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Rozdával radosť, 
spomeňme si 
s úsmevom

Štefan Piták alebo Pán kostolník pôsobil 
navonok prísne, ale bol to človek veselý, veľ-
mi inteligentný a mal neuveriteľnú znalosť 
nášho kúta Oravy a jej histórie. Poznal vari 
každý dom, ktorý na motorke ako elektrikár 
navštívil, v každom zanechal kus svojej člo-
večiny. Príjemne sa s ním rozprávalo – keď 
išiel do kostola, zavše sme v sobotu pri bráne 
dišputovali na rôzne témy, ale vari najviac 
práve o histórii. Vedel všetko, veď to zažil, 
vedel, kde, kto býva, aký má dom, kto, kedy a 
ako. Takých rozprávačov už asi nebude – jed-
noducho pán so všetkým, čo k tomu výrazu 
patrí. Nemyslím na pozemské statky, na to on 
netrpel, on bol pán ducha a pohody. Pre nás, 
čo sme ho poznali, bol vždy Pán kostolník a 
taký  v našich mysliach ostane. Za jeho 70-
ročnú starostlivosť o kostol a službu farnosti 
ho budú asi platiť už na druhej strane, ale 
treba mu poďakovať aj za prácu, čo nechal 
pre nás Oravcov. Vážim si krátke stretnutia s 
ním. Vždy budem mať na pamäti jeho úsmev 
a zemitý humor. To on vedel – jeho oči sa stále 
smiali – nie vysmievali, ale šibalsky smiali.  

So Štefanom Pitákom odišiel naozaj vzácny 
človek, ktorý si životom vybudoval pamätník. 
Aj som šťastný, že som s ním mohol prehodiť 
pár viet, aj mi je smutno, že sa už nestretne-
me. Ďakujem za seba, ale určite aj za všet-
kých, ktorým pomohol, alebo sa s nimi v ži-
vote, hoci len nakrátko, stretol...

                           Marián Grígeľ

Hoci Mesto Námestovo 
pripravilo na piatok 21. 
októbra Šimono-Júdsky 
jarmok v novom šate - za 
účasti a vystúpení súborov, 
ľudových výtvarných umel-
cov, s krytým posedením 
pred domom kultúry - opäť 
sa raz potvrdilo, že taktov-
ku nad každým takýmto a 
podobným podujatím drží 
vždy v rukách počasie. Ter-
mín jarmoku vpadol do daž-
divého trojdnia, keď pršalo 
takmer bez prestávky a tak  
- ak by sme chceli odpove-
dať na otázku, aký bol ten 
tohtoročný jarmok týždeň 
pred sviatkom apoštolov Ši-
mona a Júdu (28. októbra), 
ako odpoveď možno po-
stačí táto fotografia. A tak 
sa tešme na ten nasledujúci 
jarmok, ktorý už má byť, 
podľa organizátorov, opäť 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí a taktovku snáď budú 
tentoraz pre zmenu udávať 
príjemné lúče jarného sln-
ka.              (r)

Aký bol šimono-Júdsky jarmok?

Po čom sú tie dáždniky?

Je to určite zvláštne, ako nás blížiace sa „dušičkové dni“ 
dokážu zvolať domov hoci z ďalekého sveta, volajú nás na 
miesto posledného odpočinku našich najbližších a v tom 
tichu, za svetiel sviečok, vťahujú do chvíľ nostalgie, príjem-
ného smútku, modlitieb i úvah nad hodnotami života...

V piatok 21. októbra sme na cintorín odprevadili zosnu-

lého 83-ročného Štefana Pitáka, ktorý ako kostolník slúžil 
kostolu i farnosti 70 rokov! Za trištvrte roka 2016 odišlo do 
Večnosti 42 našich spoluobčanov – rodičov, starých rodi-
čov, bratov, sestier, detí, možno i vnúčat. 

Im, i dušiam všetkých tu odpočívajúcich, daj  večné odpo-
činutie, o Pane...!                                                 Text a foto: (lá)

Príjemné stretnutie s vrstovníkmi
V Námestove žije takmer 

pol tisícky seniorov nad 
70 rokov a starších. Počet 
dôchodcov tejto vekovej 
kategórie sa neustále zvyšuje 
a od roku 2010 sa viac ako 

zdvojnásobil. Všetkých 488 
seniorov vo veku 70 – 90 a 
viac rokov pozval na sobotu 
15. októbra mestský úrad na 
tradičné stretnutie, ktoré mes-
to pre týchto občanov organi-

zuje každoročne už 15 rokov. 
Posedenia  v dome kultúry 
sa zúčastnilo 260 zo všet-
kých 488 pozvaných senio-
rov. Stretnutie s vrstovníkmi 
bolo pre nich zaiste príjemné, 

najmä kvôli spomienkam 
na mladšie roky spojené 
s prácou, rodinou, oddy-
chom i svojím mestom. O 
spríjemnenie slávnostnej 
chvíle sa postarali tóny 
hudby, príjemné občerst-
venie i darček v podobe 
vianočnej kolekcie. Prí-
tomným sa prihovoril aj 
primátor Ján Kadera, kto-
rý zaželal všetkým veľa 
zdravia, radosti a spokoj-
nosti do ďalších rokov 
života. Jubilujúci seniori 
- 70, 75, 80, 85, 90-roč-
ní a všetci starší ako 90 
rokov, teda 91, 92-roční, 
atď., dostali od mesta tiež 
peňažnú poukážku v hod-
note 20 € na nákup tovaru 
vo vybraných predajniach 
a lekárňach. 

      (mv/lá)

Stretnutia námestovských seniorov, ktoré každý rok v októbri už 15 
rokov organizuje Mestský úrad v Námestove, sú pre našich najstar-
ších spoluobčanov určite zdrojom ďalších príjemných spomienok na 
dni prežité v kruhu rovesníkov i s vedením mesta.  

	 	 	 	 	 		Foto: archív msú



Pre každý rozpočet je kľú-
čové, v akom ekonomickom 
prostredí pôsobí a dovolím 
si tvrdiť, že to naše, mestské 
je priaznivé. Patríme medzi 
mestá s nižšou zadlženosťou 
a stav verejných financií 
dovoľuje v časti kapitálové 
výdavky výrazne nasmerovať 
rozpočet do oblastí rozvoja 
mesta. Ak sa bude napĺňať 
predpoklad v oblasti daňové 
príjmy, potom bude možnosť  
zaradiť do rozpočtu mesta aj 
projekty, ktoré sú potrebné, 
ale mesto teraz na to jednodu-
cho nemá a nemôže ich reali-
zovať, ak sa nechce výrazne 
zadlžiť alebo  hospodársky 
rast  financovať vyšším zda-
ňovaním. Limit kapitálových 
výdavkov a výdavkov celkom  
treba rešpektovať - dodržanie 
disciplíny vo verejných 
financiách je nevyhnutné pre 
zachovanie súčasnej ekono-
mickej situácie.

Jedným z hlavných roz-
počtových cieľov je dlhodo-
bá udržateľnosť verejných 
financií.

V roku 2016 smerovali 
výdavky mesta do oblasti 
školstvo, kultúrne služby, 
verejné osvetlenie, prostried-
ky rozpočtu, daňové príjmy, 
vo výške 4 235 550 eur. Z 
tohto objemu   119 350 eur 
„spotrebovala“ mestská 
polícia, 14 500 eur požiarna 
ochrana, 323 100 eur tech-
nické služby, 108 850 eur sa 
využilo na verejné osvetlenie 
a 88 700 v oblasti rekreač-
ných služieb. 

Kapitálové výdavky je 
oblasť rozpočtu, ktorá najviac 
zaujíma občanov, pretože má 
najvýraznejší vplyv na roz-
voj mesta. Je potrebné zao-
berať sa tým, čo sa nesplnilo, 
hľadať príčiny a zamerať sa 
na dôslednejšie plánovanie. 
Nesplnili sa tieto plánované 
investičné aktivity mesta:

1. zateplenie budovy mest-
ského úradu - realizácia bola 
podmienená príspevkom z 
fondov a mimorozpočtových 
zdrojov. 

2. výstavba náučného chod-
níka - po celkovom posúdení 
a zvážení možnosti mimoroz-
počtových zdrojov bude rea-
lizácia v roku 2017.  

Je jednoduché pýtať sa, 
prečo sa tieto body nezreali-
zovali. Ja osobne vidím hlav-
ný dôvod vo financiách. Je 
totiž veľmi jednoduché vziať 
peniaze z rozpočtu a hotovo.

Rozpočet mesta dovoľuje 
pri príjmoch  použiť na kapi-
tálové výdavky 180 000 eur. 
Alebo potom výrazne  škrtať 
výdavky na zdravotnú sta-

rostlivosť, mestskú políciu, 
technické služby, rekreačné 
a športové aktivity a z takto 
ušetrených prostriedkov rea-
lizovať opravy ciest a rozvo-
jové programy.

Cieľom je však využiť 
dostupné zdroje čo najlepšie 
a dosahovať tak čo najvyš-
šiu efektivitu. Mesto použilo 
627 000 eur na rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia a 

600 000 eur dostalo na to z 
projektu. Je potrebné vyslo-
viť uznanie všetkým, čo sa 
o to pričinili. Nielen tieto 
prostriedky boli získané z 
mimorozpočtových zdrojov. 

Pripočítajme k nim prostried-
ky na rekonštrukciu strechy 
ZŠ Brehy v objeme 80 000 
eur a príspevok na vybudo-
vanie ihriska pri Cirkevnej 
základnej škole. Kritici určite 
budú poukazovať na to, čo 
sa nespravilo, ale ak by boli 
verejné financie v zlej kondí-
cii, tak by sa nám tieto inves-
tičné akcie nepodarilo splniť. 
Kapitálový rozpočet na rok 
2017 môže byť postavený aj 
ako schodkový a  tento scho-
dok potom možno kryť pre-
bytkom bežného rozpočtu, 
zostatkami finančných pro-
striedkov z minulých rokov, 
resp. návratnými zdrojmi.

Za najdôležitejšie prvky 
rozpočtu rok 2017 považuje-
me orientáciu na trvalo 
udržateľný rozvoj mesta a 
skvalitnenie podmienok pre 
detí, lebo tie nám to raz spo-
čítajú.

Pripravený návrh rozpočtu 
je pracovným návrhom a urči-
te sa dočká nejakých zmien. 
Za dôležité ale považujem 
naďalej hľadať možnosti a 
spôsoby pre mimorozpoč-
tové zdroje, čo je práca pre 
oddelenie výstavby. Ak by sa 
mestu darilo tak ako v roku 
2016, bude to veľmi dobré a 
za túto prácu patrí pracovní-
kom mesta poďakovanie. Je 
potrebné naďalej zodpoved-
ne strážiť výdavky a príjmy. 
Myslím si, že ekonómovia 
na mestskom úrade to robia 
dobre a každý na svojom 
poste zodpovedne. Tak ako 
vedenie a primátor mesta 
vytvorili priestor  na realizá-
ciu investície na štátnej ces-
te v objeme 5,5 milióna eur, 
treba vytvárať podmienky na 
získanie ďalších mimoroz-
počtových zdrojov na rozvo-
jové aktivity nášho mesta.  

Marián Grígeľ 
poslanec MsZ 

predseda komisie výstavby  a 
ochrany životného prostredia
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Ďalšie číslo mestských novín NÁMESTOVČAN
vyjde 20. DECEMBRA 2016.

Uzávierka príspevkov a inzercie  je 9. DECEMBRA.

Riadkovú inzerciu 
Vám zverejníme zadarmo.

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

Rekonštrukcia ďalších ulíc
Mesto počíta aj v budúcom 

roku s opravami a rekon-
štrukciou ďalších ulíc. Priori-
tou sú hlavné dopravné tepny 
a následne najviac poškodené 
komunikácie, ktoré sa z eko-
nomických dôvodov neoplatí 
„látať“. Najdôležitejšou a 
zároveň najdlhšou bude Ber-
nolákova ulica. Začína sa pri 
materskej škole na „vyšnom 
konci“ a končí až pri daňo-
vom úrade. Ráta sa s jej kom-
pletnou rekonštrukciou, čiže 
nové obrubníky, nové chod-
níky a nový asfaltový kobe-
rec na vozovke. Druhou dô-
ležitou ulicou bude Mieru a 
tá by sa mala tiež kompletne 
zrekonštruovať - od križovat-
ky pri Stavebninách Grígeľ, 

okolo gymnázia, až po križo-
vatku pod Čajkou. Predpokla-
dáme, že poslanci mestského 
zastupiteľstva do budúcoroč-
ného rozpočtu zaradia aj iné, 
menej významné, ale poško-
dené ulice. V tejto súvislosti 
chceme požiadať vlastníkov 
nehnuteľností z ulíc, ktoré sa 
budú rekonštruovať, aby si 
prípadné potrebné prípojky 
inžinierskych sietí spojené 
s rozkopávkou komunikácií 
zrealizovali ešte do obdobia 

rekonštrukcie ulíc. Po ich re-
alizácii už mesto rozkopávku 
nepovolí. 

Plánuje sa tiež doasfalto-
vanie parkovacích plôch v 

centre mesta, ktoré vznikli 
v súvislosti s posunom štát-
nej cesty. Sú to úseky pod 
kostolom, pred Magurou a 
Marínou a ďalej za ČSOB 

až pod cintorín. Mesto chce 
tiež zabezpečiť projekt na 
úpravu druhej strany štát-
nej cesty v danej lokalite, to 
znamená priestor súčasného 
parkoviska v okolí mliečneho 
automatu, ale tiež celého ná-
sypu Nábrežia. Zámerom je 
vytvoriť čo najviac parkova-
cích plôch, ale aj vybudovať 
vhodnú zeleň. Počíta sa aj s 
úpravou a rozšírením parko-
viska na Nábreží pri amfite-
átri. Aj tu by mali vzniknúť 

nové parkovacie miesta a 
upravené trávnaté plochy. 

Milan Rentka
prednosta 

mestského úradu

Tento rok sa dočkala rekonštrukcie vrchná časť Štefánikovej 
ulice, vedúcej na sídlisko Čerchle.                    Foto: (msú)

Veterná ulica bola okrem nového asfaltového povrchu aj roz-
šírená.         Foto: (msú)

Rozpočet je pre občanov, 
má slúžiť rozvoju mesta

Zvýšenie kultúry v mestských budovách
To, že kultúru národa spoznáš podľa záchoda, je 

staré známe príslovie. A nemusia to byť len verejné 
toalety, ale aj miesta vo verejných budovách. 

Vedenie mesta sa spolu s poslancami mestské-
ho zastupiteľstva rozhodli investovať v tomto roku 
do rekonštrukcie sociálnych zariadení v kultúrnom 
dome, v základnej umeleckej škole, a aj v budove 
mestského úradu.

Rekonštrukcia v kultúrnom dome je ukončená, stála 
bezmála 81 tisíc eur, víťazom súťaže a dodávateľom 
stavby bol námestovský Stavebný podnik. Aj sociál-
ne zariadenia v ZUŠ Ignáca Kolčáka sú už hotové, 
tie mesto stáli 16 300 eur a dodávateľom bola tiež 
spomenutá stavebná firma. S rekonštrukciou v budo-
ve mestského úradu sa ešte nezačalo, je pripravený 
rozpočet a zoznam prác. Po uskutočnení verejného 
obstarávania sa plánuje rekonštrukciu uskutočniť 
do konca tohto roka. Mesto má v rozpočte na to 
pripravených 70 tisíc eur. Spomínané budovy boli 
postavené začiatkom 80-tych rokov a je čas na ich 
zásadnejšiu rekonštrukciu. Strechy, okná, obvodové 
múry, ale aj spomínané sociálne zariadenia už zďale-
ka nespĺňajú požiadavky súčasnej doby.                    
                   Milan Rentka

Návrh rozpočtu na rok 2017
Kapitálové výdavky:                                  Objem v €

Rekonštrukcia soc. zariadení a zdravotechniky MSÚ    50 000
Ostatné kapitálové výdavky                                            15 000
Obstaranie nehmotného majetku                                     15 000
Náučný chodník 2,5x2100 so spevneným povrchom    300 000
Rekonštrukcia Bernolákovej ulice                                 240 000
Rekonštrukcia Ulice mieru                                            200 000
Doasfaltovanie parkovísk pri štátnej ceste 1/78              32 000
Rekonštrukcia Lazovej ulice                                           54 000
Vybudovanie chodníka pri dome kultúry - 70 m              7 000
Rekonštrukcia Ulice Ľudovíta Štúra                                63 000
Projektová dokumentácia úpravy Nábrežia oproti SAD    4 500
Vybudovanie autobusových zastávok pri št. ceste 1/78   11 000
Nákup špeciálneho automobilu - smetiarske auto          200 000
Príves na kontajnery                                                         35 000
Rekonštrukcia domu kultúry                                         250 000
Predškolská výchova – MŠ                                              70 900
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky 
a rozvodov v budove  MŠ IX, Bernolákova                     55 900
Projektová dokumentácia zdravotechniky MŠ, Veterná     7 500
Projektová dokumentácia zdravotechniky MŠ, Bernolákova 7 500
Spojovacia chodba ZŠ, Komenského s telocvičnou ZŠ      127 600

Pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v miestnych budovách sa počíta 
aj s bezbariérovými toaletami.           Foto: (r)
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Zvýšenie kapacity skládky odpadov 
pri Zubrohlave nebude lacné

Presne 203 613,83 eur je 
najnižšia, víťazná cena zá-
kazky „Skládka TKO Zub-
rohlava II. etapa“. Ide o 
zvýšenie kapacity skládky 
odpadov využitím voľného 
priestoru medzi uzavretou 
(zreštaurovanou) časťou sk-
ládky a súčasnou skládkou 
odpadov. Investorom stavby 
sú Technické služby Námes-
tovo, víťazom a zhotovite-
ľom diela je firma MBM-
GROUP Námestovo. Podľa 
projektovej dokumentácie 
by malo do priestoru medzi 

oboma skládkami vojsť až 
85 000 m3 odpadov, pričom 
celková plocha skládky sa 
nemení. Projekt stanovuje, 
aké izolačné vrstvy, v akých 
hrúbkach a akých technic-
kých parametrov musia byť 
na svah pôvodnej skládky 
položené, aby sa oddelili 
nové odpady od pôvodnej 
zrekonštruovanej skládky. 
Znie to síce nelogicky, aby 
sme za veľké peniaze od-
deľovali smeti od smetí, ale 
ekologické predpisy sú veľ-
mi prísne a tí, ktorí ich strá-

žia, sú ešte prísnejší... Berúc 
v úvahu aj tieto skutočnosti, 
čoraz viac vystupuje do 
popredia nutnosť znižovať 
množstvo nami produko-
vaných odpadov. Teraz nás 
trápi, že budovanie skládok 
je drahé, no o pár rokov 
bude legislatíva taká, že vy-
budovanie skládky, aj keď 
na ňu budeme mať peniaze, 
nám už nepovolí nikto. Se-
parovať a zhodnocovať od-
pady nie sú len frázy, ale sú 
za tým aj veľké peniaze.

Milan Rentka

Hory odpadu rastú, a preto k zmene stavu vedie iba jediná cesta – separovanie. Foto: (msú)

Kontrola zberných nádob v meste
Technické služby  v spolu-

práci s Mestom Námestovo  
v septembri kontrolovali ná-
doby komunálneho odpadu 
podnikateľských subjektov. 
Zamerali sa na kontrolu poč-
tu vývozov na základe roz-
hodnutia o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady i na 
kontrolu separovaného zberu, 
ktorý vyplýva z nového zá-
kona o odpadoch č.79/2015 
Z.z.,  v snahe  postupne zni-
žovať produkciu komunálne-
ho odpadu. 

Z kontroly vývozov vyply-
nulo, že k systému  zberu nie 
všetky subjekty pristupujú  
zodpovedne.  Sú subjekty, 
ktoré  zneužívajú systém  
pristavením nádoby navyše, 
ponechávaním odpadu okolo 
nádoby na komunálny odpad, 
nedostatočným separovaním 
odpadu, prípadne rozvozom 
odpadu do zberných nádob 
po sídliskách a chatových 
oblastiach v Meste Námesto-
vo. Často  to vyzerá tak, že 
mesto respektíve technické 
služby mesta nezabezpe-
čujú odvoz komunálneho 
odpadu v dostatočnej miere 
a  pritom stačí, aby si pod-
nikatelia zvýšili  frekvenciu 
vývozov komunálneho od-
padu a zabezpečili si systém  

separovaného  zberu, ktorý 
im vyplýva zo zákona o od-
padoch.

Chceli by sme vás,  obyva-
teľov Mesta Námestovo  pop-
rosiť  o spoluprácu a  v prí-
pade, že uvidíte niekoho, kto 
zneužíva verejne prístupne 
nádoby na komunálny odpad 
na sídliskách, resp. v chato-
vých oblastiach a zapĺňa ich 
stavebným odpadom, odpa-
dom z prevádzok a podobne, 

upozornite mestskú políciu na 
telefónom čísle: 159,  043/55 
04 728 resp. 043/55 22 212. 

Je na zamyslenie každého 
z nás, ako bude vyzerať naše 
okolie, naše mesto. Skúsme 
začať od seba, nenechávať 
odpad v blízkosti nádob, kto-
rý láka túlavé zvieratá. Viac  
sa zamerajme na separáciu 
odpadov,  aby sme mohli žiť 
v čistejšom  a zdravšom mes-
te.             (ts)

Aby okolo kontajnerov pred sídlami firiem nevznikal takýto 
stav, žiada sa, aby si podnikatelia zvýšili frekvenciu vývozu ko-
munálneho odpadu.       Foto: (msú)

Problém so zatekajúcou 
strechou minulosťou

Dlhotrvajúcim problém so za-
tekajúcou strechou na budove 
centra voľného času by malo 
byť odzvonené. V lete mes-
to vypísalo verejnú súťaž na 
stavebné práce rekonštrukcia 
strechy CVČ Námestovo. Ide 
o kompletnú rekonštrukciu 541 
m2 strechy, čo predstavuje od-
stránenie všetkých pôvodných 
vrstiev, odstránenie oplecho-
vania, demontáž bleskozvodu 
a jeho následná montáž. Nová 
skladba strechy pozostáva z 
parozábrany z nataviteľných 
asfaltových pásov hrúbky 3,3 
mm, ďalej z tepelnej izolácie 
z izolačných dosiek hrúbky 

220 mm a tepelným odporom, 
spĺňajúcim nové normy a nako-
niec z hydroizolácie, ktorú tvorí 
izolačná fólia Fatrapol hrúbky 

1,5 mm. Víťazom verejnej sú-
ťaže sa stal Stavebný podnik 
Námestovo s cenou takmer 72 
tisíc eur.              Milan Rentka

Pôvodný stav strechy.                     Foto: (msú)

Rekonštrukčné práce na streche.                                                          Foto: (msú)

Za nelegálne skládky platíme všetci
vďaka platnej legislatíve 

pokutu za nelegálnu skládku 
odpadov nedostane vlastník 
pozemku, kde sa skládka na-
chádza, ale príslušná obec.

 Nelegálne alebo čierne sklád-
ky sú dlhodobým problémom 
všetkých regiónov Slovenska. 
Týmto hlavolamom sa musí 
zaoberať aj Mesto Námestovo. 
Podľa zákona č. 79/2015 o odpa-
doch, ak niekto takúto skládku 
nahlási, či už sa nachádza na 
pozemku súkromnom alebo 
mestskom a páchateľ sa nenájde, 
skládku musí na vlastné náklady 
odstrániť mesto, inak mu hrozia 
vysoké sankcie od okresného 
úradu životného prostredia alebo 
inšpekcie životného prostredia.

Jedna takáto skládka sa 
nachádza v Zubrohlave,  v k. ú. 
Slanica neďaleko lesného pás-
ma smerom  k Oravskej priehra-
de. Pozemok patrí súkromnej 
osobe, a tej sa doposiaľ nepo-
darilo vinníka resp. vinníkov 
pristihnúť pri čine. No pri súčas-
ne platnej legislatíve to vlastní-
ka ani nijako trápiť nemusí. 
Keď takúto nelegálnu skládku 
na svojom pozemku nahlási na 
životné prostredie, to sa nako-
niec „postará“, aby mu poze-
mok na svoje náklady vyčistila 
príslušná obec, v tomto prípade 
Mesto Námestovo... Technické 
služby mesta túto skládku na 
jeseň roku 2014 odstránili za 
nemalé prostriedky. Ubehli dva 
roky a situácia sa opäť opakuje 
– páchateľ neznámy a nepori-
adok musí byť odstránený za 
mestské peniaze. 

Baviť sa o tom, že je potrebné 
robiť osvetu, ísť medzi ľudí a 
rozprávať im, že odpad patrí na 
skládku a nesmie byť vyvážaný 
do prírody? Nie, pretože toto 
už každý predsa vie a je to iba 
na svedomí každého z nás, ako 
sa zachová. Áno, ekologickú 
osvetu určite treba šíriť, ale v 
materských a na základných 
školách, aby sa budúca gene-
rácia od útleho veku učila, ako 
sa správať k životnému prostre-
diu. Možno by bolo riešením na 
miesta, kde čierne skládky vzni-
kajú, jednoducho osadiť tabuľu 
Zákaz sypať smeti!. No v tom-
to prípade by sme zrejme túto 
skládku našli o 50 metrov ďalej. 
Osadenie fotopasce za účelom 
monitorovania lokality? Ruku 
na srdce, koľko týždňov či dní 
by tam vydržala?

V súvislosti so zákonom o 
odpadoch treba ešte pripomenúť, 
že do voľnej prírody  je zakázané 
vyvážať aj biologicky rozložiteľ-
ný odpad. Možno si poviete, že 

načo je to dobré, veď tráva, lís-
tie či menšie konáre sa v medzi 
pri poli, alebo lesnej ceste ľahko 
rozložia. Avšak zákon to zaka-
zuje, preto aj tento odpad treba 
uskladniť buď na domáce kom-
postovisko vo vlastnej záhradke, 
alebo bezplatne odviezť na kom-
postovisko v obci.

Čierne skládky sú a aj budú 
problémom a mesto ich bude 
musieť likvidovať na vlastné 
náklady. Aj preto je len otázkou 
času, kedy v blízkej budúcnosti 
možno budeme za smeti pla-
tiť viac práve preto, aby boli 
financie na odstraňovanie nele-
gálnych skládok. Preto by sme 
si mali dva razy rozmyslieť, ako 
budeme nakladať s odpadom 
a možno sa aj nebáť upozorniť 
suseda, ktorý si veselo vykraču-
je s plným fúrikom, alebo sme-
ruje autom s vlečkou niekam do 
vrbín.           

                  Ing. Jozef Trnovec
odborný referent 
mestského úradu

Na odstránenie nelegálnych skládok sa skladáme všetci.  
       Foto: (msú)
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Za pánom kostolníkom Štefanom Pitákom
Už tretí deň prší a vravie-

va sa, že keď prší, to nebo 
plače. Okrem najbližších a 
prekvapeného, zarmúteného 
Námestova plače i príroda. 
V uliciach mesta je Šimono-
Júdsky jarmok a v Kostole 
sv. Šimona a Júdu sa blízko 
truhly predmodlieva ruženec 
Štefan Piták - kňaz. V truhle 
leží jeho otec Štefan Piták a 
náš Pán kostolník! Sedem-
desiat rokov robil túto službu 
v námestovskom kostole i po 
filiálkach! Je piatok popo-
ludní a on je blízko oltára 
posledný raz. Díva sa na oltár 
i na nás zavretými očami, 
na tvári mu pohráva typický 
úsmev. Zo všetkých dverí 

vchádzajú do kostola kňa-
zi v bielom a ľudia najmä 
v čiernom, mnohí sa pri 
rakve lúčia osobne. Napo-
kon sa okolo manžela, otca, 
dedka, okolo najdrahšieho 
zhromaždí smútiaca rodina, 
najbližší a to je čas, keď sa 
zatvorené oči zastrú vekom, 
na ktorom je veľký kríž a 
obrovská kytica jemnožltých 
ruží... Loď kostola sa zaplní 
desiatkami kňazov, celebruj-
úcich do ornátov už obliekal 
niekto iný, k truhle medzi 
lavicami vpochodujú v sláv-
nostných uniformách hasiči, 
priestor kostola sa potiahol 
do súvislej čiernej. Začína sa  
slávenie zádušnej sv. omše, na 
ktorej je blízko oltára posledný 
raz fyzicky, v rakve, aj 83-roč-
ný kostolník Štefan Piták. Člo-
veka nevdojak vyruší otázka, 
ako je to možné, že kostol-
ník so smejúcimi sa očami a 
rumencom v lícach, ktorého 
sme v tomto chráme brali ako 

samozrejmú samozrejmosť, 
tu už nebude... Odpoveďou 
je známe Všetko má svoj 
čas... „Všetko má svoj čas a 
svoju chvíľu každé úsilie pod 
nebom. Svoj čas má narodiť 
sa,… ...Všetko odchádza na 
spoločné miesto, ako bolo 
všetko vzaté z prachu, tak sa 
všetko do prachu navracia...“ 
Odpoveď je jasná, ale aj tak 
– veľmi smutná je. Smútok 
zo srdca však vyháňajú myš-
lienky – spomienky na život 
vzácneho človeka, ktorý aj 
ťažkosti, ako mnohí vravia, 
prežíval s úsmevom.

„Pri odprevádzaní nášho 
zosnulého brata prežívame 
veľmi dôležitú chvíľu. Je to 

nielen čas smútku, ale 
aj testamentárna chvíľa 
pravdy. Takýto okamih 
si žiada vážne zamys-
lenie. Testamentárne je 
to, čo človek prejaví vo 
vážnej chvíli ako naj-
cennejší odkaz ďalším 
generáciám. Testamen-
tárne je aj to, čomu člo-
vek zasvätil a obetoval 
celý svoj život. Náš 
zosnulý brat zasvätil 

svoj život dvom inštitúciám: 
Rodine a cirkvi. Preto je jeho 
životný odkaz pre nás veľmi 
zreteľný a naliehavý: Aby 
sme mali tieto inštitúcie v 
úcte. Sú to inštitúcie, ktoré 
ustanovil Boh. A pretože ich 
ustanovil Boh, človek nemá 
v moci zrušiť ich“, pove-
dal v kázni emeritný biskup 
Andrej Imrich. „Život nášho 
zosnulého bol v rodine živo-
tom v úcte, láske a vernosti. 
Ako veriaci rodičia vytvorili 
manželia Pitákovci vo svoj-
om dome prostredie viery a 
v tomto ovzduší sa zrodilo aj 
kňazské povolanie, za čo sa 
v tejto chvíli chcem nášmu 
zosnulému bratovi zvlášť 
poďakovať. Počas celých 70 
rokov slúžil tejto farnosti ako 
kostolník. Bola to skutoč-
ne dlhá, vytrvalá a statočná 
služba. Takto vytváral veľmi 
dôležité zázemie pre kňaza, 
aby mohla farnosť dobre 
fungovať“, povedal v kázni 

biskup A. Imrich. „Nech ho 
Pán Boh za túto celoživotnú 
službu vo Večnosti bohato 
odmení. Nech odpočíva v 
pokoji!“. 

*  *  * 
Štefan Piták zasvätil život 

svetlu. Bol kostolník a 
elektrikár a teda v prenese-
nom i pravom zmysle slo-
va prinášal ľuďom svetlo. 
To viditeľné i to duchovné. 
Má dvoch synov a obaja, 
podobne ako ich otec, ale 
každý jednotlivo, prinášajú 
ľuďom svetlo. Jeden povo-
laním elektrikár a druhý ako 
kňaz, mohli by sme stručne 
interpretovať slová  Štefana 
Pitáka ml., správcu farnosti 
v Liesku, ktorý si na svojho 
otca po sv. omši v kostole 
zaspomínal s úctou, obdivom 
i  humornými spomienkami, 
prežitými pri otcovi známom 
príslovečným humorom.

*  *  *
Za členov Farnosti 

Námestovo sa so zosnulým 
Štefanom Pitákom rozlúčil 
Róbert Sládek: 

„Každý z nás, farníkov, cez 
všetky generácie - od mla-

dých po jeho rovesníkov, 
ale aj mnohí, iba návštev-
níci nášho kostola, máme s 
pánom kostolníkom nejaký 
zážitok z radu tých milých a 
príjemných a tieto spomien-
ky si uchováme. Ako farnosť 
sme boli po dlhé roky Bohom 
obdarovaní a Boh sa nás dotý-
kal aj skrze ľudskosť pána 
kostolníka. Chceme poďako-
vať za tie drobné stretnutia, 
ktoré nás často rozveselili aj 
povzbudili. Ďakujeme mu 
za príklad rodinného života. 
Ďakujeme za to, že oplýval 
takými vlastnosťami, ktoré 
majú zdobiť kostolníka. Pri-
ateľskosť a úsmev, vzťah ku 
kňazom, miništrantom, far-
níkom, jeho zmysel pre pori-
adok a zodpovednosť, jeho 
spoľahlivosť a ochota, jeho 
presnosť a vytrvalosť po celé 
dlhé obdobie. Toto všetko 
využíval v tejto špeciálnej 
úlohe v našej farnosti. A to, 
čo zanechal, ešte dlho pretr-

vá. Drahý náš pán kostolník, 
mnohé naše modlitby, vďa-
ky, chvály, prosby nášmu 
nebeskému Otcovi nech vás 
sprevádzajú. ...Pán kostol-
ník, nech vás všemohúci a 
milosrdný Boh s nebeskou 
Matkou privítajú s otvore-
nou náručou a odmenia za 
vašu vernú službu.“ 

Dekan farnosti Blažej 
Dibdiak: Z tých 70 rokov, čo 
si pán Štefan Piták odslúžil 
v Námestove, som mal 
možnosť takmer 20 rokov 
rokov byť tu farárom a tak 
som spoločne s ním preží-
val mnohé veci v kostole aj 
vo farnosti. Tých dvadsať 
rokov boli roky jeho veľmi 
dôležitej, pre mňa potreb-
nej a krásnej práce, a ja mu 
v tejto chvíli chcem za to 
úprimne poďakovať! Bolo to 
naozaj spoľahlivé zázemie. 
Nikdy som sa nemusel báť, 
že nebude otvorený kostol, 
alebo že tu nebude, ale-
bo že niečo bude chýbať. 
Prichádzal zavčasu ráno, 
mnohokrát v kostole strávil 
celé hodiny, ba i celé dni. 

Patrí mu za to môj obdiv a 
poďakovanie. Pri pohrebe 
kňazov sa zvykneme mod-
liť a prosiť, aby zosnulému 
kňazovi Pán Boh dal účasť 
na nebeskej liturgii. V istom 
zmysle môžeme tak prosiť 
aj za nášho pána kostolní-
ka, ktorý tu býval na liturgii 

tak blízko a tak často. Aby 
mu Pán Boh dal účasť na tej 
nebeskej liturgii. Aby tak, 
ako on otváral brány božieho 
chrámu pre veriaci ľud, mu 
Pán Boh otvoril bránu neba. 
Pán kostolník, z celého srdca 
za všetko ďakujem, nech vás 
Pán Boh za všetko odmení a 
odpočívajte v pokoji!“ 

*  *  * 
„Podľa žalmistu pravým 

obrazom šťastia je nasýtené 
dieťa v matkinom náručí, 
kde sa cíti úplne v bezpečí“, 
spomenul v homílii biskup 
A. Imrich. Štefan Piták prežil 
život plný práce, námahy a 
pre dnešného, možno mladé-
ho človeka, nie príliš lákavý. 
Po vojenčine mu, mláden-
covi, v jednom roku (1956) 
zomreli obaja rodičia, otec 
bol predtým za prvej vojny v 
Amerike, mama gazdovala, 
ako deti jej museli pomáhať, 
potom práca pri elektrifiko-
vaní Oravy, zo zamestnania 
do ďalšej služby v kostole... 
Ale nesťažoval si, v rozho-
vore pre naše noviny v roku 
2013 skôr ľutoval manželku, 

že najmä na ňu zostávala 
rodina, gazdovka. Za komu-
nizmu bolo treba odovzdávať 
kontingenty, bola to strašná 
drina a doba. 

Najmä v posledných 
rokoch bol v kostole denne 
aj niekoľkokrát – pri každej 
sv. omši, pobožnosti, sobáši, 

pohrebe, v mladších rokoch 
pri každom napadanom sne-
hu na chodníkoch za rána, 
keď ľudia v meste ešte spa-
li, pri každej rekonštrukcii, 
oprave, pri každej výzdobe, 
pri každom zvonení zvonov 
v minulosti, pri všetkom... 
Prečo teda takto celý život 
prácou zaťažený človek 
mal v tvári vpísaný pokoj a 
úsmev?  Zrejme, použijúc 
citované slová žalmistu,  bol 
obrazom šťastného dieťaťa, 
ktoré sa cíti bezpečne a šťast-
ne v Matkinom náručí...

*  *  * 
Kostolník opúšťa svoj 

kostol, s ktorým prežil celý 
život od 14-ročného chlap-
ca. Bránou milosrdenstva ho 
nasledujú stovky smútiacich 
farníkov i ľudí z okolia, v 
ktorých zanechal duchovný 
dotyk.  Zbor na chóre mu 
nôti poslednú skladbu. Ľudia 
kráčajú v širokom zástupe, 
ďaleko vpredu nad hlavami 
bez dáždnikov, lebo počas 
pohrebu prestalo pršať,  ako 
maják za čiernym smútkom 
v podvečernom šere nabie-
lo svieti kytica jemnožltých 
ruží. Hasiči nesú truhlu 
zosnulého Štefana Pitáka 
na miesto jeho posledného 
odpočinku. Pohrebný obrad, 
na cintoríne je to ako na 
Dušičky...

*  *  * 
Ľudia v uliciach mesta sú 

ešte dlho plní spomienok na 
svojho kostolníka a posled-
nú rozlúčku s ním. Aj u 
Márie a Jozefa Melekovcov, 
blízkych susedov Pitákovcov 
ešte hodiny po pohrebe spo-
míname a bolo by to na dlhé 
rozprávanie. „Jeho poctivé 
kostolníčenie, to bola veľká 
obeta a treba mu za to veľmi 
poďakovať“, hovorí s úctou 
pani Mária. „Vraví sa, že o 
mŕtvych len v dobrom, ale 
Štefan bol človek, ktorého si 
každý bude pamätať naozaj 
len a len v dobrom“, uzatvá-
ra naše večerné spomínanie 
na pána kostolníka a suse-
da 84-ročný Jozef Melek. 
„Nech odpočíva v pokoji!“

               Anna Lajmonová

Niekoľko desiatok kňazov prišlo na zádušnú sv. omšu, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich.
                       Foto: (al)

Štefan Piták mladší si v kostole zaspomínal aj na úsmevné 
príhody, ktoré prežil so svojím otcom.                       Foto: (al)

Dekan Farnosti Námestovo Blažej Dibdiak prežil s kostolníkom v dobrej spolupráci takmer 20 
rokov.                                                  Foto: (al)



„Táto nedobudovaná časť 
R3 od Tvrdošína po Sedliac-
ku Dubovú je rozdelená do 
troch úsekov Tvrdošín - Niž-
ná, Nižná - Dlhá nad Oravou, 
Dlhá nad Oravou - Sedliacka 
Dubová. Úsek od Tvrdošína 
po Nižnú je kompletne prip-
ravený a v týchto dňoch sa 
pripravujú súťažné podkla-
dy na súťaž pre zhotoviteľa 
stavby. V dohľadnej dobe 
bude vypísaná súťaž. Pri 
úsekoch Nižná - Dlhá a Dlhá 
- Sedliacka je nutné dokon-
čiť prípravu, keďže máme 
len právoplatné územne roz-
hodnutie. Pri týchto úsekoch 
je počítané s kompletnou 
prípravou, teda právoplatne 
stavebné povolenie a majet-
kovoprávne vysporiadanie 
pozemkov. Cieľom je, aby sa 
úsek od Tvrdošína po Nižnú 
začal stavať na budúci rok 
a do užívania sa odovzdal v 
decembri 2019,  zvyšné dva 
úseky by mali byť priprave-
né na výstavbu do roku 2019. 

Na celej tejto trase sa počíta 
s budovaním cesty v polovič-
nom profile.“ 

R3 je medzi prioritnými 
komunikáciami vlády SR 
na roky 2016 - 2020, rov-
nako tiež jednou z priorít 
vášho volebného progra-
mu - nepokračovanie vo 
výstavbe R3 Oravou ste 
nazvali priam „provokač-
nou ignoráciou“. To, že 
sa aj rýchlostná cesta R3 
nachádza, spolu s ostat-
nými nedobudovanými 
úsekmi rýchlostných ciest, 
v Programovom vyhlásení 
vlády (PVV), môžu Orav-
ci chápať ako záruku, že 
R3 Oravou, ktorá sa za-
čala budovať pred 12 rok-
mi a bez pohybu stojí  už 
presne šesť rokov, bude v 
jednotlivých úsekoch a 
stanovených termínoch aj 
dobudovaná resp. budova-
ná? 

„Som veľmi rád, že sa prob-
lematika rýchlostných ciest 

dostala do PVV - znamená 
to, že budovanie rýchlost-
ných ciest je pre túto vládu 
prioritou. Dostávam aj otáz-
ky, prečo som sa stal splno-
mocnencom len pre rýchlost-
né cesty a prečo sa nehovorí 
o diaľniciach. Samozrejme, 
že mi záleží aj na diaľniciach, 
ale tie sa budujú roky, sú jas-
ne natrasované, ale pri rých-
lostných cestách, ktoré sa 
po prvýkrát objavili v PVV, 
vyskakuje mnoho nových 
problémov ešte v ich počia-
točnej, prípravnej fáze. Čo sa 
týka R3, verím, že na úseku 
Tvrdošín – Nižná sa začne 
stavať a ja sám vyviniem z 
mojej pozície maximum úsi-
lia, aby sa tak stalo. Je to naj-
lepšie pripravený úsek rých-
lostných ciest, je naň vydané 

stavebné povolenie, čo je po-
sledný krok k reálnej výstav-
be a bol by som rád, ak by sa 
súčasne popri výstavbe tohto 
úseku pokračovalo v potreb-
ných prípravných fázach na 
ostatných úsekoch.“

Koľko rýchlostných ciest 
či ich úsekov je rozpraco-
vaných, resp. čaká na vy-ch, resp. čaká na vy-čaká na vy-
budovanie na Slovensku a 
ktor�� z nich sú podľa vás�� z nich sú podľa vász nich sú podľa vású podľa vása vás 
prioritné?é??

 „Na Slovensku čaká na 
dobudovanie cca 1500 km 
rýchlostných ciest, rýchlost-
ne cesty sa konečne dostali aj 
do Programového vyhlásenia 
vlády a tie sú prioritné. Ok-
rem R3 je napríklad na úse-
ku R2 dobre pripravený úsek 
Košice Šaca - Košické Oľ-
šany. Podobný stav prípravy, 
teda dokumentácia na územ-
né rozhodnutie je na viace-
rých úsekoch východnej R2 
- okolie Rimavskej Soboty a 
Lučenca, kde cesta - tak ako 
na Orave - vedie cez obce, je 
v technicky nevyhovujúcom 
stave a bude nutné dokončiť 
prípravu a začať výstavbu. 
Na R4 je tesne pred vydaním 
stavebného povolenia prvá 
etapa zo severného obchvatu 
Prešova. V Ružomberku sa 
konečne po dlhom čase roz-
bieha stavba rozostavaného 

úseku D1 Hubová - Ivachno-
vá, pri tomto úseku sa rieši 
aj napojenie našej cesty do 
križovatky Likavka, a tak-
tiež obchvat Ružomberka t. j. 
križovatka R1/D1 na Banskú 
Bystricu. To znamená, že sa 
vodičom výrazne zjednodu-
ší prejazd Ružomberkom zo 
západu na východ i zo severu 
na juh.“ 

Zostávate aj poslancom 
NR SR, alebo splnomoc-
nencom vlády ste sa stali 

„na plný úväzok“? 
Vo funkcii poslanca NR 

SR zostávam, pretože agen-
da splnomocnenca sa sčasti 
prekrýva s mojou doterajšou 
poslaneckou prácou. Te-
raz však nadobudnem nové 
kompetencie, budem môcť 
priamo komunikovať s mi-
nisterstvom dopravy, s vlá-
dou, moja práca tak dostane 
inštitucionálny rámec. Platu 
za výkon funkcie splnomoc-
nenca sa vzdám.              (lá)
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Mestská zeleň na tom nie je ružovo
Význam a funkcia mestskej 

zelene je pre nás všetkých 
veľmi dôležitá. Malo by nás 
preto zaujímať, ako naše mes-
to „hospodári“ s touto komo-
ditou. Len rozumne ošetrené 
a vysadené stromy nám môžu 
skvalitniť mestský priestor. 
Cesta k zlepšeniu životného 
prostredia v mestách by sa 
mala uberať práve týmto sme-
rom. 

O dreviny v mestách by sa 
mal človek starať. Rozumný-
mi zásahmi vylepšovať ich 
zdravotný stav a predlžovať 
tak ich fyzický vek. Žiaľ, nie-
ktorí naši spoluobčania majú 
mylné predstavy o tom,  ako 
dbať o údržbu a rozvoj zele-
ne. 

Pokiaľ drevina bezprostred-
ne neohrozuje zdravie, život a 

majetok občana, nesmie dôjsť 
k jej vedomému poškodeniu. 
Táto fráza je väčšine z nás 
známa. Prečo nám však pre-
káža popadané lístie a peľ na 
našom aute? Sme naozaj takí 
alergickí na peľ zo stromov? 
Naozaj nám chýba vitamín 
D? Skutočne máme vnútri 
bytu chladno pre tieniace stro-
my? Tu je zopár rád, ako sa s 
tým celým vysporiadať. Lístie 
každý rok na jeseň opadne. 
To je fakt. Zvyknúť sme si už 
na to mohli. Ak vám chýba-
jú vitamíny zo slnka, stačí sa 
cez deň len poprechádzať po 
čerstvom vzduchu. Funguje 
to. Mám to overené. Že vám 
je v byte chladno? Niekedy 
sa stane, že teploty poklesnú. 
Hlavne v zime. Vtedy treba 
začať kúriť. 

Takéto a mnohé iné dôvody 
ľudia výrubmi stromov sku-
točne riešia. Stáva sa tak, že sú 
takéto zásahy neopodstatnené 
a nelogické. Keď už aj dôjde k 
logickému výrubu, náhradná 
a adekvátna výsadba stromov 
prakticky neexistuje.

Niektorí z nás sa neboja zájsť 
ešte ďalej. Sú schopní úmysel-
ne zhoršiť zdravotný stav dre-
vín na cudzom pozemku. Lo-
gickým výsledkom je už len 
celkové úmrtie stromov. Toto 
je fakt, milí Námestovčania! 
V októbri podalo Mesto Ná-
mestovo trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa, ktorý 
navŕtal diery do stromov. Po-
zrite sa na dreviny na nábreží 

Oravskej priehrady smerom k 
lodenici. Ťažko pochopiť mo-
tiváciu takéhoto činu. Človek 
zrejme zabudol, že strom je 
tiež živým organizmom. 

Situácia s námestovskou ze-
leňou nie je ružová. Sú veci, 
ktoré by bolo treba do budúc-
na zlepšiť. V prvom rade si to 
musíme uvedomiť my sami. 
Musíme k tomu pristupovať 
s určitou dávkou vedomostí 
a skúseností. Nepoužívajme 
preto detinské dôvody na 
výrub drevín. Nenarúšajme 
úmyselne ich zdravotný stav. 
Možno nám niekto v budúc-
nosti za tie stromy úprimne 
poďakuje. 

Michal KozoňKontrast so zdravými stromami

Rýchlostné cesty Slovenska „pod palcom“ Oravca

Výstavba rýchlostnej cesty R3 sa začala  v prvom úseku Hor-
ná Lehota – Oravský Podzámok  v roku  2004 v dĺžke 6,4 km, 
dokončený bol v roku 2007. 

Tridsať mesiacov sa budoval úsek R3 - obchvat Trstenej po 
Tvrdošín v dĺžke 6,7 km – má 14 mostov a tri križovatky. Do-
končený bol presne pred 6 rokmi – 29. októbra 2010.

S realizáciou výstavby úseku Tvrdošín – Nižná (5,2 km) sa 
malo začať už koncom roka 2015. Má na nej byť 14 mostov, 
dve mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočí-
vadlo Tvrdošín.

Úsek Nižná – Dlhá nad Oravou o dĺžke 8,6 km sa mal začať 
budovať už v roku 2014 a využívať už v roku 2017. Na trase 
je plánovaný tunel v Podbieli o dĺžke 515 metrov, 19 mostov a 
mimoúrovňová križovatka.

Úsek Dlhá – Sedliacka Dubová obchvatom oboch obcí pre-
dĺži R3 o 4, 2 km, výstavba bola plánovaná v rokoch 2015 
– 2017 s 11 mostami a mimoúrovňovou križovatkou. 

Úsek R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – výstavba plá-
novaná v rokoch 2016 – 2018.

Vybudovaním R3 Trstená – Dolný Kubín bude na Orave 19, 
88 km rýchlostnej komunikácie, ktorá podstatne zrýchli pre-
jazd regiónom, ale najmä odťaží súčasné komunikácie na celej 
Orave a obyvateľom v blízkosti súčasnej medzinárodnej cesty 
prinesie viac kľudu a menej prachu.                Zdroj: www nds

Úmyselne poškodené stromy.           Foto: mk

EÚ na 
oravské 
cesty
Vďaka úspechu pro-

jektov VÚC Žilina v 
rámci programu poľ-
sko-slovenskej spolu-
práce Interreg V – A 
príde na obnovu ciest 
v okresoch Námes-
tovo a Tvrdošín z EÚ 
finančná investícia v 
objeme 7,2 milióna 
eur.  

Viac ako 11 kilomet-
rov ciest sa tak bude 
rekonštruovať v ob-
ciach Oravská Lesná, 
Zákamenné a Novoť, 
v Lokci a pred Krušet-
nicou sa budú obno-
vovať mosty. Celkový 
objem prác na týchto 
komunikáciách v Ná-
mestovskom okrese si 
podľa informácií z VÚC 
Žilina vyžiada 3,36 
mil. eur. Ďalšia inves-
tícia v objeme 3,86 
mil. eur pôjde na ces-
tu II. triedy medzi Vi-
tanovou a Hladovkou, 
cestu III. triedy vo Vita-
novej a z prostriedkov 
sa zrekonštruuje i šesť 
mostov – v Zuberci, 
Suchej Hore, Vitano-
vej a na úseku medzi 
Vitanovou a Oravica-
mi.                           (r)

poslanec Nr sr a vÚC Žilina Igor janckulík sa 13. ok-
tóbra stal splnomocnencom vlády sr pre rýchlostné ces-
ty na slovensku po tom, čo ho do tejto funkcie 12. októb-
ra schválila vláda na návrh jej predsedu roberta Fica. 

„pod palcom“ Igora janckulíka teda bude aj rýchlostná 
cesta oravou a tak sme sa ho opýtali, aký je stav v pripra-
venosti r3 tvrdošín – sedliacka dubová a ako, v akom 
časovom horizonte, vidí jej dobudovanie.
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strih  -  farba  -  ošetrenie
účes  -  líčenie

Aj u Vás doma !

tel.: 0944 361 242

Z MŠ na Veternej jablková záhrada
V októbri bol vyhláse-

ný Svetový deň  jablka 
a my sme si tento deň v 
Materskej škole na Ve-
ternej po prvýkrát pri-
pomenuli 12. októbra. 

Celý týždeň sa niesol v 
znamení zdravej stravy 
a hlavne ovocia. Počasie 
vonku bolo síce sychra-
vé, ale to nám  neubralo 
na nálade. Už od rána sa 
šírila škôlkou vôňa čer-
stvých jabĺk aj pečeného 
jablkového koláča.

Všetky deti sa zapájali 
do rôznych aktivít, aby 
si takto pripomenuli, 
aké sú jablká dôležité 
nielen  pre zdravie, krá-
su, ale aj pre potešenie. 
Vytvárali papierové ja-

bĺčka, maľova-
li, modelovali, 
vystrihovali. 
Dokonca si vy-
robili čelenky, 
obliekli tričká 
s motívom toh-
to ovocia, vy-
zdobili triedy 
a celá škôlka 
pôsobila ako 
jedna krásna 
jablková záh-
rada.

Pripojili sa 
aj rodičia, aby 
spoločne so 
svojimi deťmi oslávili Deň ja-
blka. Prečítali deťom príbeh s 
porozumením, zarecitovali si 
básničku a spoločne zaspievali 
pieseň o jabĺčku. 

Nechýbalo ani bohaté pohos-
tenie, kde hlavnou dobrotou 
boli, ako inak, čerstvé jabĺčka a 
sladké dobroty vyrobené z toh-
to chutného ovocia.                                    

              Kolektív MŠ, Veterná

Chutné ako sladké jabĺčka...         Foto: mš v

Maják v Rabkolande
September je nielen mesiacom, kedy sa 

otvárajú brány školy, ale aj mesiacom, 
kedy sa deti na základe záujmu rozho-
dujú, ktorý krúžok je pre ne ten pravý  a  
ktorý budú chcieť  práve v tomto škol-
skom roku navštevovať. Prednedávnom 
avizovalo Centrum voľného času Maják 
svoju záujmovú  činnosť,   ktorej súčas-
ťou  boli aj novootvorené krúžky pre 
najmenších  a to Animáčik a Montessori 
dielničky. Aj keď sme krúžkovú činnosť 
v centre začali až 10. októbra z dôvodu 
havarijného stavu poškodenej strechy, 
oficiálne odštartovala už 23. septembra, 
a to hneď v Rabkolande, kde bola sláv-
nostne otvorená. Prečo práve tam? Sta-
vili sme na to, že mnohé deti obľubujú 
kolotoče a im podobné atrakcie. Kto ne-
mal chuť na „točenie hlavy“, zajazdil si 
na autíčkach, či vyskúšal pohyb v dome, 
v ktorom bolo všetko naopak a tí odváž-
nejší  navštívili  aj strašidelný dom. Deti 
si prišli na svoje, zábavy nebolo konca 
a z kolotočového raja sa im vôbec nech-
celo. Sľúbili sme, že podobné akcie a at-
rakcie ich v CVČ Maják budú čakať po 
celý rok. Počas jesenných prázdnin 28. 
októbra sme naplánovali lanovú dráhu s 
odchodom o 9.30 hodine od CVČ a 11. 
novembra kúpanie v Termy Chocholov. 
V decembri, 16-teho,  si oživíme via-
nočné zvyky a tradície, okrem iného aj 

pečením vianočných oplátok a medov-
níkov a, samozrejme, medzi všetky dob-
ré deti, ktoré navštevujú krúžky v CVČ 
zavíta Mikuláš. Stretneme sa s ním 5. 
decembra o 15.30 hod. v Dome Kultúry 
v Námestove. Čo deti čaká v roku 2017 
sa dozviete na webstránke CVČ Maják.                
	 																												CVČ	Maják

V Rabkolande deti z Námestova a okolia 
odštartovali tohtoročnú bohatú činnosť 
CVČ Maják, z pestrosti ktorej sa im, po-
dobne ako v tomto kolotočovom raji, v 
dobrom slova zmysle bude točiť hlava. 

Členovia COOP Jednota za pamätihodnosťami 

Účastníci navštívili jednu z 
najreprezentatívnejších sta-
vieb južného Spiša, kaštieľ v 
Markušovciach a letohrádok 
Dardanelly. Kaštieľ vybudo-
vali v polovici 17. storočia 
a pôvodne mal pevnostný 
charakter. Pôvodnú podobu 
renesančnej pevnosti s kru-
hovými vežami na nárožiach 
zmenila v roku 1773 veľká 
prestavba v rokokovom 
slohu. V letohrádku, kto-
rý dal postaviť zakrátko 
potom Wolfgang Máriássy 
pri príležitosti očakávaného 
príchodu cisára Jozefa II. v 
záhrade kaštieľa, je inštalo-
vaná expozícia klávesových 
hudobných nástrojov Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
Nádherná reprezentačná sála 
letohrádku vyzdobená impo-
zantnými freskami slúži ako 
koncertná sieň. 

Ďalšie kroky účastní-
kov zájazdu smerovali do 

Spišskej Novej Vsi, ktorá 
je označovaná za vstupnú 
bránu do Národného par-
ku Slovenský raj. Počtom 
obyvateľov je 2. najväčším 
mestom Spiša, 3. najväčším 
mestom Košického kraja (po 
Košiciach a Michalovciach) 
a 16. najväčším mestom na 
Slovensku. Tamojší rím-
skokatolícky farský Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie 
je najcennejšou umelecko-
historickou pamiatkou v 
meste. Je výnimočný najvyš-
šou kostolnou vežou na Slo-
vensku (87 m), pozoruhodný 
je tiež siedmimi hodinový-
mi ciferníkmi na veži, ktoré 
poháňa jeden hodinový stroj. 
Charakteristickým znakom 
Spišskej Novej Vsi je šošov-
kovité námestie, ktoré patrí 
medzi najkrajšie na Sloven-
sku a najdlhšie tohto typu v 
Európe. Vďaka námestiu i 
množstvu historicky cenných 

objektov je mesto od roku 
1992 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú zónu. Ďalšími 
zaujímavosťami mesta je 
budova Reduty, Provinčný 
dom s Levočskou bránou, 
radnica i ďalšie pamätihod-
nosti. 

Liptov a samotný Liptov-
ský Mikuláš v ostatnom čase 
stále viac láka turistov a tak 
aj tu si urobili duchaplnú 
zastávku členovia COOP 
Jednota z Námestova. Nav-
štívili múzeum Janka Kráľa. 
Návštevníkov sprevádzala 
fundovaná sprievodkyňa 
vyše 700-ročnými dejina-
mi mesta – od prvej zmi-
enky o Svätom Mikuláši až 
po koniec druhej svetovej 
vojny. Osvetľovala, prečo 
je Kostol sv. Mikuláša tak 
úzko spätý s dejinami mesta 
a predstavuje jeho historic-
ké podoby. Približuje osudy 
najznámejšieho slovenského 
zbojníka Juraja Jánošíka a 
krutý spôsob jeho popravy. 
Umožňuje nahliadnuť do 
izby romantického básni-

ka Janka Kráľa, garbiarskej 
dielničky či jedálne mikuláš-
skych mešťanov. Expozícia 
sa v jednej zo svojich „kapi-
tol“ venuje i po- čiatkom 
športu a turistiky v meste a 
jeho okolí. Na záver návštev-
níkom sprítomňuje obdobie 
druhej svetovej vojny, židov-
ských transportov a ťažkých 
bojov o oslobodenie mesta. 
V podzemných priestoroch 
múzea sa nachádza rozsa-
hom neveľká, ale obsahom 
jedinečná expozícia známa 
ako Mikulášska mučiareň. V 
blízkosti miest, kde pred tro-
mi storočiami prebiehal súd 
s legendárnym zbojníckym 
kapitánom Jurajom Jánoší-
kom, dnes návštevníci môžu 
vidieť zápisnice o jeho dob-
rovoľnom i trpnom vypočú-
vaní. Spolu s historickými 
mučiarenskými nástrojmi 

ako dereš, škripec či španiel- 
ska čižma približujú metó-
dy, akými bol vedený súdny 
proces s Jánošíkom i dobu, 
v ktorej žil. Záver zájaz-
du patril návšteve obchod-
ných centier v Liptovskom 
Mikuláši, kde mali členovia 
COOP Jednoty možnosť 
porovnávať TEMPO super-
market Námestovo a zhod-
li  sa na tom, že aj TEMPO 
supermarket Námestovo 
poskytuje spotrebiteľom prí-
jemné, kultúrne obchodné 
prostredie s dobrým tovarom 
a cenou.

Výlet sa členom COOP 
Jednoty, SD páčil, na budúci 
rok sa za zážitkami a spo- 
mienkami vyberú do niekto-
rého ďalšieho pekného kúta 
Slovenska. 
Výbor	ČZ	COOP	Jednota,	

SD	v	Námestove

prvý októbrový deň zorganizoval Výbor členskej zá-
kladne Coop Jednota Námestovo, sD  pre svojich čle-
nov pekný zájazd po slovensku. 

Vianočná súťaž
Mnoho vecí okolo nás, ale 

najmä počasie nám pripomí-
na, že sa blížia Vianoce. Školy, 
škôlky, CVČ, ZUŠ-ky už zais-
te určili termíny rôznych via-
nočných podujatí pre svojich 
žiakov a tak chceme požiadať, 
aby do nich zaradili aj tvorbu 
prác (básničky o zime a Viano-
ciach, pekné príbehy, nielen o 
Vianociach, kresby a pod.) pre 
čitateľov vianočného vydania 
Námestovčana (noviny vyjdú 
20. decembra).

Najvydarenejšie práce 
žiakov, ktoré zašlete, alebo 
osobne doručíte na Mestský 
úrad v Námestove (kancelá-
ria Ivana Veljačika) do utor-
ka 13. decembra, uverejníme 
v novinách Námestovčan a 
piati autori dostanú od redak-
cie sladké odmeny pre seba i 
všetkých spolužiakov svojej 
triedy.

Tešíme sa na vaše práce, milí 
umelci!                      redakcia
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Robíme radosť starším
Každý utorok o 14.00 hod. 

sa rozžiaria tváre obyvateľov  
Domova sociálnych služieb 
(DSS) v Námestove. Dôvo-
dom je radosť zo spoločnej 
modlitby posvätného ružen-
ca. Spolu so žiakmi zo škol-
ského klubu detí Cirkevnej 
základnej škole sv. Gorazda v 
Námestove  sedíme so starký-
mi v kruhu ako jedna rodina. 

Deti sa môžu slobodne roz-
hodnúť, kto pôjde na návšte-
vu. Každý sa modlí postupne 
Zdravas Mária. Zaspievame 
si pesničku, porozprávame sa, 
čo máme nové my, ako si žijú 
oni. 

Jeden zo skutkov telesného 
milosrdenstva je navštevovať 
chorých. Ako nás vyzýva sv. 
Otec František - v tomto  jubi-

lejnom Roku milosrdenstva 
chceme aj my naše deti učiť 
mať láskavé a pozorné srdce. 
Je veľa možností ako to robiť, 
toto je jedna z mnohých. A deti 
idú na návštevu do DSS rady.

Po skončení modlitby sa 
vzájomne rozlúčime  podaním 
rúk a s radosťou v srdci sa vra-
ciame do školy. 

	 												sr.	Kristiána

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca i úcty k seniorom. CZŠ sv. Gorazda oba 
tieto „dôvody“ spojila do jedného a žiaci zo školského klubu i pedagógovia sa ruženec modlia 
spolu s obyvateľmi DSS. Každý utorok, a nielen v októbri....																																							foto:	(czš)

Výsledky nás 
príjemne potešili

Keďže CZŠ sv. Gorazda je 
školou, ktorej školský vzde-
lávací program je zameraný 
na jazyky, výsledky našich 
bývalých žiakov z anglické-
ho jazyka nás zaujímajú.

Gymnázium Antona Berno-
láka v Námestove na základe 
vstupných testov zisťuje úro-
veň anglického jazyka u žia-
kov 1. ročníka.  Priemer všet-
kých žiakov bol 52,5%. Žiaci 
našej Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námes-
tove dosiahli priemer 61,9%, 
čo je o krásnych 9,4% viac. 
Toto číslo posunulo našich 
žiakov na úroveň B1, teda o 
úroveň vyššie ako je požado-
vaná úroveň A2. 

Veríme, že sa im bude aj 
naďalej dariť dosahovať vy-
nikajúce výsledky. 

Lucia	Štiptová

Staň sa misionárom...
„Veľká láska dokáže malé 

veci premieňať na veľké. Iba 
láska dáva našim skutkom 
hodnotu.“ 

                         Sv. Faustína 
Takýmto malým skutkom na 
podporu misií je organizova-
nie tradičného  misijného jar-
moku v Cirkevnej základnej 
škole sv. 
Gorazda 
v Ná-
mestove. 
T e n t o 
rok, 27. 
októbra 
sa usku-
točnil  už 
16. roč-
ník mi-
s i j n é h o 
jarmoku. 

T á t o 
nevšedná 
akcia sa 
z a č a l a 

slávením sv. omše vo farskom 
kostole a pokračovala preda-
jom výrobkov v priestoroch 
cirkevnej základnej školy. 
Výťažok z predaja výrobkov 
detí, rodičov a priateľov ško-
ly venuje CZŠ sv. Gorazda na 
podporu misií v Albánsku.

Zuzana Ružvoňová

Žiaci 3. A na minuloročnom jarmoku. 

Pomoc Albánsku
Gofsht Levduar – pochvá-

lený buď Ježiš Kristus – tak-
to nás privítala sr.Vincenta  
- satmárka, ktorá prišla do 
Cirkevnej základnej školy 
sv. Gorazda v pondelok 17. 

októbra porozprávať nám o 
misiách. Jej rozprávanie sa 
týkalo Albánska, krajiny v 
ktorej pôsobí už sedem ro-
kov. 

Je to krajina chudobná 

– ako povedala, Albáncov 
trápi veľká nezamestna-
nosť, ale zato tu vládne 
veľká pohostinnosť. Do-
zvedeli sme sa, že Albánci 
všetko  riešia pri káve a ra-
kiji.  V krajine je veľmi sil-
ná tradícia, krvná pomsta, 
prvorodenstvo - musí byť 
prvorodený chlapec. Ak nie 
je... je veľká potratovosť.

Sestričky sa venujú de-
ťom, mladým, organizujú 
letné tábory aj pre 100 detí, 
navštevujú chorých... 

Naše deti sa  majú dob-
re, v našej krajine máme 
doslova všetko. Preto sa 
chceme podeliť s tým, čo 
máme. Tento rok chceme 
z nášho misijného jarmoku 
podporiť prácu sestričiek v 
tejto krajine.  

(MK)Piata B so sestrou Vincentou.

Neživá príroda
Majú deti  možnosť vojsť 

štvornožky do medvedieho 
brlohu? Áno, pri návšteve 
múzea v Liptovskom Miku-
láši. Brloh býva v pukline 
alebo v jaskyni skalného 
brala. To je ukážka spoji-
tosti živej prírody s neživou, 
geológie s biológiou.

Základná škola na Slnečnej 
ulici bola na prírodovednej 
exkurzii na Liptove, zame-
ranej na širšie súvislosti  prí-
rodného prostredia. Cestovali 
sme najskôr cez menej zaují-
mavé flyšové pásmo hornej 
Oravy, pripomínajúce kamen-
nú dobošku. Zloženie flyšu 
bolo však vhodné na vybu-
dovanie Oravskej priehrady 
pre nepriepustnosť ílovcov v 
podloží. V oblasti Tvrdošína 
je flyš spestrený bradlovým 
pásmom. V Podbieli, neďale-
ko sútoku Studeného potoka 
a Oravy, sa vypína Červená 
skala – dolomity, vápence a 
štrkové zlepence. Františko-
va huta je svedok dávneho 
železiarstva vďaka výskytu 
železnej rudy.  Dolinou Stu-
deného potoka mali žiaci 
možnosť vidieť granodiorito-
vé okruhliaky, ktoré v dávnej 
minulosti obrúsil Roháčsky 
ľadovec. V kameňolome 
Podspády si mohli zobrať 
rozdrvené skalky dolomitov 
a zároveň videli priemyselnú 
ťažbu tejto horniny potrebnej 
v stavebníctve. Cestou cez 
horský prechod Huty sme 
očakávali nádherné výhľa-
dy na Liptovskú kotlinu, ale 
nepriaznivé počasie nám to 
umožnilo iba čiastočne. 

Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši je 
najmodernejšie múzeum Slo-
venska, jediné špecializované 
svojho druhu. Pozrieť a zažiť 
sa tu dá svet prírody na troch 
poschodiach, od jaskýň až 

po vysoké hory. Ôsmakom 
sa venovala odborníčka na 
mineralógiu, a tak sa postup-
ne dozvedali o neživej príro-
de udivujúce fakty: niektoré 
kamene „spievajú“, iné sve-
tielkujú, ďalšie by našli ako 
mikrosúčasti mobilov, atď.  
Šiestaci  videli a počuli expo-
náty zvierat a rastlín inak ako 
v učebnici -  v ich prirodze-
ných biotopoch. Najväčším 
lákadlom pre všetkých bol 
medvedí brloh, do ktorého 
mohli postupne vliezť štvor-
nožky a vidieť maketu sku-
točného brloha s mláďatami 
a zvukmi  autentickými ako 
v prírode. V podzemných 
priestoroch budovy si potom 

ešte vyskúšali plazenie v jas-
kyni a získali poznatky  o jas-
kyniarstve. 

Po skončení prehliadky v 
múzeu naša cesta pokračo-
vala popri nádrži Liptovská 
Mara do obce Bešeňová, zná-
mej termálnym kúpaliskom. 
Nad obcou pri železničnej 
trati je dodnes živá travertíno-
vá kopa. Žiaci mali možnosť 
vyjsť na túto kopu a vidieť, 
ako podzemný prameň hyd-
rogénuhličitanu vápenatého 
aj v súčasnosti vytvára ďalšie 
vrstvy Bešeňovského traver-

tínu zlatožltej farby. Zároveň  
sa mohli napiť tejto minerál-
nej vody.

Atraktívna a očakávaná  
bola posledná lokalita pro-
gramu – Národná prírodná 
pamiatka Lúčanský vodopád. 
Všetkých potešil pohľad na 
12 m vysokú travertínovú 
kopu, z ktorej steká mohutný 
prúd potoka Teplianka. Mine-
rály obsiahnuté v jej vode 
neustále pokračujú v tvorbe 
penovcových kaskád.

Pri návrate domov sme išli 
do Ružomberka starou ces-
tou, kde sme míňali tová-
reň na výrobu papiera a na 
záver sa nám ukázala 6 m 
vysoká Skalná päsť pri Lis-

kovej, vzniknuvšia eróznou 
činnosťou bočného ramena 
Váhu, ktorý sa predieral cez 
vápencové horniny.

Prírodovedná exkurzia obo-
hatila žiakov o zaujímavé 
geologické príbehy, pouká-
zala na súvislosti životného 
prostredia a doplnila vedo-
mosti o faune a flóre rozma-
nitého Slovenska. Treba si 
uvedomiť, že máme prírodné 
poklady aj doma a nemusíme 
ich vyhľadávať v zahraničí.

Mgr. Etela Juriňáková 
ZŠ, Slnečná

Pri Lúčanskom vodopáde.           Foto:	zš	s

Motto týždňa:
začni deň 
pohybom

Šport je jedinečný pro-
striedok na upevnenie 
fyzického aj duševného 
zdravia, na regeneráciu 
i zábavu. V dňoch 10. 
– 17. septembra sa na 
Slovensku zrealizova-
lo množstvo športových 
podujatí pod hlavičkou 
Európsky týždeň športu 
2016. Iniciatívu podporila 
aj naša škola, ZŠ, Slnečná.  
V týchto dňoch začínalo 
vyučovanie 15-minútovou 
pohybovou aktivitou. Žia-
ci cvičili, behali, súťaži-
li, tancovali, alebo sa len 
prešli po sídlisku. Snahou 
bolo pochopiť význam 
fyzického pohybu a viesť 
žiakov  k tomu, aby sa 
venovali nejakému športu 
aj nad rámec hodín teles-
nej výchovy.

                     ZŠ, Slnečná

Týždeň vo Fantázii
 Pre štvrtákov bol 10. október 

výnimočný a pre celú školu his-
torický. Žiaci zo ZŠ na Slnečnej 
ulici sa po prvýkrát zúčastnili 
týždňového pobytu v škole v 
prírode. V pondelok ráno nás 
autobus všetkých odviezol do 
Fantázie, školy v prírode v Starej 
Myjave.                                             

 Cesta rýchlo ubehla a o tri ho-
diny sme sa ocitli v Starej Myja-
ve, pred rekreačným zariadením, 
v ktorom sme sa ubytovali. Ča-
kali nás tu výborní animátori a 
bola s nimi úžasná zábava.  Zdat-
nosť, odvahu a 
zručnosť sme 
si otestovali v 
rôznych discip-
línach – jazde 
na štvorkolke, 
lezeckej stene, 
v lanovom par-
ku, streľbe či 
rybolove. Ako 
darček pre svo-
jich blízkych 
sme si zhoto-
vili šperky.   S 
k a m a r á t m i 

sme sa bavili v rôznych kluboch 
-  hrali turnaj v stolnom futbale, 
biliard, ping-pong. Večer sme sa 
zabávali na večerných súťažných 
programoch – Talent, Miss and 
boy, Tipovačka ... a diskotékach. 
Tešili sme sa na každý nasledu-
júci deň. 

 Po štyroch krásnych a zaujíma-
vých dňoch sme sa v piatok vrá-
tili domov. Máme veľa krásnych 
spomienok a zážitkov. Ďakujeme 
pani učiteľkám, že nám pripravili 
takýto neobyčajný týždeň. 

                ZŠ, Slnečná

V škole v prírode je to iné vyučovanie, určite 
súhlasia žiaci zo ZŠ na Slnečnej.    Foto:	(zš	s)



Posledný septem-
brový týždeň sa 
v našej Materskej  
škole  niesol v du-
chu  dopravnej vý-
chovy a situáciami 
s ňou spojenými.  
Využili sme príleži-
tosť a pozvali sme 
do  Materskej školy  
na Ulici Komenské-
ho záchranárov z 
RLP v Námestove. 
V  piatok deti od 
rána čakali sanitku s 
majákmi. Dopolud-
nia, tak ako záchra-
nári sľúbili, sa pred 
škôlkou objavila sa-
nitka. Počasie nám 
prialo, preto nám 
záchranári mohli 
ukázať čo najviac z 
ich práce. Pani Ivetka Pem-
peková a Miroslav Valek s 
veľkou ochotou odpovedali 
na zvedavé otázky detí a zo-
známili deti s celou výbavou 
záchranky. Videli  najväčšiu 
injekciu, natočili sme si pár 
EKG čiarok, poležali si pevne 
zafixovaní, vyskúšali fixovací 
golier, popočúvali naše srdieč-
ka, záchranári nás povozili na 
nosidlách, dokonca v sanitke 
so zapnutými majákmi. 

Cieľom tejto akcie bolo pri-
blížiť a ukázať deťom prácu 
záchrannej služby, aby sa deti 
takýchto situácii v budúcnos-
ti nebáli,  vedeli primerane 
reagovať a v prípade potreby 
použiť aj tiesňové telefónne 
číslo 112.

Ďakujeme záchranárom 
RLP v Námestove za spolu-
prácu a obohatenie výchovy 
našich najmenších.        

K. Pavčová 
MŠ, Komenského 

Aj na I. stup-
ni pani učiteľ-
ky  so svojimi 
žiakmi doká-
zali, že ovo-
cie a zelenina   
majú rôzno-
rodé využitie 
a fantázii sa 
medze nekla-

dú. Veľkou mierou k vydarenému dňu prispeli aj rodičia. Žiaci 
pripravili ovocné misy, šaláty či ochutnávku rôznych druhov vy-
nikajúcich jablkových koláčov. Bolo milé vidieť druhákov v zás-
terách, ako  malými rúčkami čistia mrkvu, jablká alebo pripravujú 
rôzne ovocné dobroty a výrobky. Keby ich tak videli rodičia, tešili 
by sa, akých majú pomocníkov v kuchyni.

To je len zlomok aktivít, ktoré sa dejú na našej škole. Takmer 
každá hodina je zaujímavá, ozvláštnená rôznymi aktivitami, 
prezentáciami či didaktickými hrami. 

Pospomínať všetky aktivity a podujatia, ktoré u nás prebieha-
jú, sa nedá. Už teraz sa tešíme na tie  ďalšie, ktoré nás čakajú v 
nasledujúcich mesiacoch. 

V neposlednom rade však ďakujeme všetkým rodičom, ktorí  
ochotne doma pomáhali svojim ratolestiam napríklad s pečením 
koláčov, prípravou ovocných šalátov či iných zdravých špecia-
lít na Deň zdravej výživy, ako aj s  tvorbou kostýmov a iných 
výrobkov na Európsky deň jazykov.  Bez ich pomoci by sme to 
takto pekne  nezvládli.                                       ZŠ, Komenského

Spomenieme aj 
Deň zdravej výži-
vy spojený s Dňom 
jablka, ktorý sme si 
pripomenuli 13. ok-
tóbra. Žiaci II. stup-
ňa si svoje zručnosti 
a schopnosti zmerali 
v dvoch kategóriách. 
Prvou bola súťaž o 
najkrajší výrobok z 
ovocia alebo zeleniny. Žiaci pripravili krásne zdravé pochúťky 
v podobe ovocných či zeleninových mís, rôznorodých zviera-
tiek, ovocných kytíc či zaujímavých ovocných vencov. Druhou 
disciplínou boli športové súťaže, ako napr. čo najrýchlejšie pre-
niesť bobuľu hrozna na plastovej lyžičke, podliezť lano s man-
darínkou na hlave či naškrabať čo najdlhšiu šupku z jablka. Veľa 
zábavy si užili pri kŕmení mandarínkou so zaviazanými očami. 

A keďže sme v škole, bola pre nich pripravená aj poučná pred-
náška. Či všetko správne pochopili, zistil vedomostný test.

Ani futbalisti v októbri nezaháľali. 
Tretieho októbra sa na  futbalovom 
ihrisku  MŠK  Námestovo konala 
kvalifikácia do 1. kola COCA COLA 
CUP 2016/17. Naši chlapci vyhrali vy-
sokým skóre 10:0,  a tak si zabezpečili 

postup do ďalšieho kola.
Okrem spomínaného futbalového zápasu sa 7. októbra  konala kva-

lifikácia do okresného kola mladších žiakov  v malom futbale. Výber 
zostavy tvorili futbalisti zo 6. - 7. ročníkov. Zvíťazili nad CZŠ 4:3 a 
tak postúpili ďalej.

O štyri dni neskôr si sily v malom  futbale zmerali aj starší žiaci. 
Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev. Naši futbalisti zvíťazili  vysokým 
skóre 37:1. Prvé miesto  a postup boli pre nich zaslúženou odmenou. 

Na umelej tráve pri  ZŠ Námestovo sa začiatkom októbra  konala 
aj  kvalifikácia do obvodného kola  v malom futbale dievčat.  Naše 
dievčatá vďaka výhre postúpili do okresného finále, ktoré  sa hralo 
11. októbra.  V chladnom počasí dievčatá predvádzali dobrý futbal a 
všetky tri zápasy sa skončili výhrou. 

Sme radi, že okrem  chlapčenských talentov  rastú  na našej škole aj 
dievčenské talenty vo futbale. 

Naša škola je 
známa aj špor-
tom, a preto bol 
september a ok-
tóber bohatý aj 
na športové uda-
losti. 

Štyria žiaci 
našej školy sa 
22. septembra 
zúčastnili cez-
poľného behu v 
Oravskej Polhore 
na Slanej vode. 
V chladnom počasí bežali cez rozbahnený terén statočne, ale na 
umiestnenie na stupeň víťazov to  nestačilo. V celkovom poradí 
škôl chlapci získali 4. miesto  a dievčatá obsadili 8. miesto

Na Európsky deň jazykov nezabudli ani žiaci I. stupňa.  An-
glické pesničky, básničky a scénky odbúrali jazykovú bariéru i 
vekový rozdiel medzi žiakmi. Prváci  a druháci zaspievali anglic-
ké piesne. Tretiaci sa predstavili strašidelným tancom a piesňou 
o strašidlách. Štvrtáci „priplávali“ na žltej ponorke a zaspievali 
pieseň od skupiny The Beatles. Ich rovesníci z „Áčky“ si pripra-
vili milú scénku o vyučovacej hodine. Na záver si všetci spolu  
zaspievali a zatancovali známu rečňovanku o častiach tela.

Priaznivé počasie využili aj šiestaci, v piatok 30. septembra, 
na návštevu Juráňovej doliny. Tento nádherný kút Západných 
Tatier nás prekvapil mnohými prírodnými krásami. Žiakov 
fascinovala  rozkvitnutá lúka plná vzácnych šafránov i roz-
hľadňa, z ktorej bolo vidieť   Osobitú. Vápencová tiesňava 
bola super, aj keď trochu náročnejšia na výstup za pomoci re-
ťazí. Po vychádzke a občerstvení v Oraviciach sa všetci  vrátili 
domov bohatší o množstvo dojmov a zážitkov.

Vo štvrtok 29. sep-
tembra si to  žiaci  8. 
ročníka namierili do 
Jánošíkových dier. 
Po dobrej teoretickej 
príprave, akú obuv 
zvoliť do hôr, ako sa 
správať vo vysokohor-
skom prostredí, ako 
stúpať po rebríkoch, 
sa našťastie, nikomu 
nič nestalo. Vyučujú-
ci  zvolili nenáročnú 
trasu, ktorú zvládol 
každý.  Najväčšou zá-
bavou bolo  lezenie po 
rebríkoch. Cesta bola  

pekná a každú chvíľu mohli žiaci obdivovať krásne výtvory 
prírody a rôzne skalné útvary.  Ako na záver skonštatovali via-
cerí,  exkurzia stála zato.

8 Námestovčanškoly

Pekné počasie a  babie leto nás povzbudili uskutočniť v 
poslednom septembrovom týždni geograficko-biologické ex-
kurzie. V stredu  28. septembra sa  žiaci 9. ročníka zúčastnili 
výstupu na Babiu horu. Po strmej ceste  nahor zdolali deviataci 
vrchol Babej hory už pred jedenástou. 

Všetkým sa naskytol  krásny výhľad, ktorý bol zadosťučine-
ním na boľavé a unavené nohy.

September a október v ZŠ na Komenského ulici

V ten istý 
deň  sa žia-
ci 7. roční-
ka vybrali 
za krásami 
Západných 
Tatier, aby 
si prezreli 
R o h á č s k e 
plesá. Čistý 
vzduch a ti-
cho v horách 
vnímal popri 
n á r o č n o m 
teréne kaž-
dý. Vytúže-
ný  vodopád 
vnukol pocit 
iného sveta 
ďaleko od 
civilizácie. 
Naše slovenské veľhory  tak žiakom  ponúkli nezabudnuteľný 
obraz toho, čo príroda sama vytvorila.

E x k u r z i e  
však neboli je-
diné, ktoré sme 
v poslednom 
s e p t e m b r o m 
týždni absolvo-
vali. 

26. september 
je  venovaný 
oslave európ-
skych jazykov. 
V tento deň 
sa na našej škole už tradične žiaci 5. až 9. ročníka zapojili do 
aktivít súvisiacich s týmto dňom. Prvou úlohou bolo formou 
posteru, piesne alebo vlastného výrobku prezentovať deväť uži-
točných fráz vo zvolenom jazyku. Druhou úlohou bolo pred-
staviť  vybranú krajinu Európy s jej zvyklosťami, tradíciami a 
kultúrou. Žiaci k týmto zadaniam pristúpili veľmi zodpovedne. 
Triedy vyzdobili v národných farbách, obliekli sa do tradičného 
oblečenia, či cez  ukážky predstavili bežný život danej krajiny. 
Okrem poroty si triedy premenené na európske krajiny pozreli 
aj žiaci 1. stupňa. Zoznámili sa tak s  Holandskom, Poľskom, 
Španielskom, Ruskom, Anglickom, Írskom, Talianskom, Portu-
galskom, Švédskom, Francúzskom, ale aj Slovenskom. 

Záchranári v materskej 
škole v Námestove

Záchranári tiež priblížili deťom výbavu 
záchranky.

September nám otvoril brány do nového školského  roka.  
Hoci je v škole  získavanie nových poznatkov a vedomostí 
prvoradé, máme čas aj na niečo veselšie. 
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Kino KULTÚRA Námestovo
október 2016

30. 10.
Nedeľa
o 16,00 h

deväť živoTov páNA 
fÚziKA

Rodinný, komédia

4 €

2D

30. 10.
Nedeľa
o 18,30 h

deviATY živoT LoUiSA 
dRAXA

Mysteriózny, Triler

4 €
2D

november 2016
4. 11. piatok

o 16,00 h
6. 11. nedeľa

o 16,00 h
13. 11. piatok

o 16,00 h

TRoLLoviA

Animovaný

6 €
3D

4. 11. piatok
o 18,30 h NeoN demoN

Horor

4 €
2D

5. 11. sobota
o 18,00 h ÚčTovNíK

Krimi, dráma

4 €
2D

6. 11. nedeľa
o 18,30 h RozpRávKA pRe emU

Komédia

4 €
2D

10. 11. štvrtok
o 18,00 h fK: ToTo je Náš SveT

Dráma

3 €
2D

11. 11. piatok 
18,30 h

12. 11. sobota 
18,00 h

doCToR STRANGe

Dobrodružný

6 €
3D

13. 11. nedeľa
o 18,30 h

HACKSAW RidGe: 
zRodeNie HRdiNU

Vojnový

4 €
2D

16. 11. streda
o 18,00 h

TATRY, NovÝ pRíBeH

Dokument

4 €
2D

18. 11. piatok
o 16,00 h

20. 11. nedeľa
o 16,00 h

doBA ĽAdová: mAmUTí 
TReSK
Animovaný

5 €
3D

18. 11. piatok
o 18,30 h

19. 11. sobota
o 18,00 h

pRvÝ KoNTAKT

Sci-fi, triler

4 €
2D

20. 11. nedeľa
o 18,30 h

SNoWdeN

Drána

4 €
2D

24. 11. štvrtok
o 18,00 h

fK: NepozNANÝ

Dokument

3 €
2D

25. 11. piatok
o 16,00 h

AKCiA ARKTídA 
+ HviezdNY TAXíK

Rodinný

4 €
2D

25. 11. piatok
o 18,30 h

26. 11. sobota
o 18,00 h

fANTASTiCKÉ zveRY A 
iCH vÝSKYT 

Dobrodružný

6 €
3D

27. 11. nedeľa
o 16,00 h

HĽAdá SA doRY

Animovaný

5 €
3D

27. 11. nedeľa
o 18,30 h

vTedY v RAji

Dobrodružný

4 €
2D

oRAvA jAzz
28. – 29. 10.  

(piatok, sobota) 

Už po siedmykrát bude v 
Dome kultúry v Námestove 
festival Orava Jazz, ktorý aj 
tento rok prinesie vynikajú-
ci program.

Okrem legendy slovenskej 
hudby Mariána Vargu sa 
v programe predstaví aus-
trálsky bluesový gitarista 
Wolf Mail, poľský huslista 
Mateusz Smoczyński, ame-
rická blues-rocková kapela 
Jean Marx Express, ale aj 
slovenskí Róbert Pospiš & 
Martin Sillay so svojimi 
baladami a mladá výborná 
kapela z Banskej Bystrice 
Especias.

fRAGiLe – QUeeN
3. 11. Štvrtok 18:00      

Vstupné: 21 €

Po dvoch mimoriadne 
úspešných rozsiahlych česko-
slovenských turné s legendár-
nym Richardom Müllerom 
prichádzajú organizátori, 
vďaka spolupráci s festiva-
lom Viva Musica!, s novým 
projektom „Fragile Queen“.

V netradičných aranžmá-
noch sa predstavia nesmrteľ-
né hity dnes už legendárnej 

kapely Queen: Bohemian 
Rhapsody, The Show Must 
Go On, We Will Rock You, 
Bicycle Race a mnohé ďalšie, 
ktoré  doplní zvuk rockovej 
kapely v podaní tých najlep-
ších muzikantov slovenskej 
pop music, ako napr. Martin 
Valihora, Eugen Vizváry, Ju-
raj Griglák, Tomáš Gajlík, 
Juraj Zaujec, Michal Bugala 
a ďalší.

zeLeNÝ SveT 2016
3. 11. – 27. 11.

Parky a záhrady
 - výstava

pRešiBANÝ KoCÚR 
v čižmáCH    

11. 11. Piatok 16:00

Vstupné: 3 €
Mestské divadlo Actores 

Rožňava
Náš odvážny kocúr rozumie 

všetkému. Nielen ľudskej 
reči, lež i tomu, čo sa ukrý-
va v srdci človeka. Slovenská 
ľudová rozprávka okorenená 

vtipom a humorom je, navy-
še, popretkávaná piesňami, 
prísloviami, porekadlami a 
ľudovými obyčajmi.

BeSedA 
So SpiSovATeĽom 
GUSTom mURíNom

16. 11. Streda 9:00

V Dome kultúry v Mestskej 
knižnici v Námestove sa 16. 
novembra  o 9:00 hod. usku-
toční beseda so spisovateľom 
Gustom Murínom.

NámeSTovo 
– HiSTÓRiA 
1556 - 2016

1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Výstava. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční vo štvrtok 1.de-
cembra o 15:00 hod.

4. RočNíK zimNÉHo 
pLávANiA

4. 12. Nedeľa 14:00

Nábrežie Oravskej priehra-
dy

špoRToveC meSTA
4. 12. Nedeľa 14:00

Sála domu kultúry

viANočNÝ KoNCeRT
8. 12. Štvrtok 16:00

ZUŠ Fernezová

viANočNÝ KoNCeRT
14. 12. Streda 17:00

ZUŠ I. Kolčáka

viANočNÝ KoNCeRT
19. 12. Pondelok 17:00
ZUŠ Pierot

O Námestovských autorských čítaniach
 Už piaty ročník Námestov-

ských autorských čítaní sa konal 
3. októbra na gymnáziu, strednej 
odbornej škole a v knižnici.

V priestoroch Gymnázia An-
tona Bernoláka v Námestove 
čítali zo svojej tvorby Peter 
Getting, Juraj Šebesta  a s gym-
nazistami besedoval vydavateľ 
Ivan Harman. V dome kultúry,  
v priestoroch mestskej knižnice, 
predstavili  študentom a žiakom 
vlastnú tvorbu známi slovenskí 
básnici  Jano Litvák, Erik On-
drejička a Peter Milčák, hudob-
ne sprevádzal Miloš Železňák. 

M o d e r o v a l 
Peter Zema-
ník.

V š e t k o 
bolo možné 
zorganizovať 
vďaka Domu 
kultúry v 
Námes tove 
a Fondu na 
rozvoj ume-
nia.  Zavítali 
k nám básni-
ci, šéfredak-
tori, noviná-
ri a textári 

piesní z Česka v dvoch osobách 
Radek Štepán a Vojtěch Kuče-
ra. Nesmieme zabudnúť ani na 
oravského  súčasného spiso-
vateľa Medarda Slovíka, ktorý 
držal ochrannú ruku nad tým-
to projektom. Autori následne 
predstavili seba, svoje zážitky 
a, samozrejme, nevynechali čí-
tanie vlastnej tvorby. My sme 
zanietene počúvali a premos-
ťovali sme sa do ich fantázie. 
V ich tvorbe bolo spomenutých 
veľa krásnych a živých zážit-
kov, vzťah a láska k prírode, 

ale aj k ľudom. Medzitým sme 
mohli otvorene rozprávať o na-
šich skúsenostiach s literatúrou 
a umením. Mne osobne sa na 
autorskom čítaní veľmi páčilo. 
Knižky, ako aj úryvky boli zau-
jímavé a niekedy aj milo vtipné. 
Malo to pre mňa veľký prínos a 
povzbudilo ma to k mojej ďal-
šej umeleckej tvorbe a posunulo 
ďalej. Verím, že sa stretneme aj 
o rok! 

Mária Slaničanová 4. M 
Stredná odborná škola 

v Námestove 

O knihách medzi knihami – poslucháči a aktéri V. námestov-
ských autorských čítaní sa okrem Gyymnázia A. Bernoláka a 
Strednej odbornej školy v Námestove zišli aj v mestskej knižni-
ci.          Foto: (dkn)

Študenti Strednej odbornej školy v Námestove, medzi ktorými 
sú aj takí, čo sa venujú literárnej tvorbe, a tak najmä tí so záuj-
mom sledovali program autorských čítaní.            Foto: (dkn)

NÁMESTOVO – HISTÓRIA 1556 - 2016
V priestoroch Domu kultúry 

v Námestove bude 1. decemb-
ra slávnostne otvorená výsta-
va Námestovo – história 
1556 – 2016. Pôjde doslova o 
živú učebnicu histórie mesta, 
v ktorej sa bude doba minulá 
v obraze, odeve, nástroji či na 
starom filmovom páse snúbiť 
so súčasnosťou. Inak poveda-
né, veci a dokumenty budú 
staré, historické či nedávne, 
ale už minulé, sprievodný 

program k ukážkam vystú-
peniami  „zosúčasnia“ svojím 
vekom žiaci námestovských 
škôl, celý kultúrny program 
choreograficky zastreší ZUŠ 
Ignáca Kolčáka. Pôjde teda 
o originálne skĺbenie dávne-
ho so súčasným, čím organi-
zátori sledujú tiež zvýšenie 
záujmu mladej generácie o 
históriu, najmä o históriu 
mesta Námestovo, v kto-
rom žijú či študujú. Výstava 

Námestovo – his-
tória 1556 – 2016 
však bude mať čo 
povedať všetkým 
generáciám. Jej 
vernisáž je pláno-
vaná na štvrtok 1. 
decembra o 15.00 
hod. Záujemcovia 
si ju budú môcť 
pozrieť počas 
decembra 2016 i 
januára 2017.     (r) Ilustračná fotografia, int.



Vítame medzi nami

10 Námestovčanspektrum

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
október – november 2016  v Námestove

29.10.2016   Sob   Lekáreň Poliklinika   Červeného kríža 62/30

30.10.2016   Ned  Lekáreň Poliklinika  Červeného kríža 62/30

  1.11.2016   Uto  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červeného kríža 130/29

  5.11.2016   Sob  Lekáreň MATKY TEREZY  Štefánikova 210  

  6.11.2016   Ned  Lekáreň MATKY TEREZY  Štefánikova 210 

12.11.2016,  Sob  Lekáreň FARMÁCIA  Červeného kríža 1602/35  

13.11.2016,  Ned  Lekáreň FARMÁCIA  Červeného kríža 1602/35 

17.11.2016,  Štv  Lekáreň TABLETA  Mláka  1258 

19.11.2016,  Sob  Lekáreň TABLETA  Mláka 1258 

20.11.2016,  Ned  Lekáreň TABLETA  Mláka 1258 

26.11.2016,  Sob  ZELENÁ LEKÁREŇ  Červeného kríža 130/29 

27.11.2016,  Ned  ZELENÁ LEKÁREŇ Červeného kríža 130/29 

sobota od 13.00 – 19.00 h

nedeľa a sviatky od 8.00  – 19.00 hod

SPoLoČENSKÁ RUBRIKA

odIŠLI Z NAŠICh RAdov

Narodení v septembri 2016

kutláková	 Danka	 64
sroková	 mária	 72

tohol	 róbert	 48
Graňák	 Ivan	 23

v septembri  2016

mokošák	 peter
Floreková	 michaela
trnková	 Júlia
soľavová	 ella

Bača	 Jozef
Chomát	 roman
púčeková	 Júlia
sochová	 elizabeth

Music Camp nesklamal 
ani tento rok

Začiatkom augusta sa v 
Oravskej Polhore uskutočnil 
už tretí ročník populárneho 
týždenného letného hudob-
ného tábora pre deti s náz-
vom Music Camp 3. Skupina 
mladých, hudobne zaniete-
ných ľudí z Oravy pripra-
vila pre 34 detí z oravských 
obcí a širšieho okolia boha-
tý program, ktorý spočíval 
predovšetkým v hudobných 
aktivitách. Cieľom tohto tá-
bora bolo nacvičiť niekoľko 
populárnych, ľudových a 
zborových piesní, ktoré boli 
odprezentované na závereč-
nom koncerte v obecnom 
amfiteátri v Oravskej Polho-
re. Okrem skúsených lekto-
rov podporila svojou účasťou 

túto akciu aj známa sloven-
ská muzikálová speváčka a 
herečka Mirka Partlová. Pre 
mladých hudobníkov to bola 
skvelá príležitosť, aby po-
čas letných prázdnin mohli 
netradičnou formou rozví-
jať svoje hudobné zručnosti. 
Deti spoločne s animátormi 
vytvorili počas siedmich dní 
jednu úžasnú partiu, pričom 
sa utvorilo množstvo nových 
priateľstiev. Veľká vďaka 
patrí sponzorom tohto jedi-
nečného podujatia, predo-
všetkým obci Oravská Pol-
hora, ZUŠ Ignáca Kolčáka 
v Námestove a SZUŠ v Ná-
mestove. Už teraz sa všetci 
tešíme na ďalší ročník Music 
Campu.         Michal Puchel

Skupina mladých hudobných zanietencov z Oravy ponúk-
la oravským deťom počas letného hudobného tábora bohatý 
program.

Študenti Univerzity tretieho veku zložili 
imatrikulačný sľub

Pod záštitou Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
Centra ďalšieho vzdelávania 
sa na pôde Základnej školy 
na Komenského ulici otvoril 
už 3. ročník UTV.  Súčasťou 
tohto slávnostného podujatia 
bola imatrikulácia študen-

tov prvého ročníka, ktorá z 
priestorových dôvodov pre-
biehala  v aule SOŠ na Hat-
talovej ulici v Námestove.  
Pri tomto slávnostnom akte  
si študenti prevzali výkaz 
o štúdiu a stali sa riadnymi 
študentmi UTV UK v Brati-
slave.

Začiatok akademického 
roka prišli spolu so študent-

mi UTV osláviť  aj riaditeľka 
Centra ďalšieho vzdeláva-
nia UK v Bratislave Paed-
Dr. Janka Chládecká, PhD., 
metodička a prezidentka 
Asociácie univerzít tretieho 
veku PhDr. Nadežda Hrap-
ková, PhD., primátor mesta 

Námestovo Ing. Ján Kadera 
a riaditeľ Základnej školy na 
Komenského ulici  Mgr. Ľu-
bomír Jaňák.

Trojročné štúdium je reali-
zované   formou prednášok v 
priestoroch  Základnej školy 
na Ulici Komenského a SOŠ 
na Hattalovej ulici  jeden-
krát do mesiaca.   Poslucháči 
1. ročníka UTV navštevujú 
prednášky všeobecného 

základu, ktoré sú  zostavené 
z úvodných prednášok jed-
notlivých študijných odbo-
rov UTV.  V 2. a 3. ročníku 
sa  poslucháči zameriavajú 
na študijný odbor Človek 
a zdravie, ktorý si sami 
vybrali. Po ukončení tretie-
ho ročníka sa štúdium kon-
čí promóciou na pôde UK 
v Bratislave, kde obdržia 
osvedčenie.

V priebehu troch akademic-
kých rokov sa študenti UTV 
oboznámia s témami, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu ich živo-
ta. Spoznajú, aký význam 
má celoživotné  vzdeláva-
nie vo vyššom veku, získa-
jú informácie v odvetviach 
zdravotníctva, psychológie, 
histórie, práva  či  v použí-
vaní informačných techno-
lógií  v živote seniorov.

 Záujem o takúto formu 
štúdia je veľký, v súčasnosti 
navštevuje štúdium až 101 
študentov. Po absolvovaní 
a splnení podmienok štúdia 
získajú  absolventi  osvedče-
nie o ukončení záujmového 

vzdelávania.
Každý ročník štúdia má 

svojich zodpovedných vedú-
cich. Vedúcimi 1. a 3. roční-
ka sa stali PhDr.  Nadežda  
Hrapková,  PhD a Mgr. Anna 
Dravecká. 

Zvýšením počtu starších 
ľudí je nutné zaujímať sa aj 
o ich  potreby, ako je efektív-
ne využitie voľného času,  
duševná vitalita či pocit 
užitočnosti. Prostredníc-
tvom UTV sa v pobočke v  
ZŠ Komenského  podporuje 
zdravé a aktívne starnutie 
v regióne, pretože štúdium 
navštevujú hlavne posluchá-
či z okresov Námestovo a 
Tvrdošín.

Študentom i pedagógom 
UTV  želáme dobré zdravie 
a veľa úspechov v činnosti, 
veľa vzájomného obohaco-
vania i príjemných chvíľ, 
ktoré budú tráviť spolu na 
pôde pobočky UK v ZŠ na 
Ulici Komenského.

Bližšie informácie o UTV 
na www.zskomnam.edu.sk.

ZŠ, Komenského ulica 

univerzitu	tretieho	veku	(utV)	uk	navštevuje	v	Námes-
tove	už	101	študentov.	Imatrikulačný	sľub	zložilo	v	sep-
tembri	61	záujemcov	o	toto	štúdium	z	okresov	Námes-
tovo	a	tvrdošín

Na slávnosti si prváci prevzali výkaz o štúdiu a stali sa riad-
nymi študentmi UTV UK v Bratislave.                      Foto: (dr)

Zľava riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania  UK  v Brati-
slave Janka Chládecká, riaditeľ Základnej školy na Ulici Ko-
menského Ľubomír Jaňák, metodička a  prezidentka Asociá-
cie univerzít tretieho veku Nadežda Hrapková, vedúca krúžku 
Anna Dravecká a primátor Ján Kadera.

Naučené si vzápätí vyskúšali súťažne. Úspešne
Ako rozpoznáme kvalit-

né espresso? Farba takejto 
kávy by mala byť lieskovo 
oriešková, v podobe hus-
tého krému, bez čiernych 
okrajov s typickou kávovou 
vôňou.

Pripraviť takúto kávu 
je úlohou baristu. Ten 
však nemôže zostať iba 
pri základoch - pripraviť 
espresso alebo cappuccino 
- ale uplatniť tiež určitú 
nadstavbu využitím prv-
kov Latte art, čo znamená 
„umenie mlieka“ a znalosti 
baristov v kreslení mliečnou 
penou do kvalitne priprave-
ného espressa.  

No nielen tieto poznatky si 
mohli 4. –  6. októbra osvo-
jiť žiaci Súkromnej strednej 
odbornej školy EDUCO a 
Súkromnej spojenej školy 
EDUCO na Slanickej osade, 
ktorí absolvovali kurz baristu 
v spolupráci s akreditovaným 
školiacim strediskom  Aca-
demy of Coffee, v zastúpení 
odborným garantom, lekto-
rom a cafeológom Oldřichom 
Holišom. O tom, že naši žiaci 

– účastníci kurzu zo Slanice 
so zaujatím prijímali nové 
poznatky z oblasti spracova-
nia kávy, ako aj správneho 
nastavenia mlynčeka, prí-
pravy spomenutých druhov 
kávy, svedčí aj fakt, že okrem 
úspešného absolvovania záve-
rečných skúšok si až piati žia-
ci vyskúšali čerstvo nadobud-
nuté poznatky aj v reáli. A to 
už v 4. kole celoštátnej súťaže 

SLOVAK  BARISTA  CUP 
junior 2016.  Garantom tejto 
súťaže, konanej 7. októbra 
bola práve Academy of Cof-
fee, člen Slovenskej barman-
skej asociácie.

Súťažiaci z  Hotelovej aka-
démie (HA) v Piešťanoch, 
HA Žilina, Strednej odbornej 
školy gastronómie a hote-
lových služieb v Nitre, HA 
Bardejov ako aj už spomenu-

tých dvoch domácich škôl zo 
Slanickej osady – Námestova 
si vyskúšali svoje zručnosti a 
vedomosti pri príprave dvoch 
porcií espressa, dvoch por-
cií cappuccina i dvoch porcií 
voľného nápoja, základom 
ktorého muselo byť espres-
so, a to všetko mali za úlohu 
stihnúť v časovom limite 10 
minút. Ďalšou disciplínou 
bolo správne nastavenie mlyn-
čeka. V tejto disciplíne rozho-
dovala rýchlosť nastavenia 
i hrúbka nastaveného mletia 
kávového zrna. Samozrejme, 
nevyhnutnou súčasťou bola 
aj komunikácia s hosťom. Na 
prácu jednotlivých súťažia-
cich dozerala komisia pod 
vedením Doc. Pharm. Jozefa 
Augustína PhD, odborného 
garanta súťaže a autora odbor-
ných kníh nielen o káve.

Celkové poradie 4. kola: Na 
1. mieste sa umiestnila Ale-
xandra Michálková z HA Žili-
na, na 2. Terézia Valjentová  z 
HA Piešťany a 3. miesto patrí 
Kataríne Staseľovej zo SSOŠ 
EDUCO Námestovo.

 Mgr. Ľ. Petrovič

Nie je vôbec jednoduché pripraviť dobrú kávu, dokonca hod-
nú aj ocenenia v súťaži, ak vedľa vás stojí člen poroty so stop-
kami v rukách...           Foto: (ľp)
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Slovenský pohár v jachtingu v námestove
Na Oravskej priehrade sa 10. a 11. 

septembra konali jachtárske preteky 
O pohár primátora Mesta Námesto-
va. Boli súčasťou Slovenského pohá-
ra v lodnej triede Optimist. Seriál 
Slovenského pohára pozostáva zo 
siedmich regát a v tomto roku jedna 
pripadla aj na Oravu. Organizovať 
sa ju podujali dva  miestne kluby  - 
Yacht club  - Orava a TJ motor yacht. 
Riaditeľom a zároveň aj rozhodcom 
pretekov bol Vladimír Benček, ktorý 
spolu s Adamom Brestovským tré-
nujú námestovskú mládež. Na štart sa 
postavilo 26 lodí, na ktorých súťaži-
li deti vo veku od 6 do 15 rokov. 
Víkendové dni nám priniesli síce 
pekné slnečné počasie, no mladým 
jachtárom veľmi podmienky nepriali. 
Vzhľadom na slabý vietor sa  podari-
lo odjazdiť štyri rozjazdy, po ktorých 
vyhodnotení sa najlepšie umiestni-
la Zuzana Ursínyová z Yacht clu-
bu Limar Liptovský Mikuláš. Na 2. 
mieste skončil Alex  Zdenek Malina z 
YC Slovan Bratislava a 3. bol Oliver 

Brestovský taktiež z YC Limar Lip-
tovský Mikuláš. Na peknom 4. mieste 
sa umiestnila námestovská jachtárka 
Soňa Benčeková. Týmto miestom si 
Soňa stále držala 2. priečku v cel-
kovom poradí Slovenského pohára. 
Veľmi nás teší, že sa na pretekoch 
zúčastnili aj ďalší naši zverenci, ktorí 
začali trénovať  v tomto roku a medzi 
špičkou  Slovenska triedy Optimist sa 
nestratili. Krásne 8. miesto talentova-
ného  Mateja Štefaničiaka  je veľkým 
prekvapením.

Umiestnenie námestovských mla-
dých jachtárov: 4. Soňa Benčeková, 
8. Matej Štefaničiak, 20. Kristína 
Rusnáková, 21. Karin Benčeková, 
24. Sofia Valentínyová, 25. Táňa Šte-
faničiaková

Organizátorom sa podarilo usporia-
dať  pekné preteky, no veľké poďako-
vanie patrí aj sponzorom, primátoro-
vi Ing. Jánovi Kaderovi, že si našiel 
čas a odovzdal víťazke pohár Mesta 
Námestovo.

                           Vladimír Benček

Najlepšiu štvoricu jachtárskych pretekov O pohár primátora Námestova tvorili: víťazka Zuzana Ursínyová, 
2. Alex Zdenek Malina, 3. Oliver Brestovský a 4. Soňa Benčeková. Úspešným jachtárom Slovenského pohá-
ra v triede Optimist zablahoželal primátor Námestova Ján Kadera.      

Ľadové medvede získavajú na popularite
Odvážny koníček v podobe 

kúpania sa v studenej vode si 
získava čoraz viac priaznivcov. 
Približne tridsiatka odvážliv-
cov sa už od 16. októbra pravi-
delne, každú nedeľu od 10.30 
hod. stretáva na pláži JAMI 
vedľa hotela Studnička, aby 
svojmu organizmu doprialo 
toto naturálne antibiotikum. 
Vyvrcholenie otužileckých 
aktivít príde na rad 4. decemb-
ra, kedy sa v Ú-čku uskutoční 
4. ročník zimného plávania v 
Oravskej priehrade. V rámci 
tohto podujatia je pripravený 
aj naozaj zaujímavý program. 

„O 13.00 hod. začne  ná-
brežím  znieť  Bubnová  
show!“, hovorí Jozef Bal-
cerčík, jeden z organizáto-
rov. „Jedinečný bubenícky 
orchester na viac ako hodinu 
prinesie slnko, radosť, energiu 

a tanec!“ Ak by ste počas ich 
show chceli zostať nehyb-
ní, nepodarí sa vám to. Sila 
zvuku a pozitívnej energie 
sa totiž dostane do celého 
námestovského Učka. Okrem 
spomínanej show si budete 
môcť vychutnať aj nitriansku 
skupinu Batucada Campana, 
ktorá doteraz ešte v Námes-
tove nevystupovala, no sme 
si istí, že vás svojím reperto-
árom osloví.

Ako hovorí Jozef Balcer-
čík, otužilci chcú takýmito 
popularizačno-propagačnými  
podujatiami  upriamiť pozor-
nosť verejnosti na fakt, že v 
rámci Európskej únie patrí 
Slovenská republika ku kra-
jinám s najvyššou spotrebou 
antibiotík, čo v súvislosti s 
rezistenciou na antibiotiká  
nie je veľmi potešujúce. Aj 

keď navonok sa zdá, že sú len 
partiou čudákov a exhibici-
onistov, pravidelné plávanie 
počas zimného obdobia im 
dodáva nielen skúsenosť, že 
nepoznajú štípanie komárov, 
ale aj to, že je to silný pro-
striedok  na upevnenie teles-
ného zdravia a odolnosti, na 
posilnenie duševného zdravia, 
vôle, psychickej vyrovnanos-
ti a sebadôvery. Tiež  spôsob 
relaxácie, príjemnej zábavy 
a zdroja vnútornej pohody. 
Pravidelným otužovaním sa 
naozaj dá zvýšiť odolnosť 
organizmu proti ochoreniam z 
nachladnutia. Preto neváhajte 
a pridajte sa k nim. 

Podujatie je organizované v 
spolupráci s Domom kultúry v 
Námestove a Mestom Námes-
tovo.         

                                 (jb/mk)
Zimné plávanie v Oravskej priehrade zaznamená 4. decembra už svoje štvrté pokračovanie.  

	 	 	 	 	 			 	 	 		Foto: ar otužilci

nová sezóna Oravskej hokejovej ligy
Po minulom pilotnom roč-

níku projektu Oravskej hoke-
jovej ligy (OHL) pokračuje 
táto súťaž aj naďalej. Altis 
OHL ostáva v pôvodných 
stanovách a teda bude ko-
pírovať minulý ročník. Pár 
zmien sa však predsa len 
udialo. Jednou z nich bude 
odohranie superpohára, ktorý 
vznikol na základe dohody s 
Oravskou hokejovou súťažou 
v Dolnom Kubíne. Finále su-
perpohára proti sebe odohra-
jú víťazi jednotlivých súťaží 
na dva víťazné zápasy. Ok-
rem toho sa na základe doho-
dy družstiev povolilo hrať aj 
dorastencom, čo by malo ligu 
zatraktívniť a hlavne omla-

diť. Do jednotlivých zápasov 
však budú môcť nastúpiť ma-
ximálne traja hráči. Dobrou 
správou je aj spolupráca so 
Stredoslovenským zväzom 
ľadového hokeja, ktorý do 
ligy deleguje rozhodcov.

Po dohode sa do ligy mohlo 
prihlásiť osem mužstiev, kde 
sa prihliadalo na pôvodne 
družstvá, ktoré hrali aj minu-
lý rok, ak by niekto odstúpil, 
resp. sa neprihlásil, boli oslo-
vené, prípadne prizvané ďal-
šie tímy. Jediným novým záu-
jemcom bola Oravská Lesná, 
ktorá však mala podmienku 
odohrať domáce zápasy  na 
domácom štadióne. Na zá-
klade vzájomného konsenzu 

im to však nebolo umožnené, 
aby mali všetci rovnaké pod-
mienky. 

Po sklamaní z minulého 
roka sa do súťaže opätovne 
prihlásil aj HK MTS Námes-
tovo. Ich očakávania pred 
touto sezónou sú hlavne za-
čať skromne a určite skončiť 
lepšie ako vlani. Potvrdili to 
aj prvé dva zápasy, v ktorých 
zvíťazili. V prvom prípade 
nad Klinom v pomere 3:1 a 
v druhom nad silným súpe-
rom z Liesku 2:1 po samos-
tatných nájazdoch. Koreňom 
úspechov je určite aj návrat 
Petra Barthu na post branká-
ra. Minulú sezónu vychytal 

celkové víťaz-
stvo tímu z 
Vavrečky. Na 
súpisku pribu-
dol aj mladý, 
šikovný útoč-
ník Martin 
Slovík, ktorý 
už zaznamenal 
dva presné zá-
sahy.

Komple tný 
v ý s l e d k o v ý 
servis nájdete 
na: http://altis-
ohl.webnode.
sk/

Marián 
Kasan

Staronovou tvárou v drese HK MTS Námestovo je v aktuálnej sezóne Peter 
Bartha. Aj vďaka jeho dobrým výkonom si Námestovčania snáď vybudujú lep-
šie ako to minuloročné predposledné miesto.       Foto: int.



Po opatrnom začiatku sa 
domáca futbalová mašina po-
riadne nakopla. Pred zveren-
cami Ivana Rusnáka sú už len 
posledné dve kolá jesennej 
časti a v prípade domáceho ví-
ťazstva nad aktuálnym lídrom 
tabuľky z Liptovského Hrád-
ku a výhre na pôde Krásna 
nad Kysucou môžu zimovať 
na vedúcej pozícií. Dôležitý 

zápas čaká A-tím v sobotu 
29. októbra od 14-tej hodiny 
na domácom ihrisku. Vyzerá 
to tak, že mladí hráči sa už 
zohrali s tými skúsenými a 
predvedená hra musí momen-
tálne baviť každého priazniv-
ca MŠK. Za umiestnenie na 
popredných priečkach môže 
predovšetkým skvelá séria 
ôsmich zápasov bez prehry. V 
posledných ôsmich kolách sa 
im podarilo získať 20 bodov, 

za šesť výhier a dve remízy. 
Strelili až 17 gólov a inkaso-
vali len 5-krát. Celkovo dis-
ponujú 3. najlepším útokom 
a 3. najlepšou obranou v TI-
POS 3. lige stred. Na svojom 
konte majú celkovo 26 bodov 
so skóre 23:13. Dospelí majú 
za sebou už aj divácky atrak-
tívny súbor proti FK Čadca, 
ktorý momentálne vedie bý-
valý dlhoročný tréner Ná-
mestova, Pavol Strapáč. Do-

máci v ňom po 
góloch Simana, 
Jašša a Buckul-
číka poľahky 
zvíťazili 3:1.

8-zápasová 
víťazná šnúra 
Námestova

MFK DET-
VA 0:3 MŠK 
NÁMESTO-
VO – góly: 
Lukáš Kubica, 

Matúš Snovák, Lukáš Čecho
MŠK NÁMESTOVO 4:3 

ŠK NOVOHRAD LUČE-
NEC – góly: Juraj Siman, 
Martin Habiňák, Samuel 
Kurtulík, Patrik Jagnešák

MFK NOVÁ BAŇA 0:0 
MŠK NÁMESTOVO

FTC FIĽAKOVO 0:2 
MŠK NÁMESTOVO – 
góly: Martin Habiňák, Matúš 
Snovák

MŠK NÁMESTOVO 1:0 
TJ DRUŽSEVNÍK LIP-

TOVSKÁ ŠTIAVNICA 
– góly: Samuel Kurtulík

TJ STRÁŽA 1:1 MŠK 
NÁMESTOVO – góly: Sa-
muel Kurtulík

MŠK NÁMESTOVO 3:1 
FK ČADCA – góly: Ľubo-
mír Jaššo, Martin Buckulčík, 
Juraj Siman

ŠK JAVORNÍK MAKOV 
1:3 MŠK NÁMESTOVO 
– góly: Lukáš Kubica, Patrik 
Jagnešák, Lukáš Čecho

Marián Kasan
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futbal dospelí

mládežnícky futbal

F. Čajka začínal ako žiak v MŠK, teraz tu mládež vedie

František Čajka ako hráč 
začínal svoju futbalovú 
kariéru v družstve žiakov 
Námestova, odkiaľ pokra-
čovali jeho kroky do druho-
ligového dorastu D. Kubí-
na. V Dolnom Kubíne päť 
rokov hrával druhú a tretiu 
ligu v družstve dospelých. 

„V roku 1989 prišla ponu-
ka z Michaloviec hrajúcich 
I. Slovenskú národnú ligu, 
ktorá mi otvorila cestu do 
veľkého futbalu. Tu si ma 
všimol dnešný reprezentač-
ný tréner J. Kozák, ktorý 
osobne prišiel za mnou s 
ponukou prestupu do Loko-
motívy Košice. S Lokomo-
tívou sme vybojovali postup 
do najvyššej slovenskej 
súťaže, premiérovej prvej 
sezóny samostatného Slo-
venska. V nej som ako hráč 
hral v drese FC Nitra, odki-
aľ som absolvoval krátku 
anabázu v družstve  MFK 

Ružomberok. Z Ružom-
berka už moja cesta viedla 
do zahraničia, konkrétne 
do Izraela, kde som strávil 
úspešné dva roky ukončené 
ťažkým zranením kolena. 
Po doliečení som hrával v 
rôznych nižších súťažiach 
na Slovensku a kariéru som 
ukončil na Orave“ prezradil 
o sebe František Čajka.

Na otázku, aký bol dneš-
ný úspešný reprezentačný 
tréner J. Kozák, F. Čajka 
odpovedal: „Bol to prísny 
a náročný tréner, ktorý od 
svojich zverencov vyžado-
val profesionálny prístup, 
ale k hráčom bol férový. V 
médiách o ňom hovoria ako 
o búrlivákovi, čo môžem 
potvrdiť z vlastnej skúse-
nosti. Po jednom prehra-
tom zápase v Leviciach 0:5 
poslal mňa a ďalších štyroch 
hráčov naspäť do Košíc po 
vlastnej osi. Cesta autobu-

som a vlakom nám trvala do 
Košíc až do nasledujúceho 
dňa,“ spomenul s úsmevom 
veselú príhodu F. Čajka

Na ďalšiu otázku, ako 
sa dostal k trénerstvu, po 
krátkom zaváhaní odpove-
dal: „Futbal ma baví a bolo 
to tak nejako jasné, že pri 
ňom ostanem. Po viacerých 
skúsenostiach s trénova-
ním dospelých napr. aj v 
D. Kubíne či Námestove 
som zakotvil pri mládeži. 
Práca s mládežou ma baví. 
Trénovanie mladých futba-
listov prináša ich viditeľné 
napredovanie a dôležitá je 
aj radosť, ktorú deti v tom-
to veku pri futbale z hry 
majú. Aj na tejto vekovej 
úrovni máme možnosť kon-
frontovať sa s najlepšími na 
Slovensku a aj s klubmi zo 
zahraničia. Za našich chlap-
cov sa nemusíme hanbiť, sú 
dravší, živší a výbušnejší 
ako futbalisti z miest. V 
prospech klubov z veľkých 
miest hovorí väčší výber 
chlapcov  a tým aj vyrovna-
nejšia výkonnostná úroveň 
hráčov, ako máme v našom 
klube.“

Z rozhovoru s trénerom 
mládežníckych družstiev 
vyplynulo, že ho teší zvý-

šený záujem detí o futbal 
v Námestove a okolí, čo sa 
prejavuje na počte detí tré-
nujúcich v klube, ktorý nám 
závidia aj väčšie mestá. 
Tréner Čajka je hrdý na via-
cerých chlapcov, ktorí preš-
li jeho rukami. Z chlapcov, 
s ktorými spolupracoval, 

má do veľkého futbalu naj-
bližšie Dominik Topoľský, 
dnes dorastenec, hráč sve-
toznámeho francúzskeho 
veľkoklubu Olympique 
Marseille. Výsledkom prá-
ce mládežníckych trénerov 
je aj družstvo dospelých, 
ktoré je postavené prak-

ticky celé na vlastných 
odchovancoch. Súčasné 
opory dospelých L. Čecho, 
L. Kubica, P. Jagnešák či 
S. Kurtulík sú priaznivcom 
futbalu v Námestove známe 
a práve oni tiež  začínali v 
prípravke nášho klubu.

Ivan Doroš

Námestovský futbalový klub je známy svojou dobrou 
prácou s mládežou, ktorá umožnila, aby sa MšK Námes-
tovo dostalo v rámci licenčného systému mládeže SFZ 
do kategórie klubov Grassroots. to je nielen ocenením 
práce všetkých, ktorí pri mládeži v klube pracujú, ale aj 
záväzkom, keďže z toho vyplýva aj veľa povinností. Me-
dzi tými, ktorí sa starajú o správne športové smerovanie 
klubu, je aj šéftrenér mládeže František Čajka zastrešu-
júci najmladšie kategórie od U8 až po U11, ktorého by 
sme vám radi predstavili.

Na fotografii František Čajka ako tréner výberu Oravy na turnaji vo Švédsku dáva pokyny 
svojim zverencom pred jedným zo zápasov.                Foto: ar fč

Oceňovanie 
najlepších 
športovcov

Nedeľa 4. decembra bude 
bohatá na šport i kultúru. 
Okrem zimného plávania 
si budete môcť vychutnať 
aj slávnostne oceňova-
nie najlepších športovcov 
mesta. Toto podujatie sa 
vám predstaví v novom 
šate s tými najlepšími 
domácimi športovcami, 
známymi osobnosťami, či 
kultúrnymi vystúpeniami. 
Program sa uskutoční v 
dome kultúry, so začiat-
kom od 16:00 hod. Ak sa 
chcete do diskusie o na-
šich najlepších zapojiť aj 
vy, napíšte nám email na 
adresu marian.kasan@na-
mestovo.sk najneskôr do 
15. novembra. 

Mužstvo dospelých môže zimovať na čele tabuľky

Ľavý stredopoliar Patrik Jagnešák (na zemi) má rýchle nohy a dobrú techniku.  
	 	 	 	 																																				Foto: Milan Švába

Lukáš Čecho (vpravo) sa po zranení rýchlo vrátil do základnej zostavy A-
mužstva.                      Foto: Milan Švába


