
V  priebehu  šestnástich  rokov 
najazdil na svojom bicykli viac 
ako 200 000 kilometrov, pričom 
navštívil  viac  ako  150  krajín 
sveta a už 30-krát sa stal ruko-
jemníkom  rôznych  rebelských 
skupín. To všetko s rozpočtom 
troch dolárov na deň. Táto suma 
súvisí  s dôvodom, pre ktorý sa 
rozhodol putovať svetom na 
bicykli,  len  s  ruksakom  a  spa-
cákom.  V  minulosti  to  bol  zá-
možný obchodník, ktorý mal 
všetkého dostatok. Jedného dňa, 
sediac  na  terase  svojho  domu, 
sa rozhodol vzdať sa všetkého 
a vyraziť. Keďže nemá vlastnú 
rodinu,  svoj  majetok  venoval 
charite a financie, ktoré ostali 
na účtoch, 50 tisícom detí kra-
jín tretieho sveta. Každé dieťa 
dostalo obálku s určitou sumou 
zaslanú  Januszom. Aj  v  týchto 
dňoch je tento 80-ročný občan 
Poľskej republiky na ceste oko-
lo sveta a ako sám tvrdí, práve 
týmto spôsobom sa stal obča-

nom „sveta“. V stredu do-
poludnia (v čase uzávierky 
novín,  poz.  aut.)  dorazil 
do  Námestova,  ohlásil  sa 
na  mestskom  úrade,  kde 
strávil príjemnú chvíľu s  
Mariánom Kasanom, kto-
rý ho pozval v nedeľu na 
futbalový zápas do Nižnej. 
Janusz River hodlá na hor-
nej Orave pobudnúť pri-
bližne desať dní. Nebýva v 
hoteloch,  ani  penziónoch, 
nespáva  v  posteliach,  ale 
pod  vlastným  spacákom, 
stredajšiu noc mal prespať 
na fare, využil ponuku, 
ktorú  mu  poskytol  v  Ná-
mestove kňaz. Stravuje sa 
podomácky,  je  teda  najmä  to, 
čo mu ponúknu ľudia. Do Ná-
mestova prišiel z Bobrova, kde 
nocoval v domčeku u 81-ročnej 
dôchodkyne, ktorá mu pripravi-
la typické domáce jedlo – haluš-
ky a buchty, spal pod spacákom 
v miestnosti s teplotou 10 stup-

ňov Celzia. Ako nám povedal, 
stretol sa tam s veľmi príjemný-
mi ľuďmi z jednoty dôchodcov. 
Pán  Janusz  River  je  za  všetko 
vďačný, má radosť zo života, 
rozdáva ľuďom energiu a pri-
jíma  ju  od  nich  a  po  návšteve 
Oravy nasmeroval svoj bicykel 
do Chocholova.       (Redakcia)
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Pomáhať iným a chrániť ich majetok bolo v minu-
losti medzi ľuďmi niečím úplne prirodzeným a tak 
niet divu, že keď prírodný živel či neprajník demon-
štroval svoju silu, ľudia sa zomkli a chceli sa mu 
postaviť. Zrejme z podobného popudu vznikol pred 
140 rokmi aj hasičský zbor v Námestove, pretože 
údajne boli v tom čase veľmi suché letá a veľký vý-
skyt požiarov. Tento počin z roku 1876 i udržiava-
nie tradície kolektívnej pomoci proti Červenému 
kohútovi, ale aj pomoci pri rôznych nešťastiach, si 
prišla 4. septembra v Námestove spolu s dobrovoľ-
nými hasičmi (DHaZZ) pripomenúť námestovská i 
hornooravská verejnosť. A účasťou na sv. omši i ce-
lom programe, ktorý členovia DHaZZ na tú nedeľu 
na Nábreží Oravskej priehrady pripravili, tiež vzdať 
úctu i vďaku osemdesiatke chlapov v hasičských 
uniformách, ktorých prezentuje profesionálna prá-
ca a kvalitná technika a ktorí reprezentujú  jeden z 
najstarších hasičských zborov na Orave.

Súčasťou osláv 140. výročia dobrovoľného ha-
sičského zboru v Námestove bolo aj udelenie me-
dailí a odznakov za vynikajúcu prácu a za vernosť 
i ďakovných listov vyše dvadsiatke členov DHaZZ 
(ich mená uvádzame na 4. strane).

Po sv. omši sa program dobrovoľných hasičov 
niesol v štýle športovom. Do súťaže členov hasičs-
kých zborov sa zapojilo desať obcí zo slovenskej 
i poľskej strany Oravy, každá postavila štyri druž-
stvá v kategórii deti, ženy, muži a súťažiaci nad 35 
rokov. 

V športovom meraní síl námestovskí hasiči nes-
klamali. Deti sa umiestnili na 1. a 2. mieste, muži aj 
súťažiaci nad 35 rokov zhodne na 2. mieste. 

V závere podujatia si diváci vychutnali unikátnu 
ukážku útoku konskou striekačkou – ukážku, ako 
sa hasili požiare  v dávnej minulosti – za pomoci 
hasičskej striekačky z roku 1927.

V mohutnom sprievode smeru-
júcom od kostola na miesto sláv-
nosti kráčalo pod jedenástimi ha-
sičskými zástavami 500 hasičov! 
Na svätej omši i celkovej slávnos-
ti sa zúčastnil veľký počet ľudí z 
Námestova i okolia, ktorí aj takto 
vzdali vďaku ľuďom roky rokúce 
zachraňujúcim majetok i životy 
svojich spoluobčanov. Dohroma-
dy 40 súťažných kolektívov sa im 
odvďačilo bojovnosťou v súťaži i 
ukážkou, ako s požiarmi bojovali 
pred storočím.        Foto: (dhazz)

Úcta záchrancom životov i majetku

Námestovské školy očami INEKO 
Na začiatku nového škol-

ského  roka  priniesol  hodno-
tenie škôl na Slovensku za 
školský  rok 2015/2016  INE-
KO - Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy. 

Podľa stanovených hod-
notiacich  kritérií  inštitútu  sa 
spomedzi    679  hodnotených 
základných škôl na Slovensku  
Cirkevná základná škola sv. 
Gorazda (CZŠ) v Námestove 
umiestnila na 142. mieste, čo 
je najvyššie medzi námestov-
skými  základnými  školami. 
V rebríčku škôl v rámci Ži-
linského kraja patrí CZŠ 19. 
miesto, ZŠ na Slnečnej ulici 
58. a ZŠ na Komenského 
ulici  76.  miesto.  Najvyššie 
umiestnenie – 60. miesto - v 
celoslovenskom  hodnotia-
com rebríčku INEKO spome-
dzi základných škôl na Orave 
patrí ZŠ a MŠ Jána Vojtaššá-
ka v Zákamennom.

Gymnázium Antona Berno-
láka v Námestove je v rámci 
Slovenska na 36. mieste me-
dzi 186 hodnotenými gymná-
ziami.

V prvej desiatke  sa v kate-

górii stredných odborných 
škôl umiestnila Stredná od-
borná  škola – Hotelová  aka-
démia Slanická osada. Z 370 
hodnotených škôl jej patrí 5. 
miesto.                (r)

V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do základných škôl v 
Námestove 128 prvákov. V ZŠ na Komenského 29, v ZŠ na Sl-
nečnej ulici 44 žiakov, na CZŠ 39 a Spojenej škole internátnej 
16 žiakov prvého ročníka. Prvákov v námestovských základ-
ných školách prišiel v prvý deň nového školského roka 5. sep-
tembra privítať aj primátor mesta Ján Kadera. Na fotografii s 
prvákmi v ZŠ na Slnečnej.      Foto: (msú)

Janusz River s majiteľom pizzerie 
Sole mio Miroslavom Bejdákom.  
            Foto: (bj)

Občan „sveta“ v Námestove



2 samospráva Námestovčan

Ďalšie číslo mestských novín
NÁMESTOVČAN

vyjde 28. októbra 2016.
Uzávierka príspevkov a inzercie

 je 17. októbra.
riadkovú inzerciu 

vám zverejníme zadarmo.
E-mail:oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Námestovčan si pripomína 
5. výročie

Čas veľmi rýchlo plynie, až 
sa nechce veriť, že naše no-
viny Námestovčan, ktorých 
vydavateľom je  Mesto Ná-
mestovo, majú za sebou už päť 
rokov existencie. Prvé číslo 
Námestovčana vyšlo 31. au-
gusta 2011. 

Myslím si, že naše mestské 
noviny majú svoj význam a 
treba ich naďalej podporovať, 
pretože cez ne sa ľudia do-
zvedia nielen o práci orgánov 
samosprávy mesta a jeho in-
štitúcií, ale aj o celkovom spo-
ločenskom, kultúrnom a špor-
tovom dianí v našom meste. 
Mesto tak cez mestské noviny 
zároveň umožňuje propagáciu 
vlastných aktivít týmto inštitú-
ciám, organizáciám či športo-
vým klubom. 

Uvedomujeme si, že obča-
nia, vrátane pracovníkov mest-
ského úradu, škôl a ďalších 
ustanovizní mesta, ktorí sú 
pravidelnými či sporadickými 
prispievateľmi do týchto na-
šich novín, to robia bez nároku 
na odmenu a mesto si ich prácu 
váži. Napriek tomu, že dopiso-
vatelia Námestovčana teda nie 
sú profesionáli v tomto odbore 
a že obsahom novín je predo-
všetkým občianska žurnalis-
tika, noviny Námestovčan sú 
vysoko profesionálnymi novi-
nami. Pri príležitosti tohto vý-
ročia chcem preto poďakovať 

všetkým, 
ktorí svo-
jimi prís-
pevkami 
tvorili a 
tvoria ob-
sah novi-
n o v ý c h 
s t r á n 
Námestovčana. Chcem poďa-
kovať za dobrovoľnú prácu 
členom redakčnej rady a jej 
predsedovi Mariánovi Gríge-
ľovi, bývalému predsedovi 
Jánovi Kozoňovi, ktorý sa veľ-
kou mierou zaslúžil o vznik a 
vedenie novín v úvodných ro-
koch vydávania a rovnako tiež 
bývalým členom redakčnej 
rady. Osobitne ďakujem zod-
povednej redaktorke Námes-
tovčana Anne Lajmonovej, 
profesionálnej novinárke, kto-
rej organizačná  redakčná prá-
ca i tvorba dali novinám znač-
ku vysokej kvality. V mene 
vydavateľa chcem poďakovať 
aj všetkým ďalším spolupra-
covníkom, v neposlednom 
rade tlačiarni Petit Press. 

Na prahu 6. ročníka vydá-
vania želám našim mestským 
novinám Námestovčan do 
ďalších rokov naďalej veľa 
dobrých správ, početnú rodi-
nu ich tvorcov a, samozrejme,  
spokojných čitateľov.

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Od septembra je rozpočet tabu
Pôvodne plánovaný termín 

rokovania mestského zastu-
piteľstva začiatkom sep-
tembra sa posunul na posled-
ný augustový deň. Dôvodom 
boli požiadavky na rozpočet 
mesta, a tie je možné podľa 
zákona o rozpočtových pra-
vidlách schvaľovať len do 
konca augusta príslušné-
ho roka. Treba upresniť, že 
išlo o navýšenie výdavkov 
rozpočtu. Prvým bola požia-
davka MŠK Námestovo o 
navýšenie príspevku mesta 
na činnosť futbalového klu-
bu. Doteraz schválených 
66 tisíc eur im nestačí a 
požadovali navýšenie o ďal-
ších 10 tisíc eur. Navýšenie 
je vraj mimoriadne len pre 
tento rok, v budúcom by 
mal klub vystačiť s pôvod-
ným príspevkom. Poslanci 
požiadavku schválili. S ďal-
šou požiadavkou na navýše-
nie rozpočtu prišlo Centrum 
voľného času. To navýše-
nie požadovalo z dôvodu 
návratu pracovníčky do 
práce po dlhodobej mater-
skej dovolenke. Požiadav-
ka bola 4 700 eur. Aj túto 
sumu poslanci schválili s 
tým, že riaditeľku zaviazali 
vykonať takú organizačnú 
zmenu, aby v nasledujúcom 
roku vyšla s pôvodne schvá-
leným rozpočtom. Posled-
ná požiadavka na zmenu 

rozpočtu prišla z oddelenia 
výstavby mestského úradu, 
ktoré požaduje sumu 5 tisíc 
eur na zabezpečenie pro-
jektu na výstavbu kruhovej 
križovatky na krížení ulíc 
Bernolákovaj a Štefániko-
vej na vyšnom konci pri 
materskej škole. V súčasnej 
dobe je križovatka pomerne 
komplikovaná a zmenou na 
kruhovú by sa mal problém 
odstrániť. Navyše, v blízkej 
dobe sa počíta s rekonštruk-

ciou celej Bernolákovej uli-
ce. Ostatné zmeny rozpočtu 
mali len formálny charak-
ter a zásadným spôsobom 
nemenia rozpočet mesta.

Okrem zmeny rozpočtu 
si poslanci vypočuli sprá-
vu o plnení rozpočtu mesta 
za prvý polrok 2016, ktorú 
vzali na vedomie. Program 
rokovania bol doplnený o 
bod prevody majetku mesta, 
kde poslanci schválili pre-
vod pozemkov vo vlastníc-

tve mesta pod dvoma bytov-
kami na sídlisku Brehy v 
prospech vlastníkov bytov v 
daných bytových domoch.

Nasledujúce rokovanie 
mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční najneskôr 30. 
novembra. Jeho nosným 
bodom bude schválenie roz-
počtu mesta na rok 2017.

Ing. Milan Rentka
prednosta 

mestského úradu

O stavebné pozemky pri Zubrohlave 
minimálny záujem

Dlho pripravovaný zámer 
mesta umožniť individuálnu 
výstavbu rodinných domov v 
katastrálnom území Slanica 
v blízkosti obce Zubrohlava 
sa stretol s nezáujmom ob-
čanov. Mesto v danej lokalite 
vlastní približne trojhektáro-
vý pozemok. V novom územ-
nom pláne  bolo jeho využi-
tie schválené na individuálnu 
bytovú výstavbu. Mesto za-
bezpečilo zastavovaciu štú-
diu pozemku, ktorá umožnila 
výstavbu 35 rodinných do-
mov. Vypočítalo, že pri cene 
35 eur za štvorcový meter má 
stavebník garantované vybu-
dovanie všetkých inžinier-
skych sietí, vrátane verejného 
osvetlenia a asfaltovej cesty. 
Takto pripravené pozemky sa 
mali predávať formou verej-
nej licitácie 24. augusta. Na 
licitáciu si mesto zabezpečilo 
špecializovanú advokátsku 

k a n c e -
láriu z 
Tr e n č í -
na. Pre-
daj bol 
p r o p a -
g o v a n ý 
v regi-
onálnom 
inzertnom periodiku, na web 
stránke mesta, v mestských 
novinách i formou plagátov 
na verejných priestranstvách 
a budovách v meste. Výsle-
dok, keď o kúpu pozemkov 
prejavili záujem len štyria 
stavebníci, bol veľkým skla-
maním. Na základe tohto vý-
sledku bola verejná obchodná 
súťaž zrušená. Vedenie mesta 
a poslanci si teraz nechajú čas 
na zistenie príčin nezáujmu o 
výstavbu, respektíve predaj 
takto pripravených pozem-
kov.              

 Milan Rentka

Referent pre kultúru, mládež 
a šport

Od sep-
t e m b r a 
pracuje 
na Mest-
s k o m 
úrade v 
N á m e s -
tove na 
p o z í c i i 
referenta 
pre kul-
túru, mládež a šport Marián 
Kasan. Opýtali sme sa ho, 
aké pracovné ambície v tejto 
pozícii má na najbližšie me-
siace. Tu je jeho reakcia:

„Táto pracovná príležitosť 
ma potešila. Síce som mal 
zamestnanie a nezháňal som 
si prácu, toto je oblasť, kto-
rá ma baví a myslím si, že jej 
rozumiem. Preto to chcem 
vyskúšať.  Záleží mi na ľu-
ďoch a kultúre, nie na politi-
ke! Už niekoľko rokov sa tu s 
partiou snažíme robiť najrôz-
nejšie podujatia a viem, kde 
sú nedostatky. 

Moje plány sú skromné a 
nemám veľké oči. Námesto-

vo potrebuje koncept toho, čo 
sa tu robí a tiež smeru, kam 
by sa malo uberať. Chýba tu 
vízia a jasný cieľ a využi-
tie potenciálu. Jednoducho 
dať všetkému hlavu a pätu 
a atraktívnu formu. Netreba 
vymýšľať nič svetoborné, 
myslím, že ľudia už vymys-
leli mnohé skvelé projekty, 
ktoré by potiahli veci dopre-
du, existuje veľa skvelých 
iniciatív a mojou úlohou je 
jednotlivé procesy dať zno-
va do pohybu a aspoň časť z 
nich zhmotniť. Treba lepšiu 
komunikáciu medzi ľuďmi a 
mestom, medzi jednotlivými 
združeniami a inštitúciami 
a celkovo lepšie PR mesta. 
Netreba veľa, aby mali ľudia 
pocit, že sa tu niečo robí. Ak 
to však má mať význam, tak 
to určite nestihnem do konca 
roka. Dovtedy stihneme ma-
ximálne tak jarmok v novom 
šate, či dôstojné vianočné 
trhy. Okrem toho možno na-
písať pár projektov.“

                                      (r)

Témami rokovania mestského zastupiteľstva v auguste bol niekoľkotisícový nápor na mestský 
rozpočet. Poslanci sa s požiadavkami stotožnili a navýšenie výdavkov rozpočtu schválili. 
	 	 	 	 	 												Ilustračná	fotografia,	foto:	archív	red.

Zhromažďujú sa požiadavky na nový rozpočet
Aktuálnou té-

mou tohto ob-
dobia  je tvor-
ba rozpočtu na 
roky 2017 – 
2019. Mestský 
úrad intenzívne 
pracuje na jeho 
zostavení. Eko-
nomické odde-
lenie postup-
ne spracováva 

návrhy všetkých 
subjektov rozpoč-
tového procesu 
vrátane školských 
zariadení s práv-
nou a neprávnou 
s u b j e k t i v i t o u . 
Komisie mest-
ského zastupiteľ-
stva sústreďujú 
požiadavky týka-
júce sa rozpoč-

tu od obyvateľov mesta,  
právnických a fyzických 
osôb.  V termíne do 31. 
októbra  príslušného roka 
sa predkladajú  žiados-
ti o poskytnutie dotácie. 
Pri zostavovaní  návrhu 
rozpočtu je mesto povin-

né prednostne zabezpečiť 
krytie všetkých záväzkov, 
ktoré mu vyplývajú z pl-
nenia povinnosti ustano-
vených osobitnými pred-
pismi. 

	Mgr.	Katarína	
Rusinová

Oznámenie o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže 

Mesto Námestovo na základe uznesenia mestského zastu-
piteľstva v Námestove č. 39/2016 zo dňa 31. 8. 2016 týmto 

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž,

ktorej predmetom je 

a/ Byt č. 13 nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 14 
bytového domu č. 390,   postaveného na pozemku CKN 
parc. č. 616/9 pre k. ú. Námestovo o výmere 35,41 m2,

b/ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3541/158509 úč., na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu č. 390, 

c/  spoluvlastnícky podiel na CKN parc. č. 616/9  zast. 
     plochy a nádvoria o výmere 494 m2.

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže : 
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 12. 9. 2016
- uzávierka predkladania návrhov          12. 10. 2016  
                                                          do 12.00 hod. 
- vyhodnotenie súťažných návrhov 12.10. 2016 o 12.10  

 hod. v zasadačke  MsÚ
- schválenie prevodu nehnuteľností na nasledujúcom   

 zasadnutí MsZ
- uzatvorenie kúpnej zmluvy  do 30 dní od schválenia   

 prevodu MsZ
Úspešným bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh 

s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, ktorá bude  zároveň 
presahovať sumu vo výške 25.000 EUR.   

Účastník súťaže je povinný najneskôr do termínu uzávier-
ky podávania návrhov zložiť finančnú zábezpeku v sume  
2.500 EUR, čo predstavuje 10 %  z minimálnej ceny bytu.  

Podmienky súťaže sú zverejnené na webovom sídle 
vyhlasovateľa : www.namestovo.sk
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Autá (a autobusy) prepchávajú mesto
Situácia s parkovaním v Ná-

mestove je rok čo rok horšia. 
Najviac to pociťujú obyvatelia 
Slnečnej ulice na sídlisku Bre-
hy, kde je 376 domácností a k 
dispozícii majú 260 vonkajších 
parkovacích miest. Samostatne 
stojacích garáží je na sídlisku 
Brehy 266 a tie vlastnia obyva-
telia sídliska ale aj mesta.  Pod-
ľa novej 
n o r m y 
by malo 
byť 1,5 
s t á t i a 
automo-
bilu na 
j e d e n 
byt. Par-
kovacie 
p l o c h y 
n e p o k -
rývajú počet bytov. Mesto 
chce riešiť situáciu s výstav-
bou parkovacieho domu, za-
tiaľ sa však prihlásili len štyria 
záujemcovia. Zhoršená situ-
ácia je cez víkendy a sviatky 
- autá stoja na chodníkoch pre 
chodcov alebo v strede parko-
vacej plochy. Pri náhodnom 
požiari alebo potrebnej rýchlej 
zdravotnej pomoci je prístup 
záchranárov komplikovaný a 
spomalený. Situácia by sa dala 
tiež riešiť vyasfaltovaním rov-
nej plochy vedľa  12-poscho-
dových bytoviek, kde už teraz 
parkujú niektoré autá, alebo 
prideliť  každému bytu jedno 
parkovacie miesto.

Ďalším problémom v meste 
je nákupné stredisko LIDL. 
Zrejme má zo všetkých predaj-
ní tohto obchodného reťazca na 
Slovensku najmenšiu parkova-
ciu plochu, ktorá je stále pre-
plnená automobilmi z celého 
regiónu a upchávajú sídlisko 
Stred.  V Tvrdošíne spoločnosť 
LIDL rozobrala pôvodnú pre-
vádzku, ktorú zväčšuje a tak 

by mohla urobiť niečo aj s tou 
v Námestove. Možno postaviť 
novú na periférii mesta, aby 
sme jej zákazníkov z regiónu 
zastavili pred mestom a tak  
nezapĺňali mestské parkovacie 
plochy.

Poliklinika  je ďalšia zóna v 
meste, ktorú navštevujú oby-
vatelia celej hornej Oravy. 
Bola snaha mesta vytvoriť 
parkovacie miesta  v rozosta-
vanom skelete na prízemí, ale 
petícia za zachovanie pries-
torov na zdravotnícke účely 
všetko zabrzdila, objekt  na-
ďalej chátra a slúži niektorým 
mladým na ich „odreagovanie 
sa od sveta“.

Ďalším mojím kritickým 
postrehom je preplnená Uli-
ca mieru a Ulica l. mája, kde 
parkujú študenti Gymnázia A. 
Bernoláka aj napriek tomu, že 
autobusové spoje každé ráno 
a naobed privážajú študentov 
rovno pred vchod školy, hoci 
deti na základných školách 
chodia po celom meste do ško-
ly pešo. Autobusové nástupište  
je zrekonštruované a bezpeč-
né, nevidím dôvod, aby takmer 
dospelí ľudia neprešli pár met-
rov k spoju tak, ako to robili 
všetky generácie predtým. 

V meste je ešte niekoľko ulíc, 
ktoré majú podobné problémy, 
hlavne tie užšie, ako Ulica Ľ. 
Štúra, Kukučinova, Kamenic-
ká, Rázusova, ale tie sú situ-
ované ďalej od centra mesta a 
parkujú na nich mestskí obča-
nia alebo ich príbuzní.

A čo k tomu dodať? Možno 
o niekoľko rokov príde do slo-
venského parlamentu zákon, 
aký je v Japonsku: predajca 
automobilov vám nepredá au-
tomobil, kým nepreukážete, že 
máte k dispozícii parkovacie 
miesto.          Tomáš Kucharík

poslanec MsZ

ZBER POUŽITÝCH RASTLINNÝCH 
OLEJOV A TUKOV

Vážení občania!
v našom meste realizujeme separovaný zber 

rastlinných olejov a tukov.
Aký olej sa zbiera?

všetok rastlinný olej (repkový, ľanový, slnečnicový 
a pod.) a tuky.

Čo sa nezbiera?
motorové oleje!!!
Ako sa zbiera?

Ideálnou nádobou na zber oleja je olejová pET (ume-
lohmotná) fľaša, v ktorej ste olej zakúpili. ak takú fľašu 

nemáte, vhodná je akákoľvek iná pET fľaša.
Zberná fľaša musí byť pred naliatim odpadového ole-

ja čistá a suchá.
Olej do fliaš nalievajte vychladnutý!
Čo s fľašou plnou použitého oleja?

v našom meste sú umiestnené na zbernom dvore 
v areáli Technických služieb zberné kontajnery na fľa-

še s olejom.
Zberný dvor je otvorený v pondelok až sobotu 

od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Jednoducho, pri najbližšej ceste okolo kontajne-

ra vhodíte
dobre uzavretú pET fľašu do zberného kontajnera na 

jedlé tuky a oleje.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
• použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť 

rakovinu
• recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povr-

chových a podzemných vôd
• použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome 

a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd
• použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži 

ako potrava hlodavcom
• použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu 

biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope

Ako správne triediť odpad? 
Slováci sú podľa štatistiky 

Eurostat na chvoste EÚ v na-
kladaní s odpadom.

Nový zákon o odpadoch pri-
niesol štyri základné farby kon-
tajnerov. Žltá je určená na plas-
ty, modrá na papier, zelená na 
sklo, červená na kovy. Zákon 
však povoľuje, aby sa viaceré 
komodity triedili spolu, do jed-
ného kontajnera. Závisí to od 
technickej infraštruktúry a za-
vedeného systému v tom-kto-
rom regióne. Zákon napríklad 
povoľuje spoločný zber plastov, 
kovov a nápojových kartónov, 
takže na niektorých miestach 
by ste márne hľadali tieto farby 
kontajnerov. Aby ste si boli istí, 
čo kam môžete vhodiť, najlep-
šie je prečítať si štítky priamo 
na zberných nádobách. 

plastovú fľašu zošliapnuť
Skôr než vhodíte plastové 

fľaše alebo nápojové kartóny 
do kontajnera, zmenšite ich 
objem. Napríklad zošliapnu-
tím. Obaly z potravín nie je po-
trebné umývať úplne dočista, 
pri recyklácii prejdú čistiacim 
procesom. Nemali by však byť 

hrubo znečistené od mastných 
olejov či pást, nebezpečných 
látok, zeminy a farieb. Do plas-
tov patria číre aj farebné fólie, 
vrecká,  igelitové tašky, fľaše 
a fľaštičky z kozmetických a 
čistiacich prípravkov, vrecká z 
mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, 
či obaly z CD. Do žltej nádoby 
môžete pokojne hodiť aj polys-
tyrén, ktorý vám zostal doma 
po nákupe elektroniky a iných 
tovarov. Ak je nadrozmerný, 
odneste ho na najbližší zberný 
dvor. Určite však do plastov 
nepatria pneumatiky, duše z bi-
cyklov a iné gumené predmety.

papier nehádzať mokrý
Papier je možné recyklovať 

5 až 7-krát za sebou. Triedime 
ho suchý a čistý. Do modrého 
kontajnera určeného na papier 
môžete vhadzovať  papierové 
obaly, noviny, časopisy, knihy 
bez pevnej väzby, zošity, listy, 
kancelársky papier, lepenku, 
papierové škatule (zošliapnu-
té), rozložené kartóny, katalógy, 
letáky, plagáty, obálky, pohľad-
nice, krepový papier. Nepatria 
sem však nápojové kartóny, 

silne znečistený či mastný pa-
pier, papier s hliníkovou fóliou, 
voskovaný papier, obaly na 
mrazené potraviny, škatuľky od 
cigariet (s výnimkou kartóno-
vej časti), kopírovací papier či 
termopapier (používaný najmä 
na účtenky). 

sklo do zelených 
kontajnerov
Do kontajnera so sklom mô-

žete ukladať rôzne sklenené 
nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky 
z kozmetiky či liekov (bez plas-
tových či kovových uzáverov), 
sklenené črepy alebo okenné 
sklo bez rámov. Do zeleného 
kontajnera však nepatria zrkad-
lá, pozlátené a pokovované 
sklo, žiarovky a žiarivky, drô-
tené sklo, autosklo, technické 
sklo, sklo s obsahom chemic-
kých látok, TV obrazovky a 
monitory, porcelán, keramika, 
dymové sklo a ani plastové 
štuplíky a korky zo sklenených 
fliaš.

Kovové, ale nie objemné
Kovové obaly je možné zbie-

rať spolu s plastami a nápojový-
mi kartónmi. Ak teda vo svojom 

meste nenájdete samostatný 
červený kontajner, vhadzujte 
kovové obaly podľa zásady: 
najprv prečítať štítky na nádo-
bách a hodiť odpad do správnej 
zbernej nádoby. Do červeného 
kontajnera môžete vhadzovať 
plechovky, konzervy, kovové 
súčiastky, drôty a káble (bez 
bužírky), alobal či starý kovový 
riad.  Nepatria sem však tuby z 
krémov a pást, chemicky zne-
čistené kovy, mäkké vrecká z 
kávy a instantných polievok. 

poradí  www.triedime.sk 
Umývate si zuby, minula sa 

vám pasta a vy sa rozhodujete 
kam s tubou? Do komunálu? 
Do žltého kontajnera? Alebo 
ste si s priateľmi na párty ob-
jednali pizzu a papierový obal z 
nej je mastný? Kam s ním? Pre 
takých, ktorí si odpoveďou nie 
sú istí, pripravila spoločnosť 
ENVI - PAK špeciálnu webovú 
stránku www.triedime.sk, ktorá 
nielen inštruuje, kam s ktorým 
druhom odpadu, ale odhaľuje 
„život“ odpadu po jeho vyho-
dení do správneho kontajnera 
na triedený zber.         (epak)

Buďme vďační, že novú komunikáciu máme
Do Námestova prišla v po-

dobe vybudovaného cestné-
ho prieťahu mestom zrejme 
jedna z najväčších verejných 
investícií v jeho histórii, ktorá 
zmenila toto mesto vizuálne 
i prakticky tak zásadne, ako 
vybudovanie Oravskej prieh-
rady zmenilo tvár tohto mesta 
pred vyše šesťdesiatimi rokmi. 
Ako vníma túto zmenu primá-
tor Námestova Ján Kadera?

„Prieťah Námestovom, štátna 
cesta I. triedy je veľmi význam-
ná akcia a ako spomínate, od vy-
budovania Oravskej priehrady 
je to v histórii mesta najväčšia 
verejná investícia, ak nepočíta-
me vybudovanie priemyselného 
parku pri Námestove, ktorý však 
bol súkromnou investíciou.  V 
dobe, keď každý región chce 
budovať cesty, mnohé obce, aj 
na Orave, sa uchyľujú k využi-
tiu krajných prostriedkov, ako 
sú blokácie ciest a pod., pretože 
situácia v doprave tam je pre 
občanov neúnosná, vybudova-
nie tejto komunikácie v našom 
meste hodnotím ja, na rozdiel 
od niektorých našich občanov, 
vysoko pozitívne. Oni vidia na 
nej samé nedostatky, ja naopak, 

veľa pozitív. Podľa môjho názo-
ru na 90% je to dielo fantastické 
a chybičky, ktoré sa na ňom uká-
zali, sú úlohou pre nás, aby sme 
ich odstránili. Ak si porovnáme, 
ako doprava v Námestove vyze-
rala pred začatím rekonštrukcie 
a aká je teraz, tak tie nedostat-
ky sú skutočne zanedbateľné. 
Podstatné je, že sa naplnil cieľ 
– plynulosť a bezpečnosť cestnej 
premávky, podmienky v tých-
to oblastiach sa teda podstatne 
zlepšili. Komunikácia priniesla 
mestu aj nový šat a podľa môj-
ho názoru je pekný - osvetlený, 
bezpečnejší. Samozrejme, ako 
všetko, aj toto dielo má aj svo-
je negatíva. Napríklad v tom, že 
kruhové križovatky nútia vodi-
čov vychádzajúcich z vedľajších 
ciest ísť doprava a tým prejazdiť 
niekoľko kilometrov navyše. 
Hustota premávky sa však zvy-
šuje a je len otázkou času, kedy 
by už nebolo možné z vedľajšej 
cesty odbočovať vľavo a križo-
vať tak celú komunikáciu, takže 
na tento nový systém nám zo-
stáva iba si zvyknúť. Kruhové 
križovatky, samozrejme, nie sú 
všeliek, tiež sa zahlcujú - najmä 
pri dlhých vozidlách. Nechcem 

sa však púšťať do odbornej de-
baty, čo sa týka kruhových kri-
žovatiek,  na to sú projektanti a v 
Námestove sa nerobila prvá kru-
hová križovatka na Slovensku. 
Samozrejme, bolo by lepšie, ak 
by kruhové križovatky boli väč-
šie, ak by priechody pre chod-
cov boli ďalej od kruhových 
križovatiek, z laického hľadiska 
sú možno zbytočné ostrovčeky, 
ale všetko je to otázka peňazí a 
tiež dodržania noriem z hľadiska 
bezpečnosti premávky.

Myslím si teda, že desaťročná 
snaha príprav, kde sme sa každý 
rok posunuli o krôčik ďalej, na-
koniec priniesla ovocie v reali-
zácii stavby a aj touto cestou by 
som chcel poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli pri zabezpečení 
tejto akcie – na úrovni minis-
terstiev, na úrovni Vlády SR. 
Ďakujem aj kolegom starostom, 
ktorí mi pomáhali, ale aj všet-
kým známym, pretože   som 
využil všetky možnosti, ako 
zargumentovať potrebu vybudo-
vania tohto prieťahu Námesto-
vom, pretože žiadateľov na štát 
o podobné diela je na Slovensku 
strašne veľa a my sme to spo-
ločne dokázali zargumentovať 

úspešne. Buďme vďační za to, 
čo tu máme. Dielo chvália ľudia, 
ktorí do Námestova prichádzajú 
z iných regiónov, vyjadrujú, aký 
skok dopredu ním urobilo mesto 
a tak sa z toho diela tešme.

Zostali nejaké nedokončené 
činnosti, ktoré má zrealizovať 
mesto?

Na mieste, kde bola navozená 
zemina na nábreží priehrady, 
vybudujeme územie s verejnou 
zeleňou,  tento priestor teda 
bude zatrávnený až do obdobia 
realizácie investície, na ktorú 
čakáme.  Do vlastníctva mesta 
dostaneme asfaltové komuni-
kácie na mieste parkovísk, na 
ktoré položíme vrchnú vrstvu, 
obrubníky a mesto tak bude 
mať parkoviská navyše. Aj ja 
som bol spočiatku v domnení, 
že znovuvybudovanie parkovísk 
pri tejto štátnej ceste je povin-
nosťou zhotoviteľa. Nie, bohu-
žiaľ, boli iba v nákrese, ktorý 
prezentoval, ako to všetko bude 
vyzerať, nie v projekte. Je to po-
chopiteľne - štát buduje iba ko-
munikácie, teda to, čo potrebuje 
a parkoviská mu k cestnej sieti 
Slovenskom netreba.“

             (lá)

Pohľad na križovatku pri kostole pred rekonštrukciou.
      Foto: ar red.

Súčasný pohľad na križovatku.        Foto: (ml)
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Pri kruháči „o kruháči“
Zaujímalo nás, aký názor 

majú na novú komunikáciu 
pozdĺž Námestovom ľudia, 
ktorých sme oslovili v pon-
delok tento týždeň neďaleko 
kruhovej križovatky pod kos-
tolom. Svoj názor povedali 
ochotne, meno, bydlisko a 
svoj vek nám však prezradiť 
v žiadnom prípade nechceli 
a tak len uvádzame, že išlo 
o dvoch približne dvadsať-
ročných, dve ženy odhadom 
štyridsiatničky a ostatní z 
oslovených boli vo veku nad 
päťdesiat rokov. Študenti a 
žiaci boli v tom čase na vy-
učovaní. 

● „Dnes som išiel po no-
vej ceste prvýkrát, a to len 
jedným smerom zatiaľ a 
som milo prekvapený. Len 
si nie som istý, či na takej 
novej ceste ešte stále platia 
aj staré vodičské preukazy 
(smiech).“ 

● „Nápad prepracovať cest-
nú komunikáciu v Námestove 
bol dobrý, aj už nejakú dobu 
potrebný. Môj názor však 
je, že krháč mal byť možno 
trochu inak vymyslený. Som 
šofér z povolania a z môjho 
pohľadu je z tohto kruhového 
objazdu málo výjazdov, ale-
bo konkrétnejšie, odbočiek. 
Napríklad ku pohostinstvám 
na nábreží, a tak sa tu často 
tvoria kolóny.“ 

● „Výstavba a prestavba 
cesty ma potešila, ale veď, 
nakoniec, doba si to už žia-
dala. Iné mestá ako Tvrdo-
šín a Dolný Kubín už takéto 
cesty majú dávnejšie a o čo je 
Námestovo horšie? Cesta au-
tom cez vtedajšiu križovatku 
ohrozovala vodičov a občas 
aj chodcov na fyzickom a pri 
dlhšom čakaní aj na psychic-
kom zdraví.“ 

● “Ceste som sa poteši-
la, celkovo mesto zmenilo 
vzhľad, pretože cesty veľmi 
reprezentujú. Ale som veľmi 
zvedavá, ako bude udržiava-
ná, najmä v zimných mesia-
coch, pretože ak príde nám-
raza a cesty budú zanedbané, 
tie vysoké obrubníky budú 
veľmi nebezpečné a môžu 
sa stať dôvodom viacerých 
nehôd. To je však apel skôr 
na cestárov, aby sa takýmto 

situáciám predchádzalo. Inak 
som veľmi spokojná.“ 

● „Nová cesta je veľmi pek-
ná, avšak osobne vidím ako 
mínus prechod od námestia 
ku Ternu, ten je kompliko-
vanejší. Tiež mohli namiesto 
zelených ostrovčekov poroz-
šírovať cestu.“ 

● „Ja s prestavbou ces-
ty spokojná nie som. Podľa 
mňa to bolo lepšie riešené za 
predošlého stavu. Ráno a po-
obede vznikajú kolóny, ktoré 
si za starej cesty nepamätám. 
Taktiež sú po krajoch komu-
nikácie použité veľmi vysoké 
obrubníky, pre ktoré je aj vý-
jazd od Terna dosť nebezpeč-
ný. Už som videla nejedno 
auto vyjsť kolesom na tento 
obrubník a poviem vám, pár-
krát a na aute sa to odzrkad-
lí. Ak chce totiž vodič vyjsť 
bez prejazdu po obrubníkoch, 
musí si dosť veľa nadísť a to 
je niekedy ešte nebezpečnej-
šie ako tie obrubníky.“

● “Cesta je nová a pekná, ale 
mrzia ma dve veci. Po prvé, 
prečo sa musel budovať aj 
kruháč pod cintorínom, veď 
tá križovatka nebola nikdy 
extrémne náročná, ani škodo-
vá a po druhé, po novej ceste 
sa najazdí veľa zbytočných 
kilometrov navyše – človek 
sa veľa navozí, kým sa dosta-
ne, kam chce a zas späť.“ 

● „Cesta je to krásna, veď 
ako okresné mesto si už takú-
to cestu Námestovo zaslúžilo 
aj dávnejšie. Na moje prek-
vapenie prebehla aj prestavba 
celkom rýchlo a bez nejakých 
výraznejších obmedzovaní. 
A ak sa aj utvorili nejaké tie 
kolóny, výsledok stojí za to. 
Aj vstup do mesta je omno-
ho reprezentatívnejší. Ešte by 
som bol rád, keby sa spravi-
lo niečo aj s mostom, sú tam 
veľké diery a skoky, hádam 
nechceme, aby sa riešil, až 
keď sa nám bude pod kolesa-
mi rozpadávať.“

● “Námestovo je mesto, tak 
má konečne modernú cestu. 
Ľuďom teraz vadí, že nemô-
žu odbočiť rovno k obchodu. 
Tak nech idú do Klina alebo 
do Brezy – tam nemajú prob-
lém prísť s autom rovno k ob-
chodu.“                  Redakcia

Výstava drobných 
zvierat Oravy

Výbor Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu cho-
vateľov v Námestove pozý-

va verejnosť 
na 

21. ročník Oblastnej 
výstavy 

drobných zvierat Oravy, 
ktorá bude

 24. a 25. septembra 
v areáli Motor Yacht klubu 

na Nábreží Oravskej 
priehrady v Námestove.

Pre verejnosť bude 
výstava otvorená v sobotu 
24. septembra od 13.00 
do 18.00 hod. a v nedeľu 

25. septembra od 8.00 do 
16.30 hod. 

Organizátori sa tešia 
aj na vašu návštevu!                                                                                           

                        (zoszch no)

Oslava 140. výročia DHaZZ
V nedeľu 4. septembra 

bolo na nábreží priehra-
dy rušno. Po slávnost-
nej sv. omši tu členovia 
štyridsiatky hasičských 
družstiev z hornej Ora-
vy prezentovali svoje 
schopnosti v súťažiach, 
v ktorých námestovskí 
reprezentanti DHaZZ ob-
sadili popredné miesta – 
deti 1.a 2. miesto, muži 
a tiež súťažiaci nad 35 
rokov 2. miesto. 

Významné výročie bolo 
aj príležitosťou oceniť 
prácu dlhoročných aktív-
nych členov DHaZZ. 

Medailu Za príklad-
nú prácu dostali: Fer-
dinand Vojtechovský, 
Michal Smržík, Miroslav 
Tichoň, Imrich Jatyel, 
Matej Hajdučík, Vladimír 
Ptačin, Tomáš Plutinský 
a Marián Murín.

Nedeľná slávnosť ha-
sičov bola poznačená aj 
smútkom, pretože  krát-
ko predtým, v pondelok 
29. augusta, vo veku 86 
rokov, zomrel dlhoroč-
ný aktívny člen ich zbo-
ru Ferdinand Vojtechov-
ský. Členovia DHaZZ 
sa s ním rozlúčili na po-
slednej rozlúčke v stredu 
a medaila Za príkladnú 
prácu mu bola vložená 
do rakvy.

Ďakovný list dostali: 
Vladimír Murín ml., Miro-
slav Stančík a Anton Laš-
šák.

Odznakom Za ver-
nosť bola ocenená dl-
horočná práca týchto 
členov dHaZZ: Vladimír 
Murín st., Florián Mu-
rín, Milan Brňák (práca v 
zbore  50 r.), Karol No-
vocký, Milan Tomovčík, 
Jozef Bencúr, Jana Iva-
nová, Ondrej Pempek, 
Jozef Trnka (všetci 30), 
Marian Čiernik, Štefan 
Nižnik (obaja 20).           
                      (redakcia)

Požiarny útok mužov 
Námestova v kategórii 
nad 35 rokov, ktorí v sú-
ťaži získali 2. miesto.  
   Foto: (dhazz)

Členovia DHaZZ Námestovo bodujúci v súťažiach – na fotografii družstvá detí, mužov, mu-
žov nad 35 rokov a bývalí členovia zboru.                 Foto: (dhazz NO)

Hasiči divákom pred-
viedli, ako sa bojovalo s 
požiarmi spred sto rokov 
- na požiarnej striekačke 
- „starej dáme“ z  roku 
1927 ťahanej koňmo.

Odborníci: prvá na Slovensku
Vraví sa, že nikto nebýva 

doma prorokom, a je to svä-
tá pravda. Uvedieme príklad. 
Pôrodnícko-gynekologic-
ké oddelenie v Trstenej: Už 
niekoľko rokov jeho primár 
Marián Tholt organizuje med-
zinárodné konferencie a semi-
náre, na ktorých prednášajú 
uznávané kapacity z celej 
Európy, slovenskí odborníci 
v oblasti gynekológie, pôrod-
níctva. Primár Tholt a lekári z 
jeho pracovného tímu  chodia 
roky prednášať na konferen-
cie do zahraničia. Gynekolo-
gicko-pôrodnícke oddelenie 
Hornooravskej nemocnice s 
poliklinikou v Trstenej má 
modernú zdravotnícku techni-
ku a primár ho hodlá vybaviť 
tak, aby ešte „sto rokov“ bolo 
na úrovni doby, skôr než odíde 
do dôchodku, ako sa vyjadril 

na spomínanej nedávnej kon-
ferencii a – hoci do Trstenej 
na toto oddelenie prichádzajú 
pacientky rodiť a operovať sa 
z celého Slovenska, na Orave 
– nič nové pod slnkom. Za rok 
2015 sa Hornooravská nemoc-
nica s poliklinikou v Trstenej, 
podľa hodnotenia expertov 
Health Policy Institute v spo-
lupráci s portálom rodinka.sk, 
ktoré zohľadňovalo aj vyba-
venie a personál oddelenia či 
počet cisárskych rezov v kate-
górii zariadení so štandardnou 
zdravotnou starostlivosťou, 
umiestnila na 1. mieste. 
Odborníci teda uznali kvalitu 
gynekologicko-pôrodnícke-
ho oddelenia v Trstenej. A čo 
verejnosť, mamičky? Uvidíme 
v budúcoročnom hodnotení?

Zatiaľ však jedna skúsenosť 
rodičky,  Lucie Bolibruchovej 

z Námestova, ktorá si svoj 
zážitok z pôrodu zapísala len 
štyri hodiny po tom, ako v 
trstenskej pôrodnici prišiel 
na svet jej druhorodený syn. 
Z jej zápiskov vyberáme: „V 
Trstenej mám za sebou druhý 
pôrod. Na prvý nespomínam 
dobre, ale nemyslím, že to 
bolo len nemocnicou. Druhý-
krát som chcela ísť veľmi rodiť 
do Martina, chcela som mať 
pri pôrode dulu. V Trstenej 
mi to nedovolili, mať pri sebe 
dulu celú prvú dobu pôrodnú. 
Nakoniec som na odporúčanie 
mojej gynekologičky MUDr. 
Moresovej šla do Trstenej, ale 
s veľkým strachom. Porodila 
som krátko po polnoci, bola 
som spokojná s príjmom, prís-
tupom, empatickými pôrodný-
mi asistentkami – boli úžasné, 
milé a stále sa pýtali, či niečo 

nepotrebujem – práve tie asi-
stentky mi veľmi pomáhali. 
Zažila som, ako personál rea-
goval pohotovo pri nejakom 
probléme u inej rodičky, proste 
sú to machri všetci. 

Mňa odrodila MUDr. Rusna-
kova s Kolejakovou (obidve 
mali službu) a som bola v šoku 
- lebo tejto kombinácie som sa, 
fakt, bála, ale obe sú milé, aj 
prísne, rázne, ale ľudské. Boli 
skvelé. Mam 4 kg bábo a par 
štichov-  bez epidurálky aj bez 
rajskeho plynu.

Gynekologicko-pôrodnícke  
oddelenie - sestričky chodiace 
anjeliky - milé a ochotné. Je 
tu o všetky pacientky skvele 
postarané.

Pár sestričiek je nemastných-
neslaných, hlavne staršie roč-
níky - ale nie ste v hoteli. Oni 
tu makajú, behajú, nemajú čas 

a aj tak si robia svoju pracu 
profesionálne.

Negatíva  oddelenia: extrém-
ne mala návštevna miestnosť, 
kde sa nedá ani chodiť ani 
dýchať, keď prídu všetci naraz 
a príliš malá, alebo skor žiad-
na podpora v dojčení.  Jedna 
sestrička na oddelení, pani Gar-
biarová vie výborne poradiť, 
ale viac nik. Mohli by zvážiť, 
že by sa venovala podpore - 
laktácii na oddelení. A ďalšou 
nevýhodou je velmi malá izba 
tzv. vzdycháreň. Toto keby 
ešte trstenska pôrodníca vylep-
šila, tak to by bol luxus.“ 

Čo poviete vy? Povedzte to 
zdravotnému personálu spo-
mínaného oddelenia, určite to 
poteší. Lebo  ticho svedčí o 
nezáujme a nabáda k domnien-
kam – nič nové pod slnkom...  
             (lá) 



Horúci júnový deň ich „za-
hnal“ pod stromy, a tam je 
ako v úli. V hlúčikoch roz-
právajú o sebe, aj sa spoz-
návajú, lebo život občas nie 
pomaly preoráva brázdy, ra-
dia si, čo s bolesťami a bo-
liestkami na tele... Najlepšie 
sú vraj kúpele – aj niekoľ-
kokrát v roku, radí ktosi. 
Ale – kde na to vziať... A tak 
snáď aspoň na čas pomôže 
návrat na čas pred Gaudea-
mus igitur, silný to balzam 
na dušu... 

Škola v srdci hlboko
„Hoci čas je náš nepriateľ 

a dožili sme sa úctyhodného 
veku, asi sme sa nezmenili 
a všetci vyzeráme tak mla-
do,“ prihovára sa sediacim 
v školských laviciach spolu-
žiačka Mária Adamčíková,  
po rokoch tiež profesorka 
a riaditeľka Gymnázia An-
tona Bernoláka. „Myslím 
si, že človeku, ktorý chodil 
do školy tu v Námestove, 
táto škola navždy zostane 
hlboko zatlačená do srdca. 
Pretože táto škola nám dala 
veľa. Keď sa pozriete na fo-
tografiu na knihe – pamät-
níci gymnázia, ktorú sme 
od jeho vedenia ako darček 

dostali, sme to my – v tep-
lákoch, hrubých podkolien-
kach, šatky na hlave. Takí 
sme boli. Skromné deti... 
Spomínam si, keď sme na 
slávnosti otvorenia prvého 
školského roku stáli pred 
školou a s obavami sme sa 
dívali na jej budovu, ktorá 
sa už na dnešnú nepodobá, 
druhákov a tretiakov, gym-
nazistov, ktorí prišli z Trste-
nej, sme vnímali s patričnou 

úctou, ale aj so strachom. 
Keď Gusto Maťovčík reci-
toval Pozdravujem vás, lesy, 
hory, vtedy som si poveda-
la: Takýto študent, ktorý tak 
nádherne recituje, čo tu ja 
robím... A vidíte, čo všetko 
sme, každý z nás, v živo-
te dokázali. Len sme si do 
svojho batôžka zbalili svoje 
sny, svoje nádeje, predsav-
zatia a každý ta šiel. Aj so 
spomienkami na tie roky, 
ktoré sme tu prežili. Boli 
najkrajšie, lebo to boli roky 
bezstarostné. Po skončení 
vyučovania sme bežali do 
Magury na „mastný rožek“ 
a žltú malinovku. Nemali 
sme bohviečo, nepoznali 
sme techniku, ale mali sme 
chuť študovať a čosi doká-
zať. To je niekedy viac, ako 
keď máš všetko predostreté 
pred sebou. 

Spomínate si na školu a na 
našu triedu s naolejovanou 
podlahou? Veľmi radi sme 
do nej vyrývali rôzne ryhy. 
Bola to škola skromná, po-
písané lavice a pod. No bola 
krásna, lebo bola naša. 

Teraz majú študenti všet-
ko. Ja pevne dúfam, že tiež 
dosiahnu v živote veľa, pre-
tože táto škola má zvuk a 

meno. Nie je len najväčšia 
na Slovensku, ale jej absol-
venti u nás i v zahraničí do-
sahujú vynikajúce výsled-
ky. Celý ten čas jej fandím, 
lebo sa v nej cítim stále ako 
doma, vždy bola a vždy zo-
stane mojou srdcovkou.

Nedá mi v úcte nespome-
núť našich učiteľov.  Pán 
profesor triedny Ľjubomír 
Gottwald. Jeho učiteľská 
duša je duša na pravom 

mieste. Neľutoval čas, me-
ral cestu do Námestova a 
prišiel medzi svojich žiakov, 
to znamená, že sme pre neho 
niečo znamenali. Spomínam 
si na prekrásnu a ľubozvuč-
nú slovenčinu pani učiteľ-
ky Urbanovej. Hovorievala 
som si – ja takto nikdy ho-

voriť nedokážem. Škoda, že 
niektorí z našich pedagógov 
už nie sú medzi nami. Pán 
profesor Edmund Hleba... 
Boli to osobnosti, ktoré nám 
dali do života veľa.

Som veľmi rada, že obetu-
jete čas a prišli ste na naše 
stretnutie, vážení spolužiaci. 
Lebo toto je naša cennosť 
– trochu si pripamätať tie 
zašlé časy. Všetko to je pre 
človeka vzácne,“ povedala 
Mária Adamčíková.

Využívať vody priehrady
„Nedoviedla nás tu zveda-

vosť, kto ako dopadol, ale 
naopak, kto to ako prácou 
posunul a či to, čo v živote 
konal, malo zmysel“, pri-
hovára sa svojim žiakom 
ich profesor matematiky, 
ale tiež zanietený vodák a 
divadelník – v ich očiach 
dodnes Geľo Sebechlebský, 
len o cca 10 rokov starší od 
svojich študentov, Ljubomír 
Gottwald. „Ja som mal vždy 
to šťastie, že som prišiel na 
tzv. zelenú lúku. V Námesto-
ve sa v roku 1953 zakladala 
11-ročná stredná škola, ale 
„zakladala“ sa aj priehrada. 
A priehrada bol môj druhý 
domov. Vždy som sa opieral 
o mládež a chcel som doká-
zať, že aj na holej lúke sa dá 
niečo dokázať. Začali sme s 
divadlom, peniaze z vystú-
pení sme použili na nákup 
lodí. Tie pomáhali vytvárať 
vzťah Oravcov k priehrade, 
ktorý bol dovtedy veľmi ne-
gatívny. Veď to bol pre nich 
hnusný močiar, pod ktorým 
skončili ich domy a  krásne 
kapustné polia.  Chcel som 
dokázať, že aj voda prieh-
rady pomôže pri vývoji 
charakteru mládeže, pri jej 

výchove. Že prieh-
radou sa zmenila aj 
Orava, že sa naučí 
využívať prírodné 
podmienky a vodu, 
že sa tak podstatne 
zmení životný štýl 
v tomto regióne. 
Nebudem hodnotiť, 

ako vyzerá vzťah k priehra-
de, ktorú máme pred očami, 
pozerajúc z okna školy, ale 
fakt, že škola má niekoľko 
učiteľov telesnej výchovy, 
no ani jeden nie je vodák, 
ma trochu mrzí. Chýba mi tu 
ten vzťah k priehrade, ktorý 
sa tu rodil kedysi. Priehradu 
treba využívať a venovať sa 
jej. Hovorí sa o rozvoji ces-
tovného ruchu, no na čom 
sa on má rozvíjať? Nielen 
na nábreží, ale aj na vodách 
oravskej priehrady. Je nut-
né využívať krásu oravskej 
priehrady. V minulosti sa 
postavili lodenice, postavili 
sa zruby, organizovali sa tu 
významné preteky v jach-
tingu. Čo z toho zostalo? Z 
lodenice bola krčma, lode sú 
preč, lodenice sú preč, a je-
diné, čo prežilo, sú zaslúžilí 
funkcionári...“

Profesor Ľjubomír Gott-
wald pôsobil na Gymnáziu 
päť rokov, potom si ho od-
viedla jeho manželka Viera 
do svojho rodiska. „Ja som 
Vrútočanka, vo Vrútkach sa 
otvárala 11-ročná stredná 
škola, potrebovali matema-
tika, tak sme v roku 1958 
odišli a dodnes žijeme vo 
Vrútkach. Manžel bol tu, v 
Námestove už tri roky, keď 
som ja prišla do Námestova 
na umiestnenku. Na gym-
náziu bolo 7 mužov, mla-
dých pedagógov a ja som 
uvažovala, ktorého z nich 
si vybrať. Po roku sme sa z 
Ľjubomírom zobrali. Prežila 
som tu dva roky, a boli to 
dva roky non-stop na vode 
priehrady. Ešte aj v zime - 
spomínam si, bolo to v roku 
1957 - 1958, priehrada bola 
zamrznutá, nikto po nej ne-

chodil ani nekorčuľoval. Iba 
my dvaja sme sa na korču-
liach vybrali na Slanicu a 
späť. Keď som prišla do 
školy, kolegovia mi hovori-
li: Prosím ťa, nechoď s ním, 
veď on ťa utopí“, s humorom 
spomína na prvé dva roky 
svojej pedagogickej praxe 
v námestovskom gymnáziu 
Viera Gottwaldová. 

Poteši-
la každá 

tetka, 
svák

Nie je 
n e z a u j í -
mavé, že 
v začiat-
koch malo 
gymnázi-
um aj svoj 
in terná t , 
n a j m ä 
kvôli štu-
dentom z 
okolitých 
obcí. An-
gela Kon-
d e l o v á , 
rod. Ple-
chárová  z 
Mútneho 
si na in-
t e r n á t n e 
roky tak-
to spomí-
na: „My z 
dedín – z Veselého, Mútne-
ho sme rok bývali na inter-
náte v budove okresného 
súdu, ktorú neskôr zaplavi-
li vody priehrady. Na izbe 
nás bývalo 16 dievčat, z 
Mútneho nás bolo päť, z 
Veselého ďalšie 4-5. Ďal-
šie dva roky sme bývali v 
drevenej budove interná-
tu za školou, na izbe nás 

bolo desať. Každú sobo-
tu poobede sme cestovali 
domov a v nedeľu večer 
sme prichádzali na inter-
nát. Na internáte nám bý-
valo tak veľmi smutno, že 
každé ráno, skôr, než sme 
išli do školy, sme zašli k 
mútnianskemu a veselov-
skému autobusu pozrieť, 
kto známy prišiel z dediny. 
Potešila nás každá tetka 
či svák, ktorí vystupova-
li z autobusu. Stačilo, že 
sme ich videli, prevraveli 
s nimi pár slov a hneď bol 
deň veselší. Život na inter-
náte bol bohatý na zážitky. 
Keď bývala suchá večera, 
na variči sme si varievali 
krupicu. Pani profesorka 
Urbanová nás učila logiku 
a psychológiu. Večer sme 
si na izbe všetky nahlas 
opakovali učivo, aby sme 
si látku lepšie zapamätali. 
Ráno prišla na hodinu a 
hovorí: Internatistky ne-
skúšam, včera večer som 

počula ako sa učia a ako to 
vedia. Máme krásne spo-
mienky na tie roky štúdia... 
Bolo to také chudobné ale 
krásne,“ nedalo nepodeliť 
sa Angele Kondelovej o 
svoje pocity, kým si prví 
absolventi námestovského 
gymnázia sadali k sláv-
nostne prestretému stolu.

Anna Lajmonová
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Nepriateľ čas (?)

Keď si všetci pri zvítaní po-
rozprávali to naj, prišli na 
rad aj chorôbky a choroby...

Prví absolventi Jedenásťročnej strednej školy v Námestove – Gymnázia Antona Bernoláka.  
                      Foto: (lá)

Ako pred 63-mi rokmi – profesor Ľjubomír Gottvald pred 
svojou triedou... Krásne sú spomienky na tri študentské roky An-

gely Kondelovej, rod. Plechárovej.

Mali štrnásť, keď prišli za štúdiom do námestovského gym-
názia a sedemnásť, keď odchádzali z hornej Oravy na vyso-
ké školy a do kolobehu života dospelých. Dnes majú 77 -78 
rokov. A do svojej školy, Gymnázia Antona Bernoláka (GAB) 
sa radi vracajú. Úplne prví absolventi Jedenásťročnej stred-
nej školy v Námestove, predchodkyne dnešného GAB, dve 
desiatky študentov s triednym profesorom Ľjubomírom Gott-
waldom, obsadili víkedujúce školské lavice. 

Sú to spomienky na spoločne prežité bezstarostné a vari aj 
najkrajšie tri roky života, či túžba vrátiť sa na chvíľu do sveta 
bez stresu, bez všadeprítomných informačných technológií, 
bez zhonu? Alebo možno túžba zistiť výsledok konfrontácie 
vlastných predstáv a osobných rozhodnutí s realitou nielen 
vlastného života?  Áno, tri v jednom – to sú tie dôvody, ktoré 
v päťročných cykloch pozývajú či presviedčajú prvých absol-
ventov námestovského gymnázia stráviť spoločne z určeného 
dňa vytúženú chvíľu
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Pri knihe nielen o (papierových 
a elektronických) knihách

Uvedenie do života knihy 
Námestovo - Album mesta, 
o ktorej sme už písali a ktorá 
uzrela svetlo sveta koncom 
júna, bolo zároveň odrazo-
vým mostíkom pre štart ďal-
ších tvorivých aktivít, ktoré 
organizuje a spolurealizuje 
Marián Grígeľ starší. Už 
sme v minulosti informo-
vali, že v jeho firme má aj 
bohatý knižný poklad, pri-
bližne  5200 starých tlačí a 
historickej literatúry. Podľa 
Doc. Autustína Maťovčíka 
by bolo vhodné a potrebné 
tento knižný fond sprístup-
niť, aby slúžil na štúdium 
dejín Oravy. 

„V Námestove by bolo 
potrebné zriadiť regionálu 
knižnicu hornej Oravy. Pr-

vým mojím zámyslom v tej-
to veci je, aby sme bohatstvo 
a vzácnosť tohto knižného 
fondu verejnosti predstavili 
formou výstavy a následne 
ho poskytli do služieb verej-
nosti, pretože iba tak bude 
plniť svoj účel“, povedal na 
slávnosti Doc. Maťovčík zo 
Slovenskej národnej knižni-
ce, autor i spoluautor desia-
tok historických publikácií z 
regiónu Orava.

Už približne dva mesiace 
slúži verejnosti tiež webs-
tránka oravahistory.sk, ktorú 
spravuje Renáta Pavčová. 
Návštevníci tu nájdu vyše 
dvadsať tisíc historických 
fotografií a dokumentov či 
titulov kníh z oravského re-
giónu, v ktorých bude možné 

listovať. Táto webová strán-
ka je podľa A. Maťovčíka 
mimoriadnym výtvorom, 
mimoriadnou službou verej-
nosti a na Slovensku nemá 
obdobu. Spomínané tvorivé 
počiny – tvorbu a vydávanie 
kníh, prípravu výstavy his-
torických diel a dokumen-
tov, zriadenie a napĺňanie 
webstránky s regionálnym 
historickým obsahom i re-
gionálnu firemnú knižnicu 
na stretnutí so spoluautormi 
knihy NÁMESTOVO – Al-
bum mesta a ďalšími hosťa-
mi, medzi ktorými nechýba-
li ani pracovníci Slovenskej 
národnej knižnice v Marti-
ne, 29. júna verbálne ocenil 
aj primátor Námestova Ján 
Kadera.                           (lá)

Kniha Námestovo – Album mesta vyšla k 460. výročiu od vydania zakladacej listiny Františka 
Turza o založení obce Námestovo roku 1557. K spomínanému výročiu i 240. výročiu udelenia mest-
ských výsad Námestovu Máriou Teréziou (14. júna 1776) pripravuje mesto Námestovo tematickú 
výstavu historických fotografií a ďalších historických dokumentov v decembri v Dome kultúry. 

Na slávnosti uvedenia knihy do života Augustín Maťovčík poďakoval za spoluprácu na tvorbe 
tohto i ďalších diel, ktoré vyšli v minulých rokoch, Mariánovi Grígeľovi a tiež svojim spolu-
pracovníkom zo Slovenskej národnej knižnice. Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia mesta a 
ďalší hostia.                                   Foto: (lá)

O ľudových tradíciách Hornooravcov 
aj medzinárodne

Slovo hauzírka vraj vznik-
lo z nemčiny a znamená 
podomový obchod. Keď 
oravskí plátenníci chodi-
li núkať tovar z domu do 
domu, hovorili, že „idú na 
hauzírku“. 

Dopracovať sa k plátnu 
– dnes už takmer zabudnu-
tej činnosti, nebolo v minu-
losti také jednoduché a tak 
sa  o tradičných postupoch 
výroby, farbenia a predaja 
plátna mohli návštevníci 
podujatia dozvedieť prá-
ve na Hauzírke – nultom 
ročníku plátenníckych dní, 
ktoré usporiadalo  o. z. Zu-
bor v Zubrohlave, kde si 
mohli vypočuť niekoľko 

seminárov na tému Pláten-
níctvo hornej Oravy. Mohli 
sa tak oboznámiť s ľanom 

– naším oravským zlatom z 
minulosti, náradím na spra-
covanie ľanu, úpravou plát-

na a vzor-
kovnicami 
modrotlače 
spred sto 
rokov, ako 
aj so živo-
tom v plá-
tenníckych 
rodinách a 
obchodnými 
cestami na-
šich pláten-
níkov.

Jedným z 
prednášajú-
cich bol aj 
Námestov-

čan Mgr. Miroslav Hajdu-
čík, ktorý svojím referátom 
a unikátnou súkromnou 
zbierkou predstavil manu-
faktúrnu výrobu modrotla-
če, ako aj stovky jedineč-
ných originálnych vzorov 
modrotlače spred sto rokov. 
Tie sa vyrábali vo fabrike 
v obci Slanica, ktorú v tom 
čase riadili bratia Schiffe-
rovci z Námestova.

Miroslav Hajdučík bude v 
prezentovaní ľudových tra-
dícií hornooravského ľudu a 
jeho šikovnosti  pokračovať 
aj za hranicami Oravy. Naj-
bližšie  7. októbra vystúpi 
v Župnom dome v Nitre na 
medzinárodnej konferencia 

s názvom Sym-
bol a ornament 
v živote Slo-
vanov. Okrem 
prednášajúcich 
zo Slovenska 
potvrdili účasť 
na celoden-
nom podujatí, 
organizátorom 
ktorého sú o. z. 
Slavica a o. z. 
Tartaria, pred-
nášajúci z Bie-
loruska, Ruska, 
Ukrajiny a Čes-
kej republiky.                  
 (rmh) 

Vzorky modrotlače zo Slanice zaujali pozornosť návštevní-
kov Hauzírky v Zubrohlave.                                Foto: (ar mh)

Horná orava potrebuje regionálnu knižnicu.



Takto sme pomenovali 
exkurzie organizované pre 
žiakov ZŠ na Slnečnej ulici 
v Námestove. Na školskej 
mape Slovenska vytvorenej 
žiakmi pribúdajú fotografie 
z ďalších lokalít, ktoré po-
stupne navštevujeme. For-
mou zážitkového učenia 
spoznávajú naši žiaci zaují-
mavosti prírodného prostre-
dia aj človekom vytvorené 
diela.  Exkurzie sú koncipo-
vané ako náučno-poznávacie 
aktivity s cieľom obohatiť 
vyučovanie zážitkami v teré-
ne a pozorovaním  prírody. 
Počuť dupot koní, vodopád, 
cítiť vôňu rododendronov, 
rozprávať sa s miestnymi 
obyvateľmi – to nenahradí 
počítač.

Cestujeme takto už 20 ro-
kov a bývalí žiaci radi spo-
mínajú najmä na Arborétum 
Mlyňany, Žrebčín v Topoľ-
čiankach, Zubriu oboru, le-
tisko Sliač...  Preskúmali sme 
jaskyne, viezli sa vlakom cez 
sústavu tunelov, objavovali 
kamenné gule na Kysuciach, 
navštívili sme múzeá, hvez-
dárne, hrady a  zámky, kú-
pele. Nezabudnuteľné boli 
cesty po stopách baníctva 
a mincovníctva v trojlístku 
Banská Bystrica, Kremnica 
a Banská Štiavnica, spolu so 
Španiou dolinou.... Zvládli 
sme aj zahraničné exkurzie, 
Osvienčim poznáme nielen 
z médií,  plánujeme aj náv-
števu soľnej bane vo Vieličke 
a, samozrejme, mesto kráľov 
Krakov.

Pravidelne každú jeseň de-
viataci absolvujú turistiku  
Náučným chodníkom Ro-
háčske plesá, aby videli, čo 
dokázala činnosť ľadovca. 
Okrem pravidelných osved-
čených lokalít sa snažíme 

aktualizovať naše expedície, 
napríklad budeme zvedaví 
na sprístupnenú Brestovskú 
jaskyňu.

Využívame aj interaktívne 
expozície, kde si žiaci môžu 
vyskúšať stredoveké aktivity, 
zahrať sa ako kedysi,  ale aj 
spoznávať  moderné techno-
lógie v Leviciach. Vidieť na-
živo prácu zručných maliarok 
vianočných guliek v podniku 
Okrasa Čadca sa nedá porov-
nať s pozeraním obrázkov.

Do pestrej mozaiky pozna-
nia zaraďujeme aj velikánov 
našich dejín a pripomíname 
si ich návštevami rodných 

domov a pamätníkov. Naj-
väčší dojem určite zanechala 
Mohyla generála M. R. Šte-
fánika, ktorú sme navštívili 
vlani. 

Veľkým inšpirátorom na-
šich exkurzií je bývalý uči-

teľ Jindřich Čajka, ktorý pre 
oravských učiteľov otvára 
obzory poznania už vyše 20 
rokov. Spolu s ďalšími od-
borníkmi nás vždy v máji 
sprevádzajú po Slovensku  
a odkrývajú tajomstvá na-
šej prekrásnej vlasti. 

V našich expedíciách bu-
deme a chceme pokračo-
vať tak, aby zážitky z nich 
utkveli v pamäti žiakov. 
Pretože mnohé z nich sú 
niekedy aj na celý život 
a je dobré, keď je aj na čo 
spomínať pri stretnutiach 
po rokoch.
	 											ZŠ,	Slnečná

7Námestovčan školy

Škola  plná  aktivít
Začiatkom septembra sa de-

ťom, z toho 44 prváčikom, už 
po dvadsiaty prvý raz otvori-
li brány Základnej školy na 
Slnečnej ulici v Námestove. 
Je to vítaná príležitosť uve-
domiť si to pozitívne, čo so 
sebou nový školský rok pri-
náša: možnosť získať solídne 
základy vzdelania, schopnosť 
rýchlo si osvojiť nové infor-
mácie, používať  informač-
no-komunikačné technológie 
a naučiť sa ovládať cudzie 
jazyky. 

Naši učitelia sú pripravení 
vychovávať úspešných, sa-
mostatných a tvorivých mla-
dých ľudí s osvojeným sys-
témom morálnych hodnôt. 
Pod ich vedením naši žiaci 
zaznamenali veľa študijných 
aj športových úspechov. Aj 
v tomto školskom roku sa 
môžu zapojiť do množstva 
projektov a súťaží. Projekt  
Zdravý chrbátik má za cieľ 
prevenciu ochorení chrbtice 
a získanie pozitívneho vzťa-
hu k cvičeniu, Folklórna cesta 
chce prehĺbiť lásku k sloven-
skému folklóru, spevu a zvy-
kom,  tradičný Song Fest 
motivuje deti k osvojeniu si 
cudzieho jazyka, v programe 
Recyklohier a ďalších eko-
logických aktivít sa  vytvára 
návyk triedenia a recyklácie 
odpadu – škola prispela zbie-

raním plastových vrchnáči-
kov už 4-krát  na zakúpenie 
špeciálnych pomôcok a lie-
čebných pobytov pre zdra-
votne postihnuté deti. 

Ku kresťanským duchov-
ným hodnotám sú deti vede-
né na duchovno-relaxačných 
športových pobytoch, projek-
toch a súťažiach. 

V popoludňajších hodinách 
sú k dispozícii tri oddelenia 
ŠKD a 20 záujmových krúž-
kov. Škola sa môže popýšiť 
peknými a priestrannými 
učebňami, o ktoré sa delí so 
Základnou umeleckou školou 
a aj moderným športovým 
areálom. 

To, s čím sa škola borí a 
čo vrhá tieň na jej prevádz-
ku, je vyčíňanie vandalov. 
Tí z nudy, nezodpovednosti 
a častokrát pod vplyvom ná-
vykových látok ničia zariade-
nie a budovu školy. Peniaze, 
ktoré mesto musí vynaložiť 
na ich opravu, by mohlo in-
vestovať oveľa efektívnejšie 
na skvalitnenie života Ná-
mestova.  Apelujeme preto 
na obyvateľov, aby nezostá-
vali ľahostajní voči poško-
dzovaniu nášho spoločného 
majetku a pomohli nastoliť 
poriadok. 
Vedenie	a	kolektív	učiteľov	

ZŠ	Slnečná

ZŠ na Slnečnej ulici je škola plná aktivít.          Foto: ar zš s

Detský pozdrav Kukučínovi.          Foto: zš s

Naše expedície za poznaním

Prváci chcú byť hokejisti...

Piateho septembra sa 
mnohým deťom začal nový 
život. Privítali nový škol-
ský rok. Do ZŠ na Komen-
ského ulici pribudlo 29 
prvákov. Prvý deň s oča-
kávaním sedeli v laviciach 
a v ručičkách  zvierali ky-
tičky kvetov. Nedočkavo 
čakali na svoje učiteľky. 
Na začiatku ich privítal ria-

diteľ školy Ľubomír Jaňák, 
primátor mesta Ján Kadera 
a vedúci školského úradu  
Ivan Veljačik. 

Svojich žiačikov-prváčikov 
s radosťou privítali aj učiteľ-
ky. Zoznámili sa s nimi a 
odpovedali na ich zvedavé 
otázky. Odpovede na otáz-
ku primátora mesta, čím by 
chceli byť v budúcnosti, nás 

len potešili. Môžeme sa tak 
tešiť na ďalších hokejistov 
či tanečnice. Po prvom dni v 
naozajstnej škole sa deti  roz-
išli domov v dobrej nálade 
s darčekom v rukách, v po-
dobe školských pomôcok a  
zaiste i s radosťou, že sa  na 
budúci deň stretnú zas. 
Prváci,	držíme	vám	palce!
ZŠ	na	Ulici	Komenského

Prváčikovia prišli do svojej vyzdobenej triedy prvýkrát ešte v sprievode rodičov. Foto: (zš k)

Asistenta učiteľa 
sa netreba báť

Okrem špeciálneho peda-
góga bude od tohto školské-
ho roka pracovať v ZŠ Ko-
menského aj asistent učiteľa. 

Dnes  narastá počet  detí so 
špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Rastie 
však aj záujem rodičov dať 
svoje deti do bežných škôl. Pre 
uľahčenie tohto začlenenia  sa 
využíva  podpora asistenta na 
vyučovaní. 

Škola v tom vidí veľký 
prínos, pretože asistent po-
máha zlepšovať  vyučovací 
proces žiaka so zdravotným 
znevýhodnením. Prítomnosti 
asistenta na hodine sa netreba 
obávať ani zo strany rodičov, 
ani zo strany žiakov.  

Práca asistenta   na hodine 
má veľa foriem. Závisí  od 
potrieb každého jedného žiaka 
a tiež konkrétneho  predmetu. 
„V praxi to vyzerá tak, že napr. 
na hodine slovenského jazyka 
sedím pri jednom žiakovi, na 
matematike  sa striedavo venu-
jem viacerým a na niektorých 
predmetoch zas sedím mimo a 
iba sledujem, či všetci vnímajú 
výklad pani učiteľky  a zvlá-
dajú porozumieť  preberanej 
téme,“ priblížila svoju prácu 
asistentka učiteľa Mgr. Marti-
na Šatanová.  Zdôraznila však, 
že základom pre úspešnú prácu  
asistenta je  spolupráca a vzá-
jomná dôvera medzi  učiteľom, 
rodičom, asistentom a žiakom. 

Novej asistentke prajeme 
veľa úspechov, trpezlivosti, 
láskavého prístupu a radosti 
pri práci s deťmi.

Veríme, že v budúcnosti to 
bude aj dobrý impulz pre ro-
dičov, keď budú rozhodovať 
o výbere školy pre svoje dieťa. 

ZŠ,	Komenského

Popri futbale a hokeji už 
aj gymnastika

„Hoci  sme pôvodne mali 
predstavu otvoriť len  triedy 
so zameraním na futbal a ho-
kej, prišla ponuka, a hlavne 
záujem zo strany rodičov, 
otvoriť niečo aj pre dievčatá. 
Rozhodli sme sa pre gymnas-
tiku,“ povedal riaditeľ školy 
Mgr. Ľubomír Jaňák, ktorý 
stojí za vznikom športových 
tried pre mladé talenty.  

Gymnastiku bude viesť 
trénerka Bc. Monika Beli-
cajová zo Zákamenného, 
ktorá má s trénovaním diev-
čat skúsenosti. Ak bude záu-
jem dievčat, ponúkne škola 
v poobedňajších hodinách aj 
gymnastický krúžok, ktorý 
môžu navštevovať deti od pr-
vého ročníka. 

Okrem dievčat sú v trie-
de aj chlapci, ktorí sa budú 

venovať futbalu.  Žiaci majú 
všetky predmety ako na 
iných základných školách, 
vyučovací proces je však 
rozšírený o štyri hodiny 
športovej prípravy.  Tréning 
futbalistov bude dvakrát do 
mesiaca vedený trénermi z 
MŠK Žilina. 

„Naše mladé talenty čaká 
ešte dlhá cesta, kým sa stanú 
ozajstnými  športovcami. Zá-
kladná škola v Námestove sa 
bude aj naďalej snažiť vycho-
vávať dobrých ľudí, dobrých 
futbalistov, dobrých hokejis-
tov a už aj dobré gymnast-
ky. Ďakujeme preto všetkým 
rodičom, ktorí nám zverili 
svoje deti,“ ocenil dôveru v 
ZŠ na Komenského ulici jej 
riaditeľ Ľubomír Jaňák. 

ZŠ,		Komenského

Športová trieda so zameraním na futbal a gymnastiku.   
                                     Foto: (zš k)



Letné prázdniny sa skončili 
a deti opäť zasadli do školských 
lavíc. Tí, ktorí sa zúčastnili 
letných prímestských táborov 
v Centre voľného času Maják, 

majú na čo spomínať. Ponuka 
letných táborov zaváňala dob-
rodružstvom a sľubovala, že 
o zábavu nebude núdza. Kaž-
dý z prázdninových táborov sa 
niesol v duchu športu, výletov, 
súťaží, spoznávania prírody, 
plávania v bazénoch, tvori-
vých a iných aktivít. Spolu 
s deťmi sme sa zúčastnili plav-
by loďou, jazdy na koňoch, 

výletu do rozprávkovej krajiny 
v Habakukoch, podnikli sme 
„mokrú“ výpravu do susednej 
krajiny, vžili sme sa do kože 
indiánskych bojovníkov. Leto 

sa síce končí a deťom pribudli 
školské povinnosti, ale CVČ 
nezaháľa a prichádza s pestrou 
ponukou záujmových útvarov, 
ktorá bude obohatená o nové 
krúžky.  

Neváhajte a prihláste sa 
v priebehu septembra priamo 
v centre. 

Teší sa na vás kolektív CVČ 
Maják. 
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Blahoslavení milosrdní, lebo len tí...
Tak ako každý rok, tak aj 

tento nový školský rok, sme 
začali v auguste stretnutím sa 
na duchovnej obnove. Pozva-
nie duchovne nás sprevádzať 
prijal náš bývalý kolega a bý-
valý námestovský pán kaplán 
- Roman Saniga. V prednáške 
upriamil našu pozornosť na 
to, aby sme si nezatvárali oči 
a uši pred potrebami našich 
blížnych a aby sme neboli 
bez slov tam, kde rozprávať 
máme a tiež, aby sme vydávali 
slovom i životom svedectvo 
o Ježišovi. Táto obnova, ako aj 
tie ostatné (raz za mesiac) nám 
budú pomáhať znova načerpať 
silu, aby sme počuté odovzdá-
vali tým, ktorí sú nám zverení 
a tiež tým, s ktorými žijeme.

 Vo štvrtok – 25. augusta 
– sme putovali k „žriedlu“ Bo-
žieho milosrdenstva - do Kra-
kova. Navštívili sme Sanktu-
árium Božieho milosrdenstva 
v Ladiewnikach, v slovenskej 
kaplnke sme slávili sv. omšu, 
ktorú celebrovali naši kňazi 
– páni kapláni R. Saniga a M. 
Rožek. V kázni zazneli myš-
lienky o Božom milosrdenstve, 
potom nasledovalo krátke slo-
vo o interiéri kaplnky. V starej 
bazilike sme si uctili relikvie 

sv. sestry Faustíny, ktorej 111. 
výročie narodenia sme si prá-
ve v tento deň pripomínali.

Naše kroky potom smerovali 
do Sanktuária sv. Jána Pavla 
II., ktoré nás prekvapilo svo-
jou veľkoleposťou. Vypočuli 
sme si komentár k impozant-
ným mozaikám, ktorých auto-
rom je p. Rupnik. V chráme sa 
tiež nachádza rúcho, ktoré mal 
sv. Ján Pavol II. oblečené po-
čas atentátu v roku 1981.

Neskôr sme sa vybrali na 
hlavné námestie Krakova – 

„Rynok“. Navštívili sme kos-
tol Nanebovzatej Panny Má-
rie. Na turistov už netrpezlivo 
„vyčkávali“ koče i predávajúci 
v stánkoch. Z veže, vysokej 82 
metrov, sa ozýval každú hodi-
nu hlas trúby.

Obohatení o duchovné i kul-

túrne zážitky sme sa večer vrá-
tili do svojich domovov. Bude-
me sa snažiť s Božou pomocou 
načerpané duchovné bohatstvo 
uvádzať do každodenného ži-
vota a  tiež byť „apoštolmi Bo-
žieho milosrdenstva“ tam, kde 
žijeme a pracujeme.        (czš)

Účastníci púte k žriedlu Božieho milosrdenstva do Krakova.              Foto: (czš)

Leto v CVČ Maják bolo plné dobrodružstiev.       Foto: (cvč)

Leto s Majákom

Prírodopisná exkurzia – CHOČ
Žiaci 8. a 9. ročníka CZŠ sv. 

Gorazda v Námestove sa 13. 
septembra vybrali spoznávať 
krásy slovenskej prírody. Tento 
rok sme si zvolili Choč. Veľ-
ký Choč je s výškou 1 611 nad 
morom dominantným vrchom 
Chočských vrchov. Vrchol je 
turisticky veľmi vyhľadávaný. 
Má tvar nepravidelnej pyramídy 
s početnými bralnými partiami. 
Je z neho vynikajúci kruhový 
výhľad. Vrchol Choča je poras-
tený kosodrevinou, od Valaskej 
Dubovej má mierne stúpajúci 
tvar. Práve Valaská Dubová bola 

východiskovým bodom, z kto-
rého sme sa aj my vybrali zdolá-
vať vrchol Choča. Počasie nám 
prialo, otestovali sme si svoje 
sily, svoju fyzickú zdatnosť. 
Choč je ospievaný mnohými 
básnikmi, o. i. aj P. O. Hviezdo-
slavom, ktorý pochádzal z Vy-
šného Kubína, ležiaceho priamo 
pod Chočom. Na vrchole sme si 
zhotovili krásne fotografie, kto-
ré nám budú pripomínať nielen 
zdolanie ďalšieho končiara, ale 
aj prekonanie únavy či seba sa-
mých. Tešíme sa niekedy nabu-
dúce!                                     (zr)

Hovorila hudba 
„Chcel by som byť aj pri 

50. výročí Hudobného leta“, 
povedal pre noviny Námes-
tovčan Miroslav D. Rybár, 
bývalý riaditeľ Mestského 
kultúrneho strediska v Trs-
tenej, ktorý pred 40 rokmi 
uviedol do praxe myšlien-
ku Edith Veith Mistríkovej, 
v tom čase dramaturgičky 
Slovkoncertu, ktorá sa pri 
návšteve kostolíka na Sla-
nickom ostrove vyslovila: Tu 
by znela baroková a dobová 
hudba... 

Ďakujem za to tým, ktorí 
po mne tých 25 rokov udr-
žiavali podujatie na vysokej 
úrovni a zvyšovali jeho latku 
kvality,“ hovorí D. Rybár.

Hoci začiatky boli ťažké, 
publikum sedávalo na dre-
vených laviciach, ktoré sme 

tu nanosili, napriek tomu na 
Oravskom hudobnom lete 
počas prvých 15 rokov vy-
stupovali umelci z celej Eu-
rópy, dokonca i z Japonska.“

Od vernisáže trvalej expo-
zície v kostolíku po prvý 
koncert OHL  ušlo päť ro-
kov. Členmi prvého organi-
začného výboru podujatia 
boli Miroslav D. Rybár, Mi-
lan Kleň – ONV, predseda 
MsNV v Trstenej Vladimír 
Mokrý, Peter Huba a Stani-
slav Bodorík z Oravskej ga-
lérie v D. Kubíne i Vladimír 
Durkoth z Oresného osve-
tového strediska v Dolnom 
Kubíne, ktorý je autorom 
loga Oravského hudobného 
leta. „Organizačný výbor vy-
bral zámerne termín prvého 
koncertu 24. - 26. júla 1975 

Expozíciou oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostro-
ve umenia sprevádzala riaditeľka Oravskej Galérie Eva Ľup-
táková pred otvorením tohtoročného Hudobného leta skupinu 
výtvarníkov v sprievode riaditeľky galérie Schurger Anny Len-
kovej. Výtvarní umelci a ďalší návštevníci Hudobného leta sa 
tak okrem iného dozvedeli aj to, ako vznikla na ostrove trvalá 
expozícia ľudového umenia z 18. a 19. storočia, majúca celo-
slovenský charakter.

„Oravská galéria vykúpila zbierku tradičného ľudového 
umenia akademickej maliarky Matildy Čechovej, ktorá spolu s 
matkou zbierala  tradičné ľudové umenie – drevené, keramic-
ké a kamenné sošky, prevažne svätých po celom Slovensku a 
Čechách. Na Slanickom ostrove umenia tak vznikla jedinečná 
expozícia, ktorá nemá obdobu v celej strednej Európe.“ 

Počas sezóny od polovice mája do polovice septembra nav-
štívi Slanický ostrov umenia do stotisíc návštevníkov. Podľa 
slov riaditeľky E. Ľuptákovej Oravskej galérii nejde o nahá-
ňanie čísel a tržieb, ale o poskytnutie duchovna návštevníkom 
ostrova.                                    (lá)

Podujatia  
V. JUBILEJNÝ ROČNÍK NÁMESTOV-

SKÝCH AUTORSKÝCH ČÍTANÍ
3. 10. pondelok 11:00

Piaty jubilejný ročník Ná-
mestovských autorských čí-
taní bude s medzinárodnou 
účasťou, zúčastnia sa ho aj 
dvaja básnici z Čiech. Nad-
viažeme tým na úspešný 
štvrtý ročník podujatia, kde 
pozvaní spisovatelia propa-
govali slovenskú literatúru 
medzi stredoškolskými štu-
dentmi a motivovali ich, aby 
čerpali zo svojho kraja inspi-
ráciu a tvorivé nápady. Zá-
merom podujatia je pútavou 
formou pritiahnuť mladých 
ľudí  k súčasnej slovenskej a 
českej poézii a próze.

SMEJKO A TANCULIENKA – KdE 
BOLO, TAM BOLO...

14. 10. piatok 16:00
                       Vstupné: 7 €
Chrobáčikovia Smejko a 

Tanculienka prichádzajú 
s úplne novým hudobným 
predstavením pre deti Kde 
bolo, tam bolo... S novými 
kostýmami, novou scénou 
a hlavne úplne novými roz-
právkovými pesničkami z 
nového DVD.

Čo plánujeme v tomto školskom roku?
Prázdniny a zábava formou 

letných táborov v CVČ Ma-
ják sa skončili, ale už  23. 
septembra  v Rabkolande 
Maják slávnostne otvoril svo-
ju krúžkovú činnosť.

Medzi novými krúžkami 
nájdete Montessori dielničky, 
cieľom ktorých je dať deťom 
možnosť vlastným tempom 
objavovať a spoznávať svet 
okolo nich. Deti si voľne vy-
berú činnosť a tiež pomôcku. 
Aktivity sú zamerané na roz-
voj zmyslových schopností 
i zručností pre každodenný 
život.

Novým krúžkom je aj Tan-
culienka či Animáčik. Tan-
culienka je určená pre deti z 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cieľom 
krúžku je oživenie ľudových 
tradícií a zvykov prostred-
níctvom tanca a povedačiek 

a prezentácia života ľudí ke-
dysi.

V krúžku Animáčik deti z 
jednoduchých materiálov – 
plastu, papiera – prostredníc-
tvom fotoaparátu a animač-
ného softvéru vytvoria svoj 
vlastný animovaný film. 

V tomto školskom roku ne-
budú chýbať ani väčšie akcie 
a podujatia ako je Mikulášske 
posedenie, Orava má talent 
pre nadané a talentované deti 
z oravského regiónu, Deň 
matiek, Deň detí – hry, súťa-
že, a sladké odmeny pre všet-
ky deti.

CVČ Maják v tomto škol-
skom roku pripravil aj novin-
ku: Každý 3. piatok v mesiaci 
prekvapenie pre deti v podo-
be výletov a zábavných akcií. 
Príďte a prežite ho spolu s 
nami.             Cvč Maják



na ostrove som už spieval 
niekoľkokrát a vždycky tu 
bolo výborné vnímavé publi-
kum, takže vždy sa tu teším 
pre týchto úžasných ľudí i 
kvôli nádhernému kraju.

Prečo ste pred 20-timi 
rokmi povedali I. Krušin-
skému a Hudobnému letu 
áno? 

Bol to človek s veľkou cha-
rizmou, osobnosť, vzájomne 
sme si porozumeli, spriatelili 
sme sa. Už vtedy mi povedal 
– veľa chodíš po svete, a mám 
obavy, že ťa tu nebudeme 
veľmi vídať. Ale aspoň tro-
chu by sme ťa tu mať mohli... 
Spomínam si, dostal som od 
neho krásny dekrét ako čest-

ný prezident festivalu. Keď 
som videl to jeho obrovské 
nadšenie, ani ma veľmi pre-
sviedčať nemusel.

Ako podľa vás vyrástlo 
Hudobné leto za tie roky?

Teším sa, že rastie. Niekto-
rí umelci sú noví, niektorí sa 
vracajú a podujatie rastie do 
kvality, pretože sa vychováva 
publikum. Je chvályhodné, 
že organizátori obsadzujú 
aj mladých interpretov, aj z 
vlastného regiónu a práve toto 
sú veci, ktoré by potreboval 
každý kraj nášho krásneho 
Slovenska. Aby sa hudobná 
kultúra podobným spôsobom 
dostávala medzi ľudí, pretože 
hudba je emociálne silný kul-
túrny prejav, a nech by bol 
človek akýkoľvek, tento druh 
kultúry ho zmäkčí, zjemní - 
určitým spôsobom to v ňom 
rozvibruje nejaký krásny, po-
zitívny pocit.

Ako bude prázdninovať 
maestro Miroslav Dvor-
ský?

Ako mnohí Slováci - v kru-
hu rodiny s vnúčatkami, s 
dcérou, so synom. V augus-
te by sme chceli vycestovať 
k moru nadýchať sa trochu 
morského vzduchu.          (lá)

9kultúraNámestovčan

aj spomienky
aby zapadol do termínu vte-
dajších navštevovaných Let-
ných mierových slávností, 
ktoré boli politickým poduja-
tím. Usporiadať však koncert 
v kostole bolo na tú dobu od-
vážnou myšlienkou“, spomí-
na Miroslav D. Rybár. „Vte-
dajší ideologický tajomník 
OV KSS to komentoval slo-
vami: To chceš  volať ľudí do 
kostola medzi tých svätých?? 
Pripomenul som mu, že sú to 
ľudové umelecké diela rezbá-
rov z Oravy, ktoré sa zacho-
vali a sú pýchou ľudu. Tajný 
zámer organizačného výboru 
bol organizovať toto podu-
jatie každoročne a najmenej 
3-4 nedele, teda 3-4 koncer-
ty.  Po ukončení koncertov 
som pripravil vyhodnotenie 
prvého ročníka podujatia a 
na ostrov pozval politických 
funkcionárov s cieľom vy-
užiť vhodnú atmosféru a zís-
kať ich súhlas na pravidelné 
každoročné organizovanie 
Oravského hudobného leta. 
Ako tiekla moskovská vod-

ka, gruzínsky koňak a opeka-
li sa ryby, tak som „upiekol“ 
aj súhlas straníckych orgánov 
na organizovanie nasledujú-
ceho i ďalších ročníkov po-
dujatia. Druhý ročník už mal 
štyri koncerty počas štyroch 
nedieľ po sebe“, spomína si 
na problematický zrod tohto 
výnimočného podujatia, ma-
júceho v začiatkoch názov 
Oravské hudobné leto Miro-
slav D. Rybár.

Aj spomienkam na uply-
nulých 40 rokov Hudobného 
leta bol venovaný priestor po-
čas prvého koncertu 3. júla, 
ktorý patril recitálu Mirosla-
va Dvorského za sprievodu 
klavíra Daniela Buranovské-
ho a umeleckého slova Joze-
fa Šimonoviča. Historickými 

míľnikmi Hudobného leta 
previedla prítomných riadi-
teľka Domu kultúry Eva Mu-
šáková, ktorá poďakovala za 
spoluprácu zainteresovaným 
inštitúciám i konkrétnym ľu-
ďom, ktorí pracujú na každo-
ročnej organizácii podujatia.

40. Hudobné leto pod zášti-
tou primátora Mesta  Námes-
tovo, čestným prezidentom 
ktorého je Miroslav Dvorský, 
malo následne pokračovanie 

10. júla vystúpeniami umel-
cov-huslistov Petra Micha-
licu a Jozefa Fupša, z Azer-
bajdžanu prišiel na Oravskú 
priehradu huslista Farhad As-
humov, z Japonska Hiroaki 
Goto, spoluúčinkovala Viera 
Bartošová.

Tretia nedeľa tohtoročné-
ho Hudobného leta 17. júla 
patrila úspešným mladým 
umelcom pôvodom z Oravy. 

Predstavili sa: Tomáš Valíček 
– akordeón, Klaudia Kosme-
ľová – klavír, Iivana Kurtulí-
ková – soprán, Adrián Malo-
vaník – husle a Tomáš Baľák 
– klavír, kompozícia. 

                                      (lá)

Maestro Miroslav Dvorsky, klavírny virtuóz Daniel Buranov-
ský (vľavo) a sprievodca programom Jozef Šimonovič (vpra-
vo).             Foto: (lá)

Vľavo Miroslav D. Rybár, Edith Veith Mistríková, primátor 
Ján Kadera, Eva Ľuptáková, dramaturgička Hudobného leta 
Viera Chalupková a Eva Mušáková.    
     Foto: (lá)

Vlhké podnebie na Slanickom ostrove umenia praje hríbom 
a tak tu nájsť dubáky či suchohríby nie je problém. „Tie však 
patria Stanislavovi Bodoríkovi“ (zástupca riaditeľky OG a 
kapitán lode, pozn. aut.), komentovala „hubový úlovok“ s 
humorom riaditeľka E. Ľuptáková.

Hudba zmäkčí človeka
Na jednej strane svetové 

hudobné scény, na druhej 
maličký kostolík bývalej 
obce, ktorá už ani občanov 
nemá... Prečo? Prečo kon-
certujete na Slanickom os-
trove umenia? 

Priznám sa, že mi to tu ur-
čitým spôsobom prirástlo k 
srdcu. Pred rokmi, ešte za 
primátorovania pána Ivana 
Krušinského ma tento skve-
lý človek prosil, či by som 
neprijal čestnú funkciu prezi-
denta tohto festivalu. Musím 
sa priznať, že pred rokmi, 
keď som bol v kuse v zahra-
ničí, ma veľa ľudí oslovovalo 
s požiadavkou, kedy budem 
spievať doma. Prijal som teda 
funkciu čestného prezidenta 
tohto podujatia, prišiel som tu 
raz, dvakrát..., nie vždy mi to 
časovo vychádzalo zúčastniť 
sa Hudobného leta na Orav-
skej priehrade. Musím ale 
povedať: Aj napriek tomu, že 
som mal možnosť ochutnať 
tie krásne, obrovské koncerty 
a operné scény sveta, Sloven-
sko milujem. Aj za totalitného 
režimu som sa rád vracal do-

mov na Slovensko, a nikdy 
som nepomyslel na to, že by 
som sa nevrátil. Milujem to tu 
a spievať pre našich ľudí mi 
robí radosť.

A na tomto mieste, v tomto 
krásnom chráme, v kostolíku 

S Miroslavom Dvorským po jeho vystúpení na 40. Hudobnom lete:
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Kino KULTÚRA Námestovo
september 2016

23. 9. piatok
o 16,00 h

25. 9. nedeľa
o 16,00 h

LOVECKÁ SEZÓNA: 
STRACHOPUD

4 €

Animovaný
2D

22. 9. štvrtok
o 18,00 h

FK: SLOBODA POD 
NÁKLADOM – 

3 €

Dokument
2D

23. 9. piatok
o 18,30 h

HRA O žiVOT 4 €
Dobrodružný 2D

25. 9. nedeľa
o 18,30 h

PRÁZDNiNY V PROVENCE 4 €
Komédia 2D

29. 9. štvrtok
o 18,00 h

BLÁZNiVÁ PÄŤKA 4 €
Komédia 2D

30. 9. piatok
o 16,00 h

2. 10. nedeľa
o 16,00 h

PETE A JEHO DRAK 5 €

Dobrodružný
3D

30. 9. piatok
o 18,30 h

1. 10. sobota
o 18,00 h

SEDEM STATOčNýCH 4 €

Dobrodružný
2D

2. 10. nedeľa
o 18,30 h

BiTKA O SEVASTOPOľ 4 €
Akčný, vojnový 2D

Smejko a Tanculienka nav-
štívia krajinu rozprávok. Na-
učia Pipi dlhú pančuchu upra-
tovať, s veľkou repou si budú 
navzájom pomáhať, Janíčko 
a Marienka neuveria Ježiba-
be, jesť budú ako dráčikovia, 
počúvnu rady Malého princa, 
vyberú sa na vandrovku s 
Vajcom, Snehulienka navštívi 
siedmich trpaslíkov, vypoči-
tajú si Akafuka, vydržia ešte 
viac s Mackom Duškom a na 
záver si zatancujú Pápá.

Samozrejme, že chrobáči-
kom zahrajú aj známe hity.

SIMA MARTAUSOVÁ & BAND 
TOUR 2016

26. 10. streda 18:00
         Vstupné: 13 €
Sima Maurtausová zaujala 

muzikantským a textárskym 

talentom, svojou pokorou, 
bezprostrednosťou, no naj-
mä výnimočným hudobným 
prejavom. Stala sa Objavom 
roka, získala dvojplatinu, 
ocenenie Album roka a cenu 
za najpredávanejší album. 
Richard Müller a Tomáš Klus 
si ju ako hosťa pozvali na 
svoje koncerty, zaspievala 
si s Danom Bártom aj Janou 

Kirschner a Jan Kraus si ju 
ako hudobného hosťa pozýva 
do svojej tolkšou. 

Tento rok vydáva svoj štvr-
tý album a s kapelou skve-
lých muzikantov vyráža na 
turné. Na koncertoch predsta-
ví svoje nové CD, ale nebudú 
chýbať ani obľúbené skladby 
Normálny život, Kam tento 
svet speje, Buď mi doktorom 
a mnohé ďalšie. Nenechaj-
te si ujsť úžasnú atmosféru 
a nezabudnuteľný hudobný 
zážitok v podaní charizma-
tickej Simy Martausovej a jej 
„piatich chlapcov v kapele.“ 

„Ľudsky nesmierne príjem-
né a hudobne úžasne... práve 
také chvíle robia život kraj-
ším...“ 

„Koncerty Simony Martau-
sovej sú ako transfúzia pozi-

tívnej energie...“
„Bolo to pohladenie a bal-

zam na dušu...“
Sima Martausová – spev gi-

tara, Martin Gašpar – kontra-
bas, Igor Ajdži Sabo – bicie, 
Matko Zajko – gitara, ukule-
te, mandolina, Pišta Lengyel 
– el. gitara, lap steel gitara, 
Martin Wittgruber – klávesy, 
akordeon.

         FRAgIle – QUeeN  
3. 11. utorok 18:00

	 								Vstupné: 21 €
Po dvoch mimoriadne 

úspešných rozsiahlych čes-
ko-slovenských turné s le-
gendárnym Richardom Mül-
lerom prichádzame vďaka 
spolupráci s festivalom Viva 
Musica! s novým projektom 
„Fragile Queen“.

V netradičných aranžmá-
noch predstavíme nesmrteľné 
hity dnes už legendárnej ka-
pely Queen: Bohemian Rhap-
sody, The Show Must Go On, 

We Will Rock You, Bicycle 
Race a mnohé ďalšie, ktoré  
doplní zvuk rockovej kapely 
v podaní tých najlepších mu-
zikantov slovenskej pop mu-
sic, ako napr. Martin Valihora, 
Eugen Vizváry, Juraj Griglák, 
Tomáš Gajlík, Juraj Zaujec, 
Michal Bugala a ďalší.

O koncert bol veľký záujem, 
kvôli jeho vypredaniu v prie-
behu necelých troch hodín sa 
presunul zo Starej Tržnice 
do Aegon arény a výsled-
kom snahy organizátorov je, 
aby tento rok bolo koncertov 
viac, aj v iných slovenských 
mestách.



Výprava štyridsiatich štu-
dentov námestovských škôl 
predminulý piatok úspeš-
ne reprezentovala mesto na 
medzinárodných pretekoch 
v ľahkej atletike v poľskej 
Bielsko Bialej. Podujatie sa 
konalo v rámci medzinárod-
nej spolupráce medzi spo-
mínanými mestami. Okrem 
Námestova a Bielsko Bialej 
bol akcie účastný aj atletic-
ký klub z nemeckého Ko-
lína nad Rýnom a miestny 
klub Sprint Bielsko Biala. 
Preteky sa konali na nád-
hernom novovybudovanom 
atletickom štadióne za účasti 
niekoľkých poľských či ne-
meckých re-
prezentantov. 
Napriek vy-
sokej kvalite 
sa naši štu-
denti vôbec 
nestratili a 
zaznamenali 
v y n i k a j ú c e 
výsledky, kto-
ré nás s celko-
vým počtom 
20 medailí 
zaradili na 
druhú prieč-
ku v celkovej 
úspešnosti tí-
mov. 

„Mladí uká-
zali obrovský 
p o t e n c i á l , 
ktorý sa v 
nich skrýva,“ 
hovorí Ivan 
Doroš, vedú-
ci výpravy. 
„Na akciu 
sme sa nijako 
špeciálne ne-

pripravovali, pretože tím 
športovcov sme dali do-
kopy len týždeň pred jej 
konaním. Napriek tomu, 
že v Námestove nemáme 
atletický klub a študenti 
sa disciplínam venujú len 
v rámci školského vyučo-
vania, boli ich výsledky 
výborné. Pri pravidelnom 
tréningu by sme z nich 
mohli vychovať zaujíma-
vých atlétov.“ Najviac me-
dailí získali naši reprezen-
tanti  v skoku do výšky, vo 
vrhu guľou a tiež v skoku 
do diaľky. V bežeckých 
disciplínach sa prejavila 
technická vyspelosť sú-
perov a tak sa o popred-
né umiestnenia bojovalo 
len veľmi ťažko. Napriek 
tomu sa o fantastický vý-

sledok postaral Richard 
Naništa v behu na 100 m, 
ktorého dokázal poraziť len 
poľský reprezentant a tretí 
najrýchlejší bežec v žiackej 
kategórií z nedávnych  maj-
strovstiev Európy, Jakub 
Pajonk.  Okrem Richarda 
zaujímavé výkony dosiahli 
Kristína Tropková v skoku 
do výšky či Damián Gorčák 
vo vrhu guľou.

„Je výborné, že sme sa zú-
častnili takéhoto podujatia. 
Pre študentov je to obrovská 
motivácia. Prostredie, orga-
nizácia a aj samotní súťa-
žiaci boli na profesionálnej 
úrovni a s podobnými skúse-
nosťami budú naši športovci 
určite rásť tým správnym 
smerom,“ dodal na záver 
Ivan Doroš.   Marián Kasan

Vítame medzi nami
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spoločenská rubrika

odišli z našich radov

Vlčáková	 Ema
Budzeľová	 Nela
Bencúr	 Samuel
Bolibruch	 Peter
Tomulcová	 Karolína

Kornhauser	 Markus
Čučková	 Eliška
Straka	 Matej
Barta	 Filip	Pavol

narodení jún 2016

    júl 2016

Brišáková	 Ľudmila		 48
Tomovčíková			Anna	 89

Mazuráková	 Antónia	 82
Žaťko	 Peter	 60

jún  2016

Michaliga	 Filip
Košútová	 Amélia
Matula	 Sebastián	Patrik

Boleková	 Lucia
Dreveňák	 Denis

júl  2016
Radoň	 Jozef	 69	
Šatan	 Miroslav	 39	

Richterová	 Marta	 81	
Šimútka	 Milan	 45	

slanická antuka po štvrtýkrát námestovčanom
Mladí nadšenci volejbalu 

usporiadali spolu s volejba-
lovým oddielom TJ Oravan 
Námestovo 23. júla na antu-
kových ihriskách Slanickej 
osady už 7. ročník volejba-
lového turnaja Slanická an-
tuka.

Sedem tímov - z Dolného 
Kubína, Oravského Podzám-

ku, Chlebníc, Zákamenného, 
Trstenej, Lokce a Námestova 
- rozdelených do dvoch sku-
pín odohralo deväť zápasov. 
Z každej skupiny postúpili 
do semifinále najlepšie dva 
tímy.

Ostatné družstvá hrali medzi 
sebou o konečné umiestne-
nie. V semifinále Námestovo 

porazilo Trstenú a Zákamen-
né si poradilo s Lokcou zhod-
ne 2:0. Zápas o 3. miesto sa 
skončil víťazstvom Trstenej 
nad Lokcou v pomere 2:0 na 
sety. Vo finále sa stretli naj-
lepšie družstvá zo základných 
skupín. Námestovo otočilo 
nepriaznivý vývoj zápasu so 
Zákamenným, v rozhodujú-
com sete vyhralo 15:12 a ob-
hájilo prvenstvo štvrtýkrát za 
sebou.  

Po deviatich hodinách bojov 
vzišlo nasledovné poradie: 1. 
Námestovo, 2. Zakamenné, 
3. Trstená, 4. Lokca, 5. Dolný 
Kubín, 6. Chlebnice, 7. Or. 
Podzámok

Námestovo hralo v zlože-
ní: Lucia Mlazovská, Ivana 
Jakubjaková, Dušan Hupka, 
Michal Bobek, Tibor Brňák, 
Richard Višnovský, Lukáš 
Chudoba.

Michal Bobek

V zápale hry.                 Foto M. Bobek

Časť víťazného družstva z Námestova po prevzatí ceny za 1. 
miesto, sprava D. Hupka, L. Mlazovská, L. Chudoba, M. Bo-
bek a T. Brňák.  

 august 2016
Luscoň	 Jakub
Ciganoc	 Patrik
Protuš	 Filip
Brišák	 Samuel
Chorvát	 Michal
Šimulčíková	 Marcela

Dzialak	 Tomáš
Náčinová	 Rebeka
Gura	 Albín
Kurtulíková	 Klára
Dutko	 Martin

august  2016
Kvasničáková	 Mária	 87
Romaňáková	 Mária	 61
Uhliarik	 Roman	 74

Kolenčík	 Jozef	 67
Vojtechovský	 Ferdinand	 	
	 	 86

prázdniny heligonkárov 
na zuš i. kolčáka

Toto leto ani heligonká-
ri zo Základnej umeleckej 
školy Ignáca Kolčáka v Ná-
mestove nezaháľali, neve-
novali sa len oddychu, ale 
svoje získané vedomosti a 
zručnosti, ktoré húževnatou 
prácou nadobudli počas ce-
lého školského roka, rozdá-
vali na svojich vystúpeniach 
aj počas letných prázdnin. 
Ich najväčším úspechom 
bolo spoluúčinkovanie na 
koncerte Kandráčovcov v 
Kline, kde na jednom pó-
diu spolu s hviezdou On-
drejom Kandráčom a jeho 
ľudovou hudbou Kandrá-
čovci zahrali a zaspievali 
divákom tie najznámejšie 
oravské piesne. Pod vede-
ním svojho pedagóga Petra 
Kozoňa prezentovali svoju 
hru na heligonkárskych fes-

tivaloch  v Rabčiciach na 
Rabčickej heligónke a na 
Kliňanskej heligónke v Kli-
ne. Potešili publikum aj na 
celoslovenskom  festivale 
pod Babou horou  v Sihel-
nom, kde ich virtuóznu  hru 
ocenil aj štátny tajomník 
ministerstva kultúry Igor 
Adamec. Nechýbali ani na 
akciách a oslavách v oko-
litých obciach ako sú Vese-
lovská nedeľa v Oravskom 
Veselom a, samozrejme, na 
11. ročníku  Dožinkových 
slávností v Mútnom,  kto-
ré sa tento rok tešili hojnej 
návštevnosti. Sme radi, že 
naši žiaci venovali časť 
svojich prázdnin aj týmto 
aktivitám a tým šírili dobré 
meno nielen sebe, ale aj ce-
lej našej škole.

    (zus no)

Heligonkári zo ZUŠ I. Kolčáka aj počas prázdnin obveseľovali 
srdcia návštevníkov rôznych kultúrnych podujatí. Foto: zus no

námestovskí študenti v európskej 
atletickej konkurencii

Námestovská výprava pod vedením Ivana Doroša. 
           Foto: (id)

Richard Naništa (vľavo) sa dostal aj do výberu 
štyroch najlepších atlétov podujatia.



Mladí turisti z Klubu slo-
venských turistov (KST) 
Námestovo pod vedením 
trénerky Janky Ivanovej, 
šíria dobré meno nielen 
svojej škole – ZŠ na Ko-
menského ulici, ale aj mes-
tu Námestovo. Nejde o ná-
hodu či šťastie, dokazujú to 
šikovné žiačky v súťažiach 
KST už dlhodobo popred-
nými umiestneniami na ví-
ťazných stupienkoch. Teraz 
opäť potvrdili, že patria 
medzi najlepšie pretekárky. 
Prácu vychovávateľky  Jan-
ky Ivanovej a jej zverenkýň 
ocenil aj primátor mesta 
Námestovo Ján Kadera, 
ktorý ich pozval na návšte-
vu. Za každým úspechom 
stojí vynaložené úsilie, 
húževnatosť, náročná príp-
rava, aktívny prístup k tré-
ningom, ale hlavne chuť 
urobiť niečo zmysluplné aj 
na úkor osobného voľna. 
Dievčatá so svojou tréner-
kou tieto atribúty naplnili 
a ich úspešná reprezentá-
cia si zaslúži obdiv. V čase 
prázdnin, 26. augusta sa 
mladé turistky zúčastnili už 

3. kola Slovenského pohá-
ra v Pukanci. V kategórii 
najmladších žiačok zvíťa-
zila Klaudia Kormanová, 2. 
miesto obsadila Soňa Tar-
čáková a v kategórii star-
ších žiačok získala 2. mies-

to Klaudia Miklušičáková. 
Výbornými výsledkami si 
žiačky vybojovali postup 
na Majstrovstvá Sloven-
skej republiky Klubu slo-
venských turistov, ktoré sa 
konali 2. a 3. septembra v 

Košiciach. Tu  v kategó-
rii starších žiačok, v silnej 
konkurencii spomedzi 13 
pretekárok získala 1. mies-
to Klaudia Miklušičáková. 
Klaudia Kormanová  svoje 
víťazstvo opäť potvrdila. 

V Martine sa 13. júla 
konali Krajské športové hry 
(KŠH) seniorov, ktoré orga-
nizovala Krajská organizácia 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska (KO JDS) v spolupráci 
Okresnou organizáciou JDS 
v Martine. Okresná organi-
zácia JDS Námestovo (OO 
JDS) mohla, na základe počtu 
registrovaných členov v JDS 
delegovať na hry 6 súťažia-
cich, každý z nominovaných 
mohol štartovať maximálne 
v troch disciplínach. Na hry 
bolo delegovaných 5 členov 
MO JDS a jeden z DO JDS 
Zubrohlava.

V Martine JDS z Námes-
tova reprezentovali:

Božena Pavliková (vek. kat. 
60 – 65 r.) beh na 50 m, beh 
na 100 m a hod granátom na 
cieľ

Marta Puváková (60 – 65) 
vrh guľou, hod váľkom do 
diaľky, hod granátom na  cieľ

Margita Grebáčová (66 – 
70) vrh guľou, hod váľkom do 
diaľky, hod granátom na cieľ

František Gender (66 – 70) 

beh na 60 m, beh na 200 m, 
vrh guľou

Václav Nečas (66 – 70) vrh 
guľou, hod granátom do diaľ-
ky, hod granátom na cieľ

Michal Chabada (bez vek. 
kat.) z DO Zubrohlava, streľ-
ba zo vzduchovky na terč 
Počtom malá skupinka súťa-
žiacich za OO JDS Námesto-
vo dosiahla v súťažiach dobré 
umiestnenia, keď na stupni 
víťazov boli až štyrikrát. Mi-
nuloročné prvenstvo vo vrhu 
guľou obhájila M. Grebáčo-
vá. V hode granátom na cieľ 
bola M. Puváková prvá a B. 
Pavliková štvrtá. V streľbe zo 
vzduchovky bol M. Chabada 
z DO JDS Zubrohlava prvý. 
V behu žien na 100 m skon-
čila B. Pavliková na treťom 
mieste aj napriek obnovenej 
bolesti v stehne v priebe-
hu pretekov, čo jej následne 
nedovolilo štartovať v behu 
žien na 50 m. Za povšimnu-
tie stojí aj výkon F. Gendera 
v behu na 60 m, keď skončil 
na 4. mieste.

Václav Nečas

Plážový volejbal je veľmi 
populárny a rýchlo rozrastajú-
ci sa šport, ktorý si postupne 
získava svojich priaznivcov 
aj na Slovensku. V mnohých 
mestách môžme sledovať aj 
rôzne amatérske súťaže, ktoré 
počas letnej sezóny priťahujú 
volejbalových nadšencov. 
Môžeme spomenúť Plážovú 
ligu v Žiline, ktorá sa organi-
zuje počas celého leta a končí 
dvojdňovým finálovým tur-
najom. Na turnaji si môžete 
v okolí tiež zahrať v Považ-
skej Bystrici, v Ružomberku, 
Čadci, Dolnom Kubíne, ale aj 
v Krivej alebo v Novoti. 

V posledných rokoch sa plá-
žový volejbal nezadržateľne 

dostal aj do Námestova, kde 
sa za pomoci dobrovoľníkov 
a mesta postavili dve plážové 
ihriska na nábreží. Pravidelne 
sa tu stretávajú volejbalisti, 
ktorých zaujal tento šport. 
Počet volejbalistov, ktorých 
združuje hlavne okresná 
volejbalová liga, je na také 
malé mesto naozaj vysoký 
a plážový volejbal tu určite 
patrí a postupne si hľadá svo-
je miesto. No napriek tomu 
tu nikdy nebol organizovaný 
žiadny oficiálny turnaj. Je 
to možno oravským chlad-
nejším a daždivým počasím, 
pre chýbajúcu infraštruktúru 
v blízkosti ihriska, alebo veľ-
ký počet ďalších akcií počas 

letnej dovolenkovej sezóny. 
Napriek všetkým prekáž-

kam sa konečne tento rok 
podarilo zorganizovať turnaj 
v plážovom volejbale aj u nás 
v Námestove. Turnaj sa usku-
točnil v sobotu 20. augusta na 
plážových ihriskách na náb-
reží a zúčastnilo sa ho deväť 
tímov z Námestova a z blíz-
keho okolia. 

Organizácie tohto podujatia 
pod názvom ORAVA BEACH 
2016 sa tentokrát chopil Peťo 
Poláček, ktorý už niekoľko 
sezón hráva práve na turna-
joch v Žiline a v Považskej 
Bystrici. Turnaj prebehol 
systémom dvojitej eliminá-
cie, podľa vzoru podobných 

podujatí tak, aby zvíťazili tí 
najlepší a aby si všetky tímy 
dobre zahrali. 

Počas turnaja sme mohli vi-
dieť naozaj kvalitný plážový 
volejbal, množstvo krásnych 
výmen, vyrovnaných stretnu-
tí, ale aj mnoho prekvapení či 
zvratov. Po naozaj vyrovna-
ných stretnutiach sa do semi-
finále dostali štyri najlepšie 
tímy, ktoré si nakoniec zahra-
li o medaily. Tú zemiakovú si 
odniesli organizátor poduja-
tia spolu s Ivetkou Kramar-
číkovou, ktorých v zápase o 
3. miesto v tajbrejku porazili 
Tibor Brňák a Majka Hrkľo-
vá. Druhé miesto si uchmatli 
sestry Janka a Zuzka Kurťá-
kové, ktoré vo finále nestačili 
na dvojicu Michal Bobek a 
Klára Veselovská, ktorí si 
odniesli historický prvú zlatú 
trofej oravského beach vo-
lejbalu, k čomu im zo srdca 
gratulujeme. 

Turnaj sprevádzalo po celú 
dobu krásne slnečné počasie 
a priam ideálne podmienky. 
Dobrá hudba a guľáš, ktorý 
pre hráčov sponzoroval TJ 
ORAVAN a  navaril Štefan 
Poláček starší, takisto prispe-
li ku skvelej atmosfére a po-
hode. 

Prvý ročník ORAVA BE-
ACH zaznamenal veľký 
úspech a preto sú do budúcej 
sezóny už teraz v pláne ďalšie 
podobné podujatia a turnaje.

	 	 								(pp)
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„Na stupni víťazov...“

ORava BEaCH 2016 v námestove

Súťažiaci účastníci za OO JDS Námestovo, sprava M. Gre-
báčová, M. Chabada, M. Puváková, B. Pavlíková, V. Nečas, 
kľačiaci F. Gender.                       Foto:	(vn)

Štyrikrát na stupni víťazov

Prácu i výsledky víťazných turistiek a ich trénerky ocenil aj primátor mesta.          Foto:	(ji)

mimoriadne úspechy žiačok z KSt
O pekný úspech sa postarali 
aj Soňa Tarčáková štvrtým 
a Hanka Tomovčíková šies-
tym miestom. Z Nesluše, 
okres Kysucké Nové Mes-
to, z medzinárodných pre-

tekov turistickej zdatnosti, 
ktoré sa tam konali 16. sep-
tembra, si Klaudia Miklu-
šičáková doniesla ocenenie 
za skvelé druhé miesto. 

ZŠ, Komenského

Úšastníci krajských športových hier v Martine.
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futbal - MŠK NáMestovo

MládežNícKy futbal

Futbalová prípravka nezaháľa
Námestovo je známe svo-

jou dobrou prácou s futbalo-
vou  mládežou.  Potvrdzujú  to 
všetky  žiacke  družstvá  MŠK 
Námestovo,  ktoré  vstúpili  do 
sezóny  2016/2017  úspešne. 
Aj  najmenšie  nádeje  futba-
lu  v  Námestove  nezaháľajú. 
Prípravky  po  mesačnej  práz-
dninovej prestávke, začali svo-
ju činnosť už prvého augusta. 
Na  tréningoch,  ktoré  vedú 
tréneri  F. Čajka, I. Doroš a S. 
Mokošák  rozvíjajú  svoje  fut-
balové schopnosti chlapci nar. 
v rokoch 2006 a mladší trikrát 
do týždňa – v pondelok, stredu 
a štvrtok vždy o 17:30 na ume-
lej tráve v Námestove. Je pote-
šiteľné, že tréneri zaznamenali 
tento rok nárast záujemcov 
o  tréningy  a  to  aj  zo  vzdiale-
nejších obcí,  čo  je určite oce-
nením aj ich práce. Už šesť-se-
demročné  deti  majú možnosť 
konfrontovať  svoje  zručnosti 
s  rovesníkmi  z  celého  kraja 
v rámci futbalovej prípravkár-
skej  ligy, v ktorej hrajú   proti 
chlapcom  zo  Žiliny,  Martina, 
Ružomberka...  Už  prvé  stret-
nutia  v  L.  Mikuláši  ukázali 
šikovnosť  chlapcov  z  Oravy, 
keď sme Liptákom boli rovno-
cenným súperom. Okrem ligy 

prípraviek sa chlapci zúčastňu-
jú  rôznych turnajov. V lete to 
boli kvalitne obsadené turnaje 
v  Kraľovanoch  a  Stankova-
noch.  Zvlášť  turnaj  v  Kraľo-
vanoch  si  získal  veľmi  dobré 
meno, o čom svedčí účasť 28 
družstiev  z  celého  Slovenska, 

z Čiech a Poľska. Hralo sa na 
štyroch ihriskách naraz v sku-
pinách po sedem tímov. Aj  tu 
si naši chlapci z družstva U10 
(roč.  nar.  2007)  urobili  dobré 
meno,  keď  väčšinu  zápasov 
zvládli  víťazne.  Od  postu-
pu  medzi  družstvá  bojujúce 

o medaily ich delilo len skóre 
a  remíza  s  neskorším  finalis-
tom, ktorý vyrovnal tesne pred 
koncom zápasu. Ale aj také sú 
turnaje. Chlapcom bude turnaj 
pripomínať  soška  futbalistu, 
ktorú dostal každý účastník. 

Ivan Doroš

Na fotografii chlapci z družstva U-10, zľava: tréner I. Doroš, hráči  J. Sahuľ, P. Doroš, A. La-
baj, P. Jevoš, P. Vaterka, M. Melišík, A. Uhliarik, A. Buliak, A. Gogolák a brankár A. Vnučák  
	 	 	 	 	 	 	 	 													Foto: (di)

Majstrovstvá Slovenska
v hokejbale
V dňoch 17. - 19. júna 2016 

sa  vo  Vrútkach  uskutočni-
li  Majstrovstvá  Slovenska 
v  hokejbale  v  kategóriách 
U8,  U10,  U12,  ktorých  sa 
zúčastnil  aj  žiak  Cirkevnej 
základnej  školy  sv.  Gorazda 
v  Námestove,  Jakub Volček.  
Na  odporúčanie  trénera  HK 
Altis, Mariána Brusila, tréne-
rovi hokejbalového klubu Ko-
méta Vrútky, sa zúčastnil šty-
roch prípravných zápasov za  
klub v kategórii U10 (rok na-
rodenia 2006). Po výborných 
výkonoch v týchto zápasoch, 
v  ktorých  sa  mu  podarilo 
skórovať a získať minimálne 
dva body za zápas, ho tréner 
zaradil  aj do zostavy ako  je-
diného  hráča  U10  aj  na  dva 
prípravné zápasy za kategóriu 
U12.  Za  predvedené  výkony 
v    prípravných  zápasoch  ho 
tréner zaradil do prvej päťky 
základnej  zostavy  v  pozícii 
centra,  ktorá  sa  predstavila 
na Majstrovstvách Slovenska 
v  kategórii  U10,  kde  sa  vo 
vzájomných  súbojoch  stretlo 
deväť  najlepších  tímov  Slo-
venska rozdelených do dvoch 
skupín.  Po  dvoch  výhrach, 
jednej  remíze  a  jednej  pre-
hre  sa družstvo Kométy z 2. 
miesta  výhrou  4:0  kvalifiko-
valo do štvrťfinále.  Jakubovi 

Volčekovi sa podarilo zazna-
menať štyri body, a tak sa vý-
raznou mierou pričiniť o vy-
túžený  postup  a  napokon  aj 
výhru v semifinále. Vo finále 
sa síce  Kométe Vrútky nepo-
darilo zvíťaziť, ale 2. miesto 
v tejto súťaži je pre klub ob-
rovským úspechom a motivá-
ciou do ďalších zápasov.
Prvým  trom  družstvám 

odovzdával  pohár  a  medaily 
prezident Slovenskej hokejo-
vej únie a majster sveta v ľa-
dovom  hokeji  z  Göteborgu 
2002, Jozef Stümpel.

 Mgr. Ľuboš Volček

Na fotografii je Jakub Vol-
ček spolu s Jozefom Stümpe-
lom.

Družstvo dospelých s novým trénerom
Družstvo dospelých v no-

vej  sezóne  vedie  bývalý 
úspešný  tréner    námestov-
ských mládežníckych druž-
stiev,  Ivan  Rusnák.    Jeho 
cieľom  je  zabudovanie  čo-
raz  väčšieho  počtu  odcho-
vancov  do  tímu  a  umiest-
nenie  sa  medzi  prvou 
šestkou  tímov  tretej  ligy 
stred.  Káder  aktuálne  tvo-
rí  16  hráčov.  Ide  prevažne 
o  mladých  perspektívnych 
chlapcov  z  hornej  Oravy, 

ktorí si prešli mládežnícky-
mi  kategóriami  klubu.  A-
družstvo po skončení minu-
lej  sezóny  opustil  obranný 
pilier  Andrej  Kmeť,  ktorý 
už aktuálne zarezáva v dru-
holigovej  Seredi.  Naopak, 
novými  tvárami  sú  obran-
covia Marcel  Pikoš  a Mar-
tin  Buckulčík,  ktorí  počas 
štúdia hrávali v Kremničke. 
Staronovou  tvárou  je  Ľu-
bomír Jaššo, ktorý sa vrátil 
z  polročného  hosťovania 

v  Dukle  Banská  Bystrica, 
kde pomohol k záchrane 
starším dorastencom v  naj-
vyššej slovenskej doraste-
neckej  súťaži.  Tradičnými 
oporami  sú  kapitán  Martin 
Habiňák,  brankár  Tomáš 
Smataník či nestarnúci Juraj 
Siman,  ktorý  sa  však  aktu-
álne borí so zranením.
Mužstvu  v  prebiehajúcej 

sezóne po doteraz odohra-
ných  ôsmich  kolách  patrí 
priebežná  siedma  priečka. 

Na  konte  majú  4  výhry, 
jednu  remízu a 3 prehry so 
skóre  13:10.  Trénera  do-
mácich mrzí  predovšetkým 
domáca prehra 0:3 s tradič-
ným konkurentom z Krem-
ničky. Zaujímavosťou je, že 
sa  hráči  nedokázali  gólovo 
presadiť až v štyroch zápa-
soch.  Naopak,  neobvyklú 
streleckú sezónu zatiaľ pre-
žíva Martin Habiňák, ktorý 
strelil  už 3 góly a vedie  tí-
movú tabuľku strelcov.

Výsledky a strelci gólov 
v doterajších zápasoch:

MŠK Námestovo : MFK 
Žarnovica 2:1 góly: Martin 
Habiňák, Ľubomír Jaššo

ŽP ŠPORT Podbrezová : 
MŠK Námestovo 1:0

MŠK Námestovo : OFK 
Teplička nad Váhom 4:0 
góly:  Samuel Kurtulík, To-
máš Košút, Martin Habiňák, 
Patrik Jagnešák

TJ BANÍK Kalinovo : 
MŠK Námestovo 2:0

MŠK Námestovo : TJ ŠK 
Kremnička 0:3

MFK Detva : MŠK Ná-
mestovo 0:3 góly:  Matúš 
Snovák,  Lukáš  Čecho,  Lu-
káš Kubica

MŠK Námestovo : ŠK 
NOVOHRAD Lučenec 4:3 
góly:  Juraj  Siman,  Martin 
Habiňák,  Samuel  Kurtulík, 
Patrik Jagnešák

MFK Nová Baňa : MŠK 
Námestovo 0:0

       Marián Kasan

Ľubomír Jaššo (vpravo) sa po polsezónnom hosťovaní opäť vrátil do Námestova.   
	 	 	 	 	 	 	 													Foto: Milan Švába 

Novou tvárou v družstve je aj Marcel Pikoš (vpravo) z Rabče, ktorý predtým pôsobil v konku-
renčnej Kremničke.                   Foto: Milan Švába


