hľadanie vzorov
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Hľadanie dobra – aj cez Snehovú kráľovnu
To, že sa  už pomaly blíži 

vianočný čas, chceli pripo-
menúť žiaci z dramatického 
krúžku zo Základnej školy na 
Ulici Komenského v Námes-
tove. Pripravili si  divadelné  
predstavenie, ktoré predvied-
li škôlkarom z Materskej 
školy na Ulici Komenského,  
ale aj svojim mladším spo-
lužiakom.  Kto by nepoznal  
rozprávku Hansa  Christiana  
Andersena „Snehová kráľov-
ná“?  Kráľovná  chcela vlád-
nuť svetu  bez lásky.  Neutí-
chajúci vietor ochladil nielen 
zem, ale aj ľudské srdcia, z 
ktorých sa vytratila všetka 
láska a radosť. 

Kráľovstvo  snehu charak-
terizovali  slová: krutosť - 
zlo - zima. Na svete by mala 
vládnuť láska, dobrota, pri-
ateľstvo,  povedala v závere 
Gerda.  Slová, ktorými  by 
sa mali riadiť ľudia na celom 
svete,  nakoniec roztopili ľad 
v kráľovstve a Gerde sa poda-
rilo Kaya zachrániť.

Herci - žiaci základnej ško-
ly – nám takto pootvorili roz-
právkové dvere a umožnili 
všetkým prežiť príbeh o hľa-
daní dobra.

A čo dodať nakoniec? Poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave a rea-
lizácii tejto rozprávky (scéna, 

kostýmy, rekvizity, hudba, 
réžia, herci). Veríme, že sa 
nám podarí pripraviť ešte  
ďalšie podobné  predstavenia, 
aby sme aj takýmto spôsobom 
robili dobré meno našej škole.

Všetkým prajeme krásne 
vianočné sviatky!

ZŠ na Ulici Komenského

Pútavá scéna zo Snehovej kráľovnej sa určite škôlkarom pá-
čila. Ako v naozajstnej rozprávke...                   Foto: (zš k)

Ochranárik očami detí
Ministerstvo vnútra Sloven-

skej republiky, sekcia krízo-
vého riadenia, v súvislosti s 
potrebou propagovať jednot-
né európske číslo 112 vyhlási-
lo výtvarnú súťaž Ochranárik 
očami detí.  Zapojili sa do nej 
žiaci prvého stupňa. Vyhodno-
tenie súťaže bolo 1. decembra 
v čitárni školy. Nápadité práce 
plné fantázie zaujali porotu, 
ktorá doručené výtvarné diela 
štedro odmenila. Malí výtvar-
níci za svoj výtvarný prejav 
získali hodnotné ceny. Uzna-
nie a pochvala  poroty ich 
veľmi motivovali a už teraz 
sa tešia na ďalší, v poradí štvr-
tý ročník tejto milej výtvar-
nej súťaže. Návrh maskota 
Ochranárika, ktorého stvárnil 
Sebastián Serdel z 3. A triedy, 

postúpil do národného kola. 
Držíme palce, aby sa vybraná 
práca stala národným masko-

tom civilnej ochrany a tiesňo-
vého čísla 112! 

ZŠ na Ulici Komenského

Práce žiakov I. stupňa v súťaži Ochranárik zaujali porotu. 
Maskot Ocranárika od Sebastiáa Serdela postúpil do národ-
ného kola.        Foto: (zš k)

Tvorivé dielne pre predškolákov
Pre predškolákov z MŠ 

na Bernolákovej ulici sa 
3. novembra uskutočnili 

tvorivé dielne pod názvom 
Šikula a Ďurko Truľko. 
Učiteľky Mgr. Soňa Dar-
nayová a Mgr. Monika 
Tichoňová zábavnou for-
mou ukázali deťom, ako 
možno vyrobiť peknú 
jesennú dekoráciu z prírod-

ných materiálov. Pomocou 
odpadového materiálu a 
prírodnín ako sú šišky, buk-

vice, žalude, gaštany, jara-
bina, šípky vyrobili milého 
ježka Jožka ako dekoráciu 
na stôl,  z kartónu a z lístia, 
konárikov z trniek vyrobili 
sovu ako dekoráciu na dve-
re.

Predškolákom sa tvori-

V tvorivej atmosfére.       Foto: (zš k)

V Roku Ľudovíta Štúra 
Rok 2015 sa niesol v duchu 

nášho národného dejateľa 
Ľudovíta Štúra, pretože 28. 
októbra uplynulo 200 rokov 
od jeho narodenia. V rámci 
tohto jubilea sa konali rôzne 
podujatia, koncerty, slávnos-
ti... V jedinej osobe sa skĺbil 
človek výnimočných schop-
ností a neopakovateľného 
ducha, oddaného a obetavé-
ho, ktorý sa celou svojou by-
tosťou pohrúžil do práce pre 
slovenský národ a preto sa aj 
ZŠ Slnečná usilovala vzdať 
mu úctu.

 Na jar  žiaci 6. až 9. ročníka 
navštívili zvolenské divadlo. 
Divadlo Jozefa Gregora Ta-
jovského uviedlo pôvodnú 
dokumentárnu hru Orol ta-
transký. Cieľom predstavenia 
bolo priblížiť divákom nielen 
život a dielo Ľudovíta Štúra, 
ale aj dôležité historické ob-
dobie slovenského národa. 
V rámci hodín slovenského 
jazyka deti pracovali na pro-
jektoch a zároveň si pripra-
vili krátke rozhlasové okien-
ko, ktoré umožnilo priblížiť 
život národného buditeľa aj 
ostatným spolužiakom. Na 
hodinách dejepisu si žiaci 
pripravovali hraný rozhovor 
s fiktívnym Ľ. Štúrom. Ob-
dobie štúrovcov patrí medzi 
významné medzníky našich 
národných dejín, pretože po-
ložili základy nášho rodiace-
ho sa moderného národa. Štúr 
a  generácia mladých spisova-
teľov sa upísali službe náro-
du, čo potvrdili počas známej 
vychádzky na starobylý hrad 
Devín. Túto udalosť si žiaci 

pripomenuli krátkou scénkou 
pamätného dňa, čím umoc-
nili u ostatných dôležitosť 
poslania štúrovcov. Koncom 
októbra sme zorganizovali 
exkurziu Po stopách národ-
ných dejateľov s finančnou 
pomocou Matice slovenskej 
– Námestovo.  Okrem Uhrov-
ca, rodného miesta Ľ.  Štúra a 
A. Dubčeka, sme zavítali do 
Košarísk, kde sa narodil ďal-
ší  významný Slovák, Milan 
Rastislav Štefánik. Jeho záu-

jem o Slovensko a jeho ľud bol 
základným rysom celoživotnej 
činnosti M. R. Štefánika.  Náv-
števou týchto miest žiaci zisti-
li, že osudy týchto význam-
ných slovenských osobností 
boli naplnené množstvom ži-
votných peripetií, sklamaním, 
ale aj napriek tomu sa nevzdali 
svojich cnostných ideálov a 
vytrvalo kráčali za svojím uš-
ľachtilým cieľom., Natrvalo sa 
tým zapísali do dejín sloven-
ského národa. 

   Pre osobnostný rast našich 

detí je nevyhnutné neustále im 
predkladať príklady a vzory 
týchto ľudí. Touto cestou mô-
žeme deťom vštepovať sku-
točné hodnoty, aby pochopili, 
že každému úspechu v živote 
by mala predchádzať usilovná 
a húževnatá práca, vzdelanie, 
elán a entuziazmus. Práve v 
dnešnej spoločnosti, ktorá je 
naplnená narastajúcim množ-
stvom bezduchých celebrít z 
rôznych tv reality šou, je ne-
vyhnutné, aby sa škola stala 

protipólom lacnej komercie 
vychádzajúcej z mnohých 
médií. Výchova dieťa je po-
stavená na vzoroch a to, čo mu 
ponúkne svet dospelých, to sa 
hlboko zakorení v jeho cha-
raktere. Prostredníctvom vy-
učovacieho procesu môžeme 
žiakom neustále poukazovať 
na výnimočné činy známych 
osobností, ktoré im pomôžu 
vybrať si tu správnu morálnu 
cestu svojím životom.

Mgr. Jana Gogoláková 
ZŠ Slnečná

„Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich, 
je hromádka koží otrockých.“ Pamätajme si odkaz, myšlienky 
a ciele Ľ. Štúra nielen v dňoch významných výročí, ale neustá-
le.          Foto: (zš s)

Mikuláš medzi škôlkarmi 
Chodí z dverí do dverí, 
všetkým vrece otvorí. 
Sype vločky na čiapočky,
dáva dary do čižmičky.
Raz v roku je iba náš, 
štedrý dedko MIKULÁŠ!

V Materskej škole  Komen-
ského sa 4. december niesol 
v atmosfére rozžiarených det-
ských očí, plných očakávania a 
radosti. Navštívil nás Mikuláš. 
Najskôr však trochu vystrašil 
čertík s rohami, no našťastie 
prišiel aj anjelik a dal to všet-
ko do poriadku. Deti sa na ten-
to deň veľmi tešili. Naučili sa 
pekné piesne i básne. Mikulá-
šovi sa medzi deťmi páčilo. Za 
pekné privítanie, piesne, bás-

ne, veršíky 
odmenil deti 
ba l íčkami . 
Pred odcho-
dom zaželal 
M i k u l á š 
deťom všet-
ko najlepšie 
a ony mu 
na oplátku 
sľúbili, že 
budú celý rok 
dobré, budú 
p o s l ú c h a ť 
svojich rodi-
čov a pani 
u č i t e ľ k y . 
Prajú si, aby 
sa k nim o rok opäť vrátil. 

Na záver patrí veľké poďa-

kovanie RC Drobček a ZUŠ 
Kolčáka.

Kolektív MŠ Komenského

Škôlkari jednej z tried s Mikulášom a čertí-
kom.              Foto: (mš k)

Mikulášske popoludnie
Stalo sa tradíciou, že Cen-

trum voľného času „Maják“ 
v Námestove pripravuje po-
dujatie pri príležitosti sviatku 
sv. Mikuláša. Výnimkou ne-
bol ani tento rok. V piatok 4. 
decembra, aj napriek stiesne-
ným priestorovým podmien-
kam, deti zo záujmových út-
varov predviedli Mikulášovi 
a jeho družine a samozrejme 
aj prítomným rodičom všet-
ko, čo sa naučili za krátky čas 
od začiatku školského roka. 
Celé podujatie sa nieslo v 
duchu známej rozprávky Tri 

oriešky pre Popolušku. Po-
vestné tri oriešky však v sebe 
neskrývali krásne šaty, ale 
prekvapenia v podobe sláv-
nostného rozsvietenia via-
nočného stromčeka, vystúpe-
nia detí zo ZÚ a v poslednom 
oriešku sa ukrývalo sladké 
mikulášske prekvapenie pre 
deti. Vianočná hudba a pestré 
kostýmy vystupujúcich detí 
len umocnili prichádzajúcu 
vianočnú atmosféru najkraj-
ších sviatkov roka. Na všet-
kých sa tešíme aj v budúcom 
roku.         Slávka Moravská

vé dielne veľmi páčili a v 
závere Šikulke a Ďurkovi 
Truľkovi pekne zaspievali. 
Tí ich potom odmenili slad-
kými lízankami. Sľúbili si, 
že kým v septembri nepôjdu 
do školy ako riadni prváci, 
stretnú sa ešte raz.

ZŠ na Ulici Komenského

Mikuláš a prekvapenia v troch orieškoch boli pre prítomných 
zaiste pekným darčekom.                Foto: (cvč m)
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Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom pred-
stavenia v pokladni kina. Zmena programu vyhradená! Bližšie 
informácie o programe Kina Kultúra Námestovo nájdete aj na 
www.dkno.sk

KULTÚRA

PODUJATIA  DECEMBER - JANUÁR 2015

Kino KULTÚRA Námestovo
december 2015

17. 12. štvrtok
o 15,00 h

17. 12. štvrtok
o 17,00 h

4. 1. pondelok
o 15,00 h

4. 1. pondelok
o 17,00 h

SPIEVANKOVO 5 4 €

Detský, muzikál 2D
OV

21. 12. pondelok
o 18,00 h

CHAOS NA VIANOCE 3 €

Komédia

2D
ST

V ZNAMENÍ SVETLA 
A ČASU

5. 11. – 21. 12.

Výstava Fotoklubu Orava pri 
Oravskom kultúrnom stredisku v 
Dolnom Kubíne.

Vo výstavných priestoroch Domu 
kultúry v Námestove cez pracovné 
dni od 8:00 do 15:30 hod.

VIANOČNÝ KONCERT 
16. 12. streda 17:00

ZUŠ I. Kolčáka

REMESELNÍCKE 
VIANOCE 

17. – 19. 12.
Mesto Námestovo v spo-

lupráci s Domom kultúry v 
Námestove už po ôsmy rok 
usporadúva Vianočné trhy, 
ktoré sa pod názvom „RE-
MESELNÍCKE VIANOCE“ 
budú konať na Hviezdosla-
vovom námestí.

Predajným sortimentom 
je tovar s vianočnou tema-
tikou:

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

umelecké remeselnícke vý-
robky z drôtu, dreva, a pod.

výrobky z medu a vosku - 
med, medovina, sviečky

vianočné oblátky a vianoč-
né pečivo

vianočná výzdoba z kvetov 
a čečiny.

Vítaní sú predajcovia po-
žívatín, ktorí budú ponúkať 
občerstvenie, ako je varené 
víno, vianočný punč, klobás-
ky a iné špeciality.

Tešíme sa na Vás! Veríme, 

že Vianočné trhy budú bohaté 
na príjemnú vianočnú atmo-
sféru aj vďaka vám.

SKOK PRE STANKA
28. 12. pondelok 

19:00 hod.
Vstupné: 2 €

Music Camp a Námestov-
ský anjel

Srdečne vás pozývame na 
4. benefi čný vianočný kon-
cert Skok pre Stanka, kto-
rý sa tentokrát uskutoční v 
Dome kultúry v Námestove 
28.1 decembra. Koncert or-
ganizuje Music camp, Dom 
kultúry v Námestove a Ná-
mestovský anjel. Už tradične 
sa počas vianočných sviatkov 
pokúsime pomôcť niekomu, 
kto pomoc skutočne potrebu-
je. Tento benefi čný koncert a 
výťažok z neho je venovaný 
Stankovi Kubolekovi, kto-
rý trpí autizmom. Príďme si 
spolu vychutnať vianočnú 
atmosféru, dobrú hudbu a 
buďme šíriteľmi dobrej náde-

je, že pomáhať sa oplatí. Na 
koncerte vystúpi Peter Cmo-
rik, Michael Hopes, Esso 
Smoliga,  Ľudová hudba pod 
vedením Adriána Malovaní-
ka a iní. Lístky v cene 5 € si 
môžte zakúpiť v predpredaji 
v Dome kultúry v Námesto-
ve alebo v hudobninách Art 
Shop Lienka.

Tešíme sa na Vás!

1. STAND-UP COMEDY 
SHOW V NÁMESTOVE
9. 1. sobota 18:00 hod

Vstupné: 6 €
Účinkujú: Gabo Žifčák, Mi-

chael Szatmáry, Samo Trnka, 
Tomáš Hudák, Jakub Ptačin, 
Lujza Schrameková

DON BOSCO 
AKADÉMIA 2016

31. 1. nedeľa

Život a myšlienky dona 
Bosca vám chcú aj tento rok 
priblížiť mladí a deti zo stre-
tiek.

SMEJKO 
A TANCULIENKA 

12.2. piatok 16:00 hod.
Vstupné: 2 €

Divadlo Maska Zvolen
Veselé hudobné predstave-

nie pre najmenších s detský-
mi pesničkami od chrobáči-
kov čmeľka Smejka a lienky 
Tanculienky.

18. 12. piatok
o 16,00 h

18. 12. piatok
o 19,00 h

19. 12. sobota
o 18,00 h

20. 12. nedeľa
o 16,00 h

20. 12. nedeľa
o 19,00 h

STAR WARS: 
SILA SA PREBÚDZA

4 €

Sci-fi

2D SD
6 €

3D SD
6 €

3D SD
4 €

2D SD

3D SD
6 €

27. 12. pondelok
o 18,00 h

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2 5 €

Animovaný
3D
SD

27. 12. nedeľa
o 18,30 h

VOJTECH 4 €

Komédia
2D
OV

29. 12. utorok
o 15,00 h

3. 1. nedeľa
o 16,00 h

ŽABIAK RIBIT

Animovaný

4 €
2D SD

4 €
2D SD

29. 12. utorok
o 17,00 h

PADESÁTKA

Komédia

4 €
2D OV

2. 1. sobota
o 18,00 h

3. 1. nedeľa
o 18,30 h

BOD ZLOMU

Akčný, krimi

5 €
3D ČT

5 €
3D ČT

Netradičný bol 
pohľad na prie-
story kina Kul-
túra v Námes-
tove začiatkom 
decembra 2015, 
kde prebiehala 
oprava javisko-
vej podlahy. Pr-
výkrát v histórii 
bola javisková 
podlaha vybrú-
sená, syntetický 
náter na ňu sa 
tentoraz nanášal 
po tretíkrát od 
roku 1983. Cel-
ková cena diela 
je 2760 eur.

Text a foto: 
Eva Mušáková
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Škorvagová	 Helena									54 Kurtulíková	 Marta												84

Odišli z našich radOv
október 2015

november 2015
Kubiridžák	 Ladislav	 58
Kaššayová	 Štefánia	 95
Ďubašák	 Karol	 66

Buganová	 Mária	 60
Harbut	 Ján	 65
Romanová	 Paulína	 86

Kopta	 Matej
Ďuranová	 Natália

Resutík							Tomáš

Vítame medzi nami

narodení v októbri 2015

spOlOčenská rubrika

Slobodová	 Janka
Kyselová	 Paulína
Pepuchová	 Magdaléna
Kutlák	 Boris

Michaliga	 Jakub
Michaliga	 Matej
Lipovská	 Karin

narodení v novembri 2015

SPeKTRuM

Vyšetrenie zraku u detí v predškolskom veku
Prevencia patrí medzi najú-

činnejšie prostriedky pomo-
ci, preto sa Lions Club Žilina 
rozhodol prísť s projektom 
LEVIE OČKO levíka Bertí-
ka. Jeho cieľom je umožniť 
bezplatné preventívne vyšet-
renia zraku detí predškolské-
ho a raného školského veku v 
teréne.

A tak sa aj stalo, že 23. ok-
tóbra 2015 v našej Materskej 
škole na ulici Komenského v 
Námestove, sme levíka Ber-
tíka privítali a strávili s ním 
dopoludnie. Levík Bertík bol 
veľmi milý a vôbec sme sa ho 
nebáli. Vysvetlil deťom, pre-
čo je dôležité sa starať o svoje 
zdravie a hlavne o očká. Deti 
boli vyšetrené špeciálnym 
prístrojom Plusobtix.

Ide  o vyšetrenie zamerané 
na včasnú diagnostiku zra-
kových porúch u detí. Tento 
prístroj dokáže s vysokou 
mierou spoľahlivosti odhaliť 
existujúce alebo začínajú-
ce vývinové poruchy zraku. 

Prístroj je efektívny hlavne u 
detí od šiestich mesiacov do 
šiestich rokov, kedy sa detský 
zrak najviac vyvíja.

Vyšetrenie špeciálnym prí-
strojom je bezdotykové, dieťa 
pri ňom sedí. Meranie oboch 
očí naraz sa robí zo vzdiale-
nosti jedného metra, trvá len 
niekoľko sekúnd a nemá žiad-
ne vedľajšie účinky. Keďže 
deti v predškolskom veku 
nevedia, čo znamená nor-
málne vidieť, podvedome si 
hľadajú rôzne kompenzačné 
techniky, ktoré im pomáha-
jú. V takýchto prípadoch ani 
rodičia nemusia rozpoznať 
začínajúce sa zrakové prob-
lémy, či vedieť o dedičných 
predpokladoch na rozvoj oč-
ných porúch. Tie sa zväčša 
prejavia až pri negatívnych 
študijných výsledkoch. Ná-
sledným odborným vyšetre-
ním u detského oftalmológa 
sa ukáže, či skutočne ide o 
začínajúce poškodenie zraku. 
Jeho zachytením v predškol-

skom veku sa zvyšuje šanca 
na úspešnú liečbu. 

Naše poďakovanie patrí 
predovšetkým Lions Clubu 
Žilina, ktorý zaobstaral a za-
kúpil pre Úniu nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska prí-
stroj Plusobtix, odbornému 
garantovi pre Žilinský kraj 
MUDr. Zuzane Strnadovej a 

odbornému personálu, ktorý 
skutočne s láskavým prístu-
pom a trpezlivosťou uskutoč-
nil screeningové vyšetrenie 
našich detí. Ďakujeme aj na-
šej očnej lekárke MUDr. Te-
rezke Barnášovej, ktorá sa o 
naše detské očká stará.

Jana Adamcová
 MŠ Komenského

Vyšetrenie zraku je pre zdravie škôlkarov veľmi dôležité a 
zvolenou formou bolo aj zábavné.      Foto: (zš k)

Rekord Jozefa Pečarku Žiaci zo ZŠ na Komenské-
ho ulici v Námestove sa 18. 
novembra pod vedením vy-
chovávateľky Janky Ivano-
vej zúčastnili  v Rabčiciach 
súťaže Majstrovstiev okre-
su Námestovo v streľbe zo 
vzduchovej pušky. Súťažili v 
kategórii  družstiev a jednot-
livcov. Postup na majstrov-
stvá kraja, ktoré sa konali 
10. decembra v Martine, si 
vybojovalo zmiešané druž-
stvo v zložení Jozef Pečar-
ka, Klaudia Miklušičáková 
a Sára Vojtechovská. Spolu 
nastrieľali 531 bodov zo  600 
možných. Jozef Pečarka sa 
zároveň stal majstrom okre-

su. So svojím výkonom, 190 
bodov z 200 možných, sa stal 
najlepším  strelcom súťaže a 
milým prekvapením pre všet-
kých rozhodcov. Jeho výkon 
vyhodnotili za rekord súťaže, 
ktorý za pätnásť rokov exis-
tencie trvania súťaže v okrese 
Námestovo  ešte nezazname-
nali. Pekný úspech dosiahlo aj 
družstvo v mladšej kategórii, 
ktoré v zložení Jakub Luka, 
Dominik Kubica a Branislav 
Kocúr obsadilo 3. miesto. Jož-
kovi držíme palce a dúfame, 
že nás poteší ďalšími skvelý-
mi úspechomi. Sme hrdí, že 
reprezentuje našu školu. 

ZŠ na Ulici Komenského
Majster okresu v streľbe zo vzduchovej pušky Jozef Pečarka, 

Klaudia Miklušičáková a Sára Vojtechovská, zmiešané druž-
stvo, ktoré postúpilo na majstrovstvá kraja.         Foto: zš k

Sila víťaziť je v spolupráci
Za  titul majstrov v malom 

futbale   dostali športové trie-
dy na ZŠ Komenského odme-
nu: účasť na futbalovom 
zápase  Slovensko - Island.

Hoci  bol 17. november 
dňom  voľna, žiaci sa na 
zápas  veľmi tešili. Aj keď 
sa zápas začal už za tmy, o to 
krajšia bola atmosféra.

V úvode  naši nehrali dobre 
a súperovi pomohol rýchly 
gól. Ľahko sme strácali lopty 
a Islanďania plní síl  dobre 
organizovali hru a uzatvára-
li priestor. V druhom polča-
se hra slovenského výberu 
išla hore.  Aj súper mal ešte 
šance, mal fyzicky silných 
hráčov, dobrých v súbojoch. 
Ale aj im postupne ubúdali 
sily a potom sa prejavila už   
len kvalita slovenského tímu. 
Naši žiaci povzbudzovali z 
celého hrdla. A pomohlo to. 
Strelili sme tri góly a vyhra-
li. 

Na záver pri slovenskej 
hymne  všetci s hrdosťou 
vstali a spievali.  Iste nejed-
nému napadla myšlienka, že 

aj oni raz budú takto stáť na 
ihrisku a hymna bude patriť 
práve im.

Cestou späť žiaci  done-
konečna rozoberali  zápas 
minútu po minúte. Spoločne 

sa zhodli, že sila pre víťaz-
stvo je v spolupráci.  Futbal, 
to nie sú jednotlivci, ale celé 
mužstvo spolu. 

A na záver - vidieť hrať 
naživo také hviezdy ako Ďu-

rica, Weiss, Mak a ďalších  v 
skutočnom zápase na tráv-
niku, to  bol asi ten najväčší 
zážitok, aký mohli naši žiaci 
zažiť. 

ZŠ na Ulici Komenského

Slovenská reprezentácia porazila v Žiline v novembrovom prípravnom zápase Island 3:1 a 
žiaci športových tried ZŠ Komenského boli pri tom.  

Lekárska pohotovosť cez sviatky
Zdravotnícke zariadenia v 

Žilinskom kraji, teda aj Orav-
ská poliklinika v Námestove, 
Hornooravská i Dolnoorav-
ská nemocnica budú podľa 
informácií VÚC počas via-
nočných sviatkov pacientom 
poskytovať zdravotnú sta-
rostlivosť prostredníctvom 
lekárskych služieb prvej po-
moci. Pohotovosť pre deti a 

dospelých bude aj cez sviatky 
a víkendy k dispozícii ne-
pretržite a počas pracovných 
dní od 15.30 h. do 7.00 h. V 
každom regióne zabezpe-
čia lekári aj zubno-lekársku 
službu rovnako v pracovných 
dňoch od 15.30 h. do 7.00 h. a 
cez víkendy a sviatky vždy v 
dopoludňajších hodinách od 
8.00 h. do 14.00 h.             (r)

Rozpis pohotovostných služieb lekární 
december  2015– január 2016 v Námestove

19.12.2015  Sob. ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  13:00 – 19:00
20.12.2015  Ned. ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  8:00 – 19:00
24.12.2015  Štv. ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  8:00 – 19:00
25.12.2015  Pia. ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  8:00 – 19:00
26.12.2015  Sob. Lekáreň ORAVA Hviezdoslavovo námestie  8:00 – 19:00
27.12.2015  Ned. Lekáreň ORAVA Hviezdoslavovo námestie 8:00 – 19:00
  1. 1.2016  PiaZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  8:00 – 19:00
  2. 1.2016  Sob. Lekáreň AGAPÉ Nábrežie  13:00 – 19:00
  3. 1.2016  Ned. Lekáreň AGAPÉ Nábrežie  8:00 – 19:00
  6. 1.2016  Str. ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža  8:00 – 19:00
  9. 1.2016  Sob. Lekáreň Poliklinika Červeného kríža  13:00 – 19:00
 10. 1.2016  Ned. Lekáreň Poliklinika Červeného kríža 8:00 – 19:00
 16. 1.2016  Sob. Lekáreň MATKY TEREZY Štefánikova  13:00 – 19:00
 17. 1.2016  Ned. Lekáreň MATKY TEREZY Štefánikova  8:00 – 19:00
 23. 1.2016 Sob. Lekáreň FARMÁCIA Červeného kríža 13:00 – 19:00
 24. 1.2016 Ned. Lekáreň FARMÁCIA Červeného kríža  8:00 – 19:00
 30. 1.2016 Sob. Lekáreň TABLETA Mláka  13:00 – 19:00
 31. 1.2016 Ned. Lekáreň TABLETA Mláka 8:00 – 19:00

Prvé číslo mestských novín 
náMesTOvčan

v roku 2016 
vyjde 26. februára.
uzávierka	príspevkov	a	inzercie	

je	16.	februára.

Občiansku	riadkovú	inzerciu	vám	zverejníme	
zadarmo.

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

Oprava
V minulom čísle sme v texte pod fotografiou uviedli, že 

v Oravskej priehrade sa od jej spustenia do prevádzky, teda 
od roku 1953 do súčasnosti utopilo 66 ľudí. Správne je 94 
ľudí.  Za nesprávny údaj sa ospravedlňujeme.     Redakcia



„Ľudia, ktorí zviditeľňovali 
naše mesto, si zaslúžia našu 
pozornosť i ocenenie“ povedal 

na slávnosti predseda komi-
sie Tomáš Kucharik a aj tým 
zdôvodnil, prečo sa k tejto sláv-
nosti po troch rokoch mesto 
vrátilo opäť. Snahy a výsledky 
športovcov ocenil aj primátor 
Ján Kadera, ktorý poďakoval 

aktívnym športovcom všetkých 
druhov športu za vzornú repre-
zentáciu mesta a zaželal im 

veľa úspechov na športovom 
poli. Vyjadril prísľub, že mesto 
bude v rámci svojich možností 
i naďalej podporovať šport aj 
formou zlepšovania podmie-
nok pre šport.

Ocenenia dostali desiati jed-

notlivci, dva športové kolektívy 
a dvaja tréneri, uznania a oce-
nenia sa dostalo za dlhoročnú 
prácu pre šport v Námestove 
tiež dvom športovým osobnos-
tiam.

Športovec roka 2015: 
súrodenci Dalibor a Matúš 

Dikovci – stolný tenis, Daniel 
Rentka – skateboard, Mar-
tin Sitaš a Radoslav Čajka 
– BMX, Marek Voška – Cyk-
loklub Námes-
tovo, Zuzana 
K u r ť á k o v á 
– volejbal, sestry 
Rebeka a Soňa 
Benčekové – 
jachtklub Námes-
tovo, Tibor 
Bakoš – futbal, 
mladší dorast. 

Kolektív roka:  
Stolnotenisový 

oddiel TJ Ora-
van Námestovo 
– družstvo juni-
orov

Najlepšie do- 
siahnuté výsledky 
v roku 2015: 3. 
miesto v extrali-
ge juniorov a 4. 
miesto v záve-
rečnom turnaji o 

majstra Slovenska.
Členovia kolektívu sú tiež 

platnými hráčmi družstiev 
dospelých a sú víťazom Slo-
venského pohára, viacnásob-
nými majstrami Slovenska 
atď. Štartujú v nadnárodných 
majstrovských podujatiach vo 
farbách Námestova  a repre-
zentačných farbách Slovenskej 
republiky.

Mladší dorast MŠK Námes-
tovo U 17 Kolektív mal vyni-

kajúcu predošlú i súčasnú sezó-
nu. Mužstvo vyhralo v II. lige 
Stred 24 zápasov, 6-krát remi-
zovalo a za celú sezónu ani raz 
neprehralo. So 78 bodmi a skó-
re 111:16  suverénne vyhralo II. 
ligu druhýkrát po sebe. Chlapci 
príkladne reprezentovali mesto 
aj správaním a sú výborným 

kolektívom. 
Tréner roka: 

Anton Kolenčík a Ivan 
Rusnák

Športová osobnosť, 
ocenená za dlhoročnú prácu 

pre šport v Námestove:Vác-
lav Nečas a František Košťál

	 	 												(r)
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Športu kradne mladých najmä internet a iné voľnočasové aktivity
Václav Nečas začínal s volej-

balom ako 14-ročný v obci Bá-
torove Kosihy. Bol samouk.

„ V maďarskej dedine bola slo-
venská kolónia, kde sa schádzali 
po večeroch slovensky hovoria-
ci chlapci a dievčatá a od júna 
do septembra, pokým sme nešli 
do školy, sme hrávali volejbal“, 
spomína na svoje  volejbalové 
začiatky. Volejbal považuje za 
naj šport spomedzi všetkých: 
„Volejbal je šport inteligentný 
a priamočiarý. V basketbale, 
futbale, hádzanej možno s lop-
tou dribľovať. Vo volejbale sú 
len tri dotyky a lopta je stále vo 
vzduchu. Niet kedy špekulovať. 
Ak jeden z troch dotykov druž-
stvo pokazí, boduje súper. Je to 
náročný šport.“ 

Do Námestova prišiel v roku 
1970 z Liptovského Hrádku, 
kde študoval i hrával – najmlad-

ší medzi maturantmi. Už ako 
17-ročný hrával krajskú súťaž. 
Po maturite prišla vojenčina a 
potom už práca na Štátnych le-
soch v Námestove. Pre mesto 
to bol prínos, pretože tu prišiel 
volejbalový „fanatik“ a aj pod-
nik mu umožňoval venovať sa 
volejbalu. V Lesoch boli dobrí 
volejbalisti a keďže sa v rám-
ci Štátnych lesov organizovali 
rôzne podnikové turnaje, lesníc-
ky volejbalový kolektív sa ich  
úspešne zúčastňoval približne 
30 rokov, niekedy vycestoval 
aj na celoslovenské hry v rámci 
rezortu. 

Práve na jednom z týchto tur-
najov sa dala dohromady partia 
mužov z hornej Oravy a v roku 
1975 nadviazali na históriu vo-
lejbalu v Námestove tým, že 
začali hrávať súťažne krajské 
volejbalové majstrovstvá. Ná-

mestovo bolo v tom čase horno-
oravským lídrom vo volejbale. 

„Keď sme začali hrávať sú-
ťažne, bola podmienka mať aj 
trénera a tak som si v roku 1976 
urobil v Handlovej trénerský 
kurz. Pokračovali sme v súťaži 
a mali sme nábeh na postup do 
ligy. Hráčsky káder starnul, mla-
dým sme sa predtým nevenovali 
a aj finančné a časové dôvody 
neumožnili zúčastniť sa ligovej 
súťaže“. Václav Nečas začína 
pracovať s mládežou na gymná-
ziu, svoje skúsenosti odovzdáva 
dorastencom a mužom, neskôr 
žiačkam, kadetkám a junior-
kám Námestova. Viedol hráčov 
a hráčky, ktorí hrávajú volejbal 
rekreačne dodnes, ale aj hráčky 
pôsobiace v slovenskej extra-
lige. Dodnes je aktívny aj ako 
funkcionár, propaguje volejbal 
aj prostredníctvom článkov v 

mestských novinách. Zapája 
sa do organizovania mestskej 
volejbalovej ligy v Námestove, 
ktorej XXII. ročník práve pre-
bieha. 

Od roku 1991 pôsobil 22 ro-
kov ako predseda TJ Oravan 
Námestovo, ktorú spoluzakla-
dal. V súčasnosti táto TJ zastre-
šuje osem športových oddielov  
a združuje viac ako tri stovky 
členov od detí po dôchodcov. 

Václav Nečas sa v Námesto-
ve venuje hre i organizovaniu 
volejbalu približne 40 rokov, 
ale pri tejto téme v súvislosti 
so súčasnosťou sme vycítili v 
jeho hlase smútok. „V dnešnej 
dobe sú pre volejbal lepšie pod-
mienky ako kedysi, ale záujem 
oň klesá. Niekoľkokrát som 
obišiel školy, aby sme do hry 
zapojili najmä dievčatá, ktoré 
majú menej športového vyži-

tia i záujmov, ale výsledok je 
dosť smutný. Z viacerých tried 
7. - 9. ročníka  sa ich prihlási-
lo 12, na tréningy ich chodí tak 
8-10. Pokúšali sme sa vytvoriť 
aj družstvo chlapcov, tých však 
prišlo päť, niekedy ani jeden a 
tak sme museli družstvo zrušiť. 
Mladí ľudia dnes majú toľko 
aktivít, internet a moderná doba 
ich športu priam kradnú. Pri ná-
boroch nám hovorili, že by aj 
chceli hrávať, ale majú množ-
stvo krúžkov. “ Václav Nečas 
už  prenechal  trénerskú taktov-
ku mladším, ktorým, keď treba, 
spolu s kolegami vypomáhajú a 
venuje sa organizačnej i admini-
stratívnej  robote pri volejbale 
– je predsedom klubu.

Zaujímalo nás, ako bude 
„vianocovať“ námestovský 
volejbal.

Kolegovia, vyznávači volej-

balu poriadajú počas Vianoc 
turnaj trojíc (dvaja muži, jed-
na žena na skrátenom ihrisku), 
ktorého sa zúčastňuje 12 - 14 
trojíc z celej Oravy.  Začiatkom 
februára bude akcia Volejbalový 
maratón. 

A vy pri tom nemôžete chý-
bať...

Ja už sa teraz venujem viac ro-
dine. Je to už skôr pre mladších, 
nie pre mňa. Zvyknem hovoriť, 
že rok čo rok som vyšší, lebo 
kedysi som v pohode dočiahol 
rukami na zem, teraz už dočiah-
nem len po kolená. A hoci som 
stále vyšší a vyšší, každý rok 
tú sieť dvíhajú vyššie a vyššie, 
takže mám problém zasmečo-
vať ponad ňu... Ale pri volejbale 
som stále rád“, hovorí s humo-
rom športová osobnosť Námes-
tova, Václav Nečas.           	

	 	 												(lá)

Úspešné reprezentantky SR i Námestova 
v jachtingu – Rebeka a Soňa Benčekové 
– športovkyne svetovej triedy, ale hovoriť o 
úspechoch veľmi nechceli.

Keďže Dalibor a Matúš Dikovci sa pre súťažné povinnosti 
nemohli slávnosti zúčastniť, ocenenia za nich prevzala pani 
Diková, babka Dalibora a Matúša.

„Aj toto ocenenie, aj ich športové úspechy prežívam s nimi. 
Keď idú zo zápasu, ukazujú mi popod okná, ako dopadli a 
mám takú radosť, že neviem, čo by som im za to dala.

Ten mladší, Dalibor išiel v utorok do Bratislavy, syn, neves-
ta s tým starším išli v sobotu do Bratislavy tiež a prídu dnes. 
Preto som po ocenenia prišla ja. Veľmi si cením, že úspechy 
mojich vnukov si cení aj mesto.“

Ocenenia dostali najlepší na  Mikuláša

V súťaži kráľa strelcov bol s veľkým náskokom v kategórii 
mladšieho dorastu U 17 prvý Tibor Bakoš, ktorý strelil za se-
zónu 32 gólov a tak nečudo, že sa stal športovcom roka 2015.

Na Mikuláša sa dostalo pozornosti aj námestovským 
športovcom. Komisia pre telovýchovu a šport pri MsZ  
pripravila vyhodnotenie najlepších športovcov, tréne-
rov  i športových kolektívov za rok 2015.

Športové osobnosti Námestova 2015 – Václav Nečas (vľavo) a František Košťál. 
                 Foto:	(lá)

Ocenení i funkcionári – osobnosť pri osobnosti námestovského špor-
tu.



Pre nízky stav vody v 
námestovskej lagúne sa  
podujatie premiérovo usku-
točnilo na pláži pod hotelom 
Studnička. O podujatí sme sa 
porozprávali s organizátorom 
Jozefom Balcerčíkom. „Boli 
sme si vedomí, že časť divác-
kej verejnosti  nepríde pre 
vzdialenosť od Námestova,“ 
hovorí J. Balcerčík. „Nechce-
li sme riskovať, že namiesto 
plávania sa budeme brodiť 
v blate  a vode po pás. Mali 
sme možnosť zažiť takmer 
letnú atmosféru pri Orav-
skej priehrade. Zelená tráva, 
pláž, slnečné počasie, krás-
ny výhľad na Tatry, surfisti 
na vode a k tomu plavci vo 
vode, človek by neveril, že je 
december.“

Podľa organizátorov podu-
jatie plní svoj účel. „Podarilo 
sa obnoviť tradíciu  zimného 
plávania na Oravskej priehra-
de, ktorá tu bola od roku 1975  

do roku 1993. Podujatím sme 
tiež chceli   vzdať  hold  ľu-
dom práce, ktorí  vytvárajú 
hodnoty  za akýchkoľvek 
poveternostných podmienok, 
nepriazne či priazne počasia. 
Dúfam, že to nebolo verej-

nosťou vnímané  ako nejaká 
forma exhibicionizmu,  ale  
skôr ako propagácia zdravšie-
ho životného štýlu, potrebná 
najmä pre dnešnú mládež,“ 
vysvetľuje J. Balcerčík. 

Podujatia sa zúčastnil aj 
68-ročný  najdlhšie otužu- 
júci slovenský lekár MUDr. 
Makai. Podľa jeho slov si 
pravidelným otužovaním 
zvyšujeme prah citlivosti na 
bakteriálne a vírusové cho-

roboplodné zárodky a orga-
nizmus si dokáže sám oveľa 
lepšie poradiť s nákazou ako 
neotužilý. Plávaním v stude-
nej vode si vraj upevňujeme 
pevnú vôľu a zároveň sa  nám 

vyplavujú  na povrch 
endorfíny – hormóny 
šťastia a tiež adrenalín. 
Vďaka tomu sa naučí-
me lepšie prekonávať 
každodenný stres, zlú 
náladu, depresie - hlav-
ne na jeseň a v zime.

Zaregistrovaných bolo 
88  plavcov z Banskej 
Bystrice, Ružomberka, 
Bratislavy, Žiliny, Sta-
rej Ľubovne, Krásna 
nad Kysucou, Kani-
anky, Prievidze, Žiaru 
nad Hronom, Prešova 
a Dolného Kubína. 
Zahraničie reprezento-
vali 7-člennný kolektív 
Žywieckých  morsov 
– ako sa otužilcom v 

Poľsku hovorí. Najstaršia 
bola 69-ročná bratislavská 
ľadová medvedica. Potešu- 
júce je, že mlaď bola z Ora-
vy. Najmladší otužilec mal 8 
rokov.

„Teší nás  záujem, spoluprá-

ca a podpora mesta Námesto-
vo pri organizácii podujatia 
takého formátu. Dúfame, že 
mu robíme pozitívnu rekla-
mu. S úsmevom si hovoríme, 
že pokým nemáme v meste 
plaváreň, musíme hygienu a 
plávanie - jednu z najšetrnej-
ších foriem pohybu - riešiť 
takýmto spôsobom. A keď 
vody zamrznú, môžeme  pri-
amo na brehu mesta  v ľade 
vypíliť prvý 25 alebo 50-
metrový bazén,“ poznamenal 
s humorom Jozef Balcer-
čík, námestovský nadšenec 
otužileckého plávania.

Organizátori nakoniec všet-
kým účastníkom popriali, aby 
im voda Oravskej priehrady 
robila len a len dobre. Aby 
im priniesla viac zdravia, 
potešenia v príjemnej spoloč-
nosti, posilnenia na tele i na 
duchu. Otužovanie a pobyt v 
studenej vode je ,,kolektív-
ny“ šport - samému sa do 
vody ide podstatne ťažšie. Je 
to základ, z ktorého sa vyčle-
nia športovci, ktorí môžu v 
budúcnosti ďalej súťažiť a 
tešiť sa  z pohybu pri zimnom 
plávaní. 

Marián Kasan
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šport

Aký bol rok 2015 pre oddiel 
extrémnych športov?

plusy, mínusy a pred-
savzatia oddielu extrém-
nych športov (oEš) nám 
predstavil  jeho predseda 
Miroslav Filičko.

„Uplynulý rok bol veľmi 
pestrý. Som veľmi spokojný 
s výkonmi chalanov, ktorí 
reprezentovali naše mesto a 
klub na rôznych celosloven-
ských podujatiach. Dosiahli 
naozaj výborné výsledky a 
znova ukázali, aký veľký je 
potenciál Oravcov v týchto 
druhoch športu. Kameňom 
úrazu je však stále nedokon-
čený park. Sme veľmi vďač-
ní za aktívny postoj mesta v 
tejto veci a verím, že sa nám 
spoločnými silami podarí za-
čiatkom nového roka tento 
projekt dotiahnuť do konca. 
Som si istý, že po dokonče-
ní sa potenciál extrémnych 
športov v Námestove naplno 
prejaví a dotiahneme sem zau-
jímavé preteky, ktoré vzbu-
dia ešte väčší záujem širokej 
verejnosti. Najdôležitejšie je, 
aby talentovaní chalani mohli 
napredovať a ďalej rozvíjať 
svoj talent.“ 

Na slávnostnom vyhlásení  
najlepších športovcov Ná-
mestova 2015 boli z radov 
OEŠ ocenení títo traja špor-
tovci: 

Daniel Rentka,  kategória 
skateboarding, tohoročné ús-
pechy - 11. miesto Skateboar-
ding bez hraníc LM,  3. mies-
to Skateday Hruštín, Besttrick  
Námestovo, účasť na skate 
akcii Záchrana športovej haly 
Nové Mesto nad Váhom

Martin Sitáš, kategória 
MTB bicykle: „Túto sezónu 
museli ísť všetky súťažné am-
bície bokom. Zobral som si 
pod krídla omnoho náročnejší 
projekt, ktorý pohltil všetok 
môj čas a energiu - výstavbu, 
spravovanie a propagáciu no-
vého bike parku v Sihelnom. 
Za necelé tri mesiace sa nám 
podarilo postaviť jeden z naj-
lepších bike parkov na Slo-
vensku. Začiatkom októbra 
sme zorganizovali preteky v 
zjazde na horských bicykloch. 
Tieto preteky mali najvyššie 
finančné ceny zo všetkých 
pretekov na Slovensku a s 
nevídanou účasťou 100 súťa-
žiacich na prvom ročníku boli 
ohodnotené ako veľmi kvalit-
ne zorganizované. Tento bike 
park prináša na hornú Oravu 
nové možnosti využitia cyk-
listiky. Začiatkom roku 2016 
plánujeme pokračovať vo 
výstavbe a organizovaní via-
cerých podujatí zameraných 
na extrémnu cyklistiku.“

Radoslav Čajka, kategória 
BMX bicykle: „Ako vedúci 
tímu NORTH CULT sa sna-
žím organizovať exhibície po 
Slovensku, kde robíme našu 
show na BMX a MTB bicyk-
loch. Snažíme sa čo najlepšie 
reprezentovať  OEŠ a na zá-
klade úspechov v celej repub-
like veríme, že sa nám to aj 
darí. Na exhibíciách sa nielen 
„predvádzame“, ale motivuje-
me nových chalanov k tomu, 
aby to skúsili a hodnotne vy-
užívali svoj čas.“

Marián Kasan

extrémne športy

: Športovci roka 2015 Námestovo v kategórii jednotlivcov 
– reprezentanti oddielu extrémnych športov - druhý zľava Da-
niel Rentka, Radoslav Čajka a Martin Sitaš. Prvý zľava pred-
seda oddielu Miroslav Filičko.                     Foto: (oeš)

III. ročník zimného plávania v Oravskej priehrade

XXII. ročník Mestskej volejbalovej ligy v Námestove
V Námestove odštartoval 

21. novembra 2015  XXII. 
ročník Mestskej volejbalovej 
ligy zmiešaných družstiev - 
VúML. 

O putovný pohár bojuje 
od novembra 2015 do apríla 
2016 osem družstiev v telo-
cvični ZŠ Slnečná. Prihláse-
né sú družstvá z Námestova 
(Gymnik, Taktic, Tornádo a 
Basket), z Lokce (Celebri-
ty), z Oravského Podzámku 
(Cencúle), z Novoti a Záka-
menného. V tomto ročníku 
prvenstvo obhajuje družstvo 
Gymnik.

V základnej časti súťaže 
hrajú družstvá po 2 zápasy 
každý s každým, na 2 víťaz-
né sety. Nasleduje štvrťfinále, 
kde sa družstvá stretnú podľa 
umiestnenia v základnej časti 

systémom: 
1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Po odo-

hraní dvoch vzájomných 
zápasov postupujú 
do semifinále víťazi 
štvrťfinálových súbo-
jov. Semifinále sa hrá 
už systémom na dva 
hrané zápasy a na tri 
víťazné sety. Víťaza 
Mestskej volejbalo-
vej ligy v Námestove 
spoznáme vo finá-
lovom súboji, ktorý 
sa odohrá 23. apríla 
2016.

Mestská volejbalo-
vá liga v Námestove 
funguje už od roku 
1994 a vystriedalo sa 
v nej dohromady 30 
družstiev. Hlavným 
cieľom súťaže je pri-

tiahnuť čo najširšiu verejnosť 
k športu a volejbalu, hlavne 
mladých ľudí.  

Za organizačný výbor 
VúML a volejbalový oddiel

Marián Melišík

Do ľadovej vody sa vchádza ľahšie s kolektívom ako samému.               Foto: (ľm)

Otužilcom, ktorí milujú studenú vodu aj v decembri, je aj v kraťa-
soch teplo. Primátor Ján Kadera ich prišiel iba pozdraviť a zakrátko 
smeroval do tepla – do zasadačky mestského úradu na vyhlásenie vý-
sledkov súťaže Športovec roka 2015 v Námestove.

Účastníci Mestskej volejbalovej ligy 2015 - družstvá Taktic a Novoť.  
                  Foto: (VúML)


