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Naše mesto navštívi 
prezident SR

V pondelok 6. novembra 
tohto roku plánuje naše 
mesto navštíviť prezi-
dent Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. Primátora 
mesta o plánovanej náv-
števe informovala kan-
celária prezidenta. Podľa 
predbežného programu by 
mal prísť pán prezident 
na mestský úrad o desiatej 
hodine dopoludnia. Ako 
píše kancelária prezidenta, 
„...ako tradične, návštevu 
mesta začneme zvítaním 
sa s primátorom pred mest-
ským úradom, prípadne 
radnicou alebo inými re-
prezentačnými priestormi, 
pozdravením prítomných 
občanov pred mestským 
úradom, pokračujúc ofi-
ciálnym rokovaním s ve-

dením mesta v priestoroch 
mestského úradu...“ 

Po rokovaní na mestskom 
úrade plánuje pán prezident 
aj návštevu Gymnázia Anto-
na Bernoláka a návštevu so-
chy Krista v Kline - spojenú 
s diskusiou o cestovnom ru-
chu na Orave. Okrem toho 
by prezident Andrej Kiska 
rád spoznal a navštívil aj za-
ujímavých zamestnávateľov 
v regióne.

Naposledy naše mesto 
navštívil najvyšší ústavný 
činiteľ v roku 2009, a to do-
konca hneď dvaja, predchá-
dzajúci prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič 
spolu s hlavou štátu Poľskej 
republiky, dnes už nebohým 
Lechom Kaczyńskim.

Milan Rentka

Prezident Andrej Kiska v rámci pracovných ciest navštevuje 
mestá a obce Slovenska. Diskutuje s občanmi, predstaviteľmi 
samospráv a firiem, stretáva sa so študentmi... V Námestove 
to bude jeho druhá návšteva na Orave, po tom, čo v októbri 
2014 navštívil Dolný Kubín, Trstenú a obec Krivá, v nej kon-
krétne spoločnosť MTS. 

Na fotografii pri rozlúčke so študentmi Gymnázia Martina 
Hattalu v Trstenej a verejnosľou.                   Foto: (ar gmh)

K volebným urnám v sobotu
V sobotu 4. novembra nás 

čakajú voľby do vyšších 
územných celkov.

Vyššie územné celky sú 
výsledkom presunutia urči-
tých štátnych právomocí na 
úroveň krajov. Tento krok 
zabezpečuje väčšiu efekti-
vitu, kontrolu a dostupnosť 
nielen v štátnej správe. V 
súčasnosti vyššie územné 
celky v určitej miere rozho-
dujú o veľmi závažných a 
živých témach, napríklad o 
oprave ciest, otvorení tried 
prvých ročníkov na základ-
ných školách, prevádzke 
domovov dôchodcov a mno-
hých ďalších. Stojí preto za 
zamyslenie, či sme v sobo-

tu, 4. novembra, ochotní 
odtrhnúť si chvíľu z víken-
du pre voľbu budúcnosti 
nášho kraja. 

Zmenou oproti minu-
lým voľbám je predĺžené 
funkčné obdobie zvolených 
zástupcov zo štyroch na päť 
rokov. Voľba županov tiež 
prešla zmenou - po novom 
si ich volíme jednokolovo 
– poslancov i župana si teda 
zvolíme v spomínanú sobo-
tu. 

Vo volebnom obvode č. 7 
– ktorým je okres Námesto-
vo, budeme, podobne ako v 
iných volebných obvodoch/
okresoch Žilinského kraja, 
voliť župana/predsedu vyš-

šieho územného celku spo-
medzi ôsmich kandidátov 
z celého Žilinského kraja. 
Medzi kandidátmi na župana 
sú aj traja Oravci, po jednom 
z každého oravského okre-
su. Na kandidátnej listine na 
poslancov, ktorú dostaneme 
vo volebnej miestnosti, bude 
26 kandidátov z okresu/
obvodu Námestovo, z kto-
rých hlas vo forme krúžku 
môžeme dať najviac piatim, 
pretože okres Námestovo 
bude mať v poslaneckom 
zbore župy päťčlenné zastú-
penie.

Volebné miestnosti budú 
otvorené od 7. hodiny do 
22.00 hod.   Redakcia

Spomíname

Námestovský cintorín posky-
tol za vyše dve storočia miesto 
na posledný odpočinok stov-
kám a stovkám zosnulých oby-
vateľov, najmä  Námestova. Ležia 
tu významné osobnosti  kultúrneho i 
spoločenského života, i bežní ľudia, no z 
pohľadu Večnosti sú si všetci rovní a väčšie hrobky či 
pamätníky svojou krásou dnes už skôr iba pohládzajú 
ducha návštevníka tohto duchovného stánku. Jedno-
duché i honosné hroby nám tiež pripomínajú, že pomi-
nuteľný je každý človek...

A k hrobom blízkych, ktorí 
nás predišli do Večnosti, bu-

deme prichádzať najmä po-
čas dvoch nadchádzajúcich 

„dušičkových dní“. V tichom 
zamyslení spomínať, modliť sa za 

spásu ich duší, rozjímať  o živote  i ži-
vote po živote, zapáliť sviečku, vzdať vďaku i úctu kviet-
kom... Cintorín, kde človek chodí obyčajne nerád, sa v 
tieto dni stane pre nás miestom, na ktorom budeme, 
mohli by sme povedať, všetci spolu radi... 

            Text a foto: (lá) 

Ilustračné foto: http://www.sunava.eu



mesta pri rozhodovaní a spra-
vovaní jeho majetku. Týka sa 
nielen kompetencií primátora 

a mestského za-
stupiteľstva, ale aj 
riaditeľov všetkých 
mestských orga-
nizácií. Stanovuje 
tiež, napríklad, mi-
nimálne sadzby za 
prenájom niektoré-
ho mestského ma-
jetku, miesta, kde 
je spoplatnené par-
kovanie vozidiel, 
vrátane výšky par-
kovného a ďalšie 
dôležité pravidlá pri 
správe mestského 
majetku.

Témou rokovania 
bolo tiež uzatvorenie 
partnerskej zmluvy 
s Gminou Lekawica 
z Poľska a predloženie spo-
ločného projektu na zachova-
nie kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Na našej strane 
chceme v rámci projektu, ok-
rem iných aktivít, vybudovať 
a zafinancovať z európskych 

prostriedkov náučný chodník 
z Nábrežia Oravskej priehra-
dy až na Studničku.

V ďalšom bode rokovania 
zastupiteľstva vedúca finan-
čného oddelenia predložila 
v poradí piate rozpočtové 
opatrenie, ktorým sa upravu-
je tohtoročný rozpočet mesta 
podľa skutočnosti k dnešné-
mu stavu.

Zaujímavým bolo aj rozho-
dovanie poslancov o žiados-
tiach niektorých vlastníkov 
pozemkov v okolí Oravskej 
priehrady, ktorí chcú, aby sa 
dali na pozemkoch stavať re-
kreačné chaty. To si ale vyža-
duje zmenu územného plánu 
(ÚP). Každá zmena si okrem 
celého byrokratického proce-
su vyžaduje aj financie, ktoré 
je potrebné zaplatiť spracova-
teľovi ÚP. Vopred však nie je 

zaručené, že zmena ÚP bude 
aj všetkými inštitúciami, a 
nakoniec aj poslancami za-
stupiteľstva schválená.

V bode prevody, nájmy a 
výpožičky majetku mesta sa 
začínajú uplatňovať pravidlá 

pre výstavbu inžinierskych 
sietí pod IBV. Poslanci sa 
zaoberali schvaľovaním 
kúpy pozemkov pod miest-
ne komunikácie a ostatné 
siete za sumu jedného eura. 
Po získaní týchto pozemkov 
do majetku mesta sa pristú-
pi k samotnému budovaniu 
sietí. Zaujímavosťou je tiež 
pozemok vo vlastníctve Ur-
báru, na časti ktorého sa má 
vybudovať miestna komuni-
kácia. Keďže Urbár majetok 
predávať nemôže, na schôdzi 
urbarialisti schválili dlho-
dobý nájom na 99 rokov za 
cenu jedného eura za meter 
štvorcový. Dohromady sa 
má pod miestnu komunikáciu 
prenajať viac ako tisíc päťsto 
štvorcových metrov.

Keďže rokovanie októbro-
vého mestského zastupiteľ-

stva sa konalo v čase zadá-
vania tohto vydania novín do 
tlače, o tom, ako sa poslanci 
vysporiadali s jednotlivými 
témami, vás budeme infor-
movať v nasledujúcom čísle.

Milan Rentka
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Ďalšie číslo mestských novín
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vyjde 19. decembra 2017.
Uzávierka príspevkov a inzercie

 je 5. decembra.

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

Zmena v doprave
Vodiči určite zaregistrovali 

zmeny v označení dôležitos-
ti miestnych komunikácií na 
križovatke ulíc Hattalovej a 
Miestneho priemyslu pri bu-
dove Akordu. Výstavbou no-
vých predajných prevádzok v 
A-shope pribudla v uvedenej 
križovatke ďalšia komuniká-
cia a bolo potrebné prehod-
notiť dôležitosť jednotlivých 
ciest. Od mnohých obyvate-
ľov sme dostali pripomienky, 
aby sa hlavnou cestou sta-
la Hattalova ulica. Vedenie 
mesta situáciu prehodnoti-
lo a požiadavkám občanov 

vyhovelo. Novým riešením 
sa hlavnou komunikačnou 
tepnou prepojila obchodno-
priemyselná časť mesta, za-
čínajúca Kliňanskou cestou, 
pokračujúca Ulicou miestne-
ho priemyslu na Hattalovu 
ulicu, až do administratívne-
ho centra mesta na Námestí 
A. Bernoláka, vrátane Ulice 
Cyrila a Metoda s mestským 
úradom.

Nové označenie križovat-
ky len zvislým dopravným 
značením mnohí vodiči, 
zvyknutí na jazdu mestom, 
takpovediac po pamäti, pre-

hliadali. Našťastie, k dop-
ravnej kolízii nedošlo, no 
napriek tomu sa k zvýraz-
neniu novej situácie pristú-
pilo aj novým vodorovným 
dopravným značením. To 
jednoznačne a veľmi vidi-
teľne zvýraznilo, ktorá ces-
ta je hlavná a z ktorej treba 
dať prednosť v jazde. Nová 
organizácia dopravy by mala 
prispieť predovšetkým k 
zvýšeniu plynulosti dopravy 
a k sprehľadneniu situácie na 
frekventovanej križovatke.

Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Zmenou hlavnej cesty na križovatke ulíc Hattalovej a Miestneho priemyslu sa prepojila ob-
chodno-priemyselná časť mesta s administratívnym centrom mesta.            Foto: (msú)

Mestské zastupiteľstvo malo na programe 13 bodov

Po úvodnom skontrolovaní 
plnenia uznesení od hlavného 
kontrolóra mesta predložili 
správy o výchovno-vzdeláva-
cej činnosti všetci riaditelia 
škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Potom nasledovalo až 
päť bodov so zmenami ale-
bo schválením nových vše-
obecne záväzných nariadení 
(VZN)  mesta. Jedno z najdô-
ležitejších je VZN o zásadách 
hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta. To pôvodné 

bolo dokonca z roku 1996, 
malo teda viac ako dvad-
sať rokov a novelizovalo sa 

až sedemnásťkrát. Definuje 
základné pravidlá a kompe-
tencie jednotlivých orgánov 

Členovia návrhovej komisie na ostatnom zastupiteľstve, poslanci Ma-
rián Grígeľ a Kamil Miklušičák v pracovnom nasadení.

Na svojom predpos-
lednom rokovaní v tom-
to roku sa stretli v stre-
du 25. októbra poslanci 
mestského zastupiteľ-
stva. v programe rokova-
nia mali až trinásť bodov 
s rôznymi témami.

Pohľad do rokovacej sály mestského zastupiteľstva, ktorú  tradične do štvorca obsadzujú 
po bočných stranách poslanci, v čele primátor s vedením úradu, naproti ním, za skupinou 
vedúcich pracovníkov sedáva niekedy početnejšia, niekedy menej početná verejnosť. Keďže 
októbrové zastupiteľstvo bolo viac-menej pokojným, občania  postupne z rokovacej sály pood-
chádzali.                                   Foto: (lá)

Nové stanice pre psíčkarov
Majitelia psov čelia kritike 

ostatných obyvateľov miest 
a obcí kvôli pozostatkom, 
ktoré po ich miláčikoch na 
verejných priestranstvách 
zostávajú. Naopak, majitelia 
psov kritizujú mestá a obce, 
že napriek tomu, že platia 
dane za svojich štvornohých 
priateľov, tie nevytvárajú pre 
nich primerané podmienky 
na likvidáciu ich exkremen-
tov. Napriek tomu, že psie 
výkaly sa môžu likvidovať v 
bežnom komunálnom odpa-
de, v nádobách umiestnených 
na sídliskách a pri rodinných 
domoch, naše mesto pripra-
vuje kompromisné riešenie 
pre obe strany. Na Slovensku 
vznikla jedinečná technoló-
gia,  chránená celosvetovým 
patentom, ktorá je zaujíma-
vá svojou jednoduchosťou a 
dômyselnosťou. Ekologicky 
a efektívne rieši likvidáciu 
a neutralizáciu psích exkre-
mentov na verejných prie-
stranstvách a v obytných 
zónach miest už od počiat-

ku. Nedochádza ku kontak-
tu psieho moču a výkalov s 
okolitým prostredím a jeho 
následnej kontaminácii. Naše 
mesto nadviazalo spoluprácu 
s firmou, ktorá takéto stanice 
vyrába, inštaluje a pravidelne 
odpady aj likviduje. Už kon-
com tohto roka  pripravujeme 
osadenie štyroch takýchto 
staníc do najkritickejších čas-
tí mesta, ako je Nábrežie, síd-
liská Brehy a Stred, kde treba 

problémy akútne riešiť. Ak 
sa nová technológia osvedčí, 
osadia sa aj ďalšie stanice na 
území mesta.

Na aktuálnom rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
predniesol interpeláciu k 
danému problému poslanec 
Tomáš Kucharík. Veríme, že 
odpoveďou mu nebude len 
písomné zdôvodnenie, ale re-
álne vyriešenie problému.

Milan Rentka

Toalety pre psích miláčikov budú onedlho aj v Námestove.
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Úcta starším a jubilujúcim spoluobčanom

 v roku 2017 majú 
významné životné 

jubileum:

90 rokov
Žofia Balcerčíková
Justína Horeličanová
Žofia Madleňáková
Jozef Piták

85 rokov
Pavlína Bulándová
Margita Janečková
Františka Kolejáková
Jozef Melek 
Mária Mičudová 
Štefan Ružvoň 
Anton Sivoň 
Angela Vojtechovská

80 rokov
Ľudmila Bolerázská
Jaroslav Džugan 
Eleonóra Farská 
Milan Farský 
Vladimír Gnidiak 
Eva Hudyová 
Ľudovít Jackulík 
MUDr. Marta 
Janolková 
Jozef Joštiak 
Žofia Joštiaková 
Emília Kolenová 
Jozefína Košťálová 
Ing. Jaroslav Lajta 
Štefan Matušák 
Margita Sameliaková
František Slovík 
Terézia Šeligová 
Mária Tropková 
Viera Uhliariková 
Johana Vorčáková

75 rokov
Matej Adamčík 
Elena Adamíková 
Františka Adamková 
Alojz Bodorík 
Ladislav Čučka 

Ivan Dubeň 
Jozef Farský 
Viera Gereková 
Milan Hurák 
Alžbeta Kapustíková 
Jolana Kordiaková 
Irena Laginová 
Marta Ľubová 
Ľudmila Majchrová 
Elena Matisová 
Jozefa Matisová 
Irena Melišíková 
Dezider Meško 
Ing. Karol Miklušičák 
MUDr. Anna Naništová 
Jozef Piták 
Jozef Plechár 
Mária Psotová 
Ľudmila Raticová 
Mária Rusnáková 
Mgr. Katarína 
Slovíková 
Leonard Stančík 
Jozef Tatarka 
Milan Tomovčík 
Anton Turoň 
Anna Uhliariková 
Vojtech Valko 
Emília Zbojová

70 rokov
Mgr. Veronika Bajzová 
Terézia Baleková 
Terézia Bartová 
Alica Bodoríková 
Jozef Borovjak 
Anna Borovjaková 
Veronika Brčáková
Mária Bugajová 
Vilma Červeňová 
Anna Čučková 
Mária Diková 
Jolana Ďubašáková 
Oktávia Dunčičová 
Stanislava Ferletjaková 
Ing. Július Florek 
Mária Florková 
Emanuel Furdek 
Mária Gabrielová 

Janka Gereková 
Melánia Gereková 
Ján Gogolák 
Žofia Gogoláková 
Anna Gromadová 
Milan Hablák 
Stanislav Horan 
Jela Horeličanová 
Vlasta Hrkľová 
Viera Hubová 
Ing. František 
Chowaniec 
Anna Jančová 
Stanislava Jurkuľáková 
Viera Koleková 
Nataša Kováčiková 
Ing. Anton Kudjak 
Mária Kucharíková 
František Kupčulák 
Felicita Ľachová 
Vladimír Melek 
Florian Miklušičák 
ThDr. Ph.D Štefan 
Mordel 
Štefan Murín 
Ing. Július Náčin 
Václav Nečas 
Marta Nováková 
Žofia Očkajáková 
Kamila Pacoňová 
Ing. Ján Piussi 
Božena Plechárová 
Eva Popelková 
Gabriela Ptačinová 
Grzegorz Raszka 
MUDr. Štefan Rolček 
Vendelín Romaňák 
Ondrej Staník 
Antonia Šatanová 
Ján Štít 
Peter Šutek 
Anna Tatarková 
Anna Tichoňová 
Božena Trabalíková 
Eva Trabalíková 
Emília Urbaníková 
Karol Vojtašák 
Mária Vojtechovská 
Ján Volf 
Margita Záhumenská

k vášmu 
jubileu

Všetko najlepšie

Nábrežie U-čka na jar skrášli nápis 
#NAMESTOVO 

Jednou z budúcoročných 
marketingových aktivít na 
zatraktívnenie rekreačného 
areálu Ú-čka bude aj nápis 
#NAMESTOVO, ktorý je na 
skúšku aktuálne umiestnený 
v priestoroch amfiteátra. Ide 

o nápad, ktorý je už dlhšie 
známy a obľúbený vo sveto-
vých aj slovenských mestách 
a sme radi, že podobnú atrak-
ciu bude mať aj Námestovo. 
Nápis plánujeme umiestniť 
na ľavej  strane Ú-čka. Osa-
dený bude do betónového 
podložia a v noci bude osve-
tlený. Prvok je zhotovený z 

tvrdeného styroduru a nat-
retý vode odolnou omietko-
vou farbou. Rozmer jedného 
písmena je 180 cm výška, 80 
cm šírka a 40 cm hrúbka. Ide 
teda o naozaj krásny a výraz-
ný prvok. Aktuálne sú jednot-

livé písmená bielej farby, no 
počas podujatia Dni mesta 
Námestovo 2018 budú dotvo-
rené maľbami od rôznych 
oravských umelcov, čo urči-
te pridá na ich atraktivite. 
Nápisy tohto typu slúžia ako 
objekt, pri ktorom si turisti 
a iní návštevníci radi urobia 
pamätnú fotografiu. Tieto 

fotografie sa následne šíria 
sociálnymi sieťami a vďaka 
tomu sa propaguje daný regi-
ón. Nápis #NAMESTOVO 
bude umiestnený tak, aby 
sme si v jeho pozadí mohli 
vychutnať scenériu Oravskej 

priehrady, Slanického ostro-
va a v prípade dobrého poča-
sia aj Západných Tatier. Z 
atrakcie sa môžeme radovať 
vďaka podporenému projek-
tu zo strany Klastra Orava 
o.o.cr. Celkové náklady na 
projekt činili 1 800 €. O výro-
bu nápisu sa postarala firma 
MB Style.                      (mk)

Marketingový nápis bude nastálo umiestnený na ľavej strane Ú-čka.                    Foto mb/pr

Prispejte do kalendára 2018
Práve v týchto dňoch pri-

pravuje mestský úrad pod-
klady pre budúcoročný 
kalendár, ktorý už tradične 
venuje každej námestov-
skej domácnosti. Tvorcovia 
kalendára chcú dať priestor 
na spoluprácu pri tomto die-
le aj ďalším spoluobčanom 
a tak, ak máte nejakú origi-
nálnu fotografiu, netradičný 
pohľad na naše mesto a jeho 
časti, kalen-
dár 2018 je 
tým najvhod-
nejším spôso-
bom, ako pre-
zentovať vaše 
o r i g i n á l n e 
fotopohľady  
na mesto a 

jeho dôležité udalosti.  Vaše 
zaujímavé fotografie nám 
pošlite do 5. novembra 2017 
na mailovú adresu marian.
kasan@namestovo.sk. Neza-
budnite uviesť meno autora 
fotografie, ktorú do kalendá-
ra chcete venovať bezplatne. 
Autori kalendára 2018 vás v 
prípade záujmu o zverejne-
nie vašej fotografie budú o 
tom informovať.             (r)

Okolo 250 hostí prišlo 
na tohtoročné stretnutie s 
dôchodcami a jubilantmi 14. 
októbra, ktoré pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, tak 
ako každoročne, organizova-
li Mestský úrad a Rímskoka-
tolícky farský úrad v Námes-
tove. Program sa začal sv. 
omšou a pomazaním cho-
rých v Kostole sv. Šimona a 
Júdu a pokračoval kultúrno-
spoločenským programom v 
Dome kultúry v Námestove. 
Prítomným dôchodcom a 
jubilantom sa prihovoril pri-
mátor Ján Kadera. Primátor 
vyjadril radosť zo stretnu-
tia s občanmi, ktorí svojou 
celoživotnou prácou vytvo-

rili veľa prospešného nielen 
pre svoju rodinu, ale i pre 
spoločnosť a mesto Námes-
tovo. Vďakou všetkým, nie-
len prítomným dôchodcom a 
jubilantom na tomto stretnu-
tí,  tak prejavil úctu za seba 
i ostatných spoluobčanov. 
Spolu s ďalšími hosťami 
zaželal všetkým veľa zdra-
via a síl do ďalšieho živo-
ta, osobitne zablahoželal 
jubilujúcim spoluobčanom, 
ktorí sa v tomto roku dožili 

či dožívajú okrúhleho život-
ného jubilea 90, 85, 80, 75 
a 70 rokov. Tohto roku je v 
meste Námestovo 131 týchto 
jubilujúcich spoluobčanov, 
ktorí si pripomínajú vzácne 
jubileum. Mesto Námesto-
vo chce všetkým úprimne 
zablahoželať k ich jubileu a 
zaželať najmä veľa zdravia 
aj prostredníctvom mest-
ských novín Námestovčan. 

Posedenie v Dome kultú-
ry dôchodcom a jubilantom 

iste spríjemnilo aj vystúpe-
nie folklórneho súboru zo 
Zubrohlavy, ale aj chvíľky 
vyplnené spomienkami na 
mladosť či ďalšie prežité 
roky medzi vrstovníkmi a 
spoluobčanmi mesta.

Najstarší jubilanti nášho 
mesta – vo veku 90, 85, 80, 
75 a 70 rokov dostali tradične 
od mesta darček – poukážky 
na nákup tovaru v hodnote 
20 €.                      

                           Redakcia
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Výcvik, ktorý vyzeral ako naozajstná záchrana
Na základe dohody medzi 

poľskou obcou Sucha Bes-
kydska a mestom Námestovo 
sa zrealizoval cezhraničný 
projekt financovaný z euro-
fondov pod názvom Interreg. 
Ide o kurz vodnej záchrany. 
Zúčastnilo sa ho  OSP Sucha 
Bezkydska a DHZ Námesto-
vo. Kurz sa začal 20. – 21. 5. 
v Poľsku na Žyvieckom jaze-
re, kde sa účastníci na začiat-
ku zoznamovali so spôsob-
mi, prostriedkami a vecným 
vybavením používaným pri 
záchrane topiaceho sa z vod-
nej hladiny. Oboznamovali sa 
tiež s tým,  ako ošetriť zra-
neného, poskytnúť mu pred-
lekársku pomoc a transpor-
tovať ho na breh. Hneď nato 
nasledovali praktické ukážky 
ako sa priblížiť k topiacemu 
sa, aby záchranca neohrozil 
sám seba a tiež topiaceho sa. 
Účastníci sa tiež učili, ako sa 
používa záchranársky plavák, 
pás a vrhačka, ako pri záchra-
ne využívať kajak, ako naň 
vysadnúť vo vode, priblížiť 
sa k topiacemu, naložiť ho 
na kajak a dopraviť na breh. 
Nasledovala výuka záchrany 
z člna, vytiahnutie topiace-
ho sa na palubu, záchrana 
osoby v bezvedomí výsad-
kom záchranára zo stojaceho 
i plávajúceho člnu, ktorý sa 
používa pri nedostatku času 

na pomalé manévrovania na 
priblíženie sa k topiacej oso-
be. Ďalšia časť výcviku na-
sledovala 10. -  11. júna, kde 
sa účastníci zdokonaľovali 
v spomínaných činnostiach. 
Po týchto dvoch častiach kur-
zu nasledoval 22. – 23. júla 
ďalší na poľskej rieke Bialka, 
tečúcej  z Tatier. Tu účastníci 
cvičili a skúšali, ako prechá-
dzať cez prudko tečúcu vodu, 
ako sa v nej správať, aby ne-
utrpeli zranenie a ako cez ňu 
prepraviť osoby pomocou 
lezeckého náradia a vlast-
ných tiel, ktorými chránili 
poškodenú osobu pred prú-
dom vody, ktorý by ju mo-
hol strhnúť. Po týchto troch 
častiach kurzu nasledoval 
v dňoch 9. – 10. septembra aj 
jeden na Oravskej priehrade. 
Po zopakovaní toho, čo sa už 
naučili, museli účastníci pod 
dohľadom školiteľov riešiť 
nasimulované situácie, kde 
boli nútení využiť doposiaľ 
nadobudnuté skúsenosti so 
záchranou osôb z vodnej hla-
diny. Záchrana bola taká au-
tentická, že ľudia, ktorí dia-
nie pozorovali z brehu, boli 
ochotní poskytnúť aj vlastné 
prostriedky na pomoc záchra-
nárom a dokonca aj zavolať 
RZP-čku. Po oboznámení, že 
ide o výcvik, potleskom vy-
znali pochvalu zasahujúcim.

Spomínaný výcvik pät-
nástich našich členov DHZ 
v Námestove bude zavŕše-
ný odovzdávaním dekrétov 

o jeho absolvovaní. Chceme 
poďakovať kolegom z OSP 
Sucha Bezkydska, že nás 
prizvali do tejto spolupráce. 
Ďakujeme tiež školiteľom 
z WOPR (Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe), kto-
rý mal na starosti výcvik na 

Žyvieckom jazere a Oravskej 
priehrade a WGIP Institut 
Ratownictva, ktoré nás ško-
lilo na rieke Bialka Tatranska 

i mestu Námestovo, že nás 
podporilo v zdokonaľovaní 
sa na vodnej záchrane. Ve-
rím, že budeme schopní vy-
užiť nadobudnuté skúsenosti 
v prípade potreby na pomoc 
blížnemu.    Vladimír Ptačin  
	 							predseda	DHZ

Ukážky z cvičenia na Oravskej priehrade.       Foto: int. dhz

Chalani z Traceurs OP vedia, ako sa vyskákať!
Prechádzka Námestov-

ským námestím, keď už 
utíchne ruch, ponúka aj 
také „divadlo“, ktoré ľu-
ďom prechádzajúcim okolo 
ponúkla partia chlapcov z 
Oravskej Polhory. 

Záľubou mladých štu-
dentov z Oravskej Polhory 
je skákanie. V rámci toho 
využívajú všetko, čo ponúka 
mesto, alebo dedina, čokoľ-
vek vonku, kde chalani v ich 
veku patria. Asi pred rokom 
vymenili počítače a smartfó-
ny za telocvičňu, kde začí-
nali najskôr podľa videí na 
Youtube a postupom času si 
vytvárali vlastné zostavy a 
triky. Ich priazeň k parkour-u 

po čase zaujala ďalších, ktorí 
sa k nim pridali. Dnes už na 
ich základnej škole funguje 

dokonca krúžok voľného času 
pre začiatočníkov aj pokroči-
lých. Skupina mladých a v 

nej Martin Machajda, Adam 
Revaj, Dávid Šturek, Jakub 
Barutík, Šimon Barutík, Peter 
Babinský, Tomáš Gracik a 
ďalší, sa stretáva v školskej 
telocvični, kde na nich doze-
rá ich pán učiteľ telocviku. 
Niekedy, ako aj v deň, keď 
sme ich stretli na námestí v 
Námestove, chodia cvičiť 
von. V ten deň napríklad pre-
to, že v škole bolo rodičovské 
združenie. Ich telocvičňou sa 
stáva všetko navôkol, salta-
mi, skokmi a trikmi tak ohu-
rujú často aj okoloidúcich. 
Ako sami tvrdia, parkour je 
finančne nenáročný šport a 
tak, ako aj ku ktorémukoľ-
vek inému, aj k nemu patria 
pády a úrazy. Chalani z Tra-
ceurs OP sa však na prípadné 
odreniny a boliestky pozerajú 
s nadhľadom a po vymeno-
vaní menších i väčších úra-
zov dodávajú, že „inak je to 
super!“. S cieľom propagácie 
tohto športu a motivácie ďal-
ších mladých vymeniť počítač 
za pohyb, si vytvorili vlastné 

stránky na Facebooku a You-
tube pod menom Traceurs OP, 
kde zverejňujú fotky a videá 
zo svojich tréningov. 

Bolo veľmi pekné vidieť 
mladých ľudí v ich veku, v 
rozmedzí asi od desať do pät-
násť rokov, v inej polohe, ako 
s hlavou a vedomím zabore-
ným v telefóne. K mladosti 
patrí radosť a pohyb, čerstvý 

vzduch a kamaráti. Komunita 
okolo parkour-istov z Orav-
skej Polhory si tú svoju mla-
dosť užívajú plnými dúškami 
a spôsobom, ktorému nie je čo 
vytknúť. Ostáva len popriať 
im  mnoho bezpečne naská-
kaných kilometrov a veľký 
záujem ďalších, pohybuchti-
vých.

Redakcia
Parkour je aktivita, ktorej 

sa dá len ťažko priradiť kate-
gória. Najvýstižnejšou defi-
níciou tohto športu môže byť 
schopnosť bezpečne a rýchlo 
prekonať všetky druhy pre-
kážok pri presune z bodu A 
do bodu B. Parkour je možné 
prirovnať aj k druhu obrany, 
efektívnemu úteku, kedy sa 
prekonávajú a zároveň využí-
vajú všetky prekážky.   
   Zdroj: int

S bielou palicou na cestách
Námestovo sa  13. októbra po 

prvýkrát zapojilo do dopravno-
bezpečnostnej akcie Deň bielej 
palice.  Cieľom tejto akcie bolo  
zvýšiť informovanosť vodičov 
a bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky, najmä tých so zra-
kovým postihnutím. Podujatie 
organizovala Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska už  po 
ôsmy raz.

Deň bielej palice bol   tiež  prí-
ležitosťou ozrejmiť, že trúbenie 
môže byť vnímané ako výstraha 
pred potenciálnym nebezpečen-
stvom a gestikuláciu či blikanie 
nevidiaci neuvidia.

Doprava a biela palica. Spo-
jenie, ktorého úlohou je už celé 

desaťročia zaisťovať bezpečnosť 
na cestách. Áut aj chodcov. A 
viete, že práve biele palice, kto-
rými na parížskych križovatkách 
policajti riadili premávku, inšpi-
rovali Guille d´Herbemontovú? 
Vďaka nej sa biela palica stala 
ochranným znakom nevidiacich 
v dopravnom ruchu, pomôckou 
pri samostatnom pohybe, „pre-
dĺženou rukou“ nevidiaceho, 
pomocou ktorej dokáže identifi-
kovať prekážky, štruktúru a kva-
litu povrchu, upozornením nielen 
vidiacich chodcov, ale aj vodičov 
na prítomnosť človeka so zra-
kovým postihnutím. V priebehu 
niekoľkých rokov sa biela palica 
rozšírila do mnohých krajín a 

napokon bola Svetovou radou pre 
blaho slepcov odporúčaná všet-
kým vládam ako oficiálny znak 
nevidiacich. Od roku 1964 si na 
podnet Svetovej únie nevidiacich 
(WBU) 15. októbra pripomíname 
Svetový deň bielej palice.

Aj napriek  tomu že podujatie 
prebiehalo v piatok trinásteho , 
námestovskí motoristi si za ukáž-
kové počínanie zaslúžia pochva-
lu, ale za  najdôležitejšie možno 
pokladať, že   o čosi viac si  uve-
domili  potrebu premiestňovania 
sa  ostatných účastníkov cestnej 
premávky, nielen tých so zrako-
vým postihnutím.

Jozef Balcerčík
náčelník MsP

Foto: ar trac.



Trinásteho októbra 
uplynulo 100 rokov od 
posledného – šiesteho 
– zjavenia Panny Márie 

trom malým fatimským 
pastierikom. Mária sa 
im zjavovala každý 
mesiac 13. od mája  do 
októbra 1917. Povedala 
im o  potrebe modlitby,  
pokání, obete..., ktoré 
sú najúčinnejším lie-
kom na všetky choroby 
sveta. Deťom ukáza-
la aj peklo:  Videli ste 
peklo, kam upadajú 

duše úbohých hriešni-
kov. Aby boli zachrá-
nené, chce Boh zaviesť 
vo svete úctu k môjmu 

Nepoškvrnenému Srd-
cu.  
 Panna Mária poveda-

la fatimským deťom aj 

to, že jej Nepoškvrnené 
srdce nakoniec zvíťazí.  
Preto ctiteľ Panny 

Márie nie je  melan-

cholický, depresívny a 
skeptický, zdôraznil v 
homílii počas sv. omše 
13. októbra dekan Miloš 

Pekarčík. Jej 
Nepoškv rnené 
srdce zvíťazí!  

A tak, ak  ide-
me za Máriou, 
s Máriou ruka 
v ruke, ideme 
správnym sme-
rom za správnym 
cieľom. Ona nás 
vedie a dovedie 
k svojmu Syno-
vi.

Za  Fatimskou 
Pannou Máriou a 
Eucharistiou krá-
čali 13. októbra, 
vzápätí po Veče-
radle Marián-
skeho kňazského 
hnutia,  po mod-
litbe sv. ruženca 
a sv. omši  uli-
cami mesta stov-
ky veriacich. Na 
čele procesie 

„išla“ socha 
Fatimskej Pan-
ny Márie s 
nohami ponore-
nými v bielych 
ružiach,  nese-
ná slávnostne 
vyobl iekaný-
mi hasičmi. 
Veriaci niesli 
v rukách zapá-
lené sviečky, 
ulicami znel 
spev marián-
skych piesní... 
Nie smutný!  

Naopak – veď sme šli za 
Matkou, ktorá svet utvr-
dila, že jej Nepoškvrnené 
srdce zvíťazí!          (lá)

„V čase okolo Dušičiek  
som bol na oddelení TBC v 
nemocnici pre väzňov v Plz-
ni“, spomína okrem iného 
na ťažké roky nespravod-
livého väzenia pre noviny 
Námestovčan Jozef Melek. 
O jeho osemročnej strastipl-
nej životnej kalvárii za múr-
mi väzníc 
na Slo-
vensku i v 
Čechách, 
v 50-tych 
rokoch, prakticky za nič, 
za to, že ešte ako chlapec 
našiel po vojne v lese a pre-
chovával vojnovú zbraň, 
sme písali vo vianočnom 
čísle Námestovčana 2016. 
Dnes sme vybrali z jeho, 
doposiaľ  nepublikovaných, 

spomienok aktuálnu „dušič-
kovú“, ktorá svojím spôso-
bom potvrdzuje, že človek 
nemusí byť iba vo fyzickej 
blízkosti so svojím najbliž-
ším, ktorého nosí hlboko v 
srdci, aby vedel, videl, čo 
sa s ním práve deje, v akom 
rozpoložení sa nachádza...

„Vedel som z predošlých 
maminých listov, že otec je 
chorý, má rakovinu pľúc. 
Kamarát – spoluväzeň z na-
šej spoločnej nemocničnej 
izby bol na vychádzke, keď 
mi prišiel list – videl som ho 
z obloka nemocnice, a keď 
sa vrátil, pýtal sa ma: 

´Čo nového Jožko?´ 
Vravím: ´Dostal som aku-

rát list od mamy. Veľmi zle. 
Otec je chorý. 

´Čo mu je?´ 
Má rakovinu. 
´Joj, to sa len modliť!´
Ešte predtým som býval na 

izbe s iným kamarátom, kto-
rý bol zamestnaný v nemoc-
ničnom laboratóriu. Keďže 
vedel, že sa blíži Všechsvä-

tých a Dušičiek, doniesol z 
laboratória parafín. Urobil 
som si z neho sviečku. Z 
okraja deky, kde sa rúsala, 
som vytiahol jedno vlákno a 
urobil som si z neho do tej 
sviečky knôt. Na Všechsvä-
tých som si sviečku zapálil 
pod dekou na nemocničnej 
posteli. Schoval som sa pod 

tú deku nie preto, aby ostat-
ní nevideli, že som si zapálil 
sviečku, ale preto, že som 
vedel, že si určite poplačem. 
Je Všechsvätých, Dušičiek, 
otec je doma ťažko chorý, 
tak čo človeku napadne... 

S c h o v a l 
som sa 
pod tú 
deku a 
začal som 
veľmi pla-
kať,“ spo-
mína Jozef 
Melek - vzly-
ká, po tvá-
ri mu stekajú 
slzy. „Videl som 
v predstave otca 
doma. Vedel som, že 
keď človek zomrie doma, 
dajú sa do izby dve stoličky, 
na ne truhla a okolo nej sa 
zapália sviečky na svietni-
koch z kostola. Videl som 
v predstave toho otca, kde 
leží, tie zapálené sviečky a 
mamu, ako tam stojí a na-
rieka. 

Druhý deň boli Dušičky. 
Sviečku z parafínu a vl-
neného vlákna z deky som 
si pod dekou zapálil opäť, 
ešte z nej kúsok zostal. A 
znovu som plakal. Moje 

vzlykanie počul spoluväzeň 
na nemocničnej izbe. Ženu 
mu pri zatýkaní eštebáci 
dodrvili autom. Utešoval 
ma, keď vedel, čo ma trápi. 
Bol som mu za to vďačný, 
ale v takej chvíli, pri takej 
predstave je každá útecha 
márna. Zas sa mi len v 
predstave vracal ten otec 

v zavretej čier-
nej truhle. Vtedy 
sa vyrábali také 
čierne truhly...

Práve som sa 
modlil, keď mi, približne 
dva týždne po Všechsvä-
tých prišiel od mamy list. 
´Milý môj Jožko, chcem Ti 
s boľavým srdcom napísať, 
že náš drahý otec....´

Kolegovia spoluväzni pri-

sko-
čili ku 

mne a 
kondolovali 

mi,  lebo hneď vedeli, keď 
som v čítaní listu už pokra-
čovať nemohol...

Mám odložené všetky 
listy od mamy – písala mi 
do väzenia každý mesiac. 
Ale ešte ani teraz, po de-
siatkach rokov, ich pre ten 
náš obojstranný veľký bôľ 
a smútok z tých rokov čítať 
nemôžem“, spomína 85-
ročný Námestovčan Jozef 
Melek.

	 	 										(lá)
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Za	otcom...

Listy, ktoré Jozef Melek posielal z väzenia ro-
dičom pred 60-timi rokmi, mama starostlivo 
uchovala.  Ani tie pán Melek ešte čítať nemô-
že, lebo táto „história“ ešte stále bolí... 

	 	 																		Foto	ar	nám

Veriaci si pripomenuli 100. výročie 
zjavení vo Fatime

Hoci v podvečer už bola po-
riadna tma a sychravo, pro-
cesia veriacich ulicami Ná-
mestova za sochou Fatimskej 
Panny Márie a Eucharistiou 
vôbec nebla pochmúrna a 
smutná.     foto:	(lá)
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Drotár z Námestova s 5 kilami 
drôtu na Expe 2017 

Drotársky majster Štefan 
Smržík a jeho práca s drôtom 
nás zaujali už pred rokmi. 
Minulý rok sa jeho mimo-
riadne umenie stalo aj pred-
metom nášho zápisu do kro-
niky mesta, aby sa jeho meno 
a schopnosť premeniť drôt na 
umenie zachovali pre ďalšie 
generácie, lebo si to naozaj 
právom zaslúži.  V roku 2008 

bola Štefanovi Smržíkovi 
priznaná kvalifikácia „majster 
ľudovej umeleckej výroby“ a 
pôsobil aj ako lektor drotár-
stva pri ÚĽUV v Bratislave. S 
drôtom pracuje od roku 1998 
a  k drotárstvu ho priviedlo aj 
vedomie, že jeho predkovia 
pracovali s kovom a drôtom. 
Smržíkovci boli význam-
ný kováčsky rod. Začínajúci 

predok vo Vav-
rečke bol ocene-
ný aj Jozefom II. 
a dostal ocenenie 
Zlatú bulu za 
kovanie vozov.  

Štefan sa venu-
je najmä výrobe 
úžitkových pred-
metov inšpirova-
ných tradičnými 
vzormi, ale  z 
drôtu vytvára 
tiež  plastiky a 
skúša aj umiest-
ňovať drotárske 
prvky na kova-
ných predmetoch 
a prepájať tak 
obidve remeslá. 
Spolupracuje aj s  
Považským mú-
zeom – pravidel-
ne sa zúčastňuje 
stretnutí drotárov 
a zapája sa do 
tematických úloh 
v rámci muze-
álnych tvorivých 
dielní. Múzeum 
jeho prácu pre-
zentuje na výsta-
vách doma i v 
zahraničí, kde zís-

kal niekoľko ocenení za svoje 
diela. (V decembri si jeho diela 
spolu s dielami ďalších dvoch 
súrodencov Smržíkovcov 
môžete pozrieť aj na výstave 
v Dome kultúry v Námestove. 
Viac o výstave na 9. str., pozn. 
aut.) Svoje drotárske remeslo 
Štefan Smržík v minulosti pre-
zentoval  aj na svetovej výsta-
ve EXPO 2000 v nemeckom 
Hannoveri a v Soule v Južnej 
Kórei na Festivale svetových 
majstrov. Festivalu  sa osobne 
nezúčastnil, prezentovali ho 
jeho výrobky. Ale tohoročnú 
ponuku do kazašskej Astany 
napokon prijal.  

Na Expe 2017 
v kazašskej astane 

Stredoázijský Kazachstan 
je 9. najväčšia krajina sveta 
(a najväčšia vnútrozemská), 
kedysi bol súčasťou Soviet-
skeho zväzu. Ak ste si mysleli, 
že hlavným mestom Kazach-
stanu je Alma-Ata, nie ste až 
tak ďaleko od pravdy. Totiž, 
skutočne sme sa to tak učili 
ešte pred niekoľkými rokmi 
a Astana je hlavným mestom 
tohto stredoázijského štátu 
len od roku 1997. Astana sa 
nachádza v stepnej oblasti v 
strednom Kazachstane. Má 
rozlohu asi 722 tisíc kilomet-
rov štvorcových, čo je približ-
ne dvojnásobná plocha, na akej 
sa rozprestiera naša Bratislava. 
Pokiaľ ide o počet obyvateľov, 
ten je na úrovni 700 tisíc, pri-
čom ešte v roku 2003 malo 
toto mesto približne o dvesto 
tisíc obyvateľov menej.  

„Problémy s pokazeným 
lietadlom v Budapešti, 
odkiaľ sme odlietali,  neveš-
tili nič dobré,“ začína svoje 
rozprávanie Štefan Smržík. 
„Dali nám náhradné lietadlo, 
ale s menším počtom seda-
diel a  oznámili, že buď niek-
to nepocestuje dobrovoľne, 
alebo oni si budú vyberať. Už 

to vyzeralo, že napokon nepo-
cestujem, ale nakoniec nám 
trom výrobcom - modranskej 
keramiky, fujár a drotárskych 
výrobkov povolili let, takže 
nasledoval priamy päťhodi-
nový let do Kazachstanu. V 
hlavnom meste - Astane ma 
uchvátilo staré aj nové mesto, 
ktoré porovnávajú s Dubajom.  
Kazašská metropola Astana je 
podľa plánov dostavaná len asi 

na 30 percent, no aj táto treti-
na ponúka veľkolepú a ohro-
mujúcu architektúru. Mesto 
by malo byť skompletizované 
do roku 2030 a už teraz je viac 

než isté, že to bude stáť za to. 

aj rehoľná sestra 
z Brezovice...

Do Astany som si so sebou 
priniesol drôteného kohúta, 
sošku sediaceho drotára pri 
práci a ďalšie úžitkové pred-
mety. Najviac bol obdivovaný 
kohút. Mal som so sebou asi 
päť kilogramov drôtu Z neho 
som vyrábal misy a menovky. 
Menovky mali u návštevníkov 
slovenského pavilónu mimori-
adny úspech a každý večer ma 
ruky boleli od celodenného 
krútenia drôtu. Osemnásty júl 
bol stanovený ako Národný 
deň SR na EXPO 2017 Asta-
na.  V slovenskom pavilóne 
sa zišla naozaj  dobrá partia 
- Lúčnica, Nebeská muzi-
ka, Pastierske cifry z Turca, 
moderátorka Alena Heribano-
vá a ďalší umelci. Slovenský 
pavilón bol ohodnotený ako 
siedmy najkrajší zo 120 kra-
jín. Zažil som tu aj niekoľko 
príjemných či úsmevných 
stretnutí. Napríklad sa pri 
mne pristavili dvaja Slová-
ci, ktorí sú ženatí v Astane, 
rehoľná sestra, ktorá tam 

žije 15 rokov a pochádza z 
Brezovice a tak som si tam 
uvedomil, aký je svet malý. 
Alebo bývalí vojaci, ktorí sa 
so zvedavosťou pýtali, kde 
sa nachádza Slovensko. Keď 
som im to vysvetlil, radostne 
zakričali: „Zvolen - Očová... 
veď tam sme slúžili na vojne. 

Kazachovia sú naozaj ústre-
toví, usmievaví a otvorení 
ľudia. Obchody sú rovnaké 
ako u nás, služby fungujú a v 
reštauráciách sa dobre naje-
te do 5 - 6 € vrátane nápoja 
- piva. V Astane až extrémne 
dbajú na čistotu. Po metropo-
le sa môžete za tri eurá voziť 
taxíkom do omrzenia. Pre zau-
jímavosť - liter benzínu tam 
stojí 50 centov. Moje dojmy 
z tejto krajiny sú naozaj pozi-
tívne a ani som si nepripadal, 
že som v moslimskej krajine 
(sunnitskí moslimovia tvoria 
62% a katolíci so 0,66% patria 
medzi menšinové nábožen-
stvá, pozn. aut.)“, priblížil 
nám svoje potulky svetom s 
drôtom v kapse námestovský 
drotár, pracovník strojárskej 
firmy Hern, Štefan Smržík. 

Miroslav Hajdučík

Legendárny slovenský zbojnícky kapitán Juraj Jánošík 
údajne preklial obyvateľov drotárskej obce Veľké Rovné, 
ktorí ho zo strachu pred panstvom zradili, slovami: „Vez-
mite si drôt i kliešte a túlajte sa svetom ako drotári, lebo 
lepší život si nezaslúžite!“ Toto prekliatie akoby sa stalo 
symbolom majstrov drotárskeho remesla a tak trochu sa 
dotýka aj nášho Námestovčana – umeleckého kováča a 
drotára Štefana Smržíka, ktorý sa  so zväzkom drôtu a 
jeho výrobkami túla po svete aj v dnešných časoch. 

Astana.Toto moderné mesto sa stalo hlavným mestom Kazachstanu v roku 1997.

Na  Národnom dni SR na Expo 2017 v 
Astane sa zúčastnili viacerí slovenskí umel-
ci, večer moderovala moderátorka Alena 
Heribanová. Na foto so Štefanom Smrží-
kom.      Foto: (ar šs)

Najväčší záujem verejnosti 
zo Smržíkových prác pútal 
drôtený kohút.

V rámci eTwinningovej 
spolupráce sa v roku 2014 
spojili dve školy. Námes-
tovská ZUŠ Ignáca Kolčáka 
a Základná škola Václava 
Havla v Poděbradoch (čR). 
Spoločne vytvorili projekt 

s názvom česko-slovenský 
detský muzikál. Na Sloven-
sku i v českej republike sa 
verejnosti predstavili s vlast-
ným spracovaním známeho 
muzikálu Neberte nám prin-
ceznú. Námestovskú zušku 

zastupovala spevácka trieda 
Mgr. Daniely čiernikovej, 
Dis.art a základnú školu 
Spevácky zbor Kvítek, ktorý 
v tomto školskom roku osla-
vuje 25. výročie založenia. 
Pri tejto príležitosti sa 14. 
októbra konal v Kongreso-
vom centre Kúpeľnej koloná-
dy v Poděbradoch slávnostný 
koncert zboru Kvítek a jeho 
hostí, spojený s vernisážou 
výstavy kroniky zboru.

Pozvanie zúčastniť sa tej-
to slávnosti prijala aj ZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námes-
tove. Deti i dospeláci boli 
pozvaní na spevácku, hudob-
nú, výtvarnú a dramatickú 
dielňu. Spoločne vytvorili 
hudobno – výtvarno – dra-
matické dielo, ktoré bolo 
súčasťou hlavného koncer-

tu. Mgr. Mária Vojtašáková 
viedla dramatickú dielňu a 
speváci z triedy Mgr. Dani-
ely čiernikovej, Dis.art -  
Eliška Mušáková, Henrieta 
čierniková, Matej Gruchala 
a gitarista Adrián Kubacka 
(z triedy Jána Svajčíka, Dis.
art)  vystúpili ako zahranič-
ní hostia a zároveň i gratu-

lanti v hlavnom programe, 
za doprovodu Mgr. Daniely 
Nezníkovej (klavír) a Mgr. 
Lenky Horňákovej, Dis.art. 
(husle).

Poděbradská kolonáda, 
ktorá praskala vo švíkoch, 
si mala možnosť vypočuť si 
v ich podaní napr. aj pieseň 
Hej, sokoly. 

Bolo nám veľkou cťou, že 
sme mohli osobne zabla-
hoželať Kvítku ku krásnemu 
výročiu a odniesť si neza-
budnuteľné zážitky. Pevne 
veríme, že priateľstvo oboch 
škôl bude aj naďalej pokra-
čovať. Už teraz sa tešíme na 
nové spoločné projekty.  

 Mária Vojtašáková

ZUŠ I. Kolčáka opäť reprezentovala v zahraničí

Slávnosť, ktorá zanechala v účastníkoch nezabudnuteľné zážitky. 
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S Alinom pomáhajú chrániť životné prostredie
Každá domácnosť produku-

je množstvo odpadu rôzneho 
druhu. Jedným z nich je aj 
potravinársky hliník, ktorý 
je používaný na výrobu oba-
lov nápojov, jogurtov, paštét, 
rybích šalátov či čokolád. 
Žilinská nezisková organizá-
cia Alino prišla s originálnym 
nápadom,  ako tento odpad 
získať späť a ekologicky ho 
recyklovať. Robí to hravou,  
a zároveň edukačnou formou 
prostredníctvom zapojenia 
detí. 

Celoslovenský projekt, 
ktorý rozpráva príbeh mimo-
zemšťana Alina,  odštartoval 
v tomto školskom roku aj na 
našej škole ZŠ Komenského. 
Žiaci sa zoznámili s príbehom 
ústrednej postavičky projektu 
– mimozemšťanom Alinom, 
ktorý pristál na našej Zemi 
a živí sa hliníkom. Potravy 
tu má dosť, keďže hliníko-
vý odpad je všade okolo 
nás. Žiaci mu chystajú samé 
dobroty z domáceho odpadu 
– „placky“ z nápojových ple-
choviek, „pagáče“ z hliníko-
vých obalov paštét, „haluš-
ky“ z vrchnákov jogurtov,  
nátierok a „guľky“ z obalov 
syrov či čokolády. V posled-

nom týždni v mesiaci  odpad 
donesú do školy na zváženie. 
Víťazná trieda získava plagát 
Alina, ktorý bude zdobiť ich 
triedu celý nasledujúci mesi-
ac.  Súťaž bude pokračovať 
do konca školského roka. 

Trieda, ktorá počas  školské-
ho roka nazbiera najviac hli-
níkového odpadu, získa pre-
platený koncoročný výlet. 

„Deti sa vedia nadchnúť pre 
dobrú vec. To bola aj hlavná 
myšlienka nášho zapojenia sa  
do projektu  mimozemšťana 

Alina. Jeho príbehom chce-
me osloviť a motivovať všet-
kých našich  žiakov,“ uviedla 
koordinátorka projektu  pani 
učiteľka Gonšenicová. 

Cena je lákavá, preto verí-
me, že sa do súťaže zapojí 

čo najviac našich žiakov. 
„Kŕmením Alina“ sa tak učia 
environmentálnemu správa-
niu.  Aj toto je spôsob, ako 
viesť  našich žiakov  k zodpo-
vednosti voči prírode a našej 
planéte.

ZŠ na Ulici Komenského

Pani učiteľka Gonšenicková predstavuje deťom Alina. 
Foto: (zš k)

Európsky deň jazykov oslávili 
rozprávkovou piesňou

Aj tento školský rok sme  si  
26. septembra pripomenuli 
význam európskych jazy-
kov. Na chodbe našej školy 
sme cez rozprávkovú  pieseň 
predstavili rôzne  európske ja-
zyky. Každá trieda si  pripra-
vila pieseň z rozprávky, ktorú 
obohatila nielen  spevom a 
hudbou, ale aj dramatizáciou, 
kulisami, či hudobným sprie-
vodom. Deviataci v anglic-
kom jazyku zaspievali írsku 
pieseň I am a little Lepre-
chaun a že vedia aj po rusky, 
potvrdili cez detskú pieseň z 
rozprávky Máša a medveď.  
Ôsmaci si vybrali sloven-
ských Šmolkov a chlapci 
– športovci ukázali svoje 
pokroky v ruštine cez vianoč-

nú pieseň Jedlička. Šiestaci 
zvolili rozprávku Kocúr v 
čižmách. Hoci to bola pieseň 
v slovenčine, pohľad na zá-
stup „kocúrov, kocúrikov či 
mačiek“ pobavil celú školu. 
Smiech divákov  neustál ani 
pri pohľade na „včielky“ zo 
6. C a  po nemecky zaspieva-
nú Včielku Maju. Piate roční-
ky zvolili českú pieseň Mach 
a Šebestová, nové  slovenské 
stvárnenie Šmolkov a Pipi 
Dlhú Pančuchu v švédčine. 
Odvahu preukázali aj naši 
prváci. Ovočníčkom tlieskali 
jednoducho všetci. Druháci 
v krojoch zaspievali po slo-
vensky Kopala studienku a 
že majú za sebou aj hodiny 
anglického jazyka, ukázali 

v piesni Green and yellow. 
Tretiaci boli, jednoducho, 
skvelí. Českú pieseň o Troch 
veteránoch nám formou diva-
dielka ukázala 3. B. „Áčkari“ 
všetkým vyrazili dych slo-
venskou piesňou od Kristíny 
Na bieleho koňa. Vidieť celú 
triedu spoločne tancovať, k 
tomu pekný spev, to dá veru 
zabrať, pomyslel si nejeden z 
divákov. Na Pyrenejský po-
lostrov zavítali štvrtáci. Cez 
pieseň Sofia nám priblížili 
španielsky jazyk. Vystúpe-
nie doplnili tancom  a spo-
ločnými modrými tričkami. 
Záverečným číslom bolo vy-
stúpenie siedmakov. Vybrali 
si tanec Gumy Macka, ktorý 
nedávno valcoval interneto-
vý youtube. Potlesk, ktorý sa 
ozval na záver, nemal konca-
kraja.

Všetky výkony žiakov boli 
výborné.  Od našich najstar-
ších žiakov bolo milé,  že svo-
jím  obrovským potleskom 
podporovali všetkých, hlavne 
tých mladších. Dodávali im 
odvahu,  boli im oporou, a tak 
sa nikto nebál a  nikto nemal 
strach ukázať to, čo si žiaci 
nachystali. Takto sa ukázala 
silná jednota celej školy. Verí-
me, že sa na budúci školský 
rok stretneme zas a že opäť 
vymyslíme niečo nové, pekné 
a pútavé, čo zaujme celú ško-
lu. ZŠ na Ulici KomenskéhoŠtvrtáci si v žltých tričkách spievajú po španielsky. Foto: (zš k

O škole ZŠ Komenského a o našej  krúžkovej činnosti 
Sme školou, ktorá sa sna-

ží, aby ste sa dozvedeli čo 
najviac informácií o nás. o 
tom, ako vyučujeme, čo je 
pre nás dôležité a načo sa 
zameriavame.

Je pre nás dôležité, aby 
ste vedeli, na akých súťa-
žiach sa zúčastňujeme, 
ako si spríjemňuje-
me voľný čas  ale-
bo,  čo všetko sa u 
nás deje.

A chceme si byť 
istí, že nič vám ani 
vašim deťom u nás 
nechýba. Robíme 
všetko preto, aby sme 
boli my i vy spokojní 
s našou prácou.

Naša škola preto nie 
je len  miestom, kde 
sa učíme, ale aj mies-
tom, kde ponúkame 
žiakom možnosť trá-
viť svoj voľný čas, 
realizovať rôzne pro-
jekty, plniť si svoje 
sny, získavať nových 
priateľov. 

V našej ponuke 
máme množstvo 
záujmových a vzde-
lávacích krúžkov. 
Či už má vaše dieťa záujem 
o prírodu, počítače, zvieratá, 
šport, varenie alebo  spev, nie 
je to pre nás žiaden problém.  
Krúžky sú vedené učiteľ-
mi, ktorí vedia odhaliť talent 

vašich detí a pracovať s nimi. 
Stačí si len vybrať a zotrvať. 

Cieľom krúžkov je zabez-
pečiť pre žiakov zmysluplné 
využívanie voľného času. 
Určite sa tu naučia niečo nové, 
oprášia niečo staré, alebo jed-
noducho urobia niečo pre svo-
ju dušu aj svoje telo.

 V tomto školskom roku 
ponúkame krúžky ako  zdra-
votnícky, chovateľský, 
pohybovo-relaxačný, pla-
vecko-relaxačný, parkour, 
počítačový, gymnastický, 

novinársky, spevácky, literár-
no-jazykovedný, matematika 
v kocke, krúžok  Šikulkovia 
- varenie či krúžok lopto-
vé hry. Niektoré z krúžkov 
pracujú v rámci organizácie 
Ideálna mládežnícka aktivita 
a Miestnej organizácie slo-
venského rybárskeho zväzu 
v Námestove. Sú to hlavne  
modelársky, rybársky krú-
žok. 

Okrem krúžkov máme pre 
žiakov 1.- 4. ročníka dve od-
delenia školského klubu. Ak-
tivity klubu sú rôznorodé a 
pestré, formujú zdravú osob-
nosť, jedinečnosť a originál-
nosť každého dieťaťa. Deti 
si tak môžu rozvíjať fantáziu 
a predstavivosť, tvorivý prí-
stup, prežívať radosť  z dob-
re vykonanej práce, či túžbu 
objavovať vždy niečo nové. 

Od októbra sa činnosť všet-
kých krúžkov naplno rozbeh-
la. V každom krúžku prebehli 
úvodné stretnutia, žiaci do-
stali  pokyny, pravidlá,  obo-
známení boli s bezpečnosťou 
či  spôsobom  fungovania. 
Nechýbali ani aktivity na 
vzájomné zoznámenie sa a 
spoznanie sa. 

Milí žiaci, čaká na vás svet 
objavovania a tvorivosti, 
preto vám prajeme veľa nad-
šenia,  elánu   vytrvalosti a 
zaujímavých nápadov.

ZŠ na Ulici Komenského

Žiaci chovateľského krúžku zažíva-
jú pekné chvíle pri kontakte so živými 
zvieratami.

Turistická vychádzka
Na ten deň veľmi netr-

pezlivo čakali žiaci našej 
školy – štvrtok 14. septemb-
ra. Tajne dúfali, že slniečko 
ich nezradí a bude svietiť, 
aby mohli stráviť pekný 
deň v prírode. Tak sa aj sta-
lo. Slniečko žiakov 1. – 4. 
ročníka ZŠ Slnečná neskla-
malo. S radosťou vymenili 
školské tašky za ruksačiky, 
topánočky za tenisky a ráno 
po cvičnej evakuácií školy 
sa vybrali spolu s pani uči-
teľkami na jesennú túru.

Ich trasa viedla od ško-
ly miestnymi ulicami k 
Námestiu Antona Bernolá-
ka. Cestou si všímali názvy 
ulíc, dopravné značky, ovoc-
né stromy,  jesennú úrodu v 
záhradkách. Pri soche A. 
Bernoláka si vypočuli krát-

ky výklad o tomto veľkom 
deja- teľovi. Po krátkom 
oddychu a fotografovaní  
sa pobrali ďalej. Ďalšou 
zastávkou bol židovský cin-
torín. Cestou naň pozorovali 
Oravskú priehradu, stromy, 
rastliny, vtáčiky, dopravné 
značky, ale aj čistotu príro-
dy. Po príchode na židovský 
cintorín si prečítali základné 
informácie z tabule umiest-
nenej na cintoríne. Neza-
búdali na to, ako sa treba na 
takomto mieste správať.

Po únavnej ceste prišli do 
vytúženého cieľa na ,,Ranč 
u Edyho“. Tu sa posilnili 
svojím obľúbeným jedlom 
a pitím, ktoré zaplnilo ich 
hladné brušká.

Po krátkom oddychu žiaci 
ukázali svoju obratnosť, ši-

kovnosť, vynaliezavosť, ale 
aj tolerantnosť na detských 
zábavkách: hojdačkách, 
šmýkačkách, preliezačkách 
i lezeckej stene. Popri hrách 
pohladkali koníky, poob-
zerali si zajačiky, kozičky, 
psíky, andulky a iné zvie-
ratká.

Po týchto aktivitách sa po-
balili, pozbierali odpadky, 
upratali po sebe a s úsme-
vom na tvári sa pobrali späť 
do školy. Cesta ubehla rých-
lo, strávili príjemný deň v 
prírode. Veríme, že si žiaci 
vytvorili základnú predsta-
vu o význame turistiky a aj 
o tom, že príroda nám dáva 
veľa možností na pozorova-
nie, poznávanie , ale i od-
dych a relaxáciu.

ZŠ, Slnečná

Žiaci 1. stupňa ZŠ Slnečná spojili príjemné s užitočným -  počas jedného krásneho slnečného 
septembrového dňa sa pod vedením svojich vyučujúcich vybrali na turistiku, aby bližšie spoz-
nali mesto.                   Foto: (zšs)



 Aj tento školský rok sa 
naši tretiaci a štvrtáci vybrali 
potulkami vodníka. Pýtate sa 
prečo?  Jeden celý týždeň  s 
radosťou  navštevovali Aqua-
Relax v Dolnom Kubíne, kde 

absolvovali základný plavec-
ký výcvik. 

Niektorí žiaci si zdokonalili 
svoje plavecké zručnosti, iní 
sa naučili plávať priamo od 
základov. Každý jeden deň 

bol pestrý  a zaujímavý. Nové 
štýly, nové skúsenosti, nový 
zážitok... V posledný deň pla-
veckého výcviku si naši plav-
ci aj zasúťažili, kde musíme 
pochváliť každého jedného 
žiaka, pretože každý jeden 
zvládol a dokázal preplávať 
celú dĺžku plaveckého bazé-
na, a to 25 m za výborný čas. 
Dokonca žiaci absolvovali aj 
plavecký maratón.

Mali sme dobrých inštruk-
torov z plaveckej školy Tuli-
pánik,  ktorí sa žiakom naplno 
venovali a ukázali im, že sa 
vody netreba báť.   Na záver 
všetci dostali mokré vysved-
čenie, sladkú odmenu a to 
najlepšie, čo žiakov potešilo, 
bola vstupenka do AquaRela-
xu. 
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zuš I. kolčáka czš

O drakoch v rozprávkach, o Fatime 
a všeličom inom

A pracovať začali naplno. Už 
5. októbra sa konala v Nižnej 
regionálna recitačná súťaž 
Zlatá podkova, zlatý vlas... v 
prednese slovenských ľudo-
vých rozprávok. Keďže na prí-
pravu recitačných textov bolo  
veľmi málo času, do Nižnej na 
ZUŠ prišli tí, ktorí sa dokázali 
s textami statočne popasovať. 
V troch kategóriách súťaži-
li recitátori z okresov Dolný 
Kubín, Trstená, Námestovo. 
Našu školu reprezentovali traja 

recitátori. V druhej kategórii to 
bola Julianka Fejová a v tre-
tej kategórii sme mali dvoch 
zástupcov- Róberta Krasničana 
a Terezku Dibdiakovú. Všetci 
traja podali vynikajúce výkony, 
prekonali trému a postúpili do 
celoslovenského kola, do Dri-
enčan, rodiska P. Dobšinského. 

Terezka s Juliankou obsadili 1. 
miesta vo svojich kategóriách 
a Róbert 2. miesto a do celo-
slovenského kola postúpil na 
odporúčanie poroty. Podujatie 
si do svojho vysielania zaradilo 
aj rádio Regina a poslucháčom 
sa prihovorilo priamym vstu-
pom zo súťaže. Reportérku 
potešilo, že deti stále rozpráv-
ky čítajú a vo svojej fantázii 
dokážu prežívať príbehy ich 
hlavných postáv.

 Skutočnú rozprávku však 
zažili recitáto-
ri v Drienča-
noch. Bohom 
zabudnu tý , 
m a l e b n ý , 
čarovný kút 
nášho malé-
ho Sloven-
ska. Staruč-
ký kultúrny 
dom, mačky 
na oknách, 
rozprávkové 
bytosti všade, 
kam pozrieš..., 
kostolík, fara 

a hrob P. E. Dobšinského. 
Šesťdesiat recitátorov z celého 
Slovenska svojimi prednesmi 
rozvlnilo pokojnú atmosféru 
malej dedinky na Honte. V 
silnej konkurencii vyzretých 
recitátorov sa nám predsa len 
podarilo zasvietiť. Julianka 
Fejová si v druhej kategórii 

vyrecitovala 1. miesto. Robko 
s Terezkou podali výborné vý-
kony, ale na víťazov vo svojej 
kategórii ešte nestačili. Domov 
sme odchádzali naplnení. Po-
kojom, dobrom a nezabudnu-
teľným géniom-loci Drienčan.

Svojou prácou sa prezentova-
li aj divadelníci. Pri príležitosti 
100. výročia Fatimy vystúpi-
li s divadelnou  inscenáciou 
Najkrajšia ozvena vo farnosti 
v  Oravskom Veselom. Insce-
nácia zobrazuje stretnutia detí 
– Hyacinty, Františka a Lucie 
z Fatimy s Pannou Máriou a 
to, ako tieto zjavenia ovplyv-
nili ich i naše ďalšie životy. V 
novembri sa divadelníci chys-
tajú vystúpiť ešte vo farnosti-
ach na Spiši – v  Harichovci-
ach, Spišskom Hrušove a v 
Smižanoch. Želáme im veľa 
vďačných divákov.

Žiačky z našej umeleckej. 
školy spolupracujú aj s Domo-
vom sociálnych služieb v 
Zákamennom. V rámci drama-
toterapie  spoločne pripravili 
inscenáciu Skúška, s ktorou 
vystúpili 4. októbra na kraj-
skej prehliadke DSS Žilinský 
Oskar v Ružomberku. Bola to 
prehliadka spevu, tanca, diva-
dla hendikepovaných ľudí, 
ktorí si naplno žijú svoje živo-
ty za múrmi sociálnych zaria-
dení. V ich vystúpeniach  bolo 
toľko energie a chuti do života, 
toľko radosti a smiechu, že sa 
nám nechcelo odísť... a  pro-
blémy nás ,,zdravých“ ľudí sa 
nám na chvíľu zdali nepodstat-
né a malicherné. A to nám bolo 
odmenou.

Mgr. Zuzana Demková, 
učiteľka LDO 

Literárno-dramatický odbor na ZUŠ I. Kolčáka v Námes-
tove začal svoju činnosť v novej zostave. Ku kmeňovým 
žiakom z Námestova pribudlo 27 nových žiakov z okolitých 
dedín. Podarilo sa vytvoriť elokované pracovisko v Záka-
mennom, kde chodia aj divadelníci z Krušetnice a Novote. 
Pribudli aj stredoškoláci z Gymnázia A. Bernoláka a iných 
stredných škôl v Námestove.

Aktívna aj cez prázdniny
I keď sú počas letných 

prázdnin školy zatvorené, 
pedagógovia a žiaci hudobné-
ho odboru ZUŠ Ignáca Kolčá-
ka  boli aktívni aj počas leta a 
zapojili sa do množstva akcií.

Heligónkový súbor Heli-
zuš pod vedením P. Kozoňa 
využil čas letných prázdnin 
aj na vystúpenia na mnohých 
folklórnych a heligonkárskych 
stretnutiach. Začiatkom leta na  
Novotskej hrudke, ktorá sa aj 
napriek nepriaznivému počasiu 
tešila veľkej účasti. Najväčší 
úspech získal súbor Helizuš na 
folklórnom festivale v Oravi-
ciach, kde žiaci potešili srdcia 
publika, ktoré si obrovským 
aplauzom a povzbudzovaním 
vyžiadalo ďalšie tri prídavky. 
Táto reakcia milo prekvapila aj 
folkloristu, dlhoročného mode-
rátora a organizátora festivalu 
Gusta Socháňa. Jeho úprimné 
slová pochvaly boli veľkým 
povzbudením pre celý súbor. 
Helizuš ďalej vystupoval na 
Kliňanskej a Rabčanskej heli-
gónke, kde býva už pravidel-
ným účastníkom. Program 
ľudových piesní odohral súbor 
aj na obecnej akcii Veselovská 
nedeľa v Oravskom Veselom a 
záver letných akcií tvorila účasť 
súboru, a to už aj s prípravným 
súborom Helizušik, na veľkej 
akcii Dožinky v Mútnom.

Naša ZUŠ sa významne spo-
lupodieľala aj pri organizovaní 
4. ročníka veľmi populárneho 
detského hudobného tábora 
Music Camp v Oravskej Polho-
re. Tábora sa zúčastnilo 39 
detí, pre ktoré to bola skvelá 
príležitosť rozvíjať svoj talent 
netradičnou formou aj počas 
prázdnin. Do tohto projektu boli 
zapojení aj učitelia z našej ško-
ly - A.  Očkaják – akordeón, M. 
Namislovský – dychové nástro-
je, Ľ. Kurtulíková – husle a 
spev,  M. Puchel – bicie nástro-
je, ktorí počas celého týždňa 
odovzdávali svoje skúsenosti 
mladým hudobníkom. Tábor 
sa niesol v duchu rozličných 
hudobných a športových akti-
vít. Hlavným cieľom však bolo 
nacvičiť niekoľko populárnych, 
ľudových a zborových piesní, 
ktoré deti prezentovali na záve-
rečnom koncerte. Koncert bol 
plný energie a všetci účinkuj-
úci podali naozaj obdivuhodné 
výkony. Veríme, že tento tábor 
bude úspešne pokračovať aj 
naďalej.

Na začiatku nového školského 
roka sa naša škola zúčastnila 
aj celoslovenskej prehliadky 
mladých organistov Gorazdove 
organové dni,  ktoré sa konali 
vo Zvolene a Sielnici. Ján Šte-
vuliak a Katarína Vajduliaková, 
žiaci. J. Habovštiakovej, dva dni 

pracovali na zdokonalení svojej 
hry pod vedením odborníkov, 
ktorí sa vyjadrovali k interpretá-
cii organovej hudby vo svojich 
prednáškach, tvorivých dielňach 
a diskusiách. Vyvrcholením 
podujatia bol finálový koncert, 
ktorý sa odohral na novoposta-
venom organe v Kostole Ducha 
Svätého v Sielnici. Umelecké 
výkony organistov počas kon-
certu sledovala a hodnotila 
odborná porota, ktorá každému 
účastníkovi udelila pamätný list. 
Nás teší, že výnimočný výkon 
Jána Števuliaka bol ocenený 
titulom „Laureát“.

Jesenné obdobie sa v našej 
umeleckej škole spája aj s prí-
pravami na festival Orava Jazz, 
ktorý sa tento rok uskutočnil 
20. a 21. októbra v priestoroch 
námestovského kultúrneho 
domu. Organizátori tohto jedi-
nečného podujatia v našom 
regióne už tradične dávajú prí-
ležitosť vystúpiť aj našim talen-
tovaným žiakom, ktorí tak majú 
možnosť bližšie nazrieť do toh-
to hudobného žánru. Tento roč-
ník malo premiéru aj vystúpenie 
speváckeho zboru pod vedením 
pani učiteliek. E. Bucovej a Ľ. 
Kurtulíkovej. Počas obidvoch 
festivalových dní  prebiehala 
aj výstava prác žiakov pani uči-
teľky. J. Sýkorovej z výtvarného 
odboru.                      M. Puchel

Výborní recitátori - Terezka Dibdiaková 
(sprava), Robko Krasničan a v Driečanoch ví-
ťazná Julianka Fejová.          Foto: (zš ik)

Rok sv. Martina
 „Neodkladajte úsilie o svä-

tosť na zajtrajšok“ – to sú slo-
vá sv. Terézie z Lisieux. Náš 
pozemský život je ohraničený, 
sme tu len na chvíľu, dlhšiu či 
kratšiu. Naša vlasť je v nebi, 
sme Božie  deti, tu na zemi sme 
iba pútnici. 

Krásna myšlienka  - puto-
vať do  chrámu v Trstenej, 
zasväteného sv. Martinovi sa 
zrodila ako pokračovanie púte 
z minulého roku. Vlani putova-

li starší žiaci, tento rok mladší 
žiaci.  V piatok 20. októbra sme 
sa vybrali na troch autobusoch 
do farského kostola. Spoločne 
sme  boli účastní na sv. omši, 
ktorú celebroval vdp. dekan 
Miloš Pekarčík. V príhovore 
povedal, že v našej Spišskej 
diecéze je vyhlásený Jubilejný 
rok venovaný sv. Martinovi, pri 
príležitosti 1700. výročia jeho 
narodenia.

Sv. Martin totiž  nemyslel na 

seba, bol pokorný, mal veľké 
srdce, naplnené láskou k Bohu 
i k blížnym a túto lásku prejavo-
val aj skutkami milosrdenstva. 
Preto je pre nás stále aktuálnym 
príkladom a tiež mocným oro-
dovníkom v nebi. Budeme sa 
preto s Božou pomocou snažiť 
byť milosrdní a myslieť na 
blížnych a preukazovať im lásku 
konaním dobra či modlitbou. 

Sv. Martin, oroduj za nás!             
            (czš)

18. ročník misijného jarmoku
„Veľká láska dokáže malé 

veci premieňať na veľké. 
Iba láska dáva našim skut-
kom hodnotu.“  

                      (sv. Faustína)
Takým malým skutkom na 

podporu misií je organizo-
vanie tradičného  misijného 
jarmoku v Cirkevnej základ-
nej škole CZŠ sv. Gorazda 
v Námestove. Tento rok 27. 
októbra sa uskutočnil  už 
jeho 18. ročník. Poduja-
tie sa začalo slávením sv. 
omše vo farskom kostole, 
potom pokračovalo preda-
jom výrobkov v  priestoroch 
Cirkevnej základnej školy 
sv. Gorazda. Kúpou výrob-

kov z „dielní“ rodičov, uči-
teľov  a žiakov sme podpo-
rili Pápežské misijné diela 

na Slovensku. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nás navštívili 
a podporili dobré dielo!

No nekúpte to...         Foto: (cz š)

Účastníci výcviku preplávali 25 metrov dlhý bazén za výbor-
ný čas a absolvovali aj plavecký maratón.             Foto: (czš)

Plavecký zábavou 

Návšteva čističky odpadových vôd
Tak ako každoročne, aj tento 

školský rok sa triedy 3. A a 3. B 
z Cirkevnej základnej školy sv. 
Gorazda v Námestove vybrali na 
exkurziu na čističku odpadových 
vôd, ktorá sa nachádza kúsok za 
našim krásnym mestom. Cesta 
bola pomerne dlhá a trochu aj 
nebezpečná. Najprv bolo treba 
žiakov poučiť o pravidlách bez-
pečného správania sa na cestách. 
Samozrejme porozprávali sme 
sa aj o čističke odpadových vôd 
a zistili sme, čo si žiaci vlastne 
pod týmto pojmom predstavujú. 
Cestou k čističke sme obdivo-
vali krásnu oravskú prírodu, 
bolo vidieť už aj jej prvé jesenné 
zmeny. Na čističke nás privítal 
majster Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, previedol nás okolo 
jednotlivých nádrží a zariadení 
na čistenie odpadových vôd a 

venoval nám odborný výklad. 
Naši žiaci sa okrem podrobného 
postupu čistenia odpadovej vody 
tiež dozvedeli, čo je to kanalizá-
cia, potrubie, baktéria, vodojem, 
čerpadlo, kal, drenáž, čistiacia 
chémia, ekológia... Po príchode 
do školy sme so žiakmi ešte pre-

diskutovali, čo sa im páčilo a čo 
nové sa dozvedeli.

Návšteva čističky bola pre žia-
kov neopakovateľným, poučným 
zážitkom. Poznatky z nej bude-
me využívať v treťom ročníku 
najmä na hodinách prírodovedy.

Helena Parišková

Tretiaci si pozreli čističku a dozvedeli sa, ako toto zariadenie 
čistí odpadovú vodu.



Podujatia v DKN  október - december 2017
SMEJKO 

A TANCULIENKA - 
KUK, ANI MUK!

10. 11.  Piatok 16:00
Vstupné: 8 €

Úplne nové predstavenie s 
najobľúbenejšími chrobáčik-
mi Smejkom a Tanculienkou! 
Dokonca príde aj ich kamarát 
motýlik Huncúlik a spoločne 
zahrajú nové hity z tretieho 
DVD Kuk, ani muk! Nebudú 
chýbať pesničky ako Motáčik 
Popletáčik, Sestričky farbičky, 
Tri prasiatka, Škaredé káčat-
ko, Usmej sa, Ahoj, ahoj..., ale 
zaspievajú aj toľko žiadaného 
Boxeristu, Vajce na vandrov-
ke a Babu Jagu!

Smejko a Tanculienka sa 
na vás tešia na koncertoch so 
svojím novým DVD Kuk ani 
muk!

Na úplný záver sa všetci 
chrobáčikovia môžu so Smej-
kom a Tanculienkou vyfotiť a 
podpísať DVD!

Predstavenie vhodné od 2 
rokov.

EVANJELIUM PODĽA 
MATÚŠA

11.11. Sobota 18:00
Vstupné: 3 €

Námestovský Ochotnícky 
Súbor (NOS) vznikol ako 
pokus obnoviť v Námestove 
ochotnícke divadlo (febru-
ár 2015), ktoré tu naposledy 
pôsobilo pred viac ako 20-
timi rokmi. Pokus sa podaril 
a NOS má dnes za sebou dve 
premiéry a niekoľko ďalších 
predstavení, dokonca súťaž-
ných, s dvoma divadelnými 
hrami Ferka Urbánka Náš 
pán Ujo a Strašidlo. Do treti-

ce sa NOSáci verejnosti pred-
stavili muzikálovou divadel-
nou hrou Evanjelium podľa 
Matúša, ktorá mala premiéru 
v júli, v rámci festivalu Ve-
rím Pane 2017. Autorom je 
Maroš Bránický, o réžiu sa 
opäť postarala Marika Voj-
tašáková. Spoluúčinkovala 
kapela bratov Kurtulíkovcov 
a ich hostí. Ak ste nestihli 
premiéru, v ktorej mali diváci 
možnosť vidieť, že príbehy z 
Evanjelia sú stále živé, neva-
dí, NOSáci vás pozývajú na 
reprízu, ktorá bude 11. 11. 
2017 o 18:00, v Dome kultú-
ry v Námestove.

Vstupenky si môžete zakú-
piť v pracovné dni od 8:00 
do 15:00 v kancelárii Domu 
kultúry v Námestove na 1. 
poschodí, alebo rezervovať 

na tel. čísle 043 / 55 222 47 
alebo e-mailom na office@
dkno.sk

NÁVRATY - VÝSTAVA
1. 12. – 29. 12. 2017

Spoločná výstava drotár-
skych prác a fotografií bratov 
Ľubomíra, Štefana a Františ-
ka Smržíkovcov.

V Dome kultúry v Námes-
tove sa uskutoční od 1. do 31. 
decembra spoločná výstava 
drotárskych majstrov Štefa-
na a Ľubomíra Smržíkovcov, 
doplnená o fotografie ama-
térskeho fotografa Františka 
Smržíka. Drotári Štefan a Ľu-
bomír Smržíkovci vystavujú 
svoje práce na Slovensku i vo 
svete, ale prvýkrát sa  pred-
stavia  na spoločnej výstave 
v Námestove. Mnohé ich prá-
ce sú v drotárskom múzeu v 
Budatíne. Štefan sa venuje aj 
kováčskemu remeslu a na vý-

stave budú aj jeho kováčske 
výrobky. Ich majstrovstvo, 
neuveriteľný zmysel pre de-
tail, spracovanie vecí, kto-
ré používame v 21. storočí 
starými technikami, sľubujú 
zážitok, na ktorý sa nezabú-
da. Za svoju prácu dostali 
mnohé ocenenia, pracujú aj 
pre ÚĽUV. František Smržík 
je amatérsky fotograf,  ktorý 
svoje fotografie, venované 
hlavne oravskej prírode, oko-
liu Oravskej priehrady, už vy-
stavoval spolu so svojimi ko-
legami z fotoklubu Orava v 
Námestove, Dolnom Kubíne, 
Trstenej ale aj za hranicami 
Slovenska.Výstava symboli-
zuje návraty k starým remes-
lám, technikám a tradíciám, 
návraty do rodného kraja, do 
krásnej oravskej prírody, na 
miesta, kde súrodenci spolu 
vyrastali. Túto výstavu veno-
vali bratia Smržíkovci s vďa-
kou svojej mame a sestre.

Srdečne pozývame do vý-
stavnej miestnosti v Dome 
kultúry v Námestove.

OSLAVY PRÍCHODU 
MIKULÁŠA
6.12. Streda

Centrum voľného času Ma-
ják Námestovo

VIANOČNÝ KONCERT
18.12. Pondelok

SZUŠ Pierot

VIANOČNÝ KONCERT
19.12. Utorok

ZUŠ I. Kolčáka v Námes-
tove

Šiesty  ročník Námes-
tovských autorských čítaní 
nadviazal úspešné na pred-
chádzajúce ročníky na kto-
rých pozvaní spisovatelia 
propagovali slovenskú lite-
ratúru medzi stredoškolský-
mi študentmi a zároveň sme 
predstavili aj niekoľkých 
autorov z Oravy. Ešte viac 
sme posilnili vzájomnú inter-
akciu medzi nimi a zúčast-
nenými spisovateľmi a preto 
sme 6.  ročníku autorských 
čítaní dali názov - Impulzy. 
Podujatie podporil z verej-
ných zdrojov Fond na pod-
poru umenia. V priestoroch 
Strednej odbornej školy v 
Námestove predstavili svo-
ju tvorbu poetka Vladimíra 
Martvôňová, autor Medard 
Slovík a ilustrátor Miro 
Knap. 

„Autorských čítaní v 
Námestove som sa zúčast-
nila prvýkrát. Autorské 
čítania bývajú každý rok, 
aby sa ľudia dozvedeli aj 
o mladých autoroch z Ora-
vy. Moja najväčšia opora 
a podpora bola, je a verím, 
že aj bude, moja maminka. 
A inšpirácia, dvojička Miš-
ka, ktorá píše romány pre 
ženy. Tiež som si myslela, 

že básne zostanú len pre 
mňa v stolíku. Okrem písa-
nia básní píšem články. V 
živote sa mi splnilo obrov-
ské množstvo snov, veci, v 
ktoré som ani nedúfala. Ešte 
ich mám zopár, ak sa nespl-
nia, má to svoj dôvod.  Keď 
sa aj neusku-
točnia verejne, 
ešte stále ich 
môžem robiť za 
dverami mojej 
izby, pre moju 
radosť.  Čo sa 
týka písania, 
mám sen, aby 
mi vyšla zbier-
ka básní, aby 
sa dostala do 
nejakej mest-
skej knižnice. 
Na záver sa 
túžim poďa-
kovať z celé-
ho srdca, Pánu 
Bohu za to, že 
som taká, aká som, mamin-
ke za najväčšiu oporu a 
podporu, rodine,  priateľom, 
ľuďom, ktorí mi verili a stá-
le veria i organizátorom z 
Domu kultúry v Námestove 
za vynikajúci spoluprácu. 
Bolo pre mňa česť spoznať 
vás“, povedala Vladimíra 

Martvôňova. V Dome kultú-
ry v Námestove v priestoroch 
mestskej knižnice predstavili 
svoju tvorbu básnici Gabriela 
Grznárová, Marián Milčák, 
Erik Ondrejička, hudobne 
ich sprevádzal Miloš  Želez-
ňák a moderoval Peter Zema-

ník. Zúčastnili sa jej študenti 
zo Strednej súkromnej spoje-
nej školy EDUCO Slanická 
osada, Námestovo a Strednej 
odbornej technickej školy v 
Námestove. 

„Na autorských čítani-
ach v Námestove som sa 
zúčastnila prvýkrát a bola 

som veľmi milo prekvapená 
úrovňou organizácie toh-
to podujatia. Potešila ma aj 
spoločnosť ďalších píšucich 
autorov a hudobníkov, a tiež 
záujem študentov a pedagó-
gov námestovských škôl. 
Srdečne ďakujem Domu kul-

túry v Námestove a ostatným 
organizátorom za pozvanie“, 
povedala Gabriela Grznáro-
vá. V priestoroch Gymnázia 
Antona Bernoláka v Námes-
tove čítali zo svojej tvorby 
spisovatelia Miloš Janoušek 
a Juraj Šebesta.

(ms)  
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AUTORSKé ČÍTANIA Kino KULTÚRA Námestovo
október 2017

26. 10. štvrtok
o 18,00 h

29. 10. nedeľa
o 18,30 h

BAJKERI

Hudobný

4 €

2D

25. 10. streda
o 16,00 h

SPIEVANKOVO A 
KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA

Hudobný

4 €

2D

25. 10. streda
o 18,00 h

MEČIAR

Dokument

4 €

2D

3. 11. piatok
o 16,00 h

5. 11. nedeľa
o 16,00 h

12. 11. piatok
o 16,00 h

PRÍŠERÁKOVCI

 Animovaný

6 €
3D

4 €
2D

6 €
3D

27. 10. piatok
o 18,30 h

JIGSAW

Horor

4 €

2D

Výborná úroveň Impuzov

Úroveň tohtoročných Impulzov, 6. ročníka Autorských čítaní v Námestove 
ocenili účinkujúci i mladá verejnosť.                Foto: (ms)

27. 10. piatok
o 16,00 h

   

MY LITTLE PONY 
VO FILME
Animovaný

4 €

2D

28. 10. sobota
o 18,00 h

GEOSTORM 

 Sci-fi, Dráma

6 €

3D

29. 10. piatok
o 18,30 h

HRÁČI SO SMRŤOU

 Triler, mysteriózny

4 €

2D

november 2017
2. 11. štvrtok

o 18,00 h
3. 11. piatok

o 18,00 h

VŠETKO NAJHORŠIE

Horor

4 €

2D

4. 11. sobota
o 18,00 h

5. 11. nedeľa
o 18,00 h

THOR: RAGNAROK

Fantasy

6 €

3D

8. 11. streda
o 18,00 h

MANŽEL A MANŽELKA
Komédia

4 €
2D

9. 11. štvrtok
o 18,00 h

FK: OBCHOD NA KORZE
Dráma

3 €
2D

10. 11. piatok
o 18,30 h

DOGG
Triler

4 €
2D

12. 11. nedeľa
o 18,00 h

SUBURBICON
Krimi

4 €
2D

16. 11. štvrtok
o 18,00 h

17. 11. piatok
o 18,00 h

JUSTICE LEAGUE

Akčný

6 €

3D

17. 11. piatok
o 16,00 h

26. 11. nedeľa
o 16,00 h

ESÁ Z PRALESA

Animovaný

4 €

2D

18. 11. sobota
o 18,00 h

19. 11. nedeľa
o 18,00 h

WIND RIVER

Mystery

4 €

2D

19. 11. nedeľa
o 16,00 h

24. 11. piatok
o 16,00 h

SPIEVANKOVO 
A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA

Hudobný

4 €

2D

23. 11. štvrtok
o 18,00 h

24. 11. piatok
o 18,00 h

MATKY REBELKY: 
ŠŤASTNé A VESELé

Komédia

4 €

2D

25. 11. sobota
o 18,00 h

SVET PODĽA DALIBORKA
Dokument

4 €
2D

26. 11. nedeľa
o 18,00 h

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK

Tragikomédia

4 €
2D

30. 11. štvrtok
o 18,00 h

SEDEM SESTIER
Akčný, sci-fi

4 €
2D
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Objednávateľ: Ing. Ján Kadera, Námestovo
Dodávateľ: Mesto Námestovo

Objednávateľ: SOJCAK, s.r.o., Pod Žiarcom 277/16, 027 44 Tvrdošín
Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
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Odpočet mojej práce v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja

Oblasť dopravy
Budovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry je mimoriadne dôležité pre sociálno-eko-

nomický rozvoj a dobré fungovanie kraja. Každý občan má predsa právo presúvať sa po 
cestách bezpečne a pohodlne za svojou prácou, povinnosťami, aktivitami, zdravotným 
ošetrením či záľubami.

Počas môjho mandátu som presadil:
• spustenie verejného obstarávania a zabezpečenie finančného krytia v hodnote 75 mil. 

eur bez DPH na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná 
Pracujem pre celý kraj, pretože zlepšenia v ňom prispejú k prosperite aj nášho okresu. 

To považujem za najväčší výsledok svojej práce, pretože na tento úsek R3 bolo vydané 
stavebné povolenie už v roku 2010, ale problémom bola neochota nájsť finančné krytie. 
Mne sa to zabezpečiť podarilo. 

•  vybudovanie štyroch bezpečných inteligentných priechodov pre chodcov na cestách 
I. triedy v Rabči, Oravskej Polhore, Vasiľove, Dlhej nad Oravou v októbri 2017 

Aj budúci rok budem v projekte inteligentných priechodov pokračovať a na oravských 
cestách pribudnú ďalšie priechody.

• oprava vozoviek ciest I. triedy poškodených po výstavbe kanalizácie v obciach Orav-
ská Polhora, Rabča a Hruštín (investícia v hodnote 279 000 eur)

  oprava vozovky cesty I. triedy z Oravskej Polhory na hraničný priechod (investícia v 
hodnote 542 900 eur) 

•  dofinancovanie prieťahu  Námestovom (zo sumy 5,639 mil. eur na 6,736 mil. eur)
•  s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky bude v najbližšej dobe vykonaná zmena 

prednosti v jazde v Oravskom Podzámku v smere na Námestovo 
Súčasné riešenie dopravy roky strpčovalo život motoristov a zlá dopravná situácia 

bola úradmi roky ignorovaná. Rovnako sa aj po plánovanej oprave mosta pri Oravskej 
Jasenici zrealizuje zmena prednosti v jazde smerom na Námestovo (vedľajšia cesta bude 
v smere na obec Vavrečka). 

•  výstavba nového mosta v Podbieli (investícia v hodnote  6,128 mil. eur)
•  oprava dvoch havarijných zosuvov cesty cez horský prechod Príslop (investícia sú-

hrnne v hodnote 3 mil. eur)
•  zrealizovali sa viaceré opravy mostov a ciest II. a III. triedy na hornej Orave
•  na budúci rok sú naplánované opravy mostov v Oravskej Jasenici (v hodnote 1,2 

mil. eur), v Oravskej Polhore (investícia 641 000 eur) a oprava mostu pred Námestovom 
(117 000 eur)

•  v budúcom roku budú zrealizované aj opravy mostov na ceste II. triedy v obci Kru-
šetnica a Lokca

•  po dlhých rokoch veľmi zlej situácie na oddelení evidencie vozidiel na polícii v 
Námestove sa mi od apríla 2016 podarilo presadiť navýšenie počtu zamestnancov, čím 
zanikli čakacie doby a zefektívnil sa proces evidencie vozidiel

•  v súčasnosti prebiehajú rokovania  s ministerstvom dopravy o predĺžení lehôt tech-
nických a emisných kontrol pre poľnohospodárske traktory a nebrzdené prívesné vozí-
ky

Oblasť zdravotníctva
Mojou dlhodobou a hlavnou prioritou v oblasti zdravotníctva  je znížiť čakacie doby 

na vyšetrenia, zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť lekárom 
lepšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných poisťovní. Aj ďalej chcem 
dohliadať na dostavbu oravskej polikliniky.

Počas môjho mandátu som presadil:
•  zabránil som predaju pozemkov okolo námestovskej polikliniky
Vždy som bol za to, aby sa tieto pozemky nepredávali, kým nebude dokončená dostavba 

polikliniky, aby nedošlo k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti občanov. Občania totiž v nemalej 
miere prispeli finančnými prostriedkami na vybudovanie tohto zdravotníckeho zariadenia, na 
čo nemožno zabudnúť,  a preto sa zasadzujem, že v rozhodovacích procesoch ohľadne polikli-
niky musia byť zdravie a potreby ľudí vždy na prvom mieste. 

• za uplynulé štyri  roky sa v spolupráci s kolegami podarilo zrealizovať viacero zmien v 
námestovskej poliklinike 

Napríklad dostavba 1. nadzemného podlažia, kde vznikli nové ambulancie pre lekárov, otvo-
renie novej lekárne, nákup zdravotníckej techniky a prístrojov, vybudovanie prístupových ciest 
a chodníkov

• dohliadam na dostavbu 2. nadzemného podlažia v námestovskej poliklinike a poukazujem 
na nezrovnalosti a nedodržiavanie termínov na tejto stavbe, ktorá už mala slúžiť pacientom od 
júla 2017 

Po dokončení stavebných úprav na tomto 2. podlaží pribudnú pre Oravcov viaceré nové am-
bulancie: dve pľúcne, stomatologická, očná, interná, sonografická, ambulancia funkčnej diag-
nostiky a klinická biochémia. 

• v súčasnosti sa pripravuje dokumentácia k vybudovaniu nového rehabilitačného oddelenia, 
ktoré bude na prízemí polikliniky

• namiesto starej klinickej biochémie (laboratória) bude otvorená nová detská ambulancia s 
nadštandardnými službami

• počas celého môjho mandátu pracujem na tom, aby lekári chceli pracovať v našom okrese 
Snažím sa prilákať mladých lekárov zo štúdií vo väčších mestách naspäť domov, alebo pre-

svedčiť tých skúsených, že aj náš okres je schopný ponúknuť im adekvátne ohodnotenie a 
podmienky na výkon svojho povolania. Takto sa mi podarilo zabezpečiť do našich ambulancií 
viacerých chýbajúcich špecialistov. V minulosti som prilákal napr. chirurgov,  kardiológa, kož-
nú lekárku, v najbližšej dobe pribudne nová ambulancia čeľustnej ortopédie v Rabči.

• pomohol som zabezpečiť adekvátnejšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných 
poisťovní pre lekárov v námestovskej poliklinike

• v budove, kde sídlila Sociálna poisťovňa, sa uvažuje s výstavbou troch až piatich bytov pre 
lekárov, čo má predstavovať motiváciu pre kvalitných odborníkov,  aby pôsobili v našom regi-
óne a uľahčilo by im to presťahovanie sa za prácou.

Ostatné aktivity
Okrem zdravotníctva a dopravy sa snažím riešiť aj ďalšie problémy kraja:
• úzko spolupracujem s Ministerstvom vnútra SR ohľadom realizácie klientskeho centra v 

Námestove, kde  by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy 
Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti neprehľadná a časo-

vo veľmi náročná. Úrady sú roztrúsené po celom meste a bez mestskej hromadnej dopravy je 
cestovanie medzi úradmi veľmi komplikované. Ministerstvu vnútra SR boli ponúknuté tri alter-
natívy: súčasná budova okresného úradu, nedostavaný skelet a stará poliklinika. Z týchto troch 
možností sa ministerstvo priklonilo realizovať klientske centrum v budove starej polikliniky.

• podarilo sa mi navýšiť počet zamestnancov vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v 
Námestove o štyroch zamestnancov. Toto pracovisko bolo, oproti tomu v Tvrdošíne a Dolnom 
Kubíne, značne personálne poddimenzované v súvislosti s množstvom evidovaných podnika-
teľských subjektov v jednotlivých okresoch. Personálna situácia tam bola dlho neriešená, dnes 
však klienti pociťujú skrátenie čakacej doby na tomto úrade a som rád, že aj samotní zamest-
nanci sú odbremenení od neúmerného náporu agendy.

• odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Námestove  bude posilnený o 
jedného zamestnanca

 Aj v tomto prípade som, v spolupráci s prednostkou OÚ Námestovo, riešil sťažnosti občanov, 
ale aj zamestnancov a cieľom bolo skrátiť neúmerne dlhé čakacie doby na tomto úrade.

• intenzívne som spolupracoval s obcami a mestami pri prípravách projektov prevencie krimi-
nality Ministerstva vnútra SR a podarilo sa mi zabezpečiť do obcí i miest Námestovo a Trstená 
kamerové systémy, ktoré majú výrazný vplyv na bezpečnosť občanov

 • spolu s kolegami sme na schôdzach zastupiteľstva schvaľovali investície na opravy a rekon-
štrukcie stredných škôl, domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v našom okrese

Moje ďalšie aktivity si môžete pozrieť aj na mojej internetovej stránke
 www.igorjanckulik.sk alebo na Facebooku www.facebook.com/ijanckulik

Blížia sa voľby do VÚc, v ktorých sa budem opäť uchádzať o post poslanca do VÚc 
a je na vás, voličoch, či mi dáte vašu dôveru a podporíte ma svojím hlasom. Pred 
štyrmi rokmi som bol v politike nový, dnes vám však viem predložiť odpočet svojej 
práce v oblastiach, na ktorých som pre vás pracoval ako poslanec Žilinského kra-
ja. Považujem to totiž za svoju povinnosť - zodpovedať sa vám, občanom, ktorí máte 
možnosť a silu rozhodnúť, ako to v našom kraji bude pokračovať. agenda mojej prá-
ce v samospráve sa prelína aj s mojou poslaneckou prácou v Národnej rade Sr, čo 
mi umožňuje aj účinnejšie hájiť a presadzovať záujmy občanov vo VÚc. Môj program 
je jasný, mojou prioritou je zdravotníctvo a doprava v našom kraji.

Objednávateľ: Igor Janckulík, Krušetnica č. 56
Dodávateľ: Mesto Námestovo 
Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
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Objednávateľ: Ing. Viera Mazúrová
029 57 Oravská Lesná 949

Dodávateľ: Mesto Námestovo
Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 021 09 Námestovo

Dnes, keď sa pozerám na vyvrcholenie 
kampane, väčšina kandidátov stavia na is-
totu a sústredia sa na voličskú základňu z 
domovov dôchodcov, pretože vedia, že sú 
to isté hlasy za málo námahy.

 Ja som sa však rozhodol ísť inou 
cestou, pokúsiť sa osloviť mladých ľudí 
a dať im šancu podieľať sa na rozvoji svoj-
ho okolia. Je úžasné, keď vidím, koľko toho 
mladí ľudia dokážu a chcem preto povedať, 
že práve my, mladí by sme sa o voľby mali 
zaujímať. Viem, že tieto voľby nie sú popu-
lárne, ale vnímam to tak, že ľudia často ne-
vedia, čo všetko VÚC ovplyvňuje. Preto som 
sa to pokúsil v jednej z mojich video-repor-
táži, ktoré nájdete na f: „mladínárodniari“  
objasniť a zistíte, že VUC ovplyvňuje takmer 
všetky oblasti verejného života. 

Ukážme teda, že aj my, mladí ,vieme ísť 
voliť a chceme zmenu.

  Viac o mne nájdete na f mladínárodnia-
ri.

Čo sa mi podarilo:

• Projekt vodný vlek na Oravskej priehra-
de – spoločným úsilím sa nám podarilo do-
tiahnuť tento projekt do úspešného konca 
a fungovať by mal začiatkom leta 2018
•  Založiť komunitu, ktorá združuje mlá-

dež vo forme: „Mladí Národniari“ – viac o na-
šej práci na f: mladínárodniari 
•  Navštíviť školy za účelom prezentácie 

nového adrenalínového športu menom „KI-
TING“ na základných školách – viac na  f: Ki-
ting Orava
•  Usporiadanie kultúrno-spoločenských 

a športových akcií (šipkové turnaje, downhill 
Sihelné, Orava na nohách...) 

Čo plánujem:

Informovanosť 
• Projekty „Mladý poľnohospodár“ a 

„Mladý hasič“ – vytvorenie online informačné-
ho systému pre hasičov a poľnohospodárov 
na zlepšenie informovanosti ohľadne výziev 
z eurofondov, aby sa zefektívnilo ich čerpa-
nie.

Doprava
• Zlepšenie infraštruktúry na Orave – za-

vedenie plánovanej údržby a rekonštrukcie 
ciest II. a III. triedy s rovnomerným prerozde-
lením finančných zdrojov v rámci Žilinského 
samosprávneho kraja. 

Zdravotníctvo
• Pokúsiť sa vyriešiť problém s nedosta-

vanou časťou Oravskej polikliniky – vytvoriť in-
formačné centrum, kde by sa združili verejné 
inštitúcie tak, aby človek vybavil „všetko na 
jednom mieste“.

Školstvo a šport
• Podporím duálne vzdelávanie na ško-

lách, kde študent získava potrebnú prax v od-
bore v miestnom podniku a bude finančné 
ohodnotený za svoj pracovný výkon.
• Vybudovanie a prepojenie cyklotrasy z 

Námestova do Trstenej, ktorá ďalej pokračuje 
do Nowého Targu (PL).

Kultúra  
Symbolické vstupné pre študentov a dô-

chodcov do kultúrno-spoločenských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského sa-
mosprávneho kraja (múzeá, galérie atď).

Dajte šancu mladým!

Objednávateľ: Dávid Romaňák, Oravské Veselé 20
Dodávateľ: Mesto Námestovo 
Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo

Objednávateľ: Peter Socha, Veterná 205, Hruštín
Dodávateľ: Mesto Námestovo 
Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo

Objednávateľ: Marcel Ďurkovský, Podskaličná 452/5, 010 14 Žilina-Brodno
Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo
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Marián Murín: Námestovu 
vrátiť dialýzu a dôstojnosť

Už siedmy rok je sta-
rostom v rodnej obci 
Mútne, v ktorej sa mu 
podaril husársky kúsok 
- dostať dedinu z núte-
nej správy na vrchol. 
Chcelo to odvahu a tá 
mu nechýba. „V Mút-
nom som ako prvý na 
Slovensku zrušil daň 
za psa, postavili sme 
najväčšiu športovú halu 
na Slovensku bez euro-
fondov, nemáme žiad-
ny výtlk na obecných 
cestách, ktorých máme 
až 30 kilometrov, vy-
budovali sme zdravotné 
stredisko vrátane ambu-
lancie zubára a ten pra-
cuje dvakrát do týždňa 
do 18-tej hodiny a dve 
soboty v mesiaci. Vďa-
ka tomu, že sme oddĺži-
li obec, môžeme dnes 
dávať dôchodcom z 
rozpočtu obce vianočný 
príspevok. Príspevok z 
obecného rozpočtu do-
stávajú vo výške 150 
eur novonarodené de-
tičky, z čoho sa veľmi 
tešíme, že aj mladým 
rodinkám, mamičkám, 
otcom pomôžeme mož-
no pri kúpe kočíka ale-
bo postieľky pre svoje 
ratolesti,“ rozhovoril sa 
Marián Murín.
V minulosti sa Marián 

Murín bil za to, aby sa 
aj v Námestovskom ok-
rese ľudia dočkali opra-
vených ciest. „Striekali 
sme nápisy Blanárova 
cesta na cesty 2. a 3. 
triedy, aby ľudia vedeli, 
komu môžu vďačiť za 
rozbité autá. Nakoniec 
začal opravovať, aj to 

až tesne pred voľbami,“ 
povedal Marián Mu-
rín, ktorý kandiduje za 
predsedu ŽSK ako ne-
závislý kandidát. „Je tu 
niekoľko desiatok kilo-
metrov ciest, ktoré tre-
ba opraviť. Veď sa prej-
dite párkrát po ceste zo 
Zákamenného do Orav-
skej Lesnej. To je jedna 
jama za druhou, doslova 
tankodrom. Aby ľudia 
videli, že pred voľbami 
niečo robí, naplánoval 
opravu tejto cesty tes-
ne pred zimou. Z dobre 
informovaných zdrojov 
viem, že firma, ktorá to 
má realizovať, to pred 
zimou nebude robiť. 
Dali si podmienku, že 
to spravia, ale na svoje 
práce nedajú žiadnu zá-
ruku. Môžeme dopad-
núť ako v Novoti, kde 
spravili mikrokoberec, 
ktorý sme zaplatili my 
všetci, teda z našich 
daní vyše 1 milióna 
eur a asfalt vydržal len 
pár mesiacov. Prečo sa 
poslanci VÚC nepýtali 
celý čas, či niekto vrá-
ti tieto peniaze? Prečo 
súčasný župan Blanár, 
ktorý sa chváli, že ŽSK 
čerpá eurofondy, nežia-
dal tieto peniaze vrátiť 
späť?“ pýta sa Marián 
Murín. „Cesta z Lokce 
po Oravskú Lesnú sa 
neopravovala spolu s 
mostami niekoľko de-
saťročí a, samozrejme, 
aj cesty Námestovo- 
Oravská Polhora - Rab-
čice. To isté platí aj z 
Námestova cez Lokcu, 
Babín, Hruštín a Príslop 

do Oravského Podzám-
ku,“ upozornil.
Murína znepokojuje, 

že oprava ciest a mos-
tov na Orave je niekoľ-
konásobne predražená. 
„Pozrime sa rečou čísiel 
na rekonštrukciu 110 m 
úseku cez Príslop. Stálo 
to 1,3 milióna eur. Keď 
si to zrátam – šírka ces-
ty osem metrov, do hĺb-
ky 4,5 metra, tak to je 
zhruba 4000 kubických 

metrov vymeneného 
podkladu pod cestou. 
Investor použil gabióny 
na spevnenie svahu a do 
toho nasypali štrk, kto-
rý stojí 10 eur za tonu, 
čiže celkove 20 eur za 
kubický meter. Keby 
sme to celé zaliali žele-
zobetónom, kde kubík 
stojí 100 eur, tak by nás 
to stálo 400 tisíc eur a 
nie 1,3 milióna eur... 
Za to sme mohli mať 

spravené ďalšie kritické 
cestné úseky,“ vyhlásil 
Murín.
Za jednu zo svojich 

priorít považuje nezá-
vislý kandidát na pred-
sedu Žilinského samo-
správneho kraja Marián 
Murín vybudovanie 
chodníkov vedľa ciest 
2. a 3. triedy. „Určite 
treba spraviť chodní-
ky zo Zákamenného 
smerom na Oravskú 
Lesnú i Novoť a tiež v 
Sihelnom, Lokci, Babí-
ne, Hruštíne, ale aj vo 
všetkých oravských ob-
ciach,“  hovorí starosta 
Mútneho. „V celom 
Žilinskom kraji potre-
bujeme zhruba 250 km 
chodníkov vedľa ciest 
2. a 3. triedy. Pritom 
jeden štvorcový meter 
chodníka stojí od 30 do 
40 eur aj s podkladom, 
obrubníkmi z oboch 
strán a so zámkovou 
dlažbou alebo asfaltom. 
Pri šírke chodníka 1,2 
metra je to zhruba 12 
miliónov eur. Poďme 
do toho spolu s obcami, 
kraj zainvestuje 50 per-
cent, teda 6 miliónov a 
druhú polovicu obce a 
mestá. Keď sa investí-
cia rozloží na dva až tri 
roky, v rozpočte VÚC 
sa jeden až dva milióny 
eur ročne na zvýšenie 
bezpečnosti určite náj-
du,“ prepočítal Marián 
Murín.
Murínovi záleží na 

tom, aby ľudia dostali 
včas a rýchlo zdravot-
nú starostlivosť. „Do 

námestovskej poliklini-
ky treba vrátiť dialýzu, 
ktorú nám župan Bla-
nár sľubuje spoločne s 
poslancami už niekoľ-
ko rokov,“ pristavil sa 
Murín pri problematike 
zdravotníctva. „Som 
za zvýšenie platov 
zdravotným sestrám a 
všetkým, ktorí sa obe-
tavo a s láskou starajú 
o zdravie našich ľudí. 
Tiež treba investovať 
do ľudského potenciá-
lu a vybavenia centier 
sociálnych služieb, kde 
nachádzajú pomoc aj 
ťažko chorí. Musíme 
im venovať pozornosť, 
akú si za to, čo všetko 
pre nás urobili, skutoč-
ne zaslúžia. Aj dôchod-
covia, ktorí sú doma 
a nie sú umiestnení v 
domovoch sociálnych 
služieb, potrebujú našu 
pomoc. Veď majú mi-
zerné dôchodky, starajú 
sa o naše deti, kým my 
pracujeme. Zasadzu-
jem sa o to, aby sme 
im z rozpočtu VÚC 
dali vianočné príspev-
ky, rovnako ako dáva-
me u nás v Mútnom“, 
prezentoval v skratke 
vlastné zámery starosta 
Mútneho, ktorý, keď-
že sa stará, vidieť za 
ním i výsledky. Marián 
Murín, tento  nezávislý 
kandidát na žilinského 
župana z regiónu Bielej 
Oravy chce zároveň do-
kázať, že tak ako v obci 
či meste, sa to dá robiť 
a urobiť aj pre ľudí ce-
lého kraja.

Skúsenosti z obce chce pretaviť aj v 
kraji. Starosta Mútneho Marián Murín 
kandiduje ako nezávislý kandidát na 
post predsedu Žilinského samospráv-
neho kraja. Sú za ním výsledky z vede-
nia samosprávy a tie chce zúročiť nie-
len pre Námestovský okres, ale celý 
Žilinský kraj.

Marián Murín je bezprostredný človek, ktorý 
si vie porozprávať s každým a téme, o ktorej sa 
baví, ako v tomto prípade zrejme problematike 
z gazdovského súdka, aj rozumie. Veď agrorezort 
v Mútnom úspešne viedol niekoľko rokov. Objednávateľ: Media Fresh s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo
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Oravskí študenti Univerzity tretieho veku 
opäť v školských  laviciach

Centrum ďalšieho vzdelá-
vania, Univerzity Komenské-
ho (UK) Bratislava otvorilo 
v Námestove už štvrtý roč-
ník Univerzity tretieho veku 
(UTV).  Až 113 študentov z 
hornej Oravy, ktorí už majú 
študentské časy dávno za 
sebou, si opäť 25. septembra 
2017 zasadlo do lavíc.

Škola pre záujemcov otvo-
rila trojročný študijný pro-
gram, ktorý sa uskutočňuje 
formou prednášok jedenkrát 
do mesiaca. Tí, ktorí majú 
chuť sa opäť vzdelávať, 
získajú  v prvom ročníku 
všeobecný základ z oblas-
ti zdravotníctva, psycholó-
gie, práva, zdravej výživy či 
záhradníctva. Zdokonalia sa 
v informačných technológi-
ách, v  základoch finančnej 
gramotnosti,  spoznajú, aké 
primerané pohybové aktivity 
sú vhodné pre ich vek. Orien-
tácia študijných programov 
v ďalších dvoch  ročníkoch  
vychádza  hlavne zo záujmov 

študentov.  Študentom sú 
ponúknuté odbory Človek a 
príroda alebo Psychológia.
Ponúkané programy  smerujú 
k podpore  zdravého život-
ného štýlu, ku kvalitnému 
využívaniu voľného času, 
nachádzaniu nových priateľ-
stiev a spokojnej starobe.

Študijné programy UTV 
zabezpečujú hlavne učitelia 
a vedeckí pracovníci z fakúlt 
UK, ale aj odborníci z pra-
xe či lektori zo zahraničia.  
Vďaka zanietenosti týchto 
učiteľov a dobrej organizácii 
práce je možné trvale udržia-
vať a rozširovať ponuku  pro-
gramov na UTV. 

Takéto štúdium je dobrou 
motiváciou, ako vo vyššom 
veku efektívne využívať voľ-
ný  čas. Prispieva k udržiava-
niu  duševnej sviežosti, spĺňa 
potrebu aktuálneho intelektu-
álneho rozhľadu. Dáva pries-
tor novým vedomostiam, 
novým priateľstvám, udržu-
je myseľ v kondícii. Starší 

ľudia, ktorí študujú, sa cítia 
zdravší, telesne i duševne 
vitálnejší.

Vzdelávanie prebieha v 
priestoroch Základnej ško-
ly na Komenského ulici v 
Námestove, ktorá je vysunu-
tým pracoviskom UTV UK 
Bratislava. Škola  vytvára  vo 
svojich priestoroch seniorom 
príjemné prostredie pre štúdi-
um. Naplno môžu využívať 
odborné učebne, modernú 
didaktickú techniku či iné 
materiálno-technické vyba-
venie. K dispozícii majú štu-
denti aj školskú jedáleň, kde 
sa môžu zdravo a chutne stra-
vovať. Ako škola vieme, že 
kvalitu a efektívnosť vyučo-
vacieho procesu podporuje aj 
vybavenie učebných priesto-
rov, zvlášť odborných učeb-
ní, preto sme s ochotou naše 
priestory pre UTV ponúkli.

O štúdium na UTV  je na 
hornej Orave veľký záujem. 
Je to aj vďaka obetavej a 
neúnavnej práci Mgr. Anny 
Draveckej, ktorá toto štúdi-
um stále koordinuje, vedie a 
hlavne dáva do povedomia 
oravských seniorov.

Dôvody, prečo sa ľudia 
rozhodnú opäť zasadnúť do 

školských lavíc,  sú rôzne. 
Možno je to snaha spoznať 
nových ľudí, nebyť sám, 
zostať aktívny, či splniť si 
celoživotný sen z mladosti. 
Základným spoločným zna-
kom všetkých však ostáva 
stály záujem o dianie i svet 
okolo nás a prirodzená túžba 
po poznaní.

Sme radi, že aj takto 
môžeme prispieť k rozvoju 
vzdelávania seniorov a star-
ších ľudí  v našom oravskom  
regióne. Prajeme všetkým 
študentom UTV veľa štu-
dijných úspechov, aby sa im 
štúdium páčilo, aby načer-
pali  mnoho tvorivých nápa-
dov  a mali radosť z pozná-
vania nových vecí. Dobrý tím 
učiteľov, výborné študijné 
prostredie, ktoré podporuje 
realizáciu návrhov a uspo-
kojovanie vzdelávacích snov 
vás, seniorov, je neoddeli-
teľnou súčasťou pre splne-
nie všetkých cieľov. Preto 
sa snažíme – my Základná 
škola na Komenského ulici  v 
Námestove - vo svojej práci 
byť tými na pravom mies-
te a podieľať sa na napĺňaní 
vašich plánov.

ZŠ na Ulici Komenského

seniori z Oravy majú opäť dôvod na radosť. Budú sa 
môcť vrátiť do študentských čias a rozšíriť si tak svoje 
znalosti. Chodiť do školy je povinnosťou mladých. učiť 
sa nové veci a rozširovať svoj rozhľad je však celoživot-
nou potrebou.

Vítame medzi nami
spOlOčenská rUbrika

	 	
Odišli z našich radOv

    narodení v septembri 2017

richard  Škapec
michaela  Blažeková
Jakub  Jenej
Ondrej  kysela
Oliver  Lipaik
Oliver  sivoň

marko  Nezník
Jakub  kopta
sebastián  Varga
sabina  Čániová
Anna  Čierniková

Justína  maťková   88 Igor  tvaroška   49

    v septembri 2017

Jabĺčková hostina.        Foto: mš k

Jabĺčka medzi deťmi
Každý rok nám „pani Jeseň“ 

ponúka, aby  sme  prežívali 
pekné stretnutia s prírodou. 
Slovami piesne „Bolo raz ja-
bĺčko krásne, malo líčka čer-
vené...“ oslavovali škôlkari z 
malej triedy na Komenského 
ulici „Deň jablka“. Celý týž-
deň bolo u nich v triede ve-
selo a zdravo. Rozprávali  si  
o tom, aké sú jabĺčka zdravé, 
voňavé, guľaté, červené či 
zelené. Deti sa snažili, pra-
covali ako usilovné včielky 
a vytvorili krásne výtvarné 
práce,  ktoré teraz zdobia ich 

nástenku. Pani učiteľky Jan-
ky vytvárali pre deti priestor, 
kde mali možnosť výberu rôz-
nych aktivít. A to, že jabĺčka 
sú zdravé, šťavnaté, sladké a 
plné vitamínov sa presvedčili 
pri spoločnej jabĺčkovej hos-
tine, kde sa podávali jabĺčka 
a jablkový džús . Zaspievali 
a zarecitovali  si známe pies-
ne a básne o jabĺčkach. Tento 
týždeň nás všetkých obohatil 
a jabĺčkový týždeň je úspeš-
ne za nami. 

PaedDr. Jana Herudová 
Frančáková

iniciatíva „s malou pomocou k veľkej radosti” 
pomáha deťom v núdzi aj na Orave

Konkrétna pomoc v regi-
ónoch Slovenska v projekte 
„S malou pomocou k veľkej 
radosti“ má vďaka Červené-
mu krížu reálne kontúry aj na 
Orave. Keďže sa v každom 
regióne Slovenska nájdu 
rodiny, ktoré majú zo svojho 
príjmu problém zabezpečiť 
základné životné potreby 
detí, na veci, ktoré im urobia 
radosť, prostriedky v rodin-
nom rozpočte nezostávajú. 
Aj preto je úžasné, potrebné 
a prospešné, keď sa deťom 
nakúpia presne tie veci, kto-
ré im pomôžu urobiť domov 
ozajstným domovom. Často 
sa zo získaných peňazí kúpi-
li spoločenské hry, športové 
potreby, knihy či potreby na 
maľovanie a písanie. Darče-
ky boli odovzdané 40 deťom 
v 19 rodinách v hmotnej 
núdzi z okresu Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín. Plni-
li sa sny malým anjelikom 
a darčeky sa nakupovali 
presne podľa ich želaní. 
Pracovníci Červeného kríža 
odovzdali deťom napríklad 
osušky, uteráky, lopty, 
botasky, chrániče na korčule 
a mnoho ďalších vecí, ktoré 
sú v iných rodinách samo-
zrejmosťou.

A pomôcť môže naozaj 
každý. Stačí, ak si v obcho-
de Coop Jednota zakú-

pite akýkoľvek produkt 
Procter&Gamble a vďaka 
tomu prispejete Sloven-
skému Červenému krížu, 
ktorý tieto financie venuje 
na pomoc deťom po celom 
Slovensku. Ambasádorkou 
projektu je Diana Hágerová, 
ktorá sa onedlho sama stane 
mamičkou: „Aktuálne, ako 
budúca mama, si intenzívne 
uvedomujem dôležitosť sku-
točného a bezpečného domo-
va pre každé jedno dieťa. 
Preto beriem veľmi pozitív-
ne, že aj maličkosť, akou je 
nákup bežných výrobkov, 

môže prispieť k vytvoreniu 
pohodlia domova pre deti, 
ktoré to potrebujú. Som rada, 
že môžem byť súčasťou tejto 

iniciatívy a verím, že sa nás 
zapojí čo najviac.“ 

Iniciatíva potrvá do 30. 
novembra 2017.

Nie každé dieťa má to šťastie žiť v pohodlnom domove 
a detí, ktoré po ňom túžia, je na slovensku stále veľa. 
preto sa spúšťa ďalší ročník iniciatívy na pomoc deťom v 
núdzi pod názvom „s malou pomocou k veľkej radosti“.
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Majstrom okresu McDonald‘s Cup  
CZŠ sv. Gorazda

Aj Námestovský okres má 
svoje okresné kolo spomínané-
ho turnaja už za sebou. Konalo 
sa v pondelok 16. októbra na 
multifunkčnom ihrisku pri CVČ 
Maják. Cirkevná základná škola 
sv. Gorazda sa stala úradujúcim 
majstrom okresu a je ďalším 
družstvom, ktoré môže zamiešať 
karty na krajskom kole v Marti-
ne.

Futbalový turnaj  McDonald´s  
Cup  má  na  Slovensku  dlhoroč-
nú  tradíciu. V súčasnom, už 20. 
ročníku, súťaží 936 základných 
škôl z celého Slovenska. Me-
chanizmus turnaja je jednoduchý 
– jednotlivé futbalové družstvá 
sa postupne kvalifikujú od škol-
ských, regionálnych, okresných 
a krajských kôl až do celosloven-
ského finále.

Postupový futbalový turnaj 
McDonald´s Cup každoročne 
vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spo-
luorganizujú ho Slovenský fut-
balový zväz a generálny partner 
McDonald´s. 

V 20. ročníku chce organizátor 
do turnaja zapojiť viac dievčat 
ako v minulosti. Novinkou tohto 
ročníka je povinná účasť dievčat 
nielen v družstvách, ale aktívne 
počas turnajov. Počas každého 
odohraného zápasu musí byť jed-
na hráčka na hracej ploche.

V Námestovskom okrese sa 
turnaja zúčastnilo 16 základných 
škôl. Cez jednotlivé kvalifikačné 
kolá postúpili do okresného kola 
futbalové tímy z týchto základ-
ných škôl: CZŠ sv. Gorazda v 
Námestove, ZŠ s MŠ Lokca, ZŠ 
s MŠ Novoť, ZŠ s MŠ Rabča a 

ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská 
Jasenica.

Školské tímy sa rozlosovali do 
jednej skupiny. Po odohraní zápa-
sov v skupine, systémom každý s 
každým, sa po sčítaní bodov o 
lepšie skoré stalo víťazom druž-
stvo z Námestova. 

Poradie družstiev okresného 
kola:

1. CZŠ sv. Gorazda Námes-
tovo, 2. ZŠ s MŠ Novoť, 3. ZŠ 
s MŠ M. Hamuljaka Oravská 
Jasenica, 4. ZŠ s MŠ Lokca, 5. 
ZŠ s MŠ Rabča.

Ceny odovzdávali zástupcovia 
Centra voľného času Maják. Zla-
tí, strieborní a bronzoví víťazi sa 
tešili víťazným pohárom a diplo-
mom, no najväčšiu radosť urobili 
víťaznému družstvu zlaté medai-
ly od partnera turnaja.

Víťaz okresného kola – Cirkev-
ná základná škola v Námestove - 
bude reprezentovať na krajskom 

kole 23. mája 2018 v Martine. 
Viac informácií nájdete na: www.
mcdonaldscup.sk

Víťazné družstvo ďakuje hlav-
ným organizátorom CVČ Maják 
Námestovo, Ministerstvu škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR, Slovenskému futbalovému  
zväzu a generálnemu partnerovi 
McDonald´s Slovakia za neza-
budnuteľný turnaj. Poďakovanie 
patrí aj zástupcom mesta Ná-
mestovo za vybudovanie multi-
funkčného ihriska v areáli CZŠ 
sv. Gorazda v Námestove, ktoré 
slúži  rozvoju talentovanej mlá-
deže. V neposlednom rade patrí 
veľké Pán Boh zaplať všetkým 
rodičom žiakov víťazného druž-
stva za vzornú spoluprácu počas 
celej prípravy na turnaj. Pevne 
veríme, že na krajskom kole bu-
deme úspešne reprezentovať naše 
mesto.

                 Ing. Igor Jendrušák

Zostava úspešného družstva, zľava hore: Vincent Škombár, 
Adam Uhliarik, Jakub Poláček, Andrej Nemeš, Matúš Mikula, 
Martin Michálik, zľava dolu: Natália Fernerová, Adam Miku-
la, Eliáš Špuler, Dominika Čierniková         Foto: (ij)

Otvorili otužileckú sezónu
V Námestove,  v meste spä-

tom s Oravskou  priehradou,  
sa na pláži pod hotelom Stud-
nička  v nedeľu 15. októbra 
konalo slávnostne otvorenie 
novej otužileckej sezóny 
2017/2018. Ide už o piatu se-
zónu od  obnovenia tradície 
zimného plávania v Oravskej 
priehrade. Využívať jej  vody 

aj počas chladnejšej polovice 
roka sa chystajú nielen otu-
žilci z Námestova, ale aj jeho 
blízkeho okolia. Priehrada 
nesklamala - privítala ich 
svojimi jedenástimi stupňami 
a slnečným počasím. Hoci na 
otvorení otužileckej sezóny 
v ČR  pri plávaní 1. októbra 
v jaskynnej riečke Punkva v 

Moravskom krase zakúsili 
niektorí oravskí otužilci už 
aj vodu s celoročnou teplotou 
len  8,6 stupňa  - približujúci 
sa  koniec roka a stenčujúci sa 
kalendár zabezpečia v blízkej 
dobe primerané tréningové 
podmienky aj pre ostatných 
vyznávačov zimných špor-
tov.           (bc)

Nechcete sa pridať k oravským otužilcom aj vy?                 Foto: (oo)

K jedenástke námestovských tímov 
pribudlo ešte nežnejšie pohlavie

Už pred začiatkom sezóny 
vedenie Mestského špor-
tového klubu avizovalo, že 
k jedenástim futbalovým 
družstvám, ktoré momentál-
ne tvoria hráčsku základňu, 
pribudne ďalšie – zložené z 
dievčat a žien.

,,Nemali sme iné východis-
ko. Jednou z podmienok, kto-
rú nám dal Slovenský futba-

lový zväz na udržanie útvaru 
talentovanej mládeže na Ora-
ve, bolo vytvorenie ženského 
družstva, ktoré bude hrávať 
pravidelnú súťaž,“ informuje 
prezident klubu Andrej Sta-
šiniak. Preto sme sa rozhodli 
prihlásiť dievčatá do súťaže a 
tým rozšíriť vlastnú základňu.

Spolu s riaditeľom Základ-
nej školy na Komenského 

ulici Ľubomírom Jaňákom si 
sadli za rokovací stôl a dohod-
li sa na rozšírení spolupráce a 
vízii, ktorou sa budú nasledu-
júce roky uberať. Momentál-
ne má ZŠ v každom ročníku 
otvorenú jednu športovú trie-
du a do budúcna vidí veľký 
význam v rozšírení tried aj o 
dievčenský futbal.

Pri družstve dievčat pracuje 
dvojica trénerov To-
máš Smataník a Lukáš 
Gluštík. Dievčatá tré-
nujú trikrát týždenne 
na umelej tráve MŠK 
a v prípade nepriazni-
vého počasia sa pre-
súvajú do telocvične. 
Momentálne klub evi-
duje okolo 15 dievčat 
a veríme, že ich počet 
ešte narastie, pretože  
potenciál je na hornej 
Orave veľký.

V prípade záujmu o 
prihlásenie sa do druž-
stva dievčat a žien sa 
kontaktujte na tel. čís-
le: 0907 793 478

MŠK Námestovo
Formujúce sa futbalové družstvo dievčat MŠK Námestovo. 

Foto: Michal Glonek

Začal sa ďalší ročník Oravskej 
hokejovej ligy

Do aktuálnej sezóny sa 
neprihlásil celok HK Slani-
ca a tak jediným domácim 
zástupcom v súťaži  ostáva 
družstvo HK MTS Námesto-
vo. Tím sa výrazne posilnil, 
o čom svedčia aj výsledky po 
úvodných troch kolách. Hneď 
v tom úvodnom Námestov-
čania jednoznačne porazili 
Klin v pomere 7:1. Následne 
na nulu zdolali silný Liesek 
4:0 a v treťom zápase poslali 
domov Oravskú Polhoru po 
výhre 5:2. Po troch kolách im 
tak patrí prvá priečka s 9 bod-
mi a pekným skóre 16:3.

(mk)

Sumár zápasov HK MtS 
Námestovo

HK Klin – HK MTS 
Námestovo 1:7 (0:3 – 0:3 
– 1:1)

Góly:
 Klin: 1:6 – 40:01 – Peter 

Potočan (Ján Mäsiar)
Námestovo:  Lukáš Kubala 

(Marcel Zaťko), Roman Huľo, 
Tibor Grígeľ (Tomáš Štefani-
čiak),  Lukáš Kubala (Marcel 
Zaťko, Dávid Matis), Jaroslav 
Kyseľ (Dávid Matis), Tibor 
Grígeľ  (Štefan Ligas), Roman 

Huľo (Jaroslav Kyseľ)
Vylúčenia a trestné 
minúty: 7/22 – 5/10
Presilovky: 0/1
Oslabenia: 0/0
Rozhodcovia: Milan Florek 

– Erik Pacalaj

HK MTS Námestovo – HK 
Liesek 4:0 (0:0 – 3:0 – 1:0)

Góly:
Námestovo: Roman Huľo 

(Martin Slovík), Štefan Ligas 
(Adam Haluška, Marcel 
Zaťko), Adam Haluška (Tibor 
Grígeľ), Igor Olbert 

Vylúčenia a trestné 
minúty:
 5/10 – 4/8
Presilovky: 1/0
Oslabenia: 0/0
Rozhodcovia: Milan Florek 

Milan – Erik Pacalaj

HK Námestovo – HK 
Oravská Polhora 5:2 (1:0 
– 1:1 – 3:1)

Góly:
Námestovo: Igor Olbert 

(Branislav Podhájsky), Dávid 
Matis (Martin Slovík), Tibor 
Grígeľ   (Andrej Stašiniak, 
Michal Devečka), Martin 
Slovík (Roman Huľo), Dávid 
Matis (Marcel Zaťko,  Tibor 
Grígeľ)

Oravská Polhora: Patrik 
Kapičák (Jozef Holubiak), 
Peter Jurášek ml. (Jakub 
Ksenzulák, Jozef Kapičák)

Vylúčenia a trestné 
minúty:
 3/8 – 2/4
Presilovky: 0/1
Oslabenia: 1/0
Rozhodcovia:  Erik Pacalaj 

– Milan Florek
                 Zdroj: web OHL
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Futbal mšk námestovo

šport

Vydarený futbalový sviatok na hornej Orave
V rámci Slovenského 

pohára pricestovali k Orav-
skej priehrade v nedávnej 
minulosti viaceré popredné 
tímy, no tentoraz prišlo ešte 
väčšie a historicky úspeš-
nejšie mužstvo – trnavský 
Spartak. Mužstvo, ktoré sa 
môže popýšiť nádherným 
futbalovým stánkom legen-
dárneho Antona Malatinské-
ho, spôsobilo, že námestov-
ský štadión sa zaplnil takmer 
do posledného miestečka. A 
divákov mohlo byť ešte viac 
ako oficiálnych 1450, lenže v 
Bobrove a v Dolnom Kubíne 
boli v rovnakom čase na pro-
grame dohrávky piatej resp. 
štvrtej ligy.

Hostia začali tak, ako sa 
na favorita patrí. S loptou sa 
okamžite presunuli na polo-
vicu žlto-čiernych so záme-
rom čo najskôr prekonať 
ich obranný val. Lešňovský 
musel prvýkrát zakročiť v 
5. minúte, keď mieril medzi 
tri žrde Yilmaz. Nasledujúcu 
štvrťhodinu hrali Hornoo-
ravci veľmi disciplinovane 
a držali „Bílych andelov“ v 
bezpečnej vzdialenosti od 
svojej brány. V 20. minúte po 
taktickom faule Buckulčíka 
na Briganta dostali sparta-
kovci možnosť zahrávať pri-
amy kop. Jeho exekútorom 
bol krajný obranca Slavko 
Lukić a prízemnou strelou k 
pravej žrdi otvoril skóre stret-
nutia – 0:1.

Pekný futbalový moment 
nastal v 24. minúte. Jagnešák 
vysunul kolmou prihrávkou 
Žákoviča, ktorý pred bránou 
hľadal nabiehajúceho Kubi-
cu. Vracajúci sa kapitán hostí 

Janso ale poslal loptu v sklze 
na roh. V ďalšom priebehu 
prvého polčasu sa osmelili 
aj Námestovčania a podnikli 
niekoľko ofenzívnych výle-
tov k šestnástke súpera. A 
keď v 36. minúte predviedol 
po úniku Briganta ukážkový 
obranný zákrok Siman, hosti-
teľom vzrástlo sebavedomie. 
Keď sa rovnakým spôsobom 
onedlho nato prezentoval aj 
Habiňák proti Yilmazovi, 
domáce publikum neskrývalo 
spokojnosť s predvádzanou 
hrou svojho tímu.

To už Námestovčania hrali 
podstatne odvážnejšie a trva-
lejšie obliehali „veľké váp-
no“ Trnavy. Po jednej z akcií 
našiel Buckulčík Kurtulíka. 
Jeho dobré, no málo razantné 
zakončenie predsa zaskočilo 

Chudého. Ten loptu s náma-
hou vytlačil na žrď a nasledo-
val rohový kop. V 44. minúte 
sa zrodila nečakaná, no naj-
väčšia šanca Námestovčanov 

v zápase. Pri dlhej nakopnu-
tej lopte na Jagnešáka bol 
skôr Janso. V snahe zažehnať 
rodiace sa nebezpečenstvo 
poslal slabú „malú domov“ 
Chudému. Lopty sa zmocnil 
práve Patrik Jagnešák a zoči-
voči gólmanovi Spartaka ju 
poslal vedľa vzdialenejšej 
tyče. Nevyužitá príležitosť, 
ktorá žlto-čiernych ešte dlho 
mrzela a ešte možno stále 
mrzí.

Lepší nástup do druhého 
dejstva mal fortunaligista. 
V 50. minúte sa pred Leš-
ňovským ocitol Brigant, no 
neprekonal ho, pretože náš 
gólman sa prezentoval refle-
xívnym zákrokom. Po ňom to 
skúšal z uhla Janso, ktorý sa 
zjavil v pokutovom území, no 
Lešňovský si dal pozor a lop-

tu vyrazil. V 68. minúte zavá-
hal v súboji s Vlaskom Habi-
ňák. Našťastie, Yilmaz poslal 
loptu len nad námestovskú 
bránu. Ochrancovi domá-

cej svätyne potom vyprášil 
rukavice prudko zakončujúci 
Tchanturishvili.

V závere sa ešte hostia 
snažili prikrášliť tesné vede-
nie. V prečíslení posielal 
dobrú prihrávku na nabieha-
júceho Egha Jirka, ale Michal 
Čiernik predviedol výborný 
defenzívny zákrok, ktorý si 
ešte raz zopakoval v nad-
stavenom čase. Bodku za 
stretnutím dala Jirkova mili-
metrová nahrávka na najčer-
stvejšieho hráča na ihrisku 
Lukáša Mihálika. Ten, stojaci 
tesne pred Lešňovským, mie-
ril prudko, ale len do jeho nôh. 
Situácia, za ktorú si zaslúžia 
pochvalu obaja hráči.

Po najtesnejšej výhre postú-
pil do osemfinále aktuálny 
líder našej najvyššej súťaže. 
Domáci futbalisti si pred zra-
kmi priaznivcov z obidvoch 
táborov hanbu neurobili. 
Príkladne bojovali na hranici 
svojich možností a pri troche 
šťastia mohli doviesť duel do 
záverečného rozstrelu. Nesta-
lo sa, no i tak to bola v ideál-
nom počasí výborná reklama 
na futbal. Dúfajme, že o rok 
zavíta do Námestova rovnako 
atraktívny súper, ktorý opäť 
naplní štadión MŠK.

Námestovo – Trnava 0:1 
(0:1)

Gól: Slavko Lukić
Zostava domácich: T. 

Lešňovský – Mi. Čiernik, J. 
Siman, M. Habiňák, Mart. 
Buckulčík – Mar. Čiernik 
– P. Jagnešák (70. M. Pikoš), 
S. Kurtulík, L. Čecho (53. 
Ľ. Jaššo), L. Kubica (70. M. 
Snovák) – Ma. Žákovič

Zostava hostí: M. Chudý 
– O. Janso, Ma. Tóth, I. Hla-
dík, S. Lukić – M. Oravec, Y. 
Pehlivan – T. Brigant (72. E. 

Jirka), J. Vlasko (90. L. Mihá-
lik), V. Tchanturishvili – K. T. 
Yilmaz (72. M. Egho)

                       Milan Švába

Zápas 4. kola Slovnaft Cup-u bol ozajstným športovým sviat-
kom.       Foto: Michal Glonek

Srbský obranca Slavko Lukic strieľa víťazný gól v 20. minúte 
zápasu z priameho kopu.

Trnavský brankár Martin Chudy vychytal strelu Samuela 
Kurtulíka.

SFZ podporí rekonštrukciu nášho
futbalového štadióna

Zub času sa podpisuje na kaž-
dom z nás. Nevyhol sa tomu ani 
náš domáci stánok MŠK. V klu-
be čím ďalej, tým častejšie roz-
právame o potrebnej investícii 
do infraštruktúry. Keď začiatkom 
roka vyšla výzva na podporu 
rekonštrukcie a výstavby futba-
lovej infraštruktúry, ani sekundu 
sme neváhali a v priebehu jedné-
ho mesiaca sme zaslali ďalšiu zo 
žiadostí, ktorá by nám pomohla 
pri modernizácii nášho staruč-
kého štadióna. Keďže takýchto 
žiadosti o pomoc sme poslali v 
priebehu dvoch rokov niekoľko, 
neboli sme príliš optimisticky 
naladení.

Prvá lastovička prišla koncom 
marca, keď nám zo Slovenského 
futbalového zväzu odpísali, že 
naša žiadosť je kompletná a bude 
zaradená k žiadostiam na prero-
kovanie. Asi po troch mesiacoch 
prišla tá dlho očakávaná správa, 
že MŠK Námestovo dostane fi-
nančnú podporu vo výške 40 000 
eur.

Keďže Slovenský futbalový 
zväz ešte stále nedostal finančné 
prostriedky na tento národný 
športový projekt od Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, kedy poputujú finančné pros-
triedky k nám, ešte nie je isté. 
Pevne veríme, že sa tak udeje 
čoskoro. Momentálne uskutoč-
nené rekonštrukcie realizujeme 
svojpomocne.

Našim cieľom je každoročne 
zrekonštruovať aspoň malú časť 
tohto areálu tak, aby po uply-
nutí určitého času bol náš areál 
kultúrnym stánkom pre našich 
futbalistov, hosťujúcich hráčov a 
priaznivcov nášho klubu.

Andrej Stašiniak
prezident MŠK Námestovo

Prvé peniaze z eurofondov prídu aj do MŠK Námestovo
Od začiatku roka vedenie 

MŠK vyvíjalo obrovskú 
snahu o získanie prostried-
kov z Európskej únie. Pre-
tože nemalo s tým dopo-
siaľ žiadne skúsenosti, bolo 
potrebné osloviť silného 
partnera, ktorý by klubu s 
touto problematikou pomo-
hol.

Zorganizovalo spoločné 
stretnutie s poľským klu-
bom Bielsko-Biała a zača-
lo pracovať na žiadosti o 
poskytnutie finančného 
príspevku pre mikroprojekt 

z prostriedkov EÚ na regio-
nálny rozvoj.

Pripravovaný program 
Interreg V-A Poľsko-Slo-
vensko je zameraný na 
vyškolenie 12-tich trénerov 
z poľskej a 12-tich tréne-
rov zo slovenskej strany na 
licenciu UEFA A a ďalších 
16-tich poľských trénerov a 
rovnaký počet slovenských 
trénerov na získanie vyšších 
licencií, ako doteraz majú. 
Celková suma realizované-
ho projektu je okolo 111-
tisíc eur a náš klub sa bude podieľať sumou 3-tisíc eur, 

čo znamená, že naša sloven-
ská strana získa viac ako 51 
tisíc € z eurofondov.

Projekt s názvom „Ško-
lenie poľsko-slovenského 
trénerského personálu“ 
začal naberať reálne kontú-
ry a už dnes vieme, že noci 
strávené písaním projektu 
neboli márne. Náš projekt 
patril k jedným z najlep-
ších a hodnotiaca komisia 
z VÚC nám dala „zelenú“. 
Obrovský význam vidíme 
vo výmene skúseností ško-
liteľov z poľskej a sloven-
skej strany.

Momentálne v našom 

klube pracuje jeden tréner 
s UEFA A licenciou, deväť 
trénerov disponuje UEFA 
B licenciou a traja s UEFA 
Grassroots C licenciou. 
Sme presvedčení o tom, že 
toto preškolenie trénerov 
na profesionálnu licen-
ciu nepomôže iba nám v 
MŠK, ale i celému futbalu 
v našom regióne.

Tréneri z nášho regió-
nu, ktorí majú záujem o 
školenie, dostanú bližšie 
informácie na telefónnom 
čísle 0905 508 953, pripad-
ne môžu napísať e-mail na 
info@msknamestovo.sk.

Andrej Stašiniak

Foto: Michal Glonek

Futbalový štadión nutne potrebuje rekonštrukciu.       Foto: (ar msú)


