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Pán dekan Mgr. Blažej 
Dibdiak, ktorý v Námesto-
ve pôsobil dvadsať rokov, 
odišiel na iné pôsobisko. Za 
celých dvanásť rokov, počas 
ktorých pôsobím vo funkcii 
primátora, patrí pánu de-
kanovi za spoluprácu moja 
úprimná vďaka! Chcem mu 
v mene mesta i mojom mene 
poďakovať za spoločne or-
ganizované akcie, za to, že 
podržal a podporil naše myš-
lienky a ciele, keď bolo treba 
a z mojej strany – čokoľvek 
sa žiadalo, hľadali sme ces-
tu, ako dospieť k úspešnému 
cieľu. 

Konkrétnym dôkazom na-
šej ústretovej spolupráce je 
zateplenie budovy, v ktorej 
sídli cirkevná škola, vráta-
ne výmeny okien, a najmä 
vybudovanie nových učeb-
ní a ostatných priestorov, 
spolu s vybavením  v ce-
lom podkroví budovy tejto 
školy. Vybudovanie multi-
funkčného ihriska, rovnako 
objektu v majetku mesta, 
ktoré bolo vlani odovzdané 
do prevádzky pri cirkevnej 
škole, je podobne  potvrde-
ním našej spolupráce. Pa-
radoxne - niektorí občania 
vnímajú mesto tak, že ak 
hneď nekývame hlavou, 
sme proti. Výsledky našej 
spolupráce sú reálnym po-
tvrdením, že sme vždy hľa-
dali cestu, ako si vzájomne 

pomôcť na prospech ľudí. 
Bol som za pánom deka-

nom kvôli mestským komu-
nikáciám pre individuálnu 
bytovú výstavbu. Páčila sa 
mi jeho reč. Povedal: 
Pán primátor, vy ste 
úrad, my sme úrad 
– sme tu pre ľudí. 

To bolo, možno pove-
dať, motto našej spo-
lupráce – hľadali sme 
spoločne, oba úrady 
- ako realizovať služby 
pre občanov, nehľadali 
sme cesty, ako sa niečo 
nedá...

Ešte raz vyslovujem 
pánu dekanovi Blaže-
jovi Dibdiakovi moju 
úprimnú vďaku za túto 
mnohoročnú spoluprá-
cu a verím, že na týchto 
základoch dobrých vzťa-
hov a vzájomnej ústreto-
vosti budeme určite sta-
vať aj ďalej. Na sídlisku 
Čerchle máme napríklad 
potrebu vybudovať ďalší 
vodojem, pretože domy 
pribúdajú a tlakové pás-
mo nestačí. Nový vodo-
jem je podľa územného 
plánu na pozemku cirkvi a 
verím, že ľudia, ktorí  rozho-
dujú o cene tohto pozemku, 
budú, mať na zreteli, že ide 
o verenú stavbu, nie objekt, 
budovaný za účelom zisku. 

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Začiatok leta býva každoročne príznačný aj zmenou 
kňazov vo farnostiach v zmysle evanjeliového Choďte 
do celého sveta a hlásajte evanjelium. Po 20-tich ro-
koch tak z farnosti Námestovo odišiel dekan námes-
tovského dekanátu Mgr. Blažej Dibdiak. „Už sa lúčim 
vari dva týždne, ale dnes je to poslednýkrát, posledná 
sv. omša, ktorú tu slávim a pozval som na ňu aj Doc. 
Miloša Pekarčíka, vášho nového farára a dekana“, po-

vedal v úvode sv. omše v pondelok 3. júla Vdp. Blažej 
Dibdiak, tešiaci sa v Námestove veľkej obľube. Vdp. 
Miloš Pekarčík, ktorý nastúpil „do služby“  v Námes-
tove  4. júla, v závere sv. omše  povedal, že by chcel po-
kračovať v diele Blažeja Dibdiaka, ktorý v Námestove 
zanechal veľmi hlbokú stopu a zakontroval mu slovami, 
že v pondelok 3. júla určite nebol v Námestove posled-
nýkrát...                                    Text a foto: (lá)

Skvelý sviatočný relax!
Za absolútnu špičku koncertných blokov  

všetkých štyroch desaťročí  Hudobného leta 
(HL) na Slanickom ostrove umenia ozna-
čili účastníci vokálny koncert troch súro-
dencov Babjakovcov a hudobný sprievod 
Daniela Buranovského uplynulú nedeľu 2. 
júla.  Terézia Kružliaková (mezzosoprán), 
Martin Babjak (barytón) a Ján Babjak (te-
nor) zaspievali početnému publiku diela W. 
A. Mozarta, G. Donizettiho, G. Pucciniho, 
L. Bernsteina, či G. Dusíka... V komornom 
prostredí slanického kostola  spev a hudba 
týchto vynikajúcich umelcov svetového 
mena doslova osobne pohládzali a povzná-
šali ducha nadšených účastníkov koncertu. 
Koncertný umelec Martin Babjak predvie-
dol okrem speváckeho aj herecké a nielen 
vydarenou roznožkou i športové umenie v 
piesni  Ja sa dnes žením z muzikálu My fair 
lady a tak aj rozosmial, príjemne  pobavil 
divákov. 

Skvelé umenie súrodencov Babjakovcov 
poskytlo účastníkom na našom vzácnom 
kúsku zeme v lokalite Námestova, obmý-
vanom vodami Oravskej priehrady, skvelý 
sviatočný relax! 

Text: (lá), foto Milan Lackovič

„Vy ste úrad, my sme 
úrad - sme tu pre ľudí“ Choďte 

do celého sveta...



„Na verejnosť sa dostala mylná 
informácia, bohužiaľ od nášho 
zamestnanca, že na Nábreží Orav-
skej priehrady sa ide stavať Lidl,“, 
reaguje primátor mesta Ján Kade-
ra na fotomontáž nábrežia priehra-
dy a obsah článku, ktorý bol zve-
rejnený na internete.“ Nikde, na 
žiadnej komisii, ani na zastupiteľ-
stve nebolo schválené, že mesto 
uvažuje, ako uviedol na Facebo-
oku  Miroslav Hajdučík, ktorý je 
pracovníkom mestskej polície, v 
tejto lokalite s Lidlom. Celá  zóna 
nábrežia je pripravená pre prí-
mestskú rekreačnú zónu a chcem 

jednoznačne povedať, že ak Lidl 
bude stavať obchodný dom, bude 
ho stavať podľa územného plánu 
- smerom na Klin, na Vojenskom, 
v zóne oproti okresnému úradu a 
čerpacej stanici Benzinol.

Zverejniť vymyslenú nepravdu 
a tak poškodiť meno primátora, 
vedenia mesta či poslancov je zá-
važné a neprípustné“, konštatoval 
rozhorčene primátor Ján Kadera.

Čo bolo obsahom textu na Fa-
cebooku Miroslava Hajdučíka?

LIDL na Nábreží 
v Námestove!!!???

V koláži som sa pokúsil o fikciu, 
ktorá sa možno stane čochvíľa 

realitou... možno nie. Avšak ide o 
toto miesto, o ktorom nielen vrab-
ce na strechách si čvirikajú, ale aj 
zamestnanci Lidla v Námestove 
sa už tešia na tento nový market, 
ktorý sa má stavať na Nábreží. 
Táto absurdnosť je vraj v takom 
stave, že bývalý(á) funkcionár(ka) 
okresného úradu vraj už predal 
svoje pozemky na Nábreží (ku 
ktorým prišiel samozrejme trans-
parentným spôsobom) Lidlu a už 
sa okolo toho dejú ďalšie zákulis-
né rošády. Absolútne nesúhlasím s 
týmto marketom na Nábreží, kto-
ré má  byť rekreačno-oddychovou 

zónou. Neviem, ale v tomto by 
sme sa mali Námestovčania spojiť 
a túto ohavnosť nedopustiť... aby 
nám tento reťazec zohavil miesto, 
ktoré sa môže stať v budúcnosti 
našou pýchou. Najkrajšie a najv-
zácnejšie miesto nášho mesta by 
sme si mali uchrániť ako prírodné 
dedičstvo pre ďalšie generácie. 
Keď s ním nedokážeme naložiť 
rozumne, tak to prenechajme rad-
šej generáciám, ktoré budú mať 
viacej rozumu. Mali by sme sa o 
toto „čvirikanie vrabcov“ asi viac 
zaujímať... človek nikdy nevie. 
Verím tomu, že je to len želanie 
Lidla a naši poslanci zhodia tento 
blud... ak sa bude nedajbože pre-

jednávať zmena ÚP... s úsmevom 
zo stola.

Nabudúce ponúknem už radšej 
príjemnejšiu „fikciu“, ako si ja 
predstavujem oddychovú zónu 
Nábrežia, ktorá by mala slúžiť 
nám „občanom mesta“ na relax.

Miroslava Hajdučíka sme sa 
opýtali na dôvod zverejnenia ta-
kejto informácie. Reagoval, že „v 
koláži sa pokúsil o fikciu a posled-
né dni dostal na túto tému niekoľ-
ko otázok... a počul aj niekoľko 
znepokojivých informácií.“ Ďalej 
uviedol, že „verí, že tieto pove-
dačky sú len blud a že „článok 

bol orientovaný hlavne na verejnú 
diskusiu, aby sa začali ľudia zau-
jímať prostredníctvom poslancov 
o tento kúsok Nábrežia, aby sa už 
konečne začalo na ňom  niečo ro-
biť...“

„...mrzí ma, že ľudia si niekedy 
články, text dobre neprečítajú... 
zle pochopia a potom aj tak rea-
gujú... je to hlavne poučenie pre 
mňa, aby som písal zrozumiteľ-
nejšie“, uviedol v reakcii na tému  
„podozrievavej“, neoverenej in-
formácie ohľadne „výstavby Lidla 
na Nábreží Oravskej priehrady“, 
zverejnenej na Facebooku v au-
torskom článku Miroslav Hajdu-
čík.                                      (red.)
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Májové mestské zastupiteľstvo schválilo 
podmienky budovania sietí pre IBV

Na svojom druhom tohto-
ročnom rokovaní sa koncom 
mája zišli poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Nosnou té-
mou bol záverečný účet mes-
ta a hospodárenie všetkých 
mestských rozpočtových a 
príspevkových organizácií. 
Okrem toho poslanci schvá-
lili podmienky pre budovanie 
inžinierskych sietí v meste.

Na úvod rokovania zložil 
zákonom predpísaný sľub 
nový poslanec mestského 
zastupiteľstva Ing. Marián 
Bránický. Nahradil Martina 
Jankuliaka, ktorý sa svojho 
mandátu poslanca vzdal. Stal 
sa tak už v poradí tretím náh-
radníkom v tomto volebnom 
období.

Podrobnú správu o hospo-
dárení mesta v roku 2016 
spracovala a na rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
predniesla vedúca finan-
čného oddelenia mestského 
úradu Katarína Rusinová. V 
nej okrem iného konštato-
vala, že mesto ukončilo rok 
2016 s rozpočtovým prebyt-
kom takmer jeden milión a 
sedemstodvadsaťdva tisíc 

eur. Vysoký prebytok bol do-
siahnutý vyššími príjmami, 
úsporou bežných výdavkov, 
dotáciou z Ministerstva hos-
podárstva SR na investičnú 
akciu z roku 2015 na moder-
nizáciu verejného osvetlenia 
vo výške takmer 600 tisíc eur, 
ale tiež nízkym plnením ka-
pitálového rozpočtu. Je preto 
dôležité, aby sa do rozpoč-
tu zaraďovali len tie akcie, 
ktorých príprava a realizácia 
budú mať reálny predpok-
lad ich úspešnej realizácie v 
danom roku. Celý prebytok 
bol prevedený do rezervného 
fondu mesta. Mesto si kumu-
láciou finančných prostried-
kov vytvára priestor na zara-
denie investičných projektov 
do rozpočtu bez nutnosti za-
dlžovať sa prostredníctvom 
bankových úverov.

Druhým dôležitým roz-
hodnutím poslancov bolo 
schválenie podmienok pre 
výstavbu inžinierskych sietí 
na realizáciu individuálnej 
bytovej výstavby. Pre budú-
cich stavebníkov rodinných 
domov je dôležité, že sa 
mesto zaviazalo siete finan-

covať a budovať. Na druhej 
strane, vlastníci pozemkov 
budú musieť mestu svoje 
pozemky pod komuniká-
cie odpredať za symbolické 
jedno euro. Tam, kde bude 
mesto vlastníkom pozemkov 
a kde bude reálny predpok-
lad výstavby rodinných do-
mov, tam bude mesto siete 
budovať. Nastane tak tlak na 

vlastníkov pozemkov, aby sa 
dohodli, pozemky si navzá-
jom vysporiadali a pod cesty 
mestu ponúkli. Tí, ktorým sa 
to podarí najskôr, budú mať 
záruku, že mesto siete vybu-
duje. Tam, kde sa dohodnúť 
nedokážu, mesto siete budo-
vať nebude.

Milan Rentka
prednosta MsÚ

Na májovom MsZ zložil sľub poslanca Ing. Marián Bránic-
ký.             Foto: (lá)

Fikcia vs. skutočnosť
Na Nábreží Oravskej priehrady Lidl stáť nebude

Bytovo-parkovací dom na Brehoch
situácia s parkovaním motorových 

vozidiel na sídlisku Brehy je čoraz 
horšia. vedenie mesta sa snaží túto 
situáciu riešiť už cca 10 rokov. pre-
behlo niekoľko výberových konaní  
na parkovací dom, no ani jedno sa 
neskončilo úspešne.

V roku 2016 sa uskutočnilo opäť  vý-
berové konanie na parkovací dom na síd-
lisku Brehy. Súťaž sa skončila úspešne 
a víťazná firma začala na jar roku 2017 
výstavbu parkovacieho domu. Obyvate-
lia sídliska Brehy sa  tešili, že vznikne 
dostatok parkovacích miest, no zároveň 
mali obavu, či si budú môcť dovoliť za-
kúpenie, prenajatie parkovacieho miesta 
v parkovacom dome.

Tieto informácie som nenašiel na ofi-
ciálnej stránke mesta Námestova, ani na 
stavebnom úrade mesta Námestova som 
sa to nedozvedel.  Ako poslanci MsZ 
sme nevedeli  povedať občanom sídliska 
Brehy, koľko bude stáť aspoň cca jedno 
parkovacie miesto, alebo jeho prenajatie 
na mesiac, rok. 

Všetci sme si mysleli, že sa stále buduje 
parkovací dom na sídlisku Brehy, no  v 
projekte stavby je uvádzané, že je to By-

tovo-parkovací dom. Kedy a prečo takáto 
zmena účelu stavby nastala, nás vedenie 
mesta neinformovalo. No zároveň už ur-
čite vieme, že parkovacích miest na síd-
lisku Brehy nebude dostatok.  Myslím si, 
že vedenie mesta má nás ako poslancov 
MsZ o týchto zmenách informovať a má 

mať informácie o cca 
cenách parkovacích 
miest, aby sme obča-
nov mohli informovať.

Po začatí výstavby 
Bytovo-parkovacieho 
domu na sídlisku Bre-
hy sa veľmi zhoršil 
stav prístupovej cesty, 
ktorú využíva staveb-
ník a aj majitelia gará-
ží. Majitelia garáží si 
za dvadsaťročné uží-
vanie prístupovú cestu 
udržiavali  jemným štr-
kom na vlastné nákla-
dy. Teraz musia využí-
vať prístupovú cestu po 
blate, alebo po prachu, 
ak dlhšie neprší. Je to 
nespravodlivé voči ob-

čanom, ktorí túto prístupovú cestu využí-
vajú. Myslím si, že stavebník a vedenie 
mesta by mali mať uzavretú dohodu o 
udržiavaní prístupovej cesty v takom sta-
ve, aby nedochádzalo ku jej poškodeniu, 
nezjazdnosti a nadmernému znečisteniu 
blatom a prachom. O uzavretí  takej do-
hody, poprípade zmluvy mi  nevedeli dať  
informácie  na stavebnom úrade mesta, 
ani  vedenie mesta.

Verím, že chýbajúce informácie o par-
kovacích miesta a cenách  pre občanov 
nášho mesta  sa čo najskôr  objavia na 
stránke mesta, alebo budú zverejnené 
iným spôsobom a stav prístupovej ces-
ty sa zlepší  do takého stavu, že občania 
nášho mesta budú môcť povedať, že sa 
vedenie mesta o nich dobre stará a záleží 
mu na nich.                         Milan Húbik

poslanec MsZ

Stav prístupovej cesty ku garážam sa po začatí výstavby 
bytovo-parkovacieho domu veľmi zhoršil.       Foto: (mh)

Učebne CZŠ v CVČ
Dlhodobejšie sa mediali-

zoval problém nedostatku 
vyučovacích priestorov v 
Cirkevnej škole sv. Goraz-
da v Námestove a s ním tiež 
súvisiaca žiadosť o nájom 
našich, mestských priesto-
rov v budove, v ktorej síd-
li Centrum voľného času. 
Nadobudol som počas toho 
dojem, že niektorí občania 
nás dávali do čiernej pozí-
cie, ako keby sme cirkevnej 
škole nechceli vyjsť v ús-
trety. 

Treba úplne jednoznač-
ne povedať, že priestorový 
problém na tejto škole ne-
spôsobilo mesto, skôr pani 
riaditeľka CZŠ porušuje 
akýsi princíp kapacity. Ne-
môže prijímať viac žiakov 
ako je kapacita školy, po-
dobne, ako napríklad ma-
terská škola nemôže prijať 
viac detí, než akú má ka-
pacitu. Takže - vytvorí sa 
problém a potom - mesto ho 
má riešiť.

V prípade, že by malo 
mesto voľné priestory, ne-
bol by žiadny problém 
poskytnúť ich cirkevnej 
škole.  Aj v tomto prípade 
– keďže v CVČ boli voľné 
priestory, nech  sa využíva-
jú. Hoci, dobre vieme, že 

aj Centrum voľného času 
nutne potrebuje priestory 
pre svoju činnosť. Ale ustú-
pilo, čo je prejavom ochoty 
a vôle mesta vyjsť v ústrety 
a chcieť riešiť priestorový 
problém cirkevnej školy. 
Ako vieme, podnájomca, 
ktorý bol v CVČ, mal však 
nejaké práva, podľa ktorých 
mu nebolo možné vypo-
vedať zmluvu s okamžitou 
platnosťou.

Ak ale v mestských pries-
toroch chce spomínaná 
škola, inštitúcia, ktorej 
zriaďovateľom nie je mes-
to, robiť učebne, má si byť 
vedomá toho, že musí sama 
znášať všetky náklady na 
svoju činnosť, teda náklady 
na rekonštrukciu kúrenia, 
elektroinštaláciu atď. Cir-
kevná škola už má mest-
skú budovu, v ktorej sídli, 
mestom zrekonštruovanú 
– zateplenú a vybavenú -  v 
nájme za symbolické jedno 
euro...

Zmluva o nájme priesto-
rov pre dve učebne v CVČ 
je podpísaná, problémy vy-
riešené, takže len zaželám, 
nech sa cirkevnej škole v 
týchto priestoroch darí.

Ján Kadera
primátor mesta 



3Námestovčan  7. 7. 2017 samospráva

Výtlky strpčujú život vodičom   
Veľa občanov sa pýta, kedy 

sa opravia výtlky spôsobené 
opravou vodovodných sietí 
v našom  meste?  Ide predo-
všetkým o miesta na Ulici 
Červeného kríža, medzi po-
liklinikou a obchodným do-
mom Klinec, na ulici Mlyn-

skej  pri Urbárskom dome  
a o 200 m vyššie, kde tieto 
diery sú takmer pol roka ne-
opravené.  Pred poliklinikou 
boli diery na ceste nedávno 
ako-tak zalátané, na 
spomínaných ďalších 
dvoch miestach sa 
však doteraz v tejto 
veci nič k lepšiemu 
nemení. Ešte done-
dávna to bolo tak, že 
Oravská vodárenská 
spoločnosť, ktorá ko-
munikácie rozkopala 
pre opravy vodo-
vodných sietí, mohla 
dať realizáciu opravy 
Technickým službám 
mesta Námestovo, v 
súčasnosti ale musí, 
podľa zákona,  rea-
lizovať  výberové 
konanie, čo časovo 

oddiaľuje samotnú opravu 
a je otázne, či najnižšia ce-
nová ponuka je, čo sa týka 
kvality práce, výhra.  Čo k 
tomu dodať? Na Slovensku 
je to v niektorých právnych 
úkonoch komplikované,  ale 
možno aj toto krátke verej-

né upozornenie na dlhodobý 
problém občanov napomôže 
urýchliť opravu cestných 
výtlkov.           
                 Tomáš Kucharík

Na Sládkovičovej ulici pred opravou vozovky.       Foto: (lá)

Na Sládkovičovej po oprave 27. júna. Foto: Matúš Gogolák

Nové cesty iba v zmysle ÚP 
a na vysporiadaných pozemkoch

Už takmer rok je v uží-
vaní prieťah Námestovom, 
ktorý komunikačnú sieť 
mestom posunul na  vyš-
šiu úroveň a tak občania 
právom žiadajú, aby sa 
zmenšil kontrast v kvalite 
a úrovni miestnych komu-
nikácií. Aký je podľa vás 
stav mestských komuni-
kácií a ktoré z nich budú 
mať, vzhľadom na ich ne-
vyhovujúcu kvalitu, priori-
tu, čo sa týka  opráv? Túto 
a ďalšie otázky ohľadne 
mestských ciest sme polo-
žili primátorovi mesta Já-
novi Kaderovi.

„Od roku 
1981, čo pra-
cujem v tejto 
sfére, sa pri-
pravovala ply-
nofikácia slo-
venských miest 
a obcí, okres 
N á m e s t o v o 
však bol sply-
nofikovaný vari 
ako posledný 
na Slovensku v 
roku 2001. Tak-
že približne 20 
rokov sa nero-
bili komplexné 
rekonštrukcie 
ciest, opravo-
vali sa iba naj-
nutnejšie úse-
ky, za tie roky 
sa  problémy  
nakopili a ces-
ty v meste sú v dezolátnom 
stave. Od roku 2005, odkedy 
som vo funkcii,  každoročne 
zrealizujeme opravu niekoľ-
kých  ciest podľa ich dôle-
žitosti a stavu. Najprv sme 
urobili hlavné ťahy – síd-
lisko Brehy, sídlisko Stred 
a postupne pokračujeme 

ďalej. Vo veľmi kritickom, 
dezolátnom  stave je Ulica 
mieru – pri gymnáziu, kde 
sú ľudia určite veľmi nespo-
kojní.  Ešte bude treba trochu 
strpenia, sme pred podpisom 
zmluvy s dodávateľom, kto-
rý vzišiel zo súťaže, po rea-
lizácii tohto aktu by budúci 
dodávateľ  vyasfaltoval uli-
ce Mieru aj Bernolákovu. 
Robíme všetko pre to, aby 
sme tohto roku ešte stihli za-
asfaltovať  aj parkovisko od 
ČSOB smerom na kruhovú 
križovatku k Oravskej Jase-
nici, ktoré vzniklo posunom 

štátnej cesty pod cintorínom, 
pretože tam autá parkujú v 
prachu a blate. Cintorín by 
sme chceli otvoriť  bránou 
aj zo spodnej časti, keďže 
na Hviezdoslavovej ulici nie 
je dostatok miest na parko-
vanie pre ľudí, ktorí prichá-
dzajú na toto pietne miesto. 

Mrzí ma to, spomínané par-
kovisko sme už  mohli mať 
hotové z prostriedkov mi-
nisterstva dopravy, ale žabo-
myšie vojny tomu zabránili. 
V skvalitňovaní mestských 
komunikácií budeme pokra-
čovať aj ďalšie roky, konti-
nuálne. 

Ktoré ďalšie mestské ces-
ty budú nasledovať?

Mesto má viac ako 30 km 
mestských komunikácií, z 
ktorých mnoho  nie je ma-
jetkovo vysporiadaných. 
Budeme rekonštruovať tie 
asfaltové komunikácie, kto-

ré sú v kritickom stave a je 
narušený asfaltový povrch, 
hoci pozemky pod nimi nie 
sú majetkovo vysporiadané.  
Nové cesty však musia byť  
vo vlastníctve mesta, aby 
ich mesto mohlo budovať. 
Musíme sa striktne držať 
zásady, ktorú sme prijali na 

májovom mestskom zastupi-
teľstve, že komunikácia bude 
v zmysle územného plánu a 
pozemok poď ňou bude ma-
jetkovo vysporiadaný. 

Ľudia sa musia naučiť ku-
povať stavebné pozemky 
tak, aby mali v rukách aj 
prístup k svojej budúcej ne-
hnuteľnosti. Pozemky pod 
cesty k rodinným domom  si 
musia stavebníci s majiteľmi 
parciel pod komunikáciou v 
zmysle poslaneckým zborom 
prijatých zásad vysporiadať 
sami. Na nevysporiadaných 
pozemkoch mesto komuni-
kácie budovať nebude. 

Občania Námestova čas-
ti obce Zubrohlava poslali 
poslancom i mestu požia-
davku o vybudovanie as-
faltového povrchu tamoj-
ších komunikácií. Už je 
známe stanovisko mesta k 
tejto požiadavke? 

Ide o dve ulice a možno ešte 
o predlženie Slanickej ulice. 
Komunikácia je vo vlastníc-
tve mesta, je to opodstatne-
ná požiadavka a ľudia si tú 
komunikáciu zaslúžia. Je tu 
teda predpoklad zaasfalto-
vať ju, avšak až v budúcom 
roku, pretože tento rok nie 
sú na tento účel schválené 
prostriedky. Konečné slovo, 
ako odpoveď na túto požia-
davku občanov Námestova 
v časti Zubrohlavy, budú 
mať  poslanci pri zostavo-
vaní a schvaľovaní rozpočtu 
na budúci rok. Mám za to, 
že každý rok musíme nielen 
na rekonštrukciu, ale aj výs-
tavbu nových komunikácií  
odsúhlasiť v rozpočte väčší 
objem peňazí, aby sme ko-
munikácie mohli opravovať 
a budovať plynule.                                      
            (lá)

Tohto roku zmenia šat ulice Ľudovíta Štúra, mieru, Bernolákova a asfaltový povrch dostanú 
parkoviská pod kostolom, pred marínou a pod cintorínom

Čo nového v budovaní 
cyklochodníka?

„Máme úprimnú snahu, vy-
budovať ho čo najskôr, lebo 
stále opakujem, že by som ho 
chcel kolaudovať na kolies-
kových korčuliach alebo na 
bicykli, to znamená, že je to 
aj mojím osobným záujmom, 
aby tento chodník mali obča-
nia mesta čo najskôr“ reaguje 
primátor na tému, zaujímajú-
cu širokú verejnosť. „O po-
trebe a výhodnosti tejto stav-
by určite nikto nepochybuje 
a cyklochodník chceme mať 
čím skôr.  Stále však ešte pre-
šľapujeme na mieste, hoci, 
myslím si, že už je táto téma 
na spadnutie.  Ako je známe, 
všetko nám  zabrzdili  vyda-
né reštitúcie  a pozemky pod 
výstavbu sme museli majet-
kovo vysporadúvať.  Vec  je 
v takom štádiu,  že minis-
terstvo pôdohospodárstva 
by to cez svoju komisiu  už 

malo schváliť, len priebežne 
ešte stále žiada od nás rôzne 
dokumenty.  Nečakáme však 
pasívne,   komunikácia medzi 
zainteresovanými inštitúcia-
mi na túto tému prebieha stá-
le. Akonáhle bude podpísaná 
zámena a zmluva s reštituen-
tami,  Štátne lesy získajú list 
vlastníctva na tieto pozemky, 
mesto vyžiada ich vyňatie z 
poľnohospodárskeho a lesné-
ho fondu a následne môžeme 
dostať stavebné povolenie. 
Po získaní listu vlastníctva 
okamžite vypíšeme súťaž a 
súbežne by bežalo stavebné 
konanie. Takže takúto ces-
tu  ešte máme pred sebou. 
Táto cesta  nezávisí  od nás, 
ale veľmi, veľmi rád by som 
výstavbu cyklochodníka toh-
to roku minimálne otvoril, 
keď nie zrealizoval“, povedal 
primátor Ján Kadera.       (lá)

Ceny parkovacích miest 
stanoví investor

Otázku ohľadne cien za 
parkovacie miesto a prob-
lém znečistenia prístupovej 
komunikácie k stavenisku, o 
ktorých píše na 2. strane novín 
poslanec Milan Hubík, sme 
predložili prednostovi MsÚ 
Milanovi Rentkovi.

„Odporúčame poslancom 
zalistovať si v starších materi-
áloch z rokovania zastupiteľ-
stva, čo schvaľovali a väčšinou 
hlasov aj schválili. Vyberáme 
z inzerátu po schválení vypí-
sania súťaže:

Obchodná verejná 
súťaž
Mesto Námestovo ponúka 

na odpredaj formou obchod-
nej verejnej súťaže: 

Časť pozemku parcela KN č. 
1753/1 – svah pri radových ga-
rážach, o výmere cca 1 000 m2.

Pozemok je prednostne urče-
ný na výstavbu poschodových 
hromadných garáží a bytov, 
ktorých výstavbu  a odpredaj 
si bude zabezpečovať  záujem-
ca. 

Máme za to, že predošlý text 
dostatočne odpovedá na otáz-
ky, na ktoré sa poslanci pýtajú 
a ktoré sami  schválili.

Na cenu parkovacieho mies-
ta sa musia spýtať investora,  
nie  mesta.

Čo sa týka blata a prachu, 
kritika je oprávnená. Už sme 
na to stavebnú firmu viackrát 
upozorňovali. Prisľúbila, že 
sa to zlepší, výsledok však 
zatiaľ nie je na požadova-
nej úrovni. Zrejme budeme 
musieť pristúpiť k „tvrdším 
opatreniam“, reagoval v sta-
novisku MsÚ jeho prednos-
ta.

Rekonštrukciou štátnej cesty vzniklo v centre mesta viac ako 100 nových 
parkovacích miest. Ich úpravu a asfaltovanie však musí financovať mesto z 
vlastných prostriedkov.                 Foto: (msú)

Diery „pod kontrolou“
Tak takáto situácia, ako ju 

popísal a do redakcie Ná-
mestovčana nám približne v 
polovici mája poslal posla-
nec MsZ Tomáš Kucharík,  
už od  utorka 27. júna ne-
platí. V pondelok 26. júna sa 
o stav dier na spomínaných 
cestách telefonicky zaujímal 
v Oravskej vodárenskej spo-
ločnosti primátor mesta. Do-
stal prísľub, že „už zajtra“ 
budú miesta po opravách 
vodovodných sietí oprave-
né. V uvedený utorok sme si 

zobrali prísľub vodární pod 
redakčnú kontrolu slovom i 
obrazom a Dušanovi Krná-
čovi sme adresovali okrem 
otázky, „či skutočne“, aj 
otázku poslanca Kucharíka, 
„či kvalitne“. Podľa slov D. 
Krnáča mala OVS zrealizo-
vať opravy do konca júna, 
urobila ich teda podľa neho 
ešte tri dni v predstihu. A 
čo sa týka otázky ohľadne 
kvality opráv? Na tú si dajú 
odpoveď samotní vodiči, ale 
veríme, že pozitívnu.     (lá) 

Poškodená vozovka na Mlynskej 
ulici.                Foto: (lá)
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vyjde 22. septembra 2017.
Uzávierka príspevkov a inzercie

 je 11. septembra.  

Riadkovú inzerciu Vám zverejníme zadarmo.
E-mail:oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Nový vzhľad okolia školy navrhla bývalá žiačka
V krásne slnečné  sobot-

ňajšie ráno  20. mája okolie 
Základnej školy na Slnečnej 
ulici v Námestove ožilo. Plní 
elánu a s náradím v rukách 
prichádzali učitelia, žiaci a ich 
rodičia, aby  zrealizovali prvú 
etapu úpravy okolia školy 
podľa projektu  záhradnej ar-
chitektky, bývalej žiačky ško-
ly, Veroniky Brandysovej. 

V neľahkom teréne, z 
pôdy plnej skál a kameňov, 
sa pomaly začali črtať zák-
lady trvalkového záhona a 
dlhého živého 
plotu okras-
ných drevín. 
Napoludnie sa 
už účastníci 
brigády mohli 
kochať oddy-
chovou zónou 
pri vstupe do 
školy – lavič-
kami obklo-
penými trval-
kami a pozdĺž 
budovy nižších  
ročníkov vzni-
kol dlhý pás 
vkusne osade-
ných pestrý ch 

kríkov.
Ďakujeme mestu Námesto-

vo a technickým službám za 
finančnú  a technickú pod-
poru, bez ktorej by sa akcia 
nemohla uskutočniť. Veľké 
poďakovanie však patrí aj 
tímu učiteľov a vedeniu školy 
a všetkým rodičom a deťom, 
ktorí bok po boku spolupra-
covali na skrášlení vonkajšie-
ho prostredia. Bol to krásny 
príklad kooperácie školy s ro-
dičmi, zdieľania spoločných 
radostí a riešenia spoločných 

problémov, ktoré sa týkajú 
devastácie budov školy a ich 
okolia vandalmi.

Sme si vedomí toho, že od 
vzájomných vzťahov školy a 
rodiny závisí pohľad dieťaťa 
a neskôr mladého človeka na 
svet a ovplyvňuje jeho sprá-
vanie,  postoje, aj hierarchiu 
hodnôt. Preto nám záleží  na 
tom, aby sme ako škola naďa-
lej spolupracovali s rodičmi 
nielen pri ďalších aktivitách 
estetizácie prostredia školy. 

Mgr. Magdaléna Bútorová

Učitelia, žiaci a rodičia dali v jednu májovú sobotu nový vzhľad okoliu svo-
jej školy.                   Foto: (zšs)

Tešíme sa na nové priestory
Po náročnom období hľa-

dania a vybavovania po-
slanci mesta Námestovo na 
predošlom zasadnutí schvá-
lili prenájom priestorov pre 
CZŠ sv. Gorazda pod mater-
skou škôlkou na Ulici Ko-
menského. Sme radi, že nás 
v tejto veci poslanci nášho 
mesta podporili. Skôr, ako 
sa do týchto priestorov na-
sťahujú naše deti, je nutné 
ich úplne zrekonštruovať. 
Od podláh, kanalizácie, 
elektroinštalácie, vybudo-
vania sociálnych zariadení, 
kúrenia, nových priečok, 
výmeny okien až po zaria-
denie nových tried, ktoré 
budú vyhovovať štandardu 
školských inštitúcií. Tým-

to by sme chceli skvalitniť 
podmienky vyučovania 
žiakom na našej škole. Pre 
priaznivcov bude na našej 
stránke www.czsgorazd.
edupage.org vytvorený 
priestor s aktuálnymi in-
formáciami o prebiehajúcej 
rekonštrukcii, ktorú chceme 
stihnúť do konca augusta 
2017, aby sme nové priesto-
ry mohli využívať už v no-
vom školskom roku. Strán-
ka poskytne informácie, ako 
a kedy môžu ľudia pomôcť, 
či už manuálne, materiálne 
alebo finančne.Veríme, že 
spoločne a s Božou pomo-
cou sa nám to podarí.

Marta Kurtulíková 
riaditeľka CZŠ

Výsledky súťaže o MONUMENT 
Oravskej priehrady
Na základe hodnotenia od-

bornej poroty a tiež verejného 
a facebookového hlasovania, 
mesto vyhlasuje výsledky sú-
ťaže. 

S rovnakým počtom bodov 
15, obsadili prvé miesto au-
torky Petra Jašicova a Barbora 
Kolenčíková s číslom návrhu 
4, spoločne s Adamom Hude-
com, ktorý je autorom návrhu 
č. 2. Tretie miesto obsadil Lu-
káš Mydlár, autor návrhu č.8.  
Víťazi si spoločne odnesú po 
400 € a v prípade tretieho mies-
ta to bude odmena 200 €. 

Konečné stanovisko poroty 
znie nasledovne: „Napriek rov-
nakému počtu bodov v hodno-
tení, navrhujeme dopracovať 
a následne realizovať návrh 
autoriek Petra Jašicova a Bar-
bora Kolenčíková, ktorý bol 
z hľadiska podmienok súťaže 
najvyhovujúcejší. Návrh č. 2 
predstavuje päť svetiel svie-

tiacich priamo do nebies, ako 
symbol piatich zaniknutých 
obcí, nesúci odkaz trpkej histó-
rie, duší zosnulých aj nádeje do 
budúcnosti. Ide o veľmi zaují-
mavú ideu a atraktívny pohľad 

na riešenie monumentu, o čom 
svedčí aj výsledok hlasovania 
verejnosti, no tento návrh by 
bol len veľmi ťažko technicky 
zrealizovateľný a tiež nespĺňa 

viaceré zo základných podmie-
nok súťaže. Tretie miesto patrí 
návrhu č. 8. O tom, či a ktorý 
návrh bude nakoniec realizova-
ný, rozhodne zastupiteľstvo s 
vedením mesta.“ – komentoval 

za porotu Jakub Ptačin.
Stanovisko vedenia mesta k 

súťaži: „Úprimne priznávame, 
že súťaž nenaplnila naše očaká-
vania. Do uzávierky k nám do-

razilo celkovo 12 návrhov, no o 
žiadnom sme neboli presvedčení 
na 100 percent. Naše bodové sta-
novisko je rovnaké ako v prípade 
poroty. Telefonicky sme kontak-
tovali jednotlivo každého súťa-
žiaceho a oboznámili sme ho o 
priebehom súťaže. Aktuálna si-
tuácia je taká, že si na osobné 
stretnutie pozveme autorky Petru 
Jašicovú a Barboru Kolenčíkovú 
a prejdeme si prípadné dopraco-
vanie návrhu. Konečné stanovis-
ko následne vydáme na základe 
rozhodnutia mestského zastupi-
teľstva. Všetkým účastníkom sa 
chceme poďakovať za energiu a 
zapojenie sa do súťaže. “ – za ve-
denie mesta Marián Kasan.

Viac informácií o priebehu sú-
ťaže vám radi poskytneme na tel. 
čísle 043 5504724 alebo sekreta-
riat@namestovo.sk

Marián Kasan

Návrh č.4 zaujal porotcov aj verejnosť, aj preto sa autorky 
tešia z deleného prvého miesta. Stanoviskom poroty bolo jeho 
dopracovanie, o ktorom sa bude rozhodovať na najbližšom za-
stupiteľstve.

Návrh č.8 obsadil v súťaži tretiu priečku.

Dni mesta dopadli na výbornú

Všetko sa to začalo už v 
sobotu doobeda. Od desia-
tej hodiny bola spustená 
medzinárodná modelárska 
výstava, ktorá nemohla ne-
zaujať. Krásne modely áut, 
kamiónov, lietadiel, či do-
konca bojové ukážky mode-
lárskych tankov od autorov z 
celej republiky prilákali na 
amfiteáter veľké množstvo 
návštevníkov všetkých ve-
kových kategórií. Súčasne 
s výstavou bol spustený aj 
turnaj v plážovom volejbale, 
ktorý sa konal pod záštitou 
TJ Oravan Námestovo. Už 
pred začatím bol zoznam 
p r ih l á sených 
družstiev úplne 
naplnený, čo 
sľubovalo skve-
lé zápolenie a 
zábavu. Ok-
rem modelov 
a turnaja bolo 
v areáli pripra-
vených viacero 
r e m e s e l n ý c h 
stánkov, atrak-
cií, fotobúdka, 
guláš, digitál-
na zváračka, či 
iné vychytávky 
od partnerov 
podujatia. Po 
bohatom den-
nom sprievod-
nom programe, 
nasledoval ten 
hlavný, kon-
certný. Ako 
prvý si od 17-tej 
mohli návštev-
níci vychutnať 

Posledný júnový víkend si mohli všetci Námestovča-
nia aj ľudia z okolitých dedín vychutnať nádherné poča-
sie, jedinečné prostredie a bohatý dvojdňový kultúrny a 
športový program. Na nábreží sa totiž konali obnovené 
Dni mesta Námestovo. 

Koncert Petra Lipu bol skutočným kultúrnym zážitkom. 
      Foto: Pavol  Kovačik

Oravský fujarový festival, 
v rámci ktorého sa na pódiu 
predstavili piati známi orav-
skí fujaristi. Po nich nasledo-
val koncert a autogramiáda 

slovenskej superstar Emmy 
Drobnej. O kvalitu a skvelý, 
predovšetkým hudobný zá-
žitok, sa postaral nestor slo-
venského jazzu, Peter Lipa. 
Tak ako je u neho zvykom, 
koncert si veľmi užil a všetci 
zúčastnení spolu s ním. Bod-
ku za sobotňajším progra-
mom dala skupina Billy Bar-
man, ktorá je predovšetkým 
mladším ľuďom dobre zná-
ma. Hity ako Traja, Vrkoče, 
či Sloboda roztancovali po-
četné publikum.

Nedeľný program sa začal  
sv. omšou, ktorá sa napokon 
konala v kostole a nie na am-
fiteátri ako bolo plánované. 
Od 13-tej pódium postupne 
patrilo dobovému Šaškovi 
Fjodorovi, kúzelníkovi Pet-
rovi Šestákovi, skvelej partii 
50-tich parkouristov z do-
máceho Parkour&Workout 
klubu a tiež žiakom Umelec-
kej školy Ignáca Kolčáka a 
Súkromnej umeleckej školy 
Fernezová. Hudobnú zložku 
naplnila jedna z najlepších 
európsky rockabilly kapiel 
TheCellmates. Bodku za 
Dňami mesta 2017 dal Ná-
mestovský ochotnícky súbor 
hrou Strašidlo od Ferka Ur-
bánka.            

	 							Marián Kasan

Bodku za Dňami mesta 2017 dal Námestovský ochotnícky súbor hrou Stra-
šidlo od Ferka Urbánka.             Foto: (arch)



Na Rúfusovom Mikuláši
Členka ZO JDS Mgr. Anna 

Reguliová (na fotografii) sa v 
máji zúčastnila krajskej preh-
liadky seniorov v umeleckom 
prednese poézie a prózy JDS - 
Rúfusov Liptovský Mikuláš. 

Prehliadka sa konala v štý-
lových  priestoroch liptov-
skej synagógy, ktorá patrí 
k najväčším na Slovensku. 
Tak ako  v minulosti,  repre-
zentovala A. Reguliová našu  
základnú i našu okresnú 
organizáciu Námestovo. 

Ďakujeme jej za reprezen-
táciu nášho mesta, okresu, 
účasť  i osobný prínos k preh-
liadke.

ZO JDS Námestovo
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Zo života DhZ

spektrum

Gymnazisti vo svete
V dňoch 16 – 22. júna  

sme sa zúčastnili zájazdu 
do Londýna, spojeného s 
prehliadkou Paríža a náv-
števou zábavného parku 
Disneyland. Už od prvých 
momentov sme sa tešili, že 
spoznáme nové miesta, nav-
štívime londýnsku strednú 
školu a naučíme sa aj zopár 
nových anglických fráz a vý-
razov. Tak sme teda vyrazili 
na dlhú cestu autobusom a, 
samozrejme, trajektom cez 
kanál La Manche.  Počas 
cesty sme prechádzali Čes-
kom a Nemeckom a na zá-
ver nás Francúzsko privítalo 
horúcim slnečným počasím. 
Keď sa teploty vyšplhali na 
38 stupňov, mali sme po-
cit, že sa uvaríme. Napriek 
tomu nám slovenské rezne 
pred chrámom Notre Dame 
chutili výborne. Mona Lisa 
ubytovaná v sklenenej pyra-
míde v galérii Louvre sa nám 
zdala tiež spotená, ale Napo-
leónova hrobka, vetrík na vr-
chole Eifelovky a plavba po 
rieke Seina, to už bolo niečo 
iné. Naše peňaženky zaťa-
žila hlavne suma za vodu, 
ktorú sme si museli kupovať 
na litre. 

Na druhý deň sme hneď po 
raňajkách pokračovali v ceste 
do Veľkej Británie. Ohrome-
ní veľkosťou 7-poschodové-
ho trajektu  sme nastúpili na 
takmer dvojhodinovú plav-
bu, počas ktorej sme kŕmili 
krotké čajky slovenskými 
horalkami, nakupovali suve-
níry, ochutnávali špeciality a 
niektorí z nás mali možnosť 
použiť angličtinu po prvý-
krát v rozhovore s turistami 
z krajín od výmyslu sveta. 

Konečne sme sa dočkali. 
Vidíme Doverské biele úte-
sy, nasleduje krátka cesta do 

Londýna a hor sa na nultý 
poludník! Stáť každou nohou 
na inej pologuli našej Zeme, 
to sa podarí málokomu... 
Nastavujeme si hodinky o 
hodinku dozadu podľa Gre-
enwichského času a rýchlo 
ďalej. Zážitok sme mali aj 
pri prebehnutí tunelom po-

pod rieku Temža. Typické 
červené poschodové autobu-
sy, červené telefónne búdky 
a všeličo, o čom sme počuli 
od našich učiteľov, alebo vi-
deli v dokumentárnych fil-
moch. Naozaj tu autá chodia 
po ľavej strane a pohľadnice 
sa jednoducho vhodia do 
červených poštových schrá-
nok na ulici, pri prechodoch 
cez cestu je na zemi všade 
nápis: „Pozri vpravo!“ Naj-
krajší zo všetkého bol však 
most Tower Bridge, ktorý sa 
dokonca v strede dvíhal, čo 
sa nedeje každý deň.

Smažená slaninka, vajcia, 
fazuľky, klobásky, toasty 
atď., to všetko sa nám po-
darilo zjesť na raňajky pred 
návštevou strednej školy, 
ktorá bola iba pár metrov 

od hotela. Katolícka Škola 
sv. Uršuly bola úplne niečo 
iné,  než na čo sme zvyknu-
tí. Školské uniformy, rôzne 
náboženstvá, multikultúrne 
prostredie...Študentky sa tu 
učia aj variť, šiť a robiť rôz-
ne iné praktické veci. V čase 
našej návštevy prebiehali 

skúšky, a tak nám po chrbte 
prebehli tie pravé osviežu-
júce zimomriavky. Veď u 
nás je to podobné... Škola 
je škola. Rozlúčili sme sa s 
pani riaditeľkou v školskej 
knižnici a pokračovali sme 
v učení sa v „teréne“, čiže 
v prírodovednom múzeu, 
múzeu vedy a techniky, v 
Múzeu voskových figurín 
Madam Tussaud´s  a, samoz-
rejme neobišli sme britský 
parlament, a Buckingham-
ský palác. Krátky piknik v 
St. James Parku, opäť noc v 
autobuse a Disneyland plný 
zábavy. Krásne spomienky, 
unavené svaly a mobily plné 
fotografií, zopár nových ad-
ries... Bude na čo spomínať.

 Študenti Gymnázia 
A. Bernoláka 

Gymnazisti pred budovou britského parlamentu. 
                    Foto: Soňa Dorošová

Prvých 39 absolventov UTV 
na „svojej“ slávnosti v aule UK

Život človeka je taký, akým 
ho urobia jeho myšlienky. Tie 
aj v ťažkých chvíľach vedia 
nájsť lúč radosti a vďačnosti. 

Práve takýmto lúčom pre štu-
dentov Univerzity tretieho veku 
(UTV) v Námestove bolo celé 
trojročné štúdium a najkrajším 
dňom sa stal 14. jún 2017, kedy 
ich na Univerzite Komenského 
v Bratislave čakalo prevzatie 

osvedčenia o ukončení štúdia. 
Mestský úrad v Námestove po-
skytol autobus a tak ráno absol-
venti (poniektorí aj s rodinnými 
príslušníkmi) vyrazili výborne 
naladení spoločne smer Brati-
slava. Slávnostné ukončenie sa 
uskutočnilo v aule historickej 
budovy Univerzity Komenské-
ho popoludní, kde si absolventi 
ešte predtým precvičili celý 

presný priebeh „promočného 
aktu“. Za slávnostných fanfár 
a hymny SR akademický se-
nát pristúpil k odovzdávaniu 
osvedčenia 39-tim študentom 
o úspešnom ukončení vzde-
lávania na Univerzite tretieho 
veku. Nezabudnuteľné chvíle 
umocnila aj prítomnosť pri-
mátora mesta Námestovo Ing. 
Jána Kaderu a Mgr. Ľubomíra 
Jaňáka, riaditeľa ZŠ na Komen-
ského ulici v Námestove, kde sa 
vzdelávanie realizovalo a kto-
rým patrí vďaka, že tu má UTV 
Centra ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave svoju pobočku. O toto 
štúdium je čoraz väčší záujem 
aj vďaka Mgr. Anne Draveckej, 
ktorá ďalšie vzdelávanie obeta-
vo a perfektne koordinovala.

Záujemcom o štúdium na 
UTV UK Bratislava: Prihlášky 
do 1. ročníka škola prijíma do 
konca augusta 2017. Informuj-
te sa na tel. číslach 0904 484 
991 (Mgr. Anna Dravecká), 
043/5522209 alebo na anna@
dsidata.sk, či www.zskomnam.
edu.sk.  Mgr. Marta Slovíková  

Časť kolektívu prvých absolventov Univerzity tretieho veku v 
Námestove pri UK v Bratislave.        Foto: (ms)

Štrnásteho mája sa v Námestove konala okresná súťaž družstiev DHZ, ktorej sa zúčastnilo 40 
kolektívov,  z toho 11 družstiev žien a 4 mužstvá nad 35 rokov.  

          Text a foto: Tomáš Plutinský, veliteľ DHZ

Šiesti členovia DHZ z Námestova sa v po-
lovici júna zúčastnili dvojdňového cvičenia 
DHZ vo výcvikovom stredisku Lešť, ktoré or-
ganizovalo Ministerstvo vnútra SR. Približne 
70 členov zo šiestich DHZ – okrem námestov-
ského z Likavky, Suchej Hory, Mošoviec, Vá-
hoviec a Blatnice sa zdokonaľovalo v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i v zá-

chranných činnostiach, ako je vyhľadávanie 
osôb v zadymenom priestore, vyprosťovanie 
ľudí z dopravných prostriedkov po dopravnej 
nehode a pod. Členovia námestovského DHZ 
sa výcviku na Lešti zúčastnili už opakovane po 
roku a pol od predošlého výcviku. 

      Vladimír Ptačin, predseda DHZ  
    foto, Facebook



Do výstavy Gorazdo-
vo výtvarné Námesto-
vo, venovanej našej ná-
rodnej histórii v Dome 
kultúry v Námestove, 
vhodne zapadla ďal-
šia – Žili medzi nami. 
Komentovanú výstavu, 
ktorá zvýrazňuje jedno 
z najsmutnejších obdo-
bí histórie nášho náro-
da, pripravilo občian-
ske združenie Pamätaj. 

Deportácie Židov a 
ich kruté osudy, kto-
ré sa ako niť krivdy a 
smútku tiahnu životom 
nielen ich potomkov. O 
pretrhnutie pomysel-
nej nite neprajného a 
strateného osudu  ná-
mestovských Židov, 
vyvraždených či depor-
tovaných do koncentračných 
táborov, o navrátenie domova 
im a ich rodinám, sa už nie-
koľko rokov aktívne usiluje 
Karol Kurtulík. Chce im dať 
symbolické miesto posledné-
ho odpočinku na židovskom 
cintoríne v Námestove, ale 
i symbolickú pamiatku na 
miestach, kde bývali v po-
dobe Kameňa zmiznutých. 
K štyrom existujúcim ka-
meňom rodín Kleinovcov 
a Grossmanovcov tak pri-
budli vo štvrtok 22. júna 
na chodníku v Námestove 
ďalšie, venované pamiatke 
štyroch členov rodiny Mó-
rica Holländera a Marthe 
Dombrower. 

Spomínaná výstava, ale aj 
osobné stretnutia potomkov 
židovských spoluobčanov, 
či dokonca účastníka tejto 
dejinnej tragédie, preživ-
šieho koncentrák, Švajčiara 
Egona Holländera, pôvo-
dom Námestovčana, výraz-
ne sprítomnili toto utrpenie 
a túto dobu. Uvedomovali 
si ju zahraniční hostia, ale 
opäť veľa napovedala i ná-
mestovským a oravským 
súčasníkom. 

Treba tiež možno pripo-
menúť, že na tragédiu holo-
kaustu sa treba dívať v duchu 
aktívneho spomínania, ale i 
odpúšťania a zdôrazňovania, 
že nie všetci Slováci boli tí, 
ktorí udávali Židov, ale to 

boli vo väčšine ľudia, ktorí 
Židom v tejto krutej dobe, aj 
napriek hroziacim nebezpe-
čenstvám, pomáhali. Svedčí 
o tom nemálo svedectiev, 
napríklad i ukrývanie Židov-
ky členom hlinkovej gardy, 
ktoré poznáme zo svedectiev 
ešte žijúcich pamätníkov tej 
doby. Hrdinské činy záchran-
cov Židov oceňuje Izrael kaž-
doročne titulom Spravodlivý 
medzi národmi. Toto ocene-
nie získali tohto roku 7 Slo-
váci, v minulosti i z hornej 
Oravy.

Výstava Žili medzi nami 
bola v Námestove otvorená 
22. júna, podujatie sa konalo 
pod záštitou poslanca NR SR 
Igora Janckulíka.            (lá)

Občianske združenie EF-
FETA, Rímskokatolícky far-
ský úrad v Námestove, Dom 
kultúry v Námestove v spolu-
práci s Katolíckou Jednotou 
Slovenska už po druhýkrát 
zorganizovali v Námestove 
duchovnú obnovu s pátrom 
Eliasom Vellom OFM Conv., 
tentoraz na tému: čo mal Otec 
v srdci, keď dával Desatoro.

Načerpať z darov Ducha 
svätého pre každodenný ži-
vot  bolo hlavným cieľom 
stretnutia pátra Vellu s ľuďmi 
z Námestova a okolia.

Ľudia sa spýtali, či človek 
príde do neba, keď bude do-
držiavať Desatoro Božích 
prikázaní. Desatoro sú podľa 

kazateľa ako do-
pravné značky pre 
vodiča. Ak sa nimi 
bude riadiť, pôjde 
tou správnou ces-
tou a môže šťas-
tne dôjsť do cieľa 
svojej pozemskej 
cesty. Boh nám 
tieto „značky“ ne-
vnucuje, teda ne-
obmedzuje našu 
slobodu, len nám 
ich ponúka a od 
nás závisí, či sa 
nimi chceme ria-
diť a či sa chceme 
dostať do cieľa, 
tak ako sa vodič 
riadi dopravnými 

značkami v cestnej premáv-
ke, aby bez nehody prišiel do 
cieľa.  Dodržiavaním Desato-
ra dosiahneme väčšiu, doko-
nalejšiu lásku a vďaka nej aj 
cieľ našej pozemskej cesty do 
Večnosti. Božie prikázania sú 
znakom Božieho milosrden-
stva a Božej starostlivosti o 
nás a Boh nám ich dal, aby 
nám ukázal cestu. 

Na mnoho otázok z prak-
tického života dostali účast-
níci duchovnej obnovy radu 
od pátra Vellu, exorcistu 
z Malty a počas troch dní, 
aj počas sv. omší, chvál i v 
spoločenstve s ďalšími pred-
nášajúcimi načerpali nielen 
poznatky, ale i duchovnú silu 
a povzbudenie do ďalšieho 
života.                     (lá)

Trinásty máj 2017. Sto ro-
kov od zjavení Panny Márie 
vo Fatime si Námestovčania 
i ľudia z okolia modlitbou, 
sv. omšou i procesiou mes-
tom pripomenuli obsah zja-
vení Matky Božej trom ma-
lým deťom.

Zjavenia nie sú senzá-
cia, ale Božia reč, ktorou 
nám Boh chce niečo pove-
dať. Zdôrazňuje - aj ústami 
kňaza - že každý človek na 
zemi je vzácny a tak kaž-
dého musíme mať radi, 
musíme sa mať radi všetci 
navzájom. Boh od človeka, 
pre jeho záchranu, žiada 
tri dôležité veci – pokánie, 
modlitby a obety. Pokáním 

máme hľadať chyby v sebe, 
modlitbou spolupracovať s 
Bohom a obetou sa snažiť o 
záchranu duší, lebo duša je 
najvzácnejšia – o tú sa treba 
starať najviac. Matka Božia 
nám fatimskými zjaveniami 
chcela povedať, že pokánie, 
modlitby a obety sú najú-
činnejším liekom na všetky 
choroby sveta. 

Námestovčania si po sláv-
nosti v chráme, spolu s deka-
nom B. Dibdiakom násled-
ne Pannu Máriu fatimskú, 
ktorej sochu niesli členovia 
DHZ Námestovo, uctili aj 
sprievodom kráčajúcim uli-
cami mesta, spievajúc ma-
riánske piesne.           (lá) 
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Poďakovanie zo srdca
 Čas letí a človek niekedy ani 

nevníma, ako rýchlo ubehol. Je 
to na zamyslenie, ale je to aj 
veľký Boží dar a dar žiť a vní-
mať  blízkosť a veľkosť člove-
ka, ktorý  žil medzi nami a pre 
nás...

Z rozhodnutia diecézneho otca 
biskupa mons. Štefana Sečku 
ukončuje svoje účinkovanie  
náš doterajší správca farnosti v 
Námestove vdp. dekan Blažej 
Dibdiak.

Za jeho 20-ročnú službu, prá-
cu, obetu a vždy milé slovo, 
ako i vypočutie všetkých bez 
rozdielu... mu, všetci veriaci 
z našej farnosti Námestovo, 
srdečne ďakujeme a na jeho 
novom pôsobisku mu vypro-

sujeme od Božského srdca, sv. 
Blažeja, blahoslavenej sestry 
Zdenky veľa zdravia, síl a aj 
veľkú ochranu Panny Márie pri 

jeho ďalšej práci pre nesmrteľné 
duše.

S vďakou a láskou v modlit-
bách veriaci z Námestova.

Život človeka je ako cesta, 
po ktorej kráčame. Začína-
me s rodinou, kamarátmi, 
spolužiakmi, partnermi... 
Vstupujú doň ľudia, ktorí 
nám pomáhajú,  sú akousi 
pomyselnou šípkou ukazu-
júcou, ktorým smerom sa 
máme uberať. Ak sme smut-
ní, rozveselia nás, ak nesie-
me ťažké bremeno, pomôžu 
nám ho niesť,  alebo len tak, 
v tichosti, kráčajú vedľa nás.

Taký ste boli aj vy,  náš 
vdp. dekan Blažej Dibdiak, 
ktorý ste popri svojej pas-
toračnej službe podporova-

li cely diapazón podujatí v 
oblasti duchovnej kultúry, 
na ktorých ste sa aj aktívne 
zúčastňovali... Z  mnohých 
spomeniem tie najväčšie 
– opakované celoslovenské 
večeradlá MKH či duchov-
ná obnova s pátrom Eliasom 
Vellom, ale tiež rôzne podu-
jatia a festivaly, ako Goraz-
dovo výtvarné Námestovo, 
Námestovské hudobné sláv-
nosti,  podujatia pre deti a 
mládež, pri ktorých sa roz-
víja ich kreativita a intelekt 
a tiež duchovné aktivity pre 
dospelých - koncerty na Sla-

nickom ostrove umenia a 
mnohé iné... 

A preto vám chcem vyslo-
viť poďakovanie za spolu-
prácu v oblasti kultúry, ale 
tiež za povzbudivé slová, 
„neboj sa, bude dobre, všet-
ko dobre dopadne“, keď 
nešlo všetko tak, ako malo 
ísť... S nádejou, nech aj  vám 
na novom pôsobisku všetko 
dobre dopadne, vdp. dekan 
Blažej a nech vás vždy a vša-
de ochraňuje Panna Mária. 

Eva Mušáková
riaditeľka

DK Námestovo

poďakovanie

Pripomenuli si 100 rokov „od Fatimy“

Sochu Fatimskej Panny Márie niesli na čele procesie členo-
via DHZ.                          Foto. (lá)

Veriaci v sprievode mestom.          Foto: (lá)

Desatoro – dopravné značky pre život

Ďalšie Kamene zmiznutých boli na pamiatku obetiam holokaustu z Ná-
mestova slávnostne osadené pred kostolom.    Foto: Miroslav Hajdučík

Pribudli Kamene zmiznutých
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Život v škole na Slnečnej
Druhý polrok sme začali 

pobytovým lyžiarskym vý-
cvikom žiakov 7. ročníka v 
Sihelnom - Penzión Besky-
dy. 

Žiaci 1. stupňa navštívili 
žilinské bábkové divadlo, 
kde si pozreli predstavenie 
„O veľkom jedákovi a čarov-
nom kabáte“. Príbeh o Hla-
došovi, ktorého vďaka jeho 
obrovskému apetítu čakala 
pekelná odmena, nesklamal. 
Humor, spev i múdre pouče-
nie na záver, pútavé bábky a 
skvelé výkony bábkohercov 
spolu s typickou divadelnou 
atmosférou malých divákov 
oslovili.

Vo februári sme karnevalo-
vali, súťažili v geografickej 
olympiáde a anglickom jazy-
ku, besedovali a dokonca sme 
blúdili v snežnom labyrinte v 
Zakopanom.

Ondrej Grigeľ, žiak 6. A 
triedy, sa postaral o veľký 
úspech, keď na krajskom 
kole (kategória 5. 6. 7. roč-

ník) olympiády v AJ obsadil 
najvyššiu priečku. Ondrej 
prekonal aj súťažiacich z 
vyššieho ročníka a postúpil 
na celoslovenské kolo.

Ďalší mesiac sme zača-
li návštevou žiakov ŠKD v 
Centre sociálnych služieb pri 
príležitosti MDŽ. Deti zare-
citovali, zaspievali a potešili 
dôchodcov. Uskutočnilo sa 
školské kolo Slávik Sloven-
ska.

Pokračovali sme volejba-
lom, kde sme postúpili na 
majstrovstvá okresu žiačok a 
obsadili 2. miesto. 

Traja žiaci z 5. A triedy 
- Laura Kováčová, Matej 
Ratica a Samuel Polák sa 
zúčastnili dekanátneho kola 
Biblickej olympiády. Súťaži-
li ako jeden tím a v kategórii 
ZŠ získali krásne 4. miesto. 

Marec -  mesiac knihy sa 
na našej škole už každoroč-
ne oslavuje čitateľským ma-
ratónom. Každá trieda má 
pripravené primerané akti-
vity zamerané na čitateľskú 
gramotnosť. Okrem čítania 
sa žiaci  zabávajú rôznymi 
hrami, divadielkami, kresle-
ním, poznávaním rozprávok, 
tvorením vlastných príbehov 
a ešte množstvom iných ak-
tivít. 

Koniec mesiaca patril pla-

veckému výcviku 3. a 4. roč-
níka v stredisku  Aquarelax 
v Dolnom Kubíne a sviatku 
učiteľov. Žiaci si zasadli za 
katedru a vyskúšali prácu 
učiteľa.

Nasledujúci mesiac sa začal 
úspechom Ondreja Grigľa na 
celoslovenskom kole olym-
piády anglického jazyka, kde 
v tvrdej konkurencii obsadil 
krásne 5. miesto.

V dňoch 5. a 6. apríla sa 
uskutočnil riadny zápis pr-
vákov. Prvýkrát bola mož-
nosť zapísať dieťa s využitím 
elektronickej prihlášky. Teší 
nás záujem o našu školu v 
podobe 34 zapísaných detí. 
Ďakujeme rodičom.

Zasúťažili sme si v premié-
re Majstrovstvá Slovenska 4-
členných družstiev žiakov a 
žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY v 
rapid šachu v Zákamennom. 
Na turnaji sa prezentovalo 
dovedna 42 družstiev, čo bolo 
spolu 167 detí. Z námestov-
ských škôl sa MSR zúčastni-

li iba družstvá  našej školy, 
ktorú reprezentovali: Samuel 
Polák, Patrik Vojtašák, Jakub 
Polák a Laura Habovštiako-
vá za A tím a Matej Ratica, 
Dávid Košút, Daniel Košút a 
Vanesa Ogureková za B tím. 
Hráči nastúpili pripravení a 
odhodlaní dobre reprezen-
tovať školu. Po skončení 
posledného kola turnaja  v 
súťaži jednotlivcov obsadil 
Dávid Košút vynikajúce 32. 
miesto a Laura Habovštiako-
vá tiež pekné 57. miesto. V 
súťaži družstiev A tím získal 
konečné 33. miesto a B tím 
37. miesto.

Mesiac sme ukončili sviat-
kom Deň Zeme. Naša ško-
la zorganizovala aktivity, 
vplyvom ktorých si mohli 
naši žiaci uvedomiť, aké 
je dôležité chrániť prírodu 
a starať sa o ňu. Príroda sa 
bez človeka zaobíde, no my 
ľudia bez nej neprežijeme. 
Deti sa zahrali a zabavili, no 
zároveň sa aspoň na chvíľu 
mohli zamyslieť nad tým, 
aká je naša planéta veľmi 
krehká a zraniteľná. Pes-
tovať v deťoch pozitívny 
vzťah k životnému prostre-
diu je dôležitá cesta, ako za-
brániť ďalšiemu nešetrnému 
zaobchádzaniu s našou pla-
nétou Zem.

Máj sme začali stavením 
tradičného mája so zmesou 
ľudových piesní, ktoré spie-
vali žiaci v nových krojoch. 

Nezabudli sme ani na dô-
chodcov v CSS s programom 
ku Dňu matiek. 

Mladí šachisti sa znovu 
vybrali do Zákamenného na 
šachový turnaj detí a mládeže 
v rámci šachovej  Grand Prix 
mládeže. Domov sa vrátili s 
dvoma cennými medailami 
– Patrik Vojtašák s 2. a Laura 
Habovštiaková s 3. miestomv 
rámci svojich vekových ka-
tegórií. Ani zvyšok tímu sa 
nenechal zahanbiť, spomedzi 
150 účastníkov sa naši hráči 
umiestnili v prvej tretine. 

V športovo-vedomostnej 
súťaži Župná kalokagatia 
v Zubrohlave sme s tímom 
Patrik Ončák, Erik Macala, 
Jakub Pilarčík, Sára Babin-
ská, Lucia Čajková prešli na 
trati 5 kontrolných stanovíšť 
so zameraním na oblasti do-
pravy,  športu, prvej pomoci, 
histórie a geografie, topogra-
fie, civilnej ochrany. Skončili 
sme v tesnom závese  za ZŠ 
Oravská Polhora na 4. mieste 
so stratou 2 sekundy. 

Besedovali sme s para-
olympioničkami Veronikou 
Vadovičovou - slovenská pa-
raolympijská reprezentantka 
v streľbe a Michaelou Balco-
vou - slovenská paraolympij-
ská reprezentantka v disciplí-
ne boccia. 

Jednu májovú nádhernú sl-
nečnú sobotu sme si vyhrnuli 
rukávy, zobrali do rúk motyky, 
lopaty a hrable a začali sme 
meniť vzhľad okolia školy. 
Pri škole nám vyrástol krásny 
trvalkový záhon a živý plot z 
kríkov. Touto cestou chceme 
vysloviť veľké ĎAKUJEM 
všetkým rodičom, priateľom, 
deťom a pedagógom, ktorí 
nám pomohli pri skrášľovaní 
okolia našej školy. 

Posledný mesiac sme začali 
oslavou sviatku našich detí. 
Deň detí na našej škole bol 
plný hier, zábavy a smiechu. 
Deti sa mohli „vyšantiť“ na 
viacerých stanovištiach, ktoré 
boli v réžii žiakov deviateho 
a ôsmeho ročníka. Na pomoc 
nám prišli i rodičia či starí 
rodičia, aby sme spoločne 
mohli vytvoriť tento darček 
v podobe športového predpo-
ludnia pre naše ratolesti pri 
príležitosti ich sviatku. 

Žiaci 9. ročníka počas jed-
ného týždňa tvorili, spievali, 
tancovali, cvičili na kurzoch 
v CVČ.

Pred koncom školského roka 
sme zažili množstvo exkurzií 
a výletov a po nich už nasle-
duje vytúžený dvojmesačný 
oddych v podobe letných 
prázdnin. Všetkým žiakom a 
učiteľom želám, aby si tento 
čas užili a do sýtosti načerpali 
nové sily do ďalších popráz-
dninových mesiacov.

Mgr. Renáta Fidríková, 
ZŠ, Slnečná

Deti na návšteve meteostanice v Liesku.              Foto: (vžs)

Deň detí  na ZŠ Komenského 
oslávili vo veľkom štýle

 Aj tento rok  sme  pre žia-
kov našej školy pripravili 
Deň detí. Každým rokom 
sa snažíme, aby tento deň 
bol viac a viac zaujímavý a 
aby bol niečím výnimočný. 
Veríme, že sa nám to poda-
rilo.

Všetci spoločne sme sa 
stretli na nábreží Oravskej 
priehrady. Tu  nás čakal pro-
gram, ktorý pripravila ZUŠ 
Ignáca Kolčáka,  CVČ Maják 
spolu s našou školou. Deň 

detí sa začal privítaním  a  
bubeníckou šou.  Nasledovali 
súťaže pre jednotlivé triedy. 
Všetky súťaže boli veľmi 
zábavné a deti si pri nich užili 
kopec smiechu. 

Prváci sa trápili na 
chodúľoch. Nebyť rýchlych 
zásahov pani učiteliek, asi 
by sme mali veľa odretých 
kolienok. Druhákov zaujala 
prekážková dráha postavená 
z kuželiek. Tretiakom neo-
stal ani jeden  balón, všetky 

ľahlo trafili šípkami. Hlavy 
zasypané loptičkami mali 
štvrtáci, ktorí si ich podávali 
na tácňach.  

Ani druhý stupeň sa nenu-
dil. Piataci vytvorili živý rat-
rak. Vyhral ten, kto bol v cieli 
prvý. Veselý bol aj pohľad na 
pretláčajúcich sa šiestakov, 
hlavne na oduševnený súboj 
niektorých dievčat. Siedmaci 
mali podobnú disciplínu ako 
tretiaci, lenže oni hádzali lop-
tičky do košov. Ôsmaci sa zas 

potrápili s obručou, ktorú si 
museli posúvať v kruhu  bez 
toho, abysa jej dotkli. No a 
vrcholom boli deviataci, ktorí 
mali vytvoriť z oblečenia čo 
najdlhšieho hada.  A kto zví-
ťazil? Odmenení boli všetci. 
Bolo úplne jedno, kto vyhral 
v súťaži. Nešlo o súperenie, 
ale o zábavu. 

Počas všetkých súťaží 
mali program aj žiaci ZUŠ. 
Naše deviatačky  mali na čo 
pozerať, keď im na pódiu 

vyhrávali švárni harmoniká-
ri. Deviataci zas nevedeli oči 
odtrhnúť od pekných spie-
vajúcich dievčat.  Na záver 
čakal všetkých chutný guláš 
a zmrzlina. 

Touto cestou chceme 
vyjadriť vďaku  CVČ a ZUŠ 
Ignáca Kolčáka, ktorí  neod-
mietli a našli si čas, aby nám 
pomohli takéto pekné podu-
jatie zorganizovať.  CVČ 
ďakujeme za zábavné súťaže 
a ZUŠ za príjemnú hudobnú 

atmosféru. Určite to nebola 
posledná spolupráca. Veríme, 
že sa na budúci rok stretneme 
zas. 

A nakoniec, hoci sme sa 
obávali počasia, to bolo ukáž-
kové. Slniečko hrialo počas 
celého dopoludnia, až sme 
niekedy boli šťastní, že sa na 
chvíľku schovalo. 

Domov sme sa rozchádzali 
plní pekných spomienok a 
zážitkov. 

ZŠ na Ulici Komenského

Žiaci ZŠ na Komenského ulici v očakávaní bohatého programu.             Foto: (zš k)

zš komenskéhozš slnečná

Deň matiek 2017
„Boh nemôže byť všade, 

preto stvoril mamy.“
Citát, ktorý najvýstižnej-

šie vystihuje najdrahšiu 
bytosť akou je mama. Se-
demnásteho mája sme si 
pripomenuli sviatok, kto-
rý patrí týmto najlepším 
stvoreniam na svete. Za 
ich lásku a starostlivosť  sa 
žiaci prvého stupňa a žia-
ci z tried 5. C, 6. A a 7. A 
odvďačili všetkým progra-
mom plným básničiek, pes-
ničiek, tanca. Nežné slová 
a báseň Modlitba za mamu 
v podaní Laury Turňovej a 
Táne Štefaničiakovej doja-
li všetkých prítomných.    

Prváci sa predstavili ve-
selým tancom, druháci  za-
recitovali básničky, tretiaci 
majstrovsky zvládli  tanec 
na ľudovú notu, štvrtáci 
predviedli spartakiádu a 

scénický tanec.
Starší žiaci ukázali svo-

je pohybové schopnosti v 
moderných tancoch a hre 
na gitare.  

Program publikum odme-

nilo silným potleskom. 
„Keď povieš mama, zna-

mená to všetko. Najdrahšie 
mamy, ďakujeme.“

ZŠ na Ulici 
Komenského

Z vďaky všetkým mamám...       Foto: (zš k)
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czš sv. gorazda

Zamestnanci Lesov SR 
prišli s peknou myšlienkou, 
aby žiaci Cirkevnej základnej 
školy v Námestove pomoh-
li s výsadbou lesa. Nápad 
sa nám zapáčil, a tak sme sa 
stretli 11. mája na lesnej ceste 
pod Magurkou. Najskôr nám 
pán lesník ukázal, ako správ-
ne zasadiť stromček. Potom 
sa žiaci rozdelili do štvor-
členných skupín a s elá-
nom sa pustili do sadenia. 
Najšikovnejšej skupinke 
sa podarilo vysadiť až 32 
sadeníc. Spoločne sme 
zasadili 150 malých smreč-
kov. Počas práce sme si 
dopriali aj krátku prestáv-
ku.  Vtedy sa žiaci od lesní-
kov dozvedeli, ako sa majú 
správať v prírode, ako dlho 
trvá rozklad rôznych dru-
hov  odpadkov, ktoré ľudia 
v lese zanechávajú a aké 
stromy sa vysádzajú v jed-
notlivých pásmach lesa. 
Veľkým prekvapením bolo, 
keď nám lesníci ukázali 
tabuľu s nápisom: V rám-

ci projektu “Zasadil som 
strom“, tento les vysadili žia-
ci 6. A a 6. B triedy Cirkevnej 
ZŠ sv. Gorazda v Námesto-
ve. Tabuľku  sme spoločne 
osadili na miesto, kde sme 
stromčeky zasadili. Po nároč-
nej práci nás čakala spoločná 
opekačka, ktorú pre nás pra-
covníci Lesov SR pripravili. 

Všetkým veľmi chutilo. Na 
záver každý žiak dostal cer-
tifikát a malé spomienkové 
predmety. Unavení, s poci-
tom dobre vykonanej práce, 
sme sa vrátili späť do ško-
ly. Veľmi pekne ďakujeme 
pánom lesníkom, ktorí pre 
nás túto peknú akciu pripra-
vili.                                   czš  

Šiesteho júna sa v telocvič-
ni Cirkevnej spojenej školy v 
Dolnom Kubíne uskutočnil 
turnaj v malom futbale žia-
kov 1. a 2. ročníka o Pohár 
riaditeľa Cirkevnej spojenej 
školy. Tento rok sa turnaja 
zúčastnili žiaci cirkevných 
škôl: Cirkevná spojená ško-
la Dolný Kubín, Cirkevná 
základná škola sv. Gorazda 

Námestovo, Základná škola 
s materskou školou sv. Matú-
ša Švošov, Základná škola s 
materskou školou Rudolfa 
Dilonga Trstená. 

Duely priniesli skvelé fut-
balové predstavenie, z kto-
rého nakoniec víťazne vzišlo 
družstvo Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námes-
tove, ktoré suverénne bez 

prehry a s najlepším skóre 
ovládlo celý turnaj.

Výsledky: Dolný Kubín 
– Švošov 3 : 1, Námesto-
vo – Trstená 5 : 0, Švošov 
– Námestovo 1 : 3, Trstená 
- Dolný Kubín  2 : 2, Trstená 
– Švošov 3 : 3, Dolný Kubín 
– Námestovo 0 : 5

Celkové poradie: 1. miesto 
CZŠ sv. Gorazda Námestovo 
13 : 1 (9 b), 2. miesto CSŠ 
Dolný Kubín 5 : 8 (4 b), 3. 
miesto ZŠ s MŠ R. Dilonga 
Trstená 5 : 10 (2 b), 4. miesto 
CZŠ sv. Matúša Švošov  5 : 
9 (1 b)

Víťazné družstvo repre-
zentovali: Dávid Drunek, 
Matej Jevoš, Tomáš Kru-
šinský, Ján Majzel, Martin 
Nižník, Adam Mikula, Matúš 
Mikula, Dávid Pindjak, 
Tomáš Turčina 

Vedúca družstva Mgr. 
Helena Parišková, tréner 
Ing. Igor Jendrušák                        
          (czš)

Buďme vďační!
V máji našu školu navštívila 

sestrička Františka Mária Ole-
xová, ktorá bola  na krátkej 
dovolenke v Námestove, vo 
svojom rodisku. Porozpráva-
la  nám zaujímavou formou o 
živote v Afrike, o svojej práci 
na misijnej stanici. Priblížila 
nám prácu s chorými na AIDS, 
systém vzdelávania, ale aj 
pastoračnú prácu a sprevádza-
nie nevyliečiteľne chorých na 
odchod do domu Otca. 

Hovorila tiež o ťažkom živo-
te detí bez rodičov v danej 
krajine. Jej rozprávanie aj 
svedectvo jej života, ako aj 
vyše 20-ročná práca v misiách 
boli pre nás určité prínosom a 
tiež, asi väčšinu z nás naplnila 
vďačnosťou za to, čo máme, 
lebo nič nie je samozrejmé. 
Ďakujeme!

Celá cirkev slávila 25. mája 
sviatok Nanebovstúpenia 
Pána. V tento deň na sv. omši, 
ktorú celebroval pán dekan, 

sme sa, celá škola,  zasvätili 
Nepoškvrnenému srdcu Panny 
Márie. Žiaci dostali medailon-
ky. O tejto zázračnej medaile 
nám prišli porozprávať sestrič-
ky vincentky z Nitry, sr. Gema 
a sr. Renáta. Ich svedectvá boli 
veľmi zaujímavé, až dojíma-
vé.  

Vieme, že naša nebeská 
mama sa o nás stará, pomáha 

nám, dajme jej svoju ruku. Ona 
nám pomôže, povedie nás.

Touto cestou chceme poďa-
kovať pánu dekanovi Blažejo-
vi Dibdiakovi za jeho lásku a 
starostlivosť, ktorú venoval 
nám, žiakom a učiteľom cir-
kevnej školy. Prajeme mu veľa 
Božieho požehnania na novom 
pastoračnom mieste. 

Cirkevná ZŠ

Františka Mária Olexová rozpráva o živote v Afrike. 
	 	 	 	 	 				Foto: (czš)

Priniesli futbalové víťazstvo

Naši najmladší futbalisti priniesli z Kubína turnajové víťaz-
stvo.          Foto: (czš)

Anglicko na dotyk 

Žiaci našej školy absolvovali 
6-dňový autobusový zájazd do 
južného Anglicka. Program bol 
veľmi pestrý a navštívili sme: 
Brighton, Hastings, Portsmouth, 

Rye, Hever castle a jeho záhrady, 
Londýn a jeden z ôsmich útesov 
sevensisters  s názvom - Bea-
chyHead.  Žiaci mali ubytovanie 
v anglických rodinách, čo im 

umožnilo prakticky využiť teo-
retické znalosti anglického jazy-
ka. Všetci si odnášame bohaté 
zážitky a tešíme sa na ďalší výlet 
do sveta.              (czš)

Pri známych útesoch.                  Foto: (czš)

CZŠ navštívila „Cambridge“
Keď sa hovorí o dvoch 

najznámejších školách v 
Anglicku, tak je to Oxford a 
Cambridge. U nás máme taký 
slovenský Cambridge v Bra-
tislave.  Ide o medzinárodnú 
školu, ktorej systém a uspo-
riadanie vychádza z anglickej 
školy. Navštevujú ju žiaci 
slovenského alebo zahranič-
ného pôvodu. Je to súkromná 
škola, ktorá vyžaduje nemalé 
školné poplatky, no šikovní 
žiaci môžu požiadať o štipen-
dium. 

Naši žiaci boli pozvaní strá-
viť v tejto škole jedno doo-
bedie. Prizvali sme k sebe aj 
niekoľo žiakov zo ZŠ v Babí-
ne a spoločne sme sa vydali 
na cestu. Na recepcii nás 
privítali milé pracovníčky 
školy a zaviedli nás do kon-
gresovej miestnosti na ranné 
zhromaždenie celej školy. 
Nádherné priestory sa deťom 
páčili, najmä ich moderná, 
presklená telocvičňa. Počas 
zhromaždenia vedeného v 
anglickom jazyku učitelia 
vyhodnocovali projekty žia-
kov. Boli veľmi inšpirujúce, 

keďže boli zamerané na zís-
kavanie zručností – naučiť 
sa piecť muffiny, orientovať 
sa v prírode, naučiť sa bojo-
vé umenie, baletné zostavy, 
či navštíviť miestny útulok 
psov. Po vyhodnotení najlep-
ších žiakov sa nám prihovo-
rila astronautka Michaela 
Musilová a žiakom porozprá-
vala svoj príbeh – samozrej-
me tiež v angličtine. Nasledo-
val príhovor s informáciami 
o „the Duke of Edinburgh´s 

Award“, cene vojvodu z Edin-
burgu, ktorá je významným 
ocenením v celom Anglicku 
a je rozšírená aj o medziná-
rodných účastníkov vo veku 
od 14 do 24 rokov. Po zhro-
maždení nasledovala preh-
liadka školy, krátka ukážka 
vyučovania a spoločný obed 
v školskej jedálni. Odchádza-
li sme plní dojmov, s novými 
informáciami, ktoré, veríme, 
rozšírili obzor nejednému z 
našich žiakov.                (czš)

Naši žiaci v „Cambridge“.        Foto: (czš)

Jablko-Citrón
Na dopravno-preventívnej akcii Jablko-

Citrón organizovanej Poisťovňou Generali a 
Policajným zborom SR sa zúčastnili aj žiaci 4. 
ročníkov CZŠ sv. Gorazda z Námestova. Spo-
lu s policajtmi Dopravnej polície z Dolného 
Kubína kontrolovali vodičov v obci Oravská 
Jasenica.

Zodpovedných vodičov deti odmenili slad-
kým jabĺčkom a obrázkom. Pri porušení pred-
pisov dostali vodiči ako výstrahu kyslý citrón. 
Polícia sa zamerala najmä na dodržiavanie 
najvyššej povolenej rýchlosti v obci. Cieľom 
akcie bolo prispieť  k zníženiu nehodovosti na 
cestách. 

Mgr. Lenka Zanovitová 

Tento les vysadili žiaci CZŠ

Osadená tabuľka bude informovať, že časť lesa pod Magurkou 
vysadili žiaci CZŠ v Námestove.             Foto: (czš)
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Podujatia   júl - august 2017

7. 7. piatok 
o 16:00 h

9. 7. nedeľa
o 16,00 h

14. 7. piatok
o 16,00 h

16. 7. nedeľa
o 16,00 h

JA, ZLODUCH 3

AnimovAný

4 €
2D

Kino KULTÚRA Námestovo
júl 2017

6. 7. štvrtok
o 18,00 h

7. 7. piatok
o 18,30 h

SPIDER-MAN: 
NÁVRAT DOMOV

Dobrodružný

6 €

3D

13. 7. štvrtok 
o 18:00 h

14. 7. piatok
o 18,30 h

VOJNA O PLANÉTU OPÍC

Akčný, sci-fi

6 €
3D

15. 7. sobota
o 18,00 h

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO

Romantický

4 €

2D

16. 7. nedeľa
o 18,30 h

AKO SA STAŤ 
ZLATOKOPOM

Komédia

4 €

2D

28. 7. piatok
o 16,00 h

30. 7. nedeľa
o 16,00 h 

„BOCIAN” RIŠKO

Animovaný

4 €

2D

Niektoré tanečné štýly mali premiéru
„Názov „Tanečno“ niesol 

prvý ročník festivalu tanca a 
pohybu, ktorý sa konal 17. júna 
v Námestove.  Predstavili sa 
na ňom profesionálni lektori 
a tanečné zoskupenia, ale tiež 
lokálne tanečné skupiny. 

Cieľom festivalu bolo prib-
lížiť oravskej verejnosti taneč-
né umenie vo všetkých jeho 
podobách a formách. Pritiah-
nutím profesionálnych taneční-
kov a tanečných zoskupení do 
oravského regiónu sme chceli 
rozšíriť poznanie občanov  o 
rôznych druhoch tanca, moti-
vovať deti a začínajúcich taneč-
níkov a inšpirovať tanečníkov 
a tanečné súbory pôsobiace 
na Orave, základné umelecké 
školy a centrá voľného času v 
ďalšej tvorbe.

Naším zámerom bolo predsta-
viť tanečníkov rôznych taneč-
ných štýlov, vrátane tých, ktoré 
nie sú až tak známe a s ktorými 
oravská verejnosť nemá kde 
prísť do styku. Festival ponúkal 
množstvo atraktívnych zážitkov 
pre začiatočníkov i pokročilých 
tanečníkov, pre nadšencov tan-
ca, ktorí by to chceli vyskúšať, 
ako aj pre divákov, ktorí sa 
chceli na tanec len pozerať.

Už od rána sa začali tanečné 
workshopy vedené profesionál-
nymi lektormi rôznych taneč-
ných štýlov - moderný, súčasný 
tanec, streetdance i klasický 
balet - a boli určené pre začia-
točníkov i pokročilých všetkých 
vekových kategórií. Sme veľmi 
radi, že sa nám podarilo priti-
ahnuť na festival do Námes-
tova profesionálne tanečné 
osobnosti, ako je napríklad 
známy hip-hopový tanečník a 

cirkusový umelec Kieran (UK) 
či choreografka a tanečnica, 
známa účinkovaním vo finále 
tanečnej súťaže Moveup! Vika 
Kozáková. Zaujímavými hos-
ťami boli aj študenti katedry 
tanečnej tvorby VŠMU, ktorí 
mohli motivovať a inšpirovať 
začínajúcich tanečníkov, sníva-
júcich o profesionálnej tanečnej 
kariére. 

Workshopy prebiehali na 
viacerých miestach, približ-
ne 60 detí a mladých ľudí sa 
počas celého dňa vzdelávalo 
v rôznych tanečných štýloch. 
Workshopy vyvrcholili večer-
nou prezentáciou, na ktorej 
mali ich účastníci  spoločne s 
lektormi možnosť predviesť, 
čo sa počas dňa naučili. Popri 
nich sa predstavili aj lokálne 
či profesionálne tanečné súbo-
ry. Diváci teda mohli vidieť 
napríklad FS Mútňanka, či 
SZUŠ Jánoš, ale aj majstrov 
Slovenska v LatinoShowdance 
Matúša Szegha a Máriu Ondrá-
šikovú, či Bratislavskú tanečnú 

skupinu Movingsouls.
Večerný program v Dome 

kultúry bol zložený z troch cho-
reografií súčasného tanca, kto-
rý sa na Slovensku čoraz viac 
dostáva do povedomia laickej 
verejnosti. Vrcholom večera 
bolo predstavenie renomova-
ného slovenského choreografa 
pôsobiaceho v Belgicku Anto-
na Lachkého s názvom Nočná 
Ilúzia. Okrem toho mali diváci 
možnosť vidieť diela študentov 
katedry tanečnej tvorby - cho-
reografiu talianskej choreograf-
ky Francescy Zaccaria, ako aj 
vlastnú tvorbu.

Takýto typ predstavenia pri-
niesol do kultúrneho domu iný 
druh súčasného umenia, ktoré 
malo na Orave premiéru.

Festival ukázal, že na Orave 
je mnoho šikovných mladých 
ľudí, pre ktorých je tanec nielen 
koníčkom, ale aj potenciálnou 
kariérou do budúcna. Stačí im 
len dať šancu.

Andrej Štepita

Hudobné leto 2017
kOMOrNÝ koncert 

ad libitum
9.7. Nedeľa 18:00

Vstupné: 8 €  dospelí,
4 €  študenti a deti
Ildikó Szakács –  soprán, 

Orsolya Kovács  –  husle, 
Peter Kazán – klarinet, Tamás 
Kirkosa– violončelo, Eszter 
Beáta Gincsai – klavír

Fórum mladých 
umelcov

16.7. nedeľa 18:00
Vstupné: 8 €  dospelí, 
4 €  študenti a deti
Adrián Malovaník – husle, 

Mária Andrejková – husle, 
Natália Garajová – viola, 
Rastislav Huba – violonče-
lo, Klaudia Kosmeľová – 
klavír,Tomáš Baľák – klavír, 
kompozícia

Na koncerty Hudobného 

leta  na Slanickom ostrove 
umenia je zabezpečený pre-
voz loďou z prístavu Slanic-
ká osada v čase od 17:00 do 
17:45 hod.Vstupenky si na 
koncerty návštevníci zakúpia 
priamo pred koncertom alebo 
v predpredaji v Dome kultúry 
v Námestove.

Verím Pane
18. – 23.7.

Každoročne sa opakujúci 
hudobný festival gospelovej 
hudby. Účinkujú gospelové 
skupiny, súčasťou sú sprie-
vodne podujatia, dielne, 
výstavy, muzikály.

Amfiteáter na Nábreží Orav-
skej priehrady, Dom kultúry 
v Námestove

DEŇ SV. HUBERTA
6.8. nedeľa

Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady.

DYCHFEST
13.8. nedeľa

Festival dychových hudieb 
z Oravy a zahraničia. Amfi-
teáter na Nábreží Oravskej 
priehrady, v prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie 
uskutoční v Dome kultúry.

Kandráčovci, hosť: 
Monika Kandráčová

8.9. Piatok 18:00
Koncert

Návšteva zo Severnej 
Karolíny v námestov-
skej knižnici

Mestskú knižnicu v Námes-
tove  navštívila 6. júna Domi-
nika Turner s päťročnou dcé-
rou Nikoletou Alice Turner 
a synom Branislavom Lloyd 
Turner. Prišla tu opäť po roku 
a požičala si niekoľko slo-
venských kníh.  Dominika 
je rodáčka z Oravskej Jase-
nice, vydala sa v Amerike za 
občana USA a žije v Severnej 
Karolíne v hlavnom meste 
Raleigh. Piataci zo Základnej 
školy Brehy v Námestove s 
pani učiteľkou Alenou Nová-
kovou sa v rámci exkurzie 
knižnice dozvedeli, ako sa 
učia po anglicky v materskej 
škôlke v Amerike. Učia sa 
vizuálne, napríklad americ-
ké slovíčko hat, čiže klobúk 
si nakreslia, aby si ho spojili 
aj s vizuálnym vnemom. Už 
v materskej škôlke si osvo-
ja abecedu a neučia sa slová 
spájať po slabikách ako u nás,  
ale naraz dohromady. Deti zo 
Severnej Karolíny sa s deť-
mi z Námestova skamarátili 
a spolu sa rozprávali po slo-
vensky a anglicky. Dominika 
nám prezradila, že svoje deti 
učí okrem angličtiny aj po 
slovensky. „Niekedy sa sta-
ne, že môj manžel vtedy len 
počúva, pretože po slovensky 
nerozumie“, hovorí  Domini-
ka. Žiaci sa tiež dozvedeli, 
kde sa v Amerike nachádza 
štát Severná Karolína, ako sa 
tam žije a koľko obyvateľov 
má. Hravou formou si takto 
zdokonalili svoje znalosti 
nielen z angličtiny, ale aj zo 
zemepisu a literatúry.     (ms)

6 €
3D

6 €
3D

4 €
2D

8. 7. sobota
o 18,00 h

47 METROV

Triler, horor

4 €

2D

9. 7. nedeľa
o 18,00 h

V UTAJENÍ

 Akčný, triler

4 €

2D

4 €
2D

26. 7. streda
o 18,00 h

VALERIÁN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT   

Sci-fi

6 €

3D

27. 7. štvrtok
o 18:00 h

28. 7. piatok
o 18,30 h

29. 7. sobota
o 18,00 h

DUNKIRK 

vojnový

4 €
2D

4 €
2D

4 €
2D

30. 7. nedeľa
o 18,30 h

Baby driver
Akčný, krimi

4 €
2D

3. 8. štvrtok
o 18,00 h

Baby driver
Akčný, krimi

4 €
2D

4. 8. piatok
o 18,30 h

5. 8. sobota
o 18,00 h

VALERIÁN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT   

Sci-fi
6 €
3D

4 €
2D

AUgUST

Piataci zo Základnej školy 
Brehy v Námestove s Domi-
nikou Turner (v strede) a jej 
deťmi si dobre rozumeli.

Choreografia „si tam?“ Na fotografii Matúš Szegho a Hana 
Galinová.           Foto: (aš)

Skvelí  účinkujúci, organizá-
tori i zakladatelia významného 
kultúrneho podujatia Hudobné 
leto (HL) na Slanickom ostro-
ve umenia,  ktoré v nedeľu 2. 
júla vstúpilo už do 41. roční-
ka.

Za to, že Hudobné leto je na 
svete, môže jeho zakladateľ 
Dušan M. Rybár (tretí zľava) 
i  dramaturgička Hudobného 
centra v Bratislave a odborná 
spolupracovníčka Mgr. Viera 
Chalupková (tretia sprava), že 
HL roky úspešne žije, patrí zá-
sluha Bc. Eve Mušákovej (dru-
há sprava) a jej odborným spo-
lupracovníkom i vedeniu mesta 
a že vokálny koncert 2. júla pre-

Hudobné leto v plnom prúde

konal všetky očakávania, zas 
môžu súrodenci Babjakovci s 
klavíristom Danielom Buranov-
ským (vpravo). V nedeľu 9. júla 
sa kostolom na ostrove umenia 

ponesie komorná hudba a hlas 
sopranistky Ildikó Szakácso-
vej, 16. júla sa tu zas predstavia 
mladí, najmä oravskí, umelci. 
Ste srdečne vítaní!               (r)
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odišli z našich radov

    narodení v apríli 2017

Adamčíková Daniela 52
Brenkus marián 54

Štepunková Alena 52

    v apríli 2017

sun Xiyou
Valek tobias
Brčák marcel

staviarska Beáta
Florek Jakub
Nákačka Daniel

cvč maják

orava opäť našla svoj talent
Po	 úspešnom	 kastingu	

nasledovalo finále Orava má 
talent 2017 (OMT). Rázovi-
tá Orava znova nesklamala 
a zo svojej nevyčerpateľnej  
studnice talentov vylovila tie 
najlepšie talenty tohto roka. 
O titul absolútneho víťaza 
zabojovalo desať súťažných 
čísel z viacerých oblastí 
talentu. Napriek tomu, že 
každý bojoval sám za seba, 
nedalo sa prehliadnuť, že 
medzi súťažiacimi vládla 
súdržnosť, vzájomný rešpekt 
a podpora. Vznikali nové 
priateľstvá, čo dotváralo 
príjemnú atmosféru celého 
podujatia. Neľahkou úlo-
hou porotcov bolo spomedzi 
finalistov vybrať toho najta-
lentovanejšieho. 

Predsa len absolút-
nou víťazkou OMT 
2017	 sa	 stala	 Len-
ka Ratulovská z 
Oravskej Poruby, 
ktorá očarila porotu 
ale aj diváka svo-
jim spevom. Cenu 
poroty získala Anet-
ka Ružôňová alias 
Michael Jackson  z 
Lokce, cenu divá-
ka a zároveň cenu 
naj... videovizitky si 
vybojoval spevácky 
zbor zo ZUŠ I. Kolčáka. Prí-
jemným spestrením progra-
mu bola speváčka a muziká-
lová herečka Mirka Partlová, 
ktorá bola zároveň predsed-
sedníčkou poroty.

Centrum voľného času 

Maják ako organizátor tejto 
akcie za najväčšie pozitívum 
považuje to, že napriek nega-
tívnym vplyvom spoločnosti 
si dokážu mladí ľudia zvoliť 
správnu cestu sebarealizácie. 
Popri školských a rodinných 
povinnostiach si nájdu čas na 

rozvoj svojho talentu. Veľká 
vďaka za podporu  patrí 
Mestu Námestovo, Domu 
kultúry a ostatným sponzo-
rom. Talenty budeme hľadať 
aj budúci rok, tak nepremeš-
kajte svoju príležitosť.

Kolektív CVČ Maják

Účastníkov  súťaže Orava má talent súťaživosť medzi sebou nerozdelila, 
naopak, vzájomne sa podporovali a vytvorili nové priateľstvá. Foto: (cvč)

    narodení v máji 2017
kováč Filip
kočíšková Barbora
Lipiaková Agáta
kadera michal

Asefová Alexandra
Červeň Jakub
samek Jozef

Čajková Žofia 81
majkútová Veronika 90
sivčák Ján 83

Jaňák Ľudovít 82
kůs Josef 63

    v máji 2017

šport spojil školu a rodinu
Detské atletické hry spo-

jili školu a rodinu. Udialo 
sa tak,predposledný májový 
pondelok  na pôde Spojenej 
školy internátnej v Námesto-
ve. V spolupráci so Sloven-
ským atletickým zväzom sa 
tu konal 1. ročník detských 
atletických hier. Vytvoril sa 
priestor pre spoluprácu, pria-
teľstvo, zábavu a šport. Žia-
ci si pre rodičov pripravili 
bohatý program. Recitovali, 
tancovali, hrali divadielko a 
zaspievali krásnu pesničku o 
rodine.

Deti túto akciu pojali s 
plnou vážnosťou a nasa-
dením. Nechýbal otvárací 
ceremoniál s vlajkonosičom, 
s pochodňou a s maskotom 
hier Mimoňom. Vyzbrojení 
chuťou športovať a súťažiť 
zdolávali spolu so svojimi 
rodičmi a učiteľmi atletické 
disciplíny ako preskakovanie 
olympijských kruhov, beh v 
kombinácií šprintu a beh cez 
prekážky, beh cez frekvenč-
ný rebrík. Absolvovali pre-
kážkovú dráhu „Formula“, 
vyskúšali si hádzať plnou 
loptou cez hlavu a hod do 

kruhu detským oštepom a 
loptičkou. Hravo zvládli aj 
skok do diaľky z miesta a 
skoky do strán. Malí, väčší 
a aj dospelí športovci dávali 
do svojich výkonov snahu, 
silu, odhodlanie, energiu.

O unavených a hladných 
športovcov sa postarali 
kuchári z odborného uči-
lišťa, ktorí navarili kotlíko-
vý guláš a napiekli buch-
ty. Spestrením dňa bolo 
maľovanie na tvár a jazda 
na poníkovi Princovi. Pro-
gram vyvrcholil vyhodno-
tením športových výkonov 
a odovzdaním medailí. Ako 
jedna veľká rodina sme 
spoločne prežili nezabud-
nuteľný deň s úsmevom na 
tvári a s láskou v srdci.

Za tieto pocity a zážitky sa 
chceme srdečne poďakovať 
milým a obetavým ľuďom, 
ktorí prejavili ochotu rôz-
nym spôsobom prispieť k rea-
lizácií tejto akcie. Naše veľké 
ďakujem patrí: Slovenskému 
atletickému zväzu, mladým 
koordinátorkám, Ondrejovi 
Kubíkovi, Petrovi Jurkymu, 
Ľudke Laštíkovej z CVČ 

Maják, ale aj rodičom detí, 
učiteľom a zamestnancom 
školy, ktorí sa spojili pre jed-
nu spoločnú vec, pripraviť 
pre deti SŠI v Námestove 
a ich rodičov deň naplnený 
šťastím, radosťou a láskou.

Milada Havlíčková, SŠI

Na čele účastníkov Detských 
atletických hier nemohla chý-
bať vlajka.

deň ako na divokom západe
Takmer ako na Divokom 

západe sa cítili deti, ktoré 
sa zúčastnili osláv Dňa detí 
vo westernovom štýle. Prvá 
júnová nedeľa na Nábreží 
Oravskej priehrady patrila 
všetkým, ktorí sa chceli as-
poň na malú chvíľu stať kov-
bojmi a naučiť sa niečo nové 
o týchto silných a odvážnych 
mužoch, ktorí zväčša poze-
rali na svet z konského 
sedla. Náročné westernové 
zručnosti prítomným pred-
viedlo westernové zoskupe-
nie Túlaví vlci. Okrem zau-
jímavých ukážok s lasom a 
bičom si pre deti pripravili 
aj detské ródeo a nechýba-
la ani streľba z westernovej 
vzduchovky a luku. Ďal-
ším hosťom podujatia bola 
tanečná skupina Harlekýn 
z Nižnej. Tanečnice svojím 
dynamickým vystúpením 
rozprúdili krv prítomných 

detí aj rodičov a následným 
tanečným workshopom nau-
čili odvážlivcov kovbojský 
tanec. Organizátorom toh-
to podujatia bolo Centrum 
voľného času Maják, ktoré 
program doplnilo o sprie-
vodné akcie, súťaže, jazdu 
na koníkoch a maľovanie na 
tvár... Energiu si deti doplnili 

guľášom, kofolou a sladkým 
bufetom. Kreatívni nadšen-
ci, ktorí prišli osláviť svoj 
sviatok v kovbojskom kos-
týme, boli odmenení. Teší 
nás myšlienka, že ako po iné 
roky,  tak aj teraz sme mohli 
ponúknuť deťom ich DEŇ 
zas z iného súdka. 

	Kolektív CVČ Maják

Ukážky s lasom boli pre deti veľmi zaujímavé.   Foto: (cvč)

 
 

Centrum voľného času Maják Námestovo 
v školskom roku 2017/2018 

ponúka pestrú záujmovú činnosť 

  Tanečná a športová oblasť:                                     Pracovno–technická oblasť: 
Gymnastika, Jumping, Tanečný, Mažoretky, Balet,               Môj pomocník počítač 
Breakdance, Spoločenské tance,                                      Ponuka pre MŠ: 
Folklór,Historický šerm a lukostreľba                               Angličtina hrou, 
Spoločensko – vedná oblasť:                                            Šikulkovia, 
Montessori dielničky, Tradičné remeslá,                          Tanečníčkovie,Mažoretky 
Tvorivé výtvarné dielne ,Divadelný, Kreatívna móda              Športovo-pohybové hry, 
Cudzie jazyky:                                                     Z rozprávky do rozprávky 
Konverzácia  v anglickom jazyku 1.- 9. ročník,                   Mladý ochranár prírody 
Nemecký jazyk, 
 
 
Bližšie info: CVČ Maják, Komenského 487, 
 043/5582004 
www.cvcno.edu.sk, 
  
 
 
                                                                             
   
 

 
 
 
 

Malí muzikanti z Mš komenského poznajú aj balet
V Materskej škole Komen-

ského v Námestove, v triede 
4- až 6-ročných detí majú radi 
všeličo. Radi kreslia, maľujú 
i spievajú. Zvlášť im je blíz-
ky tanec, hlavne balet, ku 
ktorému „privoňali“ v škôl-
ke počúvaním a sledovaním 
symfonickej rozprávky od 
Sergeja Prokofijeva – Peter a 
vlk. Skladba je deťom blízka 
pestrosťou hudobných nástro-
jov, s ktorými sa oboznámili 
prostredníctvom obrázkov na 
internete alebo v knižkách.

„Tieto hudobné nástroje 
sme chceli vidieť a spoznať 
a tak po dohode s pánom ria-
diteľom ZUŠ Ignáca Kolčáka 
Mgr. Tomášom Bucom sme si 
dohodli koncom apríla stret-
nutie v ich škole“, povedala 
pani učiteľka Janka Herudo-
vá Frančáková. Všetci sme 
boli veľmi prekvapení, keď 
sme pri príchode počuli zná-
me zvuky obľúbenej symfo-
nickej rozprávky. V hudobnej 
sále nás privítala pani učiteľka 
Danka Nezníková s kolegy-

ňou Lenkou Horňákovou. Na 
stenách nás upútali obrazy 
hudobných majstrov, veľký 
klavír s krídlom a samozrej-
me bicia zostava. Dozvedeli 
sme sa, čo je orchester a aké 
hudobné nástroje v ňom účin-
kujú. Páčilo sa nám vystúpe-
nie Anny Márie Kovalčíko-
vej, ktorá nám zahrala pieseň 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj a tiež 
bola nádherná hra na hudob-
nom nástroji violončelistky 
Emky Raticovej.

No a potom prišlo ďal-
šie prekvapenie. Pán učiteľ 
Namis lov -
ský nám 
ukázal pre-
n á d h e r n é 
h u d o b n é 
d y c h o v é 
n á s t r o -
je. Bola to 
priečna flau-
ta, klarinet 
i trombón. 
Rozprávali 
sme	 sa	 ako	
znejú zvuky, 

ktorému zvieratku by sme ich 
priradili. Bol to opäť jeden 
nádherný deň. Odchádzali 
sme plní zážitkov. „Aj my 
budeme hudobníci“, pove-
dala Bianka Matkulčíková a 
deti hrdo prikývli. V mater-
skej škole sme si potom 
vyrobili grafickú partitúru. 
Martinka Boleková vyrobila 
priečnu flautu. Hoci bola len 
z papiera, zahrala nám na nej. 
Partitúry máme na nástenke, 
aby všetci vedeli, že to s tou 
hudbičkou myslíme vážne.

Jana Adamcová

V ZUŠ I. Kolčáka sa deti zoznámili s dychový-
mi hudobnými nástrojmi.                    Foto: (ja)



V máji a júni sa konali rôzne 
športové súťaže, v ktorých do-
siahli žiaci ZŠ na Komenského 
ulici pekné úspechy. Vo veľmi 
silnej konkurencii škôl z orav-
ského regiónu v okresných a 
krajských súťažiach  sa im 
podarilo vybojovať miesta na 
stupienkoch víťazov. V skratke 
prinášame tie najvýraznejšie z 
nich:

Kvalifi kácia do krajského 

kola v malom futbale mladších 
žiakov – 1. miesto 

Krajské kolo v malom futbale 
mladších žiakov – 4. miesto

Regionálne kolo v malom 
futbale starších žiakov – 2. 
miesto

Kvalifi kácia do krajského 
kola v malom futbale mladších 
žiačok – 3. miesto

Okresné kolo atletiky starších 
žiakov a žiačok: 

Klaudia Miklušičáková - 1. 
miesto (hod kriketovou loptič-
kou) 

Valentína Amighetti – 2. 
miesto (skok do výšky)

Okresné kolo atletiky mlad-
ších žiakov a žiačok:

Richard Pečarka – 1. miesto 
(beh na 800 metrov)

Dávid Vorčák – 3. miesto 
(beh na 300 metrov)

Kristína Kozáková – 3. mies-
to (beh na 60 metrov)

Krajské kolo PTZ/ Preteky 
turistickej zdatnosti/ - 9.  – 10. 
6. v Hubovej:

Hanka Tomovčíková  - 1. 
miesto 

Okrem Hanky sa pekne 
umiestnili aj Tamara Miškovi-
čová, Klaudia Kormanová – 4. 
miesto, či Klaudia Miklušičá-
ková – 4. miesto v kategórii 
mladšie dorastenky. 

Hanka Tomovčíková nás bude 
reprezentovať v septembri  na 
majstrovstvách Slovenska.

Víťazom blahoželáme a pra-
jeme veľa ďalších športových 
úspechov.             (zšk)
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Turnaj seniorov v kolkoch 2017
Dve družstvá seniorov, čle-

nov Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Námestove (MO JDS) 
sa 25. apríla zúčastnilo 4. roč-
níka Oravského regionálneho 
turnaja seniorov v kolkoch s 
medzinárodnou účasťou  o 
pohár primátorky mesta Trs-
tená. V prvom družstve za 
MO JDS Námestovo sa tur-
naja zúčastnilo 7 seniorov, z 
toho 4 súťažiaci a 
ostatní ako náh-
radníci a diváci.  
Druhé 4-členné 
družstvo súťažilo 
za Okresnú orga-
nizáciu /OO/ JDS 
Námestovo. Zo-
stavením družstva 
za OO poverila jej 
predsedníčka MO 
JDS Námestovo, 
čo sme aj využili. 
Spolu sa tak tur-
naja zúčastnilo 11 
seniorov, členov 
JDS z Námestova.

Družstvo MO 
JDS Námestovo súťažilo v 
zložení: Ján Pindjak, Rudolf 
Bencúr, Jozef Pindjak a Kris-
tína Mikušková. Za OO JDS 
Námestovo súťažili: Václav 
Nečas, Marta Puváková, Bo-
žena Pavlíková a František 
Gender. 

Turnaj prebiehal v peknej 
vynovenej kolkárni a zúčast-
nilo sa ho 16  4-členných 
družstiev, ktorých zloženie 
mohlo byť homogénne alebo 
ľubovoľne zmiešané. Domáci 
a Tvrdošín mohli postaviť dve 
4-členné družstvá a družstvo 
za OO JDS, ostatní účastníci 
jedno družstvo. Súťažilo sa 

v dvoch  kolách. V prvom sa 
hádzalo klasických 25 hodov 
v časovom limite,  druhé kolo 
bolo skrátené na 15 hodov. 
Body z jednotlivých kôl sa 
sčítavali  pre jednotlivcov a 
zároveň aj za družstvo.

Atmosféra turnaja bola vy-
nikajúca, nechýbalo hlasné 
povzbudzovanie a potlesk 
po zhodení všetkých kolkov,  
hlavne u tých družstiev, ktoré 

mali na tribúne viac fanúši-
kov. Predpokladanými ví-
ťazmi v súťaži jednotlivcov 
a družstiev bola Trstená, do 
celkového poradia mohli pre-
hovoriť jednotlivci a družstvá 
Tvrdošína a Nižnej, ktoré 
majú väčšiu možnosť trénin-
gu, čo bolo badať na výsled-
koch, veď niektorí z družstiev 
Trstenej hrávajú riadne súťa-
že. V tejto konkurencii obsa-
dilo družstvo MO Námestova 
3. miesto a družstvo za OO 
Námestovo 4. miesto, hneď 
za prvými dvoma družstvami 
Trstenej a odsunulo na ďalšie 
miesta družstvá z Tvrdošína a 

Nižnej. V porovnaní  s pred-
chádzajúcim ročníkom sme 
boli oveľa úspešnejší, vtedy 
sme obsadili 4. a 9. miesto.

V súťaži jednotlivcov bol 
najlepší v celkovom poradí 
zo súťažiacich Námestovča-
nov Rudolf Bencúr z druž-
stva MO na 5. mieste hneď 
za súťažiacimi z Trstenej. 11. 
miesto v celkovom poradí 
obsadila Božena Pavlíková z 
družstva za OO, hneď za ňou 
na 12. priečke sa umiestnil 
Jozef Pindiak a na 14. priečke  
Kristína Mikuškova, obaja z 
družstva MO Námestovo.    

Organizátori zvládli celý 
program turnaja na výbornú. 
Bolo postarané nielen o súťa-
žiacich, ale aj o divákov stra-
vou a občerstvením. Celkove 
sa tejto akcie zúčastnilo okolo 
100 účastníkov, takže uspo-
riadatelia mali práce dosť.

 V rámci vyhodnotenia 
turnaja boli odmenené prvé 
tri družstva a prví traja jed-
notlivci vecnými cenami, 
pohárom a diplomom z rúk 
zástupkyne primátorky mes-
ta Trstená. Odmenený bol aj 
najstarší účastník turnaja.

Pre úplnosť uvádzame 
umiestnenie a body prvých 
10 družstiev:

1. Trstená I.                833
2. Trstená II.     828
3. MO Námestovo     730
4. OO Námestovo     690
5. Tvrdošín Javor     660
6. Rabča     631
7. Nižná                       600
8. Podbiel     578
9. OO Tvrdošín     577
10.  Klin                   560

Václav Nečas

Družstvá MO a OO JDS Námestovo 
pred začatím súťaže.                Foto: (vn)

Tradícia sa zachováva
Už tradične sa na 1. mája v 

Námestove organizuje  futba-
lový turnaj politických strán o 
pohár primátora mesta Námes-
tovo. Tento rok sa odohral v 
nedeľu 30. apríla a podobne 
ako pred rokom sa podujatia 
zúčastnili dve družstvá - Stra-
na mladých demokratov pod 
vedením Jána Turoňa a Slo-
venská národná strana pod 
vedením Tomáša Kucharíka. 
Tento rok národniari vyhra-
li nad demokratmi  tesným 
výsledkom v pomere  1:0 a  
zvrátili prehru  z minulého 
roka. Hoci počet zúčastnených 
družstiev klesá, dlhoročná tra-
dícia organizovania turnajov 
tohto druhu sa zachováva. 

Poďakovanie patrí sponzorom: 
pekáreň Jackulík, stavebni-
ny Grígeľ, primátorovi mesta 

Námestovo Jánovi Kaderovi 
a hlavnému kuchárovi Jánovi 
Volfovi.                             (tk)

Športové úspechy ZŠ na Ulici Komenského

Úspešní športovci ZŠ na Komenského ulici.        Foto: (zšk)

Tomáš Kucharík prebral pohár pre víťaza turnaja z rúk pri-
mátora mesta Jána Kaderu.                 Foto: Matúš Gogolák

 

 

10.7. -14.7.2017   Westerń s week 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod., zameraný na aktivity na ranči . Na týždeň sa z nás stanú kovboji. Priblížime si život na divokom západe -
naučíme sa jazdiť i starať o kone, hádzať lasom, orientovať sa v prírode, správať sa k zvieratám... V cene doprava a vstup do Tarzánie – lanová 
dráha v Hrabovskej doline, obed, pitný režim v CVČ. 
17.7. -21.7.2017   Šporťáčik 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod., zameraný na športové a súťažné hry. Naučíme sa pravidlá futbalu, florbalu, stolného tenisu. Pokrstíme 
knihu rekordov, dáme súťaž MALÉHO SPARŤANA, ale aj výlety do okolia. V cene doprava, výlety, vstupné na kúpalisko, obed, pitný režim v 
CVČ. 
24.7. - 28.7.2017   HAPPY DAYS 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod., zameraný na týždeň bez nudy. Každý deň zažijeme niečo nové - dobrodružstvo, hru aj zábavu. 
Absolvujeme výlet do Zuberca - múzea slovenskej dediny, ale aj do aqua relaxu. V cene doprava, výlety, vstupenky, obed, pitný režim v CVČ. 
31.7. -  4.8.  2017 Mladí ochranári prírody 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod., zameraný na poznávanie a ochranu prírody. Bude plný enviromentálnych aktivít a súťaží, turistických 
vychádzok v okolitých lesoch a pod Babou horou spolu s pracovníkmi CHKO Horná Orava. V cene doprava na výlety, obed, pitný režim v CVČ, 
ceny. 
7.8. - 11.8. 2017  Permoníci 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod., bude plný prekvapení pre deti, ktoré sa chcú dozvedieť niečo o strážcoch a ochrancoch baníkov. Svoju 
odvahu a permoníckeho ducha otestujeme vo vode aj na súši. V cene výlet do Stanišovskej jaskyne, kúpanie, obed, pitný režim v CVČ. 
14.8. - 18.8.2017 Výpravy za poznaním 
Denný tábor od 8:00 do 16:00 hod. Ak chceš spoznať svet a stať sa cestovateľom, pridaj sa k nám a naši kapitáni ťa prevedú po krajinách 
známych aj neznámych. V cene doprava a vstupné na výlet - lanová dráha Tarzanka - Zuberec, vstupenky na bazén, obed,pitný režim, ceny. 
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Vyskákali sme kilečká
Kto ešte nepočul o jumpin-

gu – ide o aeróbne cvičenie 
na trampolínkach, ktoré 
posilňuje všetky svalové 
partie tela, nezaťažuje kĺby, 
zvyšuje pulzovú frekven-
ciu, spaľuje veľké množstvo 
energie, ale hlavne, vracia 
nás do detských čias. Inak 
tomu nebolo ani v sobotu 
17. 6., keď sa konal I. roč-
ník Jumping show, kde sme 
počas troch hodín „hop-
kania“ doslova vyžmýkali 
všetko, čo nepatrí do zdravé-
ho organizmu. Postaralo sa o 
to šesť skvelých inštruktorov 
z rôznych jumping centier 
okrem susedných z Trstenej, 
Námestova, Dolného Kubí-
na – Bziny  k nám zavítali aj 
hostia z Čadce a Žiliny. To, 
čo sa ozývalo z telocvične pri 
Základnej škole na Komen-
ského ulici, by rozihralo žil-
ky každému okoloidúcemu. 
Po piatich rokoch cvičenia 
jumpingu v našom Jumping 
centre v Námestove, ktoré 
je súčasťou Centra voľného 
času Maják, sme sa rozhod-
li spojiť krásu tela a duše a 
pokračovať v tom, čo sme 
začali v roku 2002 a ťahali 
celých 10 rokov s medzi-

národnou účasťou. Aerobic 
show - každoročne sa na ňu 
tešili všetci, ktorým bol blíz-
ky tento druh športu a ktorým 
donedávna roky žili nielen  
námestovské ženy. A prečo 
Jumping show? Preto, že kto 
sa raz postavil v našom Jum-
ping centre na trampolínu, 
natoľko mu učarovala, že sa 
jej už nechcel vzdať. Skáče-
me s radosťou a chuťou už 
piaty rok a tešíme sa na II. 
ročník Jumping show. Ako 

sa hovorí: Víťazstvo a preh-
ra ovplyvňuje život človeka. 
Aj keď v tú sobotu nikto 
nezvíťazil, ale ani nepreh-
ral, predsa nás to neskutočne 
ovplyvnilo – prekonali sme 
samých seba a posunuli sme 
sa o krok vpred. A čo zaželať 
na záver? Posilňujme nielen 
telo ale aj ducha. Inšpiruj-
me sa antickým Gréckom a 
riaďme sa heslom „v zdra-
vom tele zdravý duch“.      

 Alica Kršáková, CVČ  

Učarovala im trampolína a piaty rok cvičenia na nej zane-
chal na cvičenkách určite pozitívne stopy.             Foto: (cvč)



Zverencom Ivana Rusnáka 
sa svojich súperov podarilo 
zdolať celkovo 14-krát. Šty-
rikrát sa ich zápasy skonči-
li nerozhodne a v kolonke 
prehier im svieti číslo desať. 
Konto súpera zaťažili celkom 
42-krát. O presné zásahy sa 
postarali: 9 - Samuel Kurtulík 
(2 z 11 m) – 1 gól mu bol od-

rátaný z anulovaného zápasu 
proti TJ Stráža, 6 - Martin 
Habiňák, 5 - Patrik Jagnešák, 
4 - Juraj Siman (1 z 11 m) a 
Lukáš Kubica, 3 - Ľubomír 
Jaššo, Lukáš Čecho, Tomáš 
Košút, 2 - Matúš Snovák a po 
jednom presnom zásahu pri-
dali aj Martin Buckulčík, Ti-
bor Bakoš a Michal Čiernik. 

Strojári mali už tradične veľ-
mi kvalitnú obranu a brankári 
za svoj chrbát pustili 29 gó-
lov. Po Liptovskom Hrádku a 
Kremničke mali tretiu najlep-
šiu obranu v súťaži. Najviac 
minút 2520, odohrali kapitán 
Martin Habiňák a Michal 
Čiernik. U prvého menova-
ného možno hovoriť o tom, 
že v sezóne zažil svoj strelec-
ký boom. Z pozície stopéra sa 
do čierneho trafil 6-krát a bol 
druhým najlepším strelcom 
svojho tímu. Čo sa týka indi-
viduálnych výkonov, medzi 
opory už tradične patril Juraj 
Siman, ktorý bol výborným 
príkladom pre všetkých mla-
dých hráčov. Obranu spolu s 
Habiňákom dirigoval Michal 
Čiernik, pri ktorých výkonmi 
rástol Buckulčík. Čo sa týka 

brankárskeho postu, Tomáš 
Lešňovský potvrdil svoje 
predpoklady a bol adekvát-
nou náhradou za zraneného 
Tomáša Smataníka. Záložnú 
formáciu okrem Simana ťa-
hali mladíci. Lukáš Čecho, 
Ľubomír Jaššo Patrik Jagne-
šák, či Lukáš Kubica. Vo veľ-
mi dobrom svetle sa ukázal 
Samuel Kurtulík s deviatimi 
presnými zásahmi. V ofenzí-
ve bol určite najnebezpečnej-
ším hráčom žlto-čiernych. Do 
tímu dobre zapadol aj Tomáš 
Košút a Marián Šmiheľ – ten 
sa do Námestova vrátil po 

niekoľkoročnej prestávke. 
Prípravu na novú sezó-

nu odštartovali  rusnákovci 
3. júla a už v prvom týždni 
odohrajú prípravný zápas 
proti Tvrdošínu. Je jasné, že 
do prípravy sa od začiatku 
nezapoja Ľubomír Jaššo a 
Marián Šmiheľ, ktorí na leto 
odcestovali za veľkú mláku. 
To, aké zmeny nastanú pred 
nastávajúcou sezónou, uká-
žu najbližšie dni a týždne. 
Chalanom želáme pred let-
nou prípravou hlavne veľa 
zdravia a energie.        

       Marián Kasan

Na nábreží Oravskej prieh-
rady sa v sobotu 24. júna 
uskutočnil prvý tohtoročný 
Beach - volejbalový turnaj, 
ktorý sa organizoval s podpo-
rou mesta v rámci podujatia 
Dní mesta Námestovo. Pekné 
počasie tentokrát prilákalo 
omnoho viac tímov ako to 
bolo minulý rok, ktorých sa 
nazbieralo úctyhodné číslo 
20. Záujem zúčastniť sa turna-
ja bol dokonca ešte väčší, ale 
organizátori určili tento počet 
ako maximum pre plynulý 
priebeh turnaja a odohratie 
všetkých zápasov ešte počas 
denného svetla. Do turnaja 
sa prihlásili tímy z blízkeho 
aj ďalekého okolia, vačšinou 
volejbalisti z Námestovskej 
mestskej volejbalovej ligy, 
ale mohli sme tu vidieť aj 
tímy z Tvrdošína, Oravského 
Podzámku, Novoti, Dolného 
Kubína, Turian, Sučian, či 
dokonca zo Žiliny. 

Hralo sa skupinovým sys-
témom, z ktorého tímy po-

stupovali do vyraďovacieho 
kola.  Na dvoch ihriskách 
sa najprv odohrali zápasy 
základnej skupiny, kde sme 
mohli vidieť množstvo za-
ujímavých a vyrovnaných 
súbojov.  Počas zápasov sú-
ťažiacim spríjemňovala ná-
ladu dobrá hudba a výborné 
jedlo, o ktoré sa už tradične 
postarala Ivetka Kramarčí-
ková. Mesto takisto prispelo 
svojím dielom a organizátori 

podujatia Dni mesta pre sú-
ťažiacich pripravili výborný 
guláš a tiež pivko, ktoré po 
ťažkých zápasoch v letnom 
úpeku prišlo naozaj vhod. 

Základnú skupinu nakoniec 
vyhral minuloročný víťaz 
turnaja Mišo Bobko s Evou 
Halašovou a získali výbornú 
východiskovú pozíciu do vy-
raďovacieho kola. Výborne 
si počínali aj dvojice Kurha-
jec - Sula, Urban – Sanchéz, 
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futbal - MŠK NáMestovo

Družstvo dospelých obsadilo 6. priečku
A-tím MšK Námestovo má za sebou úspešnú sezónu. 

pred posledným zápasom bola situácia taká, že sa v 
prípade úspechu mohli hráči MšK umiestniť aj na ko-
nečnej druhej pozícií. V záverečnom kole ich však ča-
kal zápas na ihrisku neohrozeného kráľa tejto súťaže z 
Liptovského Hrádku, ktorý potvrdil svoju kvalitu. Zvíťa-
zil jednoznačne 4:1 a nedal tak Námestovčanom šan-
cu na lepšie umiestnenie. Napriek nezdaru v posled-
nom kole môžeme sezónu hodnotiť ako vydarenú. Do 
tohto ročníka družstvo dospelých nastupovalo s viace-
rími zmenami, či už v hráčskom kádri alebo na tréner-
skej pozícií a napriek tomu sa po celú dobu pohybova-
lo v popredí tabuľky.

Martin Habiňák (vpravo) bol už tradične lídrom mužstva na 
ihrisku aj v šatni. Obdivuhodné je, že k skvelej defenzívnej práci 
dokázal pridať aj šesť presných zásahov.     Foto: Milan Švába

Družstvo dospelých obsadilo v sezóne 2016/17 konečnú šiestu priečku.          Foto: Milan Švába

Na turnaji v plážovom volejbale ORAVA BEACH 20 tímov

Účastníci turnaja v plážovom volejbale si podujatie v príjemnom počasí a prostredí nábrežia 
priehrady užili.                    Foto: (pp)
či Lucka Poláčiková s Peťom 
Poláčkom. Prvé kolo prinies-
lo očakávané výsledky, kde 
postúpili favoriti a v ďalších 
bojoch sa ocitlo už len osem 
veľmi vyrovnaných tímov. 
Do semifinále sa nakoniec 
prebojovali mierni favoriti 
celého turnaja Mišo Bobek s 
Evou Halašovou, ktorí však 
nestačili na dvojicu Kurha-
jec, Sula. V druhom semifiná-

le si zahrali zatiaľ neporazení 
Žilinčania Cibula, Sirochman 
proti veľkému prekvapeniu 
turnaja Urbanovi a Sanché-
zovi. Ozdobou víkendového 
turnaja boli zápasy o tretie 
miesto a, samozrejme, finá-
lový zápas, ktorý bol napí-
navý do poslednej lopty a na 
svoje si prišli aj fanúšikovia 
a diváci.  Bronzovú medai-
lu si nakoniec odniesol tím 

Urban – Sanchéz, striebro 
si uchmatli Kurhajec – Sula 
a víťazom celého turnaja sa 
zaslúžene stali Cibuľa a Si-
rochman, ktorí nenašli počas 
celého turnaja premožiteľa. 
Víťazom gratulujeme a dú-
fame,  že tradícia plážového 
volejbalu bude v Námestove 
pokračovať aj naďalej. 

Peter Poláček

volejbal

Pohľad na domácich účastníkov turnaja v akcii. Foto: (pp)
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