
a  Dolný  Kubín  (ktorý  bol 
v  roku  1632  povýšený  z 
obce  na  mesto).  Námes-
tovčan Miroslav Hajdučík, 
ktorý  sa  aktívne  zaoberá 
históriou Námestova, datu-
je prvé zmienky osídlenia 
priestoru Námestova už do 
rokov  1342  -  1382.  Prvá 

písomná zmienka o vzniku 
osady Námestovo vydaná 
panovníkom Františkom 
Turzom je z roku  1557. 
Na históriu Námestova 
ako ešte vtedajšej obce sa 

viaže aj legenda o vzniku 
jeho názvu, ktorá tvrdí, že 
vznikol skomolením valas-
kých pokrikov „Na miesto! 
Na miesto!“ na rozpŕchnutý 
dobytok. Vraj od tej doby 
bol tento priestor nazývaný 
Námestovo. 

Pri príležitosti 240. vý-

ročia získania mestských 
privilégií pripravuje mesto 
Námestovo tematickú vý-
stavu fotografií a ďalších 
historických dokumentov.                         
          (ml)
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KDH sa mení, aj v Námestove
V sobotu 11. júna sa v Ru-

žomberku uskutočnil celoslo-
venský snem Kresťansko-de-
mokratického hnutia (KDH), 
na ktorom sa novým predse-
dom KDH stal pôvodom Ná-
mestovčan Alojz Hlina. KDH 
sa podľa neho stane moder-
nou  konzervatívnou  stranou 
ľudového typu. V tejto fun-
kcii vystriedal Jána Figeľa, 
ktorý na seba zobral zodpo-
vednosť za neúspech KDH 
v parlamentných voľbách 
a z vedenia KDH odstúpil. 

Nové voľby svojho vedenia 

usporiadal aj miestny klub 
KDH v Námestove, kde bol 
do funkcie predsedu ako je-
diný kandidát zvolený Ma-
rián Bránický, ktorý v tejto 
funkcii vystriedal Vladimíra 
Lubasa. Do predsedníctva 
miestneho klubu KDH boli 
ďalej zvolení: Štefan Uhlia-
rik, Drahoslava Kanderková, 
Róbert Sládek, Juraj Uhliarik 
a Peter Kolada. 

„V živote prichádzajú chví-
le, keď sa človek, sklamaný 
z politiky, musí buď s vecami 
okolo seba zmieriť, alebo sa 

rozhodnúť o lepší svet bojo-
vať. KDH je pre mňa stranou 
stojacou na kresťanských 
hodnotách, aj keď sa tak nie-
kedy nespráva, a preto chcem 
bojovať práve za túto stranu. 
Skúsme sa o tieto hodno-
ty oprieť tu, v Námestove, 
a urobme si stranu, ktorej 
môžu ľudia veriť na miestnej 
úrovni. A ktovie, možno in-
špirujeme aj ďalších ...“

Marián Bránický, 
predseda klubu KDH 

Námestovo

Obloha a vody priehrady boli modré, ale všet-
ko ostatné na Nábreží Oravskej priehrady 28. 
mája bolo zelené. Ozbrojené sily SR pripravili 
pre deti, ale nielen pre ne, svojskú oslavu dňa 
detí. Zlatým klincom celodenného programu 
bol určite prelet stíhačiek MIG 29, ktoré podľa 
zistení Milana Rentku leteli nad priehradou vo 

výške 120 metrov, rýchlosťou do 450 kilomet-
rov za hodinu a otáčali sa v okolí Námestova, 
pretože nad hlavami účastníkov podujatia pre-
leteli dvakrát. V čase mieru vskutku skutočný 
zážitok...  

Foto: Mária Lajmonová
Viac o podujatí na stranách 4 a 5.

Prieťah sa dostáva do finále
Nielen motoristi, ale aj ostatní 

občania vidia výrazný postup 
prác a kontúry budúcej novej 
cesty Námestovom. Od posled-
ného kontrolného dňa, v utorok 
31. mája, sa veľa vecí pohlo 
dopredu. Smerom od Orav-
skej Jasenice sa sprejazdnila 
časť novej cesty, na ktorej sú 
už osadené zvodidlá a verejné 
osvetlenie. Intenzívne sa pracu-
je na kruhovej križovatke a jej 
napojení na Hviezdoslavovu 
ulicu. Tá by sa mala ukončiť 
do konca júna, čo znamená, že 
obmedzenie dopravy semafor-
mi by malo byť minulosťou. 
Úsek od ČSOB po TEMPO je 
už prepojený a začne sa s prá-
cami na samotnej kruhovej 
križovatke pod kostolom. To 
si, bohužiaľ, vyžiada uzavretie 
dopravy na Štefánikovej ulici, 
trvať by malo celý júl, dokedy 
by mala byť kruhová križovat-
ka hotová.

Smerom od Klina sa tento 
mesiac urobia vjazdy k tlačiarni 
Kubík, k Lesom SR, k čerpacej 
stanici Benzinol a k Bortexu 
a Bille.

Často kladená otázka, prečo 
sa na mnohých úsekoch vybe-
rá pôvodná podkladová vrstva 
cesty, má jednoduchú odpo-
veď. Merania ukázali, že pod-
ložie nespĺňa kritériá cesty I. 
triedy, kde sa vyžaduje pevnosť 
minimálne 90 megapascalov 
a skutočnosť je iba okolo 30 
megapascalov. Aj v súčasnosti 

sa začína vyberať stred vozov-
ky v úseku pod Čajkou a Oravi-
ou a budú položené nové štrko-
vé podkladové vrstvy zhutnené 
na predpísané parametre. To by 
malo aj s položením finálnej 
vrstvy asfaltu trvať tiež do kon-
ca júla.

Mesiac august je vyhradený 
na dokončovacie práce, pok-
ládku niektorých obrubníkov a 
dokončenie chodníkov, terénne 
úpravy, doplnenie verejnej ze-
lene a osadenie vodorovného 
a zvislého dopravného znače-
nia.

Most bude uzatvorený len pri 
pokládke vrchnej vrstvy asfaltu 
kruhovej križovatky a nema-
lo by to trvať dlhšie ako štyri 
hodiny.

Treba pripomenúť aj nedorie-
šené problémy, respektíve veci, 
ktoré projekt neobsahuje. Je to 
napríklad chýbajúci úsek chod-
níka k odbočke na Ranč u Edy-
ho, likvidácia autobusovej za-
stávky na konci mesta smerom 
na Klin, nedoriešené plochy 
mimo cesty, ako sú parkovacie 
plochy a podobne. Mesto na 
tieto skutočnosti upozorňuje, 
investorom je však Slovenská 
správa ciest, takže mesto má na 
presadenie svojich požiadaviek 
obmedzené možnosti. Veríme 
však, že časom sa dotiahnu do 
úspešného konca všetky problé-
my a cesta bude slúžiť všetkým 
účastníkom cestnej dopravy.

Milan Rentka

Práce na kruhovej križovatke smerom od Oravskej Jasenice 
sú v plnom prúde a ukončené by mali byť do konca júna. 

        Foto: (msú) 

240 rokov mestom
V roku 2016 si Námestovo 

pripomína 240. výročie po-
výšenia poddanskej obce na 
mestečko (vtedy oppidum). 
Táto skutočnosť bola kodifi-
kovaná 14. júna 1776 pros-
tredníctvom mestského privi-
légia vydaného panovníčkou 
Máriou Teréziou. Námestovo 
tak vzniklo ako najmladšie 
mesto Oravy, keďže vznikom 
ho predbehol Tvrdošín (ktorý 
získal výsady kráľovského 
mesta v roku 1369),  Trstená 
(založená v roku 1371 ako tr-
hové mesto s právom meča) 

Snímka dokumentu udelenia mestských privilégií Námes-
tovu panovníčkou Máriou Teréziou.                   Foto: int.

Aktuálne o dialýze
Zrušenie dialyzačného stredis-

ka Oravskej polikliniky v Ná-
mestove, ktoré prešlo začiatkom 
roka 2014 do Trstenej, vyvolalo 
silnú vlnu kritiky nielen pacien-
tov s postihnutím obličiek, ale 
takmer 20 tisíc ľudí hornej Ora-
vy, ktorí sa petíciou postavili za 
týchto pacientov a za navrátenie 
dialýzy do námestovskej polikli-
niky. Odvtedy poliklinika pripra-
vila priestory, kvalitné personál-
ne obsadenie pracoviska dialýzy, 
ktoré medzičasom už údajne z 
polikliniky odišlo a zriaďova-
teľ – VÚC Žilina pracoval na 
vyhlásení výberového konania 
na prístroje pre dialýzu. Aká je 
situácia v tejto téme dnes? „Mi-
nulý rok sme boli nútení zrušiť 
verejné obstarávanie, pretože 
firma, ktorá sa ako jediná prihlá-
sila, ponúkla neprijateľnú sumu 
o viac ako 60 % vyššiu, ako je 
bežné na trhu. Chceme, aby pa-
cienti nemuseli za svojou liečbou 
dochádzať a mohli ju absolvovať 
v Oravskej poliklinike v Námes-
tove, no nemôžeme dialyzačné 
pracovisko vybudovať bez ve-
rejného obstarávania. Tento rok 
sme preto vyhlásili nové verejné 
obstarávanie, ktoré momentálne 
vyhodnocuje príslušná komisia. 
Čakáme na jej rozhodnutie o vý-
sledku“, reagovala na našu otáz-
ku Lenka Záteková, hovorkyňa 
ŽSK.   (lá)



Na úvod rokovania zobralo 
mestské zastupiteľstvo na ve-
domie písomné rozhodnutie 
doterajšieho poslanca Mariá-
na Čiernika vzdať sa svojho 
mandátu. Vzápätí zložil pos-
lanecký sľub ďalší z poradia 
„náhradníkov“ Ing. Róbert 
Sládek, ktorý kandidoval za 
KDH.  Je to už druhý po-
slanec, ktorý sa krátko po 
voľbách vzdal poslaneckého 
mandátu. Prvým bol Silves-
ter Habiňák, ktorého nahradil 
Jozef Borovjak.

Záverečný účet mesta za rok 

2015, vrátane všetkých prís-
pevkových a rozpočtových 
organizácií mesta predniesla 
vedúca finančného oddelenia 
Mgr. Katarína Rusinová. Tá 
vo svojej správe podrobne 
zhodnotila a opísala hospodá-
renie v roku 2015 vo všetkých 
oblastiach, ktoré buď priamo, 
alebo cez financie riadi mes-
to. Ľudí najviac zaujíma, čo 
nové sa v uplynulom období 
v meste vybudovalo, v roz-
počte to predstavujú kapitálo-
vé výdavky. Vlani sa ich zre-
alizovalo za viac ako 970 tisíc 
eur. Medzi najvýznamnejšie 
akcie patrili rekonštrukcie 
dvoch ulíc – 1. mája a Polom, 
ďalej rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia, rekonštrukcia 
telocvične ZŠ Komenského, 
vybudovanie nového prepo-
jenia parkoviska na Nábreží 
so štátnou cestou I/78, ale za-
platila sa aj stará pohľadávka 
mesta voči Stavebnému pod-
niku vo výške takmer 96 tisíc 
eur. Vďaka získaniu financií 
z iných zdrojov sa mestu aj 
v roku 2015 podarilo inves-
tovať nemalé prostriedky 
a ukončiť rok s prebytkom. 

Ten v roku 2015 predstavoval 
sumu presne 597518,48 eur. 
Celá táto suma sa presunula 
do rezervného fondu. S pre-
bytkami hospodárili aj všetky 
tri príspevkové organizácie 
mesta – technické služby, 
dom kultúry aj centrum so-
ciálnych služieb.

Ďalším ekonomickým bo-
dom rokovania, ktorý opäť 
predkladala Katarína Rusino-
vá, bolo rozpočtové opatrenie 
č. 3/2016, ktorým sa upresňu-
je, resp. dopĺňa schválený toh-
toročný rozpočet. V uvedenom 
opatrení sa upresnili sumy 
na rekonštrukcie sociálnych 
zariadení a zdravotechniky 
v dome kultúry, v materskej 
škole Bernolákova, v základ-
nej umeleckej škole a v budo-
ve mestského úradu, ktoré sa 
budú realizovať v tomto roku. 
Taktiež sa dorozpočtovalo 
osvetlenie nového polyfunkč-
ného ihriska pri CVČ.

V ďalšom bode rokova-
nia poslanci schválili spô-
sob a podmienky predaja 35 
stavebných pozemkov vo 
vlastníctve mesta pri obci 
Zubrohlava. Mesto vyhlási-
lo verejnú obchodnú súťaž 
na predaj pozemkov, kde sa 
cena bude predkladať verej-
ne formou licitácie. Znamená 
to, že záujemca o kúpu bude 
predkladať svoju ponuku ve-
rejne, počas licitácie, ktorá sa 
uskutoční 24. augusta 2016 
o 10.00  h v dome kultúry. 
Vyvolávacia cena za 1m2 

pozemku je stanovená na 35 
eur. Ostatné podmienky sú-
ťaže píšeme na tretej strane 
novín.

Nepochybne zaujímavou 
sa stala debata o využití ro-
zostavaných skeletov pláno-
vanej nemocnice a okolitých 

pozemkov. Keďže sa rozho-
dovalo o pomerne veľkom 
a rôznorodom nehnuteľnom 
majetku, mesto ho rozdelilo 
do troch skupín. Prvú tvorili 
pozemky, ktoré sa nachádza-
jú pod miestnymi komuniká-
ciami, chodníkmi a zeleňou 
okolo týchto komunikácií. 
Tu bola jednoznačná zhoda, 
že pozemky by mali byť vo 
vlastníctve mesta, ktoré sa 
aj tak o cesty, chodníky a ze-
leň stará. V druhej skupine 
boli pozemky, nachádzajúce 
sa medzi areálom poliklini-

ky a základnou školou. Tie 
by boli vhodné na výstavbu 
bytov. V bezprostrednej blíz-
kosti je materská aj základná 
škola, poliklinika a aj do cen-
tra mesta je blízko. Poslanci 
návrh schválili. Najväčším 
problémom zostali dva rozo-

stavané skelety. Tie boli na-
vrhované využiť na parkova-
nie pre novú bytovú výstavbu 
na susediacich pozemkoch. 
Tu prebehla najväčšia disku-
sia, pretože pred časom bola 
organizovaná aj petičná akcia 
za zachovanie priestorov pre 
zdravotné služby. Poslanci – 
lekári Štefan Blahút a Silvia 
Loneková vysvetlili situáciu 
z odborného pohľadu a skon-
štatovali, že v existujúcej no-
vej budove polikliniky je ešte 
dostatok priestorov pre ďal-
ších odborných lekárov, kto-

ré VÚC-ka aj tak dlhé roky 
nevie využiť. Myslia si preto, 
že rozostavané a v súčasnosti 
značne schátrané skelety sa 
na zdravotné služby nevyuži-
jú. Rokovania sa zúčastnil aj 
poslanec Národnej rady  SR 
Igor Janckulík, ktorý stále 
zastáva názor, aby sa skelety 
využili na zdravotné alebo 
sociálne služby. Nakoniec 
poslanec Milan Hubík pred-
ložil protinávrh, aby sa dva 
skelety a pozemky pod nimi 
využili na zdravotné a so-
ciálne služby. Po krátkej pre-
stávke sa poslanci s návrhom 
stotožnili a prijali uznesenie, 
ktorým odporúčajú Žilinské-
mu samosprávnemu kraju 
(ŽSK) skelety ponechať na 
uvedené účely. Znamená to, 
že mesto ich do svojho majet-
ku vziať odmietlo. Uvidíme, 
ako sa k rozhodnutiu našich 
poslancov postaví vlastník 
nehnuteľností, ŽSK.

Predmetom rokovania boli 
aj tri návrhy nových vše-
obecne záväzných nariadení 
(VZN) a jedna zmena VZN. 
Pojednávali o hospodárení 
s bytovým fondom, o použití 
fondu opráv nájomných bytov 
v majetku mesta, o nakladaní 
s komunálnymi a drobný-
mi odpadmi na území mesta 
a o zmene výšky príspevkov 
v základných školách a škol-
ských zariadeniach. Predlože-
né návrhy poslanci schválili.

Ing. Milan Rentka
prednosta MsÚ Námestovo

2 samospráva Námestovčan

Investície ako nástroj rozvoja mesta 
do ďalšieho obdobia

Pri posudzovaní finančného 
hospodárenia mesta v uply-
nulom roku môžeme s urči-
tosťou tvrdiť, že to bol rok 
stabilizácie samosprávy. Aj 
napriek tomu, že v priebe-
hu roka bolo treba rozpočet 
šesťkrát meniť, filozofia udr-
žateľnosti prevládla nad  ži-
velným riadením. Rizikovým 
faktorom pre ďalší rozvoj 
mesta je skutočnosť, že bežné 
výdavky sú 3 526 460  a ka-
pitálové výdavky, ktoré tvo-
ria základ budúceho rozvoja, 
sú len 1 242 922 eur, t.j. iba 
18,42 % všetkých výdavkov. 
Výdavky rozpočtu  kladne 
ovplyvnili prijaté granty a 
transfery vo výške 100 000 
eur, ktoré boli využité na 
vybudovanie multifunkčné-
ho ihriska a rekonštrukciu 
telocvične ZŠ Komenského. 
Aj napriek tomu, že kapitá-
lové výdavky rozpočtu boli 
plánované, nevyužili sa  v 
plnej výške. Schválené pros-
triedkv v objeme  1 242 922 
eur boli využité len na 78,13 
%, čo je v absolútnej hodnote 
971 085,94 eur. Tieto pros-
triedky sa použili na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia 
v objeme 615 717,79 eur, 
rekonštrukciu telocvične vo 
výške 96 216,14 eur a zapla-
tenie istiny za súdny spor v 
sume 95 905,50 eur.  

Pri tvorbe rozpočtu na ďal-
ší rok  bude potrebné zvýšiť 
stav pripravenosti investícii 
a plánované kapitálové vý-
davky skutočne vyčerpať. 
Dlhodobo sa javí ako nerie-
šiteľná úloha rozvoja býva-
nia a pripravenosť lokalít na 
bývanie. Stav miestnych ko-
munikácii si vyžaduje rázne 
rozhodnutia a následnú reali-
záciu. Ako najviac pripravená 
a plánovaná akcia  pre rozvoj 
bývania je odpredaj staveb-
ných pozemkov v lokalite ka-
tastrálneho územia Slanica, t. 
j. 35 stavebných pozemkov 
s možnosťou výstavby inži-
nierskych sieti. Ak občania 
prejavia záujem o výs-
tavbu v tejto časti mesta, 
mesto vybuduje inžinier-
ske siete do 24 mesiacov 
od uzatvorenia zmluvy. 
Potencionálnym možným 
zdrojom ďalšieho  rozvoja 
výstavby môže byť lokali-
ta za poliklinikou vo vlast-
níctve VÚC, ktorú žilinská 
župa spolu s ďalšími pozem-
kami a skeletmi ponúka mes-
tu formou predaja za jedno 
euro. Mesto prejavilo záujem 
a poslanci schválili prevod 
ponúkaných pozemkov o vý-
mere 5096 m2 na miestne 
komunikácie a 9765 m2 po-
zemku na rozvoj bývania 
- na výstavbu bytov.  Obidva 

skelety vo výmere 2442 m2 
mesto v súčasnej dobe vie vy-
užiť len  na  doplnkové služby 
spojené s bývaním. Určite 
nemá priestor na vybudova-
nie nového domu dôchodcov 
alebo nahradenie a suplova-
nie zdravotnej starostlivos-
ti, na to nemá kompetencie 
a ani prostriedky v rozpočte. 
Táto oblasť je v náplni VÚC, 
a ak situáciu vyhodnotí tak, 
že región Bielej Oravy tieto 
služby potrebuje, prostriedky 
na ich vybudovanie, verme, 
nájde.

Pri rozhodovaní o budú-
cich investíciach v meste 
je potrebné ich komplexné 
posúdenie  aj z hľadiska do-
padov na rozvoj Námestova. 
Ako najviac problémové, a 
teda aj nutné vidím riešenie 

problematiky ulíc Brezová a 
Lazová - mesto musí prijať 
také rozhodnutie, aby bolo 
v súlade s potrebou bývania 
v tejto lokalite. Ak budeme 
posudzovať návratnosť vlo-
žených investícii a efektívnu 
alokáciu nákladov, tak táto 
investícia je prvoradá. Aj 
naďalej sa ako správne roz-
hodnutie vedenia mesta javí 
orientácia návratnosti inves-
tícii prostredníctvom využitia 
projektov z Európskej únie. 
Rast rozvoja mesta, najmä 
vďaka využívaniu prostried-
kov z európskych fondov, je 
očividný. Ak mám hodnotiť 
rok 2015, javí sa ako  stabili-
začný a rok 2016 je už o kapi-
tálových výdavkoch, pričom 
motorom tohto rastu je inves-
tícia do infraštruktúry a ob-
nova investícií. Nízka kva-
lita dopravnej infraštruktúry 
v meste si vyžaduje riešenia, 
ktoré zvýšia úroveň miest-
nych komunikácii, umožnia 
rozvoj bývania a prinesú 
možnosť stabilizácie obyva-
teľstva v našom meste. Lebo 
bez podpory bývania sa nám 
mesto pomaly začne strácať - 
načo nám potom budú dobré 
projekty a pre koho?

Marián Grígeľ
poslanec MsZ, 

predseda komisie výstavby, 
ochrany životného prostredia 

Rokovanie mestského zastupiteľstva
Nosnou témou júnového rokovania mestského zastupi-

teľstva bolo hospodárenie mesta a všetkých jeho organizá-
cií v roku 2015. poslancov však čakali aj dôležité rozhod-
nutia v iných oblastiach života mesta. Jedným z nich bolo 
schváliť  podmienky predaja stavebných pozemkov pri 
obci Zubraohlava. Ďalšou horúcou témou bol prevod ro-
zostavaných skeletov nemocnice a okolitých pozemkov zo 
Žilinského samosprávneho kraja do majetku mesta. a tiež 
prijali niekoľko nových všeobecne záväzných nariadení.

Medzi poslancami a vedúcim oddelenia výstavby Ing. Vladi-
mírom Natšinom to nezriedka zaiskrí...                    Foto: (lá)

Hospodárenia mesta za rok 2015
Predmetom roko-

vania MsZ  8. júna 
bolo aj prerokovanie 
rozpočtového hospo-
dárenia mesta za rok 
2015. Mesto sa riadilo 
rozpočtom, ktorý bol 
schválený mestským 
zastupiteľstvom 10. 
decembra uznesením 
č. 80/2014.

Hospodárilo s ba-
líkom príjmov vo výške 6  
871 490,79 eur. Z význam-
ných daňových príjmov bol 
príjem z výnosu dane pouká-
zanej územnej samospráve vo 
výške 3 369 653,34 eur,  z da-
ne z nehnuteľností vo výške 
478 140,36 eur, daň za užíva-
nie verejného priestranstva vo 
výške 13 380,07 eur a popla-
tok za komunálny odpad vo 
výške 162 043,63 eur. Z da-
ňových a nedaňových príjmov 
bol balík vo výške 306 459,14 
eur z nájmov a prenájmov bu-
dov a pozemkov vo vlastníc-
tve mesta a z poplatkov v ma-
terských školách, matričného 
a stavebného  úradu. Granty 
prijaté na konkrétny účel boli 
vo výške 1 581420,69 eur.

Príjmy kapitálového rozpoč-
tu vo výške 147 338,09 eur 
predstavovali príjem z predaja 
majetku a z dotácii zo štátneho 
rozpočtu.

Výdavky boli čerpané vo 
výške 6 153 955,71 eur, kde 
na všeobecné služby boli po-
užité prostriedky v objeme 
627 636,2 eur, na verejný po-

riadok a bezpeč-
nosť 113511,2 
eur, na cestnú do-
pravu 108 977,83 
eur, na naklada-
nie s odpadmi 
297 412,01 eur, 
na bývanie a ob-
čiansku vybave-
nosť 204 258,02 
eur, na rekreáciu, 
kultúru a nábo-

ženstvo 267 571,48 eur, na 
vzdelávanie 3 035 241,63 eur 
a na sociálne zabezpečenie 
519 172,39 eur. 

Kapitálové výdavky boli 
čerpané vo výške 971 085,94 
eur. Medzi významné polož-
ky patrili rekonštrukcie ulíc 1. 
mája, Polom a rekonštrukcia  
verejného osvetlenia.

Výsledok hospodárenia mes-
ta za rok 2015 upravený o ne-
vyčerpané prostriedky zo štát-
neho rozpočtu je prebytok vo 
výške  597 518,48 eur. Celo-
ročné hospodárenie mesta  bo-
lo schválené mestským zastu-
piteľstvom bez výhrad.

Príspevkové organizácie, 
ktorých zriaďovateľom je mes-
to, hospodárili s prebytkom - 
Dom kultúry v Námestove do-
siahol prebytok 7 686,19 eur, 
Centrum sociálnych služieb 
573,81 eur a Technické služ-
by mesta Námestovo dosiahli 
prebytok vo výške 19 696,74 
eur.

Mgr. Katarína Rusinová
vedúca finančného 

oddelenia

Ing. Róbert Sládek zložil 8. 
júna sľub poslanca. 
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Technické služby ďakujú
Technické služby mesta 

Námestovo ďakujú členom 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, seniorom, študentom  
i ďalším dobrovoľníkom, 
ktorým životné prostredie 
v našom meste a jeho okolí 
nie je ľahostajné a podieľa-
jú sa na čistení verejného 
priestranstva od odpadu. 

V prípade záujmu ďalších 
dobrovoľníkov a aktivis-
tov nás, prosím, neváhajte 
kontaktovať na tel. čís-
le 043/5523 873  radi vás 
usmerníme, prípadne po-
núkneme vrecia a techniku 
na odvoz vyzbieraného od-
padu.  

TS mesta Námestovo

Triedenie odpadu povinnosťou
Od 1. januára 2016 sa sprís-

nil zákon o odpadoch, ktorý  
nám   ukladá povinnosť se-

parovať komunálny odpad, a 
tak sme povinní  odpad, ktorý 
vyprodukujeme, triediť pod-
ľa jednotlivých druhov a dá-
vať ho do kontajnerov podľa 
farebného označenia, prípad-
ne ho odovzdať na zbernom 
dvore v areáli Technických 
služieb mesta Námestovo. 
Správne triedenie odpadu 
zabezpečí čistejšie životné 
prostredie, ušetrí zdroje suro-
vín a energie, zníži množstvo 
odpadu na skládke a umožní, 
aby sa odpad opäť využil. 

Správne separovanie:
Do modrých nádob vkla-

dáme noviny, časopisy, kan-
celársky papier, reklamné 
letáky, kartóny, papierové 
obaly.  Škatule  resp. obaly 
z papiera musia byť poskla-
dané  a uložené do nádob na 
odpad tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej 
miesta.

Nepatrí tu – mokrý, mast-
ný alebo znečistený, asfalto-
vý a dechtový papier, použité 
plienky a hygienické potreby. 

*  *  *
Do zelených nádob dáva-

me nevratné obaly zo skla od 
nápojov, sklenené nádoby, ta-
buľové sklo, sklenené črepy. 

Nepatrí tu –  porcelán, ke-

ramika, autosklo, zrkadlá, TV 
obrazovky. 

*  *  *
Do žltých nádob patria PET 

fľaše farebné a biele stlačené 
alebo zašliapnuté, aby sa čo 
najviac zmenšil objem plas-
tov, tégliky, vrecká, fólie. 

Nepatria tu – podlahové 
krytiny, novodurové rúrky, 
obaly od nebezpečných látok, 
napr. motorových olejov, fa-
rieb, plasty znečistené biolo-
gickým odpadom, hračky. 

*  *  *
Do čiernych nádob ozna-

čených KOVY vhadzujeme 
kovové obaly z konzerv, ple-
chovky z nápojov. 

Nepatria tu – hrubo zne-
čistené kovy a kovové obaly 
kombinované s inými obalmi, 
napr. zo zubnej pasty. 

*  *  *
Do separovaného zberu 

sa môžu zapojiť aj vlastníci 
nehnuteľnosti v rekreačných 
oblastiach. Vyseparovaný 
odpad je možné odovzdať na 
zbernom dvore v areáli  Tech-
nických služieb mesta Ná-
mestovo prípadne do kontaj-
nerov umiestnených v meste.

Ing. Katarína Sečová
TS mesta Námestovo

O prieťahu očami ministerstva 
dopravy

V zmysle dôveruj, ale pre-
veruj sme sa na Ministerstve 
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR opýtali, či 
plánovaný termín dokonče-
nia prieťahu Námestovom 
– august  – je stále platný. 
Hovorkyňa Karolína Ducká 
potvrdila, že je to 30. august 
2016, že stavba je rozpraco-
vaná na 80 percent a momen-
tálne sa robia práce na dvoch 
kruhových križovatkách, 
ktoré sa budujú po etapách, 
aby mohla byť zabezpečená 
obojsmerná doprava a parko-
vanie na autobusových nástu-
pištiach.

Vyjadrili sme nespokojnosť 
za občanov s nedobudovaným 
chodníkom či likvidáciou au-
tobusových zastávok. „Auto-
busové zástavky – státia boli 
zrušené s cieľom rozšírenia 
cestného telesa cesty I/78 
a boli zrealizované nové pod-
ľa dokumentácie pre realizá-
ciu stavby. Prístrešky nie sú 
súčasťou tejto dokumentácie 
a mala by ich zabezpečiť buď 
súkromná firma, ktorá pre-
vádzkuje autobusovú dopra-
vu alebo mesto Námestovo. 

Chodníky popri ceste sa bu-
dujú podľa schválenej doku-
mentácie pre realizáciu stav-
by (DRS). O ich dokončenie 
smerom na „Vojenské“  sa 
bude musieť postarať mesto 
po tom, čo vykúpi súkrom-
né pozemky v dĺžke cca 150 
m.“

Zaujímalo nás tiež, kedy 
stavbári upravia terén v blíz-
kosti priehrady, kde navozili 
haldy zeminy, vzhľadom na 
to, že sa blíži letná dovo-

lenková sezóna a pohľad na 
kopy hliny pred sezónou nie 
je dobrou vizitkou mesta v 
očiach turistov. „Podľa in-
formácií od zhotoviteľa bude 
terén pri nábreží upravený 
približne o mesiac po ukon-
čení posledných výkopových 
prác“, zistila a informovala 
našu redakciu hovorkyňa mi-
nisterstva dopravy Karolína 
Ducká.

(lá)

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou 
verejnej obchodnej súťaže

35 stavebných pozemkov o výmere 550 - 650 m2, nachádzajúcich sa 
v k. ú. Slanica pri obci Zubrohlava. Pozemky sú určené na individuálnu 

bytovú výstavbu rodinných domov.

Podmienky súťaže:
Minimálna cena pozemku je stanovená na 35 €/m2.

Termín predkladania ponúk: dňa 24. 8. 2016 od 10.00 hod. formou verejnej 
licitácie jednotlivých stavebných pozemkov.

Miesto predkladania ponúk: kinosála Domu kultúry v Námestove
Vyhodnotenie ponúk: 24. 8. 2016 ihneď po dosiahnutí najvyššej ceny 

pri verejnej licitácii jednotlivých pozemkov
Kritérium pre výber: najvyššia ponúkaná cena pozemku. 

Ďalšie podmienky súťaže:
Jeden uchádzač sa môže uchádzať len o jeden stavebný pozemok.

Podmienkou účasti v súťaži bude zloženie finančnej zábezpeky vo výške 
2000 eur na účet mesta najneskôr 2 hodiny pred začiatkom predkladania 

ponúk formou verejnej licitácie. Finančná zábezpeka sa u úspešných uchá-
dzačov započíta do kúpnej ceny, neúspešným uchádzačom sa zábezpeka vráti. 

V prípade úspešného uchádzača, ktorý odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, 
resp. neuhradí kúpnu cenu, sa finančná zábezpeka nevráti.

Úspešný uchádzač bude povinný uhradiť kúpnu cenu a uzatvoriť kúpnu 
zmluvu v termíne do 2 mesiacov od uskutočnenia verejnej licitácie, v opač-

nom prípade sa od zmluvy odstupuje a finančná zábezpeka sa nevracia.
V kúpnej zmluve sa mesto zaviaže vybudovať všetky inžinierske siete 

– vodu, kanalizáciu, elektrické prípojky, verejné osvetlenie a miestnu komuni-
káciu s asfaltovým povrchom v termíne najneskôr do 24 mesiacov od uzatvo-

renia kúpnej zmluvy.

Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž 
bez uvedenia dôvodu.

Podklad pôvodnej štátnej cesty nespĺňa súčasné normy, preto 
sa musí vybrať a nahradiť novým podkladom.      Foto: (msú)

Zastavovacia štúdia výstavby rodinných domov v katastri Námestova, v blízkosti Zubrohlavy.
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Ozbrojené sily 
Niečo skutočne exkluzívne mali možnosť vidieť a prežiť 

malí i veľkí Námestovčania, vlastne oravci v sobotu 28. 
mája na Nábreží oravskej priehrady. Zámerne uvádzame 
rod mužský, pretože siahnuť si na naozajstnú zbraň, vidieť 
súčasnú vojenskú pozemnú i vzdušnú techniku, boj zblíz-
ka, obliecť sa do rovnošaty čestnej stráže oS, sledovať ak-
cie vojenskej polície, potápačov a výsadkárov v oravskej 
priehrade, po tom môže pišťať iba, resp. skôr srdce chlapa 
a chlapca, než dievčaťa. Takže najmä chlapci a muži hl-
tali ukážky predvádzané vojakmi, dievčatá a ženy na náb-
reží priehrady obdivovali skôr mužnosť mužov v zelenom. 
ale mamy aj svojich synov, ako rýchlo chcú byť veľkými  a 
manželky svojich manželov, ako sa v mysli opäť stávajú vo-
jakmi a o vojenčine vravia s hrdosťou  – lebo muži o svojej 
vojenčine hovoria radi... 

a ak v tom všetkom – rôznych ukážkach, ktorým domi-
novali prelety stíhačiek, vidíte málo exkluzivity, pridáme: 
Určite ešte nikde inde na Slovensku ľudia nepočuli recito-
vať generála, ministra obrany SR Petra Gajdoša (nominant 
SNS). báseň P. o. Hviezdoslava. a vydarene... No v Námes-
tove, na podujatí zorganizovanom pre oravskú verejnosť 
ministerstvom obrany boli v ten deň, a aj to je vlastne rari-
ta, dvaja ministri obrany: súčasný Peter Gajdoš a exminis-
ter Ján Sitek, ktorý, mimochodom, stál aj pri zrode Dňa detí 
s oS SR, ktoré v Námestove vstúpilo už do 19. ročníka.

Ľudia sa v húfoch aktuálne 
hrnuli vždy tam, kde sa pri-
pravovala nejaká vojenská 
ukážka. Inak navštevovali 
stany, kde mohli niečo zaují-
mavé vidieť alebo sa dozve-
dieť. Martinko bol uchváte-
ný zbraňou, ktorú si obzeral 
zo všetkých strán, dotýkal 
sa jej a pozeral do zameria-
vača: Čo to je, pýtame sa. 
„Mínomet, vraví sebavedo-
mo. Tebe sa to páči, však. 

„Hmmm...“ Chcel by si byť 
vojakom? „Chcel, odpove-
dá s úsmevom námestovský 
štvrták Martinko...

Práve sa v blízkosti vojen-
skej helikoptéry končí veľ-
mi atraktívna ukážka boja 
zblízka, kde napríklad vojak 
vojakovi na jeho tele presek-
ne betónovú kocku, a tak v 
snahe predbehnúť množstvo 
ľudí, ktoré sa valí do blíz-
keho stanu s občerstvením, 

Ukážka boja zblízka.          Foto: (lá)

Poďakovanie
Keď som si v sobotu 28. mája ráno od-

skočil do centra Námestova vybrať penia-
ze z bankomatu, aby som mohol zaplatiť 
za noc v hoteli Studnička, zažil som malú 
zákernosť. Prejavila sa, až keď som si 
opätovne sadol do auta, aby som stihol 
otvorenie Dňa detí s ozbrojenými silami, 
ktorý sa začínal o desiatej v amfiteátri. Tú 
zákernosť mi spôsobil dvojcentimetrový úlomok z okrúhleho 
pilníka. Defekt. Stane sa. Keď som sa prišiel opýtať do hotela, 
kde je najbližší pneuservis, jeho šéf Milan Somora mi nielenže 
poradil, ale sa aj ponúkol, že ma odvezie do neďalekého Pne-
uservisu Janeček. Pán Peter Janeček mladší si ústretovo sadol 
do auta a prišiel sa pozrieť na môj problém osobne. Vidiac, ako 
sa ponáhľam – a vycítiac, že nie som ten najtechnickejší typ, 
mi na mieste vymenil koleso a nahodil rezervu. Ešte mi ponú-
kol, že mi v servise skontroluje tlak pneumatiky – a mohol som 
sa ísť venovať svojej novinárskej práci.

Oboch mužov som sa, samozrejme, opýtal, čo som dlžný. 
Obaja mi odpovedali, že sú radi, že rezort obrany robí takú 
peknú akciu pre deti v Námestove a preto je ich pomoc pre 
mňa grátis. Stačí, aby som na Námestovo spomínal v dobrom. 
Nuž, spomínam – a ďakujem. Ďakujem aj za skvelú atmosféru 
Dňa detí s ozbrojenými silami. Bol som aj na prvom, za tých 
19 ročníkov som ich nevymeškal veľa, ale ten v Námestove 
určite patril k najlepším.

PhDr. Pavol Vitko, 
šéfredaktor časopisu 

Ministerstva obrany SR, OBRANA

Seniori kultúrne, športovo i pracovne
Starnúci človek si potrebuje 

zachovať pre pocit užitočnos-
ti a sebarealizácie primeranú 
činnosť. Jednota dôchodcov 
v Námestove má v súčas-
nosti vyše 180 členov, ktorí 

sa snažia vytvárať pre seba 
i iných ľudí, ktorí už v živo-
te stratili svoju dominantnú 
sociálnu rolu, nové možnosti 
– možnosti druhého život-
ného programu. Mnohým 

našim seniorským 
rovesníkom chýba 
zamestnanecká rola, 
sú postihnutí citovo, 
osamelosťou a nie-
ktorí aj nudou. V na-
šom osemtisícovom 
mestečku sa preto 
realizujeme v špor-
tových, kultúrnych, 
vzdelávacích, spolo-
čenských i verejnop-
rospešných činnos-
tiach.

O aktivitách JDS 
– mestskej organi-
zácie sa môžeme 
čo-to dozvedieť na 
n o v o v z n i k a j ú c e j 
stránke  http://jds.na-
mestovo.sk/.

Seniori sa radi 
a úspešne zúčastňu-
jú športových aktivít 
v rámci okresu i mi-
mo neho. No nielen 
tých športových. 

Neúrekom – až 53 členov 
využilo 25. mája seniorskú 
zľavu na kúpanie  v neďa-
lekom jedinečnom Aquat-
hermalparku v Oraviciach v 
geotermálnej vode s blaho-

darným účinkom. Dopriali 
sme si relax, poliečili  sme si 
telo i dušu, poplávali, vyšan-
tili sa a po celodennom po-
byte sme sa spokojní vracali 
domov.  

seniorské okienko

Obdivuhodná iniciatíva  Ing. Janky Jadroňovej z Klina, o 
ktorej sme si prečítali v minulom čísle novín Námestovčan, 
oslovila aj nás, seniorov.  Ani nám nie je ľahostajná čistota 
nášho prostredia, preto sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu. 
Vyčistili sme cestu a pobrežie Oravskej priehrady smerom na 
Ranč u Edyho i okolie amfiteátra v účku – práve v predvečer 
Dňa detí s Ozbrojenými silami SR a sme radi, že sa nám to  
práve pred takýmto významným podujatím podarilo. Materiál-
ne nám akciu zabezpečili Technické služby mesta Námestovo. 
Ďakujeme.                     (vn)

Sedemnásteho mája sa v budove Mest-
skej scény Martin konala krajská súťaž-
ná prehliadka seniorov v  umeleckom 
prednese  poézie a prózy Kalinčiakovo 
Záturčie.  Našu základnú organizáciu 
reprezentovala Mgr. Anna Reguliová. 
V kategórii poézia získala 1. miesto.  
Blahoželáme!

Na pomoc obetiam domáceho násilia                                                         
Občianske združenie Wo-

men Institute Slovakia, o.z. 
na základe získania finančnej 
podpory zo strany Nórskeho 
finančného mechanizmu zria-
dilo poradenské centrum pre 
obete domáceho násilia s cie-
ľom poskytovať základné so-

ciálne poradenstvo, sociálnu 
prevenciu, terénnu sociálnu 
službu krízovej intervencie a 
pomoc pri uplatňovaní práv a 
právom chránených záujmov. 
Cieľom projektu „Slovensko 
bez násilia páchaného na že-
nách“ je podporiť existujúce 

a vybudovať nové služby urče-
né pre ženy a ich deti, ohroze-
né násilím a zažívajúce násilie. 
Naša pôsobnosť sa vzťahuje na 
celý Žilinský kraj. Poskytuje-
me komplexné sociálne služby 
pre ženy dlhodobo a na profe-
sionálnej úrovni, bezplatne. 

Potrebujete pomoc a pora-
denstvo práve vy, prípadne 
viete o niekom, kto ju potre-
buje? Kontaktujte nás pros-
tredníctvom emailu: info@
womeninstitute.sk, krízovej 
linky: 0919 200 302, či pros-
tredníctvom facebooku.

Námestovskí hasiči oslavujú 140. výročie
Na nedeľu 4. septembra 

pripravujú členovia DHaZZ 
v Námestove v spolupráci s 
Mestom Námestovo výz-
namnú slávnosť, na ktorej 
si pripomenú 140. výročie 
založenia hasičského zbo-
ru v Námestove. V úvode 
slávnostnej nedele bude sv. 
omša v kostole sv. Šimo-
na a Júdu a okrem iných 
zaujímavých aktivít počas 
celého dňa tiež súťaž pre 

členov hasičských zbo-
rov v kategóriách Plameň 
(deti), ženy, muži a nad 35 
rokov, ktorej sa zúčastní 14 
družstiev. 

Hasičský zbor v Námes-
tove bol založený v roku 
1876 a patrí medzi naj-
staršie zbory na Orave. V 
súčasnosti DHaZZ  tvorí 
80 dobrovoľných členov, 
zbor má veľmi kvalitnú 
techniku, ktorú získal v os-
tatných, najmä piatich ro-
koch. Tak ako v minulosti, 
aj v súčasnosti sa zameria-
va najmä na pomoc ľuďom 

– pri požiaroch a iných ži-
velných pohromách i pri 
ďalších nešťastiach formou 
pátracích akcií. 

*  *  *
DHaZZ v Námestove pri-

pravuje v spolupráci s Mes-
tom Námestovo tiež už tra-
dičnú Dožinkovú slávnosť, 
ktorá bude v sobotu 27. au-
gusta. Súčasťou slávnosti 
má byť  prezentácia techni-
ky, varenie gulášu i ďalších 
špecialít a je sľubovaná vý-
borná zábava pri hudbe až 
do skorých ranných hodín.                                                                                              
                                     (lá)

Do kolektívu DHaZZ patria aj dievčatá a chlapci – družstvo 
Plameň, ktoré si  21. mája vybojovalo ako víťaz regiónu Orava 
postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa koná v sobotu 18. júna. 
Plameňáci súťažia v požiarnom útoku, štafete a tzv. CTIF, kto-
rý pozostáva z útoku spojeného s naťahovaním hadíc, viazania 
uzlov a zdolávania rôznych prekážok... Ich starší kolegovia z 
DHaZZ držia dievčatám a chlapcom družstva Plameň z Ná-
mestova palce!                            Foto: ar DHaZZ

Časť Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Ná-
mestove, ktorý má v súčasnosti 80 členov a jeho kolektív tvoria 
prevažne mladí ľudia. Poslaním zboru je i naďalej pomoc ob-
čanom.                             Foto: ar DHaZZ



Primátor Námestova Ján Ka-
dera poďakoval organizátorom 
Dňa detí s ozbrojenými silami 
(OS) za výnimočný deň pre 
Námestovčanov. Aký bol tento 
deň s Námestovčanmi pre vás a 
vašich ľudí?

Námestovčanom, Oravcom 
ďakujem najmä za pohostinnosť, 
pretože tento kraj je nielen čo do 
krásy skutočne malebný a nád-
herný, ako som to povedal v básni 
P. O. Hviezdoslava. 

Pre nás je každý región Sloven-
sko. A Slovensko je o regiónoch. 
Sme nesmierne radi, že v tomto 
malebnom kraji sme mohli ukázať 
spôsobilosti Ozbrojených síl SR a 
dokázať, ako sú OS pripravené 
zabezpečiť obranu a bezpečnosť 
Slovenska, lebo som presvedče-
ný, že občania SR to majú právo 
vedieť a zaslúžia si to. 

My sme do Námestova neprišli 
robiť žiadnu frajerinu, alebo niečo 
podobné, ako by som to ľudovo 
nazval, ale ukázať to, čo dokáže-
me v oblasti obrany a bezpečnosti 
Slovenska. 

Námestovo, Orava nám uka-
zuje, ako sú ľudia spätí s OS 
SR, ako sú nadšení z toho, čo tu 
prezentujeme a čo sme pre nich 
pripravili: nielen pozemnou tech-
nikou, ale i vzdušnou technikou, 
ukážkou spôsobilosti ako sú pre-
lety lietadiel a vrtuľníkov, ale aj 
zoskoky našich špeciálnych síl, 
aj do vody.  

Podujatie pre deti a pre do-
spelých, ktoré ste „priniesli“ 
do Námestova, má byť nielen o 
zbližovaní OS a verejnosti, ale 
má mať určite aj iný výstup: 
pritiahnuť záujemcov do ar-
mády.

Tak ako to uvádzame aj v Prog-
ramovom vyhlásení Vlády SR, 
chceme o zabezpečení obrany a 
bezpečnosti Slovenskej republiky 

diskutovať so širokou verejnos-
ťou. Ako som už spomenul, Plán 
rozvoja obrany SR je prioritou, 
ktorej chcem do budúcnosti veno-
vať veľkú pozornosť. Je postave-
ná na štyroch pilieroch – analýza  
tzv. Bielej knihy, bezpečnostná 
stratégia, obranná stratégia a vo-
jenská stratégia.

Ale tak, ako ste správne pove-
dali, chceme upútať pozornosť 
a pozvať mladých ľudí do ozb-
rojených síl, pretože aj starší 
profesionálni vojaci prirodzene 
odchádzajú na zaslúžený odpoči-
nok do civilu a som presvedčený, 
že aj takýmto spôsobom sa nám 
podarí pritiahnuť mladých ľudí 
do OS SR.

V Námestove sú dnes, možno 
povedať,  dvaja ministri obra-
ny. Vy, vojak, generál a Ján Si-
tek, ktorý v čase riadenia rezor-
tu obrany získal na popularite 
a určite i na uznaní. Má zaiste 
nemalý podiel aj na obsahu a 
vydarenosti dnešnej prezentá-
cie OS pri Oravskej priehrade 
v Námestove...  

Potvrdzujem vaše slová. Po-
znám Jána Siteka ako národovca, 
ako Slováka, jeho srdce bije na 
Slovensku a na Orave. V žiadnom 
prípade nechcem jeho popularite 
na Orave robiť nejakú konkuren-
ciu. Bol by som nesmierne rád, ak 
by všetci boli takí populárni ako 
on a dokázali urobiť pre Sloven-
sko to, čo dokázal urobiť on. Je pre 
mňa príkladom a budem sa snažiť 
ho nielen dostihnúť, ale aj pred-
stihnúť.                                   (lá)

dobehneme medzi prvými 
a berieme si z pripravených 
porcií gulášu. Je fantastic-
ký! Takému gulášu zvyknem 
hovoriť, že ho pripravil pán 
muž. Chlapi varia naozaj 
výborný guláš... Spomínaný 
mínomet, ktorý máme opäť 
„po ceste“, momentálne 
„okupujú“ dvaja mladí muži. 
Ako sa zameriava, aký má 
dostrel (6,7 km, pozn. red.)... 
Miro s Dávidom na základ-
nej vojenskej službe neboli. 
Práve ju na Slovensku zruši-
li. „Mne ešte prišiel povolá-
vací rozkaz, ale už to stopli 
a  ja som o rok mladší, takže 
mňa sa už vojenčina netýka-
la“, hovoria. „Ale išli by sme 
na vojnu, aspoň by sme sa 
naučili poriadku a disciplíne. 
Teraz to mužom chýba. V sú-
časnosti je to už lepšie, teraz 
je vojna za peniaze.“ Mladí 
muži obdivujú a hodnotia 
úroveň súčasnej vojenskej 
techniky. „Určite je veľmi 
drahá, ale ak by ju bolo nutne 
treba, peniaze v Únii sa na ňu 

nájdu. Ale, chválabohu, že je 
pokoj!“

Od zbraní prechádzame k 
stanu, v ktorom vládne ra-
dosť, farbičky a – detská 
netrpezlivosť. Babínčan Jož-
ko vysmiaty a vymaľovaný 
práve uvoľnil miesto ďal-
šiemu čakateľovi v dlhom 
rade na zamaskovanie tváre. 
Nad hlavami ľudí to zrazu 
zarachotilo a zahvižďalo. 
Majestátne, krásne to bolo 

– ale stačilo... Pre-
let stíhačiek ponad 
hladinu priehrady 
a hlavy účastníkov 
dňa detí sledovali 
aj tí, čo na vojne 
boli, s otvorenými 
ústami... Keď sa 
situácia na oblo-
he zopakovala a 
účastníci mierne 
prihnutí k zemi sa 
po chvíli opäť vy-
streli, vybrali sme 
sa po informácie 
do regrutačného 
stanu s otázkou, či 
sa v ňom možno 
priamo prihlásiť na 
prípravu do vojen-
ských záloh. „No, 
áno, ale viete“, 
snaží sa o maxi-
málnu výšku taktu 
príslušník OS, „záujemcov v 
tomto veku už, žiaľ, neprijí-
mame. Keď sme si vysvetlili, 
že nemáme záujem o prípra-
vu na dobrovoľnú vojenskú 
službu, ale iba o to, zistiť 

záujem ľudí počas tohto po-
dujatia o účasť v zálohách, 
najprv sme sa schuti zasmia-
li a potom dostali odpoveď 
– áno, bol sa v stane pýtať na 
podrobnosti jeden pán...

S kolegom novinárom pre-
chádzame námestovským 
námestím, aby sa „zoriento-
val“ v priestore. Veľmi sa mu 
páči, stena osobností na ňom 
je podľa jeho slov najlepšou 

učebnicou slovenskej i re-
gionálnej histórie. Hodnotí 
ruch mesta, ktoré skutočne 
žije. Zabrdneme aj do práce 
na „obrane“, kde pôsobí už 
nejeden rok. Prežil vraj už 
ôsmich ministrov. Ale jeden 

z nich bol naj. Ľud-
ský, vedel sa prista-
viť pri ľuďoch, po-
rozprávať, popýtať sa 
na ich problémy i za-
stať sa ich. Čo myslí-
te, kto to bol? Môžete 
trikrát hádať...

Pod amfiteátrom za-
čala vyhrávať dycho-
vá hudba, moderátor 
ohlásil záverečný 
klinec celodenného 
programu, show pár-
ty Čestnej stráže SR. 
Tak pre takúto krásu, 

nielen uniformy, ale kumštu 
a šikovnosti by bola ochotná 
ísť na vojnu aj nejedna žena. 
Klobúk dolu, čestná stráž! 
A vzápätí po vystúpení ob-
sadili vojakov zvedavé deti, 
ktorých rodičia s vojakmi len 
fotiť a fotiť. Nečudo. 

K členom čestnej stráže po 
chvíli pristúpil muž a po pár 
slovách zavládol vojakom na 
tvári priateľský úsmev. Milan 
Kozlík v rokoch 1976 - 1978 
slúžil ako vojak čestnej stráže 

bývalej ČSSR a tak si chlapi 
v uniformách súčasnej i bý-
valej čestnej stráže porozprá-
vali ako „kolegovia“.

V pláne programu už zostal 
iba štart a odlet vojenskej he-
likoptéry. Zrazu však z neba 
trikrát poriadne zarachotilo, 
vari silnejšie ako prelet stíha-
čiek... a na nábreží priehrady 
v momente nebolo ani divá-
kov, ani vojakov. Raketovou 
rýchlosťou opustili priestor 
a poriadnemu lejaku z celo-
dennej horúčavy sa poddala 
iba osamotená helikoptéra... 

Anna Lajmonová

5Námestovčan deň detí

Prelety stíhačiek MIG 29 narobili v Námestove a okolí po-
riadny poriadny rozruch...          Foto: (ml)

Keď reční generál, minister obrany Peter Gajdoš, všetci sú určite v po-
zore. Ale keď recituje generál, minister obrany,  sú z toho všetci úplne 
„odzbrojení“... Na fotografii vzadu zľava exminister obrany Ján Sitek, 
primátor Námestova Ján Kadera, náčelník generálneho štábu, generál 
Milan Maxim, štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, predseda ŽSK 
Juraj Blanár.                Foto: (lá)

Centrom všetkých aktivít ozbrojených síl na nábreží priehra-
dy boli vlastne deti...          Foto: Pavol Vitko

Vedenie mesta, ministerstva obrany – spoluorganizátori podujatia, funkci-
onári SNS a ďalší hostia pred začiatkom Dňa  detí s OS SR.        Foto: (lá)

Záverečná šou Čestnej stráže OS divákom od nadše-
nia vyrážala dych!           Foto: (lá)

Milan Kozlík, dlhoročný pracovník ZŤS Strojární Námesto-
vo bol v rokoch  1976 -1978 tiež členom Čestnej stráže a tak 
si vojaci-kolegovia mali čo povedať.        Foto: (lá)

Oravcov nadchli schopnosti 
ozbrojených síl

Jožka by narýchlo nespoz-
nala ani vlastná mamička.

prišli do Námestova pre deti

s ministrom obrany
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Chobotnička získala ocenenie Debut roka
Minuloročná knižná no-

vinka Chobotnička z pera 
Mira hrubjaka zvíťazila v 
ankete odborného knižné-
ho časopisu knižná revue 
a stala sa Debutom roka. 

Svieži, dynamický a vôbec 
nie nereálny príbeh z pera spi-
sovateľského nováčika Mira 
Hrubjaka si po mnohých po-
zitívnych reakciách čitateľov 
i odbornej kritiky odniesol 
ocenenie Debut roka v ankete 
mesačníka o knihách Knižná 
revue. Kniha, ktorú minulý 
rok vydalo vydavateľstvo 
Ikar tak slávi ďalší úspech.

S napínavým trilerom o boji 
hackerov s mafiou sa dokáza-
lo stotožniť pánske i ženské 
publikum. Zatiaľ, čo muži 
obdivovali najmä vymože-
nosti moderných technológii 
a výborne vykreované napä-
tie, ženy sa vzhliadli v ne-
čakanom osude tridsiatnika, 
ktorý sa nechtiac dostane do 
cesty veľkému SUV, ktorého 
vodič mu obráti život naruby. 
Ak chce prežiť, musí bojo-
vať.

Pod jednoduchým, hoci 
dvojzmyselným názvom sa 
skrýva dynamický príbeh, od 
ktorého sa čitateľ len ťažko 
odpúta. Tridsiatnik Daniel, 
informatik, v celkom všed-
ný víkendový deň nechtiac 
skríži cestu veľkému SUV a 
dostáva sa do konfliktu s ego-

centrickým majiteľom auta. 
Daniel utŕži niekoľko presne 
mierených úderov a skončí na 
pohotovosti. Verí v spravodli-
vosť, a preto ide incident ohlá-
siť na políciu. To však nemal 
robiť... Podliatiny zmizli, ale 
následky udalosti sa stupňujú 
natoľko, že jeho existencia je 
ohrozená. A tak sa neskúsený 
mladý muž púšťa do boja s 
podsvetím. Jeho plán je však 
rafinovaný, premyslený, vy-
chádza z využívania súčas-
ných digitálnych technológií, 
v ktorých je Daniel ako ryba 
vo vode. Ítečkár s hackermi 
stoja proti policajtom ovláda-
ným podsvetím a výpalníkmi. 
Daniel nemá žiadnu zbraň, no 
muži, čo ho ohrozujú, záhad-
ne umierajú...

V ankete časopisu Knižná 
revue hlasovalo tento rok 

Miro Hrubjak sa narodil v 
Námestove, dve desiatky 
rokov už žije v Bratislave. 
Od začiatku profesijnej ka-
riéry sa pohybuje v oblasti 
IT. S autorovým povolaním 
úzko súvisia aj jeho záujmy; 
sleduje novinky v technolo-
gickej oblasti, v spravovaní 
počítačových systémov a 
sietí, fascinujú ho výdobytky 
modernej techniky. Možno 
preto, že je slobodný a bez 
záväzkov, okolie ho pokla-
dá za „klasického“ ítečká-
ra. On sám si však taký ne-
pripadá. Rád cestuje, jeho 
srdcovkou sa stalo Nórsko. 
Sníva o tom, že raz bude 
svoje knihy písať na brehu 
nórskeho fjordu, v klasic-
kom nórskom drevenom 
dome červenej farby, s leni-
vo polihujúcim labradorom 
pri nohách. Miro Hrubjak si 
vyskúšal aj špecifickú prácu 
na firemných inštruktážnych 
videách. Jeho tvorba zauja-
la. V budúcnosti by rád na-
krútil vlastný film. Na otáz-
ku, či z jeho napínavej knihy 
sám niečo zažil, nechce od-
povedať...                    (pb)

viac ako 8 tisíc čitateľov, kni-
hou roka sa v ďalšej kategórii 
stala Veľká láska a vydava-
teľstvom roka Slovart.

Pavol Božík
Trailer ku knihe
https://www.youtube.com/

watch?v=LZEpPziwJKc

Dali dohromady tisícku starých fotografií, 
nafotili ďalšie a vytvorili album Námestova

Námestovo a horná Ora-
va, ale Orava ako celok sú 
pre vás inšpirujúce a pro-
vokujúce. Čo vás tentoraz 
podnietilo k vydaniu Albu-
mu mesta Námestovo?

Keď sa mi v roku 2014 
dostala do rúk kniha vy-
nikajúceho znalca mesta 
Revúca Dušana Dubovské-
ho Album mesta Revúca, 
vydaná ako posledné jeho 
životné dielo (zomrel 7. 2. 
2016), oslovil som priateľa 
a sponzora oravskej kultú-
ry Mariána Grígľa st., či by 
sa nezišlo zostaviť a vydať 
takýto album aj o Námes-
tove. Bez váhania súhlasil a 
že sa mám pustiť do roboty. 
Problém bol v tom, že na 
zostavenie takéhoto albumu 
treba množstvo obrazových 
a fotografických materiálov, 
najmä starých pohľadníc, na 
ktorých by mala byť kniha 
postavená. Takúto dokumen-
táciu má zozbieranú M. Grí-
geľ, ktorý ju dal k dispozícii, 
a tak sme sa mohli pustiť do 
práce. Po počiatočnom nad-
šení som zistil, že to nebu-
de také jednoduché. Totiž, 
popri množstve starých po-
hľadníc, ktoré sú uverejnené 
v albume Revúcej, Námes-
tovo má starých pohľadníc 
pomerne málo, a to hlavne 
od začiatku 20. storočia. Ne-
vzdali sme sa však, zháňali 
sme dokumentárne materiá-
ly a po sústredenom úsilí sa 
nám v priebehu roka 2015 
podarilo pripraviť knihu, 
ktorú predkladáme námes-
tovskej verejnosti s návrhom 
a prosbou, aby ľudia nevy-
hadzovali staré pohľadnice 
a uchovávali ich možno pre 
ďalšie doplnenie takéhoto 
albumu.

Pri stovkách a stovkách 
sústredených fotografií i po-
hľadníc zrejme nebolo jed-
noduché zvoliť koncepciu a 
štruktúru publikácie...

Obrazovo-textovú knihu 
sme koncipovali do tých-
to základných kapitol: Z 
najstarších dejín mesta, 
Duchovný život mesta, De-
jatelia duchovného života, 
Kultúrno-spoločenskí čini-
telia, Námestovo v 20. sto-
ročí, Novodobá tvár mes-
ta, Oravská priehrada. Pri 
koncipovaní jednotlivých 
kapitol a podkapitol knihy 
boli autori determinovaní 
zachovanými obrazovými 

materiálmi a pohľadnicami, 
zachytávajúcimi pôvodnú 
podobu mesta, ktorú kon-
frontovali s jeho prudko sa 
meniacou výstavbou v os-
tatných desaťročiach. Pri 
pohľade na minulosť a sú-
časnosť Námestova možno 
vidieť veľké premeny mes-
ta, ktoré sa rozrastá do šírky 
i do krásy, v čom nezaostáva 
za prudkým rozvojom miest 
na Slovensku. 

Aký bol zdroj obsahu kni-
hy - fotografií, pohľadníc a 
dokumentárnych materiá-
lov – ako ste ich zhromaž-
ďovali a odkiaľ ste získava-
li pramene?

Ako som už spomenul, zá-
klad obrazovej publikácie 
tvorila zbierka pohľadníc a 
fotografických materiálov, 
ktoré dlho zhromažďoval M. 
Grígeľ. Zo svojich výsku-
mov som vyhľadal doku-
menty a materiály hlavne k 
prvým kapitolám o najstar-
ších dejinách mesta, ako aj 
o duchovných a svetských 
dejateľoch Námestova. Ob-
raz o súčasnej podobe mes-
ta sme sa rozhodli zachytiť 
formou fotografickej doku-
mentácie, ktorú pre tento 
album vyhotovil profesi-
onálny fotograf Braňo Ko-
nečný, hlavne pre kapitoly 
o novodobej tvári mesta a 
o Oravskej priehrade. Takto 
sa nám podarilo sústrediť 

dostatok obrazových mate-
riálov, ktoré spolu s textami 
upravil do definitívnej po-
doby albumu knižný grafik 
Peter Ďurík.

Kniha bude určite najbliž-
šia najmä Námestovčanom, 
z ktorých si tu mnohí nájdu 
svoj dom, ulicu, na ktorej 
bývali, spoznajú možno 
svojich predkov, niekto-
rí možno seba. Album má 
však oveľa širší čitateľský 
dosah. Kde si možno túto 
obsahovo veľmi hodnot-
nú a graficky veľmi peknú 
publikáciu kúpiť?

Album mesta Námesto-
vo predostierame nielen 
námestovskej, ale aj širšej 
oravskej verejnosti, ba aj 

obdivovateľom a milovní-
kom Oravy i návštevníkom 
tohto čarokrásneho kraja 
z domova i zo zahraničia. 
Knihu si možno kúpiť v 
kníhkupectve v Námestove.

O vás je známe, pán Ma-
ťovčík, že vám Orava v 
spojitosti s knihami nedáva 
spávať. Aké ďalšie plány 
vo výskume a približovaní 
dejín Oravy i jej reprezen-
tantov nosíte v hlave?

Poznávaniu a výskumu 
minulosti rodnej Oravy sa 
venujem už od skončenia 
vysokej školy a nástupu do 
zamestnania v Matici slo-
venskej a v Slovenskej ná-
rodnej knižnici v roku 1959. 
Zaujali ma najprv osobnos-
ti oravských rodákov A. 
Bernoláka, M. Hamuljaka, 
J. Herkeľa, neskôr P. O. 
Hviezdoslava, Mila Urba-
na a ďalšie, ktorým som 
venoval viaceré štúdie i sa-
mostatné práce. O ďalších 
oravských dejateľoch som 
spracoval životopisné hes-
lá v Biografickom slovníku 
dejateľov Oravy (2010). Aj 
napriek tomu ostávajú ešte 
biele miesta v poznaní kul-
túrnych dejín Oravy, ktoré, 
ak mi bude dopriate, by som 
sa usiloval ešte objasniť. 
Aké to budú témy a osob-
nosti, to ukáže čas.    
  Redakcia

kto sleduje súčasne vychádzajúce publikácie o našich 
krajanoch, mestách a dedinách, nemôže si  nevšimnúť 
rozvíjajúce sa regionálne bádanie v celoslovenských re-
láciách. Vidno to aj na výskume prekrásneho regiónu 
Oravy, kde sa skoro každá obec môže pochváliť pekne 
vybavenou monografiou či národopisnou štúdiou. Oso-
bitnú pozornosť si zaslúžia publikácie o meste Námesto-
vo, kde ich vyšlo viacero. Popri staršej monografii mes-
ta, pri 400. výročí založenia tamojšej farnosti, vyšla kniž-
ka rímskokatolícka farnosť Námestovo (2012), dejiny 
stredného školstva predstavuje publikácia Gymnázium 
antona Bernoláka Námestovo, vydaná k 60. výročiu za-
loženia školy (2013), v roku 2015 vyšla kniha spomie-
nok pamätníkov na ii. svetovú vojnu v Námestove pod 
názvom Vojna je vojna i obrazová kniha Prechádzka 
Námestovom; napokon v máji 2016 sa do rúk čitateľov  
dostáva najnovšia obrazovo-textová kniha pod názvom 
NÁMEstOVO – album mesta. Jedného z autorov tej naj-
čerstvejšej publikácie, Doc. augustína Maťovčíka, sme 
sa opýtali:

NÁMESTOVO 
ALBUM
MESTA

Na pamiatku zavraždeným Námestovčanom
Vo februárovom vydaní Ná-

mestovčana sme vás informo-
vali o príprave osadenia ka-
meňov zmiznutých a 25. mája, 
priamo počas slávnosti boli, 
vďaka aktivite a spolupráci 
občianskeho združenia Pamä-
taj a architektonického atelié-
ru Hollý, už  kamene v podobe  
mosadzných tabuliek inšta-
lované pred pôvodnými do-
mami rodiny Hermana a Elly 
Kleinovcov na Hviezdoslavo-
vej ulici a rodiny Dr. Teodora 
a Margity Grossmanovcov, 
neskôr Lilly Grossmanovvej, 
s ktorou sa Teodor Grossman 
po smrti Margity oženil.

„Kamene predstavujú tichú, 
ale trvácnu spomienku na za-
vraždeného človeka, na ktorú 
narazíme pri bežnom pohybe 
po ulici. Pohľadom na kameň 
pod nohami sa človek symbo-
licky obeti pokloní,” povedal 
v príhovore na slávnosti Karol 
Kurtulík, predseda OZ Pamä-
taj, ktoré sa venuje záchrane 

ž i d o v -
s k ý c h 
pamiatok 
na hornej 
Orave. Po 
osaden í 
kameňov 
nasledo-
vala mi-
núta ticha 
v podobe 
m i n ú t y 
h u d b y . 
Na akcii 
sa zúčastnili zástupcovia ži-
dovskej obce z Bratislavy, Ko-
šíc a Banskej Bystice a hostia  
z Kanady. Nasledovali prího-
vory zástupcov organizácií a 
rodín. Životné príbehy zavraž-
dených Námestovčanov boli 
spracované aj na bilborde.

Ako sme už informova-
li, manželia Herman a Ella 
Kleinovci boli spolu s ďal-
šími štyrmi občanmi židov-
ského pôvodu zo Zubrohlavy 
a Rabče 16. januára 1945  z 

Námestova na základe udania 
odvedení a zavraždení nemec-
kým gestapom v Hôrke pred 
Tvrdošínom. Podobnú spo-
mienku na Námestovčanov 
Dr. Grossmana s manželkou, 
ktorých zasiahol podobný 
osud, budú pripomínať kame-
ne pred ich domom. 

Po slávnosti osadenia kame-
ňov sa hostia presunuli na ži-
dovský cintorín, kde bol inšta-
lovaný pamätník 85 obetiam 
holokaustu v Námestove.                                 
          (red.)

Anjeli vs. démoni je formátom malá, no rozsahom 
objemná knižka, ktorú vydalo vydavateľstvo Tricio Literary 
and Holiday Company a Autorska škola Literario len nedávno. 
Jej autorom je občan hornooravskej obce, ktorý si zvolil pse-
udonym Ján P. Vavreck. Ale nielen pre toto tajnoskárstvo môže 
knižka zaujať, najmä mladých ľudí. Autor, mladý človek, po 
skončení vysokoškolských štúdií žil určité obdobie v zahraničí 
a nechal sa ním naplno inšpirovať. Dej románu Anjeli vs. démo-
ni možno síce zaradiť do fantasy, no svojím obsahom presahuje 
tento žáner a v súlade s autorským zámerom môže v niektorých 
čitateľoch vyvolať dojem, že sa jeho dej prelína s realitou...

Editor knihy Kisha Breslaw  na jej obálke uvádza, že dielo si 
zaslúži veľké uznanie aj úspech, lebo doň autor vložil okrem 
originality a posolstva aj kus svojho srdca. Nuž, nechajme sa 
vtiahnuť do deja...                   (red.)

Kamene zmiznutých – dve mosadzné tabuľky na 
Hviezdoslavovej ulici v Námestove pre pamäť a 
vzdanie úcty zavraždeným Námestovčanom Elle a 
Hermanovi Kleinovcom.        Foto:(šá)
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Verím v lásku na prvý pohľad...
O mamách, ich láske a obeta-

vosti sa toho povedalo a napí-
salo veľa... a predsa nie všet-
ko. Mama je totiž pre každého 
výnimočná bytosť, jediná na 
svete. Mama je ako anjel, kto-
rý dostal úlohu postarať sa na 
zemi o svoje deti. To, že deti 
z námestovských MŠ, ZŠ a de-
ti z CVČ Maják ľúbia a vážia si 
svoje mamy, vyjadrili aj v dru-
hú májovú nedeľu v Dome 
kultúry v Námestove. Tam sa 
konalo podujatie pri príležitosti 
osláv Dňa matiek, ktoré organi-
zovalo Centrum voľného času 
Maják, v spolupráci s Mestom 
Námestovo a Domom kultúry 
v Námestove. Deti sa poďako-
vali svojim mamám za lásku 
a starostlivosť pestrým prog-
ramom. Od najmenších až po 
najväčšie, všetky deti upierali 

oči na tú svo-
ju mamičku 
a snažili sa 
čo najlep-
šie predviesť 
svoje umenie. 
Maminky zas 
mali možnosť 
„poš tek l i ť“  
chuťové po-
háriky prítom-
ných, upiecť 
dobrotu a za-
pojiť sa tak do 
súťaže o NAJ 
mamičkovský 
koláč. NAJ  
koláč pochá-
dzal z kuchyne 
ZŠ Komenské-
ho, ktorá bola za svoje dielo 
odmenená darčekovým ko-
šom. Odmenený bol aj divák, 

ktorý sa zúčastnil hlasovania.  
Veľké poďakovanie patrí aj 
sponzorom, ktorí toto poduja-
tie podporili. Na záver asi len 

toľko: „Verím v lásku na prvý 
pohľad... pretože som miloval 
moju mamu, len čo som otvoril 
oči.“     (sm cvč)

Deti poďakovali svojim mamám za lásku a starostlivosť. Každý z účinkujú-
cich hľadal očami v hľadisku najmä tú svoju mamičku.                 Foto: (cvč)

Deň s klaunmi
Prvá júnová nedeľa patrila 

opäť našim najmenším a nies-
la sa v duchu Klauniády. Cen-
trum voľného času „Maják“ 
v tento deň zmenilo Nábrežie 
Oravskej Priehrady na šapitó, 
kde sa stretlo množstvo ma-
lých ale aj veľkých klaunov. 
S deťmi sa  stretávame každý 
deň a snažíme sa im dať to 
najlepšie, čo sa len dá deťom 
dať – zážitok, na ktorý sa ne-
zabúda. Preto sme program 
deťom ušili na mieru. Súťaži-
lo sa v klaunovských disciplí-
nach, kde sa každý snažil zís-
kať čo najviac pečiatok, ktoré 
následne vymenil v bufete 

za sladkú maškrtu. 
Po náročných výko-
noch sa malí klauni 
mohli presunúť do 
rýchleho občerstve-
nia s gulášom a ko-
folou. Skôr ako sme 
privítali našich hostí  
z Balónkova,  deti 
pozdravil  a povzbu-
dil pán primátor Ján 
Kadera, ktorý síce 
za klauna  nebol, ale 
kúsok z neho mal 
– klaunovský nos. 
Príjemným spes-
trením nedeľného 
popoludnia boli spo- Po penovej párty vyzerali deti ako anjelíci.      Foto: (cvč)    

                               

LETNÁ SÚŤAŽ  pre školákov
Viete, 

čo je 
L a s e r 
a réna? 
Je to 
s p o l o -
čenská 
adrena-

línová hra, určená pre všet-
kých, ktorí majú radi zába-
vu, pohyb a akciu. Táto hra 
je vhodná pre rodiny, školy, 
skupiny či ako forma zábavy 
na fi remných akciách. Hra je 
absolútne bezbolestná, preto 
ju môžu hrať aj deti a ľudia 
v staršom veku. Laser arénu 
nájdete v Námestove za mos-
tom, v budove STK.  

Túto adrenalínovú hru si 
budete môcť vyskúšať aj vy, 
ak sa zapojíte do našej súťaže 
a správne odpoviete na 

SÚŤAŽNÚ OTÁZKU:

Koľké výročie svojho 
vzniku si pripomenie Ná-
mestovo v budúcom roku 
2017?  

  a) 560.
  b) 460. 
  c) 360.
Svoje odpovede môžete 

posielať mailom na adresu 
redakcie: oravec.namesto-
vo@mail.t-com.sk, prípadne 
SMS-kou na tel. číslo 0911 
920 010 do 26. júna.  Neza-
budnite uviesť svoje kontakt-
né údaje - meno a tel. číslo 
zástupcu triedy.  Vyžrebova-
ných výhercov budeme kon-
taktovať.

Súťaže sa môžu zúčastniť 
triedy základných a stred-
ných škôl. Možnosť zahrať si 
túto adrenalínovú hru dostane 
5 vyžrebovaných tried. 

Redakcia

Súťaž Tváre s úsmevom 
milosrdenstva

Literárna sekcia Rady pre 
vedu, vzdelanie a kultúru 
Konferencie biskupov Slo-
venska vyhlasuje k Svätému 
roku milosrdenstva literárnu 
súťaž pre stredoškolákov 
s názvom Tváre s úsmevom 
milosrdenstva. Eseje, úva-
hy, reportáže či rozhovory 
v rozsahu do 2016 slov štu-
denti zašlú do 31. decem-
bra 2016 na mailovú adresu 
predsedu organizačného 
výboru súťaže PhDr. Pavla 
Vitka spolu s menom, priez-

viskom a vekom autora, 
adresou bydliska, názvom 
školy a osobným telefonic-
kým kontaktom. Vyhlásenie 
výsledkov sa uskutoční vo 
februári 2017 v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave v rámci ude-
ľovania cien Fra Angelica. 
Čestným predsedom súťaže 
je predseda Rady pre vedu, 
vzdelanie a kultúru Konfe-
rencie biskupov Slovenska 
biskup František Rábek.                    
            (pv)

mínaní klauni z Balónkova, 
ktorí prišli s čarovným kuf-
rom plným kúzelníckych vy-
stúpení, zábavy a balónovej 
show, kde predviedli deťom 
rôzne balónové kreácie... 
U tých najmenších, ako vždy, 
bodovalo maľovanie na tvár, 
no naše kreatívne umelecké 
diela nevydržali príliš dlho, 
pretože nasledovala dlho oča-
kávaná penová party, z kto-
rej deti vychádzali ako bieli 
anjeli. Aj keď to pred začiat-
kom akcie vyzeralo na po-
riadnu búrku, hrozivé čierne 
mračná si dali pohov a svoju 
povinnosť si splnili tesne po 

ukončení „veľkého dňa“ na-
šich detí, ktoré si ho poriad-
ne užili. Veľké poďakovanie 
patrí Mestu Námestovo, ktoré 
pravidelne tento projekt pod-
poruje, i všetkým sponzorom, 
ktorí sa aktívne do podujatia 
zapojili. Týmto dňom Cen-
trum voľného času „Maják“ 
ukončilo aj pravidelnú záuj-
movú činnosť v tomto škol-
skom roku a pripravuje sa na 
júnové aktivity s deviatakmi 
námestovských základných 
škôl a, samozrejme, na letné 
tábory, na ktoré sa už teraz 
všetci tešíme. Pekné leto!     

                 Alica Krššáková

Deň rodiny v CZŠ
Žiaci 1. - 4. ročníka Cirkevnej 

základnej školy sv. Gorazda v 
Námestove spolu so svojimi 
pani učiteľkami pripravili 25. 
mája  zaujímavý program. 
Bol venovaný rodine,  otcom, 
m a m k á m 
a starým ro-
dičom našich 
detí. Potešili 
sme ich pies-
ňami, tancom, 
básn ičkami 
a divadielka-
mi. Program 
bol veľmi 
pestrý a páčil 
sa všetkým 
zúčastneným. 

Tak ako nám 
všetkým je 
oporou a veľ-

kým vzorom Svätá Nazaretská 
rodina, tak sa aj naši žiaci po-
ďakovali svojim rodičom za ich 
opateru, lásku a starostlivosť, 
ktorou ich denne zahŕňajú. 

Mgr. H. Paríšková

Športový a rodinný deň na cirkevnej
Deti spolu s rodičmi si 5. júna 

prišli zašportovať do Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda 
v Námestove. Keďže bola ne-
deľa a vieme, že bez Božieho 
požehnania sú márne naše na-
máhania, začali sme sv. omšou, 
ktorú celebroval don Lacko 
Babača. Program pokračoval 
súťažami v behu okolo školy. 
Kategórie boli od maličkých 
až po rodičov spolu s učiteľmi. 
Čím starší boli pretekári, tým 
viac kôl bežali okolo školy. 
Súťažiacich bolo naozaj veľa. 
V priestoroch školy prebiehal 
turnaj v stolnom tenise.

Touto cestou chcem poďa-
kovať aj Mestskému úradu 

v Námestove za nové ihrisko, 
ktoré sme mohli teraz naplno 
využiť. Všetci máme z toho ra-
dosť, hlavne tí najmenší. 

Iné skupiny rodičov pripra-
vovali pre všetkých chutný 
guľáš a občerstvenie, ktoré 
sme už museli konzumovať 
v budove školy, pretože nás 
prekvapila búrka. Celý prog-
ram dopĺňala výborná hudba, 
ktorú nám púšťal DJ Jakub. 
Ďakujem všetkým organizáto-
rom  - rodičom za pekne pre-
žitý deň, za chvíle oddychu, 
radosti, smiechu, rozhovorov 
a požehnanie, ktoré sme dosta-
li na záver akcie.

               Marta Kurtulíková
Na stupni víťazov zľava Soňa Tarčáková, Dominika Kucková, 

Saša Hrubjaková.                           Foto: czš 

Na deň detí nám bolo veselo
Na MDD si pre nás, žiakov 

Cirkevnej základnej školy 
sv. Gorazda v Námestove, 
naši deviataci pripravili rôz-
ne súťaže. Bolo 7 súťažných 
stanovíšť, kde sme za ve-
domosti a aktivitu zbierali 
gorazdíkov. Najzábavnej-
šie bolo stanovište s vodou. 
Našu zručnosť sme si pre-
verili pri stavaní lietadielok.  
Vyskúšali nás aj zo sloven-
činy a angličtiny. Niektorí 
sme zmenili aj farbu tváre. 
Presnosť sme si overili pri 
hádzaní vodnými balónik-
mi na cieľ. Na záver sme si 

v bufete mohli za gorazdíky 
vymeniť sladkosti.

Popoludní sme pokračovali 
v súťažiach v školskom klu-
be. Robili sme živé piškôrky 
medzi triedami, museli sme 
nakŕmiť stonožku a hľadali 
sme farebné papieriky v škol-
skej záhrade. Bolo naozaj ve-
selo. K tejto zábave prispelo 
aj pekné počasie. Po zdola-
ní každej úlohy sme dostali 
sladkú odmenu. 

Podobné súťaže mali aj 
starší žiaci, ale náročnejšie 
a z viacerých predmetov. 

žiaci zo ŠKD V bufete sa nakupovalo za gorazdíky.                     Foto: czš       
Program detí na Deň rodiny potešil rodičov i 
starkých.           Foto: (czš)



8 Námestovčanškoly

Z 50 škôlkarov sú už prváci
Brány Materskej školy so 

sídlom na Veternej ulici sa ot-
várajú každý september, už od 
3. septembra 1984. Zmien bolo 
neúrekom, no poslanie ostalo 
rovnaké - poskytovať deťom 
predškolského veku výcho-
vu a vzdelávanie. Nech bola 
výchova a vzdelávanie orien-
tované akýmkoľvek smerom, 
vždy tu bol jeden cieľ: dať 
deťom to najlepšie, prejaviť 
im lásku, porozumenie, dať im 
dobré základy do budúceho 
života. V 6-triednej materskej 
škole sme aj tento rok ponúkli  
variabilnú starostlivosť deťom 
od 2 do 6 rokov, vrátane detí s 
odloženou povinnou školskou 
dochádzkou. Vo výchovno-
vzdelávacom procese vytvára-
me podmienky, ktoré umožňu-
jú deťom aktívne učenie hrou, 
v ktorej dominuje zážitkové 
učenie. Estetické a podnetné 
prostredie je prispôsobené de-
ťom, pričom realizujeme náš 
Školský vzdelávací program 
„Slniečkom ku zdraviu“. Vy-
tvárame podmienky pre zdra-
vý telesný, duševný a citový 
rozvoj detí. Posilňujeme ich 
citový vzťah k rodine, oko-
liu, oboznamujeme ich s ľu-
dovými zvykmi a tradíciami. 
Deti sú zvedavé, zaujímajú sa 

o prírodu, spolu-
pracujeme s od-
borníkmi CHKO 
Námestovo, ktorí 
približujú deťom 
ochranu prírody, 
kolobeh vody... 
s t a r o s t l i v o s ť 
o záhradku. Po-
čas roka  sme rea-
lizovali niekoľko 
z a u j í m a v ý c h 
aktivít, ako boli 
Jesenné variácie, 
Netradičné čí-
tanie, Karneval, 
Deň škriatkov, 
Deň Zeme, Vynášanie More-
ny, Deň matiek... Každodenné 
výchovno-vzdelávacie čin-
nosti spestrujeme a dopĺňame 
kultúrno-spoločenskými a tu-
risticko-športovými akciami 
– TATOolympiáda, Týždeň 
detskej radosti, Spoznaj svoje 
mesto, kde deti privítal primá-
tor mesta Ján Kadera, ktorého 
deti zahrnuli zvedavými otáz-
kami. Náš život je aj kultúrne 
bohatý - navštevujeme rôzne 
podujatia, predstavenia a zú-
častňujeme sa aj rôznych sú-
ťaží. V rámci celoslovenských 
výtvarných súťaží  získali deti 
tieto ocenenia: Ochranárik 
očami detí - Anetka Cifrová, 

Tomáško Matis, Viktória Hu-
ráková, Vivien Geburová, Ale-
xandra Cvengrošová, Kritínka 
Trnková, Karolínka Katrenčí-
ková, Karin Gregorová, Timo-
tejko Rusnák, Miško Benko a 
Vilko Štít, ktorý postúpil do 
celoslovenské kola.

Kvapka vody – Sonička 
Bartová

Moje najkrajšie Vianoce 
– Emka Sochuliaková

V 31. ročníku celoslovenskej 
súťaže Vesmír očami detí zís-
kala 2. miesto Anetka Cifrová

Posledný deň júna z MŠ 
definitívne odchádza 50 detí, 
ktoré 1. septembra nastúpia 
do školských lavíc. S mater-
skou školou sa rozlúčia Nocou 

v MŠ a na slávnostnej Rozlúč-
ke predškolákov.

A čo dodať na záver? Ďa-
kujeme všetkým rodičom  za 
podporu a účasť na aktivitách 
počas celého školského roka, 
pani učiteľkám za lásku a od-
borné pedagogické pôsobenie 
pri vzdelávaní detí.

Deťom prajeme krásne letné 
prázdniny a našim „školáči-
kom“ v tejto chvíli prajeme, 
aby úspešne vykročili do 1. 
ročníka základnej školy.  My 
im budeme držať z úzadia pal-
ce a želáme im len to najlep-
šie, veľa úspechov a radosti, 
aby žiaden mrak nezakryl ich 
úsmev.

Kolektív MŠ Veterná

Škôlkari v rámci akcie Spoznaj svoje mesto boli aj na radnici, kde ich priví-
tal primátor Ján Kadera – na fotografii spolu s Ivanom Veljačikom, vedúcim 
oddelenia školstva MsÚ.                Foto: (mš v)

Obhájiť je vždy ťažšie...
V Dolnom Kubíne sa 5. mája 

konala regionálna súťaž hlia-
dok mladých zdravotníkov. ZŠ 
na Komenského ulici reprezen-
tovali 2 družstvá: 

I. družstvo – Erika Ratičá-
ková, Adriána Šimurdová, 
Philip Varner, Kristína Koš-
ťálová a Kristína Plutinská. 

II. družstvo – Katarína Flo-
reková, Barbora Kolejáková, 
Jakub Medvecký, Samuel 
Dendys a Michal Steinocher. 

Prvé družstvo malo veľmi 
náročnú úlohu, obhájiť minu-
loročné prvenstvo. Súťažilo sa 
v praktickej a  teoretickej časti. 
Výkony  hodnotili profesionál-
ni záchranári a lekári. Zranenia 
boli ťažké a naozaj sa hodnotil 
každý detail.  Naši žiaci neskla-
mali.  Z 23 družstiev sa I. druž-
stvo umiestnilo na 1. mieste a  

II. družstvo na 6. mieste. 
Ďakujeme našim mladým zá-

chranárom za krásnu reprezen-
táciu školy, za ich uvedomenie 
si posolstva pomoci človeku 

v ohrození a za ich zodpoved-
ný prístup. Veď stále platí „Za- 
chrániť ľudský život,  ako by 
si zachránil celý svet.“

     ZŠ na Ulici Komenského

Úspešní mladí zdravotníci.       Foto: (zš s)

Len o vlások za 3. miestom
Žiaci ZŠ na Komenského 

ulici sa 27. mája zúčastnili 
2. ročníka zaujímavej špor-
tovo-vedomostnej súťaže 
v Zubrohlave s názvom Žup-
ná kalokagatia. Jej poslaním 
je prepojiť krásu tela i ducha 
a popritom využiť teoretické 
vedomosti z oblasti zdra-
votnej výchovy, geografie, 
dejepisu, športu a prírody. 
Súťažiacim však 
nesmie chýbať 
i fyzická zdat-
nosť. Súťaž je 
orientačným be-
hom v teréne na 4 
km, kde pretekári 
postupne prejdú 5 
kontrolnými sta-
novišťami.  Plnia 
jednotlivé úlohy  
ako streľba zo 
vzduchovky, hod 
granátom na cieľ, 
ukážka prvej po-

moci, topografia či  prechod 
cez prekážku.

Našu školu reprezentovali 
Klaudia Miklušičáková, Júlia 
Jankuliaková, Matúš Košút, 
Matej Chorvát a Jakub Luka. 
Len malý kúsok a skončili 
by sme s medailou. Nevadí, 
budúci rok pôjdeme už len za 
víťazstvom.

ZŠ na Ulici Komenského

Cesta našou históriou
Najpočetnejšiu etnickú a 

jazykovú skupinu v Európe 
tvoria Slovania, ku ktorej 
patríme i my Slováci. Šer-
miarsko-divadelná kumpá-
nia VIA HISTORICA, ktorá 
navštívila aj ZŠ na Slneč-
nej, nám potvrdila, že cesta 
našou históriou môže byť 
dobrodružná a pre deti veľ-
mi príťažlivá, navyše, ak sa 
spojí s jemným humorom. 
Vďaka hercom spomínanej 
spoločnosti sa mladší i starší 
žiaci preniesli do čias, keď 
našich slovanských pred-
kov viedol franský kupec 
Samo, do slávneho obdobia 
Veľkej Moravy, či na začia-
tok formovania Uhorska, 

kedy kráľovi Štefanovi po-
mohli upevniť moc v kraji-
ne Slovania Hunt a Poznan. 
Deti sa mohli stať priamou 
súčasťou predstavenia, čo 
zvýšilo ich záujem, ktorý 
potvrdili opakovaným po-
tleskom a smiechom. Vyni-
kajúca možnosť ako nenú-
teným spôsobom môžeme 
našej mladej generácii pre-
zentovať naše dejiny, ktoré 
je potrebné neustále pri-
pomínať, pretože história 
patrí k základným znakom 
každého národa, je súčas-
ťou národnej identity, kul-
túrneho dedičstva.

ZŠ, Slnečná, Námestovo

Na budúci rok to bude zlatá medaila. Foto: zš k

Via Historica previedla deti našou históriou.       Foto: (zš s)

Ruský jazyk cez kultúru...
Na Katolíckej univerzite v Ružomber-

ku sa uskutočnilo stretnutie pedagógov a 
študentov ruského jazyka. Podujatie vied-
la prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., rusis-
tka, kulturologička, riaditeľka Ústavu rus-
ko-slovenských kultúrnych štúdií PF KU, 
prezidentka Asociácie rusistov Slovenska. 
Po krátkom vzájomnom predstavení mali 
žiaci možnosť spoznať slávnu rodinu Ser-
geja Michalkova, ruského spisovateľa, au-
tora súčasnej ruskej hymny. Poznávaním 
jazyka deti vstúpili do sveta ruskej kultúry. 
Vypočuli si melódie známych ruských ná-
rodných piesní, Nataša a Natália z Ruska 
predstavili tradičné ruské výrobky ľudovej 
kultúry - matriošky, palech či chochlomu. 
Záver stretnutia bol spojený ochutnávkou 
typickej ruskej polievky, ktorou je boršč. 
Pevne veríme, že všetci si odniesli neopa-
kovateľný kultúrny zážitok a rozšírili si 
svoje vedomosti z ruského jazyka. 

ZŠ, Slnečná
Na fotke naše žiačky zľava Sophia Hanáčiková  

a Ráchel Bakošová.     Foto: zš s

Kalokagatia
Žiaci našej školy - Adam Puvák, Patrik 

Ončák, Natália Vicenová, Zuzana Kytko-
vá, Adriana Slovíková - sa koncom mája 
zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže 
Kalokagatia. Už druhý ročník organi-
zovala ZŠ s MŠ v Zubrohlave. Cieľom 
tejto súťaže v rámci cezpoľného behu 
žiaci absolvovali na jednotlivých zastáv-
kach určené úlohy ako streľbu so vzdu-
chovky, teoretické otázky z občianskej 
náuky, zdravotnú prípravu. Ďalej druž-
stvo odpovedalo aj na otázky z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci. Úlohy, ktoré riešili z topografie, boli 
zorientovať sa na mape a zodpove-
dať na otázky týkajúce sa oblasti his-
tórie a geografie. Pokračovali ho-
dom granátom na cieľ a otázkami 
cestnej dopravy a protipožiarnej ochrany. 
Poslednou úlohou družstva bol prechod 
cez prekážku a otázky z oblasti športu. 
Žiaci napriek problémom v poslednej časti 
trate nestratili bojovného ducha a obsadili 
pekné piate miesto. Vďaka zúčastneným a 
usporiadateľom za pekný deň.
          ZŠ, Slnečná, Námestovo

Oslávili sme Deň Zeme
„Chceme, aby deti odmalička spozná-

vali prírodu, aby videli, čo všetko nám 
Zem dáva a prečo je pre nás dôležitá.“

Celá škola sa 22. apríla pridala k osla-
ve Dňa Zeme. Aktívne boli hlavne deti. 
V školskom rozhlase zaznel príbeh dôleži-
tosti ochrany našej planéty. Dozvedeli sme 
sa o vzniku sviatku Dňa Zeme a jeho vý-

zname pre náš život. Triedni učitelia obo-
znamovali žiakov s problematikou odpadu 
na našej Zemi, ochrane rastlín a živočíchov, 
taktiež o význame šetrenia, triedenia a och-
rany prírody. Žiaci riešili rôzne zábavné 
úlohy na interaktívnej tabuli, tajničky, se-
parovali odpad, pozreli si filmy, rozprávky 
s environmentálnou tematikou, vyrábali si 

eko-plagáty, farbili medai-
ly, aktivitami sa učili, ako 
sa správať v prírode. Na 
vychádzke pozorovali oko-
lie školy, zbierali odpadky. 
Na záver si každá trieda 
pripravovala z rôznych od-
padových materiálov svoje 
výrobky. Tými sa každá 
trieda prezentovala po 
chodbách a vo vestibule na-
šej školy. Veselé výrobky o 
potrebe ochrany našej pla-
néty bolo vidieť na každom 
kroku. Veríme, že sa deti 
zabavili, ale hlavne poučili 
a budú sa o našu krásnu prí-

rodu starať.
ZŠ, Slnečná

Deň zeme rezonoval aj po chodbách ŽS Slnečná.                          
            Foto: (zš s)



9kultúraNámestovčan

Podujatia  leto 2016

Kino KULTÚRA Námestovo
jún - júľ 2016

18. 6. 
o 16,00 h

HľAdá sA doRy

Animovaný

5 € od 7 r.

3D usa

        sTRAŠIdLo  
19. 6. Nedeľa 15:30 

a 18:30 
Námestovský ochotníc-

ky súbor uvedie hru Stra-
šidlo od Ferka urbánka v  
Dome kultúry v Námestove.                                              
Réžia: Marika Vojtašáková
Spoluúčinkuje  kapela  Spod 

Budína
Predpredaj vstupeniek v kance-

lárii Domu kultúry v Námestove

dNI PRE VŠETKÝCH            
   24. - 26. 6. 

Piatok - Nedeľa  
Najväčší  slovenský  neziskový 

festival napíše v nedeľu 24. júna 
2016 svoje 5. pokračovanie. Na 
Nábreží  Oravskej  priehrady  v 
Námestove  sa  opäť  ukáže,  čo 
dokážu mladí, keď sa spoja a vy-
tvoria jedinečný festival. 

       40. RoČNÍK 
HUdoBNÉHo LETA 

NA sLANÍCKoM 
osTRoVE  

3. 7. Nedeľa 18:00
1. koncert: 
Recitál Miroslava Dvorského 
                                            
Miroslav Dvorský – tenor,  Da-

niel  Buranovský  –  klavír,  Jozef 
Šimonovič  –  umelecké  slovo                                                                                               
 Miesto konania: slanický os-
trov  umenia,  vstupné - dospelí 
10 €, deti 5 €    
    Na  všetky  tri  koncerty  40. 
ročníka  Hudobného  leta  (HL) 
na slanickom ostrove umenia 
je zabezpečený  prevoz loďou z 
prístavu  Slanická  osada  v  čase 
od 17.00 do 17.45 hod. 

10. 7. Nedeľa 18:00                 
2. koncert HL: 

Z klenotnice starej hudby 

Peter Michalica – husle, Jozef 
Fupšo – husle, Farhad Ashumov 
–  husle  (Azerbajdžan),  Hiroaki 
Goto  –  husle  (Japonsko),  Vie-
ra  Bartošová  –  basso  continuo                                                                                            
Vstupné - dospelí 8 €, deti 4 €   

17. 7. Nedeľa 18:00
3. koncert HL: 
Fórum mladých umelcov 
Tomáš  Valíček  –  akordeón,  

Klaudia  Kosmeľová  –  klavír,   
Ivana  Kurtulíková  –  soprán,  
Adrián  Malovaník  –  husle,  To-
máš Baľák – klavír, kompozícia  

atď. 
Vstupné - dospelí 8 €, deti 4 € 

VERÍM PANE     
19. -  24. 7.   

utorok - Nedeľa

Každoročne  sa  opakujúci  hu-
dobný festival gospelovej hudby. 
Účinkujú gospelové skupiny, sú-
časťou  sú  sprievodne podujatia, 
dielne, výstavy, muzikály atď.

Miesto konania:  Námestovo: 
Amfiteáter na Nábreží Oravskej 
priehrady,  Dom  kultúry  v  Ná-
mestove,  Rímskokatolícky  kos-
tol sv. Šimona a Júdu, Katolícky 
dom

dREVoRUBAČ  
5. – 6. 8. Piatok - Sobota 

Súťaž  v  pílení  dreva  s medzi-
národnou účasťou družstiev.

18. 6. 
o 18,30 h

PodfUKáRI 2

Akčný, komédia

4 €  MN-12

2D usa

23. 6. 
o 18,00 h

dEŃ NEzáVIsLosTI: 
NoVÝ ÚToK 

Akčný, sci-fi

5 €  MN-12

3D usa

22. 6.
o 18,00 h

V zAjATÍ dÉMoNoV 2

Horor

4 €  MN-12

2D usa

30. 6. 
o 18,00 h

PRázdNINy 
ALL ExCLUsIVE

Komédia

4 €  MN-12

2D FR

26. 6.
o 16,00 h

HľAdá sA doRy

Animovaný

4 € od 7 r.

2D usa

26. 6. 
o 18,30 h

dEŃ NEzáVIsLosTI: 
NoVÝ ÚToK 

Akčný, sci-fi

5 €  MN-12

3D usa

1. 7. 
o 16,00 h

RATCHEL A CLANK:
sTRážCoVIA gALAxIE

Animovaný

 4 € 
2D usa

2. 7. 
o 18,00 h

PREdTÝM AKo soM ťA 
PozNALA

Romantický

4 €  MN-12

2D usa

1. 7. 
o 18,30 h

PRázdNINy 
ALL ExCLUsIVE

Komédia

4 €  MN-12

2D FR

3. 7. 
o 16,00 h

RATCHEL A CLANK:
sTRážCoVIA gALAxIE

Animovaný

 4 €  
2D usa

3. 7. 
o 18,30 h

VŠETKo Čo MáM Rád

Dráma

4 €  MN-12

2D sR

7. 7. 
o 18,00 h

zEM, KToRá HľAdá 
sVojE NEBo

Dokument

3 €  čl.FK 2 €
2D sR

8. 7. 
o 16,00 h

RATCHEL A CLANK:
sTRážCoVIA gALAxIE

Animovaný

 4 €  
2D usa

8. 7. 
o 18,30 h

oČIsTA 3

Hororový thriller

4 €  MN-15

2D usa

9. 7. 
o 18,00 h

10. 7. 
o 18,30 h

LEgENdA o TARzANoVI

Dobrodružný/akčný

5 €  MN-12

3D usa

14. 7. 
o 18,00 h

doBA ľAdoVá: MAMUTÍ 
TREsK
Animovaný

5 €  MN-12

3D usa

Miesto  konania:  Námestovo  - 
Nábrežie Oravskej priehrady

dEŇ sV.  HUBERTA      
7. 8.  Nedeľa

                                                
 Svätohubertská  omša,  ukážky 
plemien  poľovných  psov,  súťaž 
vo  vábení  jeleňov,  výstava  tro-
fejí, ukážky práce sokoliarov, lu-
kostreľby a historických zbraní, 
súťaž  o  najlepší  guľáš,  výstava 
poľovníckych  zariadení,  súťaž 
v  hádzaní flinty  do  žita  a  rôzne 
sprievodné akcie 

Miesto konania: Námestovo - 
Amfiteáter na Nábreží Oravskej 
priehrady 

dyCHfEsT 2016  
14. 8. Nedeľa 13:30

                                                
  Začiatok  podujatia  je  o  13:30 
koncert  na  Hviezdoslavovom 
námestí,  14:00  prezentácia  dy-
chových  hudieb,  spoluúčinkujú 
mažoretky a tanečné skupiny na 

amfiteátri, 19:00 koncert hosťu-
júcej  dychovej  hudby  na  amfi-
teátri

Festival dychových hudieb 
z Oravy a zahraničia 

Miesto konania: Námestovo - 
Amfiteáter na Nábreží Oravskej 
priehrady 

yATo dARUjEM 
– doBRÝ sKUToK 
jE VIAC NEž RAdA              
21.8. Nedeľa 13:00

                             
Dobrovoľná  zbierka  trvanli-

vých  potravín,  hygienických 
potrieb a hračiek pre deti v núdzi 
spojená so sprievodným progra-
mom 

15:00 Divadlo TEATRUM 
Rožňava „Zvieratkovo“         

Veselý príbeh pre deti                  
                                                

 Miesto konania: Námestovo 
- Amfiteáter na Nábreží Oravskej 
priehrady

Vážme si ľudí, ktorí k nám prichádzajú

Čo vás motivovalo pre-
zentovať sakrálnu zborovú 
tvorbu a konfrontovať jej 
kvalitu na medzinárodnej 
úrovni pred 26 rokmi v Ná-
mestove? Nebola to v roku 
1990 odvážna myšlienka? 
Predsa len - pred Nežnou 
revolúciou zrejme takýchto 
zborov nebolo veľa a určite 
bolo ťažké získať aj kontak-
ty na ne...

 Pred 26 rokmi za mnou a Doc. 
Milanom  Kolenom    prišla 
Mgr.  Oľga  Babicová,  v  tom 
čase pracovníčka v súčasnosti 
Oravského osvetového stredis-
ka v Dolnom Kubíne,  s návr-
hom,  či  by  sme v Námestove 
nemohli urobiť okresnú súťaž 
cirkevných    speváckych  zbo-
rov.  Dôvod  bol  taký,  že  po 
roku  1989  nastal  „  boom“  so 
zbormi spievajúcimi v kostole 
a  tieto zbory mali málo  infor-
mácií o tom, ako spievať a čo 
spievať. Bola to pre nás veľká 
výzva, súhlasili sme, ale myš-
lienku sme posunuli ešte ďalej. 
Rozhodli sme sa pozvať nielen 
katolícke  ale  aj  evanjelické 
zbory,  neskôr  aj  pravoslávne. 
Spočiatku  to  bolo  dobré,  ale 
neskôr  to  prestalo  byť  „zaují-
mavé“. Zbory,  respektíve  nie-
koľko  zborov  sa  striedalo  na 
prvých priečkach, a preto sme 
uvažovali,  čo ďalej. Doc. Mi-
lan Kolena, ktorý od začiatku 
zastával  pozíciu  umelecké-
ho  riaditeľa,  ako  pedagóg  na 
VŠMU  chodieval  so  svojím 
zborom na zahraničné festiva-
ly a je uznávaným dirigentom 
(získal  titul  najlepšieho  diri-
genta na festivale v Petrohra-
de).    Ako  porotca  prichádzal 
do  kontaktu  so  zahraničnými 
zbormi, ktoré prejavili záujem 
zúčastniť sa festivalu. Tým sa 
Námestovo stáva na určitý čas 
centrom sakrálneho zborového 
spevu. Námestovské hudobné 
slávnosti tak prekročili hranice 
nielen Oravy, ale aj samotného 
Slovenska.  Počas  uplynulých 
23  ročníkov  (do  20.  ročníka 

sa festival konal každý rok, od 
21. ročníka každé dva roky) so 
zámerom účinkovať  na  tomto 
festivale navštívili naše mesto 
a  tiež  región  spevácke  zbo-
ry  okrem  Slovenska  z  Čiech, 
Poľska,  Maďarska,  Rakúska, 
Litvy,  Lotyšska,  Ukrajiny, 
Chorvátska, Bosny a Hercego-
viny, Švédska, Talianska a ďal-
ších štátov. Dovolím si podot-
knúť - z konkrétnej krajiny aj 
niekoľkokrát  na  odporúčanie 
iných zborov. Svedčí  to o do-
sahovanej  úrovni  festivalu. 
A čo z toho má mesto? Nuž, je 
to reklama za málo peňazí. Aj 
preto  si  toto  podujatie  zaslúži 
viacej  pozornosti  zo  strany 
obyvateľov. Mnohí  si  to  však 
neuvedomujú, preto ho dávam 
do pozornosti aj takýmto spô-
sobom.  Tí,  ktorí  sa  festivalu 
zúčastňujú  vedia,  že  sa  oplatí 
prísť  si  vypočuť  aj  takýto  žá-
ner.

 Mysleli ste v  tom čase, že 
zorganizujete jednorazové 
podujatie, či ste hneď mali v 
pláne urobiť z neho festival?
 Dobré veci sa ujímajú, aj keď 

to miestami bolo, a aj je veľmi 
ťažké. Dôležitá je  úroveň fes-
tivalu.  Všetko  je  podmienené 
finančnými prostriedkami, nie-
len našimi ale aj zborov,  a pre-
to o to viac by sme si mali vážiť 
tých ľudí, ktorí tu prichádzajú.

 Festival organizujete na 
počesť biskupa Jána Vojtaš-
šáka. Určite to má svoj pod-
statný dôvod.
Dôvodom  bolo  duchovná 

záštita  nad  týmto  festivalom 
a  pán  biskup  Vojtaššák  si  ju 
zaslúži.

 Boli ste pri organizovaní 
všetkých ročníkov festivalu. 
Ako vidíte vývoj, resp. sú-
časnú úroveň sakrálnej zbo-
rovej tvorby - speváckych 
zborov?
  Okrem  ročníka  v  jubilej-

nom  roku  2000  som  bola  na 
všetkých  a čo sa týka súčasnej 
úrovne sakrálnej zborovej tvor-
by, nuž umiestnenie zborov na 

tomto ročníku bolo v striebor-
nom alebo zlatom pásme a  to 
hovorí za všetko.     

 Koľko chrámových zborov 
prišlo tohto roku do Námes-
tova a z koľkých štátov?
 V tomto roku sa festivalu zú-

častnilo 10 zborov zo 6 krajín, 
spolu okolo 300 účastníkov.

 Čo sa im na pobyte v Ná-
mestove  najviac páči?
Veľmi pekný list nám napísa-

la dirigentka Zsuzsanna Minds-
zety z ELTE Pro Musica  z Bu-
dapešti  z Maďarska,  (NHS sa 
zúčastnila  druhýkrát),  v  kto-
rom  vyslovila  poďakovanie 
za  nádherný  víkend  a  cítila, 
že celé  je  to o  láske k hudbe. 
Okrem  iného  píše:  „Na  festi-
vale neexistoval žiadny súper, 
každý  bol  víťaz,  pretože  sme 
mali  možnosť  zaspievať  v 
nádhernom a akustický veľmi 
dobrom  kostole,    mohli  sme 
načúvať  jeden  druhému,  boli 
sme  spokojní s rôznorodosťou 
repertoárov  rôznych  zborov  z 
mnohých  krajín.  Zvlášť  sme 
ocenili, že každý zbor spieval 
na svätej omši a na galakoncer-
te. Myslíme si, že nikto sa  cí-
tili ignorovaný. Celý organizá-
torský  tím  bol  vždy  zdvorilý, 
trpezlivý  a  láskavý.  Mnoho-
krát ďakujem za nás všetkých. 
Ubytovanie  a  jedlo  bolo  tiež 
výborné. Boli  sme  spokojní  s 
výsledkom a boli sme  radi, že 
sme mohli byť  spolu  s  toľký-
mi  vynikajúcimi  speváckymi 
zbormi, zvlášť ako zbor Riga. 
Boh Vám žehnaj!“

Aký bol podľa vás 23. roč-
ník NHS? Ktorý zo zborov 
bol tohto roku najúspešnejší? 
Najúspešnejší  bol  zbor  Riga 
stradins university Mixed 
Choir „Riga“ z Lotyšska. Zís-
kal  dvakrát  prvé  miesto,  a  to 
v kategórii S – základnej  kate-

górii, v ktorej  sú detské, mlá-
dežnícke  a  dospelé    spevácke 
zbory do 60 spevákov a v ka-
tegórií J – to znamená súčasná 
zborová hudba, zborové sklad-
by skladateľov narodených po 
roku 1950. 

Ako prijíma NHS námes-
tovská verejnosť? Chodí na 
vystúpenia zborov, alebo si 
ich vypočuje a obdivuje ich 
počas sv. omší? 
Verejnosť sa zúčastňuje NHS 

počas  svätých omší a po nich 
koncertných  vystúpení,  a  tiež 
vyhodnotenia  súťaže.  Keďže 
je  to  sakrálna  hudba,  spieva 
sa  hlavne  pri  bohoslužbách. 
Samotnej súťaže sa zúčastňuje 
malé  množstvo  poslucháčov 
z  verejnosti,  ale  to  ani  nie  je 
dôležité,  speváci  sa  potrebujú 
sústrediť  a  ostatné  zbory  sú 
dobrým publikom.    

 Spomeňte si na nejakú zau-
jímavosť z NHS počas tohto, 
resp. minulých festivalov...
  Nie  je  to  zaujímavé,  skôr 

smutné.  Počas  tých  23  roční-
kov zomreli dvaja predsedovia 
poroty,  konkrétne  Prof.  Peter 
Hradil  zo  Slovenska  a  Prof. 
Czseslaw    Freund  z  Poľska, 
tiež  primátor  Ivan  Krušinsky 
a  vdp.  Jozef  Vrbovský,  ktorí 
významnou  mierou  prispeli 
k  tomu,  že  sa  festival  koná. 
A  ešte  niečo  veselšie:  Počas 
tohtoročných  NHS  prvý  deň 
pršalo a druhý deň dopoludnia 
počas súťaže tiež. Keď som si 
uvedomila,  že  speváci  merali 
toľké kilometre a pre neutícha-
júci dážď neuvidia nič z okolia 
Námestova, začala som prosiť 
o  príhovor  svätých,  ktorých 
máme  v  kostole  a  tiež  pána 
biskupa Vojtaššáka, na počesť 
ktorého  sa  festival  koná,  aby 
sa  počasie  umúdrilo,  prestalo 
pršať. A  ono  aj  napriek  pred-
povedi pršať prestalo, zasvieti-
lo slnko, práve v čase, keď sa 
skončila  súťaž  a  nepršalo  ani 
v ten deň ani nasledujúci deň. 
Na záver sa chcem poďakovať 
mojim  milým  kolegom,  ale 
tiež  vdp.  Blažejovi Dibdiako-
vi a primátorovi mesta Jánovi 
Kaderovi a všetkým ochotným 
ľuďom,  ktorí  sa  akýmkoľvek 
spôsobom  a  dielom  podieľali 
na tom, aby podujatie vyšlo čo 
najlepšie.    Anna Lajmonová

O histórii a súčasnosti už významného festivalu sak-
rálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti 
(NHS), ktorého 23. ročník sa konal v Námestove 13. 
- 15. mája, sa rozprávame s riaditeľkou Domu kultúry 
v Námestove a zároveň organizačnou riaditeľkou NHS 
Bc. Evou Mušákovou.



O novinároch panuje názor, 
že sú hyeny  a prinášajú iba 
čierny svet. Nie je to celkom 
tak, aspoň nie medzi novinár-
mi regionálnej a lokálnej tlače 
na slovensku. Tí sa už vyše 
štyri desiatky rokov, v rám-
ci celoslovenských stretnutí, 
nabíjajú pozitívnou energiou 
z jednotlivých kútov Sloven-
ska, ktoré postupne spoznáva-
jú a vymieňajú si skúsenosti z 
práce s textom a obrazom. V 
rámci 43. stretnutia navštívila 
9. - 11. júna tridsiatka novi-
nárov tentoraz Ružomberok 
- mesto a radnicu, hostiteľskú 
redakciu Ružomberský hlas 
a pobudla so zástupcami dru-
hého najväčšieho zamestná-
vateľa v meste – Mondi SCP. 

V rámci relaxu zašli novinári 
do rázovitého rekreačného 
komplexu v mestskej časti 
Černová - koliby U dobrého 
pastiera, kde sa za ľudovými 
zvykmi a dobrými slovenský-
mi jedlami, fakt, zájsť oplatí.  
Ale nielen kvôli tomu – oplatí 
sa vidieť, ako to pre hostí a s 
hosťami robia a vedia tu, ako 
vsádzajú predovšetkým na 
originálnu a presvedčivú pre-
zentáciu ľudových tradícií.

Ružomberkom minulosti, 
súčasnosti a túžbami budú-

ceho napredovania mesta 
verbálne previedol novinárov 
regionálnej  tlače primátor 
Igor Čombor. Na minulosť 
bol hrdý, súčasnosť mesta 
nespomínal v ružovom, veď 
v Ružomberku boli  po ´89 
zlikvidované všetky význam-
né firmy, ako textilné závody, 
mäsokombinát, papierne, te-
helňa, atď. a úlohou mesta je 
zabrániť jeho ďalšiemu úpad-
ku. Nádej v prinavrátenie vý-
znamného postavenia mesta v 
regióne, aké mal v minulosti 
Ružomberok, vidí primátor I. 
Čombor v znovuobnovení pri-
rodzeného cestného spojenia 
severu s juhom, tzv. jantárovej 
cesty Krakov – Budapešť, teda 
dobudovaní a spojení R3 s 

D1. A ešte v rozvoji Vojenskej 
nemocnice (VN), najväčšieho 
zamestnávateľa v meste, ktorá 
má, zvlášť v týchto rušných 
časoch, dôležité postavenie a 
na ktorú je, ako jej dlhoročný 
riaditeľ, právom hrdý. Nielen 
ďalší rozvoj, ale priam nut-
nosť pre obyvateľov Sloven-
ska vidí tiež v dobudovaní 
protónového centra vo VN na 
efektívnejšiu liečbu rakovi-
ny, lebo, ako hovorí - „každá 
krajina, ktorá dnes nemá také 
centrum, sa dostane na úroveň 

rozvojových krajín“.
Komisia regionálnej a miest-

nej tlače pri Slovenskom syn-
dikáte novinárov (SSN) oslo-
vila redakciu Ružomberský 
hlas na spoluprácu pri orga-
nizovaní tohto stretnutia. A 
urobila veľmi dobre aj preto, 
že účastníci stretnutia prišli 
do kvalitnej redakcie, kde sa 
ešte noviny robia poctivo aj 
vďaka dobrým podmienkam 
vydavateľa – mesta, prostred-
níctvom Kultúrneho domu A. 
Hlinku. Ružomberský hlas, v 
celoslovenskej súťaži Miestne 
noviny 3. najlepšie mestské 
noviny  na Slovensku za rok 
2007 a 2011, dvojtýždenník 
vychádzajúci v náklade 4000 
kusov, tvoria traja redaktori, 
ktorých vydavateľ nevyuží-
va na žiadne iné práce, než 
je tvorba novín, nikto neza-
sahuje do ich tvorby a všetci 
– primátor, poslanci i čitatelia 
dostanú noviny do rúk v rov-
nakom čase – keď ich redak-
cia dovezie z tlačiarne. Mesto 
prispieva na vydávanie novín 
sumou 30 tisíc eur, 20 tisíc 

získa redakcia z predaja no-
vín a reklamy, celková suma 
akurát postačuje na celoročné 
vydávanie tohto mestského 
periodika, ktoré prakticky, 
vďaka obsahu, supluje aj no-
viny regionálne – pokrývajúc 
okres Ružomberok a sčasti 
okres L. Mikuláš.

Neodmysliteľnou súčasťou 
a zlatým klincom programu 
každoročných stretnutí no-
vinárov býva aj meranie ve-
domostí účastníkov v súťaži 
Novinár/novinárka v zmysle 
známeho – vedomosti šľach-
tia človeka. Súťažila v nej 
aj novinárka Námestovčana 
Anna Lajmonová, držiteľka 
niekoľkých titulov Novinárka 
z minulých ročníkov súťa-
že, ktorá tentoraz obsadila 3. 
miesto za víťazkou Katarínou 
Čižmárikovou, spolupracov-
níčkou SAV, predsedníčkou 
RO SSN v Košiciach  a Gab-
rielou Rerkovou, šéfredak-
torkou slepeckej redakcie pri 
SKN Mateja Hrebendu v Le-
voči. 

Redakcia

Vítame medzi nami

10 Námestovčanspektrum

spoločenská rubrika

odišli z našich radov

kapičák	 matej
Štefaničiaková	 Aneta

kutlák	 tomáš
Bartánusová	 emma

narodení v apríli 2016

narodení v máji 2016

matisová	 Helena	 90
michaľák	 peter	 58
kojdjaková	emília	 62

Ammerová	 emília	 71
Glonková	 sidónia	 80

v apríli  2016

pepuchová	 ema
Štepunková	 Lea
Švába	 Oliver
Letašiová	 ela
uhliariková	 NIkola
Čajková	 rebeka

uhliarik	 matej
pajunk	 Jozef
uhliarik	 kristián
stančík	 Filip
Vlčák	 Šimon

v máji  2016
simanová	 marta	 59
katrenčík	 Jozef	 81

Janolek	 Jozef	 60

stretnutia nielen o novinách a novinároch...

Aj o hodnotení kvality regionálnych novín bývajú stretnutia 
novinárov. Na fotografii prvý zľava a prvý sprava pedagógo-
via - majstri slovenskej žurnalistiky Prof. Andrej Tušer a Doc. 
Jozef Vatrál, stojaci predseda SSN Daniel Modrovský, mno-
horoční spolupracovníci, priatelia a účastníci stretnutí novi-
nárov – vľavo  Anna Lajmonová, Gabriela Rerková a Jozef 
Medvecký.            Foto: Anna Medzihradská

Tentoraz sa novinári obliekli do fialovej a takto i navonok 
prejavili spolupatričnosť k „novinárskemu peru“. 

             Foto: Anna Medzihradská

Trendy baroví čašníci aj v námestove
Ešte koncom apríla sa konal 

2. ročník súťaže Trendy ba-
rový čašník, ktorú organizo-
vala SOŠ obchodu a služieb 
v Púchove. Zúčastnila sa jej 
aj 21-členná skupina žiakov 
Súkromnej strednej odbornej 
školy EDUCO v Námestove. 

Súťažilo sa v dvoch ka-
tegóriách A – žiaci vyšších 

ročníkov odboru čašník, kto-
rí už majú skúsenosti zo sú-
ťaží a vedia tvoriť kreatívne 
a kategória B – žiaci odboru 
čašník, ktorí už nadobudli 
základné vedomosti z danej 
oblasti.

Súťažné disciplíny pozos-
távali z viacerých zadaní, 
v ktorých museli súťažiaci 
preukázať nadobudnuté zruč-
nosti i vedomosti v špeciali-
zácii pivný sommelier, baris-
ta a barman.

V kategórii A sa najlepšou 
pivnou somelierkou stala 
Martinka Dreveňáková, pri-
čom v celkovom hodnotení sa 
umiestnila na 3. mieste.

Matej Žofčík sa stal najlep-
ším baristom a v celkovom 
hodnotení sa umiestnil na 2. 
mieste.

V kategórii B  sa Katarína 
Staseľová stala najlepšou 
pivnou somelierkou a v cel-
kovom                             hodno-
tení Trendy barový čašník  sa 
umiestnila na 1. mieste.

Nikola Korcoňová vcelku 
úspešne siahala na semifinále 
v miešaní nápojov a Timotej 
Žofčík sa v celkovom hodno-

tení umiestnil na 4. mieste.
Aj prostredníctvom novín 

Námestovčan sa chceme po-
ďakovať našim žiakom za 
vzornú reprezentáciu svojej 
školy, popriať im v ich ďal-
šom štúdiu veľa úspechov a 
teraz už príjemné dni práz-
dnin.

Mgr. Ľubomír Petrovič

Úspešní reprezentanti školy na súťaži Trendy barový čašník, 
v Púchove.       Foto: educo

Ďalšie, 
4. tohtoročné 

číslo mestských 
novín Námestovčan 

vyjde 
23. septembra.

Uzávierka 
príspevkov 

a inzercie je 
13. septembra.

Riadkovú inzerciu 
Vám zverejníme 

zadarmo.

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

com.sk
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Kráčanie za zdravím
Možnosť skvalitniť svoj život a uro-

biť niečo pre upevnenie zdravia využi-
la časť študentov Univerzity tretieho 
veku (UTV) UK v Bratislave z okresu 
Námestovo a Tvrdošín. Aj keď akade-
micky rok už ukončili 10. mája, absol-
vovali miernu turistiku s cieľom Rio 
de Klin. Skupina výborne naladených 
turistov so sprievodcom Ing. Štefanom 
Janotíkom z Klubu námestovských tu-
ristov za nádherného májového počasia 
absolvovala svoju túru až k vrcholu, na 
ktorom je socha Krista. Tu sa im na-
skytol fantastický pohľad  na Oravskú 
priehradu a okolitú krajinu, ktorá sa 
dá vidieť len z tejto perspektívy. Nád-
herné prostredie umocnilo túto neopa-
kovateľnú chvíľu a pocit, že všetko sa 
dá zvládnuť a na veku vôbec nezáleží. 
Po občerstvení, ktoré aktívni spolužia-
ci priniesli, malom kvíze a duchovnom 
pozastavení, sa  všetci vracali späť na-

plnení novými zážitkami a upevnený-
mi priateľstvami. Toto stretnutie určite 
nebolo posledné, lebo ponuka rôznoro-
dých aktivít je pripravená a každý pod-
ľa možností sa môže pridať. Kto má 
záujem, aj v zrelom veku môže urobiť 
niečo pre seba, vzdelávať sa, získať 
nových priateľov. Stačí sa iba prihlásiť 
do prvého ročníka,Univerzity tretieho 
veku, ktorý sa opäť otvorí od 1. sep-
tembra 2016 v ZŠ Komenského, školy, 
ktorá vďaka ústretovosti jej riaditeľa 
Mgr. Ľubomíra Jaňáka vytvára výbor-
né podmienky pre toto štúdium. Infor-
mujte sa na tel. čísle 0904 484 991, 
043 55 2222 09, 0903 481 373 alebo 
na mailových  adresách: anna@dsida-
ta.sk,  alenacajkova@azet.sk a na we-
bovej stránke ZŠ Komenského v Ná-
mestove www.zskomnam.edu.sk

Mgr. Marta SlovíkováAktivita pre fyzické zdravie i duchovné 
povznesenie.                    Foto: (ms)

na Orave prví, v kraji štvrtí

Športová futbalová trieda 
Základnej školy v Námestove 
na Komenského ulici sa stala 
víťazom futbalového turnaja 
siedmych ročníkov základ-
ných škôl regiónu Orava v 
malom futbale. Je to už v po-
radí 3. turnajové víťazstvo v  
školskom roku 2015/2016.

Po roku obhájili titul Ora-
vy a napodobnili svojich 
predchodcov, ktorí sa taktiež 
dostali na majstrovstvá Ži-
linského kraja v Ružomber-
ku, kde získali 2. miesto za 

futbalistami z MŠK Žiliny. 
Na krajskom kole, ktoré sa 
hralo na štadióne MFK Ro-
žomberok 23. mája, skončili 
futbalisti ZŠ na Komenského 
z Námestova na 4. mieste. 

Chlapcom gratulujeme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov. 

V školskom roku 2016/2017 
otvárame športové triedy od 
5. – po. 9. ročník. V prípade 
záujmu talentov ste vítaní 
v tejto triede. Prihlásiť sa mô-
žete na tel. č.  0915 807 358.

ZŠ Komenského

Školu reprezentovali: Erik Miklušák -  Jakub Luka, Alex Do-
bák, Dominik  Kubica, Rafael Chromčák, Albín Záhumenský, 
David Vorčák, Matúš Kriš, Peter Hrkeľ, Adrián Snovák.  (zš k)

Krav maga si získava popularitu
Niektorí ste už určite tento 

výraz počuli. Nejde o bojové 
umenie, ale o oficiálnu zos-
tavu techník vypracovaných 
pre sebaobranu a boj zblíz-
ka, ktorá, verte, či neverte, 
vznikla práve na Slovensku 
v 30. rokoch 20. storočia. 
Jej zakladateľom je Imrich 
Lichtenfeld a svetovou kolís-
kou Izrael. Zhruba rok a pol 
sa Krav maga cvičí aj v Ná-
mestove pod vedením Ľuba 
Brtka, ktorý je držiteľom ofi-
ciálnej licencie profesionálnej 
organizácie Krav maga Glo-
bal. Lídrom tejto organizácie 
je Eyal Yanilov, ktorý stál pri 
zrode  systému a je jediným 
držiteľom diplomu dokona-
losti, ktorý mu udelil samotný 
zakladateľ. 

„Dlhé roky som trénoval 
karate, no ako vám určite po-
vedia aj mnohí ďalší bývalí 
športovci,  akýkoľvek výkon-
nostný šport sa dá robiť len 
do určitého veku. Bolo to tak 
aj v mojom prípade a každým 
rokom som sa presviedčal, 
že sa nedá rovnať s mladšími 
a sviežejšími,“ hovorí Ľubo. 
„Krav maga nie je šport a ne-
dá sa porovnávať so žiad-
nym bojovým umením. Je 

to systém, ktorý nemá dušu 
a máš v ňom vždy len jeden 
pokus. Buď – alebo. Nezá-
leží na veku, pohlaví a ani 
na hmotnosti. Krav maga je 
vždy reakciou na útok a reál-
ne situácie, ktoré sa dejú na 
uliciach. Každý šport má svo-
je pravidlá, vrátane všetkých 
ringových a klietkových zá-
ležitostí, ide vždy o súťaž, no 
toto je realita. Môže sa, bohu-
žiaľ, prihodiť komukoľvek,“  
dodáva Ľubo.

V Krav maga existuje nie-
koľko technických stupňov: 
Practitioner levels P1-P5, Gra-
duate levels G1-G5, Expert 
levels 1-5 a Master levels 1-3. 
Každý technický stupeň  má 
svoje vlastné curriculum a 
vlastné požiadavky, pričom 
pri regulárnom tréningu trvá 
približne 2– 3 roky získanie 
G1 a 5 až 7 rokov Expert1.

Klub KMG Námestovo ak-
tuálne tvorí približne 30 čle-
nov vo veku 18 - 55 rokov. O 
tom, že je to aktivita určená 
naozaj pre každého, svedčí aj 
fakt, že  klub navštevuje aj 8 
žien. Tréningy sa konajú vždy 
v pondelok a v stredu od 20. 
hodiny v priestoroch telocvič-
ne na gymnáziu. Po dohode je 

možné trénovať 
aj v iných ter-
mínoch, vrátane 
víkendu. „To, 
čo ponúkame 
v Námestove, 
nenájdete ši-
roko-ďaleko. 
Najbližšie sa 
Krav maga tré-
nuje v Banskej 
Bystrici a Pre-
šove. Ľudia 
po štyridsiatke 
(s výnimkou 
fitnes centier) 
nemajú na vý-
ber nejaké špe-
ciálne možnosti 
organizovaného 
tréningu a se-
barozvoja. Krav 
maga je jednou 
z možností. Na 
tomto systéme 
je atraktívny 
rýchly progres 
a aj fakt, že sa 
kladie dôraz na elementárnu 
ľudskú kondíciu a zvládanie 
nepredvídaných situácií.“  

Cieľom Ľuba Brtka je vybu-
dovanie fungujúceho klubu, 
a preto spolu s ďalšími plá-
nuje na september  nábor no-

vých členov a realizáciu rôz-
nych aktivít na zatraktívnenie 
tohto systému. Záujemcovia 
majú k dispozícií facebooko-
vú stránku, kde sú vždy čer-
stvé informácie.

                    Marián Kasan

Ľubo Brtko (vpravo) spolu so svojím kolegom 
Martinom Bodorom, inštruktorom MMG Slo-
vakia na seminári v Námestove.     Foto: ar ľb

Kráľom magurky 2016 opäť Rudolf Rusina
Už ôsmy ročník Kráľa Ma-

gurky – cyklistických pre-
tekov do vrchu sa konal 28. 
mája. Pretekov sa mohli zú-
častniť pretekári od 3 – 100 
rokov, na ich štart ich prišlo 
tohto roku aj napriek hrozia-
cim búrkam a inej konajúcej 
sa akcii pomerne dosť -  122. 
Počasie napokon vydržalo 
a preteky opäť dopadli na vý-
bornú. Tento rok sa štart hlav-
nej kategórie posunul k stani-
ci STK, čo pretekom pridalo 
na atraktívnosti. Kráľom Ma-
gurky sa opäť stal Rudolf Ru-
sina z Námestova.

Výsledky: 
Talenty chlapci 200 m: 1. 

Fedor Škombár, Námestovo, 
nar. 2010, čas 00:00:38“34, 
2. Jakub Laššák, Tvrdošín, 
00:00:39“21, 3. Eliáš Voj-
techovský, Vavrečka, 2012, 
00:00:58

Talenty dievčatá 200 m: 
1. Natália Pivarčová, Banská 
Štiavnica, 2011, 00:00:47“32, 
2. Vanesa Lajčiaková, Bre-
za, 2012, 00:01:17, 3. Nela 
Vošková, Námestovo, 2011, 
00:01:20

Najmladší žiaci dievčatá 
800 m: 1. Viktória Lajčia-

ková, Breza, 2009, 00:04:57, 
2. Júlia Hrkľová, Námesto-
vo, 2009, 00:05:031, 3. Sára 
Staroňová, Trstená, 2008, 
00:06:03

Najmladší žiaci chlapci 
800 m: 1. Matej Buc, Tvrdo-
šín, 2007, 00:03:01, 2. Martin 
Kalis, Liesek, 2007, 00:03:08, 
3. Jonáš Vojtechovský, Klin, 
2008, 00:03:26

Mladší žiaci dievčatá 2200 
m: 1.Michaela Chorvátová, 
Námestovo, 2003, 00:10:19, 
2. Nina Kubasová, Breza, 
2006, 00:11:37, 3. Nina Do-
báková, Námestovo, 2005, 

00:12:34
Mladší žiaci 

chlapci 2200 
m: 1. Mar-
tin Buc, Vav-
rečka, 2004, 
00:08:26, 2. Ju-
raj Košút, Vav-
rečka, 2005, 
00:08:39, 3. 
Tomáš Hu-
rák, Lokca, 
2006,00:09:05

Starší žiaci - 
dievčatá 2200 
m: 1. Alžbeta 
Bucová, Vav-

rečka, 2001, 00:09:34, 2. 
Natália Pjenčáková, Zubro-
hlava 2001, 00:11:48, 3. Eva 
Jurošová, Námestovo, 2002, 
00:14:03

Starší žiaci  - chlapci 2200 
m: 1. Jakub Stopjak, Štiav-
nička, 2001, 00:06:56,  2. 
Ľubomír Girášek, Východ-
ná, 2002, 00:07:00, 3. Matej 
Chorvát, Námestovo, 2002, 
00:07:17

Dorast chlapci 5700 m: 1. 
Pavol Kramarčík, Námesto-
vo, 2001, 00:16:18, 2. Jozef 
Tokár, Krivá, 1997, 00:16:34, 
3. Roland Hric, L. Mikuláš, 
1998,  00:16:46

Ženy 1 - 5700 m: 1. Karo-
lína Kapitánová, Or. Podzá-
mok, 1992, 00:22:22, 2. Ka-
tarína Kristofčáková, Nižná 
1984, 00:25:30, 3. Michaela 
Páleniková, Vavrečka, 1980, 
00:36:08

Muži 1 – 5700 m: 1. Ru-
dolf Rusina, Námestovo, 

1982, 00:15:37“01, 2. Krzy-
stof Grudzień, Námestovo, 
1994, 00:15:37“06, 3. Martin 
Rusina, Námestovo, 1994, 
00:17:00

Ženy 2 – 5700 m: l. Mar-
tina Cabuková, K. N. Mesto, 
1971, 00:21:43, 2. Jana Kršá-
ková, Vasiľov, 1971,00:27:00, 
3. Adriána Florková, Námes-
tovo, 1971, 00:27:16

Muži 2 – 5700 m: 1. Daniel 
Vorčák, Or. Polhora, 1973, 
00:17:45“3, 2. Martin Buc, 
Vavrečka, 1973, 00:18:57“7, 
3. Daniel Vorčák, Or. Polho-
ra, 1973, 00:19:37

Seniorky 5700 m: 1. Marta 
Lovišková, Vavrečka, 1963, 
00:36:07

Seniori 5700 m: 1. Štefan 
Belvončík, D. Kubín, 1960, 
00:22:53, 2. Miloš Štepita, 
Námestovo,  1962, 00:23:15, 
3. Jozef Paleník, Vavrečka, 
1950,00:36:11

    Milan Čierny, Redakcia

Pozíciu Kráľa Magurky si opäť postrážil Rudolf Rusina.  
              Foto Filip Hrkeľ



S  tradíciami  v  srdci  znelo 
motto tohtoročného, v na-
šom meste už tradičného 
májového podujatia Míľa 
pre mamu 2016. Na amfi-
teátri v Námestove sa opäť 
zišlo množstvo ľudí, ktorí 
prišli podporiť túto peknú 

akciu, organizovanú Ro-
dinným centrom Drobček 
v spolupráci s mestom Ná-
mestovo a vzdať hold všet-
kým mamám. Návštevníkom 
spríjemnil predpoludnie bo-
hatý program, kapela Spod 
Budína, divadlo Z kufra von, 
balonár, tvorivé dielne, žon-

glérsky workshop, šermiari, 
ukážky remesiel, maľovanie 
na tvár  a mnoho ďalších 
atrakcií. Do kroku pri pre-
chode symbolickej míle zah-
rala ľudová kapela a mamky 
dostali pekný kvietok. Tento 
rok sa na Míli zaregistrovalo 

817 ľudí. Ďakujeme všetkým 
účinkujúcim, organizátorom, 
sponzorom a návštevníkom 
Míle pre mamu. Prajeme 
vám krásne prázdniny a od 
septembra sa na vás opäť te-
šíme. Sledujte nás na www.
rcdrobcek.sk a na facebooku.                                                                                          
                                      (ak)                

Vyše 800 účastníkov prešlo tohtoročnú symbolickú míľu v 
rámci podujatia Míľa pre mamu a pozrelo si pripravený boha-
tý program.           Foto: rc d
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Dospelí naplnia predsezónne ciele
Pred družstvom dospelých 

je na jar už len posledný zápas 
s Fomatom Martin. Zo strany 

súpera už pôjde zrejme len 
o formalitu, pretože sa s veľ-
kým predstihom stal víťazmi 
TIPOS tretej ligy. Domáci však 
ešte môžu so Žarnovicou na 

diaľku zabojovať o konečnú 
štvrtú pozíciu. Námestovčania 
na svojho konkurenta aktuál-

ne strácajú dva body a patrí im 
piata priečka. Napriek tomu, 
že sa s určitosťou podarí napl-
niť predsezónne očakávania, 
skončiť do piateho miesta, 

mohlo byť ich umiestnenie 
vzhľadom na priebeh sezó-
ny o niečo vyššie.  Vedenie 
klubu mrzia predovšetkým 
zbytočné prehry s mužstva-
mi, ktoré sa radia na chvost 
tabuľky. Zároveň však treba 
objektívne priznať, že muž-
stvo dohráva sezónu v dosť 
oklieštenej zostave zloženej 
takmer výlučne z mladých 
domácich odchovancov.  Pre 
zranenia vynechali niekoľ-
ko zápasov Andrej Kmeť, či 
Samuel Kurtulík, ktorí patria 
medzi ťahúňov družstva. 

Výsledky zápasov:
FO KINEX BYTČA – 

MŠK NÁMESTOVO 2:0
MŠK NÁMESTOVO – TJ 

ŠK KREMNIČKA 1:0 
gól: Andrej Kmeť
FK LAFC LUČENEC - 

MŠK NÁMESTOVO 2:0
MŠK NÁMESTOVO –TJ 

TATRAN KRÁSNO NAD 
KYSUCOU 4:2 

góly: Tomáš Košút, Lu-
káš Kubica, Patrik Jagnešák, 
vlastný

MFK ŽARNOVICA - 
MŠK NÁMESTOVO 2:1 

gól: Juraj Siman
MŠK NÁMESTOVO – ŠK 

JAVORNÍK MAKOV 2:0 
góly: Patrik Kapičák, Michal 
Čiernik

MŠK NÁMESTOVO – TJ 
BANÍK KALINOVO 3:1 
góly: Juraj Siman, Lukáš Ku-
bica, Patrik Jagnešák

MFK DETVA - MŠK NÁ-
MESTOVO 3:1 

gól: Tomáš Košút

Marián Kasan

Tomáš Košút sa strelecky presadil aj v poslednom zápase na Det-
ve. Kontá súperov zaťažil celkovo štyrikrát.  Foto: Milan Švába

Tomáš Smataník je brankárskou istotou Námestova. V dote-
rajšom priebehu sezóny inkasoval 29-krát. Foto: Milan Švába

Čo je nové v MŠK?
V minulom vydaní sme 

vám prisľúbili rozhovor so 
Silvestrom Habiňákom a 
tiež bližšie informácie o bu-
dúcnosti futbalového MŠK.  
Situácia však ešte stále nie 
je vyjasnená a nedostali sme 
konkrétne vyjadrenie so stra-
ny vedia klubu. Informácie 
za mesto nám poskytol pred-
nosta úradu Milan Rentka. 
„Vedenie mesta vie o roz-
hodnutí Silvestra Habiňáka 
ukončiť svoje pôsobenie na 
čele MŠK Námestovo. Tre-
ba však zdôrazniť, že aj keď 
táto telovýchovná organizá-
cia má vo svojom názve slo-
víčko „mestská“, mesto nie 
je jej zriaďovateľom a ne-
môže žiadnym spôsobom 
zasahovať do jej vnútornej 
organizácie či personálneho 
obsadenia. Mesto „len“ pris-
pieva finančne na jej činnosť. 
V súčasnosti príspevok na 
rok 2016 predstavuje sumu 
66 tisíc eur. Je to najvyššia 
suma, ktorou námestovská 

samospráva podporuje jeden 
šport v meste a aj z tohto dô-
vodu mestu záleží na tom, 
aby na čele organizácie aj 
v budúcnosti stáli zodpoved-
ní a športu oddaní ľudia.“ 
Veríme, že sa veci v najbliž-
ších dňoch, týždňoch posunú 
vpred, aby sme vám vedeli 
poskytnúť bližšie informácie 
a hlavne – aby námestovský 
futbal kráčal ďalej s dobrou 
perspektívou, čo sa týka 
podmienok i výsledkov. 
       (mk)

Tradičná Míľa pre mamu 

Mládežnícke súťaže pomaly finišujú
Dorastenci z U19 ukon-

čili tohtoročnú sezónu na 
peknom treťom mieste a tak 
v družstve aj vo vedení vlád-
ne všeobecná spokojnosť. 
„Predsezónne ambície sme 
cielili na druhé miesto, keď-
že sme vedeli o sile a postu-
pových ambíciách Ružom-
berka,“ hovorí tréner Ivan 
Kopta. „Nepodarilo sa nám 
obsadiť druhú pozíciu, no 
napriek tomu sme spokoj-
ní. Počas sezóny sa vyskytli 
rôzne komplikácie. Niektorí 
kľúčoví hráči sa zranili, no 
najťažším obdobím je stále to 
maturitné a ́ chmeľovkárske´, 
kedy má množstvo chlap-
cov iné povinnosti a nie je 
možné vyskladať optimálnu 
zostavu.“ Trénera Koptu teší 
aj začlenenie sa dorastencov 
do A-tímu. „Tomáš Košut, 
Jakub Železňák a Samuel Ra-
tičák nastupovali aj do muž-
ských zápasov. Je v nich veľ-
ká perspektíva a z pohľadu 
budúcnosti je dôležite, že sa 
uchytili. Zápasy sa nám s do-
spelými navzájom neprek-
rývali a tak sme ich mohli 
nasadzovať v obidvoch kate-
góriách.“ O tom, že sa chlapci 
šance naozaj chytili, svedčí aj 
fakt, že Tomáš Košút dokázal  
v seniorskom drese štyrikrát 
skórovať. Dorastenci odo-

hrali posledný zápas na pôde 
Tvrdošína a aj vďaka dobrej, 
nielen streleckej, forme už 
spomínanej trojice dokázali 
vyhrať rozdielom triedy. Cel-
kovo „devätnáska“ skórovala 
60-krát a inkasovala 53 pres-
ných zásahov. Na konte majú 
spolu 55 bodov za 17 výhier, 
7 prehier a 4 remízy.

Dvojička staršieho dorastu, 
kategória U17 tiež zazna-

menala pomerne vydarenú 
sezónu. Po poslednom kole 
sa zverenci trénera Domanic-
kého umiestnia na peknom 
štvrtom mieste. Pred sezónou 
došlo k veľkej obmene kádra 
a tak sa nepodarilo zopakovať 
nevídaný úspech z minulej 
sezóny, keď družstvo súťaž 
vyhralo bez jedinej porážky. 
Posledný zápas „sedemnás-
tka“ zvládla bravúrne, keď 

na domácom ihrisku porazila 
Pohronie 3:0. O presné zása-
hy sa postarali Richard Na-
ništa, Michal Pleva a Martin 
Uhliarik. Mladší dorastenci 
zdolali súperov celkovo 16-
krát. V šiestich prípadoch sa 
zápas skončil nerozhodne 
a na konte majú aj 5 prehier. 
Spolu nahrali 56 bodov a skó-
re uzavreli na číslach 59:24. 
       Marián Kasan

Jedným z hráčov, ktorí sa uchytili aj v A-mužstve, je stredopoliar Jakub Železňák (pri lopte).  
	 	 	 	 	 	 																											 Foto: Milan Švába


