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Aby boli noviny poslom 
dobrých správ

Presne po 20 rokoch, po 
mestských novinách Biela 
Orava, budú mať občania 
v našom meste opäť svoje 
noviny. Som tomu rád, pre-
tože aj ja si uvedomujem, aká 
dôležitá je informovanosť 
ľudí, zvlášť, keď sa k infor-
máciám dostanú  z prvej ruky, 
priamo z rokovacieho stola, a 
nie zdeformovaným ústnym 
podaním. 

Zrod mestských novín som 
už pred pár rokmi inicioval 
niekoľkokrát. V mestskom 
zastupiteľstve sa však nena-
šla politická vôľa na schvá-
lenie tohto kroku. Teší má, 
že výberová komisia vybrala 
ponuku profesionálov, vyda-
vateľstva, ktoré sa nám do 
spolupráce ponúkalo nie raz 
aj v minulosti a jeho ponuka 
bola výhodná, nielen čo sa 
týka ceny za tvorbu a tlač. 

Mám nádej, že noviny 
Námestovčan budú v našom 
meste dobrým informačným 
kanálom od samosprávy k 
občanom a naopak, ale aj 
ohnivkom, ktoré nás všetkých 
môže zbližovať a spájať. 

Využívajme ich na pre-

zentáciu práce, výsledkov 
vo všetkých sférach života 
nášho mesta, lebo len tak tieto 
noviny prinesú o meste kom-
plexnejší obraz, cez ktorý sa 
môžeme v pozitívnom svetle 
prezentovať aj navonok.  

Námestovčan je teda na 
svete. Prajme si, aby bol pre 
občanov nášho mesta vždy 
iba poslom dobrých správ!

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Noviny sa chcú venovať súčasnosti, ale aj minulosti mesta Námestovo.
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právo články redakčne 
upraviť a nevhodné prís-
pevky neuverejniť. 
Za správnosť a pravdivosť 
faktov a údajov uvedených 
v jednotlivých príspevkoch 
sú zodpovední ich autori.

Ďalší krok k otvorenej politike v meste
Vážení občania, v rukách 

držíte prvé číslo námestov-
ských novín. Noviny Námes-
tovčan vznikajú v čase, keď sa 
slovenské  médiá doslova pre-
tekajú, kto prinesie brutálnej-
šie, tragickejšie a šokujúcejšie 
správy. Násilie, nehody, vraž-
dy či zneužívanie ľudských 
citov sa stali neoddeliteľnou 
súčasťou informácií, ktoré sa 
na nás valia z každej strany. 
Chceme preto, aby ťažisko 
novovznikajúcich  novín bolo 
niekde úplne inde.  Noviny 
Námestovčan vznikli preto, 
aby boli vašim informátorom, 
pravdivou ozvenou mesta, ale 
aj mostom spájajúcim spolu-
občanov s jednotlivými inšti-
túciami, mestským úradom 
a  mestským zastupiteľstvom. 
Práve preto bude našou pri-
oritou, aby tieto noviny slúžili 
predovšetkým vám, obyvate-
ľom nášho mesta, aby obča-
novi umožnili vyjadriť názory, 
postrehy a nápady. Zároveň by 
ich základným kameňom mali 
byť vždy objektivita, názorová 
tolerancia, kultivovaný obsah 
a v konečnom dôsledku hľada-
nie spoločných riešení.

 Hoci je Námestovo  ok-
resným mestom a centrom 

hornej Oravy, na rozdiel od 
väčšiny obcí v regióne, tu už 
dlhšie chýba  niečo, čo by ľudí 
dokázalo spojiť, osloviť a pre-
budiť v nich pocit hrdosti na 
svoje mesto a svoj región. Ja 
pevne dúfam, že sa tieto no-
viny, aj za pomoci vás, obča-
nov, magistrátu či mestského 
zastupiteľstva,  stanú novým 
impulzom pre vzájomnú spo-
luprácu a hľadanie spoločných 
riešení problémov, ktoré mesto 
a obyvateľov naozaj trápia. Je 
preto dôležité, aby sme túto 
možnosť zúročili pozitívnym 
spôsobom a Námestovčan sa 
postupne stal zdrojom a hna-
cím motorom pre nové nápady 
a inšpirácie. 

Mestské noviny sú zároveň 
dôležitým krokom k otvore-
nej a prehľadnej samosprá-
ve. Samospráve, ktorá nemá 
problém prezentovať svoje 
rozhodnutia, kroky a aktivity 
verejne. Vedenie mesta, či už 
hovorím o magistráte, alebo 
poslancoch, ktorí to s prácou 
pre dobro mesta myslia naozaj 
úprimne, sa  nemusia báť  kon-
troly verejnosti.  Práve naopak, 
takúto možnosť len uvítajú. 

Na záver vás chcem veľmi 
pekne poprosiť, aby ste s nami 

spolupracovali a obracali sa na 
nás s vašimi návrhmi či prob-
lémami. To, aký budú mať 
noviny obsah a formu, bude 
záležať aj na vás, pretože no-
viny sú a budú otvorené pre 
všetkých občanov nášho mes-
ta.  Mestské noviny sú len na 
začiatku svojej cesty, a tak radi 
prijmeme akýkoľvek nápad, 
názor či podnet na ich vylep-
šenie. 

Prajem našim mestským no-
vinám Námestovčan, aby sa 
stali príjemným a užitočným 
spoločníkom pre všetkých ob-
čanov mesta Námestovo. 

Ján Kozoň
predseda redakčnej rady

PaedDr. Ján Kozoň PhD. 

Ing. Ján Kadera

Najväčší letný hudobný festival – Orange Joj Music Summer pritiahol tohto roku 19. a 20. augusta do Námestova rekord-
ný  počet návštevníkov. Hovorí sa o dvojnásobnom počte zábavychtivých oproti predošlým rokom. Organizátori vsadili 
na niekoľko programových noviniek, spolu s atraktívnym hudobným programom, ktorý vypĺňali tradične Horkýže Slíže, 
Polemic, IMT Smile, Desmod, Gladiator, Hex, Tublatanka a ďalší, ponúkli mladým ľuďom v Námestove rôzne súťaže, 
autogramiádu i ďalšie druhy zábavy.
Účastníkov festivalu určite zasiahla správa, že v sobotu sa v priehrade, len pár metrov od  lagúny, utopil 17-ročný mladík 
z Brezy. Okolnosti i príčinu smrti vyšetruje polícia.                   Foto: (msp), text: (lá)

Orange JOJ Music 
Summer Orava



V  Námestove  v  súčasnosti  pô-
sobia  tri  základné  školy.  Zria-
ďovateľom  dvoch  z  nich  je 
mesto, jedna spadá pod rímsko-
katolícku cirkev. Napriek tomu, 
že  cirkevná  škola  je  určitým 
spôsobom  mestským  školám 
konkurenciou,  mesto  vytvori-
lo  aj  tejto  škole  podmienky  na 
jej činnosť. V prvom rade  je  to 
prakticky  bezplatný  prenájom 
budovy,  v  ktorej  škola  pôsobí, 
mesto škole tiež poskytuje von-
kajšie priestory,  ihriská a podľa 
možnosti aj telocvičňu mestskej 
základnej školy.
V  predchádzajúcom  období  sa 
mestu  podarilo  získať  finančné 
prostriedky  z  fondov  EÚ  na 
rekonštrukciu a zlepšenie tepel-
noizolačných podmienok budov 
vlastných základných škôl a tie-
to práce sa úspešne zrealizovali. 
Dobrou  správou  pre  cirkevnú 
ZŠ  je,  že  aj  pre  ňu  sa  vďaka 
spolupráci predstaviteľov mesta 
a  Biskupského  úradu  v  Spiš-
skom  Podhradí  podarilo  získať 
finančné  prostriedky  z  EÚ.  So 
stavebnými prácami na škole sa 
začalo ešte počas prázdnin. Vý-
sledkom by malo byť zateplenie 
vonkajšej fasády 10 cm hrubým 
polystyrénom,  vybudovanie 
dvoch  schodísk  do  priestorov 
súčasnej povaly, kde vo voľných 
priestoroch pribudne päť nových 
učební:  počítačová,  jazyková, 
fyzikálna,  chemická  a  jedna 
všeobecná.  Škole  pribudne  tiež 
päť nových kabinetov,  sociálne 

zariadenia pre chlapcov a diev-
čatá.  Na  prízemí  budovy  sa 
myslelo  aj  na  imobilných  žia-
kov úpravou vstupu do budovy 
a vybudovanie špeciálneho WC. 
Súčasťou projektu  je  tiež vyba-
venie učební novými počítačmi, 
elektronickými  zariadeniami 
a nábytkom.
Ak  sa  všetko  úspešne  zreali-
zuje,  o  čom  sme,  samozrejme, 
presvedčení,  materiálne  škola 
postúpi na oveľa vyššiu úroveň. 
Jediný  nedostatok,  ktorý  bude 
potrebné do budúcnosti vyriešiť, 
je výstavba telocvične. Bude po-
trebné spoločnými silami vyspo-
riadať priľahlý pozemok, zabez-
pečiť  projektovú  dokumentáciu 
a hľadať finančné prostriedky na 
výstavbu. Pri dobrej vôli sa dajú 
vyriešiť všetky problémy.

Ing. Milan Rentka, 
prednosta MsÚ

2 Námestovčan

Dobrá spolupráca 
mesta a cirkvi

Ing. Milan Rentka

Psie exkrementy do košov
Z prieskumov medzi  obyvateľ-
mi  Námestova  vyplynulo,  že 
ľudí trápi problém psích exkre-
mentov.
Keďže  v  Námestove  nemáme 
na  to  špeciálne  koše,  občania 
majú  možnosť  vyzdvihnúť  si 
na mestskom úrade, č. dverí 54 
vrecká  v  prípade,  že  psa  majú 
zaregistrovaného  a  splnili  si 
daňovú  povinnosť.  Vrecká  so 

psími  exkrementmi    možno 
dať do kontajnerov a košov  na 
komunálny odpad. Tých   maji-
teľov psov, ktorí naďalej nebudú  
dodržiavať  čistotu  životného 
prostredia,  bude  postihovať 
mestská polícia.
Mesto  nevylučuje  možnosť 
zakúpiť  v  budúcnosti  koše  na 
exkrementy  domácich  miláči-
kov.            (msú)

Veľké zmeny uvítajú aj návštevníci

● U stavebného objektu Spev-
nené plochy – Agora – rekon-
štrukcia –  ide o rekonštrukciu 
hľadiska na nábreží Oravskej 
priehrady a plochy na kultúr-
no-spoločenské akcie, pretože 
existujúce  drevené  lavičky 
boli  v  nevyhovujúcom  sta-
ve.  Riešenie  pozostáva  z  vy-
tvorenia  stupňovitej  Agory 
- hľadiska, na stupňoch ktorej 
sú  umiestnené  lavičky na  se-
denie  a  rovná  voľná  plocha 
-  v  najnižšom  bode  pod  tri-
búnou.  Stupne  sú  vytvorené 
pomocou  prefabrikovaných 
obrubníkov,  schodiská  sú 
z  betónových  schodiskových 
blokov,  povrchy  z  betónovej 
dlažby uloženej v pieskovom 
lôžku. Okraje riešenej plochy 
plynule  nadväzujú  na  ďalšie 
stavebné objekty – chodníky a 
verejnú zeleň.

●  Stavebný  objekt  Spevnené 
plochy  –  námestie  –    zahŕňa 
novovytvorené  námestie  pri 
lagúne  Oravskej  priehrady. 
Ide    o  plochu  s  kompozíciou 
zelene  a  prvkov  drobnej  ar-
chitektúry. Bude tu osadených 
5  dvojstranných  lavičiek  na 
sedenie  i  priestor  na  umiest-
nenie umeleckého diela.
 Novostavba v zadnej časti tri-
búny  je  stavebným objektom 
nesúcim  názov  hygienické 
zariadenia,  no  budú  v  ňom 
aj  šatne    a  uprostred  objektu 
priestor  pre  informačnú  kan-
celáriu,  prípadne  priestor  pre 
občerstvenie pre účinkujúcich 
a pre verejnosť.

● Dohromady 901 metrov no-
vých  chodníkov  z  betónovej 
dlažby a asfaltového povrchu 
bude napojených na hľadisko, 
od trávnatých plôch budú od-
delené parkovými betónovými 

obrubníkmi.  Dĺžka  chodníka 
z  betónovej  dlažby bude 610 
m,  dĺžka  asfaltového  chod-
níka  okolo  lagúny  priehrady 
291 m. 

● Hlavným cieľom úpravy  a 
regulácie  nábrežia,  ďalšieho 
stavebného  objektu  na  Náb-
reží Oravskej priehrady je za-
traktívnenie brehu vodnej ná-

drže,  vytvorenie  pobytových 
zón v kontakte s vodou s mož-
nosťou posedenia, opaľovania 
sa  a  relaxu.  Kompozične  ide 
o  sústavu  oblúkov  terasovito 
zoradených nad sebou. V ob-
lúkoch  sú  systematicky  roz-
miestnené  štyri  rôzne  druhy 
povrchov  –  betónová  dlažba, 
dlažba zo štiepaného kameňa, 
trávnatý  povrch  a  fragmenty 
oblúkov z  terasových dosiek, 
ktoré  majú  vytvoriť  plochu 
pre opaľovanie alebo sedenie 

pri vode. Výškové rozdiely sú 
vyrovnané systémom schodis-
kových  stupňov  a  systémom 
rámp, čím  je vytvorená mož-
nosť  bezbariérového  prístupu 
až na spodnú úroveň. V kon-
coch lagúny je breh spevnený 
voči  podmývaniu  lomovým 
kameňom.
Areál  brehu  vodnej  nádrže 
bude  osvetlený  27-mi  oceľo-
vými stožiarmi výšky 4 m.

 Napájenie bude z existujúcej 
siete verejného osvetlenia. 

● Územie nábrežia dotvoria 
prvky  malej  architektúry, 
najmä  zariadenia  detských 
ihrísk  pre  rôzne  vekové  ka-
tegórie  –  rôzne  hojdačky, 
preliezacia  zostava,  zostava 
so  šmýkačkou  a  hojdačkou 
či pieskovisko. Pri ihriskách 
nebudú chýbať lavičky. Cel-
ková  umelá  plocha  ihrísk 
bude 237 m2.

● Neodmysliteľnou  súčasťou 
revitalizácie  nábrežia  je  ve-
rejná  zeleň,  ktorá  sa  vysadí 
na plochu 5833 m2 po zreali-
zovaní  stavebných  objektov. 
Okolitý terén sa zatrávni, vy-
sadia  sa  stromy  a  kríky  –  na 
svahu  a  popri  hlavných  prís-
tupových terénnych schodoch 
na agoru a námestie sa vysadí 
živý plot.                     

Do ôsmich stavebných objektov na Nábreží Oravskej 
priehrady investuje mesto Námestovo 62 606 €, ich vy-
budovaním sa však navýši hodnota v investíciách o mi-
lión 252 tisíc €. Rozdiel, milión a takmer 200 tisíc € získa 
Námestovo vo forme nenávratného finančného príspev-
ku z fondov EÚ. Veľké zmeny na nábreží priehrady určite 
uvítajú aj návštevníci Námestova.

Agora je z gréckeho slova hľadisko. To na nábreží priehrady pred amfiteátrom je z drevených 
lavičiek. Za amfiteátrom bude námestie pri lagúne Oravskej priehrady s kompozíciou zelene a 
prvkov drobnej architektúry.                Foto: (msu)

Sedem ulíc s novým osvetlením
Osemdesiat  deväť  svieti-

diel  a  79  lámp  sa  vymenilo 
v  Námestove  na  siedmich 
uliciach.  Hodnota  diela  je 

310 599 €. Napomohol tomu 
predovšetkým  nenávratný 
finančný  príspevok  248  840 
€,  ktorý  mesto  Námestovo 

získalo z európskych fondov. 
Projekt  rieši  rekonštrukciu 

verejného  osvetlenia  ulíc 
tak,  aby  sa  dosiahlo  splne-

nie  technických  noriem  na 
osvetlenosť  komunikácií, 
bezpečnosť,  krytia  a  iných 
požiadaviek  týkajúcich  sa 
elektrických  častí  sústavy 
s  cieľom  znížiť  energetic-
kú  náročnosti  osvetľovacej 
sústavy.  Pôvodné  požiadav-
ky  na  výmenu  osvetlenia 
zahŕňali  takmer 90 % mesta, 
ale  benchmarky  nám  umož-
nili výmenu svietidiel  len na  
uliciach:  Štefánikova,  Hat-
talova,  ul.  Cyrila  a  Metoda, 
ul.  Miestneho  priemyslu, 
Kliňanská cesta,  cesta Polom 
a  slepá  ulica  medzi  ulicou 
Štefánikovou  a  ul.  Mlyn-
skou.
Vymenili sa tiež rozvádzače 

sústavy verejného osvetlenia, 
ktoré  umožnia  zbierať  infor-
mácie o prevádzkovom stave, 
vyhodnocovať ich a následne 
ich  použiť  pre  správu,  opti-
malizáciu  prevádzky  a  údrž-
bu. Vybudovalo sa tiež vede-
nie  mestského  rozhlasu  a 
kamerového systému.

         Ing. Miroslav Rentka Nové osvetlenie na Hattalovej ulici.               Foto: (msu)

Minimálne  trojročná  snaha  o 
založenie, resp. znovuobnovenie 
vydávania  mestských  novín  pre 
občanov  Námestova  je,  najmä 
vďaka  iniciatíve  a  prípravnej 
práci skupiny poslancov, skutoč-
nosťou. Kým obsah prvého vyda-
nia  Námestovčana  je  najmä  z 
pera autorov smerom od vydava-
teľa k čitateľom, už nasledujúce 
číslo mestských novín, v októbri, 
môže byť  tiež  tokom informácií 
od čitateľa k samospráve. 
Vráťme  sa  však  najmä  k  eko-
nomike  novín.  Výberová  komi-
sia  vybrala  na  tvorbu  a  výrobu 
Námestovčana  ekonomicky  naj-
výhodnejšiu  ponuku,  ktorá  bola 
podstatne  nižšia  ako  suma  plá-
novaná a odsúhlasená mestským 
zastupiteľstvom.  To  aj  napriek 
tomu,  že  spolu  s  Námestovča-
nom bude do schránok distribu-
ovaný  aj  Oravec.  Komisia  totiž 
prijala  ponuku  -  s  Námestovča-
nom  každý  druhý mesiac  veno-
vať  občanom podľa  domácností 
tiež  regionálne  noviny  Oravec 
-  s  cieľom,  aby  Námestovčania 
s  informáciami  zo  svojho  mes-
ta  získali  zároveň    informácie  z 

celého  regiónu  Orava.  Umož-
nila  to  najmä  dohodnutá,  veľ-
mi  výhodná  cena  tlače  u  oboch 
titulov,  najmä novín Oravec pre 
ich vyšší tlačený náklad a Mesto 
Námestovo  tak  tieto  regionálne 
noviny pre námestovské domác-
nosti  dostane  za  cenu  čistých 
nákladov na tlač.
Vydávanie novín nemusí byť iba 
nákladom mesta, môže byť, nao-
pak, tiež jeho výnosom. Námes-
tovčan ponúka za výhodné ceny 
zverejnenie  inzercie  firmám  a 
príjmy  z  nej  pôjdu  do  poklad-
nice  mesta.  Náklady  na  infor-
movanosť  občanov  Námestova 
prostredníctvom tlačených novín 
tak  už  čoskoro  môžu  pokrývať 
príjmy z inzercie.
Navyše  –  noviny Oravec  ponú-
kajú občanom Námestova ďalšie 
výhody:  bezplatnú  občiansku 
inzerciu,  komerčnú  inzerciu  pre 
námestovské  firmy  so  zľavou 
50%  i  publicitu  Námestova  v 
celoregionálnom  tlačenom  peri-
odiku a na jeho webových strán-
kach. Veríme, že Námestovčania 
túto ponuku využijú i ocenia.
       Anna Lajmonová

Rozhodla výhodná cena
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Čo s rozostavanou
nemocnicou?
Je veľa vecí, čo by sme v Ná-

mestove mohli mať, je veľa 
vecí, čo potrebujeme, a na dru-
hej strane sú tu aj veci, ktoré, 
povedzme to napriamo, špatia. 
Treba však povedať aj to, že 
vyskakovať môžeme do výšky 
rozpočtu, prípadne možností 
pôžičiek. Pre ilustráciu – obce, 
ako Novoť a Zákamenné do-
stanú z podielových daní spolu 
viac ako mesto Námestovo. Na 
druhej strane sa v meste platia 
vyššie dane a rôzne poplatky  
a tiež je tu viac podnikateľ-
ských subjektov, ktoré tu platia 
dane. Je logické, že vedenie 
mesta musí uvažovať, ako za-
stabilizovať pohyb obyvateľ-
stva v meste, aby sa napriek 
priaznivým demografickým 
ukazovateľom počet občanov 
Námestova neznižoval, ale na-
opak. Momentálne je situácia 
taká, že ľudia si, vzhľadom na 
nedostupnosť pozemkov v Ná-
mestove, postavia dom radšej 
na dedine a tak mesto stráca 
občanov. Námestovský okres 
sa  k 31. decembru minulého 
roka počtom obyvateľov dostal 
na 5. miesto v kraji, predbehol 
napríklad okres  Ružomberok 
a udržuje si vysoký prirodze-
ný prírastok obyvateľov. Aj 
vzhľadom na tieto fakty je 
predpoklad, že na trhu bývania 
by mali mať šancu práve  ná-
jomné byty pre skupinu mla-
dých ľudí, ktorí nemajú dosta-
tok zdrojov na nákup vlastného 
bývania resp. možnosť zobrať 
si úver. Ide o to, kde bytovku 
postaviť. Uvažovalo sa o plo-
che vedľa výškových bytoviek 
na Slnečnej ulici. Pozemok je 
mestský, ideálne riešenie. Kto 
pozná situáciu v tejto lokalite, 
asi bude namietať, že tam je to 
už aj tak prehustené, prečo tam 
tlačiť bytovku. No a hneď ved-
ľa, len pár metrov odtiaľ, je ro-
zostavaná budova nemocnice. 

Ak som v úvode spomínal  
o tom, čo by sme mali mať, 
čo mohli a čo zasa nie, tak 
nemocnica je fakt vec resp. 
služba, ktorú by občania ok-
resu Námestovo mali mať. Ak 
chceme hovoriť o spravodli-
vosti v dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých ob-
čanov nášho štátu, tak rozhod-
ne. Veď či sme menej kvalitní 
občania ako napr. ľudia žijúci 
v okrese Ružomberok? Podľa 
súčasného stavu by sme mohli 
povedať, že asi áno. So spra-
vodlivosťou na tomto svete 

však nemôžme počítať. Moje 
konštatovanie, že nemocnica 
v Námestove nikdy nebude, 
je verejne známe (a verte, rád 
by som sa mýlil). Nemocnica 
v našom meste nikdy nebude 
napriek tomu, že  súčasný mi-
nister zdravotníctva pochádza 
z nášho okresného mesta. Som 
tu už osem rokov a  na stave-
nisku sa nič nezmenilo. 

Preto sme dostali nápad, či 
by sa práve skelet rozostavenej 
nemocnice nemohol použiť na 
stavbu nájomných bytov. Po-
dobný prípad bol na sídlisku 
Poprad Juh, kde sa rozostava-
ná  poliklinika zmenila  na po-
lyfunkčný objekt s bytmi a ob-
chodmi. Pozvali sme ohľadne 
skeletu na pracovné stretnutie 
predsedu ŽSK Juraja Blanára, 
pretože objekt je zatiaľ majet-
kom VÚC. Stretnutie sa pre 
časovú zaneprázdnenosť župa-
na neuskutočnilo, na druhú vý-
zvu nám už odpovedal v tom 
zmysle, že práve prebieha 
transformácia zdravotníckych 
zariadení v pôsobnosti ŽSK 
a pre intenzívnejšiu spoluprá-
cu a zapojenie samosprávy do 
rozvoja Oravskej polikliniky 
bol primátor mesta Námesto-
vo navrhnutý za člena predsta-
venstva novovzniknutej akci-
ovej spoločnosti. Ďalej v liste 
uviedol, že ŽSK sa intenzívne 
zaoberá aj ďalším využitím 
nedobudovaných priestorov 
a preto očakávajú návrhy na 
riešenie nevyhovujúceho stavu 
v areáli polikliniky od predsta-
venstva novovzniknutej spo-
ločnosti.

Takže vec je otvorená. Ne-
tvrdím, že naše riešenie je 
najlepšie možné. Ale dovolím 
si tvrdiť, že ak je technicky rie-
šiteľné, tak určite je aspoň ra-
cionálne a pragmatické. Skelet 
tak môže slúžiť a nebude špa-
tiť.               Rastislav Zanovit

Rastislav Zanovit

Súboje o sídlo hasičov sa začali
Primátor Námestova Ing. Ján 

Kadera a predseda ZMOBO 
Bc. František Poleta sa minulý 
týždeň vyjadrovali pre ZMOS 
k novému sídlu budúceho 
jedného Okresného riaditeľ-
stva Hasičského a záchranné-
ho zboru na Orave, ktoré má 
byť, podľa návrhu vyhlášky 
MV SR iba v Dolnom Kubí-
ne. S návrhom nesúhlasia ani 
ostatní starostovia obcí Bielej 
Oravy.
V stanovisku dôvodili mno-

hými argumentmi, napríklad 
tým, že okres Námestovo je 
najväčším oravským okre-
som svojou rozlohou, počtom 
obyvateľov, je to vysoko roz-
víjajúci sa región po stránke 

hospodárskej, dokonca jeden 
z najrýchlejšie sa rozvíjaúcich 
okresov v rámci Slovenska 
a počet výjazdov námestov-
ských hasičov za zásahmi je 
za ostatné roky zo všetkých 
troch oravských okresov naj-
vyšší (výjazdovosť za roky 
2009 a 2010: NO – 487 vý-
jazdov, DK – 366, TS – 356.) 
V Námestovskom okrese je aj 
počet subjektov, zaradených 
do kontrolnej činnosti oveľa 
vyšší, ako dokonca v dvoch 
ostatných okresoch: NO 374, 
DK a TS 236.
Predseda ZMOBO a primátor 

Námestova v stanovisku na-
vrhli, aby okres Námestovo s 
okresom Tvrdošín tvoril jedno 

okresné riaditeľstvo hasičské-
ho a záchranného zboru. Tento 
návrh je prakticky kopírova-
ním všeobecnej štátnej sprá-
vy a je podľa starostov Bielej 
Oravy a primátora Námestova 
výhodný aj z hľadiska priblí-
ženia štátnej správy občanom. 
V Námestove sídli tiež okres-
ná prokuratúra, súd, daňový 
úrad, úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, takže ak by bolo 
sídlo OR HaZZ v Námestove 
zachované a zlúčené s okre-
som Tvrdošín, bolo by bližšie 
k približne 94 tisícom občanov 
oboch okresov. 
Obce Bielej Oravy a mesto 

Námestovo v minulosti kú-
pili profesionálnej hasičskej 

jednotke požiarnu techniku, 
mesto Námestovo jej posky-
tuje priestory na činnosť. V 
súčasnosti v Námestove dobu-
dovávajú hasičskú stanicu. 
„Ako opodstatnené navrhu-

jeme pre krátku dochádzkovú 
vzdialenosť, geografickú polo-
hu a výkonnosť okresov zlúčiť 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v 
Dolnom Kubíne s OR HaZZ v 
Ružomberku“ tlmočia predse-
da ZMOBO a primátor mesta 
Námestovo názory ostatných 
starostov Bielej Oravy. Ako 
ďalšiu alternatívu navrhujú 
zlúženie OR HaZZ v Dolnom 
Kubíne s OR HaZZ v Námes-
tove so sídlom v Námestove.  
	 	 										(lá)

Prosba o trpezlivosť
Niektoré veci sa nedajú zreali-

zovať zo dňa na deň, ako keď 
sa mávne čarodejnou paličkou. 
Myslím si, že pojem „trans-
parentné mesto“, je už dobre 
známy. V praxi však nie všade 
a vždy napĺňaný. Ľudovo pove-
dané, je to, ako keby ste otvorili 
okno do kuchyne, aby každý 
okoloidúci, ktorý chce, mohol 
nakuknúť, čo varíte a ako. Je 
predpoklad, že v takomto prí-
pade nebude gazdinka alebo 
kuchár porušovať technologic-
ký postup prípadne dávať do 
jedla niečo, čo tam nepatrí. 
Začali sme videozáznama-

mi zo zastupiteľstiev (i keď aj 
v minulom období sa dvakrát 
robil záznam). Na internete sa 
zverejňujú faktúry. Aj tieto no-
viny majú prispieť k tomu, aby 
sa občanovi priblížil pohľad do 
„kuchyne“ mestskej samosprá-
vy. Sú ľudia, ktorých to nezau-
jíma, ale sú aj takí, ktorí majú 
záujem nazrieť dnu. Prosím ich 
o trpezlivosť. Elektronické auk-
cie, transparentné výberové ko-
nania, zverejňovanie všetkých 
zmlúv, to všetko má za cieľ, aby 
prostriedky, ktoré máme, boli 
využívané čo najefektívnejšie. 																																																																																		
																			 Rastislav Zanovit

Nové auto pre mestskú políciu

Mestská polícia má nové vo-
zidlo.V minulosti používala 
vždy ojazdené autá z MsÚ, ne-
výhodné z hľadiska potrieb na 
výkon služby. Po Škode 105, 
Favoritke a Felícii využívajú 
smestskí policajti služby no-
vého pomocníka. Ide o men-
šie úžitkové vozidlo Nissan 

NV 200 v základnej výbave.
Vozidlo bolo dodatočne do-
vybavené deliacou mriežkou 
za prednými sedadlami, ktorá 
slúži na zaistenie bezpečnos-
ti policajtov počas prevozu 
zaistených osôb. Za druhým 
radom sedadiel je deliaca 
priečka  s pevným oknom, od-

deľujúca priestor pre prepravu 
osôb od priestoru,  kde je do-
statočné miesto na potrebný 
výstroj mestskej polície a na 
veľkú prepravku určenú pre 
odchyt túlavých mäsožravcov. 
Táto certifikovaná prepravka 
je na rozdiel od kufra Felície 
prenosná a ľahko dezinfiko-
vateľná, čo uľahčí policajtom 
manipuláciu s odchytenými 
túlavými zvieratami. Podlaha 
vozidla  bola prekrytá peniaž-
tekovou gumou,  čo umožnuje 
jednoduchú údržbu a čistenie  
vozidla. Policajti to ocenia po 
preprave po preprave opitých 
osôb, nezriedka vylúčujúcich 
telesne tekutiny a zvratky 
počas prepravy. Zadné boč-
né okná  a okná na zadných 
dverách boli olepené tmavou 
fóliou s cieľom zabrániť zve-
davým pohľadom z vonkaj-
šej strany.Vozidlo je ozna-
čené príslušnými nápismi v  
súlade so zákonom o Mest-
skej polícii. Je vybavené 

meničom napatia  z 12V na 
230 V, ktorý umožní  po zho-
tovení sklápacieho stolíka za 
prednými sedadlami napísať 
a vytlačiť  zápisy  o podaní 
vysvetlenia so zaistenými  
osobami  bez nutnosti prepra-
vy do služobnej miestnosti 
mestskej polície. Je vybave-
né  vozidlovou  radiostani-
cou  Motorola. Najvyšší bod  
vozidla tvorí maják   s trojtó-
novou sirénou  a so zabudo-
vanou hovorovou súpravou  
umožnujúcou davať oznamy 
či pokyny s výkonom 100 W 
priamo z vozidla. 

Ďakujeme poslancom za 
schválenie nákupu prvého  
nového vozidla v 20-ročnej 
histórii mestskej polície, kto-
ré  nielen  reprezentuje mesto  
Námestovo, ale zabezpečuje 
potreby  pre výkon služby 
mestským policajtom na 
úrovni  roku 2011.

Jozef Balcerčík
náčelník MsP Námestovo

Nové vozidlo Nissan umožňuje polícii prepraviť zaistené oso-
by, zvieratá a dokonca počas ich prevozu aj „úradovať“. 
        Foto: (msp)

Orange JOJ Summer Orava    
Mestská polícia sa počas tohto 
podujatia zamerala  najmä na 
kontrolu dodržiavania VZN 
2/2008 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na ve-
rejných priestranstvách, do-
držiavanie čistoty a poriadku 
v priestoroch  so stan-
mi, či iných verejných 
priestranstvách mesta. 
Porušenie zákazu po-
žívania alkoholických 
nápojov na verejných 
priestranstvách  zaevi-
dovali príslušníci MsP 
v 49 prípadoch. To 
svedčí o pestrej ponu-
ke našich  predajných 
reťazcov a dopyte zá-
bavychtivých  mladých 
ľudí. Tento počet je 
tiež výsledkom toho,  
že zákaz požívania či 
propagácie alkoholu na 
verejnosti prístupných 
miestach nie je uprave-
ný plošne – zákonom,  
ale len VZN. V praxi to 
znamená, že na území 
mnohých miest či obcí 
sa  môže piť  všetko, čo 

tečie a prekvapené sú potom 
tváre návštevníkov v Ná-
mestove, keď stretnú hliadku 
mestskej polície. Netrúfam 
si odhadnúť, či by  verejné-
mu poriadku  pomohol zákaz 
predaja alkoholických nápo-

jov  na celom území mesta 
počas podobných  kultúrnych 
podujatí. 
	 	 	 Za problematické tiež po-
važujem nerešpektovanie zá-
kona č. 219  o ochrane pred 
zneužívaním  alkoholických 

nápojov. Pretože v minulos-
ti  nebol dodržiavaný zákaz 
predaja  a podávania  alko-
holických  nápojov  na verej-
ných kultúrnych podujatiach,  
obrátil som sa na OR PZ SR  
v Dolnom Kubíne  so žiados-

ťou o zabezpeče-
nie dodržiavanie 
zákonnosti počas 
ročníka 2011.   
K a ž d o p á d n e 
mesto Námesto-
vo, Mestská po-
lícia v Námes-
tove a všetky 
zainteresované 
zložky majú 
ďalšie šance a 
čas náležite sa 
pripraviť na or-
ganizovanie po-
dobných podu-
jatí, pretože sa 
zdá, že mestská 
pláž po dokon-
čení bude oveľa 
väčším magne-
tom ako dopo-
siaľ.   
Jozef Balcerčík

Alkohol, neodmysliteľná súčasť zábavy mladých ľudí na verejných priestranstvách 
obcí ma miest Slovenska – ale aj v Námestove.           Foto: (msp)
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Obnova náučného chodníka
Viacerí si ešte možno pamäta-

jú na náučný chodník Oravská 
priehrada, ktorý zriadila Sprá-
va CHKO Horná Orava a kto-
rý bol otvorený 28. 5. 1999. 
Začínal sa pri hoteli Studnič-
ka, prechádzal brehovými 
porastmi priehrady, kopírujúc 
a premosťujúc zátoku Micha-
lovka. Trasa chodníka ďalej 
pokračovala na tzv. vysoké 
brehy, ktoré poskytujú okrem 
nádherných výhľadov na vod-
nú hladinu, Vtáčí ostrov, či na 

vŕbové porasty v zátoke pri 
Zubrohlave aj optimálne mož-
nosti a podmienky pre pozoro-
vanie vodných vtákov. Náučný 
chodník sa končil v mieste 
vyústenia rieky Polhoranky do 
priehrady. 

Na 3 km dlhej trase sa 
mohli návštevníci náučného 
chodníka bližšie zoznámiť s 
prírodou Oravskej priehrady 
aj prostredníctvom šiestich 
textových panelov. Chodník 
fungoval päť rokov, no jeho 

údržba niečo stála pre vanda-
lizmus v danej lokalite a keďže 
sa ďalšie peniaze na jeho údrž-
bu nenašli, Správa CHKO 
chodník zrušila. O ostatné sa 
postaral čas a chodník zmizol 
v lesnom poraste.

O obnovu chodníka sme sa 
pokúsili tento rok, no pre nedo-
statok času sa  ho zatiaľ poda-
rilo len vyčistiť. Najprv ním 
prešli pracovníci Lesov SR, 
ktorí sa dostali až k bývalému 
veľkému lomenému mostu a 
popílili hrubší porast. Za nimi 
prešli dobrovoľníci v rámci 
Bambiriády (zvlášť sa chcem 
poďakovať saleziánskym 
dobrovoľníkom), ktorí očistili 
chodník od spílených haluzí 
a pohrabali väčší neporiadok. 
Po nich prišli na rad pracov-
níci CHKO Horná Orava, 
ktorí prebehli chodník kro-
vinorezmi a celý ho ešte viac 
spriechodnili. Školáci zo ZŠ 
Komenského v okolí chodní-
ka i v okolí brehov Oravskej 
priehrady napokon vyzbierali 
odpad, ktorý potom odviez-
li Technické služby. Rád by 

som poďakoval všetkým 
zúčastneným.

Pre nedostatok času sme sa, 
bohužiaľ, v prácach na obno-
ve chodníka už ďalej nedo-
stali. Pred dvomi týždňami 
sme ho ešte prekosili, aby 
celkom nezarástol, takže sa 
tam dá prejsť, treba sa však 
vrátiť tou istou cestou.

Obnova sa teda začala 
a veríme, že bude pokračo-
vať, takže čo treba ešte uro-
biť? Najväčším problémom 
zostáva obnova mostov – tre-
ba vybudovať 2 malé mostíky 
asi 3-4 metre dlhé na premos-
tenie menších korýt potokov 
a jeden veľký, pôvodne asi 
20 metrov dlhý lomený most. 
Ďalej bude treba osadiť infor-
mačné tabule a chodník riad-
ne označiť. 

Zrejme to nebude hneď, 
ale verím, že krok za kro-
kom dokážeme chodník opäť 
obnoviť a že tam raz opäť 
budeme môcť obdivovať krá-
sy nášho regiónu. A ktovie, 
možno príde aj nejaký turis-
ta.	 			Marián	Bránický

Prechádzka náučným chodníkom už je možná, zatiaľ však s 
návratom po tej istej trase.		 	 	 					Foto:	(bm)

Cestný ťah Námestovom 
v závere 2013 (?)

Primátor Námestova Ing. 
Ján Kadera: „Cesta mestom 
pozdĺž Oravskej priehrady 
je majetkom štátu a mes-
to Námestovo do cudzieho 
majetku investovať nemôže. 
Žiadame preto investora 
– Slovenskú správu ciest ako 
zástupcu štátu - vybudovať 
rozšírenú štátnu cestu od 
kaplnky sv. Gorazda až po 
po koniec Námestova sme-
rom na Klin. Nejde teda len 
o kruhovú križovatku. Táto 
investícia v objeme približne 
10 mil. eur je nutná najmä z 
hľadiska bezpečnosti cestnej 
premávky – kvôli chodcom, 
pohybujúcim sa po ceste v 
blízkosti autobusovej sta-
nice, ktorú štátna cesta roz-
deľuje na dve časti, čo je 
iste slovenská rarita. A prá-
ve (ne)bezbečnosť  cestnej 
premávky bol hlavný dôvod, 
prečo sme boli úspešní pri 
presadzovaní tejto stavby. 
Posunutím štátnej cesty k 
priehrade sa tak autobusová 
stanica scelí. Frekvencia áut 
je tu však nízka a schvaľova-
cí proces tiež nie je krátkodo-
bý. To nie je výhovorka, ale 
skutočnosť. V roku 2006 bola 
vypracovaná základná štúdia 
na rekonštrukciu a rozšírenie 
tejto komunikácie, v roku 
2007 štúdia pre vypracovanie 
štátnej expertízy, bez ktorej 
by nebolo možné pokračovať 
v príprave. Schvaľovací pro-
ces a vypracovanie expertízy 
trvalo celý rok 2008. V roku 
2009 sa urobila projektová 
dokumentácia pre územné 
konanie. Mesto ako stavebný 
úrad začalo územné konanie a 
vydalo rozhodnutie o umiest-
není stavby. V roku 2010 
bola vypracovaná projektová 
dokumentácia pre stavebné 
povolenie, investor doteraz 

pracuje na príprave jeho pod-
kladov. Vydaniu stavebného 
povolenia bránia niektoré 
nevysporiadané pozemky. 
Keďže ich vlastníci nesúhla-
sili s vysporiadaním, investor 
pozemky vyvlastňuje. Do 
úvahy treba zobrať aj to, aké 
sú finančné možnosti a priori-
ty štátu. Prioritou je budova-
nie diaľníc, potom rýchlostné 
komunikácie I. triedy a až na 
treťom mieste je výstavba, či 
rekonštrukcia štátnych ciest 
I. triedy, čo je aj štátna ces-
ta cez Námestovo. Napriek 
tomu intenzívne intervenu-
jem na Ministerstve dopravy 
SR za  skorú realizáciu tejto 
stavby. Vedenie ministerstva 
uznáva potrebu realizácie 
a tiež vytvára všetky pred-
poklady pre začatie výstavby 
v roku 2012. V snahe urých-
liť výstavbu sme navrhova-
li rozdelenie stavby na dve 
časti. Prvou etapou mal byť 
úsek od kaplnky sv. Gorazda 
po kostol vrátane križovat-
ky. Zástupcovia investora i 
ministerstva to však zamiet-
li, pretože podľa nich by sa 
musela preschváliť štátna 
expertíza a tým  by sa stavba 
oddialila o ďalšie roky. Snáď 
aj to je dostatočná odpoveď, 
prečo nebolo možné vytrhnúť 
z projektu kruhovú križovat-
ku a dať ju vybudovať, keď 
bola rozkopaná križovatka 
v rámci stavby iného inves-
tora (Oravská vodárenská 
spoločnosť a.s. so sídlom 
v Dolnom Kubíne) pri budo-
vaní kanalizačného zberača. 
Cestný prieťah Námestovom 
sa má financovať zo štátneho 
rozpočtu alebo z fondov EÚ. 
Podľa posledných prísľubov 
by sa celá stavba mala zreali-
zovať do konca roka 2013.“
	 	 											(r)

Kruhová križovatka i ďalší úsek cesty mestom popri Orav-
skej priehrade by mali začať fungovať až v roku 2013! Ob-
čania Námestova ich však potrebujú viac ako soľ. Tlačia 
na svoju samosprávu. Tá koná, či sa iba vyhovára?

Čo s  pokosenou trávou?
Pekný a udržiavaný trávnik 

vyžaduje pravidelné  kose-
nie a starostlivosť. Toto leto 
bolo pomerne daždivé, a tak 
bolo potrebné aj často kosiť. 
Čo však s pokosenou trávou? 
Podobná otázka sa  môže ob-
javiť aj v súvislosti s poľno-
hospodárskou pôdou. Podľa 
zákona o ochrane a využívaní  
poľnohospodárskej pôdy a zá-
kona o kontrole znečisťovania 
životného prostredia sú vlast-
níci a nájomcovia poľnohos-
podárskej pôdy povinní  kosiť 
tieto pozemky, aby sa zabrá-
nilo šíreniu buriny na okolité 
pozemky.

Časté kosenie znamená aj 
väčšie množstvo trávy, ktorá, 
ak nič nechováte, len zavadzia 
a treba ju odstrániť.  Takýto 
odpad  mnohí  záhradkári buď 
niekde vyvážajú, nechajú ho 
len tak zhniť, alebo ho zužit-
kujú vo vlastnom komposto-

visku. Keďže však nie všetci 
majú možnosť kompostovať 
biologický odpad svojpomoc-
ne, či už pre nedostatočný 
priestor v záhrade,  pre nedos-
tatok času, či motivácie, ale-
bo zo strachu pred zápachom 
a hlodavcami, vo viacerých 
obciach sú zriadené obecné 
kompostoviská. 

Ako je to v Námestove? Ná-
mestovo momentálne takéto 
kompostovisko, kde by bolo 
možné vyvážať biologický 
rozložiteľný odpad zo záhrad 
ako trávu, burinu, lístie a od-
pad zo zeleniny, nemá. Na  
jeseň sa však mesto plánuje 
uchádzať o dotáciu na vybu-
dovanie takéhoto komposto-
viska, čo by preň malo nielen 
ekologický, ale aj ekonomic-
ký prínos, keďže odstraňo-
vanie čiernych skládok stojí 
oveľa viac.  
	 												Ján	Kozoň

Rodinné centrum Drobček
S novým školským rokom 
začína opäť naplno fungovať 
aj Rodinné Centrum Drob-
ček, ktoré ponúka deň čo 
deň rôzne aktivity pre deti od 
troch mesiacov, pre mamičky 
na materskej dovolenke i pre 
tehotné ženy. V jeho pries-
toroch na Štefánikovej ulici 
nad križovatkou nad škôlkou 
môžete nájsť:

• Tvorivé dielne pre deti aj  
   dospelých
• Prípravu na pôrod 
  a materstvo
• Poradňu dojčenia

• Detskú herňu
• Hudobno-pohybové 
  cvičenia pre deti
• Zvieratkovo
• Angličtinu 
  pre najmenších
• Počítačové kurzy
Bližšie informácie získate na 
internetovej stránke www.
rcdrobcek.sk. Tešíme sa na 
vás.            Ľubica	Bránická

Na Dychfeste dychovky i sinatrovci
Slnečné počasie v nede-

ľu 14. augusta prilákalo do 
amfiteátra na Nábrežie Orav-
skej priehrady priaznivcov 
dychovej hudby. Ale nielen 
ich - našli sa aj zvedavci, 
motorkári, rodičia s malými 
deťmi, ktoré pobehovali po 
parkete zo zamkovej dlaž-
by pred pódiom. Na prvý 

pohľad stavenisko sa po 
zelenej úprave v podobe ih-
ličnatých stromov, použitých 
na Drevorubačovi a Dni sv. 
Huberta ozdobených vlaj-
úcimi farebnými papiermi 
zmenilo na celkom prija-
teľný priestor na Dychfest 
2011 - festival dychových 
hudieb. Organizátori, mes-

to Námestovo, Dom kultú-
ry v Námestove a dychové 
hudby v okrese Námesto-
vo také nádherne poča-
sie ani nečakali. Samotná 
predpoveď počasia tomu 
nenasvedčovala. Tanečné 
sólo Dominika a Nikoletky 
Farských z tanečného klubu 
Maestro, ktorý pôsobí pri 

Dome kultúry v Námestove 
bolo úvodným,  ale aj moti-
vačným vstupom  do festi-
valu. Rovnako vystúpenie 
Tomáša a Adrianky Vojtaš-
šákocov v hre na saxofóne 
pod pedagogickým vedením  
Martina Namislovského.  Po 
príhovore primátora mesta 
Námestova Ing. Jána Kade-
ru moderátorka Marika Voj-
taššáková, učiteľka ŠZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námes-
tove postupne pozvala 
na  pódium dychové hudby, 
Hamuljak z Oravskej Jaseni-
ce s vedúcim a kapelníkom 
Milanom Madleňákom, ktorí 
aj napriek obavám, že dlhšie 
spolu necvičili, sa predvied-

li veľmi dobre. Rabčanka z 
Rabče s kapelníkom Jánom 
Adamčíkom už tradične 
ako jediná z oravských dy-
choviek okrem hudby pred-
viedla aj svoj kroj, Kýčera z 
Lokce, jej vedúcim je Mar-
tin Kormaňák a kapelníkom 
pán Anton Sivoň st.. Pre 
neho a jeho rodinu sa dy-

chová hudba stala 
súčasťou života. Tvr-
došanku z Tvrdoší-
na vedie Ing. Daniel 
Koleják. Jeho malá 
dcérka si na javis-
ku počínala veľmi 
dobre. Bolo to veľ-
mi milé, ba až pro-
fesionálne, spevácke 
vystúpenie. Dechow-
ka z Koz z Poľska 
prekvapila reperto-
árom slovenských a 
českých dychoviek, 
poslucháčov prekva-
pil aj český jazyk, 
v  ktorom uvádzali 
jednotlivé skladby. 
Záverečné vystúpe-
nie na Dychfeste bolo 
vskutku príjemným 

prekvapením. Nielen pre 
tých, ktorí Námestovský dixi-
eland nepoznajú. Zloženie: 
Anton Sivoň ml., Ján Sivoň 
st, Janko Sivoň  ml., Peter 
Sivoň, a Evka Bucová, všet-
ci potomkovia pána Antona 
Sivoňa st. a ešte Milan Rent-
ka, oblečení podľa Franka 
Sinatru dali úžasnú bodku za 
celým podujatím. Kto prišiel, 
určite neľutoval strávený čas. 
Nabudúce organizátori uvíta-
jú, keď sa k malým taneč-
níkom pripoja všetci, ktorí 
radi tancujú polku, valčík a 
iné tance. Ak, samozrejme, 
dovolí počasie, asi tak, ako 
na Dychfeste 2011.  
	 					Eva	Mušáková

Námestovský dixiland na Dychfeste rozprúdil náladu v hľadisku a k tancu nechýbalo veľa.   Foto:	(nd)
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V ZŠ na Komenského 
aj piataci z Vavrečky

Nový školský rok 
2011/2012 začíname naozaj  
v „novom šate“. Nielen 
zmenou  vedenia školy, 
ale aj dokončenou rekon-
štrukciou školskej budo-
vy. Po dvoch rokoch práce 
sú vonkajšie a vnútorné  
priestory školy vynovené 
a upravené. Vymaľované 
vnútorné priestory  škol-
skej jedálne a upravené 
okolie školského areálu 
pomôže k výchove estetic-
kého cítenia detí zverených 
pedagogickému kolektívu 
školy.

Aj keď našu školskú brá-
nu v minulom školskom 
roku opustilo 66 žiakov 
9. ročníka, nahradilo ich 
30 prváčikov. S veľkými 
taškami,  úsmevom na tvári, 
v sprievode rodičov prvý-
krát zasadnú do školských 
lavíc. S novými priestormi 
a novými učiteľmi sa museli 
zoznámiť aj žiaci 5. roční-
ka, ktorí k nám prišli zo ZŠ 
Vavrečka. V tomto školskom 
roku sa na našej škole učí 
374 žiakov. Na primárnom 
vzdelávaní  je to 131 žiakov 
a na nižšom sekundárnom 

vzdelávaní  243 žiakov. V 19 
triedach základnej školy ich 
učí 31-členný kolektív kva-
lifikovaných učiteľov. Žiaci 
majú možnosť vzdelávať sa 
v špecializovaných učebni-
ach v predmetoch biológia, 
fyzika, chémia, informatika i 
v jazykovej učebni. S prihli-
adnutím na dnešný trend 
potreby cudzieho jazyka 
vyučujeme prvý cudzí jazyk 
– angličtinu už od prvého 
ročníka  a pri druhom cud-
zom jazyku, ktorý sa učí od 
6. ročníka, sme zdvojnásobi-
li počet hodín. Okrem anglic-
kého jazyka vyučujeme rus-
ký a nemecký jazyk. Jedným 
z našich cieľov  do budúcna 
je otvoriť nultý ročník, aby 
sme pripravili deti na prácu 
v škole a zároveň odbre-
menili rodičov. Zároveň sa 
podieľame na možnosti od 
5. po 9. ročník otvoriť špor-
tové triedy so zameraním na 
hokejovú prípravu.

Veríme, že chuť do práce 
sa nám podarí prebudiť aj 
u našich žiakov a že aj tento 
školský rok dotiahneme do 
úspešného konca.

Vedenie
ZŠ Komenského

Novinky v CVČ Maják – nielen pre deti
Centrum voľného času 

„Maják“ ako školské vý-
chovno-vzdelávacie celoroč-
né zariadenie v systematickej 
a pravidelnej činnosti sa za-
meriava najmä na napĺňanie 
potrieb deti a mládeže v ob-
lasti aktívneho využívania 
voľného času, rozvoj dobro-
voľníctva mladých ľudí a ne-
formálne vzdelávanie detí 
a mládeže. Atraktívna bola aj 
prázdninová ponuka letných 
pobytových a prímestských 
táborov, o ktoré mali rodičia 
veľký záujem. Deti a mládež 
trávili svoj voľný čas v Ra-
jeckých Tepliciach a v CVČ 
Maják, kde boli voľnočaso-
vé aktivity zamerané na let-
nú olympiádu netradičných 
športov, poznávanie prírody, 
potulky do blízkeho aj vzdia-
leného okolia, hľadanie in-
diánskeho pokladu, šport, zá-
bavu, kúpanie, dobrodružné 
výpravy a skúšky odvahy pri 
adrenalínových činnostiach. 
Zaujímavý bol aj 9. ročník 
okresného kola Národnej 
cyklistickej súťaže o Pohár 
olympijského víťaza Antona 
Tkáča 12. augusta na Ran-
či u Edyho. Táto cyklistická 
súťaž má už v CVČ Maják 
svoju tradíciu. V tomto roku 
sa na bicykli pretekalo dva-
krát. V júni sa konalo 1. kolo 
pretekov ako súčasť Špor-
tového dňa a nechýbali ani 
preteky na kolobežkách pre 
deti z materských škôl v rám-
ci ich olympiády. Prví dvaja 
z postupovej kategórie postú-
pili priamo do finále súťaže, 
ktoré sa uskutoční 1. októbra 

v rekreačnom stredisku Valča 
pri Turčianskych Tepliciach. 
Organizovaná činnosť vo 
voľnom čase predstavuje vý-
znamný potenciál pre kulti-
váciu osobnosti. Aj v novom 
školskom roku 2011/2012 je 
ponuka záujmových útvarov 
skutočne pestrá a rozdelená 
do niekoľkých kategórii. 

Pre predškolákov: Mažo-
retky, Tanečníčkovia, Gym-
nastika, Balet, Ľudové tance, 
Športovo – pohybové hry, 
Šikulkovia,Angličtina hrou, 
Kreslíme s myšou na PC. 

Pre žiakov a študentov: 
Mažoretky, Hip – hop, Bre-
ak dance, Folklór, Zumba, 
Dance aerobic, Step aerobic, 
Výtvarná dielňa, Internet, 
Aranžovanie, Posilňovací 
aerobic so športovým ná-
činím, Tradičné remeslá 
– práca s drôtom, 
práca s hlinou, 
točenie na hrn-
čiarskom kruhu, 
Angličtina hrou, 
Základy práce 
s PC, Strihanie 
DVD záznamov 
programe Pin-
nacle, Tvorba 
prezentácie, Ga-
lileo – astronó-
mia pre deti, Pa-
pierový modelár, 
Mladý novinár, 
Mladý mode-
rátor, Poznaj a 
chráň, Posilňo-
vanie, Futbal, 
Volejbal, Stolný 
tenis, Strojopis, 
Literárno – dra-

matický, Mladá modelka. 
Pre mladé ženy a mamič-

ky: Dance aerobic, Zumba, 
Step aerobic, Posilňovací 
aerobic so športovým náči-
ním. 

Možnosť výberu je aj 
z pripravovaných novi-
niek: 

Gymnastika – športová 
gymnastika pre najmenších 
(6-10- roč.), príprava detí na 
súťaže a pódiové vystúpenia 
pod vedením profesionálneho 
trénera Step dance – tanečný 
štýl stepu, nácvik cloggingo-
vých choreografií, príprava 
na tanečné vystúpenia a súťa-
že Spoločenské tance s MA-
ESTROM – nácvik spoločen-
ských tancov pre najmenších 
(6 - 8, 9-12-roč.) pod vede-
ním profesionálneho trénera 
Mladý záchranár – základy 

prvej pomoci, pravidelné be-
sedy so záchranármi, praktic-
ké cvičenia, exkurzia na RZP 
„Hokus, Pokus“ – tajomstvá 
chémie, praktické ukážky, 
pokusy z chémie bežného 
života, kúzla, experimenty. 
Babinec - ako si poradiť s 
teenegerskými problémami, 
obliekanie, vizáž, správna 
výživa, správanie podľa spo-
ločenského protokolu, nácvik 
chôdze, choreografie, účasť 
na kultúrnych podujatiach 
Čáry-máry – nácvik kúzel-
níckych trikov, čarodejné 
kúsky a čarovanie Hokejbal, 
Kondičné posilňovanie – s 
profesionálnymi trénermi a 
majstrami Slovenska, Živá 
príroda – poznávanie prírody 
okolo nás, zaujímavé poku-
sy, meranie stromov, výlety, 
spolupráca s ekopedagógom 
Ručné práce – vyšívanie, štri-
kovanie, háčkovanie, ručné 
šitie výrobkov z netradičného 
materiálu.    

Prvý zápis záujmového út-
varu (ZÚ) už bol koncom 
júna, druhý pripravujeme od 
5. do 9. septembra, od 8:00 
– 17:00 hod. v CVČ Maják, 
kde si záujemcovia môžu 
vypísať žiadosti o prijatie 
do ZÚ, prípadne si ich už 
môžu dopredu stiahnuť z in-
ternetovej stránky školského 
zariadenia. Slávnostné otvo-
renie pravidelnej záujmovej 
činnosti bude 30. septem-
bra a uskutoční sa zábavnou 
formou pasovaním za člena 
CVČ Maják, súťažami a dis-
kotékou.

 Mgr. Marta Slovíková

Na Slnečnej dve triedy prvákov
Základnú školu Slnečná v 
Námestove bude v školskom 
roku 2011/2012 navštevovať 
370 žiakov, ktorých bude 
v 17 triedach vyučovať 28 
učiteľov. Škola privíta 31 

prvákov, ktorí vytvoria dve 
triedy. Päťdesiat žiakov bude 
navštevovať dve oddelenia 
školského klubu
Renáta Fidríková  riaditeľka 

ZŠ Slnečná

Prvákov bude učiť bývalá žiačka školy
Začíname nový školský rok 

2011/2012, pre našu Cirkevnú 
základnú školu sv. Gorazda v 
Námestove je to 13. rok exis-
tencie. Cieľom našej školy je, 
aby naši absolventi poznaním 
pravdy a dodržiavaním mrav-
ných princípov žili hodnotný 
život pre seba a boli osož-
ní iným. Cirkevná základná 
škola sv. Gorazda dáva veľký 
dôraz nielen na vzdelanie, ale 
aj na výchovu. Ako sa pripra-
vujeme na nový školský rok?  
Rozhodli sme sa v predpos-
ledný augustový týždeň ísť na 
duchovné cvičenia – učitelia 
a zamestnanci - a takto ob-
čerstvení na duši začať našu 
prácu. Teší nás, že v tomto 
školskom roku budeme mať 
o 16 žiakov viac. Otvárame 
dve prvé triedy. Problémy 
s priestormi sme čiastočne 
vyriešili dvoma triedami pod 
školskou jedálňou, ktoré nám 
prenajala ZŠ Komenského 
v Námestove. Podarilo sa nám 
v spolupráci s rodičmi a Ná-
mestovským anjelom získať 
schodolez, ktorý bude veľkou 
pomocou pre našich dvoch 
imobilných žiakov.  Máme 
veľmi dobrú spoluprácu s ra-
dou rodičov na našej škole. 
Blýska sa asi na lepšie časy, 
lebo v druhý augustový týž-
deň sa začala rekonštrukcia 
poschodia pod strechou, kde 

nám pribudnú nové priestory. 
Škoda, že až na konci prázdnin 
sa s tým začne a celý školský 
rok budeme mať sťažené pod-
mienky. Ale my sa pozeráme 
s nádejou do budúcnosti. Pr-
vákov bude učiť naša bývalá 
žiačka, jedna z prvých absol-
ventov našej školy, na čo sme 
veľmi hrdí a tiež nám pribud-
ne do kolektívu muž – nový 
učiteľ.  Pýchou naše školy je 
Andrej Kaššay, žiak ôsmej 
triedy, ktorý je majstrom Slo-
venka a súčasne reprezentan-

tom  v stolnom tenise. Chceme 
sa tiež pochváliť žiakmi Len-
kou Matušákovou, súrodenca-
mi Uhliarikovcami Dorotkou 
a Vincentom a Michalom Ka-
sanom, ktorí dosiahli popred-
né miesta na kraji v anglickej 
a biblickej olympiáde. Tiež sa 
môžeme pochváliť výsledkami 
v Testovaní9, kedy naša škola 
dosiahla najlepšie výsledky 
z námestovských škôl a z pia-
tich oravských cirkevných 
škôl. Tešíme sa na spoluprácu 
s farským úradom, so salezián-

mi, s mestom, s ostatnými ško-
lami v meste. Tento školský 
rok chceme  začať prípravu   
na veľké  výročie príchodu sv. 
Cyrila a Metoda  akciami rôz-
neho druhu. Naším najväčším 
bohatstvom je kaplnka v škole, 
tu budeme môcť opäť denne 
čerpať posilu pre náš každo-
denný život. Zverujeme tento 
nový školský rok pod ochranu 
nášho patróna sv. Gorazda. 

Ing. Mgr. Marta Kurtulíková, 
riaditeľka 

CZŠ sv. Gorazda 

Po prázdninových radostiach nastúpia školské povinnosti, ale určite aj s množstvom organizo-
vanej zábavy v škole.                  Foto: (czš)

Cesta – najprv do školských lavíc, neskôr určite aj na výlety.  
	 	 	 	 	 					Foto: (zšk)

Základnú školu na Slnečnej bude v tomto školskom roku 
navštevovať 370 žiakov.         Foto: (zšs)
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 3. 9. Sobota    
 4. 9. Nedeľa V perine 2,00 €

od 12 rok.
ČR

  103´

 10. 9. Sobota    
 11. 9. Nedeľa Šmolkovia 2,30 €

U
USA Bel.
  102´

17. 9. Sobota    
18. 9. Nedeľa Útek zo Sibíri 2,20 €

od 12 rok.
USA

  133´

 24. 9. Sobota    
 25. 9. Nedeľa

Autá 2 2,30 €
od 7 rok.

USA
  114´

 28. 9. Streda   Lidice 2,30 €
od 15 rok.

ČR/SR
  126´

október  2011
 1. 10. Sobota    
 2. 10. Nedeľa

Harry Potter a dary 
smrti 2

2,30 €
od 12 rok.

VB USA
  130´

 8. 10. Sobota    
 9. 10. Nedeľa Mrcha učiteľka 2,20 €

od 15 rok.
USA
 92´

12. 10. Streda    Čertova nevesta 2,20 €
od 12 rok.

ČR
  101´

 16. 10. Nedeľa Muži v nádeji 2,20 €
od 15 rok.

ČR SR
  114´

 19. 10. Streda   
Zrodenie planéty 
opíc

2,20 €
od 12 rok.

USA
  105´

 22. 10. Sobota    
 23. 10. Nedeľa Skyline 2,30 €

od 12 rok.
USA

  94´

 26. 10. Streda
    
Pán Popper 
a jeho tučniaci

2,20 €
od 12 rok.

USA
  90´

 29. 10. Sobota    
 30. 10. Nedeľa Captain America 2,20 €

od 12 rok.
USA

  125´

Začiatok filmových predstavení je o 18.00 h. Vstupenky si môžete 
zakúpiť hodinu pred začiatkom predstavenia v pokladni kina.

 Zmena programu vyhradená.

Má už 35 rokov a stále je výnimočné

Riaditeľka Domu kultúry 
Námestovo Eva Mušáková: 
„Dobrý úmysel a jeho uvedenie 
do praxe pretrvajú nezriedka aj 
vtedy, keď samotný autor už nie 
je medzi živými. Tak sa stalo aj 
s pretvorením priestoru Slanic-
kého  kostola na trvalú expozíciu 
tradičného umenia. Organizačne 
aj autorsky na ňu prispel aka-
demický maliar Ignác Kolčák. 
Následné kroky, hoci neboli sa-
mozrejmosťou, sa vnímavému 
a umelecky ladenému oku  Edity 
Mistríkovej a Miroslavovi Rybá-
rovi javili v tom čase normálne. 
Veď taký priestor sa sám ponú-
kal niečomu, čím boli presiaknu-
té jeho múry od samotných zá-
kladov - hudbe.  Hoci si myslím, 
že po vyslovení „tu by sa robili 
koncerty“ málokto predpokladal, 
že vyslovená myšlienka sa stane 
skutočnosťou. Aj to sa však stá-

va a vtedy sme náchylní uveriť  v 
zázrak. Ten sa stal v tomto roku 
už po 35-krát. Malý kúsok zeme, 
Slanický ostrov umenia v stre-
de Oravskej priehrady sa stal 
centrom pozornosti priaznivcov 
vážnej hudby a koncerty, ktoré sa 
konajú počas 3 - 5 po sebe nasle-
dujúcich nedieľ vždy v  júni a jú-
li,  dostali názov Hudobné leto 
na Slanickom ostrove umenia, 
v minulosti Oravské hudobné 
leto. Vážna či klasická hudba sa 

v tejto časti Oravy javí ako men-
šinový žáner a preto dramaturgia 
Hudobného leta nebýva jedno-
duchá. V prvom rade je potrebné 
rešpektovať priestor a možnosti, 
ktoré poskytuje. Napríklad, ak je 
potrebný klavír, treba ho tesne 
pred koncertom naladiť a záro-
veň počítať s tým, že drevo na-
vlhne a preto sa musí čo najskôr 
odviesť. Dychové nástroje vlhnú 
počas koncertu, ďalej, väčšinou 
je v kostole zima, hoci vonku 
svieti slnko. Finančné možnosti 
sú tiež rozhodujúce. Našťastie, 
v posledných rokoch prispelo 
dotáciou Ministerstvo kultúry 
SR. Získané vstupné je veľmi 
malou časťou z celkového roz-
počtu potrebného na uhradenie 
všetkých nákladov. Chýbajúce 
prostriedky, či už na honoráre 
umelcom, SOZA, propagáciu 
idú z rozpočtu Domu kultúry v 

Námestove, a náročné to je hlav-
ne vtedy, ak sa nepodarí získať 
dotáciu.

Za takýchto podmienok   nie 
je jednoduché všetko poskla-
dať tak, aby to bolo prijateľné 
pre všetkých. Ale v spolupráci 
s Mgr. Vierou Chalupkovou 
z Hudobného centra v Bratislave 
a s pomocou PhDr. Eleny Filip-
piovej zo Štátneho komorného 
orchestra v Žiline sa to doposiaľ 
podarilo. Spolu s vedením Orav-

skej galérie, konkrétne PhDr. 
Evou Ľuptákovou, ale hlavne  
Stanislavom Bodoríkom, s moji-
mi kolegami, pracovníkmi Domu 
kultúry v Námestove a pod zášti-
tou primátora Mesta Námestovo, 
v súčasnosti Ing. Jána Kaderu 
a tiež za výdatnej propagácie dp. 
dekana Blažeja Dibdiaka a všet-
kých, ktorí  podujatie navštívia.

Čestným predsedom tohoto 
podujatia je maestro Miroslav 
Dvorský, ktorý na Hudobnom 
lete aj niekoľkokrát účinkoval.  
O tom a ďalšej histórii stačí za-
listovať v kronike. A ako znela 
otázka? Čo drží hudobné leto  
„nad vodou“? Odpoviem krátko.  
Konkrétni, menovaní aj nemeno-
vaní ľudia a ich snaha držia toto 
podujatie nad vodou.“

 Ide o jedinečné podujatie 
svojho druhu. Ako ho vníma 
oravská kultúrna verejnosť? 

Romantická výnimočnosť 
ostrova a výborná akustika kos-
tola doslova pozývajú na orga-
nizovanie koncertov klasickej 
hudby, bez ktorej si už kultúrna 
verejnosť Oravy, ale ani návštev-
níci Oravskej priehrady nevedia 
predstaviť letnú turistickú sezó-
nu.

Hudobné leto na Slanickom 
ostrove umenia má svoje miesto 
v kalendári Hudobných udalosti 
na Slovensku, má aj svojich pra-
videlných návštevníkov, ktorí na 
koncerty prichádzajú bez ohľadu 
na počasie.  Sú z rôznych kútov 
Oravy, ale nájdu sa aj zahraniční 
turisti, ktorí si chcú spestriť, inak 
v tom čase väčšinou daždivú do-
volenku. Nakoniec sú príjemne 
prekvapení z celkovej atmosfé-

ry a tiež prostredia, v ktorom sa 
koncerty konajú. 

 Počas existencie na podujatí 
koncertovalo množstvo skve-
lých a vzácnych umelcov. Už 
máte predstavu, kto spríjemní 
niekoľko po sebe nasledujú-
cich letných nedieľ stálym a 
ďalším návštevníkom tohto 
podujatia v budúcom roku? 

O tom, že toto podujatie je 
kvalitným, svedčia koncerty 
hudobných telies alebo sólistov 
z rôznych kútov sveta napr. z Ja-
ponska, Austrálie, Kanady, Činy, 
USA a štátov Európy. Zo sloven-
ských či českých pripomeniem 
Musica aeterna, Musa ludens, 
Warchalovci, Martin Babjak, 
Ondrej Malachovský, Miroslav 
Dvorský, Dalibor Karvaj, Peter 
Michalica, Dámsky komorný 
orchester, Dodo Šošoka, Lucia 
Šoralová, Gitarové duo Žab-
kovcov, Kvarteto mesta Brna 
a ďalší. Čo sa týka dramaturgie 
v budúcom roku? Rada by som 
v predstihu potešila návštevní-
kov Hudobného leta, ale všetko 
závisí od viacerých faktorov. 
Uvidíme, aká bude situácia.

Čo vás ako hlavnú organi-
zátorku za roky príprav OHL 
oslovilo, resp. postretlo pri 
organizácii tak, že sa vám to 
uchovalo v srdci dodnes?

 Každoročne sa udeje veľa 
veci. Veľmi rada si spomínam 
na to, keď sme podpisovali do-
hodu o čestnom predsedníctve 
Hudobného leta s maestrom 
Miroslavom Dvorským v čín-
skej reštaurácií vo Viedni, kam 
mňa, pani Vierku Chalupkovú, 
dramaturgičku z Hudobného 
centra z Bratislavy a nebohého 
primátora Ivana Krušinského 
pán Miroslav Dvorský pozval. 
A potom, na koncertoch stre-
távam ľudí, s ktorými sa počas 
roka nestretnem, vždy ma po-
teší, keď sa opäť vidíme. Ja s 
mojimi kolegami ich už máme 
zafixovaných v pamäti a pri 
písaní pozvánok sa stačí iba 
trochu zamyslieť a rozpamätať 
sa na tých, s ktorými každý rok 
prežívame niečo výnimočné. 
A tým Hudobné leto na Slanic-
kom ostrove naozaj je.              
              (lá)

Oravské hudobné leto, poriadané každoročne na Slanickom ostro-
ve umenia na Oravskej priehrade, sa dožilo  úctyhodného, 35. roku 
existencie a je tak najstarším podujatím, organizovaným Domom 
kultúry v Námestove. Čo ho, podľa vás, drží „nad vodou“?

Podujatia na sePtember a október v dome kultúry
kytica na každý deň a iné ilúzie – janka 
Peštová sýkorová
8. septembra  - 7. októbra
Už názov výstavy výtvarníč-
ky napovedá, že to budú naj-
mä motívy kvetín. Poetičnosť 
a farebnosť sú typické prvky 
plátien Janky Peštovej Sýko-
rovej.
Vernisáž výstavy, na ktorú 
vás všetkých srdečne pozýva-
me, sa uskutoční vo štvrtok 8. 
septembra 2011 o 16:00 h vo výstavných priestoroch 
domu kultúry. Výstava bude prístupná v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 h do 15:30 h.

divadlo actores rožňava - Pipandelo
21. septembra, streda 8:30 h a 10:00 h,  organizo-
vané predstavenie pre žiakov ZŠ, vstupné: 2 €
Muzikálová rozprávka pre deti na motívy rozprávok 
Márie Ďuríčkovej. Na toto predstavenie môžete vy-
žiť kultúrne poukazy.

Čítačka básnikov erika ondrejičku a 
jána litváka
23. septembra, piatok 12:00 h
Študentom stredných škôl  v literárnej besede pred-
staví básnik Erik Ondrejička svoju poslednú básnic-
kú zbierku Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného 

mesta. Kniha získala prestížne ocenenie Literárneho 
fondu za rok 2010 a je tiež Najkrajšou knihou roka 
2010 za vynikajúce ilustrácie. Autor príde v spoloč-
nosti ďalšieho básnika Jána Litváka. Ten študentom 
predstaví svoju najnovšiu básnickú knihu Básne pra-
né v studenej vode. 

jiři Zmožek – už mi, lásko, není 20 let
30.  septembra, piatok 19:00 h, vstupné: 7  €
 Známy český spevák  
Jiří Zmožek, autor 
známych hitov ako 
napr. Už mi, lásko, 
není 20 let, Zvonky 
štestí a pod. sa od roku 
1994 venuje skladaniu 
kresťanských piesní.
Na koncerte v Ná-
mestove nám spolu 
so svojimi hudobnými kolegami predstaví hudobný 
program zložený z populárnych hitov aj z piesní s 
kresťanskou tematikou. Viac informácií o koncerte 
nájdete na: http://zmozek.rmzk.sk/
Na toto predstavenie môžete využiť kultúrne pou-
kazy.

mestské divadlo Žilina – maľované na 
skle   
7. októbra, piatok 18:00 h

Juraj Jánošík je naj-
známejším predsta-
viteľom zbojníka 
nášho regiónu, z kto-
rého sa stal postupom 
času mýtus. Žilinská 
inscenácia ponúka 
bigbítovú úpravu klasického muzikálu v hudobnej 
úprave Pavla Cabadaja, kde Jánošíka hrá frontman 
skupiny Arzén Jaroslav Gažo. Predstavenie je vhod-
né pre divákov starších ako 12 rokov. Na toto pred-
stavenie môžete využiť kultúrne poukazy.

divadlo bez opony banská bystrica – 
aladinova zázračná lampa 
14. októbra, piatok 16:00 h, vstupné 1,50 €
Rozprávka z končín báj-
neho Orientu, ktorá pod-
necuje fantáziu divákov 
širšej vekovej kategórie 
otázkou, čo by si priali 
oni sami pri pošúchaní 
zázračnej lampy, v ktorej 
už stáročia prespáva mys-
tický džin. Príbeh chu-
dobného chlapca Aladina, 
syna Hassanovho, ktorý 
prejde dlhú cestu nástrah posplietaných zákernými 
úskokmi jeho falošného strýka čarodejníka, divákov 

pobaví humorom, ale určite okúzli i dramatickým, 
výtvarným a hudobným spracovaním.  Na toto pred-
stavenie môžete využiť kultúrne poukazy.

výber z tvorby – Peter Žuffa
12. októbra - 4. novembra
Po absolvovaní 
strednej zdravotnej 
školy ako samouk 
zostal verný výlučne 
umeleckému remes-
lu s profesionálnym 
prístupom.
Spektrum výtvar-
ných techník a mé-
dií Petra Žuffu je široké a stále hľadá hranice ich 
možností. Aktívne sa venuje olejomaľbe, akvarelu, 
pastelu a keramickým plastikám s dôrazom na de-
tail a odvážnou farebnosťou. Rád skúša a kombinuje 
techniky na velkoplošných plátnach, ale aj miniatú-
rach a v poslednom období sa venuje častejšie textú-
rovanej maľbe, kde používa prírodné komponenty, 
ako je modelovacia hmota, piesok, kamienky, piliny, 
kokosové vlákna...
Výstavy: 2006 - Watford /Council / (Veľká Británia), 
2009 - Andover /Blue Onion / (Veľká Británia), 2011 
- Uppsala /Gallery Diana/ (Švédsko). Výstava bude 
sprístupnená 12. októbra 2011. Pozývame vás na 
jej návštevu v pracovné dni od 8:00 do 15:30 h

Eva Mušáková

Kvarteto mesta Brno.       Foto: (dkn)

Jazykové kurzy: Od septembra otvárame: angličtina začiatočníci 
angličtina pokročilí, nemčina začiatočníci, nemčina pokročilí Cena 
jedného kurzu je 110 €. Prihlásiť a informovať sa môžete v Dome 
kultúry osobne, e-mailom na office@dkno.sk alebo telefonicky na 
t.č. 043/5522247 u Gabriely Lovaštíkovej. Zápis do jazykových kur-
zov sa uskutoční v stredu 21. septembra 2011 o 15:30. 
Tanečné kurzy: Kurz spoločenských tancov základný. Cena: 
48 € mládež, 54 € dospelí. Tanečná pre deti. Cena:3,30 €/mesiac. 
Tanečný klub & hobby dospelí. Cena:6 €/mesiac. Zumba. Cena: 2 
€ / 1 hodina. SALSA & LATINO. Cena:48 € mládež, 54 € dospelí. 
Zápis do tanečných kurzov sa uskutoční v nedeľu 11. septembra 
2011 o 14:30. Viac informácií nájdete na WWW.DKNO.SK
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Z histórie Námestova (1.)

Slovenské mestečko, sídlo politického 
okresu Námestovo. Ľud hovorí vlastným 
stredooravským nárečím, prezrádza-
júcim vplyv valaskej kolonizácie, ale 
aj blízkeho goralského nárečia. Názov 
podľa osobného mena Námest. Nadmor-
ská poloha od 596 m do max. výšky 934 
m. Role 1123 ha, luky 402 ha, záhrady 
7 ha, pasienky 684 ha, lesy 876 ha (les-
ný majetok pod Pilskom), neplodná zem 
171 ha, dovedna 3263 ha.

R.1557 vydal F. Thurzo  šoltýsku listi-
nu Ondrejovi Randovi, ktorý sa podujal 
založiť osadu Námestovo. V listine sa 
hovorí, že pre mnohé práce a iné náma-
hy, ktoré vykonali pri budovaní domov 
a klčovaní pôdy  pre poľnohospodárstvo, 
oslobodzujú sa šoltýs a ostatní 11 sedlia-
ci ako obyvatelia osady Námestovo, pat-
riacej hradu Orava na celých 10 rokov 
od všetkých dávok a povinností. R. 1558 
vydal Thurzo  o založení Námestova 
druhu celkom podobnú listinu, ktorá je 
vlastne predĺžením lehoty oslobodenia 
osadníkov od dávok z 10 rokov na 12 
a v ktorej je ako lokátor osady Námes-
tow  uvedený Andrej Golan. Tento Golan 
je totožný a Random. Potomci Randovi  
neužívali priezvisko Golan, ale písali sa 
vždy menom Randa, toto meno sa zacho-
valo až dodnes v názve Randovej na 
Pilsku. Podmienky osídlenia boli stano-
vené ako u iných sedliakov a valachov. 
Zdôrazňovalo sa, aby úradníci Oravské-
ho zámku zachovávali valaských oby-
vateľov osady Námestova v slobodách 
celých 12 rokov. 

R. 1567 sa v daňovom súpise hovorí, že 
Námestovo je novozriadená osada patri-
aca Thurzovi, domy si poddaní začali 
stavať na pustých miestach vo veľmi 
hustých lesoch, miesto pluhu používali 
motyky. R. 1572-1575 boli v Námes-
tove 2 obrábané  role, r. 1574 valasi 
v Námestove patria vdove F. Thurzu, r. 
1577-1578 bola obrobená len 1 roľa, r. 
1588 má Námestovo 3 usadlosti a patria  
Thurzovi, r. 1593 má Námestovo 3 usa-
dlosti, r.1598 má 16 sedliackych domov. 
Koncom XVI. stor. sa stanovili hrani-
ce Námestova  takto – od  Slanice  po 
Cerweny potuoček  a po Maximov, od  
Jasenice po Rosskow potok, od Ross-
kovho potoka hore brehom až  na starý 
chotár, od Klina po Michalow potok. R. 
1607 Juraj Thurzo povolil Námestovu 
užívať lúku Vahanov za ročný poplatok 4 
kuny  alebo 4 kremnické dukáty. R. 1608 
je v Námestove pre neúrodnosť a hajdúc-
ke spustošenie veľký hlad, ostávajú 3 
sedliacke domy na zdanenie. Podľa vizi-
tácie E. Lányiho  r. 1611 patrilo Námes-
tovo k fare v Lokci, r. 1612 zriadil Thur-
zo  v Námestove novú faru, ku ktorej 
pridelil dediny Bobrov, Slanicu, Zubro-
hlavu, Klin, Vavrečku, Jasenicu, Polho-
ru a Rabču. Súčasne tu zriadil aj školu 
a ustálil dôchodky farára a učiteľa. R. 
1615 Námestovo drží hole v Pilsku, a to 
jednu a druhú Randowu, tretiu Kubowu, 
chová 700 oviec, r. 1619 má Namestovo 
okrem šoltýstva 10 valaských sedliakov. 
Jedenásta usadlosť bola zmenená na far-
ský pozemok, r. 1624-1626 sú v Námes-
tove šoltýsi Simon  a Andrej  Renda 
Námestovský. Sedliackych rolí bolo 10, 
šoltýske 2, osevnej plochy na 350 lukien 
zrna, lúk na 108 vozov sena, žilo tu 41 
rodín (asi 250 ľudí). Poddanské dávky 

a poplatky -  10 lukien, 2 teľce, 30 sli-
epok, 10 husí, 100 vajec, 10 jarabíc, 40 
baranov, povinnosť zviesť 30 pltí, výme-
na za kuny 10 rfl. od lúk na Vahanove, 
dežma z oviec a šindľov, poplatok za 
košariská, príspevok na panských dra-
bantov a valachov 9 rlf., zbrojne povstať, 
opravovať hrad atd. Pôvodné osadnícke 
rodiny – Tuk, Krepko, Olexa, Maxin, 
Kučera, Kohút, Sliepka, Ivanko, Lavro. 
Dalšie rodiny z tej doby - Durdin, Poli-
ak, Krajčí, Labovský, Náčin, Rusniak, 
Vriedok, Kubán, Bartko, Belko, Gem-
za, Habusska, Roman. R. 1627 mali od  
základov novopostavený drevený kostol. 
Podľa  daňového súpisu r. 1647 malo 
Námestovo 10 rolí okrem šoltýstva. 

R. 1656 tu rozobrali drevený kostol, 
predali ho do Pucova a namiesto neho 
začali stavať nový murovaný kostol, kto-
rý bol dohotovený až v r. 1659. Za farára 
sa sem dostal Stefan  Boczko , ev. kaza-
teľ. Okolo roku  1671 prišiel  z Prešova 
do Námestova  povestný  Gašpar  Pika  
a usadil sa potajomky  v dome šoltýskej 
rodiny Romana Ziačika. Pika  s kaza-
teľom Stefanom Boczkom  a jeho troma 
synmi Augustínom, Zachariášom a Joná-
šom  vyvolal mohutné hnutie proti habs-
burským žoldnierom v Orave. Rozličný-
mi sľubmi privábil ľud na svoju stranu  
a obsadil oravské priesmyky a zámok. R. 
1672 jeden syn kazateľa Boczku,  Šte-
fan pomáhal pri úteku Imra Tokolyiho  
z Oravského zámku. 

R. 1677 „Anreas  Namestowsky 
drží šoltýstvo se spolniky swymi 22, 
z ktorych  zanechawaji  se, aby dedinu 
sprawowali a dawky wybýrali 4“, ostatní 
18 platia ročne po 1 rfl. , sedliakov 10. Za 
kuruckých bojov  obec spustla. R. 1686 
všetky obsadené čiastky dali dovedna iba 
2 sedliacke sesie  a aj obyvatelia tých-
to narobili si, pre vysoké krajinské dane 
minulého roku, na 300 rfl. dlžôb. Dobyt-
ka majú málo a je k tomu ničený morom. 
Šoltýstvo  bolo menej postihnuté biedou, 
ale i šoltýsi sú zväčša tak zbedačení, že 
majetok hociktorého sotva stojí 10 zl. 
Ale r. 1690 sa už obývalo 5 rolí okrem 
šoltýstva,  ktoré sa už celkom zastavilo. 
R.1712 bolo  zaľudnených 7 usadlostí, 
osevnej plochy bolo na 231 prešpor-
ských  meríc zrna, lúk na 20 vozov sena, 
remeselníkov bolo 14, 10 obuvníkov, 2 
kožušníci, 2 kováči. R. 1715 bolo všet-
kých obrábaných rolí 10, osevnej plochy 
na 2153 korcov zrna, lúk na 180 vozov 
sena, gazdov bolo 112 (asi 560 ľudí) . Na 
100 obyvateľov prichodilo priemerne 6 
koní, 112 kusov rož. statku, 17 oviec, 13 
ošípaných, 1.5 kláta včiel. Nové rodiny  
Krasuľa, Fraštia, Drozd, Serediak, Hra-
boštík, Krštiak, Zárubský, Tomkovčík, 
Stančík, Sedlačík, Šibeš na šoltýstve. 
Okrem toho medzi osadníkmi:  Sopčiak, 
Danieliak, Chamuliak, Tomuliak, Kubik, 
Jucha, Kočutok, Kováč, Kalamucha, 
Krupčík, Sojak, Kukla, Malík, Hapan-
čík, Mišunda, Hrčka,  Úlisný, Koval-
čík, Šípoš, Melas, Garlej, Vituš, Eliaš, 
Madleniak, Durkalík, Greňo, Hudík, 
Gandlík, Cibulík, Cholý, Tomašica, 
Drobný, Kubiš, Gina, Koľada, Skuliak, 
Chovanec, Hrabek, Jutrofčík, Zaničiar, 
Straka, Moras, Sklár, Knap, Smetan-
čík, Kamell,Cepík, Miklušičiak, Pafčík, 
Husar, Možančin.                   Spracoval: 

Rastislav Zanovit

Rodák z Ústia na Orave, lesný inžinier Andrej Kavuljak, ako 
amatérsky historik vydal veľmi zaujímavú publikáciu -  His-
torický miestopis Oravy. Pretože vyšla v roku 1955 v náklade 
1500 výtlačkov, chceli by sme priblížiť  úryvok z nej o histórii 
Námestova väčšiemu okruhu čitateľov.

1. V ktorých rokoch pô-
sobil v  Námestove ako 
advokát najväčší sloven-
ský básnik P.O. Hviezdo-
slav?

a) 1901-1921 
b) 1866-1886 
c) 1879-1899 
d) 1885-1905

2. Aká je priemerná nad-
morská výška mesta Ná-
mestovo?

a) 540 m.n.m. 
b) 620 m.n.m. 
c) 680 m.n.m. 
d) 711 m.n.m.

3. Námestovo vzniklo ako 
valašká osada na základ-
ne šoltýskej listiny vyda-
nej Františkom Thurzom. 
V ktorom roku to bolo? 

a) 1557 
b) 1523 
c) 1612  
d) 1644

4. V ktorom roku povýšila 
Mária Terézia Námestovo 
na mestečko?

a) 1768 
b) 1776 
c) 1780 
d) 1790

kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz

Poznáte Námestovo?

správne odpovede sú: 1c, 2b, 3a, 4b
kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz   kvíz

    Dátum:                 Čas:         Službukonajúca 
                                               lekáreň:                                  

 01.09.2011     7.00-19.00   FARMÁCIA
 04.09.2011   13.00-19.00   FARMÁCIA
 05.09.2011     7.00-19.00   FARMÁCIA
 11.09.2011   13.00-19.00   FARMÁCIA
 12.09.2011     7.00-19.00   FARMÁCIA
 15.09.2011     7.00-19.00   ZELENÁ LEKÁREŇ
 18.09.2011   13.00-19.00   ZELENÁ LEKÁREŇ
 19.09.2011     7.00-19.00   ZELENÁ LEKÁREŇ
 25.09.2011   13.00-19.00   AGAPÉ
 26.09.2011     7.00-19.00   AGAPÉ

Rozpis lekárenských pohotovostných 
služieb v Námestove: (september)

Lekáreň FARMÁCIA v pondelok 
– piatok zabezpečuje pohoto-
vostnú službu do 19.00 hod.

ZELENÁ LEKÁREŇ   Červ.kríža130/29  
PharmDr.H.Harmatová   043/5522220
FARMÁCIA   Červ.kríža 62/30
RNDr.M.Košovanová   043/5522214
AGAPÉ   Nábrežie 765/1
PharmDr.P.Kšenzuláková   043/5524626
ORAVA   Čer. Kríža 62/30
Mgr. V. Blahútová    043/5503265
MATKY TEREZY   Štefánikova 210
Mgr. A. Paliderová    043/2388128

Adresy a kontakty na lekárne 
v Námestove:
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Vážení občania,
priestor tejto novinovej stra-
ny bude venovaný športu a 
veciam okolo neho. Veno-
vať sa budeme súťažnému, 
ale aj rekreačnému športu, 
akciám a súťažiam pre deti 
a mládež, ale tiež pre seni-
orov. Budeme vám prinášať 
športové výsledky a aktivity 
zo všetkých druhov športu 
v Námestove, rovnako tiež 
informácie o reprezentácii 
mesta našimi športovcami v 
iných častiach Slovenska či 
mimo neho. Neodmysliteľ-
nou súčasťou športovej stra-
ny mestských novín budú 
tiež informácie o pripravo-
vaných športových poduja-
tiach pre verejnosť, pre deti 
a dospelých, informácie o 
tom, kam zájsť za športom 
a oddychom a pod. Chceme  
vám tiež priblížiť fungova-
nie, plány a prácu komisie 
pre telovýchovu a šport pri 

MsZ v Námestove. V pra-
videlnej rubrike Predstavu-
jeme športový oddiel vám 
od budúceho čísla chceme 
postupne priblížiť život 
v športových oddieloch, 
pôsobiacich v Námestove.

Martin Jankuliak
predseda komisie 

pre telovýchovu 
a šport pri MsZ

Naši s prvenstvami v dvoch 
kategóriách
Počas prvého prázdninového 
mesiaca dali o sebe vedieť 
aj námestovskí jachtári. Na 
Memoriáli Jozefa Pavúra, 
ktorý sa konal v sobotu 16. 
júla na Oravskej priehrade, 
obsadili v triede Optimist 
všetky pódiové umiestnenia. 
Okrem toho si prvenstvo 
medzi kajutovými plachetni-
cami vybojoval ďalší zástup-
ca nášho mesta Karol Hrub-
jak.

Výsledky
Trieda 470
1. Ján Kaňuk, Karol Kalous  
 - YC Martin
2. Miroslav Baran, Maroš   
 Baran - YC Martin

3. Miroslav Kráľ, Milan   
 Naništa - YC Martin

Trieda Optimist
1. Mária Rebeka Benčeková  
 - TJ Motor Yacht   
 Námestovo
2. Kristián Hrkeľ - YC H2O  
 Námestovo
3. Soňa Benčeková - TJ   
 Motor Yacht Námestovo

Trieda kajutové plachetnice
1. Karol Hrubjak - YC H2O  
 Námestovo
2. Jozef Králik - YC   
 Považská Bystrica
3. Ondrej Lenhart    
 - KŠJ Žilina

Milan Švába

jachting - preteky

Súťaž je náročná, body pribúdajú pomaly
Hornooravci už stihli odo-

hrať aj úvodné tri majstrov-
ské stretnutia. O tom, čo sa 
vopred len rozprávalo, sa 
teraz presviedčajú na vlastnej 
koži. O stupeň vyššia súťaž, 
akú hrali v uplynulej sezóne, 
je na podstatne kvalitnejšej 
úrovni. Aj preto žlto-čierni 
nezbierajú body takým tem-
pom, ako boli priaznivci MŠK 
doteraz zvyknutí.  V tabuľke 
okupujú zatiaľ spodné prieč-
ky, no veríme, že s pribúdajú-
cimi kolami sa budú posúvať 
smerom nahor.

Výsledkový servis súťaž-
ných duelov MŠK Námestovo

ŠK Kremnička - MŠK 
Námestovo 4:1 (2:0)

Gól hostí: Marek Kubala.
Hralo sa v nedeľu 31. júla 

2011 od 10.30 h na trávnatom 

ihrisku v Kremničke.
MŠK Námestovo - FK 

Poprad 0:0
Hralo sa v nedeľu 7. augusta 

2011 od 17.30 h na trávnatom 
ihrisku v Námestove.

MFK Vranov nad Topľou 
– MŠK Námestovo  2:0 
(1:0)

Hralo sa v sobotu 13. augus-
ta 2011 od 17.30 h na trávna-
tom ihrisku vo Vranove nad 
Topľou.

Prípravný duel MŠK 
Námestovo počas súťažného 
ročníka

FK Oravan Oravská 
Jasenica (IV. liga) - MŠK 
Námestovo 0:4 (0:2)

Góly: Tomáš Michaliga, 
Martin Herdel, Marek Kuba-
la, Karol Brčák.

Hralo sa v stredu 3. augusta 
2011 od 18.15 h na trávnatom 

ihrisku v Oravskej Jasenici.
Zmeny v kádri mužstva 

dospelých MŠK Námestovo
Odchody: Štefan Backa 

(Bobrov, H), Adam Kozáčik, 
Marek Križan (obaja Dolný 
Kubín, UH), Ivan Trabalík 
(Sihelné, H), Michal Suro-
viak (Trstená, UH), Jaroslav 
Hrubjak (Vavrečka, H).

Príchody: Martin Naho-
dil (Brno, ČR, H), Marián 
Kasan, Marek Kubala (oba-
ja Dolný Kubín, H), Bojan 
Šalipur (Srbsko, H), Peter 
Machunka (Tvrdošín, UH), 
Matej Cubinek (Tvrdošín, 
dorast, UH), Tomáš Micha-
liga (Zákamenné, H), Martin 
Herdel (Zubrohlava, H).

Vysvetlivky: H - hosťova-
nie, UH - ukončenie hosťo-
vania.

           Milan Švába

futbal - iii. liga Východ

Marek Kubala (vzadu) zazname-
nal v Kremničke úvodný presný 
zásah svojho tímu v novej súťaži. 
O týždeň nato si Námestovčania 
zapísali do tabuľky aj premiérový 
bod zo súboja s Popradom. 
   Foto: (mš)

Dôstojne reprezentovali naše mesto
Aktuálny víťaz V. sezóny 
Námestovskej hokejbalovej 
ligy - mužstvo Panterov si spo-
lu s ďalším kolektívom z met-
ropoly Bielej Oravy - Dream 
Teamom spestrilo letnú prestáv-

ku účasťou na kvalitne obsade-
nom turnaji v Dolnom Kubíne. 
Úvodného ročníka Kajot cupu 
sa zúčastnilo dovedna sedem 
družstiev. Aj keď sa naši zástup-
covia neocitli na stupňoch pre 

víťazov, rozhodne neboli len 
do počtu. Panteri skončili na 4. 
mieste, Dream Team o stupie-
nok nižšie.

Výsledkový servis základnej časti 
SKUPINA A
Kajot A - Panteri 5:2, Kajot A 
- HC Asiago 2:2, Kajot A - Art 
Forum 9:1, Panteri - Art Forum 
7:0, Panteri - HC Asiago 4:5, 
HC Asiago - Art Forum 6:1.

tabuľka
1. Kajot A  3 2 1 0 16:5 7
2. HC Asiago 3 2 1 0 13:7 7
3. Panteri 3 1 0 2 13:10 2
4. Art Forum 3 0 0 3   2:22 0

SKUPINA B
Kajot B - Dream Team 2:3, 
Kajot B - Obo Team 2:4, Obo 
Team - Dream Team 3:1.
Tabuľka
1. Obo Team 2 2 0 0   7:3 4
2. Dream Team 2 1 0 1   4:5 2
3. Kajot B 2 0 0 2   4:7 0

Výsledkový servis play-off
Štvrťfinále: Kajot B - HC Asiago 
2:3 po samostatných nájazdoch, 
Obo Team - Art Forum 5:0, 
Dream Team - Panteri 2:3.
Semifinále: Kajot A - HC Asiago 
6:2, Panteri - Obo Team 0:7.
O 3. miesto: Panteri - HC Asiago 
1:2 po samostatných nájazdoch.
Finále: Kajot A - Obo Team 2:7.

KONEČNÉ PORADIE
1. Obo Team Martin, 2. Kajot A 
Dolný Kubín, 3. HC Asiago, 4. 
Panteri Námestovo, 5. Dream 
Team Námestovo, 6. Kajot B 
Dolný Kubín, 7. Art Forum Dol-
ný Kubín.

INDIVIDUÁLNE OCENENIA
Najlepší brankár: Matej Škra-
bák (Kajot B), najlepší obranca: 
Michal Lupták (Obo Team), naj-
lepší strelec: Dominik Ferletjak 
(Kajot A), najproduktívnejší 
hráč: Peter Holaza (HC Asiago).
             Milan Švába

hokejbal - turnaj

Mali na dosah bronz. Nechýbalo veľa a Panteri mohli skončiť 
tretí. So svojím účinkovaním na tomto podujatí však môžu byť 
spokojní.       FOTO: (MŠ)

rozhoVor

Bolo by mu ľúto zahodiť 20 rokov poctivej práce

  Máme za sebou tri kolá 
zo súťažného ročníka 
2011/2012. Ste v tomto mo-
mente spokojný so vstupom, 
odhliadnuc od všetkých as-
pektov (muži sú v tabuľke 
na 15. mieste)?

Vedeli sme, do akej súťa-
že vstupujeme. Podľa môjho 
názoru sme urobili všetko pre 
to, aby boli prvé zápasy nové-
ho ročníka zvládnuté z našej 
strany čo najlepšie. Škoda, 
že sa nám zranil Daniel Kos-
meľ, ktorý je pre tím skutoč-

nou oporou. Takisto sme mali 
problém s brankármi, kde sa 
hľadala náhrada. 

Vy už určite viete, ako sú 
posilnené iné kádre. Na aké 
tabuľkové umiestnenie má 
MŠK Námestovo?

Musíme byť realisti. Tak-
mer tri štvrtiny mužstiev III. 
ligy má hráčov s poloprofe-
sionálnym  štatútom. My ani 
jedného. Sú tam profesionáli, 
keďže niektoré corgoňligové 
mužstvá majú v tretej lige re-
zervy. Budeme radi, ak skon-

číme v našich podmienkach 
do desiateho miesta. 

Futbalové dianie v Námes-
tove nespočíva len na mužoch. 
Trénerovi Karolovi Polťákovi 
sa so starším dorastom poda-
ril postup do druhej ligy, kde 
starší dorastenci, až na jeden 
zápas, „šliapu“ opäť dobre.

Aj my si musíme vybrať 
fanúšikovskú daň, ale inak 
sme spokojní. Vedeli sme, že 
aj keď postúpime, minimálne 
dva až tri roky druhú doraste-
neckú ligu utiahneme, čo sa 
potvrdzuje. 

Určite vám vyhovuje, že 
dokážete viacerých do-
rastencov zakomponovať 
k mužom.

To áno. Tento rok sú to traja: 
Jagnešák, Smiháľ a Čiernik. 
Vlani to boli dvaja hráči. Pri-
rodzené, obmena kádra je nor-
málna a, našťastie, náš kvalit-
ný dorast k tomu prispieva. 

Prečo sa vám nepodarilo 
udržať Ignáca Hrkeľa na 
poste trénera?

Chcel som, vychádzajúc 
z toho, že je skúsený a svo-
ju prácu si robil vždy dobre. 
Pravdepodobne mal určité 
dôvody, ktoré nepoznám. Po-
chopil by som to, ak si človek 
chce od futbalu oddýchnuť. 
Domnievam sa, že Ignác si 
potreboval oddýchnuť predo-
všetkým od námestovského 
futbalu, keďže sa ujal tréner-
skej činnosti vo Vavrečke. 

Napriek všetkým – novým 
udalostiam, kde vidíte v sú-
časnosti najväčšie problémy 
v klube? 

Minuloročné úspechy sa 
nám za takýchto podmienok 
bude len veľmi ťažko preko-
návať. Domnievam sa, že to 
bol vrchol, čo sa dá za týchto 
amatérskych podmienok do-
siahnuť. Problémy spočívajú 
prirodzene v ekonomike. Re-
alizačné tímy, s tým spojené 
fungovanie klubu či prevádz-
ka štadiónov sú inde platené. 
My to robíme dobrovoľne.  
Čo sa týka hernej stránky -  asi 

s útokom. Tento problém však 
nemáme len my, ale celý slo-
venský futbal.

Čomu potom pripisujete 
také úspechy MŠK? Zdá sa, 
akoby to bola zhoda náhod.

Určite to nebola náhoda, že 
sme boli tak vysoko. Za naši-
mi úspechmi vidieť množstvo 

práce. V tomto prípade mini-
málne dvadsaťročnej. Aj preto 
som pri futbale v Námestove 
zostal. Skutočne by mi to bolo 
ľúto nechať. Mládežnícke 
družstvá sú vo viac ako väčši-
ne pokryté našimi odchovan-
cami. Svedčí to o našej dobrej 
práci.                                (TB)

Silvester Habiňák je šéfom námestovského futba-
lu nejaký ten „piatok“ a  napriek viacerým podkop-
nutiam ho neustále drží pri živote. Predchádzajúca 
sezóna bola pre MŠK oslňujúca. Netýka sa to len 
mužov. Starší dorastenci dokázali to, čo sa ich dol-
nokubínski kolegovia snažia niekoľko sezón. Postup 
do druhej najvyššej  dorasteneckej súťaže Sloven-
ska je peknou vizitkou práce námestovských tréne-
rov a zanietenia námestovskej omladiny. Futbalový 
kolotoč si však oddýchol necelé dva mesiace a už je 
tu začiatok nového ročníka. Či sa dočkáme podob-
ných úspechov ako v prechádzajúcom roku, neved-
no. Sám predseda klubu to vie asi najlepšie. 

Podľa Silvestra Habiňáka boli minulosezónne úspechy MŠK 
čímsi navyše, čo sa dá dosiahnuť za súčasných podmienok 
v Námestove.        FOTO: (TB)


