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siete – vodovod, kanalizá-
ciu, verejné osvetlenie, ko-
munikáciu (elektrické ve-
denie realizuje Stredoslo-
venská energetika a.s.Žili-
na) pozdĺž  pozemkov, kto-
ré sú v zmysle územného 
plánu a vlastníci pozem-
kov predajú pozemok ako 
celok za 1 euro. Pozemok 
pod cestou musí nadväzo-
vať na jestvujúcu verejnú 
komunikáciu. Tieto pod-
mienky k dnešnému dňu 
nikto nesplnil.

 A kto má záujem o tej-
to problematike vedieť viac, 
nech číta ďalej. Splniť uve-
dené podmienky nie je jedno-
duché. Vysporiadanie pozem-
kov do stavu, aby boli v sú-
lade s územným plánom,  si 
vyžaduje dohodu vlastníkov 
pozemkov. Aby to bolo spra-
vodlivé, boli vymyslené po-

zemkové úpravy. Rozdrobe-
né pozemky sa scelujú a kaž-
dý z vlastníkov prispieva po-
mernou čiastkou na pozemok 
pod plánovanú komunikáciu. 

Na celom Slovensku (okrem 
Oravy a Kysúc) vykupuje a 
vysporadúva pozemky deve�úva pozemky deve�va pozemky deve-

loper, ktorý inžinierske siete 
aj vybuduje a následne sta-
vebné pozemky predáva v tr-
hovej hodnote (okolie Brati-
slavy 70 eur/m2).Developer 

odovzdá bezplatne siete obci 
alebo mestu, ktoré ich potom 

Prvé lastovičky signalizujú, že sa to dá...
Zdá sa, že je nutné jasne 
pomenovať a popísať, ako 
ďalej s výstavbou bytov, 

ale hlavne rodinných do-
mov v Námestove. Mesto 
Námestovo prijalo zásady  

platné rovnako pre všet-
kých. Mesto Námestovo 
bude budovať inžinierske 

Pre individuálnu bytovú výstavbu pripravená lokalita Vojen-
ské.              Foto: (jt)

Pokračovanie na 3. str.

Keď 
Marián Brá-
nický pred 15-timi rokmi, 
ako študent-vysokoškolák, kládol v Bra-
tislave na papier myšlienky jedného scenára, netušil, že 
niekedy ho v Námestove zrežíruje Marika Vojtaššáková (a 
ona netušila, že založí a bude niekedy viesť Námestovský 
ochotnícky súbor (NOS)) a že z toho vznikne úspešný mu-
zikál, ktorý bude pomáhať  v duchovnej, ale i charitatív-
nej rovine. A nikto, ani autor, ani režisérka, ani herci ne-
tušili, že muzikál bude možno vďaka termínu 16. ročníka  
prehliadky Oravské divadelné dni 2018, organizovanej 
Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubine, hra-
ný 15. marca, teda v pôstnom období - a nie v Kubíne, ale, 
so súhlasom organizátorov, doma - v Námestove. Lebo ako 
hovorí Marika: Doma je doma. A pri zrode riadkov sce-
nára, či prvom predstavení muzikálu nikto netušil, že Sv. 
Otec František sa v posolstve na Pôstne obdobie 2018 ne-
chá inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Ma-
túša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vy-

chlad-
ne láska“ (Mt 24,12).

Divadelná hra autora Mariána Bránického z tamtých 
rokov, režijne spracovaná Marikou Vojtaššákovou a na-á Marikou Vojtaššákovou a na- Marikou Vojtaššákovou a na-
študovaná 13-členným kolektívom hercov NOS má názov 
Evanjelium podľa Matúša. Príliš veľa, a možno ešte veľa 
ďalších, „náhod“ sa udialo v tomto prípade, nemyslíte...?

*  *  *
Ako vlastne vzniklo toto dielo, ktoré prime mnohých otvoriť 

si srdcia, zamýšľať sa nad sebou a aj pomáhať? „Väčšina piesní 
Evanjelia podľa Matúša vznikla pred 15�timi rokmi, keď som ako 
študent vysokej školy hrával v ochotníckom divadle ´Za pecou´ 
v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave a tam vo mne skrs�vo mne skrs-
la myšlienka na takýto muzikál. Dokonca sme to začali aj nacvičo-
vať, no nepodarilo sa to zrealizovať“, spomína M. Bránický, ktorý 
v muzikáli hrá Matúša a kúsok z neho je v každej z postáv. Marián 

Brá-
nický, 

profesiou 
procesný inži-

nier, v minulosti hrával 
country kapele na gitare a ochotní-

čil v spomínanom divadle Za pecou. S kamarátom hrá-
vali aj gospelové piesne a ako kapela Bartimej mali aj klip na TV 
LUX. V súčasnosti je členom NOS v Námestove.

„Javisko je v hre rozdelené na dve časti“, približuje hru režisérka 
M. Vojtaššáková Vľavo sa odohrávajú príbehy z Biblie a vpravo 
zo súčasnosti. Potom sa to spojí do jedného celku. Najdôležitej-
ším prvkom – rekvizitou, scénou, neviem, ako to nazvať – je kríž, 
ktorý nesie Ježiš – v závere muzikálu a je naň pribitý. Keď sme 
to hrali prvýkrát v kultúrnom dome (vlani 19. novembra), pri tej-
to scéne vládlo také ticho, že by bolo počuť spadnúť špendlíkovú 
hlavičku. Myslím si, že táto časť je pre ľudí najsilnejším momen-
tom v hre. Aj keď tých silných či zamyslenia hodných situácií je 
tam viacej. Každý (sa/si) tam nájde/ to svoje...“

Evanjelium podľa Matúša

Pokračovanie na 9. str.
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Štatistika nebýva medzi ľuďmi príliš po-
pulárna, nehovoriac o tom, keď je po-
trebné inštitúciám či úradom vypĺňať 
rôzne štatistické výkazy. Na druhej stra-
ne však sledované údaje po čase môžu 
priniesť zaujímavé a dôležité informá-
cie.

Jednou z povinností mestského úradu je viesť  
evidenciu obyvateľstva. Všetky narodenia, 
úmrtia, prisťahovanie či odsťahovanie z mesta 
je zachytené v evidencii obyvateľov. Pozrime 
sa teda, aký bol vývoj mesta v oblasti demogra-
fie za posledných tridsať rokov. Najskôr, koľko 
obyvateľov v meste v jednotlivých rokoch žilo. 

Pred tridsiatimi rokmi nás bolo 6585. Bolo to 
na konci roka 1988 a od toho roku až do roku 
2001 sa každoročne počet obyvateľov zvyšo-
val a dosiahol zatiaľ najvyšší počet, a to 8074 
obyvateľov. Od nasledujúceho roka 2002 až 
doposiaľ, naopak, postupne počet obyvateľov 
klesá a na konci minulého roka sa znížil až 
na číslo 7876. Najväčšie prírastky obyvateľov 
koncom osemdesiatych a začiatkom deväťde-
siatych rokov boli spojené s masovou výstav-
bou bytov na Sídlisku brehy, konkrétne na Sl-
nečnej ulici. Do nových bytov sa nasťahova-
li mladí ľudia, čo sa následne prejavilo aj v 
počte narodených detí. Ich počet kulminoval 
v roku 1990, keď sa za jeden rok narodilo až 

210 detí. Naopak, najmenej narodených detí 
bolo zaznamenaných v roku 2003, iba 82. V 
ďalších rokoch sa počet narodených detí po-
hybuje okolo stovky ročne. Čo sa týka počtu 
zomrelých, v deväťdesiatych rokoch to bolo 
ročne do tridsať pohrebov, neskôr sa toto čís-
lo mierne zvýšilo a osciluje okolo štyridsiat-
ky. Najvyšší počet zomrelých bol predvlani, 
a to až 58. Keď  porovnáme počet zomrelých 
s počtom narodených, pomer je zatiaľ veľmi 
dobrý. Oveľa horšia situácia je v pomere pri-
hlásených (prisťahovaných) k počtu odhláse-
ných (odsťahovaných). Kým počet prihláse-
ných je ročne okolo 80, počet odhlásených 
viac ako stovka a naďalej sa tento rozdiel po-

maly zvyšuje. Výsledkom je, že celkový počet 
obyvateľov pomaly klesá.

Počet bytových jednotiek naďalej rastie, čo 
je trochu v protiklade s počtom obyvateľov, 
výsledkom je, že v jednej bytovej jednotke 
býva v priemere menej ľudí, ako tomu bolo 
pred dvoma desaťročiami. Mladí ľudia od-
chádzajú za lepšími pracovnými ponukami do 
iných miest či do zahraničia. Rečové a colné 
bariéry sú už minulosťou, takže mladí využí-
vajú možnosti súčasnej doby. Každé plus má 
však aj svoje mínus, v tomto prípade pokles 
obyvateľov nášho mesta.  

           Ing. Milan Rentka
prednosta MsÚ Námestovo

Demografické údaje mesta za posledných 30 rokov
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Rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015     2016     2017 

Narodení 143 133 210 199 169 199 137 156 125 141 136 121 111 95 124 82 102 103 100 104 104 108 102 100 98 92 92 91      106     112 

Prihlásení 114 401 380 293 219 158 196 82 95 109 82 88 94 99 101 72 62 90 75 77 73 62 88 75 86 84 97 90        81             76       

Zomrelí 26 24 33 33 25 24 30 38 30 34 23 34 44 37 44 38 31 35 33 35 46 28 36 42 48 47 52 47 58  41 

Odhlásení 126 134 176 125 151 191 144 132 94 158 142 154 146 139 207 146 131 202 145 115 155 174 138 132 139 153 166 130 149  164 

Cel. poč. 6585 6746 6953 7171 7342 7586 7745 7813 7909 7967 8020 8041 8056 8074 8048 8018 8020 7976 7973 8004 7980 7948 7964 7965 7962 7938  7909      7913     7893     7876

76



Zrejme by sa patrilo začať 
pri bilancovaní predchádza�
júceho volebného obdobia a 
postupne prejsť k vyhliad�
kam na nové. Prelom voleb�
ných období nám dáva mož�
nosť a povinnosť hodnotiť a 
zamýšľať sa nad jedným z 
určujúcich slov napredova�
nia, a to je vízia.

Nie snaha, ale výsledky sa 
počítajú. Máme problémy 
v školstve, jedna tretina detí 
nemá kde cvičiť aj napriek 
tomu, že do športu sa dáva�
jú pomerne značné investí�
cie. Systematicky sa neplní 
prijatý rozpočet mesta v ka�
pitálových výdavkoch, plnia 
sa veci, ,,kde sa chce“ . Mu�
síme nájsť silnú vôľu doká�
zať, že máme potenciál rie�
šiť problémy mesta. Verme, 
že ju máme. Odhaliť fikciu 
od skutočnosti a realizovať 
plánované investície. Určiť, 
čo je fikcia a čo nám niekto 
podsúva ako realitu.

Alfou a omegou fungujú�
ceho mesta musí byť dôve�
ra obyvateľov mesta vo ve�
denie a naopak. Za najdô�
ležitejší prvok považujem 
funkčnosť mestských inšti�
túcií. Je neprípustné, aby 
za peniaze občanov výkon 
správy bol taký nedosta�
točný, priam mizerný. Veľa 
úradníkov, veľa byrokracie,.
Ak sa za tri volebné obdo�
bia nedokázali vyriešiť zá�
sadné problémy tohto mes�
ta, nemožno očakávať, že 
sa zázrakom vyriešia. Pre�
to je veľmi dôležité pozoro�
vať ľudí a vyberať tých, kto�
rí budú zárukou nielen slov�
ných deklarácií, ale zárukou 
riešení. Len vinou nerealizo�
vania pozemkových úprav 
počet obyvateľov mesta 
klesá tým, že zodpovední, 
aj napriek schváleným prí�
spevkom, nezrealizovali po�
zemkové úpravy, obrali oby�
vateľov mesta najmenej o 
štyridsať miliónov eur - toľ�
ko peňazí musia vynaložiť 
občania mesta, aby postavi�
li domy v okolitých obciach.

Reformovanie a reforma 
je predpokladom pre roz�
voj mesta, zníženie daní, po�
zemkové úpravy, obmedze�
nie neefektívnych výdavkov 
podporí ekonomický rast. 
Nosným prvkom musí byť 
snaha realizovať mestský 
rozpočet a fungovanie mesta 
urobiť zrozumiteľnejším pre 
jeho občanov. Nie občan je 
tu pre úradníka, ale naopak, 
úradník je v službe občana, 
musí mu slúžiť preto, lebo 
má za to dobré zaplatené a 
berie za to peniaze. 

Vinníkov neuspokojivého 
stavu realizácie rozvojových 
projektov mesta je viac. Sta�
li sme sa samoľúbymi, uro�
bili sme chyby, nedostatočne 
sme požadovali riešenie zá�
kladných problémov, stratili 
sme kontakt s občanmi mes�
ta, nereagovali vôbec, alebo 
len čiastočne na ich potre�

by. Ak si priznáme tieto sku�
točnosti, potom sme nestra�
tili nádej a v záujme budú�
cej generácie sa nesmieme 
vzdať, musíme veriť v svoje 
schopnosti a zabezpečiť rie�
šenie výziev.

Musíme pritvrdiť, neod�
pustiť nič, ľudia očakávajú 
riešenia zamerané na rozvoj.

Tri strategické oblasti 
rozvoja mesta na nasledu-
júce obdobie:

Rozvoj bývania, rodina 
tridsiatnika potrebuje bývať 
dnes, nie o dvadsať rokov, 
potrebuje si postaviť rodin�
ný dom, pozemok vlastní, 
tak mu umožníme cez rea�
lizáciu pozemkových úprav 
postaviť si vlastné bývanie. 
Už počujem kuvikov - nie sú 
peniaze. Peňazí je dosť, len 
sú neúčelne využité. Bude 
to dlho trvať. Ak za tri me�
siace zrealizujeme súťaž za 
viac ako stotisíc eur, tak za 
dva mesiace musíme vytvo�
riť podmienky pre dvesto 
nových rodinných domov.

Druhá strategická ob-
lasť je rozvoj školstva. Je 
potrebné vytvoriť priazni�
vé podmienky pre všetkých. 
Vytvoriť podmienky pre 
adaptabilné vzdelávanie v 
oblasti služieb a technické�
ho vyučovania tak, aby mla�
dí ľudia mali výborné pred�
poklady na zaradenie sa do 
automatizovaného sveta. 

Rast turistického ruchu 
vlani bol najvyšší na Slo�
vensku za posledné obdo�
bia,  pozrime sa na ten náš. 
Pri vchode do mesta nás 
privíta skládka odpadu na 
nábreží priehrady, čo je naj�
väčšou prekážkou rozvoja, 

na druhej strane ako z ho�
roru loď, nedá sa odstrániť, 
lebo, stále to lebo dookola. 
Ak nepripravíme územie, 
nevytvoríme podmienky, 
návštevnosť bude nulová. 
Hosť očakáva kvalitné služ�
by, dobrú dopravnú obsluž�
nosť, vysoký komfort pri 
využití ponuky. 

Cieľ musí byť len jeden. 
Námestovo ako líder v ob�
lasti priemyslu, vzdeláva�
nia, služieb a nosný prvok 
rozvoja Oravy.

Ak toto dokážeme vyba�
lansovať, rok 2019 bude ro�
kom, keď prejdeme z ob�
dobia stagnácie do obdobia 
rozvoja mesta vo všetkých 
oblastiach a funkciách. Ne�
môžeme hovoriť o obdo�
bí rozvoja, pýšiť sa hospo�
dárskym rastom, ak to nič 
neprináša občanovi. Ob�
čan potrebuje málo, fungu�
júcu infraštruktúru, moder�
né školstvo, dobrý sociálny 
program. Veď len napríklad 
malá zmena, ktorá mesto 
nestojí nič  -  aby dôchodcov 
bezplatne vozili na ošetrenie 
k lekárovi, k úradom mest�
skí policajti. Mesto to ne�
stojí nič, občania budú spo�
kojní a policajti budú mať 
prácu. V oblasti vzdeláva�
nia poskytneme možnosť 
cvičiť v telocvični všetkým 
žiakom, nielen vybraným v 
meste. Nemusíme  budovať 
novú telocvičňu za viac ako 
milión eur. Lebo ak tam cvi�
čilo 900 detí a bolo dosť, tak 
tam musí cvičiť 500 detí. Je 
to o ochote a vôli tých, čo 
rozhodujú nebáť sa rozhod�
núť.

V oblasti vzdelávania po�
skytnúť škôlky zadarmo, 
vytvoriť predpoklady na 
prednostné ošetrenie, sú�
strediť sa na primárnu sta�
rostlivosť. Vytvoriť pod�
mienky na bývanie rozum�
ným rozpočtovaním. Vytvo�
riť výborné podmienky na 
žitie v meste teraz, nie o sto, 
dvesto rokov. Námestovo 
má na to rozvojový potenci�
ál, má múdrych obyvateľov, 
ktorí sú ochotní investovať 
do budúcnosti a riešiť veci 
tu a teraz.      Marián Grígeľ

poslanec MsZ
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Na stránke mesta Námesto�
vo bude od 1. marca 2017 v 
kolónke KRONIKA zverej�
nený návrh na zápis do kro�
niky mesta Námestovo. Ak 
máte návrh na zápis do kro�
niky z roku 2017, ktorý by 
v nej nemal chýbať, pošlite 
nám ho na e-mail: kronikar.
no@gmail.com. Prostredníc�
tvom e-mailu si môžete do�
hodnúť aj osobný kontakt s 
kronikárom.

Mgr. Miroslav Hajdučík

Čo by nemalo chýbať v kronike 
mesta za rok 2017

Ak nám niečo prekáža, znamená to, 
že nám na tom záleží

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Námestove v stredu
Prvé tohtoročné rokova�

nie Mestského zastupiteľstva 
v Námestove zvolal primátor 
mesta na stredu 28. februá�
ra o 15.00 hod. do zasadačky 
mestského úradu.

Na programe rokovania je 
osem bodov - kontrola plne�
nia uznesení, ktorú predkla�
dá hlavný kontrolór Ing. Ka�
rol Gandel, rozpočtové opat�

renie č. 1/2018 – Mgr. Katarí�
na Rusinová, vedúca finančné�
ho oddelenia, príloha k VZN 
č. 4/2009 – predkladá ju Mgr. 
Ivan Veljačik, vedúci oddele�
nia školstva. Štvrtým bodom 
rokovania poslancov je pro�
test prokurátora, ktorý, rov�
nako ako ďalší bod rokovania 
– schválenie členov MAPOZ 
– predkladá vedúci správne�

ho oddelenia JUDr. Martin Pa�
nek. Nasledovať budú prevo�
dy, nájmy a výpožičky majet�
ku mesta,  ktoré predložia a in�
formácie k problematike po�
dajú Mgr. Katarína Rusinová 
a vedúci oddelenia výstavby 
Ing. Vladimír Natšin. Body in�
terpelácie a rôzne uzavrú feb�
ruárové rokovanie poslancov 
MsZ v Námestove.              (r)

Ad:  Ak nám niečo prekáža, znamená to, 
že nám na tom záleží

Redakcia Námestovčana 
požiadala o reakciu na prí-
spevok Mariána Grígeľa 
primátora Námestova Ing. 
Jána Kaderu:

„Článok je plný nezmys�
lov, populizmu a nevedo�
mostí. Nechce sa mi veriť, že 
jeho autorom je viacnásobný 

funkcionár Mesta Námesto�
vo. Poslanec mestského za�
stupiteľstva, predseda Komi�
sie výstavby, ochrany život�
ného prostredia a pôdohospo�
dárstva pri mestskom zastu�
piteľstve a člen Komisie pre 
rozpočet a financovanie pri 
mestskom zastupiteľstve. Pre 

nedostatočný časový priestor 
na reakciu k článku bude ve�
denie Mesta Námestovo s ve�
dúcimi mestských organizá�
cii reagovať samostatnými 
článkami v nasledujúcich čís�
lach Námestovčana“, uviedol 
primátor Ing. Ján Kadera.

              (r)

 Lokalita Brehy, určená na výstavbu rodinných domov.     Foto: (jt)

Prvé lastovičky signalizujú, 
že sa to dá...
prevádzkujú z podielových 
daní občanov, ktorí si staveb�
né pozemky od developera 
kúpia, postavia rodinný dom 
a majú tam trvalý pobyt. Ako 
je to v Námestove? Sú zloži�
té vlastnícke vzťahy k pozem�
kom. Developer nie je. Je ťaž�
ká dohoda medzi vlastníkmi 
pozemkov. Bez tejto doho�
dy sa nepohneme. Sú vlast�
níci pozemku, ktorí chcú sta�
vať pre seba rodinné domy 
a sú vlastníci pozemkov, kto�
rí chcú pozemky predať, a tí 
sa len ťažko chcú podieľať 
pomernou časťou na budú�
ce cesty. Ceny za pozemky sú 
vysoké (60 až 100 eur/m2), a 
to bez inžinierskych sietí. Mo�
tiváciou na dohodu by malo 
byť práve jedno z pravidiel 
Mesta Námestova, že vybu�
duje inžinierske siete. Myslím 
si, že to nie je malá pomoc. 
Mesto už v roku 2001 zvolalo 
vlastníkov pozemkov, aby sú�

hlasili s pozemkovými úpra�
vami. V tom čase bola ponuka 
štátu financovať celý projekt 
pozemkových úprav. Vlast�
níci pozemkov súhlas neda�
li. Aká je súčasnosť? V roku 
2010 bol aktualizovaný a do�
plňovaný územný plán v loka�
litách, kde je obvod možných 
pozemkových úprav. Schvále�
nie územnoplánovacej doku�
mentácie bolo po dlhých prie�
ťahoch účastníkov procesu 
až v roku 2015.V roku 2017 
Mesto Námestovo vyzvalo pí�
somne vlastníkov pozemkov 
opäť o vydanie súhlasu k po�
zemkovým úpravám. Súhlas 
dalo menej ako 50 %.

 Takže otázka - ako ďalej - 
pretrváva. Bez vzájomnej do�
hody vlastníkov to nepôjde.

Aby sme nestrácali nádej, že 
sa to nedá, máme prvé viac�, máme prvé viac�
ročné lastovičky. Vlastníci 
pozemkov sa na dvoch loka�
litách predsa len dokázali do�
hodnúť. Usporiadali pozem�

ky v zmysle územného plá�
nu a podieľajú sa na priľah�
lej komunikácii. Potrebujú 
však dovysporiadať  ešte po�
zemky pod spojovacou ko�
munikáciou k verejnej mest�
skej komunikácii. Kto prv 
príde s ponukou odovzdania 
súvislého pozemku pod 
komunikáciu mestu, tomu sa 
upredností financovanie a rea�
lizácia inžinierskych sietí.

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Dokončenie z 1. str.
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Dočasné parkovanie motorových vozidiel
Na celom území mesta Námestovo je možnosť platiť dočasné parkovanie:

 prostredníctvom služby SMS-správy,
 zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate,
 zakúpením parkovacej karty na MsÚ 

Parkovací  lístok alebo parkovacia karta musí  byť pre  účely   kontroly  
v motorovom vozidle  na viditeľnom mieste. 

Parkovacia karta neplatí na parkovisku medzi 
štátnou cestou I/78 a Marínou a budovou SSE.

Pre dočasné parkovanie motorových vozidiel mesto určuje tieto úseky 
miestnych komunikácií:
 - ulica Štefánikova, od križovatky pri Magure po križovatku   
   nad Domom kultúry,
 - parkovisko za OD Janckulík,  vedľa Domu kultúry 
    a pred OD Klinec,
 - parkovisko na námestí Antona Bernoláka,
 - parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a oporným múrom 
             pod kostolom,
 - parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a Marínou a budovou SSE,
 - Hviezdoslavova ulica pri mestskom cintoríne,
 -  parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a budovou ČSOB v smere  
    na Or. Jasenicu,
 - parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a mliečnym automatom

Dočasné parkovanie pre osobné motorové vozidlá platí od 1.1 do 31.12 
v dňoch pondelok až piatok v časovom intervale od 08.00 hod. do 18.00 hod., 
v sobotu od 08,00 hod. do 12,00 hod. Pre ostatné vozidlá, návesy prívesy, au-
tobusy platí povinnosť platenia parkovného nepretržite počas všetkých dní 
v roku.

Od platenia nájomného je oslobodené dočasné parkovanie motorového vo-
zidla opatreného parkovacím preukazom, ktoré prepravuje osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú 
na individuálnu prepravu.

Poslanci zastupiteľstva Ži-
linského samosprávneho 
kraja na januárovom zasad-
nutí s takmer absolútnym 
konsenzom odhlasovali roz-
počet na rok 2018, z ktoré-
ho majú financie plynúť aj na 
Oravu, aj do Námestova – do 
zariadenia v gescii VÚC. Vy-
rovnaný rozpočet v celkovej 
výške 193,6 milióna eur sľu-
buje vyššie mzdy, opravu ko-
munikácií, zlepšenie autobu-
sovej dopravy...

 Medzi najzásadnejšie zme-
ny, ktoré boli odhlasované 
koncom januára, patrí okam-
žité šesťpercentné zvýšenie 
miezd pre sociálnych pracov-
níkov a nepedagogických za-
mestnancov školských zaria-
dení, ktoré sú v správe ŽSK. 

Práve táto oblasť zamestnan-
cov bola totiž už dlhodobo 
podhodnotená a o pracov-
né miesta s dlhodobo níz-
kym príjmom nebol záujem. 
Podľa žilinskej županky Eri-
ky Jurinovej táto zmena nie-
len zvýši kvalitu zamestnan-
cov týchto oblastí, ale rovna-
ko tak aj kvalitu života obča-
nov, ktorí sú v opatere soci-
álnych pracovníkov. „Naprí-
klad opatrovateľky v domo-
voch sociálnych služieb, ale 
aj kuchárky v školských je-
dálňach budú mať s okamži-
tou platnosťou vyššie platy o 
šesť percent,“ vysvetlila žu-
panka Erika Jurinová. 

Ďalšou oblasťou, do ktorej 
majú natiecť peniaze z roz-
počtu je doprava. Celková 

suma 7,3 milióna eur sa má 
použiť na 35 mostov v kraji. 
Radosť tak budú mať koneč-
ne aj oravskí vodiči, ktorí sú 
denne nútení jazdiť po množ-
stve mostov, z ktorých veľká 
časť je v havarijnom stave. 
Nie nezaujímavou novinkou 
je aj novozvolený podpred-
seda Žilinského samospráv-
neho kraja pre oblasť do-
pravy – stal sa ním Igor Jan-
ckulík, ktorý sa navyše, spo-
lu s ďalším zo štvorice kole-
gov podpredsedov  – rozho-
dol pracovať bez nároku na 
mzdu – tá je u jeho kolegov 
vo výške 45 percent platu žu-
panky. Samospráva tak bude 
môcť tieto prostriedky vy-
užiť efektívne v oblastiach, 
ktoré to budú potrebovať. (r)

Dobré správy zo zastupiteľstva VÚC Žilina

Námestovčan – noviny ob-
čanov mesta Námestovo – 
je dvojmesačník, vychádza 
ôsmy rok na dvanástich, resp. 
šestnástich stranách, jeho vy-
davateľom je Mesto Námes-
tovo. V roku 2018 vyjde Ná-

mestovčan v týchto plánova-
ných termínoch:

Č. 2  27. apríla     
    (uzávierka 20. apríla)
Č. 3  29. júna               
     (uzávierka 22. júna)

Č. 4  28. septembra   
     (uzávierka 21. septembra)
Č. 5  23. novembra   
      (uzávierka 13. novembra)
Č. 6 20. decembra    
 (uzávierka 11. decembra) 

                   Redakčná rada 

Námestovčan v roku 2018

Pohľad do rokovacej sály zastupiteľstva ŽSK, v ktorom občanov okresu Námestovo zastupujú: 
Bc. Igor Janckulík, Ing. Albín Maslaňák, Ing. Július Piták, Jozef Straka a MUDr. Rastislav Za-
novit.                       Foto: žsk

Každý pracovný deň, me-
dzi  14:00 - 16:00, vznika-
jú kolóny áut v oboch sme-
roch do centra Námestova. 
Okrem kritického času a pre-
sunu obyvateľov z mesta do 
okolitých obcí to spôsobu-
jú aj priechody pre chodcov 
sústredené v tesnej blízkosti 
kruhového objazdu pri kos-
tole a zároveň zablokujú autá 
na samotnom objazde. Ne-
priaznivá situácia je hlavne 
od obchodného reťazca Tem-
po až po začiatok mesta od 
Oravskej Jasenice. Dopravnú 
kolónu vytvárajú nielen auto-
busy SAD ktoré idú smerom 
na Oravskú Polhoru a musia 
z autobusového nástupišťa 
vychádzať spodným kruho-
vým objazdom, situovaným 

pod cintorínom, ale hlavne 
chodci. Tí sa v tom čase vra-
cajú zo škôl a zo zamestnania 
a neregulovane prechádzajú 
cez najfrekventovanejší prie-
chod v meste medzi námes-
tím a obchodným reťazcom 

Tempo. Keďže ide o štátnu 
cestu, kritika patrí projektan-
tom a úradníkom na minister-
stve dopravy, ktorí vypustili 
na tomto mieste podchod pre 
chodcov a neosadili tu aspoň 
semafor pre chodcov, kto-
rý by v tom kritickom čase 
a mieste fungoval a reguloval 
účastníkov cestnej premávky. 
Tak ako to funguje vo väč-
ších mestách na Slovensku. 
Okrem plynulejšej dopravy 
by to do budúcnosti zabráni-
lo dopravnej nehode automo-
bilu a mladého človeka, kto-
rý, s kapucňou na hlave a slú-
chadlami v ušiach, bez peri-
férnej kontroly vojde na prie-
chod.     

PaedDr. Tomáš Kucharík
poslanec MsZ

Možno by pomohol aspoň semafor

Zabehnite na benefičnom nočnom behu 
niekomu po pomoc

V súčasnej dobe má človek 
príležitosť prebehnúť sa väč-
šinou len vtedy, ak mu spred 
nosa uniká autobus a on ne-
stíha školu alebo prácu. Ak 
si však nájdete chvíľu voľ-
ného času nielen pre svoje 
zdravie a duševnú hygienu, 
ale navyše aj pre dobrú vec, 
čítajte ďalej. Pre ľudí, ktorí 
si chcú zašportovať a záro-
veň pomôcť niekomu, kto to 
potrebuje je 10. marca 2018 
pripravený benefičný nočný 
beh dvojíc centrom Námesto-
va s názvom „Nie je dôležité 
nájsť, ale hľadať“. 

Záujemcov nočného orien-
tačného behu mestom môže 
zaujať napríklad zisk putov-
ného pohára, alebo jednodu-
cho podujatie sľubujúce zá-
bavu a plnohodnotné využi-
tie voľného času. Plus, získa-
né finančné prostriedky budú 
darované rodine, ktorá to na-
ozaj potrebuje. Aj takýmto 
spôsobom tak môžu Námes-
tovčania v pôstnom obdo-
bí podporiť rodinu v núdzi, 
no zároveň si zašportovať 
a užiť veľa zábavy. Orientač-
ný beh v stručnosti znamená 

naháňačku súťažných dvo-
jíc za kontrolnými stanoviš-
ťami, ktoré majú vyznačené 
na mape. Avšak, každá súťa-
žiaca dvojica dostáva mapu 

aj s inštrukciami tesne pred 
štartom, aby bola zachovaná 
rovnosť podmienok pre všet-
kých štartujúcich. Zúčastniť 
sa môžu dvojice žien, mu-
žov, zmiešané rodovo, aj ve-
kovo. Štartujúci sa môžu spo-

ľahnúť na to, že bude tma, 
sranda a na seba navzájom. 
Všetky potrebné informá-
cie sú zverejnené na strán-
ke Mesta Námestovo a rov-

nako tak aj na Facebooku 
(https://www.facebook.com/
events/1764579270253768/). 
Všetci nadšenci športu, na-
pätia a dobrých skutkov sa 
môžu registrovať online na 
uvedených stránkach.   (Int)

Na kruhovom objazde v Námestove.             Ilustračná fotografia



Prečítajte si príbeh Parkour 
a Workout Námestovo, ktorý 
sa zrodil priamo v srdci hornej 
Oravy a aktuálne zastrešuje 
takmer 140 mladých nadšen-
cov umenia pohybu vo veku 4 
- 18 rokov.

Z roztrúsených skupiniek 

detí, skáčucich na rôznych 
miestach Oravy sa, vďaka 
snahe a ochote rodičov ma-
lých parkouristov, podarilo v 
Námestove zorganizovať pra-
videlné tréningy. Ich vede-
nie majú pod palcom šikovní, 
skúsení oravskí parkouristi, za 
aktívnej pomoci viacerých ro-
dičov.

Deti sa počas tréningov učia 
ako správne trénovať, ako naj-
skôr zvládnuť základné tech-
niky a neskôr aj tie nároč-
nejšie. Veľký dôraz sa kladie 
na rozcvičku a strečing. Toto 
všetko je potrebné preto, aby 
sa predchádzalo úrazom a zra-
neniam.

Parkour, alebo inak umenie 
pohybu, je zdokonaľovanie 
tela a ducha prekonávaním 
prekážok.

Začínajúci parkouristi sú ve-
dení k tomu, aby sa správali 

slušne, s úctou a pokorou k os-
tatným ľuďom a okoliu. Aby 
sa snažili prekonávať sami 
seba a nie iných a súťaživosť 
nahrádzali priateľstvami. Pre-
tože nie je dôležité, kto čo vie, 
ale ako sa kto snaží zdokona-
ľovať.

Jedným z mott parkouru je 
aj „Buď silný, aby si bol uži-
točný“ – teda to, čo vieme, 
sa snažíme využívať na dob-
ré veci.

Za krátky čas sa podarilo vy-
budovať silnú komunitu detí a 
ich všade nápomocných rodi-
čov.

V lete 2017 sa v Banskej 
Bystrici konalo medzinárodné 
stretnutie parkouristov - Par-
kour Meeting, počas ktorého 
bola činnosť námestovských 
parkouristov ocenená cenou 
PARKOUR SPIRIT.

Aby tréningy boli zabezpe-
čené najmä z hľadiska bez-
pečnosti a kvality, potrebovali 
parkouristi chýbajúce športo-
vé náradie. Financie sa im po-
darilo získať z rôznych zdro-
jov. Napríklad aj z príspevku 
od Žilinského samosprávneho 
kraja, alebo podporou 2000 € 

z projektu Športujem rád a 
bezpečne od Nadácie pre 
deti Slovenska, v spolu-
práci s poisťovňou Koope-
rativa. Podpora na činnosť 
sa im dostala aj od rodičov, 
rôznych sponzorov a tiež 
od mesta Námestovo. Po-

moc s organizačnými vecami 
v rôznych podobách prišla aj 
od vedenia škôl v Námestove 
– ZŠ Komenského, ZŠ Slneč-
ná, Spojená škola internátna 
aj Gymnázium Antona Ber-
noláka. Parkouristi vyjadrujú 
obrovskú vďačnosť za každú 
podporu.

Parkour a Workout Námes-
tovo organizuje aj mimotré-
ningové aktivity, ktoré pomá-
hajú utužovať vzťahy v ko-
munite. Takými aktivitami 
bola napríklad opekačka na 
Ranči u Edyho, spoločné kú-
panie v Aquaparku alebo po-
moc nášmu mestu pri uprato-
vaní nábrežia Oravskej prie-
hrady.

Absolvovali aj vystúpe-
nie počas Dní mesta Námes-
tovo a dvakrát na oceňova-
ní Športovca roka Námesto-
vo. Na zdokonaľovanie svo-
jich parkourových skúseností 
to boli výlety do trampolíno-
vých hál v Poľsku a celoden-
ný workshop pod vedením 
skúsených trénerov z Parko-
ur Slovakia, ktorého súčasťou 
bol aj kurz prvej pomoci pre 
všetky deti.

Niektoré tréningy v telocvič-
ni bývajú aj pod vedením vý-
znamných hostí. Svoje skúse-
nosti deťom odovzdali naprí-
klad aj známi parkouristi ako 
Martin Boďa (BA), Lukáš 
Hollý (BA), Miloš Brnkaľák 

(TN), David Solivajs (BB), 
Michal Barbier (LM) a iní. 
Okrem parkouru sa deti 
mali možnosť zoznámiť aj 
s inými športovými aktivi-
tami. Vďaka Rastislavovi 
Poláčikovi z Vavrečky si 
vyskúšali tae-bo a zumbu. 
Zúčastnili sa aj workshopu 

Krav Maga pod vedením sve-
tovej špičky – poľského in-
štruktora Mateusza Soga.

Skúsenosti mladí námestov-
skí parkouristi nielen prijíma-
jú, ale aj odovzdávajú ďalej. 
Úspešnou akciou bolo vystú-
penie a workshop pre hendike-

pované deti v Námestove. Vý-
zvou do budúcnosti pre nich 
by mohol byť aj workshop pre 
rodičov a starých rodičov, čím 
by dokázali, že parkour je na-
ozaj pre každého.

Aj v tomto roku majú veľa 
plánov. Okrem výletov do 
trampolínovej haly a parkou-
rového workshopu v gymnas-
tickej telocvični v Trenčíne 
to bude aj júnový nočný tré-
ning so zaujímavými hosťa-
mi. Plánujú sa rôzne vystúpe-
nia, workshopy, ale aj spoloč-
ný tréning v spolupráci s MŠK 
Námestovo alebo inými špor-
tovými klubmi v našom meste.

Najväčším snom detí je však 
certifi kované parkourové a 
workoutové ihrisko – Street 

park. To navrhli v krásnej lo-
kalite, vedľa skate parku a fi t 
parku priamo na nábreží Orav-
skej priehrady. O to, aby sa zo 
sna stala skutočnosť, sa snažia 
aktívnou komunikáciou so sa-
mosprávou mesta Námestovo. 
Mestské zastupiteľstvo v de-
cembri 2017 schválilo žiadosť 
parkouristov o výstavbu Stre-
et parku. Mal by byť miestom, 
ktoré bude bezpečné a prispô-
sobené práve pre deti teene-
gerského veku. Bude to ihris-
ko, kde budú v letných mesia-
coch mladí tráviť svoj voľný 
čas, aby nemuseli skákať, be-

hať a loziť po ihriskách urče-
ných pre deti do 8 rokov. Deti 
sú v týchto prípadoch mylne 
považované za vandalov, hoci 
neničia žiaden majetok. Len 
trávia svoj voľný čas radšej 
pohybom, ako hrou na mobi-
le. Parkouristi sú vďační mes-
tu Námestovo za podporu a na 
svoje nové ihrisko sa už veľ-
mi tešia.

Držme preto mladým par-
kouristom palce, nech je „na 
Orave dobre, na Orave zdravo 
a na Orave parkourovo!“

Viac informácií o našich 
parkouristoch nájdete aj na fa-
cebooku a zaujímavé videá z 
ich činnosti na YouTube.

Zdroj: Parkour a Workout 
Námestovo
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Aby nemuseli byť považovaní za vandalov...

Tréning s Martinom Boďom.

Na tréningu.

 Pozdravujem budúce generácie...
Hoci som síce nenáročné 

dievča z polodediny, povedz-
me si úprimne, aj na obyčaj-
ného človeka je cestovanie 
autobusovou dopravou veľa. 
Aj keď necestujem ako štu-
dent, ale za svojou záľubou, 
aj tak sa nevyhnem tomu, 
minimálne päťkrát do týžd-
ňa cestovať autobusom tam 
a nazad. Autobus má ísť o je-
denásť minút. Poviem si: Su-
per! Konečne nemusím v ta-
kejto kose šprintovať. A te-
raz sa zastavme: Môžu nastať 
dve situácie. Prvá je tá, že 
ďalšiu polhodinu čakám „v 
zastávke“, ak sa to tak vôbec 
dá nazvať, lebo tam je proste 
len strecha. Je mi zima, von-
ku fúka, mám na sebe tenký 
sveter, krúžim dookola, aby 
som nejako využila čas a roz-
mýšľam o tom, ako prinútiť 
svoje telo, aby nemrzlo zaži-
va. Potom sa dovalí autobus, 
a hneď mi je jasné, prečo 

tak meškal. Otvoria sa dve-
re a uvidím šoféra, ktorý drží 
volant pupkom. A cez svoj 
pivno-tukový kotlík nedovi-
dí ani na riadiacu páku. Pek-
ne sa pozdravím, popýtam 
si študentský do Námesto-
va. Ak máš kartu, opýta sa ťa 
dvakrát, či isto do mesta. Ak 
nie, prinajlepšom si len niečo 
zadudre popod nos. Druhá 
situácia je, že akonáhle 
vybehnem zo zákruty, uvidím 
autobus s nápisom Námesto-
vo. Vtedy do mňa vojde sto 
čertov a celá napajedená be-
žím. A tu môžu nastať znova 
dve situácie. Situácia a: pri 
veľkom šťastí autobus stop-
nem pri ceste. Vbehnem dnu, 
rýchlo a zadychčane si popý-
tam lístok, že mi nič nerozu-
mieť, ešte aj peniaze mi popa-
dajú na zem, pričom sa už au-
tobus pohol a všetci po mne 
čumia. Keď konečne zaplatím 
za lístok, hľadám si miesto na 

sedenie, no vodič si akosi pri-
brzdí, mňa hodí dopredu, ne-
plánovane si tak prirýchlo 
sadnem na sedačku, do ktorej 
ma vrazilo a tvárim sa, že ne-
existujem. Situácia b:  bežím 
z plných pľúc, snažím sa bus  
stopnúť mávaním, a šofér mi 
s ironickým úsmevom odký-
va. Stále sa bavíme o tom, že 
medzi časom písaného a reál-
neho odchodu je jedenásť mi-
nút. Nielenže mám nervy, ešte 
aj musím čakať ďalšiu hodi-
nu, pretože by som najradšej 
zatlieskala tým, čo zostavujú 
časy autobusových odchodov. 
A teraz úprimne, neviem po-
vedať, či je cestovanie hor-
šie cez leto, alebo cez zimu. 
Cez zimu mrznem na zastáv-
ke, pretože autobus zapadol 
niekde v snehovom záveji. 
Párkrát sa mi stalo, že som, 
drkotajúc zubami, vychodi-
la za polhodinu na zasneže-
nej zemi koliesko ľadu, ako 

som vkuse kráčala dookola, 
až mi skoro preplo. A keď už 
konečne nastúpim do autobu-
su, je tak neskutočne preplne-
ný, že som rada, že mi prekr-
vuje v tej tlačenke končatiny, 
pretože nemôžu tam dať dva 
spoje, však... Som tam narva-
tá medzi pár chlapcami, kto-
rí smrdia ako prepálený olej, 
benzín a podobne a je mi tak 
neskutočne teplo, že by som 
sa aj vyzliekla, ale nedá sa. 
Ešte aby toho nebolo málo, 
šofér pustí naplno klímu, pre-
tože mu je v košieľke zima, 
a my, úbohí, sa paríme v zi-
mušných bundách, ako také 
buchty. V takýchto podmien-
kach je aj pätnásť minút cesty 
nekonečný čas. Potom vystú-
pim, celá spotená, von, kde je 
asi mínus 15 stupňov a mô-
žem sa aj pokrájať, aby ma 
na druhý deň nechytil kašeľ. 
A leto? Vonku je totálne bez-
vetrie, asi tridsať stupňov, 

som vysmädnutá, pomaly ani 
nevidím pred seba. Čelo mám 
mokré, akoby ma niekto ob-
lial pohárom vody. Keď vi-
dím, že prichádza autobus, 
teším sa, že vstúpim a bude 
vychladený, keďže na to tam 
tá klíma je. No akonáhle si 
vezmem lístok, úsmev mi ne-
zmrzne, ale doslova sa roz-
topí. Je tam ešte asi o šty-
ri stupne viac, lebo klíma 
nechladí, práve naopak - hre-
je, na príjemných saharských 
40 stupňov.  Aj tak ma vždy 
vie „potešiť“, keď si ku mne 
sadne staršia pani s tristo ná-
kupnými taškami, poprípa-
de tučný chlpatý pán v tiel-
ku, ktorý zapácha ako spote-
ná krava, a jeho chlpy sa mi 
lepia na ruky. Fujky. A sa-
motnou špecialitou sú opi-
tí ľudia a bezdomovci. Naj-
lepšie 2 v1... Neviem, či mám 
na to také šťastie len ja, ale 
v autobuse je prázdnych de-

sať dvojsedačiek a ten opitý 
bezdomovec si sadne práve 
ku mne a vypytuje sa ma, či 
som niekomu verná. Čo pro-
sím? Mala som asi 12 rokov! 
Čo sme v moslimských kra-
jinách, aby som v dvanás-
tich mala šťastné 7. výročie 
manželstva a štyri deti okolo 
nôh? Doživotná trauma... 

A čo z toho vyplýva? Že 
nám, chudákom, hlavne štu-
dentom, neostáva nič iné, než 
predýchať každodenné ťaž-
kosti s autobusovou dopra-
vou. Alebo akoby povedali 
Blaváci o zaostalej Orave: 
,,Stále si môžete zapriahnuť 
koňa do voza, alebo ísť 
pešo“. A týmto srdečne po-
zdravujem budúce generá-
cie, ktoré sa MOŽNO dožijú 
aj vlakov.

Janka Vlčáková 
Námestovo

autorka je žiačka 
Gymnázia A. Bernoláka 

Námestovskí parkouristi na výlete v Katoviciach. 
     Foto: int.  pwn

FEJTÓN
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Vo vianočnom čísle sme 
písali o návšteve irackej le-
kárky a rehoľnej sestry Lar-
sy Khazmee, ktorá prišla do 
Námestova, aby tu prinies-
la osobné svedectvo o prena-
sledovaní irackých kresťanov 
z Ninivskej planiny a okolia 
mesta Mosul. Zo spomína-
ného územia islamisti z ISIS 
v auguste 2014 krutosťou 
a násilím páchaným na oby-
vateľoch vyhnali z domovov 
tisíce ľudí z kresťanských ro-
dín. Prostredníctvom Pápež-
skej nadácie ACN  – pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá má za-
stúpenie v 24 krajinách sve-
ta, medzi nimi aj na Sloven-
sku, v rámci projektu záchra-
ny irackých kresťanov Z ruín 
k domovu, sa už na Ninivskú 
planinu v Iraku vrátilo dote-

raz 7 tisíc kresťanských ro-
dín (údaj je z januára 2018), 
teda viac ako tretina. Podľa 
informácií ACN – Slovensko 
sa stovky slovenských dar-
cov pomohli navrátiť domov 
13 irackým rodinám. Vďa-
ka štedrosti darcov na celom 
svete sa doposiaľ podarilo 
obnoviť v tejto oblasti 2 232 
domov.  Ak chcete dopomôcť 
irackým kresťanom vrátiť sa 
domov, môžete tiež pomôcť 
finančným príspevkom na 
účet Pápežskej nadácie ACN 
Slovensko, číslo: SK09 0900 
0000 0051 2133 9396. Pre-
nasledovaným kresťanom vo 
svete môžeme po prvýkrát 
tohto roku pomôcť aj 2 % 
dane. Viac na www. acn-slo-
vensko.org

(r)

Slováci pomohli 13 irackým rodinám

V Rímskokatolíckom kos-
tole sv. Šimona a Júdu sa feb-
ruárom začala sláviť pobož-
nosť prvých sobôt v mesiaci. 
S pobožnosťou prvých sobôt 
v mesiaci, tzv. Fatimských 
sobôt, Panna Mária spoji-
la svoje veľké prisľúbenie, 
ktoré prostredníctvom zjave-
ní Lucii, jednej z troch fatim-
ských detí, adresovala svetu. 

Desiateho decembra 1925 
povedala presvätá Panna Lu-
cii: „Dcéra moja, pozri na 
moje srdce ovinuté tŕňmi, 
ktorými ho nevďační ľu-
dia ustavične bodajú rúha-
ním a nevďačnosťou. Usiluj 
sa ma aspoň ty potešiť a po-
vedz, že všetkým, ktorí sa po-

čas piatich mesiacov na prvú 
sobotu vyspovedajú, pristú-
pia k svätému prijímaniu, po-
modlia sa tretiu časť ruženca 
a strávia so mnou 15 minút 
v rozjímaní o pätnástich ta-
jomstvách ruženca, s úmys-
lom odčiniť urážky voči mne, 
sľubujem, že budem pri nich 
v hodine smrti so všetkými 
milosťami potrebnými na 
spásu ich duše“.

V programe slávenia pobož-
nosti prvej soboty v mesiaci 
v Rímskokatolíckom kosto-
le sv. Šimona a Júdu je mod-
litba posvätného ruženca (o 
7.00 hod.), po ktorej nasledu-
je svätá omša (o 7.45 hod.).

     (r)  

Fatimské soboty

Úžasný život dona Jozefa Sobotu (II)
Podieľať sa na výchove 

mládeže v jej najproblé-
movejšom období, tínedže-
rov,  vždy bolo, je a zrej-
me aj bude veľmi náročné, 
ale najmä veľmi potrebné. 
Akosi prorocky ste sa – ešte 
ako gymnazista v salezián-
skom gymnáziu v Šaštíne –
rozhodli pre napĺňanie po-
slania Dona Bosca – veno-
vať sa dospievajúcej mlá-
deži. Svoje rozhodnutie ste 
potom uskutočňovali ako 
stredoškolský profesor, ne-
skôr ako robotník v Ná-
mestove. Sv. Otec František 
vyhlásil na rok 2018 synodu 
o mladých (synoda – spolu 

na ceste, pozn. aut.), zais-
te zdôrazňujúc tým dôleži-
tosť jedného spoločenstva 
s mladými a „snahu pomá-
hať veriacemu človeku ob-
javiť konkrétnu cestu k re-
alizovaniu životného pro-
jektu – ku ktorému ho Boh 
volá“. 

Ako sa tá vaša osobná 
„synoda o mladých“ vlast-
ne začala?

Poslanie saleziánov som 
nosil  v srdci. Išiel som raz 
Námestovom -  miestom po-
pod gaštany pri Magure. Pr-
šalo. Oproti mne kráčajú traja 
mládenci. Učni, zo strednej 
odbornej školy, bývajúci na 
internáte. Mládenci ahojte, 
ako sa máte, ste uzimení... 

Zadivili sa, nikto ich takto 
na ulici nepozdravoval. Ne-
bol som oblečený ako kňaz, 
tak normálne. Pýtam sa ich: 
máte radi jablká? Samozrej-
me, hovoria. Tak si poďte na-
brať. Mal som plný byt, bed-
ňu na bedni našich, prievidz-
ských jabĺk. Boli prekvapení. 
Nabrali si z nich veľa, veľmi 
im chutili. Dodnes existuje 
o tom natočená kazetka, ako 
jeden z nich, volá sa Štefan 
Mikolajčík, hryzie tie jabl-
ká. Už pred nimi chodili za 
mnou mladí ľudia, ale nikto 
o tom nevedel. Aj mne po-
mohlo veľa ľudí, nevedeli, že 
som salezián, ale vedeli, že 

sa venujem ich deťom. Vra-
vievali si, že tí, čo k nemu 
chodia, sú stále lepší a lepší. 
Saleziáni nefajčia. Ak vidíte 
kňaza fajčiť, isto to nie je sa-
lezián. 

 Ja som v tom čase už bol 
tajný salezián (prvé rehoľné 
sľuby zložil don Sobota 16. 
8. 1949 v spoločnosti sv. Jána 
Bosca, pozn. aut.) a tam som 
získal aj ten druh apoštolá-
tu. Don Boscov preventívny 
systém. Mal som ho v srdci, 
a preto sa tu oni dobre cíti-
li, ako doma. Nestaval som 
na tom, že musíš mať takto 
zopäté ručičky... Prišiel som 
domov a Blažej Dibdiak mal 
nohy vyložené na stolíku. Ak 
by ste sa ho aj dnes spýtali, 

čo ho tu priťahovalo, povie, 
že to, že si mohol nohy vylo-
žiť na stolík.... 

Mladí si o stretnutiach po-
vedali jeden druhému. Prvé 
stretnutie tu bolo s Tónkom 
Odrobiňákom – je saleziá-
nom v Ekvádore.

Za všetko vám povie tento 
obrázok, to už je druhá gene-
rácia mladých, ktorí tu cho-
dili. 

V predošlej generácii bol 
napríklad súčasný biskup 
Tencer z Islandu. Nedávno 
ho dávali v televízii na Luxe. 
Hriňovčania mu postavili 
na Islande kostol. Ďalší bol 
Števko Kovalík zo Štefano-
va, tajný salezián. Už zomrel. 
A prichádzajú tu bývalí mla-
dí aj dnes, z celého Sloven-
ska. Jediný tu nebol Titus Ze-
man. Ale ja som ho poznal, 
tak som prisahal, že to bol 
dobrý, svätý kňaz. 

Na Vianoce som chodil 
k saleziánom do Bratislavy. 
Niekto mi povedal: Odídeš 
preč, veď ti byt niekto vy-
kradne. No veď keď tam cho-
dia mladí, nikto tam nepôjde 
kradnúť, - hovorím mu. Kľúč 
od môjho bytu malo 130 mla-
dých ľudí.  

Ako pedagóg ste muse-
li na SVŠ v Námestove (po 
16-tich rokoch, roku 1974, 
pozn. aut.) skončiť...

Vyhodili ma. Povedali, 
že mám veľký náboženský 
vplyv na mládež. Videli, že 

ako učiteľ som v nedeľu na 
bohoslužbách tu v Námesto-
ve, ale aj inde, kde som práve 
bol. Lebo som chcel dať mla-
dým príklad. Ale hoci by som 
aj nechodil do kostola, bolo 
by to pre nich podozrivé, ke-
ďže som veriaci. Od Babej 
hory až po Kraľovany som 
nesmel dostať žiadnu prácu. 
Pol roka som bol bez chleba 
a bez koruny. Ale ľudia mi 
pomohli k zamestnaniu, aby 
som mal z čoho žiť. A či boli 
tie stretnutia mladých v mo-
jom byte prerušené? No ne-
boli, pretože oni vlastne ani 
neexistovali. Oficiálne tu ne-
chodili žiadne skupiny mla-
dých. Mladí sa tu schádzali 
sami, nikto ich neorganizo-
val. Oni tu chceli prichádzať, 
aby sa tu stretávali medzi se-

bou i so mnou. A ak by nech-
celi, neprišli by. 

Vychovávať v tejto dobe 
mladých je náročnejšie ako 
bolo napríklad za komuniz-
mu?

Je, ale rodičom prizvuku-
jem: Venujte sa, obetujte sa, 
modlite sa za nich. A nevzdá-
vajte sa. Myslím si, že tí ro-
dičia chodia veselší odtiaľ-
to, od saleziánov, keď vidia 
tú postupnú premenu svojich 
detí.

Prežili ste dve tretiny 
svojho života – 60 rokov 
v Námestove. Mohli by ste 
porovnať: mládež vtedy 
a mládež dnes?

Jednou vetou sa to nedá. 
Ale dá sa to- kúpia mi takú 
hrubú čistú knihu a tam to 
napíšem, - reaguje s humo-
rom don Sobota. Pokračuje: 
Túžba niečo dosiahnuť, aj za 
cenu obetí, je v našej mládeži 
stále. Nie zadarmo to dosiah-
nem. Musím sa učiť, musím 
pracovať Už tie naše orav-
ské podmienky viedli mla-
dých – ak chceš niečo do-
siahnuť, musíš pracovať. Tu 
som sa stretol s úžasnou pra-
covitosťou, Áno, dnes, vďa-
ka súčasným podmienkam je 
to trochu spohodlnené, ale ak 
sa mladým venujeme, rýchle 
to naskočí. Túžba mladých je 
im vlastná. Veď kto revoltuje 
za dobro? Nie starí ľudia. To 
sú mladí. Boj za život, za slo-

bodu, kto v totalite manifes-
toval? To boli mladí! To sú 
tí istí, na ktorých sa pýtate. 
Mentalitou sú to tí istí.

Ako sa na ľuďoch podpí-
sala sloboda a demokracia?

Najprv to bolo: So Soviet-
skym zväzom na večné časy! 
Nech žije súdruh, neviem 
aký!, šesťdesiat rokov sa vbí-
jalo do hláv - mladých i sta-
rých,  kričalo sa v prvomá-
jových sprievodoch. Naraz 
padol komunizmus – a plné 
kostoly. A teraz už je komu-
nizmus preč, máme slobo-
du – a kostoly sa vyprázdňu-
jú. Stále menej, aj my to cí-
time. TV a rozhlas – počú-
vame: žime si, ako chceme. 
Všetko je dovolené. Mladí 
žijú päť rokov spolu, potom 
sa idú brať, a keď sa narodí 

dieťa, potom sa rozídu. Mo-
rálka poklesla aj po vzore 
masovokomunikačných pro-
striedkov, ale jedným z kore-
ňov zla je aj nedostatok prá-
ce. Prečo naši ľudia utekajú 
pracovať do zahraničia? Lebo 
nemáme prácu. Ľudia by ne-

šli na Západ, zostávali by 
doma, rodiny by sa netrhali 
a neroztrhali. Treba teda hľa-
dať chybu aj hore, vo vláde. 

Pokračovanie rozhovoru 
s don Sobotom prinesieme 
v budúcom čísle.

Anna Lajmonová

Na obrázku druhá generácia mladých, ktorí sa stretávali 
v byte dona Sobotu.                       Foto: (lá) 

V TV Lux práve dávajú dokument o biskupovi Tencerovi 
z Islandu a tak sa don Sobota vracia do spomienok... Foto: (lá)

Proti Istanbulskému dohovoru
Proti kontroverznému Is-

tanbulskému dohovoru po-
chodovalo 10. februára 2018 
v Tvrdošíne 1500 ľudí, ktorí 
chceli takto vyjadriť svoj pro-
test proti podpisu tohto doku-
mentu Slovenskou republi-
kou. Ten je vnímaný ako za-
vádzajúci, pretože ako hlavná 

myšlienka je často prezento-často prezento-prezento-
vaná pomoc týraným ženám, 
ale druhá a pre kresťanské 
Slovensko  veľmi kontroverz-kontroverz-
ná myšlienka je zavedenia ro-á myšlienka je zavedenia ro- myšlienka je zavedenia ro-
dovej rovnosti. 

Istanbulský protokol bol 
Slovenskou republikou pod-
písaný ešte v roku 2011 no už 
krátko po zverejnení prvých 
informácií o ňom zaznievali 
prvé protesty. Situácia nako-
niec vyústila do skupinových 
tichých protestov a podpisov 
petícií proti jeho ratifikácii 
To sa pre Oravcov a ďalších 
ľudí, nespokojných s obsa-
hom dohovoru, zdá byť jediná 
a posledná možnosť na zvrat. 
V tejto súvislosti sa vo februá-
ri vo Farskom kostole Najsvä-
tejšej Trojice v Tvrdošíne ko-
nalo tematické stretnutie ľudí 
s podobným názorom. Pred-
nášali viaceré autority z ob-
lasti sociálnej práce a pomoci 
týraným ženám, medzi nimi 
aj Marián Kuffa. Témami boli 
viaceré body dohovoru, ako 
napríklad samotná a kontro-
verzná rodová rovnosť. Erik 

Zbiňovský zo Slovenského 
dohovoru za rodinu vo svo-
jej správe o udalosti oponuje, 
že „chlapci si nemôžu vybrať, 
že budú rodom dievčatká, to 
je nielen vedecký nezmysel a 
nehorázny experiment na de-
ťoch.  Rod si dieťa nevyberá, s 
rodom sa rodíme. Zneisťovať 

deti ohľadom ich rodu môže 
viesť k nesmiernym škodám 
na ich duševnom zdraví“. 

Po prednáškovej časti nasle-
dovala svätá omša za prítom-
nosti viacerých kňazov, kto-
rí svojou prítomnosťou akcii 
vyjadrili svoju podporu. Všet-
ci zúčastnení a ďalší ľudia 
z okolitých ulíc a námestia, 
ktorí sa rozhodli akciu pod-
poriť, sa po skončení svätej 
omše zúčastnili aj na svieč-
kovom modlitbovom sprievo-
de, ktorý viedol pred Okresný 
úrad v Tvrdošíne. Celkovo sa 
sprievodu zúčastnilo 1500 ve-
riacich z hornej Oravy, kto-
rí sa rozhodli takýmto tichým 
spôsobom podnietiť otvore-
nie diskusie o Istanbulskom 
dohovore a jeho odmietnutí, 
ako protiklade klasickej slo-
venskej rodiny, ktorej kultú-
ra historicky pramení aj z ka-
tolíckych princípov. Obdobné 
akcie sa budú konať aj v iných 
mestách na Slovensku, v Tvr-
došíne sa modlitbové pochody 
konajú vždy v piatok po večer-
nej sv. omši.              (al) 

Pred Okresným úradom v Tvrdočíne.                  Foto: sl.dzr



vali 13. decembra se-
niorom a pripravili 
pre nich aj kultúrny 
vianočný program. 
Seniori sa návšteve 
prvákov veľmi pote-
šili. 

Katarína Tomulcová
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Projekt Hrdá škola 
ZŠ Slnečná sa zapojila do 

projektu Hrdá škola, vďaka 
ktorému oživíme život na na-
šej škole. Zahnali sme kaž-
dodenný stereotyp prvou ak-
tivitou Teplákový deň. Kaž-
dý miluje tepláky! A do školy 
si ich hocikto nevezme. Ale 
v utorok 16. januára sme si 
ich obliekli všetci, aj učitelia 
a hurá do školy!

Druhú aktivitu Farebný 
týždeň sme zažili vo febru-
ári. Celá škola bola každý 
deň v inej farbe. V ponde-
lok 12. februára v červenej, 
nasledujúci utorok v žltej. 
Stredu sme strávili v modrej 

a štvrtok v čiernej. Piatok sa 
niesol v znamení dúhových 
farieb, bol najfarebnejší. 
Obliekli sme si všetky 
farby, čo sme doma našli 
a pomiešali ich.

Na konci roku máme mož-
nosť vyhrať super ceny. Všet-
ky aktivity budú zúčastnené 
školy robiť v rovnaký deň.

       Mgr. Renáta Fidríková
 

V jeden utorok sme sa všetci obliekli do žltej...        foto: zš s

Vianoce pre tri generácie 
V adventnom období sa 

trieda 1. B zo ZŠ Slnečná 
zúčastnila projektu Viano-
ce pre tri generácie. Pro-
jekt bol realizovaný vďa-
ka Nadácií Orange.  Jeho 
cieľom bolo organizovanie 
vianočného podujatia pre 
tri generácie – žiakov prvej 
triedy základnej školy, ich 
rodičov a klientov Zaria-
denia pre seniorov v Ná-
mestove. Žiaci spolu s ro-
dičmi a pani učiteľkou  po-
čas tvorivej dielne vyzdo-
bili medovníky a vyrobili 
vianočné pozdravy. Tieto 
vytvorené darčeky daro-

Vianočné pozdra-
vy,  medovníky i program 
od detí seniorov potešili.        

                    Foto: zš s

Lyžiarsky výcvik
Po skončení polročných prázdnin žia-

ci 7. ročníka absolvovali týždenný poby-
tový lyžiarsky výcvik v Penzióne Besky-
dy v stredisku Ski Grúniky, Sihelné. Tí, čo 
stáli prvýkrát na lyžiach alebo bordoch sa 
naučili zvládať základné prvky a do konca 
týždňa sa z nich stali lyžiari, bordisti. Os-
tatní vylepšovali svoje lyžiarske umenie. 
Počasie nám doprialo aj slniečko, aj mra-
ky i sneženie či mráz. Po večeroch sme 
mali program plný hier a zábavy spojený 
s welnesovaním. Zážitkom bola aj zimná 
expedícia v podobe pochodu zasneženou 
krajinou a hrou so snehom, na snehu 
a v snehu.

 Mgr. Renáta Fidríková

Siedmaci na lyžiarskom výcviku si prišli na svoje – niektorí sa lyžovať učili, niek-
torí sa zas zdokonalili, no všetci si tento čas plný hier i zábavy dokonale užili.                       

Foto: zš s

Žiaci ZŠ, Slnečná Námestovo 
s pomocou pedagogických 
pracovníkov pripravili  14. 
decembra, v tento predvia-
nočný čas,  besiedku.V nej 
odzneli z úst detí vianočné 
piesne, koledy, básne, verše. 
Nimi i tancom tak spríjem-
nili všetkým prítomným via-
nočnú atmosféru a človek sa 
mohol aspoň  na chvíľku za-
staviť a hlbšie pochopiť čaro 
Vianoc, ktoré  nám pripo-
mínajú, že sme tu jeden pre 
druhého a spája nás láska. 
Nech je takýchto chvíľ a zá-
žitkov čoraz viac.Všetkým 
patrí veľké poďakovanie. 

Po skončení vystúpení na-

šich detí sme sa ešte zasta-
vili na vianočných trhoch,  
ktoré sa konali v priestoroch 
školy. Žiaci ukázali svoju 
šikovnosť a či už sami, ale-
bo s pomocou rodičov na-
piekli medovníky, koláčiky, 
vytvorili ikebany, svietniky, 
piekli palacinky a ponúka-
li ešte mnoho iných výrob-
kov  so symbolom Vianoc. 
Aj týmto spôsobom nám 
deti spríjemnili čakanie na 
najkrajšie sviatky v roku – 
Vianoce. Ďakujeme vedeniu 
školy a pedagógom, že im to 
umožnili.

rodičia Eva Štítová 
a Dagmar Cvengrošová

Vianočná besiedka

CVČ MAJÁK

Fašiangy sú oddávna pova-
žované za symbol veselos-
ti a hodovania, keďže vtedy 
prevláda bujará zábava, ko-
najú sa plesy, svadby, aj za-
bíjačky. V minulosti boli veľ-
mi obľúbené tradičné fašian-
gové hry, počas ktorých po 
dedinách chodili v sprievode 
mladí muži v rôznych mas-
kách, preoblečení za cigánku, 
žobráka, mladuchu, medve-
ďa či kozu. Každá z masiek 
v sebe niesla určitú symbo-

liku. O tomto, ale aj o iných 
zvykoch a tradíciách nám do 
Centra voľného času Maják 
prišli porozprávať tety Ľud-
ka a Maňa z Vavrečky. Keď-
že súčasťou fašiangového ob-
dobia boli aj páračky, my sme 
si pre deti pripravili program 
spojený s páraním peria, po-
čas ktorého sme sa dozvedeli 
mnoho o fašiangových tradí-
ciách v minulosti. Aj keď sa 
niektorí po prvý raz stretli s 
páraním pierok, išlo im to tak 

šikovne, že sme usporiada-
li súťaž v páraní. Hodnotilo 
sa nielen množstvo, ale aj 
kvalita napáraného husieho 
peria. Úžasnú atmosféru 
podujatia svojím hudobným 
programom dotvorili talen-
tovaní speváci a hudobníci z 
Oravskej Polhory. Ako ináč, 
na záver páračiek si všetky 
deti zamaškrtili na chutných 
šiškách, ktoré dodnes neod-
mysliteľne patria k fašian-
gom.               Kolektív CVČ

Fašiangy, Turice...

Páračky boli v minulosti počas fašiangov bežné takmer v každom dome, najmä kde mali diev-
čatá, lebo tie dostávali pred svadbou do výbavy z napáraného peria nové periny a vankúše. 
Dnes táto tradícia zostala iba v spomienkach pamätníčok, ktoré ju prezentujú ďalším generá-
ciám, pretože klasické periny nahradili pohodlné paplóny a iné prikrývky.                 Foto: cvč

Orava opäť hľadá talent
Aj tento rok bude Orava hľa-

dať svoj talent, takže ak máš 
pocit, že dokážeš očariť svojím 
výnimočným talentom a svo-
jím výkonom presvedčiť aj od-
bornú porotu, príď na kasting 
a vybojuj si miesto vo fi nále. 
Súťažiť sa bude v oblastiach 

tanec, spev, hudba, šport, iné. 
Víťazi v jednotlivých oblas-
tiach budú môcť zabojovať 
o post absolútneho víťaza. 
Kasting sa uskutoční  6. aprí-
la 2018 v Centre voľného času 
Maják v Námestove. Nepre-
meškajte svoj deň, uzávierka 

prihlášok je 5. apríla. Všetky 
informácie ako aj odpovede 
na otázky nájdete v CVČ Ma-
ják a tiež na fb stránke centra a 
www.cvcno.edu.sk. Rozhodne 
sa je na čo tešiť. Veľa šťastia 
a tvorivých nápadov.

Kolektív CVČ

 budova CVC Maják   
14.30 hod.  

  

  

 

POZÝVA 

Centrum voľného času Maják 
Námestovo a Občianske združe-
nie Centráčik - pracujúce pri CVČ 
Maják Námestovo vyhlásili  8. roč-
ník oravskej literárnej súťaže Det-
ský literárny Majáčik -  autorskej 
súťaže žiakov a žiačok 1. - 9. roč-
níka ktorejkoľvek základnej školy 
na Orave, v kategóriách – poézia, 

próza, miestna povesť
Vekové kategórie: I. 1. – 4. roč-

ník ZŠ, II. 5. – 9. ročník ZŠ
Uzávierka súťaže: do 20. mája 

2018  
Kontakt – bližšie informácie: 

Mgr. Andrea Lubasová, 
tel: 0902 734 085 

(cvč)



Kde a ako začať spozná-
vať naše  mesto Námesto-
vo? Hoci patríme k najmlad-
ším škôlkarom začali sme 

na najvyšších miestach náš-
ho mesta a to je v kancelárii 
prednostu mesta Námestovo. 
Tam nás  milo privítal pán 

prednosta Ing. Mi-
lan Rentka. Ukázal 
nám svoju kance-
láriu a potom nás 
previedol galériou 
a zasadacou miest-
nosťou. V tých-
to priestoroch nám 
ukázal vzácne ob-
razy a porozprával  
v krátkosti o histo-
rických udalostiach 
mesta. Taktiež sme 
tam mali možnosť 
sa bližšie obozná-

miť s vlajkou mesta, Sloven-
ska a Európskej únie. Pri nich 
sme si aspoň trošku zopako-
vali farby a s množstvom zá-
žitkov sme sa presunuli na 
stanicu mestských policajtov, 
kde nás už čakal pán Jozef 
Balcerčík. Tu sme prostred-
níctvom „jastrabieho oka“ vi-
deli ako nás strážia a starajú 
sa o poriadok v meste. Ďaku-
jeme za nezabudnuteľné zá-
žitky a dúfame, že  nabudúce 
pracovné povinnosti umožnia  
stretnutie aj  s pánom primá-
torom.

PaedDr. Jana Herudová 
Frančáková

učiteľka MŠ Komenského 
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Zápis do prvého ročníka
Zápis do 1. ročníka na na-

šej Cirkevnej základnej ško-
le sv. Gorazda v Námestove sa 
uskutoční v termíne  4. - 5. aprí-
la 2018, v stredu a vo štvrtok 
v čase od 14. hod. – 17. hod.

Žiaci predškolského veku 
spolu so svojimi rodičmi prídu 
k nám do školy a  pre budúcich 
prváčikov budeme mať pripra-
vené pestré aktivity,  ktorými si 
chceme  overiť ich školskú zdat-
nosť. 

Počas celého zápisu skúšajú-
cich žiačikov budú sprevádzať 
pani učiteľky, ktoré im budú  
pomáhať prekonať strach a po-
vzbudzovať ich pri plnení úloh.

Za zvládnutie jednotlivých 
úloh si žiaci odnesú zaujímavé 
darčeky.

Naša škola ponúka:
Kvalitné primárne a nižšie 

stredné vzdelanie spojené s vý-
chovou v duchu kresťanských 
hodnôt

Veľmi dobré výsledky v testo-
vaniach, súťažiach

Atmosféru prijatia, spoluprá-
ce a úcty

Duchovné aktivity a veľmi 
dobrú spoluprácu s rodičmi

Zameranie na vyučovanie cu-
dzích jazykov

Školské ihrisko s umelou trá-
vou

Školu v prírode, lyžiarsky vý-
cvik, plavecký výcvik

Projekty cezhraničnej spolu-
práce 

Bohatú krúžkovú činnosť
Športové, záujmové, 
kultúrne a vzdelávacie aktivity
Návštevu operných a muziká-

lových predstavení
Exkurzie, tvorivé dielne, mi-

sijný jarmok,  súťaže, výchov-
né koncerty, filmové a divadel-
né predstavenia, výstavy,  a iné

Na každého prváčika sa veľ-
mi tešíme! 

CZŠ sv. Gorazda

Plesali sme v Oravskej Jasenici
V jednu januárovú sobotu  

sa konal  ples učiteľov, ro-
dičov a detí Cirkevnej zá-

kladnej školy sv. Gorazda 
v Námestove. Ples začal 
svätou omšou v kostole 

v Oravskej Jasenici. Po sv. 
omši nasledoval program 
v kultúrnom dome. Ten 

Pôstne aktivity
Pravý pôst sa deje v srdci 

a vôli, ako návrat márnotrat-
ného syna k Otcovi. 

Počas pôstneho obdobia sa 
žiaci CZŠ sv. Gorazda v Ná-
mestove môžu viacerými ak-
tivitami zapájať do prežíva-
nia pôstneho obdobia: mod-
litbou v školskej kaplnke, 
pôstnymi cvičeniami, zakú-
pením „tehličky“ za symbo-
lickú sumu 0,10 centov, kto-
rou tento rok pomáhajú de-
ťom z ulice. 

Chcete robiť dobré veci? 
Vychovávajte mladých ľudí. 
Chcete robiť lepšie veci? 
Vychovávajte mladých ľudí. 

Chcete robiť božské veci? 
Vychovávajte mladých ľudí. 
           (don Bosco)

8. ročník tehličky bude 
obsahovať dve zbierky:  
- zbierku EUR pre deti v 
Keni, Angole, Južnom Su-
dáne a Azerbajdžane, 
- zbierku ČASU pre deti, 
mladých a blízkych tu na 
Slovensku.

Na  www.tehlicka.sk náj-
dete množstvo informácií a 
podporných materiálov.

  
Vopred ďakujeme všet-

kým, ktorí „si otvoria svoje 
srdcia“ a budú štedrí!

Karneval plný zábavy
Opäť, aj tento rok – počas 

fašiangového obdobia 7. feb-
ruára 2018 – sa na našej ško-
le  konal karneval.

Bola to veľmi pekná akcia, 
ktorá sa niesla v štýle tan-
ca, zábavy, smiechu. Mohli 
sme tu vidieť krásne, tvori-
vé a veľmi originálne masky, 
ako  dráčikov, indiánov, víly, 

Neustále vylepšujeme
Keďže sme cirkevná základ-

ná škola s jazykovým varian-
tom, hodiny cudzieho jazyka 
sa snažíme z roka na rok vy-
lepšovať. Tento školský rok 
2017/2018 máme vo vyučova-
ní anglického jazyka 
tri novinky – projekt 
Erasmusplus, Čitateľ-
ský program a Pro-
jektové vyučovanie.

Erasmusplus pro-
jekt sa teší veľkej ob-
ľube. Žiaci navštevu-
jú Erasmusplus klub, 
v ktorom plníme jednotlivé 
úlohy. Učíme sa nové ľudové 
piesne zo Španielska, Sicílie, 
Francúzska a Dánska, natáča-
me videoklipy k našim sloven-
ským ľudovým piesňam a tiež 
pracujeme na lingvistických 
úlohách. Po prvom stretnutí 
učiteľov vo Francúzsku nasle-
duje pobyt učiteľov a žiakov 
v španielskych rodinách, ktorý 
je naplánovaný na apríl 2018.

Vďaka projektu sme z Ra-
iffeisen banky získali finan-
cie na nákup jazykových kníh 
a techniku do jazykovej učeb-
ne. Učitelia absolvovali od-
borný seminár o zavádzaní Či-
tateľského programu do škol-
ského vyučovania, a tak sme 
tento rok spustili čítanie kníh 
na hodinách anglického jazy-
ka. Žiaci pracujú s knihami 
rozličných úrovní, od tretieho 
po deviaty ročník. Medzi naj-
obľúbenejšie patria Divy sve-
ta, Emma a Traja mušketieri 
- samozrejme v anglickom ja-
zyku.

Projektové vyučovanie je 
v súčasnosti veľmi efektív-

nou metódou učenia sa na via-
cerých zahraničných i domá-
cich školách. My sa mu venu-
jeme počas projektového týž-
dňa v prvom i druhom polro-
ku. Žiaci pracujú na pridele-

ných témach, zbierajú mate-
riály a prezentujú svoje diela 
pred spolužiakmi. Komplex-
ne hodnotíme vzhľad, obsah, 
gramatiku, formu, materiály, 
ústny prejav, dĺžku prezentá-
cie, spätnú väzbu a v nepo-
slednom rade dodržanie ter-
mínu odovzdania, čo býva pre 
niektorých žiakov veľkou vý-
zvou.

Nezabúdame ani na náš 
druhý cudzí jazyk – hodiny 
nemeckého jazyka. Na na-
šej škole sa mu venujeme od 
šiesteho ročníka. Veľkou zme-
nou bude výmena učebníc ne-
meckého jazyka budúci škol-
ský rok. Chceme tak napredo-
vať v učení z moderných jazy-
kových kníh. 

Na záver chceme popriať na-
šej žiačke 8. B triedy – Laure 
Bencúrovej – víťazke okresné-
ho kola anglickej olympiády 
kategórie 1B, veľa šťastia na 
krajskom kole v Čadci. Blaho-
želáme aj Zuzane Miklušáko-
vej, žiačke 7. B triedy za krás-
ne 3. miesto v kategórii 1A. 

Mgr. Lucia Štiptová

MŠ

Aj škôlkári obdivovali drotárske umenie!
Sme najmenší škôlka-

ri z Materskej školy Komen-
ského a už radi experimentu-
jeme,  objavujeme, pozoruje-
me. Dostala sa nám správa, 
že v Dome kultúry v Námes-
tove sa koná krásna vernisáž 
bratov Smržíkovcov, pod ná-
zvom Návraty. A tak sme sa 
vybrali pozrieť si tú nádheru. 
A že to bola nádhera, presved-
čili sme sa na vlastné oči. Vi-
deli sme umelecké drotárske 
umenie v plnej paráde. Úžit-
kové a dekoračné  predmety: 
misky, košíčky, svietidlá, stro-
my, veterný mlyn, starodáv-
ny fotoaparát, telefón a gra-
mofón na platne. Zaujalo nás 
minimalistické prevedenia re-
mesiel našich predkov – hrn-
čiarstvo, kováčstvo, očaril 
nás hrad, kde boli balkóniky 
s kvietkami, drôtená postava 

Jánošíka, zvieratká, hudobné 
nástroje s hudcami a aj roz-
právkové bytosti. Chlapci sa 
nevedeli vynadívať na autá, 
motorky a bicykle. Deti ešte 
nechápali, čo sa za tou nád-
herou skrýva, koľko námahy, 
zručnosti a času obnáša každý 
vyrobený 
predmet. 
Je však 
isté, že sa 
im drotár-
ske ume-
nie veľ-
mi páčilo. 
A ktovie, 
možno 
v tej sku-
pinke deti 
sa skrý-
va budú-
ci drotá-
rik. Na zá-

ver si každé dieťa povedalo, 
čo sa mu najviac páčilo a to 
sa aj fotografický zazname-
nalo. A čo dodať na záver? 
Jedno veľké ĎAKUJEME 
a nech naďalej bratov Smr-
žíkovcov sprevádza umelec-
ká múza.

ZUŠ

V orchestroch od Rabče po Or. Lesnú
Žiaci a učitelia zo Súkrom-

nej umeleckej školy Námesto-
vo Fernezová pripravili nád-
herný vianočný koncert. V 
kostole sv. Šimona a Júdu v 
Námestove okrem akordeó-
nového orchestra ARWA vy-
stupoval aj sláčikový orches-
ter, spevácky zbor a gitaro-

vý súbor. Skladby od sve-
toznámych skladateľov L. v 
Beethovena, E. Morricone, 
Bacha, Telemanna, Brahmsa a 
piesne Šťastné a Veselé, Ma-
dona s dieťaťom, Biela pie-
seň a iné boli zahrané a poda-
né obecenstvu s láskou a mu-
zikantským citom. V orches-

troch vystupovali nielen žiaci 
z Námestova, ale z celého Ná-
mestovského okresu, od Rab-
če až po Oravskú Lesnú. Via-
nočné koncerty žiaci odohra-
li aj v obciach Rabčice, Záka-
menné a Oravská Lesná (viac 
foto na www.fernezova.sk).

             Zuzana Fernézová                                                                                                                   

Návšteva na mestskom úrade

princezné, klaunov a rôzne 
iné zamaskované postavičky.

Každá karnevalová maska 
bola jedinečná. Ak bol nie-
kto smädný a hladný, mohol 
sa občerstviť v našom mini-
bufete, kde boli v ponuke pe-
čené šišky a teplý čaj. Aj tu 
sa o nás starali naše milé pani 
učiteľky.              Ďakujeme!

bol obohatený o vystúpe-
nia žiakov, ktorí si pripra-
vili pekný program. Nechý-
bali ani súťaže pre deti ako 
aj eRko  tance. Potešením, 
najmä pre deti, bola tombo-
la, ktorú dostala každá zú-
častnená rodina. Vládla tu 
príjemná, rodinná atmosfé-
ra. 

Už sa tešíme sa na budú-
ci rok!

Najmladším škôlkarom z MŠ Komenského sa na 
výstave drôtenej krásy veľmi páčilo.     Foto: mš k

Deti z MŠ Komenského pri spoznávaní 
svojho mesta zamierili najprv na mest-
ský úrad, na ktorom im o histórii mesta 
a ďalších jeho zaujímavostiach porozprá-
val prednosta Milan Rentka.  Foto: mš k



„Spomínam si, že podobná 
atmosféra bola aj počas ne-
tradičnej krížovej cesty vlani 
na Kvetnú nedeľu v kostole 
sv. Šimona a Júdu. Jej text na-
písal na súčasnosť tiež Maroš 
Bránický. Spoločne sme ju 
upravili a zapájali sme do nej 
aj ľudí, ktorí prišli. Bol plný 
kostol... a neskutočné ticho, 
spomína Marika.

*  *  *
... „Cirkev, naša matka a uči-

teľka, nám v tomto pôstnom 
čase spolu s niekedy trpkou 
medicínou pravdy ponúka aj 
sladký liek modlitby, dávania 
almužny a pôstu“, hovorí Sv. 
Otec František v posolstve na 
Pôstne obdobie 2018.

Pôst, modlitba, almužna: 
Vnútorný význam pôstu spo-
číva v jeho spojení s modlit-
bou a almužnou (skutkami 
milosrdenstva). O tomto spo-
jení modlitby, pôstu a milosr-
denstva hovorí osobitne kni-
ha Tobiáš (12,8). Bez modlit-
by a prijímania svätých svia-
tostí sa pôst stáva farizejským 
a zlým. Nevedie totiž k po-
kániu a radosti, ale k pýche, 
vnútornému napätiu, podráž-
denosti a nevrlosti.

...
Pravý pôst sa deje v srdci 

a vôli, ako návrat márnotrat-
ného syna k Otcovi: Sv. Ján 
Chryzostom (5. st.) píše, že 
pôst značí „nielen zriekanie sa 
jedla, ale aj hriechu“. „Preto 
sa pôst zachováva nielen 
ústami, ale aj očami, ušami, 
nohami, rukami, všetkými 
časťami tela“. To značí nielen 
nehýčkať žalúdok jedlami, 
ale aj neživiť si oči nečis-
tým pozeraním, uši počúva-
ním ohovárania, ruky kona-
ním nespravodlivosti. Dnes to 
má svoj nový rozmer vzhľa-
dom na televíziu, počítače, 
diskotéky, v sebaľúbom pre-
zentovaní „vlastných názo-
rov“. ... Sv. Bazil (5. st.) pri-
pomína: Je zbytočné sa postiť 
od jedla, a pritom mať záľubu 
v krutom kritizovaní a uráža-
ní: Neješ mäso, ale požieraš 
svojho brata.“ Zdroj: www.
christ-net.sk, O kresťanskom 
pôste

Kto tvorí dej muzikálu 
a čo vám táto hra dáva? 

„V hre účinkuje 13 her-
cov - dospelákov a jedno 
dieťa, plus kapela - bratia 
Kurtulíkovci - Samuel, Da-
niel, Gabriel, Michal Kasan 

a Barbora Uhliariková. Veľ-
mi ma to teší, lebo až na jed-
ného sú to všetci absolven-
ti ZUŠ I. Kolčáka, v ktorej 
učím viac ako 25 rokov“, 
predstavuje kolektív M. Voj-
taššáková. „A čo nám hra 
dáva? Každý ju určite vní-
ma inak. Veriaci, neveriaci, 
mladý, starý, chorý, zdra-
vý..., ľudia pri tejto hre mali 
slzy v očiach. Možno prá-
ve táto hra prinútila niekoho 
zamyslieť sa nad svojím ži-
votom, možno sa v nej nie-
kto našiel, v nejakej posta-
ve, možno ju niekto vnímal 
len ako zábavnú hru..., my 
sme ňou chceli ukázať, že 
aj v dnešnej dobe sú príbehy 
z Biblie aktuálne... Každý si 
nesieme nejaký kríž a možno 
tiež kríž niekoho... Bolo pre 
mňa silným momentom, keď 
sme hrali v novembri Evan-
jelium v Rabči, v rámci cha-
ritatívnej akcie Koncert pre 
Katku, ktorú sme my NOS-
-áci aj organizovali pre moju 
kolegyňu Katku. Po operácii 
aneurizmy dostala mozgovú 
porážku a zostala ochrnutá - 
na vozíku. A keď som ju vi-
dela, ženu, ktorá bola kedysi 
plná života, elánu, energie, 
ako takmer celé predstave-

nie preplakala sediac na vo-
zíku..., tam je ten kríž veľ-
mi veľký a ťažký – ale nesie 
ho statočne, s pomocou svo-
jej rodiny, blízkych a zná-
mych...

Hra Evanjelium podľa Ma-
túša v podaní NOS-u, kto-
rý funguje aj pod krídlami 
Domu kultúry v Námestove, 
zasahuje divákov aj takto: 
Keď súbor hral muzikál po 
prvý raz, zavolal režisérke 
jeden, v Námestove známy 
podnikateľ (nechce byť me-
novaný), že bol z predsta-
venia nadšený, len mu bolo 
ľúto, že nebolo dobre po-
čuť všetky piesne a tak chce 
súboru pomôcť. „Zakúpil 
nám celú zvukovú aparatú-
ru v hodnote cez 7 tisíc eur. 
To druhé z trojice vystúpe-
ní sme už mali ozvučené... 
a bola to pecka“, teší sa Ma-
rika Vojtaššáková.

A ako sa pozdáva muzikál 
v prevedení námestovských 
NOS-ákov autorovi M. Brá-
nickému? „V NOS-e sa spo-
jili ľudia s veľkou chuťou 
robiť veci dobre a túto hru 
urobili najlešie ako vedeli. 
Chcem im za to veľmi pekne 
poďakovať“.

              Anna Lajmonová
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PODUJATIA DK - MAREC - APRÍL 2018
RADOŠINSKÉ 

NAIVNÉ DIVADLO 
- TO NEMÁ CHYBU
12. 3. 2018 Pondelok 

16:30 a 19:30
Vstupné: 15 €
Horká komédia o spätnom 

naprávaní starých chýb
Predstavenie je vypredané!

EVANJELIUM PODĽA 
MATÚŠA

15. 3. 2018 Štvrtok 18:00
Námestovský Ochotnícky 

Súbor. Autorom hry je Maroš 
Bránický, o réžiu sa postarala 
Marika Vojtašáková. Spoluú-
činkuje kapela bratov Kurtu-
líkovcov a ich hostí.

Prezentácia knihy 
Stretnutia naslepo 

autora Medarda Slovíka
20.3. 2018 Utorok 

o 17:00 hod.

Dom kultúry v Námesto-
ve vás srdečne pozýva na 
prezentáciu novej knihy po-
viedok Medarda Slovíka 
Stretnutia naslepo, uskutoč-
ní sa v priestoroch Mestskej 
knižnice v Námestove. Kni-
hu ilustroval Miroslav Knap. 
Autor Jozef Medard Slovík 

sa inšpiroval predovšetkým 
rodnou Oravou, ale aj dob-
rodružnými zážitkami a po-
strehmi z ciest po Slovensku 
i cudzine. Podujatie je spoje-
né s autogramiádou, prípad-
ní záujemcovia si budú môcť 
knihu aj zakúpiť. Moderuje 
Peter Zemaník.

Beseda s autorkou 
kníh 

Zo škrupiny a Zo škrupi-
ny 2 - Cesta do Austrálie

27. 3. 2018 Utorok 
o 9:00 hod. a 10:30 hod. 

V Dome kultúry v Námes-
tove - Knižnici sa uskutoč-
ní beseda so žilinskou spiso-
vateľkou Janou Necpalovou, 
ktorá je učiteľkou a autorkou 
viacerých kníh pre deti. Pred-
staví svoje knihy Zo škrupi-
ny - Nezvyčajný dar z cudzi-
ny a Zo škrupiny 2 - Cesta do 
Austrálie.

Bohato ilustrované knihy 
deti zábavnou formou oboz-
námia s množstvom geo-
grafi ckých informácii, ako 
aj podrobnosťami zo života 
zvierat. Deti sa učia aj o pria-
teľstve, odvahe a prekonáva-
ní prekážok.

 

KONCERT TOMÁŠA 
VALÍČKA

4. 4. 2018 Streda 18:00
Koncert pri príležitosti uve-

denia jeho debutového albu-
mu.

ĎUROŠÍK ALEBO NA 
ZBOJNÍCKU NÔTU
 20.4.2018Piatok 16:00
Vstupné: 3 €

Vydajte sa s nami na dob-
rodružnú cestu za zbojníc-
kym osudom a vstúpte do 
sveta popretkávaného pies-
ňami a tancami, zaodetého 
do moderného folklórneho 
šatu. Do sveta čarovných by-
tostí, statočných zbojníkov, 
dobrotivého ľudu ale aj skú-
pych zemepánov. Náš príbeh 
sa odohráva počas Svätoján-
skej noci, keď víly a čarovné 
bytôstky vychádzajú na po-
vrch. Hlavná postava – Zboj-
ník Ďurko vedel už od kolís-
ky, že sa stane zbojníkom. Ba 
celá dedina sa nevedela doč-
kať, kedy bude mať vo svo-
jom revíri zbojníka... Láskou 
k Ďurkovi zahorí srdce Zboj-
níčky Kataríny, ktorú osud 
tiež zavial na kamenistú ces-

tu spravodlivosti. Čarovné 
bytosti – striga Hedviga, víla 
Živena a Smrť aj cez svoje 
škriepky odhalia silu prírody 
a budú družine nápomocné, 
keďže tak ako v každej roz-
právke, aj v tej našej dobro 
zvíťazí nad zlom.

ORAVA MÁ TALENT
22.4.2018Nedeľa

Centrum voľného času 
„Maják“ a Mesto Námes-
tovo vás pozývajú na fi nále 
«ORAVA MÁ TALENT».

ATLANTÍDA 
29. 4. 2018 Nedeľa 18:00
Vstupné: 30 €

Príďte si pozrieť sloven-
ský muzikál, plný skvelých 
hereckých, speváckych a ta-
nečných výkonov. Strhujúci 
dej, množstvo energie, zná-
me piesne, to všetko vás čaká 
v muzikáli Atlantída.

Réžia a choreografi a: Ján 
Ďurovčík

Vstupenky si môžete zakú-
piť v pracovné dni od 8:00 do 
15:00hod. v Dome kultúry v 
Námestove v kancelárii na 1. 
poschodí, rezervovať na tel. 
čísle 043 / 55 222 47 alebo e-
-mailom na offi ce@dkno.sk.

Evanjelium podľa Matúša Kino KULTÚRA 
Námestovo

február  2018

PRAČLOVEK 
Animovaný

5 €

2D

23. 2. piatok
o 16,00 h

25. 2. nedeľa
o 16,00 h        

OBYČAJNÁ TVÁR
Dráma

5 €

2D
23. 2. piatok

o 18,00 h

THE POST: 
AFÉRA V PENTAGONE

Dráma

5 €

2D
24. 2. sobota

o 18,00 h

VEČNE TVOJA 
NEVERNÁ

Dráma

5 €

2D
25. 2. nedeľa

o 18,00 h

marec 2018

ČERVENÁ VOLAVKA 
Triler

2D

1. 3. štvrtok
o 18,00 h

14. 3. streda
o 18,00 h

VČIELKA MAJA 2: 
SLADKÉ HRY

Animovaný
2D

2. 3. piatok
o 16,00 h

4. 3. nedeľa
o 16,00 h

9. 3. piatok
o 16,00 h

WINCHESTER
Horor

2D

2. 3. piatok
o 18,00 h

8. 3. štvrtok
o 18,00 h

TLMOČNÍK
Komédia

2D
4. 3. nedeľa
o 18,00 h

FK: ROCK‘N ROLL
Komédia

2D
7. 3. streda
o 18,00 h

PRIANIE SMRTI
Akčný

2D

9. 3. piatok
o 18,00 h

10. 3. sobota
o 18,00 h

LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LÍZA 

Animovaný
2D

11. 3. nedeľa
o 16,00 h

16. 3. piatok
o 16,00 h

18. 3. nedeľa
o 16,00 h

OTCOVA VOLGA
Akčný

2D
11. 3. nedeľa

o 18,00 h

TOMB RAIDER
Akčný

2D

16. 3. piatok
o 18,00 h

17. 3. sobota
o 18,00 h

BACKSTAGE
Tanečný

2D

18. 3. nedeľa
o 18,00 h

21. 3. streda
o 18,00 h

PACIFIC RIM: 
POVSTANIE

Akčný, Sci-fi 
3D

22. 3. štvrtok
o 18,00 h

24. 3. sobota
o 18,00 h

KRÁLIK PETER
Rozprávka

2D

23. 3. piatok
o 16,00 h

25. 3. nedeľa
o 16,00 h

ONI 2: 
NOČNÁ KORISŤ

Horor
2D

23. 3. piatok
o 18,00 h

MÁRIA 
MAGDALÉNA

Historický
2D

25. 3. nedeľa
o 18,00 h

26. 3. pondelok
o 18,00 h

Dokončenie z 1. str.
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Vladimír Medzihradský – jeden z nestorov
cestovného ruchu na Orave

V roku 2018 sa dožíva 84 ro-
kov fotograf, publicista a bý-
valý riaditeľ Okresnej sprá-
vy cestovného ruchu v Dol-
nom Kubíne Vladimír Me-
dzihradský, právom označo-
vaný za jedného z nestorov 
cestovného ruchu na Orave. 
Pri tejto príležitosti sa rozhod-
li jeho bývalí spolupracovníci 
z Okresnej správy cestovného 
ruchu v Dolnom Kubíne, pod 
vedením prof. Ing. Petra Pa-
túša, PhD., blízkeho priateľa 
Vladimíra Medzihradského a 
bývalého vedúceho oddelenia 
na odbore obchodu a cestov-
ného ruchu Stredoslovenské-

ho krajského národného výbo-
ru v Banskej Bystrici,  spraco-
vať monografi u venovanú ži-
votu a dielu tohto významné-
ho oravského rodáka. Mono-
grafi u je však možné spraco-
vať len za predpokladu, že do 
nej prispejú ľudia, ktorí Vlada 
Medzihradského poznali a po-
znajú, v minulosti s ním spolu-
pracovali, alebo sa s ním pria-
telili a majú rôzne dokumenty 
o jeho činnosti v jednotlivých 
obciach a strediskách cestov-
ného ruchu na Orave, foto-
grafi e, ale aj osobné spomien-
ky naňho. Obraciame sa preto 
na vás, ktorí chcete a môžete 

pomôcť pri spracovaní uve-
denej monografi e, s prosbou 
o zaslanie akýchkoľvek rele-
vantných podkladov mailom, 
alebo poštou na adresu: Peter 
Patúš, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 
05 Banská Bystrica, e-mail: 
peter.patus1@gmail.com. Za-
požičané dokumenty vám sa-
mozrejme po spracovaní vrá-
time. V prípade akýchkoľvek 
otázok a pripomienok ma mô-
žete kontaktovať na tel. čís-
le: 0905 164 849. Za zaslanie 
vhodných podkladov vám vo-
pred ďakujem.

 Peter Patúš
zostavovateľ monografi e

Škôlkari na ľade 
K zime neodmysliteľne 

patrí zábava na snehu, stava-
nie snehuliakov a zimné špor-
tovanie, no tohtoročná zima  
bola na snehovú nádielku 
dlho skúpa a príliš nám tieto 
radovánky nedopriala. Preto 
sme sa v našej Materskej ško-
le na Komenského ulici roz-
hodli užiť si zimu na ľade a 
v  rámci  spolupráce rodiny 
a materskej školy sme zor-
ganizovali korčuľovanie na 
HK Altis. Cieľom celej ak-
cie bolo, aby deti zvládli na 
elementárnej úrovni zákla-
dy korčuľovania, samozrej-
me za pomoci rodičov, ktorí  

mali  príle-
žitosť  trá-
viť s deťmi 
čas trochu 
inak ako vo 
všedné dni 
a mohli sa 
podieľať na 
ich  úspe-
chu. Niekto-
ré deti stá-
li na ľade 
prvýkrát, prekonali strach 
a zvládli to super. Veríme, že 
to, čo sa deti naučili, budú tré-
novať a zdokonaľovať, lebo 
práve predškolské obdobie je 
vhodné  na utváranie zákla-

dov pre všetky druhy športov. 
Zároveň sa upevnili pozitív-

ne medziľudské  vzťahy me-
dzi rodičmi, deťmi a učiteľ-
kami.

Ďakujeme za spoluprácu. 
   Monika Basárová

Nevšedná situácia - škôlkari na ľade, vedno so 
svojimi rodičmi i učiteľkami.            Foto: mš k

Nové, bezpečnejšie CT-čko skráti 
čakacie doby...

V Dolnooravskej nemocni-
ci s poliklinikou v Dolnom 
Kubíne 15. februára uviedla 
predsedníčka Žilinského sa-
mosprávneho kraja Erika Ju-
rinová do prevádzky nový 
CT prístroj. Dolnokubínska 
nemocnica je prvou župnou 
nemocnicou, ktorá realizo-
vala nákup CT prístroja pod 
gesciou Ministerstva zdra-
votníctva SR ako výsledok 
centrálneho obstarávania. 

Celková cena prístroja spo-
lu s päťročnou zárukou a ser-
visom predstavuje 622-tisíc 
eur. „Teší ma, že nový prí-
stroj umožní vyšetriť viac pa-
cientov, čím sa skrátia čaka-
cie doby a zároveň je vďaka 
nižšej radiačnej záťaži bez-
pečnejší pre zdravie pacien-

tov,“ uviedla predsedníčka 
kraja Erika Jurinová.

Nové CT-čko disponuje vy-
sokou rozlišovacou schop-
nosťou, čo umožňuje leká-
rom získať kvalitnejšie in-
formácie v kratšom čase. 
„Nové CT pracovisko je do-
plnením komplexnej mo-
dernej diagnostickej techni-
ky v našej nemocnici, ktorá 
už prevádzkuje pracovisko 
magnetickej rezonancie, ma-
mologické centrum či mo-
bilné RTG,“ konštatoval ria-
diteľ Dolnooravskej nemoc-
nice Jozef Mintál a dodal, 
že všetky pracoviská sú 
kompletne digitalizované, čo 
umožňuje prenos informácií 
a možnosť konzultácie medzi 

odborníkmi nielen v župných 
nemocniciach, ale na celom 
Slovensku. 

Dolnooravská nemocnica 
s poliklinikou s 300 lôžkami 
poskytuje liečebno-preven-
tívnu starostlivosť pre spá-
dovú oblasť s takmer 70 000 
obyvateľmi a nadregionálnu 
ústavnú a odbornú ambulant-
nú starostlivosť pre Oravu, 
Ružomberok či Čadcu. Podľa 
informácií ŽSK má zároveň 
celoslovenskú pôsobnosť pre 
operácie štítnej žľazy a ciev. 
Jej percento operovateľnosti 
je najvyššie v rámci všetkých 
štyroch nemocníc v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilin-
ského samosprávneho kraja. 

                (r)

Nový CT prístroj, ktorý Dolnooravská nemocnica ako prvá spomedzi župných nemocníc nakú-
pila pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR spôsobom centrálneho obstarávania. Foto: žsk

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
Námestovo, február - marec

24. 2. 2018, Sob Lekáreň V KLINCI
Hviezdoslavovo námestie

 213
13:00 - 19:00

25. 2. 2018, Ned Lekáreň V KLINCI
Hviezdoslavovo námestie

 213
8:00 - 19:00

3. 3. 2018, Sob Lekáreň AGAPÉ Nábrežie 765/1 13:00 - 19:00

4. 3. 2018, Ned Lekáreň AGAPÉ Nábrežie 765/1 8:00 - 19:00

10. 3. 2018, Sob Lekáreň Poliklinika
Červeného kríža 62/30,

 
13:00 - 19:00

11. 3. 2018, Ned Lekáreň Poliklinika Červeného kríža 62/30 8:00 - 19:00

17. 3. 2018, Sob
Lekáreň MATKY 

TEREZY
Štefánikova 210 13:00 - 19:00

18. 3. 2018, Ned
Lekáreň MATKY 

TEREZY

Štefánikova 210, 
8:00 - 19:00

24. 3. 2018, Sob Lekáreň TABLETA Mláka 1258 13:00 - 19:00

25. 3. 2018, Ned Lekáreň TABLETA Mláka 1258 8:00 - 19:00

30. 3. 2018, Pia Lekáreň FARMÁCIA Červeného kríža 1602/35 8:00 - 19:00

31. 3. 2018, Sob Lekáreň FARMÁCIA Červeného kríža 1602/35 8:00 – 19:00
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-

C. Goldoni:

Svet je ...

AUTOR:
JOZEF 

MARTON
kosák 

(zastar.)
pohrebná 
hostina obetúval sa

stroj na zatĺ-
kanie stĺpov, 

baran
útok, po 
rusky

Pomôcky:
AMILAN, 
ATAKA, 
AVANT, 
AZIRU

japonské 
umelé 
vlákno

skalil meno Ireny st. taliansky 
futbalista odťal

hák, svorník

perzské 
knieža

sever. muž. 
meno

zľava z ceny 
tovaru

EČ 
Stropkova

meno 
Tomáša

typ auta 
Audi

slúžiaci na 
lepenie ohúriť

rastom pre-
vyšoval

hrad pri Ru-
žomberku

priliali

Pomôcky:
LEVI, LLA-
NO, NISAN, 
RIVA, TAIM

meno 
Alberta

ZAČIATOK
TAJNIČKY

lepidlo

hliník (zn.)

stal sa 
sivým

perloočka
(zool.)

robilo mapy

schôdzka 
(hovor.)

ešteže čo 
(hovor.) prvok zn. Ni

taliansky 
spisovateľ

vylučoval 
slzy

bezhrbá ťava

7. mesiac židov. 
kalendára

obal na listiny

celkom po- 
opadávala

barmská dĺž. 
miera

Organ. 
Europ. de 
Radiodif

meno 
Liliany

generálna 
oprava

jestvuj, 
nažívaj

juhoamer. 
step

štvorček 
(typog.)

vz. argentidu 
vapnika

lebo (básn.)

doba, éra

tasto solo

2.ČASŤ
TAJNIČKY

nemecká 
značka 
kvality

lietadlo 
(hovor.) dvojhláska posielal 

(básn.)

-
-Ocko, má naša maminka vždy pravdu?
- Chlapče, o tom vôbec nepochybuj, vždy 
má pravdu.
- A prečo sa pýtač?
- No, pretože keď som jej ukázal vysved-
čene..

Dedo letí prvýkrát lietad-
lom a začína mu byť zle. Po-
sťažuje si letuške a tá mu dá 
vrecúško, ktoré má použiť, 
keď bude najhoršie. Keď 
sa letuška po chvíli vráti, 
vidí,  že všetci cestujúci sú 
pozvracaní od hlavy až po 
päty, len dedo spokojne po-
zerá von oknom. Pýta sa ho, 
čo sa stalo. 

- No, už som to nevydržal 
a vyzvracal som sa do toho 
vrecka. Lenže on bol úplne 
plné, tak som trochu odpil. 
No a potom sa pozvracalo 
celé lietadlo.

Na Záhorí poúča dedko 
svojho vnuka

- Víš co, ak sa oženíš, neber 
si špatnú ženu! 

- A proč? - pýta sa vnuk. 
- Pri tej sa moc narobíš. Ze-

ber si pjeknú ženu, s tú ti po-
mužu šeci susede!

Ide Záhorák po preplne-
nej bratislavskej ulici a na-
razí do veľmi nervózneho 
Bratislavčana. Ten naňho 
zreve: 

- Ty debil!
Záhorák sa naňho pozrie, 

zasmeje sa a hovorí: 
- Ná de bych biu! V Prió-

ri!

Viete, ako prebiehalo osíd-

ľovanie Záhoria?
Z helikoptéry. Kto dopadol 

na nohy, odišiel.

Na majstrovstvách sve-
ta v atletike. Na programe 
dňa je hod kladivom. Príde 
Rus, vezme kladivo, zatočí 
sa a hodí 120 metrov.

Vytvorí tak svetový re-
kord. Novinári sa ho pýta-
jú:

- Ako ste moholi dosiah-
nuť taký výkon?

 - Ja ďakujem svojej stra-
ne a vláde, že mi umožnila 
tak usilovne trénovať.

Hádže Američan. Vez-
me kladivo, rozoženie sa a 
hodí 140 metrov. A zase sa 
ho novinári pýtajú:

 - Ako ste dokázali - vy-
tvoriť nový rekord?

 - No, ďakujem svojmu 
trénerovi a svojej usilov-
nosti za takýto výsledok.

  Do kruhu sa postaví Slo-
vák. Nemá najmenšiu šan-
cu, nikto sa skoro nepo-
zerá. Roztočí kladivo nad 
hlavou a hodí. Kladivo náj-
du 250 metrov od štadióna. 
Nasleduje tlačovka, novi-
nári sú z toho úplne hotoví, 
ako že to dokázal?

Slovák sa len usmeje a ho-
vorí:

- A to bolo len kladivo. 
Keby ste mi dali aj kosák, 

tak ho vôbec nenájdete!

Viete, aký je rozdiel medzi 
DVD prehrávačom a sloven-
skou hokejovou reprezentá-
ciou?

Odpoveď: Žiadny, prehra-
jú všetko.

- Pán minister, odkiaľ be-
riete toľko peňazí?

- Z nočného stolíka.
- A kto vám ich dáva na 

nočný stolík?
- Moja žena.
- A odkiaľ ich má vaša 

žena?
- Odo mňa.
- A vy ich máte odkiaľ?
- Veď vravím, že z nočné-

ho stolíka.

- Počuj, Fero, koho si volil 
v posledných voľbách?

- No predsa komunistov.
- To je predsa jasné, ale v 

ktorej strane?

Skupinka profesorov je 
pozvaná na let lietadlom.  
Po tom, ako sa usadili,  im 
pilot oznámil, že lietadlo 
skonštruovali ich študenti.

Všetci až na jedného 
vstali a v panike vystúpili.

Profesora, ktorý ostal, sa 
spýtali: 

-  Prečo ste ostali sedieť?
- Verim svojim študen-

tom. Keďže ich dobre po-
znám, môžem vás uistiť, 
že tento šrot ani nenaštar-
tuje.

V škole vraví pani učiteľka: 
- Vonku tak krásne sneží, 

čo keby sme začali s guľova-

ním?
  - Áno, áno! - kričia žiaci. 
- Dobre, tak k tabuli pôjde 

Mrkvička.

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

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

Dvaja poľovníci prechá-
dzajú lúkou. Na jej konci sa 
objaví zajac.

- Pozri, - šeptá jeden druhé-
mu - teraz vystrelím a zajko 
si môže písať testament.

Zaznie výstrel. Zajac pokoj-

ne beží ďalej.
- Ako vidím, - hovorí druhý 

- už sa ponáhľa k notárovi.

Chváli sa poľovník kama-
rátovi:

- Včera som chcel poľo-
vať na vtáky a tu som sa 
zrazu stretol s medveďom. 
Tak som bežal a zrazu bác 
a medveď bol na zemi.

- Fíha, ja by som na tvo-
jom mieste asi pustil do 
gatí.

- A čo myslíš, na čom sa 

pošmykol?

V zime skoro ráno vstáva 
z postele potichúčky poľov-
ník, aby nezobudil manžel-
ku a ide na poľovačku. Zo-
berie si psíka a vykračuje v 
krutej zime. Po chvíli si sám 
povie. 

- Ja hlupák, v takejto straš-
nej zime sa mám naháňať po 
hore? Idem ja domov.

Príde domov a znovu sa 
potichúčky vracia do poste-
le, aby nezobudil manželku. 
Manželka sa z polosna opýta. 

- Je veľká zima?
- Veľká - šeptom odpovie 

poľovník. 
- A ten môj starý somár 

išiel na poľovačku!

Aké sú dve najtenšie knihy 
sveta?

Somálska kuchárka a Róm-
sky zákonník práce.

Rómka na námestí vykri-
kuje:

- Okradli ma, ľudia, robte 
niečo!

Okolo ide policajná hliad-
ka. Policajti sa pýtajú:

- Pani, čo sa stalo?
- Okradli ma, svine!
- A čo vám ukradli?
- Kabelku mi ukradli!
- A čo ste v nej mali?
- Tridsať peňaženiek.

- Ocko, má naša maminka vždy pravdu?
- Chlapče, o tom vôbec nepochybuj, vždy 
má pravdu.
- A prečo sa pýtaš?
- No, pretože keď som jej ukázal vysved-
čenie...

Na Orave zdravo, na Orave veselo



V úvodnom prípravnom 
stretnutí sa 20. januára v Ná-
mestove predstavil bratislav-
ský treťoligista, TJ Rovinka. 
Súper musel byť zrejme za-
tavený z ťažkých kondič-
ných behov, pretože už do 
polčasu mu domáci nasúka-
li sedem presných zásahov. 
V druhom dejstve pridali 
Námestovčania ešte ďalších 
päť kúskov a Rovinka od-
chádzala s debaklom 12:0. 
Schuti si zastrieľal predo-
všetkým Samuel Kurtu-
lík, ktorý sa presadil 5-krát. 
V úvodných dvoch zápa-
soch chýbal v zostave kapi-
tán Martin Habiňák. Už o tri 
dni neskôr čakal na našich 
dospelých zápas 
s poľským tre-
ťoligistom BTS 
Rekord Bielsko-
-Biała. V tom-
to zápase ťaha-
li Oravčania za 
kratší koniec 
a prehrali v po-
mere 4:1. O je-
diný presný zá-
sah sa postaral 
Martin Buckul-
čík. Na ďalší 
zápas pricesto-
val do Námes-
tova opäť klub 
z neďalekého 
mesta Bielsko-
-Biała, tentokrát 
to však nebol 
treťoligový Re-
kord, ale aktu-
álne druhú naj-

vyššiu súťaž hrajúca TS 
Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
ktorá ešte prednedávnom 
hrala najvyššiu poľskú Ek-
straklasu. V tomto stretnu-
tí si domáci pripísali veľmi 
cenný skalp, keď Poliakov 
zdolali v pomere 4:2. Dvo-
ma presnými zásahmi sa za-
skvel Lukáš Čecho. V pora-
dí štvrtom zápase privítalo 
Námestovo Oravskú Poru-
bu. Z tohto zápasu si hostia 
odniesli z Námestova ešte 
vcelku prijateľnú prehru 4:0, 
keď počas celého stretnutia 
poriadne neohrozili brán-
ku Námestova. Hetrikom sa 
tentokrát blysol Marek Žá-
kovič. V piatom zápase Ná-

mestovčania zdolali piato-
ligový Bobrov 3:0, napriek 
tomu, že súper podal veľmi 
sympatický výkon. V zápase 
proti Bobrovu si pre zmenu 
schuti zastrieľal nestarnú-
ci Juraj Siman, ktorý vsie-
til hetrik. Na Valentína odo-
hrali dospelí ďalší atraktív-
ny zápas na pôde rezervy 
Ružomberka. Tento tím síce 
aktuálne hrá „len“ štvrtú 
ligu, no v jeho drese už istú 
dobu nastupuje aj bývalý 
slovenský reprezentant Ma-
rek Sapara. Hráč, ktorý svo-
ju kariéru spojil napríklad 
aj s RosenborgomTrondhe-
im či tureckým Trabzonspo-

FUTBAL - MŠK NÁMESTOVO

12 ŠPORT Námestovčan 23. 2. 2018 

Už tradične, pred vianoč-
nými prázdninami, organi-
zuje Základná škola v Orav-
skej Polhore Žiacku látku, 
majstrovstvá okresu v skoku 
do výšky. Súťaže sa posled-
ne zúčastnili aj dvaja žiaci 
zo Základnej školy, Slnečná 
Námestovo. V kategórii de-
viateho ročníka skočil Rasti-
slav Pisarčík výšku 165 cm, 
skončil na 2.  mieste  a po-
tvrdil tak svoj výkon z mi-
nulého roka. V kategórii 
ôsmeho ročníka  Ľubomír 
Šery skočil výšku 170 cm 
a bez konkurencie posledné 
tri pokusy pokračoval v sú-
ťaži sám. 

Chlapcom gratulujeme 
a prajeme  veľa  ďalších špor-
tových úspechov. 

„Sto sedemdesiat centimet-
rov je na žiaka ôsmeho roč-
níka naozaj obdivuhodný 
výkon! Ja som ako 19-ročný 
- vysokoškolák, študent TV a 

športu na FF UK skočil výš-
ku 175 cm, ale nedá sa to po-
rovnať s tým, čo skočil žiak 
ôsmeho ročníka základnej 
školy. V jeho veku som sko-

čil 150 cm a tak ma úprimne 
veľmi teší, že žiak „presko-
čil“ svojho učiteľa“, povedal 
pre noviny Námestovčan To-
máš Kucharík.            (tk, r)

Žiak preskočil učiteľa

Rastislav Pisarčík (zľava) a Ľubomír Šery, úspešní skokani 
ZŠ Slnečná Námestovo,  s učiteľom telesnej výchovy Tomášom 
Kucharíkom.                   Foto:  Matúš Gogolák

Dospelí poctivo zarezávajú v zimnej príprave
Ako väčšina tímov, aj Námestovčania odštartova-
li zimnú prípravu začiatkom druhého januárového 
týždňa. Tréner Ivan Rusnák privítal vo svojom košia-
ri identický káder aký hral počas jesennej súťažnej 
časti. Aktuálne majú rusnákovci za sebou už 7-týž-
dňový tréningový cyklus, v ktorom odohrali rovnaký 
počet zápasov so zaujímavým súpermi. 

rom, sa postaral o jedi-
ný presný zásah stretnutia, 
vďaka ktorému „ruža“ zdo-
lala Námestovo najtesnejším 
rozdielom. Doteraz posled-
né stretnutie zimnej prípra-
vy odohrali rusnákovci proti 
prekvapeniu štvrtej najvyš-
šej ligy a zároveň najväč-
šiemu konkurentovi ružom-
berskej rezervy z Terchovej. 
Námestovo síce nevedelo, 
čo môže očakávať od toh-
to súpera, no jednoznačný 
výsledok hovorí za všetko. 
Naši A-čkari zvíťazili v po-
mere 10:2 a „Jánošíkom“ tak 
nedali žiadnu šancu. Samu-
el Kurtulík v tomto stretnu-
tí strelil už po druhýkrát 
v rámci zimnej prípravy päť 
presných zásahov.

                    Marián Kasan

Aktuálne výsledky zo 
zimnej prípravy:

MŠK Námestovo - TJ Ro-

vinka 12:0 (7:0)
Góly: Samuel Kurtulík 5, 

Ľubomír Jaššo 2, Lukáš Če-
cho, Lukáš Kubica, Rasti-
slav Jagnešák, Juraj Siman 
(z 11 m), Patrik Jagnešák

BTS Rekord Bielsko-
-Biała - MŠK Námestovo 
4:1 (2:1)

Gól hostí: Martin Buckul-
čík 

MŠK Námestovo - TS 
Podbeskidzie Bielsko- 
-Biała 4:2 (1:0)

Góly domácich: Lukáš 
Čecho 2, Martin Buckulčík, 
Samuel Kurtulík

MŠK Námestovo - TJ 
Družstevník Oravská Po-
ruba 4:0 (2:0)

Góly: Marek Žákovič 3, 
Lukáš Kubica

MŠK Námestovo - ŠK 

Olympia Bobrov 3:0 (2:0)
Góly: Juraj Siman 3 (1 z 

11 m)
MFK Ružomberok junio-

ri - MŠK Námestovo 1:0 
(1:0)

Gól: Marek Sapara

MŠK Námestovo - FK 
Terchová 10:2 (3:1)

Góly domácich: Samuel 
Kurtulík 5, Marián Čiernik 
2, vlastný, Lukáš Kubica, 
Rastislav Jagnešák

Tabuľka strelcov po sied-
mich prípravných zápa-
soch:

11 - Samuel Kurtulík,  
4 - Juraj Siman (2 z 11 m),  
3 - Lukáš Čecho, Marek 
Žákovič, Lukáš Kubica,  
2 - Ľubomír Jaššo, Mar-
tin Buckulčík, Rastislav 
Jagnešák, Marián Čiernik,  
1 - Patrik Jagnešák, vlastný 
(hráč Terchovej).

Lukáš Čecho sa proti atraktívnemu poľskému súperovi presadil hneď dvakrát. Aj vďaka jeho presným zásahom MŠK porazilo 
susedného druholigistu.                             Foto: Milan Švába

 Marek Sapara aktuálne pôsobí v ružom-
berskej juniorke.             Foto: int.

Ide


